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Szent István-napi ünnepség

Dr. Horváth Anna kapta az Aszód Városért kitüntetést
Városunkban új helyszínen, a Művelődés Háza udvarán 

zajlott az idei Szent István-napi ünnepség. A korábbiakhoz 
képest nem ez volt az egyetlen változás. Megszakadt például 
az a hagyomány, mely szerint ilyenkor a mindenkori or
szággyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. A szónok ez
úttal Kovács Tamás alpolgármester volt.

A képviselő-testület döntése értelmében idén dr. Horváth 
Anna, városunk gyermekorvosa kapta az Aszód Városért 
díjat. Képünkön Bagyin József polgármester köszönti az 
ünnepeltet. Kovács Tamás felvétele

A hagyománynak megfelelően 
az ünnepséget ezúttal is öku
menikus istentisztelet előzte 
meg. Kovács László baptista 
lelkész imáját követően Detre 
János evangélikus esperes hir
detett igét. A kenyeret Buzgón 
József atya áldotta meg. Az is
tentisztelet a Szabó Zoltán re
formátus lelkész - az aszódi 
szórványgyülekezet első alka
lommal képviseltette magát 
-imájával és az azt követő egy
házi énekkel zárult.
Az ünnepség a Városi Nyug
díjasklub Hagyományőrző 
Csoportjának színvonalas mű
sorával kezdődött, majd Ko
vács Tamás alpolgármester 
osztotta meg ünnepi gondo
latait a közönséggel. A város 
második embere Szent István 
király Intelmek című müvéből 
felolvasva arra hívta fel hall
gatósága figyelmét, hogy első 
királyunk gondolatai, tanításai 
mind a mai mapig érvényesek 
és megállják helyüket.

(Folytatás a 2. oldalon)

Felújítják 
a város

tanuszodáját
Az üzemeltetés

a kistérség 
feladata lesz

Immáron bizonyosnak te
kinthető, hogy a Pest megyei 
önkormányzat részben az 
általuk elnyert pályázati 
pénz, részben saját erőforrás 
felhasználásával felújítja vá
rosunk tanuszodáját. A hírt 
Szabó Imre, Pest megye köz
gyűlésének elnöke erősítette 
meg, miután kilátogatott az 
Aszód Fesztiválra.
A megye első embere la

punknak úgy nyilatkozott, a 
123-125 millió Ft-os rekonst
rukció a választási ciklus vé
gére elkészül. Jelenleg folyik a 
műszaki felmérés, így azt egy
előre még nem tudni, hogy az 
épület szerkezete változik-e, 

(folytatás a 2. oldalon)

Problémamentes Aszód Fesztivál, de mi lesz ezután?

kegyjó műsort, legyen vurstli és sör, a többi magától jön! Ez a sort 
akár az aranykoszorús költő, Nyomasek Bobó is írhatta volna, de 
nem írta. Amúgy is féligazság volna, hiszen nem tükrözné azt az 
erőfeszítést, amibe egy ilyen rendezvénynek a megszervezése ke
rül. A produkciók egyre drágábbak, a szponzorok pénztárcája 
ugyanakkor egyre végesebb. A rendezők elárulták, minden eddigi

nél nehezebb volt összeszedni a pénzt. És mi lesz jövőre, amikor 
lehet, hogy a területért is fizetni kell? A kérdésre egyelőre nem 
tudni a választ. Legyen viszont köszönet mindazok számára, akik 
munkájukkal lehetővé tették, hogy több tízezer ember jól szóra
kozzon! Az Aszód Fesztiválról bővebben következő számunk
ban olvashatnak!
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Szent István-napi ünnepség
Dr. Horváth Anna kapta az 
Aszód Városért kitüntetést

A kitüntetettek méltatása
Dr. Horváth Anna

(folytatás az 1. oldalról)
Brahms V. Magyar táncát - 
amelyet a Barokk Kamaraze
nekar játszott - és Remenár 
László csodaszép furulyajáté
kát követően a kitüntetések át
adására került sor. Aszód Vá
ros Sportdíját az idén Dejan Mi
lovanovics, az Aszód FC ifjúsá
gi és felnőtt csapatának edzője 
vehette át.

Tiszta Szép Városért díjat kaptak:
A város építészeti-történeti értékeinek megőrzéséért, a helyi adott- 
ságok-lehetőségek figyelembe vételével végzett építészeti munka 
elismeréseként:
Mertán József és Mertánné Szita Mónika
Kossuth Lajos utca 30., 38.
A település építészeti értékeinek védelméért, a környezet kulturált 
összhangjának megteremtéséért:
Szabó Gáborné - Hunyadi utca 61.
Előkertek kialakításáért, gondozásáért, a közterületbe illeszkedő 
rendezett udvarért:
Molnár László-Régész utca 10.
Közterületen végzettfásításért:
Ifj. Pála Sándor
A korszerű és hagyományos építészeti kultúra harmóniájának 
megteremtéséért, a városkép gazdagításáért:
Az Evangélikus Gimnázium épületegyüttese

Felújítják a város tanuszodáját
Az üzemeltetés a kistérség feladata lesz

(Folytatás az I. oldalról) 

lesz-e például tetőtér beépítés.
A megyei elképzelések — ame

lyekről már történtek egyez
tetések az aszódi önkormány
zattal — szerint az uszodát a Gal- 
ga menti kistérségnek célszerű 
majd üzemeltetni, ami a hasz
nosítást illetően előnyökkel 
járhat.
Az elnök urat lapunk arról is 

kérdezte, milyen lépéseket tesz 
a megye annak érdekében, 
hogy az aszódi laktanya a két 
érintett települési önkormány
zat tulajdonába kerüljön. Szabó 
Imre elmondta, hogy már tár
gyalt a honvédelmi tárca veze
tőjével, és kérte, ne döntsenek a 
laktanya hasznosításának kér
désében addig, amíg az egyez

Az Aszód Városért kitün
tetést dr. Horváth Jnwa kapta. 
Öt magánszemély, illetve in
tézmény a Tiszta Szép Váro
sért díjban részesült.
Az ünnepség végül a Hagyo
mányőrző Csoport énekével, 
majd a Himnusz hangjaival 
zárult.

R.Z.

tető tárgyalások nem zárulnak 
le. Az elkövetkezendő napok
ban közösen ül majd tárgya
lóasztalhoz a megye és az ön
kormányzatok vezetése Kóka 
gazdasági miniszter úrral, 
hogy együtt találjanak olyan 
gazdaságélénkítő lehetősé
geket, befektető csoportokat, 
amelyek a honvédség által 
elhagyandó objektum terüle
tére települve hasznot hozhat
nak mind az állam, mind a 
térség önkormányzatai szá
mára. Kérdés persze, hogy a 
honvédelmi lobby nem lesz-e 
erősebb, mivel a tárca az ilyen 
értékesítésekből befolyó pén
zeket fej lesztésre fordíthatj a.

R.Z.

Közel 30 éve van jelen tele
pülésünk egészségügyében, 
egyházi és közéletében. Ugyan 
nem a város szülötte, de evang
élikus és szlovák gyökerei is
merős talajra találtak Aszódon, 
ahol a gyermekek, a családok, 
az evangélikus egyház szolgá
latának szentelte tudását, ener
giáját, szervezőkészségét, ide
jét-életét.
Sok - sok családnak van ta
pasztalata arról, hogy bármely 
időben betegszik meg a gyer
mek, hozzá mindig lehet men
ni, őt mindig lehet hívni, ott van 
a beteg gyermek mellett. Hatá
rozott, biztos tudásával egyből 
megnyugtató és egyértelmű 
helyzetet teremt, gyógyítva 
nemcsak a gyermeket, hanem a 
szülök kétségbeesését is. A vá
ros gyermek-egészségügye 
differenciáltabb ellátásának ér
dekében szervezte meg az ön
álló iskolaorvosi szolgálatot. 
Az egészséget szolgálva van je
len a Vöröskereszt tevékeny
ségében, a város mentálhigi
énés állapotának javítását szol
gáló folyamatokban, a szociális 
segítségnyújtás különböző te
rületein. A város javára kama

Dejan Milovanovics
2005-ben városi szinten a 
legnagyobb sportsikert az 
Aszód FC ifjúsági korosztályos 
labdarúgó csapata érte el. A me
gyei ifjúsági labdarúgó bajnok
ságban az élen végeztek. Ez az 
eredmény nem jöhetett volna 
létre az ifjúsági csapat lelkes 
edzője Dejan Milovanovics 
odaadó és szakmailag kiváló te
vékenysége nélkül. Személyé
ben egy olyan felkészült, nem
zetközi tapasztalatokkal bíró 
sportember dolgozik Aszódon, 
aki igazi csapatot tudott ková
csolni a gyerekekből. A fiatalok 
felnéznek rá, munkája során az 
edzői feladatokon túl folyama
tosan figyelemmel kíséri ajáté- 
kosok tanulmányait és élet
vitelét is. Nem szegték kedvét a 
sokszor mostoha körülmények 
sem, és a sport iránti szeretete 

toztatja országos és külföldi 
szakmai és egyházi kapcsola
tait, konferenciák, szakmai ren
dezvények, utazások szerve
zése fűződik a nevéhez.
Az 1980-as években veszélyes 
hulladéklerakó telep építésének 
idején aktív tagja az építkezést 
felügyelő társadalmi bizottság
nak, mely a környék lakossá
gának biztonságát, egészségét 
volt hivatott megvédeni.
1998 és 2002 között önkor
mányzati képviselőként, a Szo
ciális és a Művelődési Bizottság 
tagjaként kiemelkedő lelkiis
meretességgel végezte tevé
kenységét a város érdekében. 
Az Evangélikus Egyháznak is 
tevékeny és elismert tagja, egy
házközségi és egyházmegyei 
felügyelő. Jelentős szerepe volt 
az aszódi Evangélikus Gimná
zium újbóli létrehozásában, 
megépítésében, ezen keresztül 
Aszód iskolavárosi funkciójá
nak megerősítésében.
Elkötelezett és dolgos életét, 
munkásságát köszöni meg a vá
ros lakói nevében a képviselő
testület, amikor Dr. Horváth 
Annát „Aszód Városért” kitün
tetésben részesíti.

átragadt játékosaira is. A csapat 
eredményei tekintélyt szereztek 
mind az egyesületnek, mind 
Aszódnak. Pest megye szerte 
ismerik és elismerik az aszódi 
labdarúgó utánpótlás-nevelés 
sikereit.
Dejan Milovanovics 1969- 
ben született Szabadkán. Lab
darúgó pályafutását is itt 
kezdte, majd a Sparta Subo- 
tica csapatát erősítette. 1995- 
ben került Magyarországra a 
Ferencvároshoz, majd 1998- 
ban a Dunaferrhez. Kétszeres 
magyar bajnok. 2003-ban ke
rült Aszódra, ahol a felnőtt 
csapatban játszott, ezzel pár
huzamosan vezette az ifjúsági 
csapat felkészülését. Aktív 
játékos pályafutását is Aszó
don fejezte be, azóta az ifjú
sági csapat trénere.
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„...rád bízom... kötelezlek... küldelek...”
A most felszentelt Gerlai Pál az ötödik evangélikus lelkész gyülekezetünkből

Emlékezetes órát töltött sok 
százezer tévénéző a készüléke 
előtt július 10-én délelőtt 11 
óra és dél között. Az MTV 1-es 
és 2-es csatornáján láthatták, 
amint öt fiatal lelkészjelöltet 
szentelt lelkésszé Gáncs Péter 
püspök az aszódi evangéliku
sok templomában.

A felszenteltek között volt 
Gerlai Pál. Élete sok fontos ese
ménye kötette templomunkhoz 
és gyülekezetünkhöz. Itt keresz
teltük. Itt konfirmált. Itt prédikált 
először. Sajnos korán elhunyt 
édesapja nem élhette meg közöt
tünk a lelkészszentelés apai szívet 
is megdobogtató eseményét, de 
édesanyja és testvére osztozott 
örömében.

Az aszódi evangélikus gyüle
kezet és az a négy, ma is szolgá
latban álló lelkész, aki szintén 
ebből a templomból indult a lel
kész! szolgálatra, hogy Vácott, 
Tápiószentmártonban, Csővá
ron és Egyházasdengelegen le
gyenek Isten követei.

Az ünnepre készülés mindig 
sok munkával, tervezéssel, szer
vezéssel jár. Most azonban a TV 
élő adásban közvetítette az isten
tiszteletet. Ez fokozta a szervezés 
felelősségét, pontosságát. A lel- 
készszentelö istentisztelet teljes 
rendjét egy órában kellett elvé
gezni. Ez azt jelentette, hogy a 
hat, szolgálatot végző lelkész, 
püspök, teológiai tanárok, az or
gonista, a karnagy és az énekesnő 
olyan pontosságban kellett hogy 
dolgozzék, ahogyan azt az isten
tisztelet egy órájának forgató
könyvében percre kidolgozott 
volt. S Czigány György tanár úr 
bevezető és levezető mondatai, 
Budai Zsuzsanna orgonistánk 
prelúdiumai, az evangélikus 
énekkarunk éneke, Gáncs püspök 
úr igehirdetése és a lelkészek hit
vallása, eskütétele precízen, 
gördülékenyen kapcsolta be a né
zőket az istentisztelet áhítatába. 
Minden néző számára szinte el
repült az egy óra!

Templomunk tényleg nem tar
tozik a túlságosan nagy temp
lomok közé. 400 istentiszteletet 

látogató befogadására alkalmas. 
Éppen elég nagy gyülekezetünk 
számára. Ezen a vasárnapon 
azonban az ország legszebb és 
legnagyobb templomává nőtt! 
Akik részt vehettek az istentisz
teleten, azok Budapest-Kelen- 
földről, Budavárból, Budahegy- 
vidékről, Domonyból, Hévíz- 
györkről, Vanyarcról, Miskolc
ról, Csurgóról, Gödöllőről jöt
tek, és még az aszódiakaknak is 
jutott hely. A visszajelzések sze
rint — a műholdas közvetítés ré
vén - ugyanabban az időben 
eggyé lett a szlovákiai magyar a 
délvidéki magyarral, az ukrajnai 
és a burgenlandi magyar az erdé
lyi magyarral, de legfőképpen az 
a fontos, hogy ezek eggyé lettek 
velünk, az anyaországban élő 
magyarokkal! Együtt tudtunk 
énekelni, imádkozni, igét hall
gatni és hálát adni Istennek a 
szolgálatba induló öt fiatal lel
készért, akiket Isten szogálatába 
álított Gáncs püspök úr. De 
együtt tudott imádkozni ez a ha
talmas sereg az intenzív osztá
lyon fekvő Szebik püspök úrért, 
aki eredetileg a szentelést vé
gezte volna az Északi Egyház
kerület püspökeként. Bizony 
nagy templommá nőtt az evan
gélikusok temploma ezen a va
sárnap délelöttön!

„Négy nyugdíjba vonuló 
pedagógus...”

Az Aszódi Tükör előző havi
számában Hírek röviden cím 
alatt jelent meg az idézett né
hány szó. A létszámracionalizá
lás kapcsán helyük betöltetlen 
marad. Úgy érzem, akik eddig 
„betöltötték” ezeket az álláshe
lyeket, nagyon fognak hiányoz
ni. Mindannyian hosszú évti
zedek óta nevelték, oktatták vá
rosunk ifjúságát. Tanítványaik 
közül már sokan felnőtt korúak, 
édesanyák, édesapák, felnőtt fia
talok, kamaszok, de közöttük 
vannak a mai kisgyerekek is. 
Tevékenységük méltatása több

Akik a tévét nézték, talán sose 
láthatták, mi is zajlik ott, ahon
nan közvetítenek. A képernyőre 
mindig a „végtermék” kerül. 
Kisebb hadgyakorlat felvonulá
sához hasonlított az, ahogyan ki
vonult a stáb szombat reggel a 
templom közelébe. Egy hónap
pal korábban már jártak a hely
színen a felderítök. Jegyzetfü
zettel, műszerekkel, kamerával. 
Rajzoltak, mértek, terveztek. 
Vasárnap délelőtt öt kamera dol
gozott a templomban. Láttuk a 
rendezőt határozott utasítások
kal irányítani az operatőröket. A 
hangmérnök feszült figyelmét, 
hogy minden mikrofon jól mű
ködjék. Dolgoztak a világítósok, 
akik kívülről az ablakon átjuttat
ták a kellő fényt a templomba. 
Nem láttuk ugyan a szerkesztőt, 
a vezető operatőrt és a hozzájuk 
tartozó apparátust, akik a közve
títőkocsiban dolgoztak. Csak 
halk dongásnak hallhatták az ar
ra járók az áram fejlesztő mun
kálkodását, melyből a kábel
nyalábok indultak a szükséges 
helyek áramellátására. 35-37 
ember hallatlan feszültségben, 
fegyelmezetten, dolgát tudva 
fáradozott ezért az egy órányi 
szép programért - a közvetíté
sért! Nem véletlenül mondogat
ták sokan: ilyen még nem volt 

oldalon történhetne, ezért meg 
sem próbálkozók vele.

Lelkiismeretes, becsületes 
munkáj ükén hálás köszönete- 
met fejezem kimindannyiunk 
nevében. Kik ők? A Csengey 
Gusztáv Általános Iskola 2005. 
évben nyugdíjazott nevelői név 
szerint:
BarlaiEdit, Magyar Mihályné, 
Molnár Józsefné, Tarr Gábor.
Hosszú boldog nyugdíjas éve

ket és jó egészséget kívánok 
mindannyiótoknak.

Karácsondiné Nagy Erzsébet
tanár

Aszódon! Köszönjük munká
jukat.

Az öt új lelkész huszonnyolc 
lelkészkolléga áldásával tette 
meg a lelkészi pálya első lépé
seit. A gyülekezeti házban az is
tentisztelet és úrvacsora után 
szeretetvendégség volt, ahol a 
távolról jöttékét látta vendégül 
az aszódi gyülekezet. Itt vették 
kézbe a felszenteltek oklevelü
ket és az elhelyezésükről ren
delkező püspöki kiküldetést. 
Gerlai Pál Fancsalon kezdi pá
lyáját, amelyhez Istentől kérünk 
ezúton is erőt és kitartást.

Délután a templomot megtöl
tő gyülekezet meghallgatta 
Gerlai Pál prédikációját. Öröm 
volt együtt dicsérni Istent tfj. 
Detre Jánossal, Kustra Csabá
val, ijfj. Fischl Vilmossal. Bartos 
Zoltánnal és Gerlai Pállal. Még 
az előkészületek sok fáradalmát 
és a lelkészszentelő istentisztelet 
belső feszültségeit is elfelejtet
tük ott, Isten különleges szerete- 
te közelében.Akik részt vettünk 
ebben, feledhetetlen volt szá
munkra ez a vasárnap. Akik 
pedig látták a tévében, tényleg 
szép élményt élhettek meg! De 
Istené az áldás...

