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Kordában tartható 
a költségvetés hiánya

Kevés a parkolóhely, 
sok a szabálytalankodó

74,5 millió Ft állami támoga
tást kapott Aszód a költségveté
si hiány miatt benyújtott önhiki 
pályázatára. Ez ugyan 23 millió 
Ft-tal kevesebb összeg a kért- 
nél, de a pénzügyi gazdálkodás 
eddigi alakulása azt mutatja, 
hitelfelvétel nélkül vészelheti át 
az önkormányzat ezt az eszten
dőt is. A fennmaradó 65 millió 
Ft deficitet - amely az esztendő 
elején még 144,5 millió Ft volt - 
a kiadások csökkentésével, il
letve a bevételek lehetséges nö
velésével fedezi a város.

Nincs új a nap alatt. A város eb
ben az esztendőben is az önhibá
ján kívül hátrányos helyzetű tele
pülések egyre népesebb táborát 
gyarapítja. Természetesen - mint 
az már évek óta tapasztalható - 
idén is szigorodott az elnyerhető 
állami támogatás feltételrendsze
re. Nem túlzás tehát azt állítani, 
hogy a pénzügyi iroda jó munkát 
végzett: a 74,5 millió Ft rekord
nak számít, Aszód ekkora össze
get még sohasem kapott. Igaz, ko
rábban ahiánya is kevesebb volt.

(folytatás a 3. oldalon)

Az aszódi közlekedés neuralgikus pontjai

Ez itt nem helyhiány, hanem lustaság

Kétezer diák tanul Aszódon
Városunk minden iskolája 

gyarapodott a tanévkezdésre

Az országos újságok, televíziók igen sűrűn foglalkoznak a 
fővárosban tapasztalható kaotikus közlekedési állapotokkal, 
amelyek létrejöttében a néhány hete elindított útfelúítási prog
ram is szerepet játszik. Arra gondoltunk, mi is felhívjuk az ille
tékesek figyelmét, mi okoz gondot Aszód közlekedésében.

(folytatás a 3. oldalon)

Enyhén növekedő gyermek
létszám, kisebb-nagyobb beru
házások. Ez jellemezte a város 
általános iskolájának, és a két 
középiskolának a tanévkezdé
sét. írásunkkal körképet sze
retnénk adni arról, hol mi vál
tozott, hogyan alakultak a kö
rülmények.

A Csengey Gusztáv Általános 
Isko Iában a napokban történt meg 
a műszála átadása annak a beru
házásnak, amely a XXL század 
iskolája című pályázat keretében 
valósult meg. Erről részletesen 
külön Cilikben olvashatnak. A Rá
kóczi utcai tagiskolában az ilyen
kor szokásos tisztasági meszelé
sen és parkettacsiszoláson túl a 
gyermekek egy szép, fából ké
szült kerti pavilont vehettek bir

tokba, ami a tavasszal megren
dezett iskolai jótékonysági bál 
bevételéből valósulhatott meg. 
Az általános iskola tanulói lét
száma, ha kismértékben is, de 
csökkent, jelenleg 530 körül mo
zog. A szám azért nem végleges, 
mert még lapzártánk hetében is 
érkeztek máshonnan gyermekek. 
Ami tény: egy első osztállyal ke
vesebb indult.

A két középiskolának nincse
nek létszámgondjai, mindkettő 
100 %-os tanulói létszám-kihasz
náltsággal működik. Az Evangé
likus Gimnáziumban szeptem
bertől 641 fő tanul. Ez 12 fős 
emelkedést jelent a tavalyi lét
számhoz képest. Négy új osztály 
indult, kettő nyolcosztályos, egy 
négyosztályos képzés keretében, 

(folytatásod. Oldalon)

Perelik a Csengey iskola 
vezetőségét

Ráharapott az ügyre az országos média
Két ügyben is alperes a Csen

gey Gusztáv Általános Iskola 
mint munkáltató. Két peda
gógus -Magyar Miháfyné, vala
mint Király Gabriella - mél
tánytalannak érezte a vezető
ség őket érintő eljárásait, ezért 
mindketten munkaügyi bíró
sághoz fordultak.

Mivel ezek az ügyek már a bí
rósági tárgyalás fázisában tarta
nak, lapunk csak a jogerős ítéle
tet követően kíván a történtekről 
részletesebben beszámolni. 
Önök azonban vélhetően előbb 

is olvashatnak, láthatnak 
anyagot, mivel több újságíró, 
valamint az egyik országos te
levízió showműsorának forgató
csoportja is megfordult a na
pokban Aszódon ez ügy kap
csán.

Szerdán már szárnyra is 
kapott a „szenzáció”, amelynek 
eredményeként mindenképpen 
Aszód közoktatása lesz a 
vesztes. Minimum azért, mert jó 
ideig éppen a lényegről - az ok
tatásról, a nevelésről terelődik el 
a figyelem. Rácz Zoltán
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Önkormányzati hírek
2005. augusztus 10.

A nyári szünetet követő első 
ülésén a képviselő-testület első
ként az alapfokú művészetokta
tásban igénybe vehető szolgálta
tások térítési-, illetve tandíj meg
állapításának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet mó
dosította. Erre azért volt szük
ség, mert változott néhány jog
szabály. Eszerint hátrányos 
helyzetű tanulóktól nem szedhe
tő térítési díj. Változás történt a 
tandíj mértékének megállapítá
sában is. Eszerint tandíjat kell fi
zetnie minden 22 éven felüli sze
mélynek, továbbá mindazoknak
- a tankötelezettség megszűnése 
után -, akik már nem állnak ta
nulói jogviszonyban. A rendelet 
az interneten teljes egészében el
olvasható.

A létszámracionalizás volt a 
második napirendi pont témája. 
A grémium ezzel már korábban 
foglalkozott, most csupán pon
tosításra került sor. Eszerint a 
Szakorvosi Rendelőintézetben 
az egy fő karbantartói és egy fő 
szakmunkás álláshely megszű
nését követően az érintett lét
számok feladatait a GAMESZ 
szakmunkásai szolgáltatásként 
látják el. A Csengey Gusztáv Ál
talános Iskolában a létszámra
cionalizálás a gyermeklétszám 
csökkenéséből adódik, ami cso
portösszevonással jár, viszont 
feladatok elmaradását nem 
okozza.

Szükségesnek mondta ki a 
képviselő-testület, egy az iparte
rület megközelíthetőségét bizto
sító útalap megépítését. A 210 
méter hosszú, 4,5 méter széles 
szakasz 3,7 millió Ft-ért készül
het el, amely összeget az önkor
mányzat az ipari terület telekel
adási bevételeiből fedez majd. A 
képviselő-testület három céget
- Strabag Kft., Swietelsky Kft., 
AKVÍZ Kft. - kért fel pályázat 
benyújtására.

Évekkel ezelőtt már foglalko

zott a képviselő-testület a volt 
IMI-vízház ügyével, ám akkor 
nem született döntés az épület 
sorsát illetően. Most ennek újra
hasznosításáról döntöttek a kép
viselők. Ám erre valószínűleg 
még egy kicsit várni kell, mivel 
jelenleg is folyik az ingatlan ön
kormányzati tulajdonba kerülé
sének procedúrája. Az azonban 
biztos, hogy az épület új külsőt 
fog kapni, mivel a képviselő-tes
tület magastető elkészítését írta 
elő. Ajogi procedúrák idejéig az 
ajtóra lakat kerül. Bár külön na
pirendben került megtárgyalás
ra, mégis e tárgykörbe tartozott 
az IMI szennyvízderítő ügye is. 
Ennek bontásáról határozott a 
grémium. A munka elvégzésé
vel a Galgamenti Víziközmű 
Kft-t bízta meg.

Leomlott a plafon egy része a 
Tüdőbeteg Gondozó Intézet 
egyik irodájában. A képviselő
testület nemcsak az azonnali ki
javítás elrendeléséről határozott, 
hanem arról is, hogy az intézet 
teljes tetőszerkezete kerüljön át
vizsgálásra.

Közérdekű bejelentésre rea
gálva a képviselő-testület a Falu
járók útja 5/5. szám előtti csapa
dékvíz-elvezetés ügyében a 
GAMESZ-t kéri fel a szükséges 
intézkedések megtételére. A ha
tározat azt is tartalmazza, hogy 
amennyiben az intézmény saját 
hatáskörében ezt a problémát 
nem tudja megoldani, a munkát 
fel kell vetetni a kisjavítási lis
tára.