Detre János

Jól forgatták 
a fakanalakat
Szép aszódi siker született a 

badacsonyi szürkemarha-gu- 
lyás főzöversenyen. A Nyitott 
Kapu Alapítvány színeiben 
induló Takács Lajos eredmé
nyesen “bolondította meg” 
föztjét, elismerést aratva ez
zel. A gasztronómiai szakte
kintélyeket is tagjai között tu
dó zsűri a harmadik helyezés
sel jutalmazta őt. Gratulálunk! 
A Művelődés Háza gondnoka, 
Micsutka József a zsámboki 
lecsófesztiválon főzött diétás 
lecsót. Hiába lett finom, csak a 
helyieknek termett babér.
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Szolgálat gyülekezetben, jazz-zenekarban
Két pályakezdő aszódi fiatal gondolatai a nagybetűs Életben való elindulásról

Két aszódi fiatalember a 
nyár elején befejezte felsőfokú 
tanulmányait, és ahogy mon
dani szokás, rövidesen belép a 
nagybetűs Életbe. Mindketten 
az átlagostól eltérő szakmát 
vagy inkább hivatást válasz
tottak: Gerlai Pál az előtte álló 
két éves segédlelkészi „tanu
lóidőt” követően evangélikus 
lelkész lesz, míg Bubenyák Zol
tán jazzzenészként kívánja 
szórakoztatni a nagyérdemű 
közönséget.

Gerlai Pál

Gerlai Pál lelkésszé avatását 
nemrégiben az egész ország 
láthatta: a Magyar Televízió élő 
egyenes adásban készítette ezt a 
Galga mentén élők számára kü
lönösen szép aktust. Arra voltam 
elsőként kíváncsi, hogy hogyan 
élte meg ezt Pali:
- Fantasztikus élmény volt, 

már csak azért is, mert mindez 
Aszódon történhetett meg. D. 
Szebik Imre püspök úr egy be
szélgetés során megjegyezte: 
szeretné, ha a lelkészavatásra vi
déken kerülne sor, és ezt a tele
vízió közvetítené. Hajói tudom, 
az M1 évente három ilyen alkal
mat biztosít egyházunknak. Ta
lán jókor mondtam, hogy Aszód 
megfelelő helyszín lenne. Az 
ötlet a püspök úrnak és a többi
eknek is tetszett, s bár néhányan 
más települések érdekében lob
biztak, végül szülővárosom lett a 
befutó. Sajnálatos módon a püs
pök úr végül betegsége miatt 
nem lehetett jelen, Gáncs püs
pök úr helyettesítette.

- Hogyan lesz valakiből 
lelkész? Nem hiszem, hogy eb

ben a világban a divatos hiva
tások közé tartozik...

- Ez valóban így van. Termé
szetesen először én sem lelkész 
akartam lenni. Sajnos 13 éves 
koromban meghalt az édes
apám, és ez nagyon megrázott. 
Része van abban, hogy végül a 
teológia felé fordultam. Sokszor 
feltettem magamnak a kérdést - 
csakúgy, mint mások is -, hogy 
miért történt ez meg velünk. 
Közben nyaranta Fótra jártam 
kántorképzőbe. Nagyon jó han
gulatú nyári táborokra kell gon
dolni, ahol sok-sok evangélikus 
fiatal van együtt. Mindig jól 
éreztem magam, és persze amit 
tanultam, igyekeztem hasznosí
tani: kántorkodtam idehaza. 
Nagyjából harmadikos gimna
zistaként határoztam el, hogy a 
lelkészi pályát választom. A to
vábbtanulási lapon elsőként ezt 
jelöltem meg, második helyként 
pedig matematika szakra jelent
keztem. Mindkét helyre felvet
tek, de én ekkor már nem mérle
geltem.

- Nem tartottak csodabo
gárnak?

— Érdekes módon nem érez
tem ezt. Néhányan persze meg
lepődtek, de a többség természe
tesnek vette. Negatív véleményt 
abszolút nem hallottam, mint 
ahogy most sem. Nem vagyok 
beforduló típus, el szoktam járni 
szórakozni. Nem szerzetesi pá
lya a miénk, egy lelkésznek is 
van lehetősége kikapcsolódásra. 
Ha kérdezik, természetesen el
mondom, hogy mivel foglalko
zom. A tapasztalatom az, hogy 
ezt követően felém fordul az ér
deklődés, és nagyon sok kérdést 
tesznek fel. A lányok persze azt 
is meg szokták kérdezni, hogy 
azért nősülhetek-e. A tréfát 
félretéve, nagyon jó beszélgeté
sek alakulnak ki, mert valahogy 
jobban megnyílnak, és olyan, 
lelki élettel kapcsolatos témák 
kerülnek elő, amivel máskor, 
másnak nemhuzakodnakelő.

- Avass be bennünket egy 
kicsit a szakmai titkokba! Ho
gyan készül például egy pré
dikáció?

- Ezzel bajban vagyok, mert 
én eléggé szabadon készülök rá. 
Természetesen a teológián töl
tött esztendők során sokszor 
gyakoroltuk, van több, prédiká
cióval kapcsolatos tantárgy is, 
ám ezt nem lehet „bemagolni”. 
Egy idő után valószínűleg min
denki megtalálja a maga számá
ra legmegfelelőbb módszert. Jó
magam szeretek hosszabb időt 
szánni a felépítésére, bár előfor
dult már, hogy csak egy órám 
maradt a rákészülésre. Nem sza
bad elfeledkezni arról, hogy 
egyoldalú kommunikációról 
van szó, a befogadónak nincs le
hetősége beleszólni, vagyis úgy 
kell építkezni, hogy a hívek szá
mára ne legyen unalmas. Az új 
generáció, a fiatalabb lelkészek 
a korábbiakhoz képest talán több 
hétköznapi helyzetet építenek be 
a beszédükbe, mivel ez kézen
fekvőbb a hallgatóik számára. A 
témaválasztást meghatározza, 
hogy egész évre beosztott ige
helyek vannak, ezekre a lelkész
nek a különböző szakirodalmak
ból fel kell készülni, hogy pon
tosan tudja, milyen korban íród
tak, milyen problémák jellemez
ték az akkori társadalmat, miért 
hangzottak el azok a mondatok. 
Ezt lehet aztán áthelyezni a mai 
korra, ugyanis fontos tudni: csak 
az idő változott, a gondok szinte 
azonosak. Ezek megoldásához 
kell nekünk, lelkészeknek segít
séget adnunk,

- Te rövidesen olyan helyre 
kerülsz, ahol egy idősebb lel
kész szolgált, és a hívek átlag
életkora is magasabb...

- Ez igy van, szeptember else
jével Miskolc mellé, Fancsalra, 
egy kisközségbe kerülök segéd
lelkésznek. Egy 39 éve szolgáló 
lelkészt váltok, aki sajnos a be
tegsége miatt már nem tudja vál
lalni a szolgálatot. Nyitott, 

intelligens embernek ismertem 
meg, aki már a segítségét is 
megajánlotta. A hívek közül 
még csak két házaspárral ta
lálkoztam. Ok azt mondták, az 
egyik szemük sír, a másik nevet: 
örülnek, hogy egy fiatal lelkész 
kerül hozzájuk, ugyanakkor 
bánkódnak, hogy meg kell 
válniuk a régitől.

- A pesti nyüzsgés után - az 
egyéves gyakorlatod is itt, Ke- 
lenföldön töltötted - egy meg
lehetősen csendes vidékre ke
rülsz. Nem lesz nagyon szokat
lan?

- Kettősséget érzek ezen a 
téren. A vidék nagyon szép, tisz
ta a levegő. A főváros hiányát ta
lán Miskolc pótolni fogja, itt is 
van színház, mozi. Mindenkép
pen szeretném a két esztendőt a 
kijelölt helyen eltölteni. A paró- 
kusi vizsgán való megfelelés 
után leszek teljes jogú parókus 
lelkész, aki az országban bárho
vá pályázhat gyülekezeti he
lyekre. Meglátjuk, hogyan ala
kul a sorsom, de azt nem titko
lom, a későbbiekben szívesen 
lennék Budapest környékén, 
Pest megyében lelkész.

- Ha meg kellene fo
galmazni a hivatásod, az éle
ted célját, hogyan foglalnád 
össze?

- Azt gondolom, a céljaim 
egyszerűek és tiszták. Nem a 
karrierépítés fontos számomra, 
hanem az, hogy ezt a hivatást, 
lelkiismeretesen, felelősségtel- 
jesen végezzem azok között, 
akik között dolgozom. A látszat
tal ellentétben én nem főnök va
gyok egy gyülekezet élén, ha
nem egy olyan személy, aki a 
gyülekezetét szolgálja. Ha velük 
megértésben, szeretetteljesen tu
dok munkálkodni, már megta
láltam a hivatásom, az életem 
célját.

- Adja Isten, hogy ez sike
rüljön. Köszönöm a beszél
getést!
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Szolgálat gyülekezetben, jazz-zenekarban
Két pályakezdő aszódi fiatal gondolatai a nagybetűs Életben való elindulásról

Bubenyák Zoltán

Egy kopott zongora, két szin
tetizátor - egy alapszintűnek tűnő 
és egy jóval komolyabb - váija a 
családi ház pincéjében, hogy gaz
dájuk, Bubenyák Zoltán munká
ba vegye őket. A hangeszközök 
mintegy a fiatal jazz-zenész pá
lyafutását mutatják, kezdve az 
amatőr szinten való zenéléstől a 
profizmusig ívelő időszakot.

-Nemrégiben államvizsgáz
tál a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Egyetem jazz tanszakán. 
Hogyan zajlott nálatok a zá
róvizsga?
- Az átlagtól eltérően. Persze 

nálunk a felvételi is eltért a meg
szokottól. A felsőfokú intézmé
nyekbe azért jelentkezik a diák, 
hogy a következő években elsa
játítsa azt a tananyagot, amely a 
diploma eléréséhez, a választott 
hivatásához kell. Ami szakunkra 
már szinte kész, magas zenei tu
dással bíró emberek jelent
keznek.
- Bocsánat, de akkor miért 

megy oda? Mit kap az isko
lától?
- Három dolog miatt lehet 

fontos, hogy elvégezze. Az 
egyik az, hogy papírt kap róla. A 
másik, hogy az ember itt sze
rezhet olyan kapcsolatokat, 
amely a későbbi pályafutásához 
kell. Csak a magam példáját tu
dom mondani. Úgy kerültem 
oda, hogy abszolút nem volt rá
látásom erre a világra. Aztán - 
talán nem hangzik nagyképűnek 
- megbízhatóan teljesítettem a 
az iskolában, és ennek egy idő 
után híre ment a szakmai kö
rökben. Ennek köszönhetően azt 

vettem észre, egyre több helyre 
hívnak zenélni, kezdenek meg
ismerni. A mi pályánkon ez 
rendkívül fontos. A harmadik 
ok, amiért érdemes volt jelent
kezni, hogy éjjel-nappal a 
zenéléssel foglalkozhattunk. 
Visszatérve az eredeti kérdésre: 
nekünk is kellett írni szakdol
gozatot, amit meg kellett védeni. 
Az államvizsga ennél egysze
rűbb volt, itt már csak zongo
rázni kellett. Az évek során jazz 
standard műveket tanultunk. 
Évente mintegy húszat kellett 
kidolgozni, megtanulni és a tan
év végi záróvizsgán eljátszani. 
Ezek szépen összegyűltek az ál
lamvizsgáig. A megmérettetés 
maga úgy zajlott, hogy benn ült 
egy teremben az összes tanár. A 
vizsgázó odaült a zongorához, a 
tanárok pedig „rendeltek”, va
gyis végig kellett játszani egy ál
taluk mondott, kidolgozott dara
bot, néhányba pedig ötletsze
rűen belekérdeztek. Egyébként a 
jazz művek mellett számos 
klasszikus darabot is tudni 
kellett eljátszani.
- Zoltán, hogyan tovább?
— O, most órákat tudnék me

sélni a jazz-zenészek sanyarú 
sorsáról... Egyébként ezzel 
engem is próbáltak elijeszteni, 
de ez nehezen megy akkor, ami
kor az ember még teli van ál
mokkal. Jómagam kiváltságos 
helyzetben vagyok, hiszen a 
Back II Black együttes tagja 
vagyok, és ez biztos anyagi for
rást jelent, szemben az osztály
társaim helyzetével, akik nem 
tudnak elhelyezkedni, nincs ze
nekar, amelyben játszhatnak.

- Hogyan jöttél össze a csa
pattal ?
- Ez tényleg úgy ment, hogy 

miután egyre több helyre hívtak 
zenélni, kezdtek engem ajánlani, 
ha billentyűst kerestek. Egy évig 
például Király Lindával turnéz
tam. A zenekarnak valaki meg
említett, behívtak egy próbára, 
és megfeleltem nekik.
- Akkor most elégedett 

lehetsz a sorsoddal...
-Nem feltétlenül. Szeretek ve

lük játszani, nagyon jó fejek, mé

gis úgy érzem, ez nem az én vilá
gom. Szívem szerint én a jazz- 
zenéhez közelebb álló műfajjal 
foglalkoznék. A célom az, hogy 
egyszer a saját dalaimat az álta
lam szeretett muzsikusokkal 
együtt j átszhassam.
- Ilyen eset azért már előfor

dult itt Aszódon is. Néhány, a 
művelődési házban adott kon
certeden a barátaid Bubenyák- 
szerzeményeket is játszottak...

- Mondjuk inkább úgy, hogy 
általam áthangszerelt zenéket. Én 
nagyobb ismertséget szeretnék. 
Például egy nagy nemzetközi 
jazzfesztiválon szívesen előad
nék néhány saját kompozíciót.
- Ezzel kapcsolatban fel

teszek egy igazán laikus kér
dést. Sok jó zongoristát látni és 
hallani egy ilyen eseményen. Mi 
dönti el, hogy ki a jobb? Az, 
amelyik jobban improvizál 
vagy amelyik kevesebbszer 
nyúl mellé?

- Ennél sokkal egyszerűbb a 
válasz, pontosabban nincs jó vá
lasz. Az, aki jobban tetszik a kö
zönségnek. Én például a magam 
részéről valami újat, valami prog- 
resszívet keresek a jazz műfajon 
belül. Akinek ez az irányzat 
bejön, az azt fogja mondani, hogy 
én vagyok a legjobb.
- Mikor volt az a pillanat, 

amikor megfogalmaztad, én 
Bubenyák Zoltán, bebizonyí
tom a világnak, hogy a jazz mű
faj legkiválóbbika leszek vagy 
legalábbis azok közé tartozom 
majd?

-Tizenhét éves koromban. Ter
mészetesen én már jóval régebb 
óta zenélek, de ekkor fordultam 
igazán a jazz irányába. A konkrét 
előzmény az volt, hogy valahol 
találtam régi ragtime kottákat, 
amiket aztán játszottam és meg
tanultam. Egyre jobban tetszet
tek, így kezdtem keresgélni, kinél 
tanulhatnék. Szeretném megem
líteni Pánker Laci bácsi nevét, aki 
elsőként tanított zenélni. Az első 
jazztanárom Neumann Balázs 
volt, akitől regeteget tanultam, de 
a pálya irányába való igazi lökést 
második tanárom, Kaltenecker 
Zsolt adta.

- A szülők általában azt sze
retnék, hogy a gyermekük fel
nőttként tisztes polgári életet — 
család, biztos egzisztencia - 
éljen. A Te szüleid hogyan vise
lik, hogy az életed vélhetően 
másképpen alakul majd, lega
lábbis az időbeosztását tekint
ve?
- Azt gondolom, már meg

szokták. Tizennégy-tizenöt éve
sen már lagzikba jártam zenélni, 
úgyhogy hamar be kellett látniuk 
nekem az életem részévé válik a 
zene. Legfeljebb azt nem sejtet
ték, hogy mekkora mértékben. 
Mindenesetre kezdettől fogva 
támogatták az elképzeléseimet és 
minden segítséget megadtak. Re
mélem, talán viszonoztam ebből 
valamit. A vizsgakoncerten is je
len voltak, és ez nagyon-na- 
gyonjó érzés volt.

- A Back n Black turnéi mel
lett van-e időd másra?

-Nemcsak a csapat tűméin ze
nélek, hanem minden hozzájuk 
fűződő produkcióban. Most ké
szül az új lemezük, amelyen köz
reműködőm. Emellett van egy 
progresszív zenét játszó formá
cióm, amelynek a következő idő
szakban szintén megjelenik a le
meze. Szerencsére van egy kiadó, 
amely e téren felkarolta a réteg
zenét játszó előadókat. De tagja 
vagyok a Nalanda nevű együt
tesnek is. Ez egy fiatal zenészek
ből verbuválódott csapat, amely
nek én a billentyűse lettem né
hány hónapja, s amelynek ősszel 
szintén megjelenik a CD-je.

-A diplomád szerint te nem
csak jazz előadóművész, ha
nem zenetanár is vagy.
- Igen, szeretnék tanítani is, s 

ha ez lehet a reklám helye, akkor 
szívesen látok olyan fiatalokat, 
akik jazzt akarnak tanulni. De 
számítsanak rá, hogy a pályáról 
megpróbálom lebeszélni őket!

- Köszönöm a beszélgetést, 
és sok sikert kívánok a pályá
don!

Bubenyák Zoltán legközelebb 
szeptember 4-én j átszik Aszódon. 
Az általa jegyzett jazzklub este 6 
órakor kezdődik a Művelődés 
Házakamaratermében. R.Z.
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Trükkös versenyeladás az aszódi MOL-kúton
A negatív reklám is hatásos reklám?

Fogyasztói társadalomban élünk. Nap, mint nap reklámok
kal bombáznak bennünket, hogy az ezekben kínált termékeket 
vegyük, plakátok köszönnek ránk mindenünnen, szórólapok
kal van tele a postaládánk. A reklámok minősége, ötletessége 
változó, de általában megelégednek azzal, hogy az eladni szán
dékozó cég portékájára hívják fel a figyelmünket. Tapaszta
latom szerint viszonylag ritkán fordul elő, hogy a konkurencia 
hasonló, de gyengébbnek, kevésbé előnyösnek titulált terméké
re utalva próbálják a sajátjukat eladni. Olyan esettel pedig, 
hogy valaki a saját termékét szidja a remélt értékesítés érdeké
ben, még nem találkoztam. Egészen augusztus 9-ig.

Ezen a napon az aszódi MOL- 
kútra gördültem be tankolni. 
Törzsvevőnek számítok, így lá
tásból ismerem a töltőállomás 
személyzetét. Fel is tűnt, hogy 
két vadidegen férfi áll a kútfe
jeknél, de gondoltam, szabadsá
gon vannak néhányan és ők a he
lyettesítők. 95-öst akartam tan
kolni, s már emeltem volna le a 
pisztolyt, amikor az egyikük 
odalépett:

— Uram, ne ezt tankolja, mert 
ez rossz minőségit. Vegyen EVŐ 
benzint,, az a jó üzemanyag.

Azt hittem, rosszul hallok. 
Értetlenül, némileg tanácstala
nul állhattam ott, mert jött a 
meggyőzés következő hulláma.

- A 95-össel Budapestig nem 
jut el, ne azt vegye. Higgye el, 
amit én ajánlok Önnek, az tesz 
jót az autójának. EVO-t vegyen.

Ekkorra már magamhoz tér
tem, s tudván, hogy a kínált ter
mék literje 320 Ft-ba kerül, hatá
rozottan elhárítottam az ajánla
tot, mondván, a gépkocsim gyár
tója a 95-öst javasolja, és eddig 
semmi problémám nem volt ve
le. Ennek ellenére az úriember 
még egyszer próbálkozott, de 
miután hajthatatlan maradtam, 
egy idő után magamra hagyott.

Mivel siettem, a Shop-ban tör
ténő fizetéskor nem tettem szóvá 
az incidenst. Két nap múlva is
mét fogytán volt az üzemanya
gom, megint az aszódi kút felé 
vettem az irányt. Ekkor már a 
régiek voltak ott, így megkér
deztem. ki is volt a számomra 
enyhén szólva furcsa eladási 
technikát alkalmazó helyettes. 
Megdöbbentem a válaszon. Ki
derült ugyanis, hogy nem helyet
tesítésről volt szó, hanem ver
senyeladásról. Hajói értettem, a 
két embert azért hozták egy nap
ra Aszódra, hogy minél több 

EVO-t adjanak el, valószínűleg 
így bebizonyítva be az itteni
eknek, ez a kút többre képes.

Az aszódi kutasok nem titkol
ták bosszúságukat. Az említett 
úriember ugyanis szinte min
denkivel erőszakoskodott, így 
még panaszkönyvi beírás is szü
letett. A bejegyzést tevők ráadá
sul nem voltak hajlandók kifi
zetni a 95-ös és az EVŐ árkülö
nbözetét, azzal indokolva, hogy 
a kutas akaratuk ellenére töltött 
prémiumbenzint atankba.

Az eset felkeltette az érdeklő
désemet. Betelefonáltam a MÓL 
vevőszolgálatára, és elmondtam 
a történteket. Szerettem volna, 
ha valaki érdemben nyilatkozik 
a szerintem a MÓL presztízsét 
rossz irányba vivő ügyben. Erre 
mindmáig nem került sor, a 
kommunikációs igazgató egé
szen lapunk megjelenéséig kül
földön tartózkodott, munkatár
sai pedig nem vállalták a tájé
koztatást. így egyelőre megvála
szolatlanul maradtak az alábbi 
kérdéseim:
■ Gyakran alkalmazza-e a 
MÓL ezt az úgynevezett ver
senyeladást a prémiumterméke 
eladási számainak növelése ér
dekében vagy egy újításról van 
szó?
■ Mennyire elégedettek ennek 
eredményével?
■ Mennyire lehet valós az ered
mény akkor, amikor a „verseny
személyzet” csupán egy napot 
tölt egy idegen benzinkúton, így 
másnap már nem nekik kell a 
vevők szemébe nézni?
■ Mit szólnak az említett eladási 
technikához?
■ A versenyszemélyzet - amely
nek tagjai valószínűleg máshol 
már bizonyítottak - miért nem in
kább az aktuális - a MÓL újság
ban is megjelent - akciókkal pró

bálta serkenteni az eladást?
■ Mi történik a kúthoz tartozó 
személyzettel, ha az alkalmiak - 
akár a fenti módszert alkalmaz
va - magasabb eladást produ
kálnak az adott helyen?

Az autósok benzinügyben - 
annak magas ára miatt - igen ér
zékenyek. Az interneten például 
van egy Benzinkutas trükkök 
című fórum, ahol a benzinkuta
kon tapasztaltakat osztják meg 
egymással. Ebben találtam 
olyan beírást is, amely szerint az 
ország egyik töltőállomásán éj
szaka átcímkézték a kútfejet, és 
a gyanútlan autós a 95-ös tábla 
alatti kútfejből prémiumbenzint 
tankolt. Ezzel csak fizetéskor 
szembesült, a kutasok meg vál
tig állították, az extra minőséget 
adó pisztollyal töltötte meg gép
kocsija tankját, a számítógép 
nem téved. Ha a beírás valós, ak

Felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Aszód közigazgatási határán 

belül, a MÁV Rt. vágányhálózatán és az iparvágányokon 2005. 
augusztus 25-én vegyszeres gyomirtást végeznek. (Kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén a munka elvégzése egy-két napot 
csúszhat.) A gyomirtás során a következő szereket használják 
fel: Glialka 480m Hyspray.
A kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó 

takarmánnyal a permetezéstől számított 14 napon belül 
etetni tilos!

Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjasok figyelmébe!
A Városi Nyugdíjasklub vezetősége kéri a klub tagjait, hogy 
vegyenek részt a szeptemberi klubnapon, amelyen a jubileumi 
ünnepség részletei kerülnek megbeszélésre. Ekkor lehet 
befizetni az ünnepi ebéd árát-600 Ft-ot-is.

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 27-28.: Dr. Szőke Zsolt
Telefon: 20 956-6529
Szeptember 3-4.: Dr. Németh Mihály
Telefon: 30 275-4718
Szeptember 10-11.: Dr. Márton János
Telefon: 30 400-9819
Szeptember 17-18.: Dr. Németh Mihály

kor felvetődik a kérdés is, miért 
csinálják ezt a kutasok? Közvet
len anyagi hasznuk ebből nem 
származik, hiszen az autós pré
miumbenzint tankol, és annak 
megfelelően fizet. Ki van adva, 
hogy mennyi litert kell eladni eb
ből a fajtából, és ezt tisztességes 
módon nem vagy csak nagyon 
nehezen lehet teljesítem?
Az aszódi benzinkutasok el

mondása szerint a „versenyei a- 
dás” napján a szokásosnál több 
EVŐ benzin fogyott. Már csak 
az a kérdés, hogy hosszú távon 
ez ilyen módszerekkel is meg- 
éri-e a MOL-nak.

Cikkünkkel természetesen el
küldtük Ferencz L. Szabolcs úr
nak, a MÓL kommunikációs 
igazgatójának, remélve, hogy 
válaszol a feltett kérdésekre.

Rácz Zoltán



2005. AUGUSZTUS ±± TÜKÖR_________________ L

Bagolyirtáson táboroztunk...
Aszódi hittanotok a Mátrában

A postás nem visz 
hamis pénzt...

Július 11-én hétfőn reggel lel
kes gyerekcsapat készülődött 
lázasan, hogy péntek estig a 
Mátra szép magaslatán, Ba
golyirtáson táborozzon. Detre 
János esperes úr és Rózsika 
néni voltak a tábor felelős ve
zetői, akik egyébként az elmúlt 
tanévben az iskolánkban és a 
gyülekezeti házban tanították a 
gyerekeket a hit dolgaira.

Egy évvel korábban a hittanos 
tábornak a gyülekezeti ház kertje 
adott helyet. Az idén 19 alsó
tagozatos gyemek és 8 felnőtt a 
FEBE Diakonissza Egyesület 
szép új vendégházában táboroz
hatott egy héten át.

Munkatársak voltak Jerminé 
Nagy Mária, Eckerné Sztraka 
Erika, Juhászné Bánhidi Paula, 
Budai Zsuzsanna, Gerlai Pál és 
Molnárné Jurinka Tünde. A 
konyhában Jermi Gyidáné ké
szítette az ételeket a segítőivel.

A tábor témája: Dávidot ho
gyan vezette Isten a királyságig. 
Ezen belül Jerminé Nagy Mária 
Dávid és Góliát történetét 
dolgozta fel Sámuel I. könyve 
alapján. Ehhez Pál apostol se
gítségét vette igénybe a történet 
tanításához: "Akiket Isten kivá
lasztott, azokról el is rendelte, 
akikről ezt elrendelte, azokat el 
is hívta, és akiket elhívott, azokat 
meg meg is igazította, akiket pe
dig megigazított, azokat meg is 
dicsőítette. (Rm. 8,29-30)

Úgy érezték magukat a gyere
keink a megérkezéstől kezdődő
en, mintha otthon lennének. 
Szorgalmasan tanulták meg a ki
emelt szavakhoz kapcsolódó 
aranymondásokat Dávid tör
ténetéből, melyeket megkerestek 
a Bibliában — így gyakorolták a 
bibliaforgatást. Megtanulták 
énekelni a „Dávid énekét”, mel
lette sok éneket az evangélikus 
énekeskönyvből. Budai Zsu
zsanna és Gerlai Pál tartották 
minden reggel és este az áhítatot. 
Ekkor a már ismert énekek gya
korlása mellett újabbakat is ta
nultak, gitár és orgona kísérettel. 
Öröm volt hallgatni a csengő
hangú gyermekéneket és látni a 

kipirult arcú lelkesedőket. Napi 
tábori program szerint zajlott az 
élet a vendégházban. Reggelente 
mindenki rendet rakott az ágya 
körül. Minden szoba naponta ka
pott értékelő pontokat a rend 
felmérésekor.

Naponta egy-egy történetrész 
feldolgozására került sor. Be
szélgetések, a történetek megta
nulása, kreatív kézügyességi fe
ladatok elvégzése segítette hasz
nosítani a tanultakat. A segéd
kező felnőttek minden gyerek
nek bibliai korabeli ruhát szab
tak, derekukra övét fontak. Min
den táborozó kivágta a saját jó
tulajdonságát rejtő szívet, mely
nek füzére ékesítette az aulát. 
Csináltak ujjbábokat és varrtak 
kincstartót. Kitartó munkát és 
odaadó figyelmet igényelt a 
diákoktól az, ahogyan papírból 
színezve elkészítették Dávid se
regét és Góliát katonáit. A tá
borozok is két csoportra oszlot
tak, hogy megvívják a nagy csa
tát, amely természetesen szel
lemi vetélkedő volt. A szeszé
lyes nyár ott fenn a Mátrában a 
szokásosnál is mostohábnak 
mutatkozott. Ám még a szakadó 
eső sem szegte senki kedvét! A 
kis templom villany kályhái me
legükkel barátságossá tették a 
helyiségeket.

Az esőszüneteket sétákra 
használtuk. Erdei utakon vezette 
a csoportot Rózsika néni. Köz
ben közelről csodálhatták meg a 
gyerekek a mátrai erdő szinte 
égig érő fáit, a völgyek mélysé
geit. Emlék maradt az erdei tisz
táson játszott számháború, a 
mátraszentimrei vadaspark, s az 
egyre melegedő időben hűsítő 
fagylalt.

Ahogy Dávid a patak partján 
köveket gyűjtött parittyájába, 
úgy töltötték meg a kincstartó er
szényeket a táborozok szebbnél 
szebb kövekkel-kavicsokkal, 
amelyeket útközben gyűjtöget
tek. Hazaérve ezeket a köveket 
vízfestékkel valóságos ékkövek
ké varázsoltuk!

Végül megpróbálkozott a tá
bor búzát őrölni a bibliai kor 

emberének móbszerével: két kő 
szoros összedörzsölése útján. Az 
„őrleményből” kovásztalan ke
nyér sült.

„Állítatta!” ropogtatták vacso
ra előtt e „kedves” süteményt.

Pénteken alig fogyasztottuk el 
az ebédet, sorra érkeztek az ott
honi autók. Még egy nagypapa 
is feljött a Mátrába, hogy uno
kájával mihamarabb találkoz- 
hassék. Szülők és gyerekek 
együtt búcsúztunk a Mátrától, a 
tábori héttől a hűs fák árnyé
kában megtartott záróáhítaton. 
Ott kapta meg mindenki a pont
jaiértjáró jutalmát.

Itt csendült fel újra „Dávid 
éneke”. így múlt el ez a hét. Két
szeresen boldog gyerekeket rö
pítettek haza a Bagolyirtásról in
duló autók.

Istenközeli hét volt ez hittano- 
sainknak. A vasárnap délelőtti 
istentiszteleten a templomban 
kapott összefoglalót a gyüleke
zet erről a táborról. Békésen volt 
együtt Dávid és Góliát papírból 
készített serege. Újra felhang
zott gitár kísérettel Dávid éneke. 
Aköszönet szava is.

Bízunk abban, hogy hasznosan 
eltöltött időre adtak támogatást a 
szülők, az Evangélikus Országos 
Egyház, a Pyrus Rt. Alapítványa, 
az Aszódi Evangélikus ifjúságért 
Alapítvány és az Aszódi Evangé
likus Egyházközség.

Budai Zsuzsanna

Jazzklub
Bubenyák Zoltán és 
barátai várnak szere
tettel minden jazz- 
rajongót és zeneked
velőt szeptember 4-én 
18 órakor a Művelő
dés Háza kistermé-ben. 
Belépődíj: kinek-ki- 
nek a tehetsége sze
rint.

A közelmúltban több olyan 
eset is előfordult, amikor a bűn
elkövetők magukat rendőrnek 
álcázva csaltak ki pénzt gyanút
lan, jóhiszemű idős emberekből. 
Arra hivatkoztak, hogy a postás 
a nyugdíj kézbesítésekor hamis 
bankjegyeket adott át. A magu
kat rendőrnek kiadó bűnözök 
hamis pénzt keresve csöngettek 
be idős emberekhez, visszaéltek 
jóhiszeműségükkel.

A Magyar Posta kézbesítői 
minden esetben ellenőrzött bank
jegyeket adnak át a lakosoknak! 
Soha nem fordulhat elő, hogy a 
kézbesítők hamis pénzzel fizetik 
ki a nyugdíjakat!

A hasonló bűncselekmények 
megelőzése érdekében felhívjuk 
a figyelmet a szolgálatot teljesítő 
valódi rendőrök egyenruhájának 
és egyedi azonosítójának ismer
tetőjegyeire:

A rendőrt intézkedése során 
egyenruhája (váll-lap, dombor
nyomásé övcsat, névtábla) és 
számozott azonosító jelvénye, 
vagy szolgálati igazolványa iga
zolja. A civil ruhában intézkedő 
rendőr az intézkedés megkezdé
se előtt köteles magát igazolni.

A szabályos egyenruhán jobb 
oldalon találhatjuk a névtáblát, 
míg a bal oldalon az öt szám
jegyet tartalmazó jelvényt. A 
hamis jelvényen nincs számo
zás, helyette általában a POL1- 
CE felirat látható, illetve az iga
zolványtok sem tartalmazza a 
megfelelő igazolványkártyát.

Az álrendőrők mindig tolako- 
dóan, fenyegetően lépnek fel, 
írásos engedély nélkül akarnak 
házkutatást végezni.

Ha ilyen helyzetbe kerül, vagy 
kételyei vannak az intézkedő 
rendőri mivoltát illetően, keljük, 
hívja a 107 vagy 112 segélyhívó 
telefonszámok valamelyikét!

Magyar Posta Rt.
Országos Rendőr-főkapitányság
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Egy hetein Kárpátalján (I.)
Példamutató táborozás a hagyományok, a magyarságtudat megőrzése érdekében

Előszó

2005. július. 2. Nyári szabad
ságom második napja. Ez és az 
ezt követő hét örökké emléke
zetes marad számomra.

Pál Lajos és Pál Katalin, a 
Podmaniczky Művészeti Iskola 
tanárai, az Aszód Városi Civil 
Vegyeskar karnagyai és a Kár
pátaljai Magyar Pedagógussz
övetség (KMPSZ) jóvoltából 
hét emlékezetes napot töltöttem 
Kárpátalján, a Tisza mentén. 
Nagyszerű emberekkel (itthoni
akkal és ottaniakkal) ismerked
tem meg, akiknek életcéljuk, 
hogy a magyar nemzet, a ma
gyar nyelv, a magyar népművé
szet és a magyar népzene éljen 
és fejlődjön egész Közép-Euró- 
pában mindenütt, ahol magya
rok élnek és él a magyar szó.

Már az utazás is élmény volt. 
Aszódon csatlakoztam a püs
pökhatvani csoporthoz, és mind
végig velük is maradtam. Nem 
bántam meg. Nyíregyházán túl 
még keveset jártam; amikor az 
autóbusz haladt a határ felé, a 
történelemből ismerős települé
sek és földrajzi helyek egész so
ra idézte a múltat. Mátészalka és 
Nagykálló a népzene, Szatmár- 
cseke és Kölese a magyar iro
dalom, Tarpa, a Latorca a ma
gyar történelem egy-egy képét 
villantotta fel.

Reggel óta esett az eső.
A magyar-ukrán határon gya

log mentünk át. Nincs még egy 
olyan határa hazánknak, ahol 
ilyen körülményesen lehet át
kelni. Még a legkisebb gyerek
nek is írásos („kétnyelvű”) adat
lapot kellett kitölteni.

A határ kárpátaljai oldalán 
már autóval vártak és szállítottak 
bennünket vendéglátóink utazá
sunk céljáig, Tiszapéterfalváig. 
Megérkezés, üdvözlés és gyors 
táborépítés a már korábban meg
érkezettek mellé. Nagyon nem 
jó esőben sátrat verni, de legna
gyobb csodálatomra a „püspö
ki” gyerekek, szüleik és vezető
jük, Gimesiné Szokol Emese, a 
püspökhatvani iskola igazgató

helyettese zúgolódás és panasz 
nélkül, többéves tapasztalattal 
rendelkezve sorban verték föl a 
sátrakat. Miközben én is igye
keztem hasznossá tenni maga
mat, beszélgetés közben ismer
tem meg a tiszapéterfalvai ren
dezvény tízéves múltját.

Az első tábor 1994-ben volt, 
akkori szervezői Rónai Lajos és 
Iglói Éva voltak. Aszódi gye
rekek is részt vettek a táborozá
son. (Milyen jó lenne találkozni 
az azóta felnőtt táborozókkal, 
szívesen beszélgetnék az első tá
borról!) Ezt követően egy év ki
maradt, majd 9 éve zsinórban 

A népi mesterségek fogásai kárpátaljai oktatóktól
leshettük el. A szerzőfelvétele

zajlanak az események nyaranta 
Pál Lajos és felesége Pál Katalin 
szervezésében. Az ő gyermekeik 
is felnőttek időközben, és ebben 
az évben mindketten - Pisti és 
Eszter-már részt vettek a gyere
kek és a felnőttek képzésében. 
Hihetetlen nagy feladatot jelent 
a szervezés, a helyi és a területi 
adminisztrációval való „szélma
lomharc”. Újabb és újabb aka
dályok jelentkeznek, de a kezdés 
napjára szinte minden elrende
ződik, hála Katinak, Lajosnak és 
néhány segítőjüknek.

Időközben a sátrak is elrende
ződtek, a szemerkélő eső ellené
re jó a hangulat. A „püspöki” 
csoport gyermek és felnőtt tagjai 
közül többen évek óta itt vannak. 
Minden tiszteletem Misinek, 
Pistának, Imrének, akik biztosít

ják a nehezebb eszközök (hang
szerek) szállítását, és gyermeke
ikkel együtt töltik itt a hetet. A 
csapat Évája természetesen egy 
szülő, szintén sok éve veszi 
anyai gondoskodással körül a 
gyerekeket és a felnőtteket egy
aránt. Természetesen itt van a 
Gimesi házaspár, Emese peda
gógus, a férje Attila, aki a 
következő napon megjavította a 
tábor hibás furdőrendszerét.