Bár sikeres volt az önkor
mányzatnak az úgynevezett 
Fesztivál téri belterületi utak 
megépítésére benyújtott pályá
zata, mégis a zsebébe kell nyúl
nia annak érdekében, hogy a be
ruházás az eredeti tervek szerint 
valósuljon meg. A pályázattól 
közel 20 millió Ft-ot remélt a 
város, ám ennél kevesebbet, 
12,8 millió Ft-ot nyert. Ennél
fogva a a 8,5 millió Ft önrész 
helyett 15,5 millió Ft saját erőt 
kell biztosítania. Az önkormány

zatnak ezen utak esetében az 
esővíz-elvezetés megoldására 
nem sikerült pályázatot benyúj
tania. A két munkát mindenkép
pen célszerű együtt elvégeztetni, 
ezért ezt az önkormányzat a fel
színi vízelvezetés költségét sa
ját erőből biztosítja. A képviselő
testület döntése értelmében a 
telekbevételekből 28,5 millió Ft 
fordítható erre a célra.

A betervezett 310 ezer Ft-on 
túl további 700 ezer Ft-ot kért és 
kapott az Aszód Fesztivált szer
vező bizottság. Kérelmüket az
zal indokolták, hogy a korábbi 
évekhez képest jelentősen keve
sebb a szponzori bevétel, és csak 
a város támogatásával tudják a 
hang- és fénytechnikát biztosí
tani. A témával a későbbiekben 
foglalkozunk.

Módosította a képviselő-tes
tület az úgynevezett „kis közbe
szerzési szabályzatot”, amelyet 
két évvel ezelőtt alkottak az ön
kormányzat kisjavítási-felújítási 
munkáira vonatkoztatva. A té
mával előző számunkban már 
foglakoztunk, így csak a leglé
nyegesebb változást újuk le. Az 
azonnal elvégzendő kisjavítási 
munkák esetében 600 ezer Ft 
+ÁFA-ra nőtt az az összeg, 
amelyről saját hatáskörben, 3 ár
ajánlat bekérése mellett rendel
kezhet a műszaki iroda vagy a 
GAMESZ vezetője.

Kiegészítő szövegrészként 
került a szabályzatba, hogy a 
kisjavítási, felújítási, karbantar
tási munkákat évente egy alka
lommal, legkésőbb március 1-ig 
fontossági sorrendbe kell állíta
ni, és ütemtervet kell készíteni.

Ugyancsak kiegészítésként 
került be, hogy a kiírásról a képvi
selő-testület dönt a műszaki iro
davezető által becsült árazott költ
ségvetés figyelembevételével, 
zárt ülés keretében. A munkákra 
beérkezett pályázatokat a közbe
szerzési bizottság rangsorolja, fi
gyelembe véve a műszaki tartal
mat is, majd javaslatokat tesz a 
képviselő-testületnek. A képvise
lő-testület az önkormányzat szá
mára a legelőnyösebb ajánlatot 
adó pályázót határozatban szer
ződéskötésre kijelöli.

A munkák elkészítése, illetve 
a sikeres eljárás eredményessé
gét annak befejezése után a kö
vetkező testületi ülésen a testület 
nyilvánosságra hozza.

A napirendi pont tárgyalása so
rán felmerült az összeférhetetlen
ség kérdése két - vállalkozást ve
zető - képviselő személyét illető
en, akiknek cégei korábban több
ször is dolgoztak a városnak. A 
képviselő-testület éppen ezért ál
lásfoglalást kért, van-e összefér
hetetlenség, amikor versenytár
gyalás útján önkormányzati kép
viselő által érdekelt céggel kötnek 
kisjavítási munkák elvégzésére 
kivitelezői szerződést. Azóta 
megérkezett az állásfoglalás is, 
amelyről zárt ülésen tárgyalt a 
képviselő-testület.

Tájékoztatót hallgatott meg a 
képviselő-testület a XXI. Század 
iskola című pályázatról. Erről 
részletesen, külön cikkben ol
vashatnak.

A képviselő-testület ezt köve
tően telekalakításról döntött, 
mégpedig annak apropóján, 
hogy egy ötgyermekes anyuka 
kedvezményesen kért építési tel
ket a várostól. A napirend tár
gyalását követően az a határozat 
született, hogy támogatják az 
önkormányzat Béke utcai ingat
lanának eladását olyan két 
család számára, akik vállalják, 
hogy a szociálpolitikai támoga
tásból lakást építenek társasházi 
formában. A grémium a szoci
ális, illetve a városfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottságok
tól vár javalatokat a telek vevő
kijelöléséhez.

Ugyancsak telek volt a követ
kező téma, nevezetesen a Kará
csony Trans jelezte, hogy venni 
kíván a város ipari területéből 
egy ötezer négyzetméteres részt. 
A képviselő-testület a vételárat 
1.350 Ft+ÁFA/ négyzetméter
ben határozta meg.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról, és a két 
ülés közt megtett intézkedések
ről. R.Z.
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Kevés a parkolóhely, sok a szabálytalankodó
Az aszódi közlekedés neuralgikus pontjai

(folytatás az 1. oldalról)

Az Aszódon gépkocsival át
utazó az itteni közlekedés három 
jellemzőjével biztosan találko
zik. Először azzal, hogy a főút
vonal a belterületi részen a két 
sávról egy sávra szűkül. Ennek 
oka a szabálytalan módon tör
ténő parkolás. Főleg a Szabad
ság tér és az OTP közötti szakasz 
számít kritikusnak. Persze az au
tósok ilyenkor rögtön rávágják, 
hogy nincs elég parkolóhely. Ez 
a védekezés azonban nem min
dig állja meg a helyét. Számta
lanszor előfordul - ilyen képek
ből egész sorozatom van hogy 
az autós akkor is megáll a külső 
sávban, ha tőle 30-40 méterre 
láthatóan van szabad parkoló
hely. A problémát ilyenkor nem 
a hiány, hanem a 30 méter 
okozza!

- Büntessen a rendőr! - adják 
sokan ezt a tanácsot, egészen 
addig, amíg éppen őt nem akar
ják feljelenteni vagy szabálysér
tési bírságot kiszabni ellene. 
Többen éppen a rendőri követ
kezetlenséget róják fel. Szerin
tük amit egyik nap elnéz a rend
őr, azért a következő nap torol. 
Szilágyi István, az aszódi rendőr
őrs parancsnokhelyettese erre az 
észrevételre úgy reagált, hogy a 
járőrök először megpróbálnak 
toleránsak lenni, adott esetben - 
pl. áruszállításkor-még segíteni 
is a parkolni szándékozó szállí
tójárműnek. A nagyobb tűrés 
egyébként annak is szól, hogy a 
rend őrei is keveslik a parkoló
helyet.

Parkolóhelyből pedig egyelő
re nem lesz több. Az autópálya
díj bevezetésekor meghatározott 
feladatok közül a Kondoros tér- 
OTP bank közötti szakaszon 
való parkolók építését a Pest 
Megyei Álllami Közútkezelő 
Kht. (PEMÁK) rendre azzal há
rítja el, hogy ezt nem tudja a 
költségvetéséből biztosítani. Az 
önkormányzatnak sem telke, 
sem pénze nincs új parkoló épí
tésére.

Az átutazó biztosan fog sza
bálytalankodó gyalogosokkal is 

találkozni. Az élet azt bizonyí
totta, nagy a távolság a Művelő
dés Háza és a Háztartási bolt 
közötti zebrák esetében. A kép
viselő-testület néhány hónapja 
kezdeményezte a Posta előtti 
gyalogátkelőhely megépítését. 
Fehér Endre, a műszaki iroda 
vezetője arról táj ékoztatta lapun
kat, hogy a város megkapta 
ugyan az építési engedélyt, ám 
az illetékes szakhatóságok elő
írták egy közlekedési lámpa lé
tesítését is, ez pedig rögtön 7 
millió Ft-ra emelte a költsége
ket. A képviselő-testület a közel- 
jövöben dönt arról, hogy bevál- 
lalja-e a város ezt a tételt. (Az ön
kormányzat eredetileg egy sima 
zebrát szeretett volna, amelynek 
megépítése az akadálymentesí
téssel együtt mintegy 1,5 millió
ba kerülne - a szerző megjegy
zése). A közlekedési lámpa 
egyébként sem szerencsés, mert 
nagyon visszafogja a forgalmat, 
és ez az ikladi elágazásnál és a 
körforgalomnál okozhat káoszt. 
Huszák Jánosnak, a PEMÁK 
Váci Üzemigazgatósága vezető
jének tájékoztatása szerint a vá
ros fellebbezhet a döntés ellen, 
bár szerinte éppen a nagy forga
lom miatt született ez a döntés.