Bizony most az új püspökhat
vani barátaimról áradozom és 
emlékezem fiatal tanár koromra, 
akkor találkoztam hasonló lelkes 
szülőkkel és pedagógusokkal.

(Fölmerült bennem a gon
dolat, Aszódról miért nem jár
nak ide táborozni? A tagiskola 
„lepipálja” az anyaiskolát?)

Esteledett, az eső csendesen 
szemerkélt. A felnőttek számára 
Kati és Lajos ismertette a hét 
programját.

Számunkra másnap megkez
dődik a KMPSZ által szervezett 
Nyári Kölcsey Pedagógusaka
démia ének-zene, néptánc 
éskézműves továbbképzése. A 
gyerekek a tábor területén ha
sonló tanulmányokat illetve to
vábbképzéseket folytathatnak. 
Minden este táncház, ahol a ta
nultakat lehet gyakorolni.

A Nyári Akadémia résztvevőit 
a református Líceum kollégiu
mában helyezték el. Itt voltak a 
foglalkozásaink is.

A gyerekek (fiatalok)

Együtt a határon innen és túl
ról - úgy tudom még ukrán fia
talok is - ismerkedtek a népi 
mesterségekkel. A szakma kivá
ló mesterei foglalkoztak a kép
zésükkel, tanításukkal. A képzés 
irányítói közül többen Magyar
országról jöttek, de a népi mes
terségek oktatói mindannyian 
kárpátaljaiak voltak. A fiatalok 
nagy lelkesedése fokozódott, 
mert másnap elállt az eső. Ki
csattanó jókedvvel dolgoztak a 
népi táncosok két csoportban 
Lévai Péter és Kiss Zsuzsanna 
illetve Busái Norbert és Péter 
Zsuzsanna néptánctanárok ve
zetésével. A népi hangszeresek 
először hangszerfajtánként, 
majd együttest alkotva tanultak 
és gyakoroltak, hogy este a 
táncházban már ők is bemutas
sák tudásukat. Persze voltak itt 
profik is. A Galga zenekar tag
jai: Pál István, Unger Csaba, 
Kar ács Gyula és Pachert And
rás (ő aszódi) évek óta átadják 
tudásukat a fiataloknak, miköz
ben ők is jól érzik magukat. Más 
helyszínen Balázs István viski 
fafaragó művész vezetésével 
fafaragással, Bocskor Judit nép
művész segítségével szőnyeg
szövéssel, Engi Ilona népmű
vésszel a kukoricacsuhé (suska) 
fonással, valamint gyöngyfűzés
sel és agyagozással ismerkedtek. 
A tanfolyam idején szép munka
darabok kerültek ki a gyerekek 
és a felnőttek kezéből.

Feszes volt a munkamenet, de 
volt azért idő lazítani is, csak az 
eső ne jelentkezett volna több
ször is a hét folyamán. Működött 
a büfé, mindannyiunk örömére.

A hét közepén pihenésképpen 
sportnap volt, amit az ismét el
eredő eső miatt a sportcsarnok
ban kellett megtartani. A győzte
sek ajándékot kaptak a tábor 
zárásakor.

(folytatjuk)

Gersei Ferenc
Képviselő
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Egy kis nyelvelés - Beteghűtő és más érdekességek
Az ember nem mindig azokon 

a helyeken fordul meg, ahol sze
retne vagy ahová vágyik. Az 
ilyen helyek egyike a kórház, 
ahová a beteg gyógyulni megy, 
az egészséges hozzátartozó pe
dig az együttérzés kifejezésén 
túl átadja magát a csendes szem
lélődésnek is. Ilyen tétlen álla
potban kezdtem a különböző 
feliratokat olvasgatni.

A feliratoknak általában is na
gyon fontos szerepük van: tájé
koztatnak, eligazítanak bennün
ket, vagyis megkönnyítik a min
dennapok problémáiban való el
igazodást. Van azonban egy kö
zös jellemzőjük is ezeknek a fe
liratoknak: bárhol is legyenek, 
rengeteg közöttük a hibás felirat. 
Ezeknek a hibáknak az is közös 
jellemzőjük, hogy általában nem 
értelemzavarók, mégis bosszan
tóak, mert pontatlanok.

A beutalási rend változásáról
Cél a betegellátás minőségi javulása, az ellátás ésszerűbb szervezése

Jelenleg több mint 50 szak
rendelés igénybevételéhez 
szükséges beutaló. 2007. január 
1-től a sebészeti, fül-orr-gége és 
szemészeti szakrendelé-sekre is 
háziorvosi beutaló kell.

A tervezett intézkedések az 
ésszerűbb szervezést, a jobb mi
nőségű betegellátást, a háziorvo
sok kapuöri szerepének erősíté
sét, a szakmai szabályok fokozot
tabb érvényesülését szolgálják.

Fontos, hogy egy beteg a lehe
tő leghamarabb kapja meg a 
megfelelő orvosi kezelést - és itt 
a hangsúly a megfelelő szón van! 
Nagyon lényeges, hogy a beteg 
ne maga találgassa, hogy miért 
zúg a tüle, hanem menjen el a 
háziorvosához, aki meg tudja 
állapítani, mire van szüksége: 
fulmosásra helyben, középfül
gyulladás elleni kezelésre a ful- 
oiT-gége szakrendelésen, speci
ális egyensúly-szakrendelésre, 
vagy magasvérnyomás-keze- 
lésre, horribile dictn koponyaűri 
daganatra utal a fulzúgás.

A háziorvos biztosan oda kül
di a beteget, ahol az állapotának

A címben szereplő szó az 
egyik környékbeli kórházunk 
valamelyik folyosóján olvasható 
egy viszonylag nagy méretű 
hűtőszekrény felett. Nyilvánva
lóan arról van szó, hogy olyan 
hűtőszekrény található a folyo
són, amelyikbe a betegek tehetik 
be romlandó élelmiszereiket 
vagy a kánikulai melegben iha
tatlanná váló ivóvizüket. Csak
hogy a felirat - ha a kiírás sze
rinti jelentést veszem alapul - 
arra utal, hogy a betegek hűté
sére szolgáló gép van elhelyezve 
a folyosó végében. Természete
sen nem erről van szó, már csak 
azért sem - bármekkora a káni
kulai meleg -, mert egy ekkora 
alkotmányba bizony még egy 
ember sem fémé be hüsölni, 
nemhogy több! Talán külön kel
lene írni az egyébként önállóan 
is létező két szót? Úgy sem lenne 

megfelelő legjobb ellátást kapja, 
és abban is tudja majd segíteni a 
beteget, hogy azt a leghamarabb 
kapja meg. A háziorvos ugyanis 
— az elkövetkező másfél évben 
kiépülő komfortrendszerek, pl. 
az elektronikus bejelentkezés se
gítségével - időpontot is kérhet 
majd a betegnek, sok felesleges 
várakozástól, utazgatástól meg
kímélve öt. A háziorvos mind
annyiunk első számú egészség
ügyi partnere, nála jobban senki 
nem ismeri általános állapotun
kat, rendszeresen szedett gyógy
szereinket - élni kell ezzel a bi
zalmi kapcsolattal.

Továbbra sem kell majd be
utaló a szenzitiv rendelésekre: pl. 
nőgyógyászat, urológia, bőr- és 
nemibeteg rendelés, pszichiát
ria, addiktológia. Az első beutaló 
után nem kell újabb - hiszen a 
gondozást már a szakrendelés 
végzi, és ott adnak újabb idő
pontokat-pl. reuma, onkológia, 
tüdőgyógyászat rendeléseken, 
és a hosszú távú kezelést igénylő 
krónikus betegség esetén sem.

Fontos: A sürgősségi ellátásra 

helyes a felirat, mert akkor arra 
utalna, hogy a hűtőgépnek vala
mi baja van, azaz beteg. Még ak
kor is, ha legfeljebb tréfás 
nyelvhasználati módban tud
nánk ezt a megoldást elképzelni, 
hiszen általában nem mondjuk 
egy géppel, műszaki eszközzel 
kapcsolatban, hogy beteg, 
egyszerűen azt mondjuk, hogy 
rossz. Mi lenne a helyes meg
oldás? Egyszerűen csak azt kel
lene kiírni: Hűtőszekrény bete
geink részére.

Néhány méterrel odébb egy 
másik felirat segít a kórházi élet
ben való tájékozódásban. A lép
csőfordulóban olvasható a feli
rat, hogy: „Dohányzásra kijelölt 
hely! Dolgozók ’

Köztudott, hogy közintézmé
nyeinkben nagy gondot jelent a 
dohányzás megszigorításával 
kapcsolatos törvény betartása és 

nem vonatkozik az előírás. Ha 
például valaki súlyos háztartási 
balesetet szenved, azonnal jár a 
sürgősségi ellátás. Ugyanez vo
natkozik az életveszélyes állapo
tokra (pl. infarktus, stroke), vagy 
nagy fájdalommal járó heves 
görcsökre is (pl. vese, epe).

Törvényi hely: A kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi 83 tv. 217/1997 
számú végrehajtási rendeletének 
módosításáról

Egészségügyi Minisztérium

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik 
2005. július 21-én Majoros 
János temetésén részt vettek, 
és osztoztak mély fájdal
munkban.

A gyászoló család 

betartatása. Különösen nehéz e 
tekintetben a kórházak helyzete, 
hiszen a dolgozók egy része is do
hányzik, s bizony az oda beutalt 
betegek közül is sokan hódolnak 
ennek a káros szenvedélynek.

A jogalkotók szándéka szerint 
a törvény nem a dohányzók el
len irányul, hanem a nemdo
hányzók egészségének védelme 
lenne a legfontosabb feladata. A 
munkáltatónak kötelessége a 
dohányzó dolgozók részére kü
lön, a nemdohányzóktól elkülö
nített dohányzóhelyet kijelölni. 
A kívülállók részére általában 
tilos a dohányzás. Csakhogy a 
kórházakban a dohányzó bete
geket nem tudják korlátozni eb
ben a rossz szokásukban, tehát 
bizonyos engedményt kénytele
nek tenni.

A mi esetünkben csupán arról 
van szó, ki számára engedélyezi 
az adott helyen a dohányzást a fel
irat. Ha a feliratot szó szerint aka
rom érteni, akkor úgy értelmez
hetem a szöveget, mintha a kór
ház dolgozói tájékoztatnák a do
hányzás káros szenvedélyének 
hódoló betegeket, hogy ott dohá
nyozhatnak, ha kedvük támad 
egészségüket tovább rongálni. A 
valóságban nem erről van szó, 
hanem arról, hogy a kórház ve
zetői ilyen módon kívántak törvé
nyi kötelezettségüknek eleget 
tenni. Ahhoz, hogy a felirat egy
értelmű legyen, szerencsésebb 
lett volna ezt kiírni: „Dohány
zóhely dolgozóink számára! ’ ’

Természetesen az általam le
írtaiéra bárki azt mondhatja: mi
nek ilyen apró dolgokon prob- 
lémázni? Ezen a helyen nem ez a 
fontos! Sokkal fontosabb a bete
gek pontos, precíz munkával 
való gyógyítása! Ebben talán 
még igaza is lehet annak, aki 
eképpen vélekedik. De hát miért 
ne várhatnánk el az élet más te
rületein is a pontosságot, a pre
cizitást? Nyelvhasználatunk is 
lehet időnként beteg, s ilyenkor 
gyógyításra szorul.

Egyébként is ismerjük a 
klasszikus tréfás szólást, melynek 
értelmében egyáltalán nem mind
egy, hogy vidd ki vagy idd ki...

-G-I
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Hölgyek boltja, Hölgyek divatja
Nyári wolrt
Kosztümök, szoknyák, 

blúzok, nadrágok, pulóverek 
AKCIÓS ÁRON!

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

Telefon: 28 500-620

Cgyedi bútorok készítése.
Szoba, konyha, üzletberendezés gyártása.

Méretre vágás FALCO és KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!
Nyitva tartás: H: 13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12
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www.volkswsigeii.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 On Volkswagen márkakereskedője;

Autócentrum Gödöllő Rt
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.

Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

Web: www.autocentrumgodollo.hu

A Volkswagen Polo motoiizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4-7,7l/10Uktn, CO2-kibocsátása: 119-185 g/km. A képen látható gépkocsi 
extrafelszereltségei tartalmazhat. Az ajánlat feltételeiről érdeklődjön a Volkswagen márkakereskedésekben.

http://www.volkswsigeii.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu


12 TÜKÖR ;2005. AUGUSZTUS

Gödöllői H MtósisMa a
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:
SZEPTEMBER 13.15 ÓRA 
PETŐFI SÁNDOR GIMN. ÉS GÉP. SZKI.

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.: 06-30 627-8481: 06 30 267-5545

KosztöswésáH
Amíg a készlet tart - 8490 Ft-tól!

%

Nálunk mindent 
egy helyen!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

®="tlÁ2

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. ASZÓD KOSSUTH ÜT 3,uovarház
06(37 344-926 ÉS 06/30 680-83-57 06728 402-369 ÉS 06/30630-83-57

www.meqaprint.hu

RÉSZLETRE!! 0% ELŐLEGGEL
ASRÍK’K K7VT4A ALAPLAP .... aBÍT NF8 ATHLON 64 ALAFL.Af

2200 MHZ AMD SEMPRON CPU f 30ÖÍ1 MHZ ATHLON 64 CPU
256'400 DDK MEMÓRIA 512'400 MÁRKÁS MEMÓRIA
GEFOUCK4 12S MB VGA ATI RADEON 6600 128 MB VGA

40 GB MAXTOR HDD AKIT VT? ALAPLAP 80 GB MAXTOR HDD
LG 4163 I6XDVÜÍRÓ ÍNTEL CELERON 2800 MHZCT1 PIONEER IW DVD ÍRÓ

A SZÁMÍTÓGÉPEK összeszerelése, Ozembehelyezése díjtalan;
A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DUTALAN

SZERVIZELÉSI’ VÁUALVNK!(>«n.«t<MnK

. további ajanlai'unK:

DIGITÁLIS t-ÉN\ KÉPEZŐ

INFRAI’ORT 32ÜÖ.-
HP (fór useJPATRON 2300.-

FOTÓPAPÍR 20 DB 1500.-
HP 56 EREDETI 4.8ÍRL-

MSI CD ÍRÓ 5,300.-
ACER 17" TFT 55.900.-

DVD FOK 35,~

ATI RADEON 9600 PRO 22300.- 
GEFORCE 6600 128 MB 29.900.-

GIGABYTE K8N (N.F3) 17.900.-

ÍRÓ

EPSON M!=LTlFI.ÁNKCIÓS

RT ALMAZZAK AZ APA-T!

ZXiogátck.
figyelési

- 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 
Schwinn-Csepel 

kerékpárok 
22.000 Ft-ért!

http://www.bb.maganiskola.hu
http://www.meqaprint.hu
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( KUTYA-HÁZ J
Aszód Barossa.2. Tel:28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

2170 Aszód Kossuth út 71. 
A Művelődési házzal szemben 
TEL/FAX: 06-28/500-4 5 1 
MOBIL:06-20/965-54-19 
extra s <a t i n v t te i. H u 
H ttp: //www. t. ö u

■ eledelek (ícljcsértékű szárazíápok, konzervek, fagyasztói! 
húsok) és ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

■ Kölyöknevelcshcz anyalcjpóíló és cumikcszlcí
- élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

[ 4 legjobb..
.. .kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás, 
vásárlóinkat nyitva tartási időn kívül is kiszolgáljuk.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

Akciós konfigurációk:
QDI alaplap 3év gat. 
Sempron 2200 CPU 
256/400 DÓR RAM 
integrált VGA 
52XASUS CD ROM 
40G8 MAXTOR HDD 
MERCURY HÁZ 
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

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

AUGUSZTUSI akcióink:
Ezen hirdetés felmutatójának

5 % EGYSZERI 
ÁRENGEDMÉNY 

valamennyi termékünk árából!

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 Id3000 32900 Ft 
zsls Canon
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

MAGÁVAL RAGAD!
Mégane Limousine már 2 999 000 Ft-tól és akár 
29 900 Ft-os törlesztőrészlettel

A Renault Mégane Premiere limitált széria ABS-szel, fedélzeti számítógéppel, szervokormánnyal és 
6 légzsákkal, már 2 999 OOO Ft-tól és akár 29 900 Ft-os havi törlesztőrészlettel az Öné lehet! Várjuk
márkakereskedésünkben!

Az ajánlat 2005, 06. 01-tól a késztet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs adót tartalmazza, A finanszírozási ajánlat svájcifrank-alapú, és a CHF-alapkamat változatlansága 
mellett éivényes. Az árfolyam 162 CHF/HüF (THM: 5,99%). Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,5-7,0; városi: 5,5-9,3; országún: 3,9-6,5; CO^-lóbocsátós g/km: 117-165 (vál

tozattól Függően).

RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT.
3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. Tel.: 37/544-440, 37/544-441; www.renault60.hu

í:m,_ .................  ................. .............. ...........................................................................................--------------- ................í................................................................................................................................................................................................................

http://www.renault60.hu
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TAPÉTA Vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

o Sima és habosított, mintás és YLIES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták.

<> hungarocell mennyezet elemek,
<> külső és belső díszletek, rozetták.

Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, (azúrok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Péter Lajosne 
ASZOD

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-íg

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt 

keres.
Érdeklődni lehet a 

06 20 9240-400-as 
vagy a 28 401-601-es 

telefonszámon.1

Meghosszabbított akciókkal várjuk Hatvanban, új 
szalonunkban a Rákóczi út 95 sz. alatt, és 

Bagón a Dózsa gy. út 6. sz.alatt!
SUZUKI

0,- Ft önerőtől vagy
120 hónap futamidőre vagy 
akár 1 évig a
havi törlesztő 6713,- Ft/hó 
várjuk régi és új ügyfeleinket!

akár 550.00©Ft kedvezménnyel!

TESZT autók óriási kedvezménnyel!
Szalon: Hatvan, Rákóczi u. 95. TeL/fax: 57/542-555, 57/344-392;Az Ön 

márkakereskedője: 
SUZUKI^*

Szerviz: Hatvan, Rákóczi u. 95. TeL/fax: 37/349-409,37/541-580;
Szalon és szerviz: Bog, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111 B-
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Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

Bonafert László 
Kartal Bartók Béla út 21. 

Tel.: 06 30 415-6641

Képújság
A leggyorsabban juttatjuk el az Ön 

fontos információit aszódi, bagi, 
hévízgyörki és galgahévízi 

ügyfeleihez! 
HIRDETÉSFELVÉTEL: 

ASZÓD KOSSUTH LAJOS U. 59. 
Tel.: 28 402-321; 20 974-3040

MelílIe©)
Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
újítva tartás: II: 12-19; K-P; 9-19; szó.: 8.30-12

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

Bejelentkezés, 
inülleefinikó 06 70 501-1339

Sonkák, rugik,

^Pöttöm ^ÖFkő
Aszód Kossuth L. u. 3.