A következő kritikus hely a 
körforgalom, amely alapvetően 
bevált, jóval kevesebb a kocca
nás, mint korábban, illetve ezek 
nem olyan súlyosak. Még ennél 
is kevesebb eset lehetne, ha a

(folytatásai 1. oldalról)

A képviselő-testület év köz
ben már többször foglalkozott a 
költségvetéssel, és több fokozat
ból álló takarékossági csomagot 
fogadott el. Ezzel több előirány
zatot is zárolt, így képezve mint
egy 50 millió Ft tartalékot. A ta
karékossági intézkedéseknek és 
a várható többletbevételnek kö
szönhetően a hiány összege 

közlekedők végre megtanulnák, 
hogy a körforgalomban hala
dónak van elsőbbsége. Az autó
sok itt is felvettek egy rossz szo
kást, nevezetesen a körforgalom 
külső ívén való parkolást. Néhá- 
nyan akkor is itt állnak meg, ha a 
Kondoros téri élelmiszerbolt 
parkolója teljesen üres. A rend
őrség néhányszor itt is büntetett 
már, ám visszajelzések szerint 
ezen a helyszínen is gyakori a 
j árörök következetlensége.

A közlekedők kedélyeit két új 
helyszín is borzolja. Mióta lán- 
gossütő költözött a volt VO- 
LÁN-telep előtti parkolóba, az 
autósok előszeretettel állnak 
meg frissen sütött finomságokat 
vásárolni az út szélén. Ez főleg a 
reggeli órákban okoz balesetve
szélyt, amikor a Budapest felé 
igyekvők forgalmát a leálló ki- 
sebb-nagyobb teherautók, és az 
itt leparkoló „munkásjáratok” 
akadályozzák. Az őrsparancs- 
nok-helyettes tud az újabb neu
ralgikuspontról:
- Valóban probléma az út szé

lén történő parkolás, ezt már meg
tapasztaltuk. Természetesen nem 
az a célunk, hogy a lángossütö el
költözzön innen, hanem az, hogy 
a gépkocsivezetők betartsák a 
KRESZ idevonatkozó előírásait. 
A szóban forgó helyszínen 
egyébként nem tiltja tábla a meg
állást. A várakozó járművek gép
kocsivezetőivel szemben akkor 
tudunk fellépni, ha a buszmegál- 

Kordában tartható 
a költségvetés hiánya

augusztusra 17,6 millió Ft-ra 
csökkent, amelyre biztosítható 
fedezet.

A pénzügyi bizottság éppen 
ezért javasolta a város közalkal
mazottai és köztisztviselői juta
lomkeretének feloldását, amely 
a zárolt keret egyik tételét je
lentette. A képviselő-testület egy 
nem szavazattal, két tartózkodás 

lót használják parkolónak. Mind
ezek mellett lehetőségeinkhez 
mérten az elkövetkezendő idő
szakban fokozottabban odafigye
lünk erre a helyszínre. Annál is 
inkább, mivel az ősz beköszönte 
egyben rosszabb látási körülmé
nyeket jelent, ami itt tovább sú
lyosbíthatja a helyzetet.

Úgy tűnik, hogy az Evangé
likus Gimnázium diákjaiban sem 
tudatosult, hogy a Mély utca - 
Régész utca összekötése jelentős 
átmenő forgalmat eredményezett 
az iskola környékén. Ennek elle
nére a Régész utcában előszere
tettel özönlik el az utat teljes szé
lességében, miután lelépnek a 
templom melletti járdáról. A 
Mély utcában korláttal védett a 
járda, ám hiába: az erre közlekedő 
tanulók nagy része a korlát út fe
lőli oldalát választja. Meg kell 
várni, amíg valakit közülük vélet
lenül elsodor egy autó?

Aszód közlekedése az elkö
vetkezendő hetekben-hónapok- 
ban nem fog javulni, esetleg - a 
növekvő autószám, a téli időjá
rás miatt - rosszabbodik. A köz
érzetünket - azon a néhány in
tézkedésen túl, amit az illetéke
sek megtehetnek - csak az javít
hatja, javíthatná, ha az alapvető 
szabályokat mindenki betartja. 
Az udvariasabb magatartást már 
említeni is alig merem...

R.Z.

mellett úgy szavazta ezt meg, 
hogy a keret egy egy kisebb há
nyada továbbra is zárolva ma
radjon. Hasonlóképpen, mint a 
képviselő-testület 13. Havi 
illetményeként szánt összeg.

R.Z.

Orvosi ügyelet:
20 9271-171
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Kétezer diák tanul Aszódon
Városunk összes iskolája 

gyarapodott a tanévkezdésre
(folytatásai 1. oldalról)

egy pedig emelt szintűben, ami 
azt jelenti, hogy a tanulók az átla
gosnál nagyobb óraszámban ta
nulnak németet és angolt.

Az iskola teniszpályával 
gyarapodik a közeljövőben. 
Tavasszal a belső udvarra kerül 
burkolat, hogy azt csapadéko
sabb időben is lehessen használ
ni, és alkalmas legyen az iskolai 
ünnepségek megtartására.

A legnagyobb tanulói létszám
mal a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium büszkélkedhet, itt 
ugyanis 714-en tanulnak. Az el
sős osztályok a törvény által ma
ximált 35 fővel kezdtek. Az iskola 
továbbra is népszerű a továbbta
nulók körében, a nyelvi angol elő
készítő 18 helyére 170-en jelent
keztek, de a német nyelv esetében 
is négyszeres volt a túljelentke
zés. A szakközépiskolában új
donság az érettségizetteknek 
indult BOSCH-képzés. Az osz
tály az elméleti tananyagot itt, a

A szakközépiskola büszkesége ez a felújított gép

25 éves a Városi Nyugdíjasklub
Nagyszabású összejövetellel, bállal ünnepelnek

Negyedszázados születés
napját ünnepli az Aszódi Vá
rosi Nyugdíjasklub szeptember 
25-én a Vécsey Károly Hely
őrségi Klubban. Az ebből az 
alkalomból rendezendő ese
ményre számos környékbeli 
településről érkeznek nyugdí
jas vendégek, hogy gratulálja
nak ennek a nagyszerű aszódi 
közösségnek. 

gyakorlatot a multinacionális cég 
hatvani gyárában sajátítja el.

Az intézmény épületében a 
nyáron felújították a vizes
blokkokat. Ez a fenntartó me
gyei önkormányzatnak 35 millió 
Ft-jába került. A szakközépis
kolai részen az egyik CNC ve
zérlésű gép vadonatúj SIE
MENS vezérlőprogramot ka
pott. A szoftver-hardver rész 
korszerűsítése 14 millió Ft-ot 
kóstált, amit a szakképzési alap
ból fedezett az iskola. A fej
lesztés nem áll meg. November 
14-ig kell elkészülnie az új, 16 
férőhelyes nyelvi labornak, az 
év végéig pedig két számító
gépes terem teljes gépcseréje 
történik meg, 40 új komputer 
veszi át a régebbiek szerepét.

Összességében - a Javító
intézet közel 150 növendékével 
együtt -, több, mint kétezer diák 
ült iskolapadba szeptember el
sején. Aszód továbbra is isko
lavárosnak tudhatja magát.

R.Z.

Délelőtt a köszöntőket követő
en az aszódiak lépnek színpadra, 
ebéd után pedig a vendég klubok 
küldöttei szórakoztatják a részt
vevőket.

Ajubileum alkalmából a nyug
díjasklub egy kis füzetet is meg
jelentetett, amelyben többek kö
zött olvashatunk a város immáron 
legaktívabb közösségének törté
netéről, a Hagyományőrző Cso

Információs technológia 
a Csengey iskolában 

z

Epületfelújítás és gépparkbővítés
A napokban megtörtént a mű

szaki átadása a Csengey Gusztáv 
Általános Iskolában megvalósu
ló Információs technológia az 
általános iskolában című prog
ram épületkorszerüsítés címen 
végzett beruházásnak. Az átala
kítás minőségével alapvetően 
elégedettek voltak a műszaki el
lenőrök, csupán egy-két hiá
nyosságot kell pótolnia a kivite
lezőnek. Ez azonban már nem 
gátja az oktatás menetének.

Az átalakítás során megépült
A nettó 29 millió Ft-ba kerülő 

átépítés során az alagsorban há
rom tanterem, a zsibongó, vala
mint a vizesblokk újult meg. A 
földszinten új igazgatói iroda és 
tanári várta a szünetről vissza
térő pedagógusokat. A konyha 
és az éttermi rész egy függőfo
lyosó megépítésével külön bejá
ratot kapott, lehetővé téve, hogy 

port tevékenységéről és a helyi 
nyugdíjas szervezet mindennap
jairól.