(Udvarház)
Babahelengqe. 

klsguernekdiuar 
_ járéhoh

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!

Tel: 06 30 415-0368

Gondoljon oz őszre!

nodyk
akciós áron

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

® MOHI FOTO •
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 

Nyitva: H-R 8-17 Szó: 8-18
Digitális Labor 

méq nincs véqc a 
myánnak!

Digitális kének: Képkeret akció!
9X13 40Ft/db in o/
10x15 50 Ft/dh

Akciós digitális fényképezőgépek!
Canon A 520
4 MP, 4x optikai zoom 59.900.-

dllatszertár
Női és férfi parfümök, kovácsoltvas 
virágtartók,gyékénykosarak.

Illatszerek
10 % kedvezménnyel kaphatók!

FEKETE-FEHER
DIVATÁRU

CD

ALKALMI RUHÁK:
'0

Alkalmi kosztümök esküvőre, 
ünnepi alkalmakra elegáns blúzok, 
ruhák, felsők, topok stb-

N 
0

GYÁSZRUHÁK (U

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

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

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

'O

(Ü
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SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ100
EVE

AZ AUTÓGYÁRTÁSBAN

bank

SkodaFabia Gift modellek
Mert Ön megérdemli, hogy még több 
extrával lepjük meg! Hiszen a többi plusz 
mellett most ABS, klíma, központi zár, 
elektromos ablakemelők és egy CD-s rádió is 
hozzájárul a vezetés élményéhez. Ráadásul 
Porsche Bank-os hitel esetén 1 év Uniqa 
casco is jár ajándékba.
Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 122-158 g/km.
Az akció visszavonásig érvényes. A kép csak illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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Megújult a lottózó TUDJA - E, MI A

JEGYZÓNA?
Kényelem, biztonság, elővétel!

Tavaly decemberétől új szolgáltatással bővítette 
kínálatát a Szerencsejáték Rt. Az ország összes lottó
zóiban és az on-line terminállal felszerelt értékesítő
helyeken már nem „csak” szerencsejátékokat vásá
rolhatnak, hanem színház-, mozi-, cirkusz-, koncert
jegyeket is, belépőket kiállításokra, tárlatokra, egyéb 
kulturális eseményekre, és különböző sportverse
nyekre (labdarúgó-, vízilabda mérkőzésekre stb.)

Bármelyik vidéki városban éppen annyi fáradsággal 
és eséllyel lehet belépőhöz jutni, mint a fővárosban. A 
lottózókban megtekintheti a rendezvény helyszín raj
zát. megtudhatja, hol van még szabad hely, és kedve 
szerint válogathat a jegykészletből.

LEGFRISSEBB ÉS KIEMELT AJÁNLATUNK

BUDAPEST PARÁDÉ
Stadionkert-Sportaréna-augusztus 27.21 óra

NEMZETKÖZI MIL1TARY PARÁDÉ
Csobánkai Kiképzőtábor-augusztus 27-28.10 óra
14 éven aluli gyerekek számára a belépés díjtalan!

Szorgos méhecske
A Szerencsejáték Rt. idei 

esztendei harmadik sorsjegy
újdonsága a július végétől 
megjelenő „MÉHECSKE” el
nevezésű sorsjegy.

A 150 Ft-ért kapható Méhecs
ke sorsjegy „formára vágott”, vi
dám grafikájának fő újdonság
eleme a színe, hiszen lila sors
jegy jelenleg nincs a kínálatban.

A sorsjegy játékszabálya 
roppant egyszerű, mert a játékos 
szinte azonnal meggyőződhet 
arról, hogy szerencsével járt-e. 
Ehhez nem kell mást tennie, 
mint lekaparni a sorsjegyen 
lévő, pénzzel teli bödönt. Ha itt 
egy pénzösszeg szerepel, nyere
ménye az itt feltüntetett összeg. 
Amennyiben nem járt szeren
csével, NEM NYERT feliratot 
talál.

A játék összesen hat nyerőosz
tályban: 200 Ft, 300 Ft, 600Ft, 
lOOOFt, 10.000 Ft, 3.000.000 Ft 
kínálja a nyereményeket, me
lyek — a 3 milliós forint főnyere
ményt kivéve — már a vásárlás 
helyszínén azonnal a szerencsé
sek markát üthetik.

A nyereménystruktúrát úgy 
alakították ki, hogy a legala
csonyabb nyereményösszeg 
esetén is több pénzt kapjon a 
játékos, mint a sorsjegy áraként 
kifizetett 150 Ft. A sorsjegy 
nyerési esélye: 1:3,12.

A Méhecske sorsjegy nagy 
érdeklődésre tarthat számot az 
egyszerű, gyors játékmenetet és 
az azonnali nyereményeket ked
velő vásárlók körében.

(X)
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A Patch-World nyelviskola 
nyelvtanfolyamokat indít szeptembertől.

Tanfolyamaink: angol kezdő, 
középhaladó, haladó, üzleti angol 

Német kezdő, középhaladó

Igény szerint más tanfolyamok 
szervezését is vállaljuk

Érdeklődni lehet: Veres Beatrix
06 30 311 92 33

e-mail: granatalma@drotposta.hu

Regisztrációs számunk: 13-0451-05k

Az
OXY

SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 
KÖZPONT 

szolgáltatásaiból:
- szauna (finn és infra),
- szoláriumok, kozmetika,
- fodrászat: női - férfi - gyermek,
- BALMAIN hajhosszabbítás, dúsítás, 

Fonatok, strasszok, raszta, színes hajtincsek,
- masszázs: svéd, thai, svéd lábszár, talp,
- manikűr, pedikűr, sminktetoválás,
- zenés torna, intimtorna,
- csikung tanfolyam,
- kineziológiai rendelés.

további információk 
és bejelentkezés: 
06 70 266-8677

Aszódiak figyelem!
Megnyitottuk új 

papír-írószer-ujánékboltunkat 
a Falujárók úti lakótelepen! 

Iskolakezdésre 
ajánljuk:
- iskolatáskák 2000 Ft-tól,
- tolltartók 200 Ft-tól,
- írószerek, füzetek,
- címkék, csomagolóanyagok,
- tornázzák, uzzonnázzaczkó,
- ecsetek, festékek, tempera.
Továbbá irodaszerek, fénymásolópapírok, 
játékok stb.
Bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! 
Fénymásolás: A3, A4. Kicsinyítés, nagyítás

Nyitva tartás: H-P: 8-17.30; Szó: 8-12-ig. 
Telefon: 06 70 473-2637; 06 70 364-3591

toW F®Mirte[l sprfMíi árakfcfeWh®í újjira sáirjuk 
a “nini” yápő §preltemta®teí!i topstata

®s W % apáméi a fiápíáJékWegfeííiftbfflJ

Oktató: Kőmíves Erzsébet 
Érdeklődni lehet a 

06 70 539-0276-os teleíonszámon

Sporttáne EgyesiMetf. 
tanfolyamat intiit

Hirdessen az
Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel: Aszód, Kossuth L. u. 59. 
Tel/fax.: 28 402-321; 20 974-3040 
e-mail: aszoditukor@freemail.hu

mailto:granatalma@drotposta.hu
mailto:aszoditukor@freemail.hu
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„Tíz, tiszta víz...
...ha nem tiszta vidd vissza, 

ma már a csacsi is flakonból issza. ”

Olvasni pedig szükséges
Egy hajdani irodalomtanár elmélkedései

Talán így alakíthatnánk át a ré
gi mesés mondókátaXXI. század 
kapujában. De íme a valóság...

Földünk felszínén a víz a leg
nagyobb mennyiségben előfor
duló anyag. Ugyanolyan fontos, 
mint az oxigén. Az élet és a víz 
elválaszthatatlan. A víz biztosítja 
a fehéijék stabil szerkezetét, a 
dns-ben kódolt információk 
pontos másolását. A víz igen sta
bilis vegyület. És miben segíthet 
nekünk ez a stabilitás? Nézzük 
csak! Segít a vérmennyiség 
fenntartásában, ami energiát biz
tosít számunkra. Javítja a kon
centráció-képességet és a reak
cióidőt. Enyhíti a gyomorfájdal
makat, amelyeket a koncentrált 
gyógyszerek idézhetnek elő. A 
víz segíthet a fogyásban és a kül
ső megjelenés javításában, mi
vel segíti a zsírlerakódások 
csökkentését. A vízelvonás kö
vetkezménye lehet a vémyo- 
máscsökkenés, gyengeség, fára
dékonyság, dekoncentráció, 
nyálkahártyák kiszáradása, ve
sefunkció romlása. A gazdasá
gilag fejlett és fejletlen országo
kat egyaránt sújtja a vizek, külö
nösen az ivóvíz szennyezése. 
Ezért az emberek többsége a fla
konos vizet részesíti előnyben, 
hiszen a normális szervezet kü
lönösebb testi munka nélkül 
napi 2,7 1 vizet veszít, és termé
szetesen ugyanannyit fel is kell 
vennünk. A környezet szennye
ződésének fokozódása és az üres 
flakonok kidobása az emberiség 
vízkincsét csökkenti, és a jó ivó
víz előteremtésének még na
gyobb gátat szab. Egy háztartás 
kb. 60 flakont dob ki havonta. A 
természetes vizek eredetileg is 
tartalmazhatnak egészségre ká
ros háztartási, mezőgazdasági és 
ipari felhasználást lehetetlenné 
tevő ásványi anyagokat, szerves 
vegyületeket és mikroorganiz
musokat. A különböző szennye
ződést fonnák olyan talajvíz 
szennyeződésekhez vezethet
nek, amit akár évek alatt sem tud 
a víz öntisztulásával megszün
tetni. Ilyenek például a szulfá
tok, az ammónium, vas, man
gán, higany, cink, arzén, szelén. 

olajok, fenolok, laboratóriumok 
szennyvizei stb. Vannak olyan 
kórokozók, amelyek 1-2 hóna
pig is élhetnek, míg bizonyos 
spórák szinte korlátlan ideig fer
tőzőképesek maradhatnak. A ci
vilizáció fejlődésével egyre több 
olyan anyag kerülhet álló és fo
lyóvizeinkbe, amelyek az iszap
üledékekbe lerakódva az ott élő 
halállomány húsában elraktáro
zódhat, amelyek később emberi 
táplálékul is szolgálhatnak. A 
vízügyi igazgatóságok folyama
tosan vizsgálják ivóvizeinket, és 
ezek mellett a közegészségügyi 
és járványügyi hálózat is aktívan 
részt vesz ivóvizünk minőségé
nek fenntartásában. Mindezek 
ellenére történhetnek olyan ese
mények, pl. csőtörés, véletlen 
vegyi szennyeződés, amelyet 
sem a társadalom, sem a fenti 
szervek rövid időn belül nem 
tudnak elhárítani. Erről akkor 
szerzünk információt, amikor 
már néhány napja a lakosság ezt 
a vizet fogyasztotta. Ezek szük
ségessé teszik a víz tisztítását és 
kezelését a felhasználás előtt. 
Ezért kellene a vizet a háztartás
ban tisztítani, hogy ezt, és az üres 
flakonok kidobását egyidejűleg 
elkerüljük. Hogy hogyan? A víz 
káros hatású lebegő és oldott al
kotórészeit aktív szénszűréssel, 
esetleges szerves szennyeződé
seit, spórákat, baktériumokat 
ultrahangos besugárzással el 
tudjuk pusztítani. Jelenlegi is
mereteink szerint Földünk víz
készletének 0,1 %-a az, amely 
felhasználható az emberiség víz
igényének kielégítésére.

Ördögi kör kezdődik', a felszín 
alatti vízkészletek fogynak, 
ugyanakkor a felszíni vizek fel
használhatóságának a fokozódó 
szennyeződés szab határt.

Gondolkodtak rajta kedves ol
vasóink, hogy ehhez az ördögi 
körhöz mi is hozzájárulunk?

Szabóné Molnár Mária 
gyógyszerész

További információ: 
+36-70-455-0679

Lehet vitatkozni arról, hogy 
mennyire eredményes a Nagy 
Könyv, olvasásra buzdító, an
golból honosított kezdeménye
zése, mely tőlünk nyugatra hatá
sosnak, statisztikailag is sikeres 
vállalkozásnak bizonyult.

Meg vagyok róla győződve, 
hogy az adminisztratív siker ná
lunk is biztos, annak ellenére, 
hogy a kampány hívei — az a sok 
jó szándékú irodalombarát - 
esetleg számszerűleg nagyobb 
elfogadottságra számítottak. 
Nagy általánosságban egy nem, 
vagy csak keveset olvasó néptől 
nem lehet többet elvárni.

Annak idején fiatal értelmi
ségi körökben „késhegyre me
nően” arról vitatkoztunk, hogy 
Tolsztoj vagy Dosztojevszkij, 
Ady vagy József Attila. Ekkor 
még a könyv nem árucikk volt, 
hanem szellemi létszükséglet. 
Addig, amíg a remekműveket 
nem szorították ki a valószerűt
lenül csepegős, az igazi roman
tikától távol álló szerelmi füze- 
tecskék, és egyéb biznisz szagú 
bestsellerek.

A középiskolások, egyetemis
ták, akik közül soknak alsóbb is
kolákból magukkal hozott olva
sástechnikai, szövegértési prob
lémáik vannak, inkább gyen
gécske, gyorsan felejthető mű
veket vesznek a kezükbe - kö
vetve az össztársadalmi igény
telenséget -, bulvársajtóból in
formálódnak, szakirodalmukat 
is csak a cél, a diploma elérése 
érdekében, s nem saját épülé
sük, szakmai képzettségük fej
lesztéséért olvassák. A divatos 
lektűr írók helyett az előbb em
lítetteken kívül jó lenne, ha vala
mennyire ismernék Thomas 
Mann-on, Hemingwayen, 
Steinbecken, Marquezen kívül a 
nagyszerű magyar szerzők re
mekműveit s még további sok, 
kiemelkedő íróét. Nemcsak a 
kötelezően előírt tantervi anyag 
ismerete miatt, hanem önma
gáért a könyvért, a művek gon
dolatiságáért. A szerzők olyan 
szellemiséggel ajándékozták az 
emberiséget, melyek észrevétle
nül beépültek tudatunkba, gon
dolkodásunkba, érzelmeinkbe. 

Félő, hogy fiataljaink közül nem 
sokan tudnának a fent neve
zettek munkásságából néhány 
regényt említeni, esetleg egy pár 
örökérvényű sort idézni.

A legnagyobb baj azonban 
azokkal van - össztársadalmi as
pektusból nézve -, akik csak 
szükségszerűségből vagy egyál
talán nem olvasnak. Ok azok, 
akik olvasási nehézségekkel 
küszködnek, és nem mindig értik, 
amit olvasnak vagy csak egysze
rűen érdektelenek. Ok alkotják a 
nagy többséget, akik könnyen fel
adják az erre szánható időt más 
szórakozási lehetőségért.

Ha az olvasóvá nevelés hely
zetét vizsgáljuk, valamennyire 
megértjük a jelenlegi állapotot. 
Fáradt, állandó tantervi változta
tásokkal felülről újra és újra ki
talált, kimódolt ötletek szorítá
sában vergődő irodalomtanárok 
próbálják a sumákságoktól hem
zsegő, a pénz hatalmát a szellem 
hatalmával összekeverő társada
lom rossz példamutatása helyett 
irodalmi remekműveken keresz
tül a becsületességet, embersé
get, hazaszeretetei és más egye
temes etikai, erkölcsi, esztétikai 
normákat értékeket rögzíteni ta
nítványaikban, tisztában léve 
azokkal az elsöprő erejű ellen
hatásokkal, melyek diákjaikat 
nap, mint nap érik.

Milyen alapról indulva kell 
szövegértést, elemzést, önkifeje
zést az olvasás technikáját ok
tatni, emberi helytállásra, fele
lősségtudatra nevelni? Az em
beri képzelőerő leépítése, elsilá- 
nyítása folyik az egy kaptafára 
készült, képi látványelemekre 
építő „tömegszórakoztató fil
mekben, sematikus számítógé
pesjátékokban, ötlettelen reklá
mokban stb. Ezek az uniform 
hatások észrevehetöek a gazda
ságban és a tömegkultúra terüle
tén is, melyek gátjai az olvasás
ra, megértésre szánt müvek ön
álló, egyénre jellemző képpé 
formálódásának, az alkotó em
beri képzelet adta szabadságnak.

A sémáktól elszakadni nem 
tudó, önálló gondolkozásra kép
telen tanulótól, később felnőttől -

(Folytatás a 21. oldalon)



2005. AUGUSZTUS__________ **^11 IK0R 21

Istenanya dicsérete a világban
Kresz Albert elkallódott és megkerült fotóanyaga Aszódon

Hétvége
Hraballal

Nagyboldogasszony napjá-hoz 
közel, augusztus 12-én nyílt 
meg a Petőfi Múzeum Galériá
jában Kresz Albert: Istenanya di
csérete a világban című kiállí
tása. Az esemény apropóját az 
adta, hogy a fotóművész nem
régiben a múzeumnak adomá
nyozta a kiállítás anyagát. Érde
kesség, hogy ezek a képek dr. 
Asztalos István hosszas és kitar
tó nyomozása után kerültek elő. 
A közönség 1996-ban láthatta 
őket először a gödöllői Mária 
Múzeumban. Az anyagot aztán 
szerte az országban kiállították, 
mígnem teljesen nyoma veszett, 
és hosszú ideig senki sem tudott 
felvilágosítást adni hollétükről. 
A több, mint 30 Mária-szo- 
borról készített művészi fotóhoz 
a múzeum munkatársai számos, 
az intézményük tulajdonában 
lévő, Mária-tiszteletet mutató 
tárgyat párosítottak, még inkább 
kerek egésszé téve ezzel a kiál
lítást.

A tárlatot megnyitó Buzgón 
József plébános örömét és tisz
teletét kívánta tolmácsolni 
mindazok nevében, akik megné
zik a kiállítást, és értékeket fe
deznek fel a világ különböző tá
jain készített Mária-szobrokat 
megörökítő fotókban. A katoli- 

Olvasni pedig szükséges
Egy hajdani irodalomtanár elmélkedései
(folytatása2». (Mairól) a jó könyv lehetséges altematí-
aki saját képzelőereje helyett az 
előre megfogalmazott, szájába 
adott képi világhoz ragaszkodik - 
nem várhatunk helyes szövegér
tést, értelmező olvasást.

Probléma az is, hogy sokszor a 
korábban a magyar nyelv őreinek 
tekintett színészek, bemondók is 
rossz példát mutatnak. Már ők 
sem azt a képzést kapják, mint 
korábban, és szinte válogatás nél
kül ülhetnek mikrofon elé.