Szerkesztőségünk ezúton kí
ván a Nyugdíjasklubnak tovább
ra is ilyen színvonalas munkát és 
sok-sok együtt töltött percet.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő 

ez a rész a jövőben családi és 
egyéb közösségi eseményeknek 
adjon helyszínt. A főbejárati lép
cső - amely csúszásmentes bur
kolatot kapott - mellé egy aka
dálymentesített följáró is épült. 
Újdonság a multimédia terem, 
amely rövidesen a nevéhez mél
tó eszközöket kap majd. Igaz, 
ezt már a program második ré
szének, az informatikai eszköz
beszerzésnek a keretében. Ez 
nyílt közbeszerzés révén az el-

az akadálymentes főijárat is 
következendő hetekben valósul
hat meg. Összesen 18 millió Ft 
értékben kerülnek új számítás
technikai eszközök az iskolába. 
Tantervbe állításuk a tervek sze- 
rinta 2005/2006-ostanévII.fél
évében történik meg.

Rácz Zoltán

Győzelem a 
stressz fölött

Szeretettel hívunk minden ér
deklődőt a fenti címen meghir
detett előadássorozatunkra, 
amely 2005. október 5-én szer
dán este 6 órakor veszi 
kezdetét a Művelődés Háza 
kistermében.

A résztvevők sok érdekes és 
hasznos információhoz juthatnak 
a stressz elkerülhetőségét, illetve 
kezelését illetően.

A részvétel ingyenes!
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Kiszolgáltatottak vagyunk...
A Petőfi Gimnáziumban több mint egy órát kellett -várni a mentő kiérkezésére

Vajon mennyi manapság a 
túlélési esélyünk egy balesetet 
követően? Ezt a kérdést tet
tem föl magamban, amikor 
meghallottam, hogy a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kol
légium egyik diákjának több, 
mint egy órát kellett várnia a 
mentőre, azt követően, hogy 
súlyos vállsérülést szenvedett 
a testnevelés órán.

A délelőtt 11 óra magasságá
ban bekövetkezett balesetet 
bekövetkezte után az iskola 
vezetése hiába telefonált több
ször is a gödöllői mentő-állo
másra, az ottani szolgálatvezető 
hölgy közölte, nem tud kocsit 
irányítani a helyszínre, csak a 
folyamatban lévő betegszállítás 
elvégzését követően. A diáknak 
nem maradt más választása, 
mint ordítani a fájdalomtól, amit 
hiába próbált fájdalomcsillapí
tókkal orvosolni az iskolaorvos. 
A személygépko-sival történő 
kórházba szállítás szóba sem 
jöhetett, mert olyan szögben állt 
a fiú válla, hogy képtelenség volt 
autóba ültetni. Ezt még az 
időközben az iskolába siető szü
lő sem merte felvállalni. Negyed 
egy magasságában végre meg
jött a mentő, és azonnal kór
házba vitte a tanulót.

Az eset hallatán nem voltam 
rest, én is fölhívtam a gödöllői 
mentőállomást. A mai napig 
nem tudom, kivel beszéltem, a 
szolgálatvezető hölgy nem volt 
hajlandó elárulni a nevét, annak 
ellenére sem, hogy én bemutat
koztam, és felvilágosítottam, 
miért keresem őt. A beszélgetés 
során kiderült, néhány hete mind 
Aszódon, mind Gödöllőn egy- 
egy mentővel kevesebb teljesít 
szolgálatot. A kieső gépjármű
vekre állítólag nincs személyzet. 
Ezt nem a hölgy árulta el, hanem 
a nevük elhallgatását kérő men
tős ismerőseim.

A szolgálatvezető arra a kér
désemre, hogy mi lett volna, ha a 
fiú nem váll-, hanem fejsérülést 
szenved, elárulta, hogy elindítot
ták volna a mentőhelikoptert 

vagy a rohamkocsit—Budapest
ről. Előbbi alapfeltétele, hogy a 
helikopternek legyen hol leszáll
nia. A rohamkocsi kiérkezési 
ideje mintegy 30-35 perc. Aztán 
az is kiderült, hogy a kulcsszó az 
eszméletvesztés. Ha a fiú idáig 
eljut, a segítség azonnal elindul.

Kíváncsi voltam, hogyan vé
lekedik az esetről Győrfi Pál, az

Járművezető-képzés és vizsgáztatás
Rövid történeti áttekintés és helyzetértékelés

Feljegyzések szerint az auto
mobilok vezetésének tanfo
lyamrendszerű oktatása elsőként 
a Magyar Postánál 1900-ban 
kezdődött. Haltemberger Sámu
el gépészmérnök és munkatársai 
a levélgyüjtésre készült motoros 
triciklihez jól kerékpározó, rá- 
tennett, műszaki érzékű jelölte
ket kerestek, és gondosan meg
tanították őket először szerelni, 
karbantartani, majd a járműve
ket vezetni.

Az első sofőr- és műszaki vizs
gát 1901. június 14-én tartották 
ünnepélyes keretek között a szé
kesfővárosban, a Városliget szé
lén. A sikeres vizsgázó jogosít
ványt kapott 16 lóerő alatti vagy 
feletti gépjárművek vezetésére.

1912-ben létrehozták a Gép
jármüveket előkészítő tanfolya
mot, az Állami Soföriskolát. A 
42 napos, bentlakásos tanfolya
mokhoz a székesfőváros bocsá
tott rendelkezésre helyiséget és 
reggel héttől este hatig tartottak a 
foglalkozások.

Az első világháború után a 
képzés először a magániskolák
ban indult meg. Budapesten jó
hírű, engedélyes képzőszerv volt 
pl. a Viktória. Ebben az időben 
Magyarországon a jelöltek kb. 
130-150 km levezetése után ke
rültek gyakorlati vizsgára, ami 
abban az időben nem számított 
kevésnek.

1929-ben adták ki a Közleke
dési Kódexet, ami a mai KRESZ 
alapja.

A harmincas évek közepén ki
lenc nagyobb magán autósiskola 

Országos Mentőszolgálat sajtó
szóvivője, aki nemrégiben egy 
új helikopter-átadással kapcso
latos riportban azt nyilatkozta, 
lassan az egész ország területén 
eljutnak odáig, hogy a mentő ki
éljen negyedórán belül. Az eset 
kapcsán bele sem merek gondol
ni, milyen állapotok uralkodhat
nak mondjuk Szabolcs-Szat- 

működött. Eközben a háborús 
készülődés miatt a képzés egyre 
inkább a hadsereg kiszolgálásá
ra rendezkedett be.

Nagyon fontos közlekedési 
esemény történt 1941. július 6- 
án, illetve 9-én. Magyarország 
áttért ajobb oldali közlekedésre.

A második világháború után 
még tizenegy engedélyes magán
iskola működött Budapesten. Az 
ötvenes-hatvanas években még 
érvényben volt az ún. családtagi 
oktatás lehetősége is.

Az oktatási reformot 1969 hoz
ta meg. Ebben nagy szerepet vál
lalt az ATI akkori igazgatója és 
VIB elnöke Moharos Kálmán gé- 
pészmémök. Munkatársaival 
együtt kidolgozták a híressé vált 
T-reformot. Ennek lényege a 
programozott audiovizuális okta
tás rendszere, és a fő hangsúlyt a 
gyakorlati oktatásra helyezték. 
Vizsgáztatás terén a legfontosabb 
változás a tesztlapos elméleti 
vizsga, gyakorlatnál pedig a kü
lön rutin ill. forgalmi vizsga volt.

1974-ben a Gépjárművezető
képző munkaközösségek az or
szág kapacitásának 20-25%-át 
tették ki.

Az Oktatási Reform évtizedé
ben, a 70-es években a magyar 
járművezető-képzés szervezett

Traffipax előrejelzés
23-án, 24-én, 25-én: Aszód Rendőrőrs területe
26-án, 27-én: Pécel Rendőrőrs területe
28-án, 29-én: Veresegyház Rendőrőrs területe
30-án: Kistarcsa Rendőrőrs területe

már-Bereg megyében, ha Buda
pesttől 40 kilométerre ezt lehet 
tapasztalni. A sajtószóvivővel 
egyébként nem tudtam beszélni. 
Munkatársa, Németh Cecília 
mindenesetre megígérte, rövide
sen visszahív. Ez a mai napig 
sem történt meg. Igaz, én ezen 
már nem lepődöm meg.

Rácz Zoltán

ségében és színvonalában elis
mert, példaértékű volt egész Eu
rópában.

Az 1988. évi I. Közlekedési 
Törvény már kimondta, hogy 
mindenki végezhet járműveze
tő-képzést, aki rendelkezik a 
meghatározott személyi és tár
gyi feltételekkel, míg a vizsgáz
tatás továbbra is állami feladat 
maradt. Elkezdődött a jármű
vezető-képzés privatizációja 
és ezzel a szabadrablás intéz
ménye.