A ma embere állandó döntés
kényszerben él. Sorozatosan 
hibás döntéseinek negatív hatá
sai munkájában, magánéletében 
is megmutatkoznak. Az olvasás,

Kresz Albert fotóművésznek dr. Asztalos István 
nyugalmazott múzeumigazgató adta át a díjat

kus vallás hívei számára Mária a 
nő által hordozott értékeket 
egyesíti: a szüzességet, a tiszta
ságot és az anyaságot, a Mária- 
tisztelet pedig imádkozást jelent, 
a lélek tisztaságra való igényét. 
A vallás tanítása szerint Mária a
Teremtő legkiválóbb teremtmé
nye. Aki Máriát jeleníti meg, 
szoborban, vagy a szobrot kép
ben, az a legnagyobb Művész, 
az Isten alkotásának tolmácsoló- 
jává válik.

Kresz Albert és a Petőfi Múze
um kapcsolata 31 éve tart, azóta 

vak bemutatásával segíthet el
igazodni a világ és a magunk 
dolgaiban, helyes határozataink 
meghozatalában.

Igazi emberi szabadságunk, 
nem a körülményeinkben, hanem 
bennünk, egyéniségünkben, saját 
képzelőerőnkben, alkotó fantázi
ánkban lakozik. A valós értékeket 
hordozó, jól megválasztott könyv 
kibonthatja a lehetőségeket a kö
rülöttünk lévő valóság jobb meg
értésére, az ehhez felnőni képes 
és akaró, önmagára ébredő, érett 
személyiség megformálására.

Olvassunk!
Koczeth László (Tövis) 

igyekeznek szűkebb pátriánk, a 
Galga mente értékeit megmen
ten, és megőrizni az utókor szá
mára. Ezt, és a már említett ado
mányt értékelve döntött úgy a 
múzeum kollektívája, hogy a 
fotóművész részére Pro Museo- 
díjat adományoz, amelyre a 
szeptember 10-ig látható kiállí
tás kiváló alkalmat adott.

R.Z.

Üzenet
,,A hazaszeretet ott kezdődik, 

amikor egymást szeretik azok, 
akik egy hazában élnek. De ezt 
olyan nehezen értik meg az 
emberek. ”

(Wass Albert)

Új kötet: Petőfi és Aszód
A napokban jelenik meg dr. 

Asztalos István legújabb köny
ve, amely újabb adalékokkal 
szolgál Petőfi Aszódhoz fűződő 
viszonylatában. A szerző szavai
val elve jóval „komolyabb” 
könyvről van szó, mint a ko
rábban megjelent Vándorlom a 
világot című kötet. Igaz, más 
funkcióról is van szó. A Vándor
lom a világot a költőt népszerű
sítő műként jelent meg, és aratott 
nagy sikert, többek között az ol
vasmányos stílusának köszön

Rendhagyó kiállítás 
a Petőfi Múzeumban

„ Kilépni annyi, 
mint megszületni, 

belépni, annyi, 
mint meghalni"

Hrabal 
nyomában

A kiállításon 
megtekinthetők
Ladócsy László

táblaképei és akvarelljei
Odler Zsolt fotói és 

multimédia programja
Asztalos Tamás

„ diafilmje ” és szövegei

Megnyitó
2005. szeptember 16-án 

18-22 óráig
Megtekinthető

2005. október 25-ig

Cseh Est Hrabal 
tiszteletére

A Fekete Ökör Baráti Kör 
rendezvénye 2005.

szeptember 17-én 20 órától 
a Sára Kisvendéglőben

Információ: 06 20/3162-372 

hetően is. A mostani kötet, a 
Petőfi és Aszód című tudomá
nyos alapossággal elemzi a költő 
Aszódhoz fűződő viszonyát. 
Asztalos úr szerint ennek elle
nére közérthető és olvasmányos 
lesz a könyv.

A magánkiadásban napvilágot 
látó mű a napokban kerül az el
árusítóhelyekre. A tervek szerint 
október elején hivatalos bemu
tatója is lesz az alkotásnak, ame
lyet Kerényi Ferenc irodalom
történész méltat máj d. -erzé-
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Kinek sírjam el fájdalmamat?
A sírás a lélek vére.
Azt mondják, a sírás termé

szetes dolog. A sírás fájdalom
csillapító. Vannak életkorok, 
amikor már nem illik, s vannak 
emberek, akikhez szintén nem 
illik a sírás. Illik sírni fájdalmá
ban a gyermeknek, talán még a 
nőnek is, de nem illik a férfinak, 
így aztán a férfiak nem szoktak 
sírni. A nők? Természete válo
gatja: van, akinek nem adatott 
meg a sírás kegyelme. Befelé 
vérzik fájdalmában. Mint a fér
fiak.

Természetesnek vesszük min
dezt. így illik.

De mi történik akkor, ha föl
szakad a férfisírás? Ha a lélek 
fajdalma már áttöri az illem és a 
szokás korlátáit?

Korondig elmenni s onnan 
vissza: három nap. Egy oda, egy 
vissza, s közte egy nap az elinté- 
zendőkre. Egy kicsi ringóbölcső 
várta az unokámat Korondon: el 
kellett menni érte. És meg kellett 
látogatni azokat, akik Nyárád- 
szeredában és a környékén visz- 
szavámak. Tudom, még van, aki 
emlékszik rá: volt egyszer egy 
testvérváros, Nyárádszeredának 
hívták.. .és volt egyszer egy sze- 
redai líceum, az meg testvér
iskolája volt a Petőfi Gimnázi
um és Szakközépiskolának... 
Hát így vannak „rokonaink” ne
künk is ott a Nyárád mentén: 
jöttek és mentek a cseregyere
kek. Az ottaniak hozzánk, a mie
ink meg oda. Az évek múltak, a 
gyermekek felnőttek, a kapcso
latunk megmaradt.

Nyárádszeredában örömmel 
fogadtak minket. De az első üd
vözlő szó után föl szakadt ajaj: 
„Mit tettetek? Miért hagytatok 
el bennünket? Miért tagadtatok 
meg? Ti a testvérvárosunkból 
jöttetek? ”

„Rólunk, határon túli magya
rokról tárgyalnak Budapesten. 
Nélkülünk! Nem tudtátok szét
verni őket? Nem tudtátok meg
akadályozni? Mit tudnak ők 
rólunk? ”

Aki kérdezett, tudta: nem mi 
tagadtuk meg határontúli testvé
reinket, nem a mi családunk sza
vazott nemmel a kettős állam

polgárságra, nem mi féltettük 
tőlük a kenyerünket. De mi vol
tunk ott, minket lehetett kér
dezni, nekünk lehetett kisírni a 
fájdalmat.

Igen, sírni! Amíg élek, nem 
fogom elfelejteni a meglett fér
fiak sírását! Nemcsak könnye
ket, hanem zokogást, följajdu- 
lást:,, Mi innen nem megyünk el! 
Ez a szülőföldünk, a hazánk. 
Nem kérünk tőletek kenyeret, 
nem vesszük el, ami a tiétek. 
Csak azt hittük, abban biz- J 
tünk, hogy vállaljátok ve- j 
lünk a közösséget.

Úgy, mint a románok, a csehek, a 
szlovákok, a németek, akik gon
dolkozás és nemzetközi tanács
kozás nélkül csendben és azonnal 
megadják a kettős állampolgár
ságot az idegenben élő nemzet
testvéreiknek. Az a szerencsénk,

Segít a rendőrség
A mozgáskorlátozott parkolók fokozott ellenőrzésében

A Gödöllői Rendőrkapitány
ság illetékességi területén több 
nagy bevásárló központ, áruház, 
üzlet van, ahol a mozgáskorlá
tozott vásárlók részére parkolók 
kerültek kialakításra. Ezek a par
kolók az üzletek bejáratához leg
közelebb eső részen találhatóak, 
hogy a mozgásukban korlátozott 
személyek kisebb erőfeszítéssel, 
fáradsággal tudjanak bejutni az 
épületbe. 

hogy a román sajtó nagyon el volt 
foglalva a választásokkal, így 
nem értekrá minket bántani. ”

Az a lelkész, aki elzokogta: 
"Most fordult elő először, 2004. 
december 31-én, hogy nem tud
tam elénekelni a magyar Him
nuszt! ”, a lelke egy kis, 400 fos 
magyar közösségnek. Nyaranta 
táborokat szervez szórványban 
élő magyar gyerekeknek, vendé

geket fogad a Kárpát-meden
cében élő magyar 

A közösségektől, 
\ csángó gyerme

kek tanítónya- 
raltatását, ma

gyar nyelvre 
tanítását

szervezi minden nyáron. Refor
mátus lelkész, aki szerint,, Őseink 
négyszáz éve megvívták a hitvitá
kat. Azzal már nekünk nincs dol
gunk. Az a dolgunk, hogy magya
rok legyünk! ”

A lelkész úr is a könnyeit tö-

Sajnos az az általános tapasz
talat, hogy ezeket a parkolókat 
sok esetben jogtalanul az egész
séges emberek veszik igénybe, 
bosszúságot és kellemetlenséget 
okozva ezzel mozgáskorlátozott 
embertársaiknak.

A Gödöllői Rendőrkapitány
ság munkatársai a mozgáskor
látozott emberek jogainak érvé
nyesítése és segítése céljából au
gusztustól fokozottan ellenőrzik 

rölgette. Nem feltűnően, hanem 
félrefordulva, mint teszik a 
szemérmes emberek, ha nagyon 
fáj valami.

A református lelkészt bárki 
elérhetné. Segíthetne templomuk 
beomlott tetőzetének helyreállítá
sában. Elmehetne tanítani a tábo
rozó magyar vagy csángó-ma
gyar gyermekeket magyar nyelv
re, magyar kultúrára. A „tábor” 
megnevezés egyébként gyönyö
rű ifjúsági házat jelent, ahol ottjár- 
tunkkor éppen útra késztilt a zala
egerszegi néptánccsoport, és 
megérkezett a délvidéki énekkar, 
amelyik egyébként a Rákóczi 
Szövetség ál landó énekkara.

...Elhoztam az üzenetet. El
hoztam a fájdalmat. Nekem ne 
prédikáljon senki arról, milyen 
csúnya dolog lerománozni a ro
mániai magyart, ha közben min
dent megtesz, hogy a határ kö
zöttünk valóságos legyen!

Akkor is magamra vettem a ke
serű fájdalmat, ha tudtam és a 
könnyeit italé) öregember és a lel
kész is tudta: a keserű szavak nem 
minket, kettőnket illetnek. De én 
is magyarországi magyar és aszó
di polgár vagyok. „Minden ma
gyar lélek felelős minden magyar 
létekén! ” - mondta Szabó Dezső. 
Ehhez tartom magam.

De szégyenkezni nem fogok. 
Nem nekem van rá okom.

Csak azt a sírást... a meglett 
férfiakét... hogy felejtsem el?

Hőnigné Zádor Éva Mária 

a mozgáskorlátozott parkolókat, 
és amennyiben ott jogtalanul áll 
gépkocsi, akkor annak vezetőjét 
először figyelmeztetni fogják, 
majd ezt követően már jelentős 
büntetésre számíthatnak, mivel 
jogsértő cselekedetükkel meg
szegik az esélyegyenlőségi tör
vényt, illetve a KRESZ 17.§ (1) 
bekezdés ej pontjába, és az 51/A 
§-ba foglaltakat.

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Technikatörténet
Thomas Alva Edison - egy páratlan életpálya (2. rész)

Laboratóriumaiban több mint 
százan dolgoztait. Soha nem ide
geskedett, munkatársaival na
gyon türelmes volt. Kísérleteit 
végtelen nagy akarással végezte. 
Mindig az előzőnél jobbat akart. 
Az egyik laboratóriumának 
falán ez olvasható: fűn jobb 
megoldás, találd meg!

Egy-egy kitűzött cél érdekében 
sokszor több száz (!) kísérletet vé
geztek, amíg kifejlesztették, amit 
akartak. Mindig részletesen meg
tervezte tevékenységeit a kísérle
tezéstől a gazdasági háttér biztosí
tásáig. Kidolgozta a tennék gyár
tásának részleteit ugyanúgy, mint 
a reklámozását. Több más felta
láló szabadalmait tökéletesítette.

Munkatársai alkalmazásának 
csak a rátermettség volt az egyet
len feltétele. Bérezésnél nem volt 
híve az egyenlősdinek. A többet 
és jobban dolgozókat jobban 
megfizette. Nagyon fontosnak 
tartotta ajó munkahelyi légkört, a 
dolgozók jó közérzetét. Aid egy 
új megoldást vagy szerszámot 
hozott be a gyárba, magas juta
lomban részesült.

1880-ban már több épületből az Edison Electrical Light Co-t.

utálna
kiinffi'kercfik’Cfléfi

ajánlata!
Hogyan is szokott lenni a me

sében? Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy szépséges 
lány, aki élte a közönséges ha
landók sorsát, majd amikor fel
cseperedett, elindult vándorolni, 
tanulni a világba. Átesett három 
próbán. Ennek jutalmaként talál
kozott a királlyal, aki többé nem 
tudta levenni róla a szemét. 
Megkérte a lány kezét, aki igent 
mondott. Ezt követően boldogan 
éltek, míg meg nem haltak.

Majdnem így alakult Farah- 
nak, az iráni király feleségének a 
sorsa is. Leszámítva azt a nem 
csekély különbséget, hogy 1979. 
januáijában Mohammed Reza 
Pahlavi sah és családja önként 
száműzetésbe vonult annak ér

álló kísérleti és előállító „felta
láló” gyára volt. Felesége korai 
halála után átköltözött West 
Orange-ba. Itt még több épület
ben, még nagyobb laboratóriu
mokat építetett, ahol szavai 
szerint: "...lehetőség lesz a talál
mányok gyors és olcsó tovább
fejlesztésére és amelynek meg
felelő felszerelése lesz fogy női 
óráktól a mozdonyokig mindent 
elő lehessen állítani". Ezt az 
épületcsoportot 1887. november 
28-án avatták fel.

Egy találmányának útját néz
zük meg részletesebben. Az iz
zólámpa tökéletesítése céljából 
1878. október 17-én 300.000 
dolláros tőkével megalapította 

✓z

Őfelsége
Farah Pahlavi

dekében, hogy Iránban helyre
álljon a belső béke. A király he
lyét Khomeini ajatollah foglalta 
el.

Farah Diba 21 éves koráig 
élte a hétköznapi emberek életét. 
Neki szerencséje volt, hiszen 
családja jómódúnak számított 
egészen az apja haláláig. Ennek 
köszönhetően tudták őt tanít
tatni. Iráni francia iskolába járt, 
majd ösztöndíjat nyert el Pá
rizsban, ahol építészetet tanult. 
Másodéves egyetemistaként itt 
találkozott Reza Pahlavival, aki 
éppen a külföldön tanuló iráni 
diákokkal kívánt megismer
kedni. A király részéről szerelem 
volt az első látásra, aki e talál
kozást követően többször is 

13 hónapon keresztül 1600 féle 
anyagot próbált ki az izzószál 
tökéletesítése érdekében. Végre 
sikertilt előállítani a szénszálas 
izzólámpát. Az utolsó sikeres kí
sérlet alkalmával alvás nélkül 40 
órán át dolgoztak. 1879. no- 
vemeber 4-én jelentette be ezt a 
szabadalmát. Az első izzólámpa 
110 Volttal működött, és 45 
óráig világított; kb. 1,4 lumen/ 
Watt fényhasznosítása volt.

Edison bízott abban, hogy ha
marosan elő fognak állítani 
olyan izzólámpát, ami 100 vagy 
akár 1000 órás élettartamú lesz. 
A találmány megszületése után 
60 izzólámpát szereltetett fel a 
laboratóriumaiban, amelyeket a 
New York-ból különvonattal ér
kezett 3000 vendég csodált meg.

Edison az izzólámpával kap
csolatos találmányai idején kez
dett őszülni. A teljes világítási 
rendszer kidolgozása megszakí
tás nélkül négy évig tartott. 169 
szabadalmat dolgozott ki az 
izzólámpa tökéletesítésére, 77- 
et az elosztórendszer, 106-ot az 
áramfejlesztők és 43-at más 
áramköri berendezések (foglala- 

megtalálta a módját, hogy a 
szépséges lány közelébe kerül
jön. A közös programok során 
Farah is megszerette az uralko
dót, és 1959. október 14-én - a 
21. születésnapján - igent mon
dott a lánykérésre. Húsz év bol
dog házasság következett, amely 
alatt Farah négy gyermeknek, 
köztük a trónörökösnek adott 
életet. Királynéként is helyt állt, 
kitűnően látta el társadalmi és 
kulturális feladatait. 1979-től 
aztán újabb terheket rótt rá a 
sors: a világban való kalandos 
bolyongás közepette egyben 
tartania családját, életbe tartani a 
reményt, hogy egyszer újra 
visszatérhetnek hazájukba.

A királyné vallomásán keresz
tül olyan világot ismerhetünk 
meg, amely mindmáig csupa 
sejtelmesség, csupa titokzatos
ság az európai emberek előtt.

R.Z. 

tok, kapcsolók, mérők, kábelek 
stb.) javítása céljából.

Az izzólámpa élettartamát fo
kozatosan sikerült növelni. Egy 
évi kísérletezés után már 1000 
üzemórán át működtek. Lámpa
testeket, csillárokat is gyártott. 
Az 1881-es párizsi világkiállítá
son egy egész város világítására 
tervezett üzemképes rendszert 
mutatott be. Jó üzleti érzéke és 
előrelátása bátorította fel, hogy 
az 1,25 dolláros előállítási költ
ségű lámpák darabját 45 centért 
adja el. A gyártási technológiák 
tökéletesítése, valamint több gép 
beállítása eredményeként 37 
centre, később 22 centre szo
rították le a gyártási költséget, 
így a kezdeti ráfizetések bőven 
visszatérültek.

Edison találmányai nyomán 
új iparágak indultak virágzás
nak. Nem volt gazdag ember, 
mert minden bevételét újabb ta
lálmányaira költötte.

Saját szavai szerint a villamos 
világításra vonatkozó találmá
nyai nem hoztak különösebb 
hasznot, csak „negyveneszten- 
dös találmányi vitát”, (rí szerző 
megjegyzése: Ugyanis nem 
valószínű, hogy O az izzólámpa 
feltalálója. Ezt a kérdést kö
vetkező számunkban részlete
sen kifejtjük.)

Kaáli Nagy Kálmán
ny. tanár

Pénztárgépek, mérlegek adása, 
vétele, szervizelése, APEH ügy
intézése, mérlegek, súlyok hitele
sítése. Tel.: 20 9281-526.
Érettségizettek! Szombatonként 

Budapesten gyógypedagógiai asz- 
szisztens OKJ-s szakképzés! A tan
folyam szeptember 10-én kezdő
dik. Intézményeknek kedvezmény! 
Krúdy Bt. 06 I 321-3519; 20 915- 
6603.
42 éves, 180 cm magas, 85 kg, bar
na, kék szemű férfi társát keresi jó 
megjelenésű, csinos hölgy szemé
lyében 35 éves korig. Gyermek 
nem akadály. Aszód és környéke. 
Tel.: 0630409-1067.
Boxer kiskutyák eladók!
Tel.: 06 30 603-1660
Castrol olaj a legkedvezőbb áron! 
TeI.:28500-450;209111-104
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„Sine ira et stúdió” 
”Harag és elfogultság nélkül”

Tacitusnak, a híres ókori latin 
történettudósnak a mondása ez, 
aki ezzel arra figyelmezteti a tör
ténelemmel foglalkozókat, hogy 
a történelmi esményeket harag 
és elfogultság nélkül kell elmon
dani, vizsgálni és értékelni.