A mostani állapotok sajnos 
már nem a képzésről, az okta
tásról szólnak. Az ember mint 
árucikk kerül be a képbe. A tisz
tességtelen megtévesztő hirdeté
sek, a tanulók jogainak megcsor
bítása, a másik képzőszerv lejá
ratása, az évekkel ezelőtti álla
potok ígéretével való csábítás 
jellemzi ezt a valamikor ma
gasztos szakmát.

De ezekről sajnos nagy rész
ben ÖN, kedves tanuló(j elölt) 
tehet, aki azt gondolja, hogy a 
növekvő árak mellett pont a jár
művezető-képzésnél csökkent
hetők a költségek.

Kovács Péter 
gépjárműoktató.

(Szakin: Balogh Zoltán)
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Tóth Gábor országgyűlési képviselő nyílt levele
Nyílt levél Rácz Zoltánnak, 

azAszódiTükör, 
a helyi kábeltelevízió, 

valamint a Művelődés Háza 
vezetőjének!

Tisztelt Szerkesztő Ú r!

Miért nem érzi fontosnak, hír
értékűnek a következőket ... - 
vagy netán más indok is lehet?

Az elmúlt esztendőben több 
alkalommal próbálkoztam az 
érintett önkormányzatok veze
tőinél -Aszód, Bag - felemelni a 
szavamat a jobb sorsra érdemes 
Petőfi-forrás ügyében. Hogyan 
kerülhetett magántulajdonba, 
hogyan történhetett meg - amint 
az illetékes mondta, hogy már 
sem vízjogilag, sem semmilyen 
törvényes módon nem volt véd
hető a közjavára (ha még ezen a 
vidéken ez a fogalom fontos 
egyáltalán valakinek!). Lega
lább a név - Petőfi, amit tudtom
mal törvény véd - miért nem 
fontos senkinek. Tisztelet az 
aszódi polgárőröknek, akik 
időnként segítenek rendben tar
tani a forrás környezetét, illetve 
a bagi katolikus hívőknek, akik a 
kegyeleti hely környékét ápol
ják. Előbbieken kívül senki nem 
akar hallani a Petöfi-forrásról, 
sem az önkormányzatok veze
tői, sem Ön, hogy fentiekről leg- 
aalább említést tenne a város or
gánumaiban (hiszen egy kézben 
van tudtommal az újság, a kábel
tévé, de a művelődési központ 
is)..

Önnek is jeleztem, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium által 
váratlanul, minden előzetes el
képzeléstől eltérően bezárásra 
ítélt aszódi laktanya ügyében 
több lépést is tettem. Arról Önt is 
minden alkalommal tájékoztat
tam. Úgy mint: az illetékes tá
bornok úrral folytatott tárgyalá
saimról - az országgyűlés hon
védelmi bizottságának fideszes 
tagjaival a helyszínen folytat
tunk megbeszéléseket a lakta
nyabezárásról, kormányváltás 
esetén annak esetleges átértéke
léséről, illetve a polgári haszno
sítás lehetséges alternatíváiról. 

Sehol egy sor, egy szó nem je
lent meg, nem hangzott el ezek
ről. Aszód város polgármestere 
kezdeményezett személyes 
egyeztetést a laktanyabezárás 
miatt elképzeléseiről, melyen 
Szádvári Lajossal, a FIDESZ 
katonapolitikai szakértőjével 
közösen vettem részt. Kértük a 
Polgármester Urat, hogy java
solja a város testületének: szab
jon 3 éves moratóriumot, azaz 
változtatási tilalmat a laktanya 
területére, emellett pedig készít
se el a terület hasznosítási tervét, 
azaz írja le, milyen hasznosítást 
tud a város elfogadni, mihez fog 
a későbbiekben engedélyt adni, 
és milyen tevékenységeket nem 
támogat. Ezzel elejét lehetne 
venni a netán már meglévő, de 
nem a város javát szolgáló kon
cepcióknak. (Eddigi ismereteim 
szerint fenti javaslat sem Aszód 
város vezetésének érdeklődését, 
sem az Ön érdeklődését nem 
keltette fel, legnagyobb sajnála
tomra.)

Bizonyára sokkal fontosabb 
az aszódi polgárok számára az 
olyan kampányízű tájékoztatás, 
miszerint hamarosan elkészül az 
uszoda felújítása (3 éve hallom, 
miközben 2-3 havonta ütközöm 
a tisztelt Pest megyei önkor
mányzat elnökével a témában). 
Korábban 30-40 millió forintra 
taksálták a felújítás összegét 
(közel 3 millióért meg is tervez
ték) - most pedig azt olvasom az 
Ön lapjában, miszerint ezen 
összeg várhatóan 130 millió fo
rintra rúg majd. Hogy mi fog 
ennyibe kerülni, annak részlete
iről nem szól a fáma, de nem is 
kérdezte meg senki. Miért nem?

Az sem volt hírértékű az Ön 
számára, miszerint a közelmúlt
ban Aszód város szélén, a bagi 
Tsz egyik volt telephelyén uniós 
támogatással egy olyan sertés
komplexumot adtak át, melynek 
várható maximális kapacitása 2 
ezer darab sertés. Ez a beruházás 
mondhatni „fii alatt” lett még 
átadva is, hiszen Németh Imre 
szépemlékü ex-agrárminiszter 
oly csendben avatta fel, hogy 
még én magam is csak aznap ér
tesültem róla. Sehol egy árva szó 

nem jelent meg róla, pedig infor
mációmat rögtön megosztottam 
Önnel. Mellesleg előbbi beruhá
zás biztosan Jót tesz” az aszódi, 
bagi klímának, légkörnek, külö
nösképpen majd szép nyári na
pokon. Sőt, nagy valószínűség
gel az aszódi kistérség egészsé
gi, halálozási statisztikái is javul
ni fognak. Nemrég átadtam Ön
nek a Központi Statisztikai Hi
vatal statisztikáját térségünk el
múlt 10 évi halálozási adatairól: 
Megdöbbentő számok, mely 
szerint a szájüregi, légzőszervi 
daganatos halálesetek száma 
megközelítőleg 10-12 százalék
kal, a szívproblémákban elhuny
tak száma pedig majd 20 szá
zalékkal magasabb az országos 
átlagnál. Ez sem tartott az Ön ér
deklődésére számot. Miért? 
Ezek szerint térségünkben az 
elmúlt 7 évben elindított idegen
forgalmi koncepcióba a fentiek 
is jól beleférnek?
Tisztelt Szerkesztő Úr! Kérdé
seim, levelem remélem, már 
elég hírértékűnek számít, azaz 
lesz hely rá az Aszódi Tükörben. 
Azt is remélem, hogy mellette 
majd az Ön válaszát is elolvas
hatom.
Aszód, 2005. augusztus 29.

Tóth Gábor 
országgyűlési képviselő

*
Tisztelt Képviselő Úr!

Mindenekelőtt engedje meg, 
hogy megköszönjem, amiért írá
sával megtisztelte az Aszódi Tü- 
kört. Legutóbb éppen egy esz
tendővel ezelőtt olvashattuk az 
Ön sorait a Képviselő Úr által 
elmondott ünnepi beszéd miatt 
kialakult vita kapcsán. Mindezt 
azért említem, mert én kezdettől 
fogva felkínáltam Önnek a nyil
vánosság lehetőségét, kezdve a 
Képviselő Úr éves beszámolóin 
túl egészen az esetleges parla
menti interpellációjának leköz- 
léséig. Jómagam az elmúlt hét 
esztendőben többször is készí
tettem Önnel interjút, és egy-egy 
esemény, téma kapcsán szintén 
megjelent lapunkban a Képvise
lő Úr neve.

Bár nem szívesen teszem, de 
kénytelen vagyok kiigazítani 
Önt. Az Aszódi Tükör nem az én 
lapom, csupán felelős szerkesz
tője vagyok. A felelős kiadója a 
képviselő-testület, az újság pe
dig Aszód városáé. Utóbbit azért 
is kénytelen vagyok kihangsú
lyozni, mert számos olyan témát 
említ, amely nem vagy csak na
gyon közvetett módon érinti, 
érintheti településünket.

Az Aszódi Tükört havonta el
küldöm Önnek, és a Képviselő 
Úr nyilván el is olvassa száma
inkat. Valószínűleg elkerülte a 
figyelmét az az inteijú, amelyet 
Simorjay Zsuzsával, a Tüdőbe
teg Gondozó Intézet főorvosával 
készítettem, éppen az Ön által 
kikért halálozási adatok kap
csán. A főorvos asszony - átnéz
ve intézménye nyilvántartását - 
arra a megállapításra jutott, hogy 
ugyan akad egy-két kiugró esz
tendő, de alapvetően nem növe
kedett térségünkben a légzőszer
vi daganatos halálesetek száma, 
és az adatok nem térnek el az or
szágos átlagtól sem.