1 logy ez mennyire nehéz, ar
ról lesz szó a következő sorok
ban.

Dr. Asztalos István igazgató úr 
június 10-én beszédet mondott 
annak az emléktáblának a fel
avatásánál, melyet az aszódi és a 
környékbeli zsidóság elhurcolá
sára emlékezve helyeztek el a 
bölcsőde falán. Az elhangzott 
szöveg az Aszódi Tükör Júniusi 
számában is megjelent a követ
kező címmel: ..Utolsó utazás a 
Podmaniczkyak aszódi védő
szárnyai alól a náci halálláho- 
rokig

A beszédben a fasizmus rém
tetteiről volt szó, de szó volt ar
ról is, hogy hogyan jutott az em
beriség idáig, s ha szó nem is 
volt róla, a beszéd mégis sejtetni 
engedte, hogy a folyamatnak 
nincs vége, s ha az ember nem 
ismeri fel az összefüggést elkö
vetett bűnei, a természetes élet
útjának elhagyása, eníiek követ
keztében szenvedései, valamint 
korunk anomáliái, rendellenes
ségei, visszásságai között, s nem 
változtat, az emberiség pusztulá
sa biztosra vehető.

Idézzük a beszéd egyik drá
mai részletét: A AA'. század em
bere sikereitől megrészegít Ive, 
magáról minden kötöttséget le
vetve. a legrosszabb tulajdonsá
gait kiélve öntelt, gőgös, erősza
kos. gonosz és kegyetlen lelt. 
Többé már nem ismert se embe
ri. se isteni tilalmakat, és új iste
neknek (legyen az fiihrer, első 
titkár, esetleg kábítószer, de min
denekelőtt a pénz) hódolva 
olyan retteneteket cselekedett, 
amitől az őrült római császárok, 
a Caligulák, a Nérók is megbor
zadtak volna.

Ez a széleslátás, az esemé
nyeknek összefüggésükben való 

szemlélete eredményezheti, 
hogy a borzalmak és a szenve
dések ellenére valamiféle meg
magyarázhatatlan nyugalom 
önti el a hallgatót vagy az olva
sót. Ilyen, katarzisnak nevezett 
érzés hathatta át az ókori Görög
ország színházi közönségét is, 
amikor Euripidész vagy Szop- 
hoklész müveit hallgatva, együtt 
élve, szenvedve a darab hőse
ivel, hirtelen kiemelkedve a gon
dokból, megpillantották az Igaz
ságot.

Erre az avatóbeszédre vála
szolt egy recenzióval, bírálattal 
Dr Jólesz József áo\dot úr ..Ho
locaust: elmaradt a hazai ön
vizsgálat" címmel. (Aszódi Tü
kör, júliusi szám). Elsőként azt 
hiányolta, hogy a szónok nem 
szólt az ún. „magyar fasizmus
ról”. De bizony szólt! íme egy 
másik idézet az emlékbeszéd
ből: ., Magyarországon a német 
befolyás hatására ugyan zsidó
kat korlátozó törvényeket alkot
tak és alkalmaztak, de a magyar 
zsidóság ekkor még egyfajta vé
dettséget élvezett. Tartott ez 
mindaddig, amíg 1944. március 
19-én a német hadsereg meg 
nem szállta az országot. Ekkor a 
hazánkba érkező Adolf Eich- 
mann vezetésével, német alapos
sággal, a magyar nácik segít
ségével megkezdődött a magyar
országizsidók és vagyonuk nyil
vántartásba vétele. Ezt követően 
kezdődött - első lépésként - a vi
déki zsidóság összegyűjtése, be- 
vagon írozása és elszállítása, 
elpusztítása."

Dr. Asztalos István igazgató úr 
érezte, hogy beszéde után ismét 
felmerül a vád: A magyar töme
gek miért nem akadályozlak 
meg a zsidók pusztulását? Rá
mutat, hogy ez történelmietlen 
vád. Aki akkor és ott élt, az tud ja, 
hogy abban a helyzetben lehe
tetlenvolt.

El is mondott két történetet 
ezzel kapcsolatban. Jómagam 
(T. G.) saját tapasztalataimmal 
igazolhatom, aki akkor kilenc 

évesen éltem át az eseményeket, 
hogy ez a két történet nagyon is 
hihető. A halál lehetősége állan
dóan jelen volt. És mégis, ilyen 
szörnyű helyzetben is voltak 
olyan magyarok - egyedülálló
ak és családosak -, akik üldözött 
zsidókat fogadtak be, bújtattak. 
Ezt nem lehetett a magyar nép 
segítökészségének betudni?

Es 1944. március 19-e előtt? 
Amikor még nem voltak itt a 
német csapatok? Köztudomású, 
hogy Lengyelország lerohanása 
után a magyar kormány megnyi
totta a magyar-lengyel határt, s 
tömegével fogadta be a lengyel 
menekülteket, akik nagy több
sége zsidó volt, siettek nekik le
hetővé tenni, hogy Magyaror
szágon átvészeljék a nehéz idő
ket vagy nyugatra távozzanak. 
Gyermekeiknek még lengyel 
gimnáziumot is létrehoztak, ha 
jól tudom, Balatonbogláron, 
hogy ameddig lehet, anyanyel
vükön tanulhassanak. Hát bi
zony ez minden, csak nem fa
sizmus.

A legfájóbb számunkra azon
ban Jólesz doktor úr következő 
mondata: .....a román kormány
nem engedte megtenni a román 
zsidókkal azt, ami Magyarorszá
gon megtörtént. "

Nos nézzük, mit nem engedett 
megtenni a román zsidókkal 
szemben. Antonescu, az akkori 
román miniszterelnök felszólí
totta a románokat, hogy itt a

Tévedni emberi dolog
Végtelenül örvendek, hogy 

egyre többen vagyunk, akik el
ítélik az emberiség elleni bűn
cselekményeket. Többek között 
ilyen volt a Hitler által kezdemé
nyezett zsidóüldözés is. Egyet
értek Dr. Jólesz József úrral - 
akit én nagyon tisztelek és be- 
csülök -, amikor az ártatlan em
berek emlékeinek védelmében 
emel szót. Csupán egy-két, ön
hibáján kívüli tévedésre sze
retném felhívni figyelmét. Ön - 
jóhiszeműen — bizonyos köny
vekből, szájhagyományokból 
informálódott. Sajnos (!) mind
kettő valóságértéke bizonytalan, 
dekorált, elnagyolt, mondhatjuk 
felelőtlen. A könyveket sok eset
ben meghatározott céllal írják. 
Én saját élettapasztalatomból is
merem azt a kort! A legképzet

vissza nem térő alkalom (a há
borús zűrzavarban senki nem fi
gyeli a romániai eseményeket), 
hogy a románság leszámoljon a 
zsidókkal.

Ezért a felszólításért Anto- 
nescut a II. világháború után el
ítélték és kivégezték. De amit e 
felszólításra a román félkatonái 
szerveztek (vasgárda) véghez- 
\ illek, az barbárságban, ember
telenségben minden képzeletet 
felülmúl: mintegy kétszázezer 
zsidót mészároltak le asszo
ny ostól-gyerekestől. örege- 
stől-betegestöl a legnagyobb 
kegyetlenséggel. Holttestüket 
falba vert szegekre vagy hentes
üzletek vaskampóira akasztot
ták... Tanulmányaim, olvas
mányaim és nem utolsósorban 
saját élményeim alapján elmon
dhatom, hogy az eddig már oly 
sokat szenvedett magyar népünk 
igenis együtt érzett az üldözöt
tekkel, s akik tudtak, segítettek. 
Amint láttuk, még kormányszin
ten is tapasztalható volt a segítő
készség. A tényeket a történe
lemtudománynak és a közgon
dolkodásnak egyaránt el kell fo
gadni, s gondolom, nincs messze 
már az az idő, amikor Magyaror
szág és a magyar nép II. világ
háborús szerepét valósághoz hű
en. igazságoan Ítélik meg. 1 farag
és elfogultság nélkül. Sine ira et 
stúdió.

Aszód, 2005. augusztus 10.
Tarr Gábor

tebb, a legintelligensebb, a leg
magasabb végzettséggel rendel
kező ember is tévedhet. A téve
dés magyarázható - az ügy ér
dekében - egy magasabbrendü 
motivációval.

Az egyik ilyen tévedés az álta
lánosítás. Nem a „magyarok” a 
bűnösek, hanem egy megté
vesztett embercsoport, akik a 
nyilas párt tagjai voltak. Számuk 
a 15 millió magyarhoz, képest 
szinte elenyésző. Mint köztu
dott, Hitler megszállta Magyar
országot, és ő diktált minden
ben. A zsidóüldözést nem a „ma
gyarok" találták ki. Nagyon so
kan elleneztük. Nagyon sokan -- 
mi, magyarok - védelmeztük a 
becsületes zsidókat. Bújtattuk 
őket, sokan a legdrágábba!, az
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életükkel fizetve ezért. Ezek té
nyek! Szülővárosomban a mi 
családunk is igen jó kapcso
latban volt az ottani becsületes 
zsidókkal. Az aszódi zsidóság is 
beilleszkedett, békében éltünk 
együtt több évtizeden át, amíg 
nem jött a hillerizmus.

Szeretném kikérni a magam 
és minden becsületes magyar 
ember nevében a lasisztázást. 
Tudom, voltak a magyarok kö
zött is - igen kis létszámban - 
megtévesztett emberek, úgyne
vezett fasiszták, akik az SS pa
rancsait végrehajtották. A há
ború befejezése után ezek és 
hozzátartozóik nagyon megbün- 
hödtek „háborús bűneikért”. A 
politikai rendőrség - az. AVO - 
1945. februárjától 1946. áprili
sáig több, mint harmincezer tő 
ellen indított népbírósági eljá
rást. Ez a szám 1950-ig hat
vanezer főre emelkedett. A ha
lálbüntetések legtöbbjét a zsidó
ság ellen elkövetett atrocitáso
kért szabták ki. Az ÁVO és 
egyéb nyomozószervek terror
gépezete, az MKP felső ve
zetése, valamint e népbíróságok 
ítélkezőinek döntő többsége zsi
dó származású volt. Egy törpe 
kisebbség terrorizálta a nemze
tet, akit nem lehetett zsidóclle- 
nességgel vádolni. Tehát a bű
nösök megkapták büntetésüket. 
Véleményem szerint többen, 
mint ahány „bűnös" valójában 
volt. Én ezeket a korszakokat 
szeretném a történelem lapjain 
hagyni. A mindennapi gyakor
latban inkább azt keresem, ami 
összeköt, s nem azt, ami szét
választ.
. Sok történetet, TÉNYT tud
nék elmesélni, ami a „magyar 
kormányok, magyar vezető réte
gek és a magyar tömegek” ár
tatlanságát bizonyítja a zsidóül
dözéssel kapcsolatban.

Láttam, ahogy Kolozsváron a 
német SS-esek elhurcolták a zsi
dókat és javaikat. Egyetlen ma
gyar katonát vagy civilt sem lát
tam. még nyilasokat sem.

Csak érintőlegesen említem 
meg a Horthy család tragédiáját. 
Ezt se felejtsük el. Aszódon a 
„magyar vezető rétegektől” Vas 
László és családja mentességet 
kapott.

Engem 1945. január 17-én (!) 
soroztak be katonának. A dél

előtti beöltözletés után délután 
az alakulatunkat egy zárt ud
varra vezényelték, ahol végig 
kellett néznünk három katona
szökevény kivégzését. Ezek is 
magyarok voltak. Bűnük az volt, 
hogy nem értettek egyet a hitleri 
elvekkel és a háborúval. Nagyon 
sokan szöktek meg a frontról, 
sajnos legtöbb esetben az éle
tükkel fizettek érte. Valóságos 
hajtóvadászatot indítottak a 
szökevények elfogására. Mind
ezek ellenére én is megszök
tem. Gondolom, nem kell bizo
nyítanom, miért. Kb. 7-8 napig 
próbálkoztam a fronton átjutni, 
sikertelenül. (Ezekről az időkről 
a valóságnak megfelelő regényt 
lehetne írni.) A háború befeje
zése után 10 nappal „hadifog
ságba” (!?) kerültünk. Ezt jogi
lag a mai napig sem tudom ér
telmezni. Mi is százan voltunk 
egy vagonban 30 napig. Ugyan
olyan fapriccseken aludtunk, 
mint amilyenek Auschwitzban 
voltak. Ugyanolyan nehéz mun
kán dolgoztunk. Közülünk is na
gyon sokan haltak meg az elég
telen étkezéstől, a hidegtől (néha 
- 40 fok volt), a nehéz munkától. 
Három és fél év után haza
kerülve hátrányos megkülön
böztetés következett. Nem tu
dom, hogy vizsgálták-e, ki a fe
lelős a jogtalan elhurcolásun
kért. Sokan semmiféle kár
pótlást sem kaptak. Tudomásom 
szerint a deportált zsidók közül 
sokan több forrásból is kaptak 
kárpótlást.

A másik tévedés Romániával 
kapcsolatos. Ha a földrajzi hely
zetünk fordított lett volna, akkor 
ma a románokat neveznék Hitler 
utolsó csatlósainak. Bizony Ro
mániából is több tízezer zsidó 
származású ártatlan embert 
hurcoltak el.

Mondanivalómat összegezve 
mélységesen elítélek minden 
emberiség elleni bűncselek
ményt, minden világuralomra 
törekvést. Örvendek, ha ebben a 
doktor úr is „fegyvertársam”, 
csupán arra kérem, ne általáno
sítson, mert nem a „magyar 
tömegek” voltak a bűnösök. Így 
nekünk, mivel nem vagyunk bű
nösök, nincs szükségünk ön
vizsgálatra.

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. tanár

Aszód Városért Alapítvány
Közhasznúsági jelentés - 2004 év

Aszód Városért Alapítvány - Aszód, Szabadság tér 9.
Adószám: 19180461-1-13 Stat. szám: 19180461 6919 331 13

Bírósági nyilván tart, szám: 10 PK. A. 61.818
E jelentést a X / 2005. sz. határozatával fogadta el a kuratórium.

Számviteli beszámoló
Nyitó pénzkészlet Pénztár: 849 Ft

Bank: 1.538.161 Ft
Lekötött betét: 724.098 Ft

Záró pénzkészlet Pénztár: 798 Ft
Bank: 1.368.051 Ft
Lekötött betét: 763.638 Ft

2004 évi bevételeink összesen: 7.731.000 Ft
Magánszemélyek támogatása 146e Ft
1 %-ból befolyt támogatás 470 e Ft
Önkormányzatoktól kapott támogatás 2.129 e Ft
Vállalkozók, bankok ,gazd. szervezetek tám. 3.851 c Ft
Városszépitö Egyesület felszámolása miatt 247 e Ft
Értékesítés utáni bevétel (autó) 840 e Ft
Kamatbevétel 51 e Ft
2004 évi működési kiadások összesen: 5.065 e Ft
Bér és járulék 0 Ft
Anyag költség 569 c Ft
Egyéb működési, költségek 3.293 e Ft
Támogatások 1.203 e Ft
2004 évi felhalmozási kiadásunk 2.01 Se Ft

Működési kiadásunk nagy részét a közbiztonság működtetésére - 
üzemanyagra, egyéb anyagra, pl. számítástechnikai kellékekre, 
alkatrészekre stb. - fordítottuk. A városban lévő intézmények által 
szervezett programok - gyermeknap karácsonyi készülődés, kéz
műves foglalkozások - anyagszükséglete és finanszírozása is a fel
adatok között szerepel. Az alapítvány által épített játszótér bővítése, 
karbantartása is feladataink közé tartozik.
Bér és járulék kifizetés az alapítványnál nem volt.
Támogatást az alábbi intézmények és civil szervezetek kaptak:

Polgárőrség 259 c Ft
Szülői munkaközösség 304 c Ft
Aszód FC 300 e Ft
Öregdiák találkozó - Petőfi Gimnázium 25 e Ft
Cigányegyesület sportnap 15eFt
Barokk koncert 250 c Ft
Nagycsaládosok egyesülete 50 e Ft
Összesen.: 1.203 e Ft

Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt 470 e Ft-ol 
az alábbi programokra beérkezett pály ’ázatfíkrc t osztotta fel: 
Csengey G. iskola műveltségi vetélkedő, jutalmak, kirándulás, 
zöldpark bővítés, isk. versenyek, tehetséggond. 138 e Ft 
Szabadidő sportegyesület—streetball verseny 17 e Ft
Közművelődés Otthona- gyermeknap,karácsony 45 e Ft 
Római kat.egyház-táboroztatás 50 e Ft
Rendelőintézet bútorcsere 25 e Ft
Nyugdíjasklub karácsony, rendezv.való részvétei 115 c Ft
Óvodajótékonysági bál 15 e Ft
Elektromos Gyűjtemény működési költségére 20 e Ft
Erdőmester túrákra 45 e Ft
Összesen: 470e Ft

Felhalmozási kiadásaink tételesen: 
Személygépkocsi beszerzés: 1.590eFt 1 db számítógép: 258 e Ft, 
2 db telefon: 17()e Ft

A fenti eszközöket működtetésre átadtuk a helyi rendőrség részé
re, az eszközpark bővítésével a közbizonság javulását kívánjuk 
elérni. Bagyin József

a kuratórium elnöke
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A babamasszázsról
Megnyugtatja a kicsit és a szülőt is

Nekünk, felnőtteknek jól esik 
egy-egy fárasztó nap után a pi
hentető masszázs. Nem is gon
dolnánk, hogy ez a kicsikre is 
jótékony hatással van. A legtöbb 
szülő ösztönösen masszírozza 
gyennekét, a gyengéd simítások 
magától érthetödően hozzátar
toznak a napi babaápoláshoz. 
Gyakorló anyukaként állíthatom 
milyen megnyugtató érzést okoz 
mind a baba, mind a szülő szá
mára. A gyennek testének érin
tése, a bőrét érő kellemes inger
hatások épp olyan nélkülözhe
tetlenek a fejlődéséhez, mint az, 
hogy jóllakjon. A babamasz- 
százs nem csupán a bőit táplálja, 
hanem valóságos „tápanyag” a 
csecsemők és kisgyermekek 
számára.

A babamasszázs a követ
kező jótékony hatásokkal 
rendelkezik:

* Ha a gyermekünk sír. vagy fe
szült idegállapotú, akkor meg
nyugtat] a szervezetét.
* Hatékonyan csillapítja a has
fájást és felfúvódást.