A laktanyabezárás témáját il
letően eszem ágában sincs elta
gadni az Ön tájékoztatását arról, 
hogy az Országgyűlés honvé
delmi bizottságának több fide
szes tagja is itt járt Aszódon és 
tájékozódott a helyzetről. Rá két 
hétre viszont a város képviselő
testülete pontosan meghatározta 
azokat a lépéseket, amelyeket a 
közeljövőben kell megtennie an
nak érdekében, hogy városunk
nak legyen esélye az ingatlan 
megszerzésére. Erről az aszódi
ak részletesen olvashattak, és az 
Aszódi Tükör segítségével nyil
ván Ön előtt is körvonalazódtak 
a város törekvései.

A Képviselő Úr által említett 
hároméves moratórium megsza
bása tudomásom szerint nem ve
tődött fel a képviselő-testületi 
ülésen. Talán azért, mert az in
gatlanról nem a város, hanem - 
ez év végéig a Honvédelmi Mi
nisztérium, azt követően - ha ad
dig nem került eladásra - pedig 
az Állami Kincstár rendelkezik. 
Persze elképzelhető, hogy a kép
viselő-testület figyelembe vette
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a hírérték jegyében Pályázati felhívás
volna az Ön javaslatát, ha a 
Képviselő Úr személyesen tálja 
föl aggályait a soron következő 
testületi ülésen vagy a közmeg
hallgatáson. Ezek időpontjára 
egy személyes találkozó során 
éppen én hívtam föl a Képviselő 
Úr figyelmét.

Az uszodát illető hír kapcsán 
csupán annyi a megjegyzésem: 
én örülök, hogy végre felújítják. 
Gondolom, ezzel nagyon sok 
aszódi van még így. Szabó Imré
nek, Pest Megye Közgyűlése el
nökének tájékoztatása szerint az 
ősz folyamán sajtótájékoztató 
keretében ismertetik a beruházás 
részleteit. Talán ekkor célszerű 
föltenni az Ön által hiányolt 
kérdést: miért kerül ennyibe?

Az Ön által említett bagi „ser
téstelep” átadására én sem kap
tam meghívót. Ha igen, valószí
nűleg megírom, hogy európai 
uniós beruházás keretében Kö- 
zép-Európa egyik legkorsze
rűbb állati „spermabankja” léte
sült Bagón. Nem sertéseket ne
velnek tehát, hanem kan disznó
kat tartanait itt. Nekem még nem 
jött lakossági jelzés a telep okoz
ta rossz levegő miatt.

Petőfi-forrás. Valóban szé
gyenletes, hogy közvetlen szom
szédságában mindig újraterme
lődik a szemét, és zavartalanul 
nőhet a parlagfű. Szívesen szá
moltam be az újságban, hogy 
az aszódi polgárőrök társadalmi 
munkát végeztek itt. Ugyan
akkor azt gondolom, e tárgy
körben Ön jóval többet te
hetne), mint én, hiszen vélhető
en előbb intézkedik az illetékes 
szakhatóság - külterületről lé
vén szó a Pest Megyei Növény
egészségügyi és Talajvédelmi 
Állomás az illetékes —, ha egy 
honatya hívja fel a figyelmüket a 
forrás melletti parlagfű táblára, 
mint egy újságíró. Ennek ered
ményességéről a későbbiekben 
nagyon szívesen tájékoztatom 
az aszódiakat. Egyébként a 
Gödöllői Földhivatalban kikér
tem a terület tulajdoni lapját. A 
Petőfi-forrás 1996 óta valóban 
magánkézben van, egy bagi pol- 
.gár a tulajdonosa. A Földhivatal 
vezető-jének tájékoztatása 

szerint a szóban forgó terület 
nem természetvédelmi besoro
lású - korábban sem volt az -, 
így a kárpótlás során minden 
további nélkül bevonhatták azt a 
földalapba. Ugyanakkor a tulaj
donos nem zárhatja el a forrást a 
„köz” elől, mivel a föld mélyé
ből jövő kincsekkel - így a 
vízzel is - a magyar állam ren
delkezik.

Tisztelt Képviselő úr! Még 
egyszer köszönöm, hogy szívén 
viseli az itt élők tájékoztatásának 
kérdését. Ha megengedi, ismé
telten közreadom a telefonszá
mát, amelyen a polgárok keres
hetik Önt ügyes-bajos dolgaik
kal. Tisztelettel kérem Önt, a 
későbbiekben szíveskedjen je
lezni, hogy mikor nyílik meg az 
Aszódon még a tavasz során be
zárt, azóta Túrára áthelyezett or
szággyűlési képviselői iroda. 
Tisztelettel: Rácz Zoltán

felelős szerkesztő
Tóth Gábor telefonszáma: 
309325-821

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2005.
(IX. 7.) ÖKT. számú határozatában foglaltak aalpján 
pályázattal meghirdeti az
Aszód Kossuth Lajos utca 11. szám alatti 42 m2 alapterületű, 
nem lakás célú bérleményt kereskedelmi tevékenység 
folytatására.
Apályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázat leadásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód Szabadság tér 9.
Leadásának határideje: folyamatos
A pályázati tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal 
tanácskozóterme 2170Aszód Szabadság tér 9.1. emelet.
A meghirdetésre kerülő, nem lakás céljára szolgáló 
bérlemények bérleti díja 2004. április 1-től 1600 Ft/m2/hó + 
ÁFA, a képviselő-testület 41/2004. (III. 3.) ÖKT. számú 
határozata alapj án.

Nagycsaládosok bálja
Bált szervez a Nagy családosok Aszódi szervezete 2005. október 
15 -én 19 órától a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban.
Jegyek a Városi Könyvtár gyermekrészlegében, valamint a 
helyszínen vásárolhatók 3.500 Ft-ért. A belépő ára tartalmazza a 
vacsora árát is. Ajó hangulatról Klagyivik Attila gondoskodik. 
A rendezők mindenkit szeretettel várnak.

Tájékoztató
Az Aszód Ifjúságért Alapítvány a számlájára a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeget az 

alábbi célok megvalósítására használta fel:
Pályázó Cél Kapott összeg

1. Városi Könyvtár Olvasótábor 8-12 éves gyerekeknek 10.000 Ft
2. Városi Könyvtár Olvasótábor 12-15 éves gyermekeknek 10.000 Ft
3. Napsugár óvoda Napsugár Napok rendezvény 50.000 Ft
4. Szvárvány Óvoda Családi sportnap 50.000 Ft
5. Szivárvány Óvoda Szivárvány nap 30.000 Ft
6. Petőfi Múzeum Petőfi és Aszód c. könyv megj. 30.000 Ft
7. Evangélikus Egyházköz. Hittantábor a Mátrában 35.000 Ft
8. Gondozási Központ Idősek Világnapja 30.000 Ft
9. Gondozási Központ Drogprevenciós program 31.000 Ft

10. Erdőmester Természetj. Honismereti kerékpáros vándortábor 42.800 Ft
11. Aszódi Szabadid. Egy. Amatőr asztalitenisz verseny 16.800 ft
12. Aszódi Szabadid. Egy Amatőr tollaslabda verseny 16.800 Ft
13.Római Kát. Egyházközs. Hittantábor Szécsényben 30.000 Ft
14. Közművelődés Otthona Városi gyermeknap 35.000 Ft
15. Közművelődés Otthona karácsonyra hangoló 30.000 Ft
16. Csengey G. Ált. Isk. Műveltségi vetélkedő 30.000 Ft
17. Csengey G. Ált. Isk. Zöldpark kialakítás 50.000 Ft
18. Csengey G. Ált. Isk. Éneklő Ifjúság rend. 30.000 Ft
19. Csengey G. Ált. Isk. Tehetséges gyermekek év végi jut. 40.000 Ft
20. Csengey G. Ált. Isk. Nyári tábor (Patince) 37.500 Ft
21. Városi Bölcsőde Együtt a kisgyermekes családokért 30.000 Ft
22. Csiribiri Játszóház Zenés foglalkozások 28.000 Ft
23. Evangélikus Gimnázium Sportnap 35.000 Ft
24. Mozgáskorl. Egyesülete Egészségprogram 40.000 Ft
25. Szabó Richard Helsinki Nemzetközi Balettverseny 50.000 Ft
26. Baptista Gyülekezet Ifj. cs. Művészeti alkotónap 25.000 Ft
27. Városi Civil Vegyeskar Azene mindenkié c. program 40.000 Ft

Kovács Ferencné
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Vöröskereszt: némileg átalakult funkció
Konkurenciát jelentenek az autósiskolák tanfolyamai

Néhány esztendeje még meg
szokott volt, hogy az emberek 
egymás kezébe adják a körzeti 
Vöröskereszt irodájának a ki
lincsét: hamar híre ment, ha 
akciós, olcsó termékek érkez
tek. Mostanság többször van 
zárva, mint nyitva ez az ajtó.