Számos tanulmány bizonyítja, 
hogy a rendszeres masszázs 
gyorsítja a babák súlygyarapo
dását. A koraszülött csecsemők
nek nem csak azért van szüksé
gük a gyógyító simogatásokra, 
mert így bizonyos élettani folya
mataikat serkentjük (pl. a légzés 
és az emésztést), hanem azért is, 
mert a bőrkontaktus nélkülöz
hetetlen az életükhöz.

A csecsemők és kisgyermekek 
gyakran szenvednek gyermekkó- 
likától, felfúvódástól és hasfájás
tól. Legtöbbször a táplálék a bű
nös, ne adjunk gyermekünknek 
és mi magunk se együnk (ha 
szoptatunk) puffasztó élelmi
szert. Az olíva- vagy orbáncfű
olajjal végzett masszázs enyhíti a 
fájdalmas tüneteket. A masszázs

olajat mindig a kezünkön oszlas
suk el, és csak így érintkezzen a 
pici bőrével. A masszázst fino
man gyengéd nyomás és elen
gedés váltakozásával, körkörös 
mozdulatokkal végezzük.

Gyermeke masszírozásánál 
a következőket tartsa szem 
előtt:

• A masszírozó helyiségben le
galább 24-26 ”C hőmérsékletnek 
kell lennie. Újszülöttekhez aján
latos külön hősugárzót is elhe
lyezni, nehogy túlságosan lehűl
jön akis testük.
• A babamasszázs időtartama 
soha ne haladja meg a tíz percet.
• Mindig meleg kézzel, és fölöt
tébb gyengéden nyúljunk a gyer
mekhez, különben könnyen 
megijedhet.
• Masszírozásra a két etetés 
közti időszak a legalkalmasabb, 
mivel ilyenkor már nincs túlsá
gosan tele a baba hasa, de még 
éhes sem lehet.
• Ha a gyermek lázas, vagy fer
tőző betegségben szenved, nem 
szabad masszirozn i!

A masszázs beilleszthető a 
napi babaápolási programba. 
Észre fogjuk venni, hogy a gyer
mek mennyire élvezi, és öröm
mel fogadja a gondoskodás eme 
formáját. Tapasztalatból mond
hatom, hogy még a masszázst 
végző szülő is felfrissül ez alatt 
az idő alatt, melyet a gyermek
kel, tölt. Úgy gondolom, ez 
olyan hasznos időtöltés, melyet 
mással nem pótolhatunk a gyer
mek és magunk számára.

Megerősíti azt a bensőséges 
viszonyt, amely kialakul gyer
mek és szülő között.

Következő alkalommal a 
masszázs gyógyító erejét vesszük 
tüzetesebben szemügyre.

Kovács Mariann

Megújult 
a Rákóczi úti iskolaépület 

Köszönet az elvégzett munkáért
A Csengey Gusztáv Általános 

Iskola Rákóczi úti épületének 
zöldparkja egy csodálatos, fából 
készült kerti pavilonnal gazda
godott a nyár elején. Szeptem
bertől már birtokba is vehetik a 
gyerekek. Délelőtt és délután 
alkalmas kiscsoportos foglal
kozások megtartására, pihenés
re, játékra. A pavilon nemcsak 
hasznos, de nagyon esztétikus is.

A tervezéstől a megvalósításig 
nagy lelkesedéssel sokan dol
goztak, hogy tanulóink reggeltől 
délután négy óráig szép környe
zetben, jó közérzettel tölthessék 
el az iskolai napokat. Az iskola
közösség nevében ezúttal köszö
nöm meg az anyagi támogatást:
■ az iskolai Szülői Munka
közösségnek,
■ az Aszód Ifjúságért Alapít
ványnak,
■ az Aszód Városért Alapít
ványnak,
■ Búzás Jánoséi Huszár Mihály 
önkormányzati képviselőknek.
■ Köszönjük Bárfai László ter
vezőmérnöknek a tervrajzok el
készítését. Tolmács! Miklósnak, 
a GAMESZ vezetőjének, hogy a 

De jó a vakáció!
Gyorsan telik a nyári szünet, de szuperül. Miért? Mert olyan 

táborokban voltam, ahol hgondoskodtak arról, hogy jól érezzem 
(érezzük) magamat, és még csakel sem kellett utazni.
Remekült teltek a napok a Városi Könyvtár olvasótáborában, 

köszönet érte Katinak, Éva és Magdi néninek.
Az időjárás is kedvezett a focitábornak, ahol jókat edzettünk, 

rúgtuk a bőrt, és hogy ehhez legyen elég energiánk, finomakat 
kaptunk enni. Köszönjük Tündi néninek, Laci bácsinak és az 
edzőknek.
Társaim nevében is remélem hogyjövőre újra találkozunk!

Pataki Bence
Csengey G. Ált. iskola

Köszönetnyilvánítás
Az Aszód Fc edzői ezúton köszönik meg Búzás Jánosnak, az 
Aszód FC volt elnökének az egyesület működése érdekében 
végzett áldozatos tevékenységét, valamint a nyári sporttábor 
megszervezését, zavartalan körülményeinek biztosítását.

kivitelezést kérésemre elvállalta 
és a munkálatokat megszervez
te. A GAMESZ dolgozói közül 
az építésben oroszlánrészt vál
lalt Tárnoki László, Katona 
László, Kulics László, Konkoly 
András, Pethö Tibor, ezúttal is 
köszönetemetfejezem ki nekik!

Mivel a nyári szünet vége felé 
járunk, örömmel írhatom le, hogy 
idén a karbantartási-kisjavítási 
munkák a Rákóczi úti iskolában 
július közepén befejeződtek. A 
tervezettnek legalább a kétszere
sét végezte el a Gaalf Bt., mely
nek tulajdonosa Búzás János kép
viselő úr.

A munkálatokat - két tante
rem, két nevelői, mosdók, torna
terem, öltözők festése, lábazat, 
ajtók mázolása - térítésmente
sen végezték, tehát nem terheli 
az iskola költségvetését. Az is
kolavezetés és a szülök nevében 
is köszönöm felajánlását.

Karácsondiné Nagy Erzsébet 
igazgatóhelyettes 
Csengey Gusztáv 

Általános Iskola, Rákóczi út

Következő lapzárta: 
szeptember 12. 

Következő megjelenés: 
szeptember 21.
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Jól sikerült a bajnokságra való felkészülés
Ismét játszanak saját nevelésű játékosok Aszódon

Rövid szünet után megkez
dődött a Pest Megyei I. osztály 
2005-2006. évi bajnoksága. A 
pontvadászat Dejan Milova- 
novics és Molnár László irá
nyításával indult. Az átigazo
lási időszak befejeztével beszá-
molhatunk a felnőtt csapat 
részbeni átalakulásáról és fel
készülési eredményeiről.

A csapatnál maradt Déri 
Tamás, Makó Tamás, Szabó Imre, 
Pozder Nenad, Gábor Gergő,
Simó Gergő, Nagy Péter, Juhász 
Adrián, Juhász Norbert, Bujdosó 
Zoltán. Hajnal Krisztián.

Érkezett Hajnal Csaba (Kis- 
kunlacháza), Dudás Gábor és 
Balázs Péter (Örbottyán), Szá
raz Róbert (Héhalom), Piri Zol
tán és Demcsák Tamás (Hévíz- 
györk), Rózsa Levente, Déri 
Zoltán és Déri Gábor (Vác).

Az aszódi vezetés örömére 
szolgáló hír, hogy a saját neve
lésű Truzsi István, Hódul Gábor 
és Pallagi Zsolt is vállalta a fel-

Hajtás csapat állt össze
Az Aszód FC elnöksége - 

látva az ificsapattal elért sike
reket - Dejpn Milovanovicsot 
kérte fel a felnőtt csapat irányí
tására is. Az Aszódon korábban 
játékosként szereplő szakembert 
elsőként arról kérdeztük, mit 
fognak tapasztalni a szurkolók 
az őszi szezon folyamán.

- Fiatal gárdánk van, egyelőre 
a csapatépítés folyik. A tavalyi 
együttes gerince megmaradt, ez 
lehet az alapja az új gárdának. 
Nem akarjuk elkapkodni ezt a 
folyamatot, mindenképpen 
hosszú távra kívánunk tervezni. 
Úgy gondolom, hogy néhány 
meghatározó játékos távozása 
ellenére is erősödött a keret, 
amely jelenleg 22 főt számlál. 
Minden meccsen úgy indulunk 
csatára, hogy meg kell háláljuk a 
szurkolóink bizalmát.

- Ittléted alatt három edző 
váltotta egymást. Melyikőjük 
stílusa, módszere tetszett a leg
inkább?

- Nem kívánok rangsort felál
lítani. Mindegyikőjüktől lehetett

\tanulni. Én nagyon az elején va

készüléssel járó feladatokat.
Távozott a kerettől Kálmán 

Balázs, Kovács Róbert, Lénárt 
János, Szívós Sándor, Hosszú 
Péter, Markóczi István, valamint 
edzői posztjáról Zsivóczky Gyula. 
A távozó játékosoknak és edző-
nek sok sikert kívánunk új egye
sületüknél, és köszönjük szerep
vállalásukat. Számukra az ajtó 
nyitva áll, bármikor szívesen lát
juk őket, és részükről is hasonló
an kellemes, baráti hangnemű
„elköszönés” történt.

Felkészülési barátságos mér
kőzések:

Aszód-Isaszeg 1:0
Az erőnléti edzések szakaszá

ban, az első mérkőzésen látszott 
a fáradtság a csapaton, ám ennek 
ellenére több gólhelyzetig jutot
tunk. Sajnos - egy kivételével 
a befejezéseknél hiba csúszott a 
megoldásokba.

Aszód FC-Kartal3:0
Az első félidei erő- és taktikai 

csata után egy jobb erőt képvi- 

gyok, természetesen nekem is 
vannak elképzeléseim. Én a játé
kosaimmal egyetemben minden 
edzésre, mérkőzésre készülök. 
Nekik ugyanis azt kell érezniük, 
hogy ugyanúgy lelkesedek, lán
golok a sikerért, mint ők.

- Van-e olyan poszt, ahol 
mindenképpen erősíteni kell?
- Sajnos egyelőre csak egy ka

pusunk van, kellene még egy, 
nehogy egy véletlen, sajnálatos 
sérülés hátrányos helyzetbe hoz
zon minket. Két-három posztra 
ugyancsak szeretnénk még játé
kosokat igazolni.

- A szurkolók valószínűleg 
örömmel tapasztalják majd, 
hogy egy-két aszódi nevelésű 
játékos hazatért. Ők be fognak 
tudni épülni a csapatba?
- Természetesen minden

kinek adott a lehetőség. Kérdés, 
hogy mennyire veszik komo
lyan az edzésmunkát, erőnlétileg 
mikor érik utol a többieket. 
Hangsúlyozom, a lehetőséget 
mindenkinek szeretném meg
adni.

-Erzé-. 

selö aszódi csapat jobb taktikai 
megoldásokkal magabiztos 
győzelmet aratott.
FTC U18 keret-AszódFC 5:2

Húsz perc előnyt kapott 
tőlünk a jól képzett fiatalokból 
álló ellenfél, akik ezalatt három
gólos előnyre tettek szert. Ezu
tán kiegyensúlyozott küzdelem
jellemezte a mérkőzést. A hajrá
ban az Aszód FC több helyzetet 
is elpuskázott. A Ferencváros 
győzelme megérdemelt volt, de
a látottak alapján egy szorosabb vánunk.
eredmény reálisabb lett volna. A serdülő és ifjúsági csapat be-

AszódFC-RTK6:2 számolóját a következő hónap- 
Jó iramú mérkőzésen megér- bán közöljük.

demelt hazai győzelem született Eltér Csaba - Búzás János

Megkezdődött a megyei 
pontvadászat

Aszód FC-Hévízgyörk 2:2
Nagy várakozás előzte meg az 

aszódi csapat bemutatkozását. 
Híre ment, hogy a csapat a fő
szponzor kiválásával szétesett, 
meggyengült. A hír természete
sen kacsa volt, erre ékes bizo
nyíték volt a meccs.

Az ifik ott folytatták, ahol ta
vasszal abbahagyták: leiskoláz
ták ellenfelüket. A Domonyból 
átigazolt megyei ifi válogatott 
Braun Tamás is góllal mutatko
zott be új csapatában Aszódon.

Mintegy 500 nézőt (!) érdekelt 
a szomszédvárak rangadója. 
Gyors góllal tette le névjegyét az 
aszódi csapat, már a 6. percben 
megzörrent a györki háló (1:0). 
Az első vendéghelyzetre a 20. 
percig kellett várni, Ettől kezdve 
azonban át is vették a játék irá
nyítását. A 37. percben váratlan 
büntetőhöz jutott Hévízgyörk. 
(A büntetőt kiváltó szabálytalan
ságról sokáig vitatkoztak a szur
kolók, mert igazából nem lehe
tett látni szabálytalanságot...) A 
tizenegyest biztosan értékesítet
ték a vendégek (1:1), s tovább 
rohamozták a hazai kaput. A 40. 
percben ismét büntető követke
zett. Déri Tamás - az aszódi 
kapus — ütötte el szabálytalanul a 
betörő hévízgyörki játékost. A 

egy szintén alakulóban lévő csa
pat ellen. Láthattunk szép meg
oldásokat, ami biztató a jövőre 
nézve, de hogy ez sokszor így le
gyen, sok munkára és akarat
erőre van szükség.

További öröm számunkra, 
hogy a játékvezetői keret tagja, 
Rizsák Krisztián (Rizsu), a ser-
dűlő- és ifjúsági játékoskeret 
volt tagja Aszódon is megmutat
hatta tehetségét, Teljesítményé
hez gratulálunk és sok sikert kí- 

büntetőt az „ítélet-végrehajtó” 
kihagyta. Nem bántuk...

A második félidő is gyors gól
lal indult, a hévízgyörkiek már a 
2. percben beköszöntek az aszó
di kapuba (1:2). Váltakozó, jó 
iramú volt a mérkőzés, az Aszód 
mindent megtett az egyenlíté
sért. A 24. percben egy gyors ak
ció végén Nagy/ Péter bombázott 
a györki kapuba (2:2). A 25. 
percben kiállították a Nagy Péter 
ellen szabálytalankodó vendég
játékost, majd - a pártatlanság 
jegyében - a 38. percben kiállí
tották Nagy Pétert is. A mérkő
zés vége felé nem tudott folya
matos játék kialakulni, s az ered
mény sem változott.

Összefoglalva: alaposan rácá
folt az aszódi csapat a hírekre, ige
nis van csapat Aszódon, akivel 
számolni kell a bajnokság folya
mán. Hévízgyörk is igazolta jó 
hírét, nem véletlen, hogy a Ma
gyar Kupában is remekül helytáll 
a csapat. Fordulatos, gólgazdag 
mérkőzést láttak a szépen rendbe- 
tett aszódi pályára látogató nézők.

Ifjúsági mérkőzésen:
Aszód FC - Hévízgyörk 5:2

Lapunk nyomdába adása előtt 
kaptuk a hírt, hogy csapatunk 
5.2-re kikapott Kiskimlcicházán. 
Az ifi 7: ()-ra nyert. K. T.
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Mindjárt becsengetnek!
Bár az iskolai tanévkezdés hivatalos dátuma szeptember 1a 

Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjainak csak szeptember 
5-én kell először beülniük az iskolapadba. A tanévnyitókra vi
szont a “hivatalos” napon kerül sor. A Csengey utcai főépületben 
16 órakor, a Rákóczi úti tagiskolában pedig 17 órakor kezdődik 
az ünnepség. A tankönyveket a szülők szeptember 1 -jén és 2-án 
vásárolhatják meg.

Audiológiai szakrendelés, hallókészülék 
szaküzlet nyílt Aszódon a Kossuth Lajos 
u. 84. szám alatt.
A bejelentkezéshez a Szakorvosi Rende
lőintézetben előzetesen elvégzett fül-orr- 
gégészeti vizsgálat eredménye szüksé
ges.

Autósok figyelmébe!
■ A Falujárók útján, a volt müszergyári óvodánál megváltozott 

a forgalmi rend. Az épületet körülölelő utca továbbra is egyirá
nyú, de az iránya ellentétessé vált, amit tábla is jelez. Kérjük, ne 
rutinból vezessenek!

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

TAPJANCS CIPÖBOU
Aszód, Kossuth l. u. 2. 

(Samu gazda és az Allateledel között)

AUGUSZTUS 22-TÖL:

Akciós cipők 1.500 Ft-tól!

Egy kis mosoly?
Kél sebesült fekszik a kórházban.
- Maga hogy került ide?- kérdi az egyik.
- Nem akartam a feleségemnek autót venni, erre ö nekem esett 
és megtépett. És maga?

A vicc poénját lásd a megfejtésben!

Vízszintes: 1. A megfejtés első sora, zárt betű: A 12. Ruha
darab 13. Erdei lak 14. Spanyol autójel 15. Ribizli darab! 16. 
Mérges kígyó 17. Üres kas! 19. Piaci árus 21. Szerszám 23. 
Indok 25. Női név 27. Meggyőződés 28. Ollóval vág 30. Ká
lium 31. szellőzetlen szag 33. Oxigén 34. Tanuló vezető 35. 
Pakol 37. Origó 38. Azonnal 40. Becézett Ilona 42. Misi betűi, 
keverve! 45. Középen szól! 46. Kevert mese! 48. Női név 50. 
Római 2000 52. Kipottyan 54. ITS 56. Dehogy! 57. Nyílás
záró 59. Nyaklánc

Függőleges: l.Dal 2. Nátrium 3. Páratlan madár! 4. Férfinév 
5. Reviczky ... (színész) 6. Vég szélek! 7. Egye! 8.TFI 9. Két 
tenyér összeütése 10. Közepén lehel! 11. Becézett női név 16. 
Világtalan 18. Ételt ízesít 20. Lassító pedál 22. Nem ehhez! 
24. Édesség 26. Juttat 28. Siket betűi, keverve 29.-be párja 
32. Oktatási Minisztérium 36. Utcára 37. Olaj, angolul (OIL) 
39. Erdei gyümölcs 41. Kiscsirke 43. Kecske mondja 44. Or
vosi műszer 47. Kiejtett betű! 49. A szélein arat! 51. Az egyik 
evangélista 53.IKS 55. Néma széna! 57. A megfejtés befejező 
sora, zárt betű: F 58. Alex azonos hangzói! 59. Egér darab! 
60. Sándor Miklós 61. Ek! 62. Éjfél!

- fré-

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése:
Podmaniczky Géza, Weisz Pál, Keleti Ferenc.
A helyes megfejtést beküldők között sorsoltunk. A szerencse 
Zeher Orsolyának (Fal uj árók útj a 5/10.) és Varga Józsefnének ( 
Határ út 13.) kedvezett, így ők nyerték a Móni Fotó 2000 Ft 
értékű, filmkidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító ajándék

utalványát, illetve a Fáma könyvesbolt 2500 Ft-os vásárlási utal
ványát nyerték. A nyereményükről szóló értesítést postán küld
jük el.
E havi rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: szep
tember 11. Kellemes időtöltést!
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