-Jó ideje nincs már árusítás. A 
Magyar Vöröskeresztnek egy
szerűen nincs forgatnivaló tőké
je új, olcsó áruk beszerzésére, 
ezért kénytelen volt felhagyni 
ezzel a tevékenységgel - szol
gált magyarázattal Gáspárné 
Csókás Rita, a körzeti vöröske
reszt területi titkára. - Jelenleg 
mindössze a vöröskeresztes tan
folyamok bevételével rendelke
zünk, ez pedig az iroda fenntar
tására is alig elegendő.

A Vöröskereszt - csakúgy 
mint más intézmények, szerve
zetek - átszervezéssel, karcsúsí
tással igyekezik csökkenteni a 
költségeit. így összevonásra ke
rült a gödöllői és az aszódi terü
let is. Gáspáméhoz jelenleg 30 
település tartozik, ezeken kell a 

szervezetet képviselnie.
- Igyekszünk minden nagyobb 

rendezvényen ott lenni. Munkánk 
bőven van, hiszen továbbra is 
szervezzük a véradásokat, külön
féle egészségügyi szűréseket, pl. 
testzsírtömeg mérést, vérnyomás 
mérést. Mindezek mellett szerve
zetünk továbbra is igyekszik segí
teni a rászorulókon. Sajnos eme 
csak akkor van lehetősége, ha 
adományhoz jut. Ilyenkor meg
szervezzük ezeknek a települé
sekre történő eljuttatását, koordi
náljuk az áru szétosztását

Adományt szerezni a Vöröske
reszt számára sem könnyű. A tit
kár szerint ennek az is oka, hogy a 
boltosok ill. a potenciális adomá
nyozók nemigen tudják, hogy a 
selejt, az el nem adott árut vi
szonylag egyszerű adminisztrá
cióval, szállítólevélen átadhatják 
a szervezet számára. Ráadásul 
nem is járnak rosszul, hiszen a 
Vöröskereszt adománylevelet 
készít, ez alapján az adományozó 
az ajándék értékének 150 %-át le
írhatja az adóalapjából.

- Nemcsak a multikra számí
tunk: akár egy kis üzlet is sokat 
segíthet. Lehet, hogy egy család
nak éppen arra a pár cipőre van 
szüksége, amit felajánlott, mert 
így tud elmenni a gyermeke is
kolába.

Gáspámé nem titkolta, egyre 
nagyobb fejtörést okoz számára, 
hogy az autósiskolák egyre in
kább felvállalják a jogosítvány 
megszerzéséhez szükséges első
segélynyújtó tanfolyam meg
szervezését is, jelentős árbevé
teltől megfosztva ezzel a Vörös
keresztet. Pedig - állítása szerint 
- még mindig ők a legolcsób
bak. A tanulónak mindössze 
3.500 Ft-jába kerül a vizsgadíj, 
és további 3.000 Ft-jába a 16 
órás tanfolyam. A Vöröskereszt 
ráadásul nemcsak az oktatást 
szervezi meg a KRESZ-tanfo- 
lyam helyén, hanem magát a 
vizsgát is. Az autósiskolák ezzel 
szemben 8-10 ezer Ft-ot kémek 
el mindezért, és az ügyfeleiket 
Hatvanba, Vácra vagy Buda
pestre jelentik be vizsgára.

- Nekem ezzel kapcsolatban 
van némi fenntartásom - foglalt 
állást beszélgetőtársam. - Tu
dom, hogy ezen a téren is nagy a 
harc, de az autósiskoláknak ak
kor is illene felvilágosítani ügy
feleiket, hogy van választási le
hetőségük. Ezzel szemben a vö
röskeresztes vizsgát simán beso
rolják a többi hatósági vizsga 
közé, így a tanuló meg sem tud
ja, hogy ezt a tanfolyamot egy
szerűbben, olcsóbban, uram bo- 
csá, az autósiskola bevonása nél
kül is el lehet végezni. Szeret
nék ezen a téren változtatást, 
például úgy, hogy a jövő gép
kocsivezetői már a középisko
lában elvégezzék ezt a tanfolya
mot, természetesen a Vörös
kereszt égisze alatt, maximális 
garanciát vállalva az oktatás 
színvonaláért. R. Z.

A Vöröskereszt adományok
kal kapcsolatos telefonszáma: 
30686-2795

Az érintettség okán következő 
számunkban helyt adunk az au- 
tósiskolák véleményének is.

Kartal
Felszabadulás út 142.

(Új utcanév: Baross utca 158.)

Kedves Vendégeink!
Házunkban az alábbi programokat ajánljuk Önöknek:

• Gyógymasszázs, frissítő-relaxációs masszázs, aromamasz- 
százs minden szombaton 8 órától és hétfőnként 11-től 16 óráig 
(bejelentkezéssel!) A szolgáltatást végzi Juhászné Gallov Gabri
ella okleveles gyógymasszőr

• ETKAjóga gyermekeknek minden csütörtökön 16.30 órától. A 
foglalkozásokat vezeti Lengyel Éva ETKA-jóga oktató.

• ETKAjóga felnőtteknek minden kedden 16.15 órától és minden 
csütörtökön 18 órától. A foglalkozásokat vezeti Lengyel Éva 
ETKA-jóga oktató.

• Hip-hop gyerekeknek (12 éves korig) minden szombaton 14.30 
órától. A foglalkozásokat vezeti Tóth Tamás versenytáncos, több
szörös Magyar és Európa Bajnok.

• Hip-hop ifjúsági (12 éves kortól) minden szombaton 15.30 órá
tól. A foglalkozásokat vezeti Tóth Tamás versenytáncos, több
szörös Magyar és Európa Bajnok.

• Dance Aerobic (megfelelő számú jelentkezés esetén!) minden 
szombaton 16.30 órától. A foglalkozásokat vezeti Tóth Tamás 
versenytáncos, többszörös Magyar és Európa Bajnok

• Könnyűzenei, ifjúsági énekkar minden pénteken 18 órától. Az 
énekkart vezeti Tóth-Ilkó Zsuzsanna ének-zene tanár, zenész.

• Zenés gerinctréning, gyógytestnevelés gyermekeknek minden 
pénteken 17 órától. A foglalkozásokat vezeti Juhász Tamásné 
okleveles gyógytestnevelő.

• D (DUCI) Klub minden második szerdán 18 órától. Klubvezető 
Juhász Tamásné okleveles gyógytestnevelő.

• Néptánc oktatás gyermekeknek 4—8 éves korig minden hétfőn 
16 órától. Vezeti Gyetvan Anita, a bagi Muharay Eleméer Népi 
Együttes szólótáncosa.

• Táncház minden hónap első szombatján 18 órától. Vezeti Rónai 
Lajos, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes vezetője és Gyetvan 
Anita szólótáncos.

• Zenekuckó 2005. október 17-től. Vezeti Tóth-IIkó Zsuzsanna 
ének-zene tanár, zenész.

• Aerobik gyermekeknek és felnőtteknek. Egyeztetés folyamat
ban, az igényekhez igazodva. Vezeti Drabon Erika aerobik edző.

Ezen kívül tervezett programjaink:

• Versenysakk oktatása gyermekeknek
• Művészeti kiállítások: jelenleg Ladócsy László 

akvarelljei láthatók
• Művészeti es közösségi programok
• Egészségügyi előadások

Egyéb szolgáltatás:
Teázó és Wellness-bár

A programokra j elentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:

06-30-211-5959,06-28/439-115
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AUTÓALKATRÉSZ
Személy-, haszon,- tehergépjármű

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

[GCasfrol olajok a legjobb árakon!
Kamion alkatrészek forgalmazása is!

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

QK1 AJ)
KiA MOTORS

TOYOTA

$
SUZUKI

Hölgyek boltja; hölgyek divatja 
Kosztümök, szoknyák, 

blúzok, nadrágok, pulóverek 
A LEGÚJABB ŐSZI DIVAT SZERINT! 
nem csak fiataloknak! 

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

Teleion: 28 500-620

Egyedi bútorok készítése.
Szoba, konyha, üzletberendezés gyártása.

Méretre vágás FALCO és KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!
Nyitva tartás: H: 13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

MA GÁ VAL RA GAD!
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 törlesztörészlettel az Öné lehet! Várjuk 
márkakereskedésünkben! www.ren^lt.hu

Az ajánlat 2005 06 01-tói a készlet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs adót tartalmazza. A finanszírozási ajánlat svájcifrank-alapú, és a CHF-alapkamat változatlansága 
mellett érvényes. Az árfolyam 162 CHF/HUF CTHM: S.99%). Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,S-7,0; városi: 5,5-9,3; országúti: 3,9-6,5; CO2-kibocsátás 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

http://www.renault60.hu
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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

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

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

•szí AjÁnLvlAink!
Digitális képek: Képkeret akció!
9x13 40Ft/db 70 % 
10x15 50 Ft/db " v /0 

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!

Kutyaiskola!
Kutyák egyéni 

és 
csoportos kiképzése 
La dós Tibor 

20 9656-826

FEKETE-FEHER
DIVATÁRU 2

(D
ALKALMI RUHÁK:

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

N 
(D

Pöttöm @aickó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház)
BabaMelengye., 

klsguierMekdluat 
_ járéHoH

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!

Tel: 06 30 415-0368

myk
akciós áron

GYÁSZRUHÁK (D

Gondoljon az őszre!
Sonkák, rugik,

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

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

’'0
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Aszódiak figyelem! 
Megnyitottuk új 

papír-írószer-ajónékboltunkat 
a Falujárók úti lakótelepen! 

Ajánlatunk
- tolltartók, írószerek, füzetek
- címkék, csomagolóanyagok,
- tornazsák, uzsonnászacskó,
- ecsetek, festékek, tempera.
Továbbá irodaszerek, 
fénymásolópapírok, nyomtatványok, 

játékok, háztartási kiegészítők, 
kozmetikumok stb.
Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk Önöket!

Fénymásolás: A3, A4. Kicsinyítés, nagyítás 
Nyitva tartás: H-P: 8-17.30; Szó: 8-1 2-ig.

______ Telefon: 06 70 473-2637; 06 70 364-3591________
Ugyanitt!!!

A volt Fourtel sportbolt árukészletével újra 
várjuk a “nőni” vágyó sporetembereket!

Továbbra is 10 % engedmény 
a táplálékkiegészítőkből!

Az
OXY

SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 
KÖZPONT 

szolgáltatásaiból:
- szauna (finn és infra),
- szoláriumok, kozmetika,
- fodrászat: női - férfi - gyermek,
- B ALMAIN haj hosszabbítás, 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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

SZÓD KOSSÜTH ÜT 3. HATVAN RÁKÓCZI ÜT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/28402-369
06/30 680-83-57

06/37 344-928
06/30 680-83-67

www.meqaprint.hu
ABIT NF7 S/L ALAPLAP GIGABYTE K8N TRITONASROCK K7VT4IGX ALAPLAP  _ __________________

2200 MHZ. AMD SEMPRON CPU 2400 MHZ AMD SEMPRON CPU 3000 MHZ SEMPRON 754 CPU 
256/400 DDR MEMÓRIA

GB MAXTOR HDD
LC S2X CD ROM
CODEGEN HÁZ

55.900.-
LG 17" FLATRON

MONITORRAL:

84.700.-

512/400 DDR MEMÓRIA 512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA
ATI RADEON 9250 12« MB VGA ATI RADEON 9600PRO 128 VGA 

80 CB MAXTOR HDD 
LG 4163 I6X DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ

85.900.-
80 GB MAXTOR HDD 

PIONEER 109 DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ,

— a számítógépek összeszerelése , územbehelyezése DlJTALANI * W*

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN | 
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
TÖK- bc 'íxi

SiOO..^

1500.-FOTÓPAPÍR FÉNYES A/4 ( 20DB/ CSOMAG)

■-------------------------- ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-TI

[ KUTYA-HÁZ
Aszód Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (ícIjcscríúKu szárazíápok, konzervek, fagyasztott 
húsok) és ápolási cikkek KuíyáKnah, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- köiyöknevcléshez anyaíejpótló és cumíkészlel
- élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

4 ZqybM..
.. .Kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Vásárlóinkat nyitva tartási Időn Kívül is Kiszolgáljuk.

Szeptemberi akciónk:
Ezen hirdetés felmutatójának

5 % EGYSZERI 
ÁRENGEDMÉNY 

valamennyi termékünk árából!

http://www.meqaprint.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

CSALÁDRA TERVEZVE

A SkodaOctavia Tour bírja a strapát. Ellenálló 
képességét, tartósságát pajkos gyermkek tízezrei 
tesztelték világszerte, minden elképzelhető mód
szert bevetve. Most családbarát áron veheti meg:

SkodaOctavia Tour
már 2999000 Ft-tól!
Kombinált átlagfogyasztás: 5,3-9,2 1/100 km, 
CO2 kibocsátás: 143-221 g/km.
A képen extra felszereltségei modell látható.

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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Gödöllői BB AUtŐSlSKOla Bt.
Akkreditált felnőttképzési intézmény 
gépjármű vezető tanfolyamot szervez 

az alábbi kategóriákban: M, A B, B+E, C+E

SZEPTEMBER 27.15 ÓRA
PETŐFI SÁNDOR GIMN. ÉS GÉP. SZKL

LA'D-y-XL
EXTRA méretű divatáru 
Aszód, Kossuth L. u.3

Tel.-. 06-30 627-8481; 06 30 267-5545

Kedvezmények: 
teljes képzési díj - 30 % 
Diák és kismama kedvezmény: 
elmélet - 50 % (12.500 Ft)
Érdeklődni: Kovács Péter aszódi oktatónál 

a 20 981-8886-os számon, akár SMS-ben is.
Nálunk korrekt árért szerezhet 
jogosítványt - az Önjogainak 

te[jeskörű érvényesítése mellett!
Tájékozódjon jogairól!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

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

AMÍG A KÉSZLET TART!
Nálunk mindent 

egy helyen!
Kínálatunk folyamatosan bővül. 

Érdemes betérnie hozzánk!
^(FfiíjgglXHP’oS S>s©== ®=í]2

PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3.
Pénzügyi munkatársaink több éves banki 
tapasztalattal és kapcsolatokkal vállalják:
♦ jelzálog, személyi, autóhitelek, 
hitelkártyák ügyintézését,
♦ egyéb pénzügyi szaktanácsadást,
♦ ingatlanok közvetítését.

Jogi munkatársunk, Oskó Gáborné dr. ügyvéd 
vállalja az alábbi jogi ügyekben való 
tanácsadást, és azok lebonyolítását:
♦ cégalapítás, változás,
♦ cégképviselet,
♦ ingatlanügyek,
♦ egyéb szerződések.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 

Tel: 28 401-691 
Nyitva: H-P: 6-17-ig 

Szó: 6-12-ig

Az iroda nyitva tartása:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025 

Oskó Gáborné dr.
K-cs: 15-19 
Telefon: 
06 70 315-2328 
28 400-602

28 400-602
Egyéb időpontban megbeszélés szerint!

Országos hálózatunk részére keresünk eladó, kiadó 
ingatlanokat!
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www.vwh.hu

Teher-
és személyszállító egyben.

6 ülés, 4 m3 raktér, 0 Ft áfa.*

Nem találja helyét az utasoknak vagy a rakománynak? Mostantól játszi könnyedséggel 
szállíthatja őket - együtt! A Volkswagen ismét megépítette Önnek a legpraktikusabb 
haszonjárművek mintapéldányait, a már 5 099 000 Ft + áfától elérhető Transporter Mixto 
és a különösen gazdag felszereltségű TransVan modelleket.

Visszaigényelhető áfa:
• a vételárból,
• az üzemeltetési- és szervizköltségekből,
• és a dízelüzemanyag árából.

Transporter Mixto

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

♦Teherautóként forgalomba helyezhető és az áfa visszaigényelhető. Részletes információk a márkakereskedesünkben. Bruttó ar 6 373 750 Ft.

http://www.vwh.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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‘Bringázok,
-ftggrituA
- Kerékpárok értékesítése, szerelése,
- alkatrészek árusítása,
Kínálatunkból:
- külső és belső gumik több méretben,
- első lámpák,
- hátsó villogok,
- sárvédők (összteleszkóposra is).
Camping kerékpárok 

kaphatók!
BRINGA CENTER
Aszód Kossuth Lajos utca 33.

Telefon: 06 20 368-0866

Marikánál extra minőségű angol svájci, holland 
gyermek- és felnőttruha vásár lesz 
SZEPTEMBER 28-án szerdán Aszódon a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 8-tól 14 Óráig. 
IUatsz.ereI< 20'40 %'I<aI olcsóbba! 
Új függönyök készen és méterben, 

különböző méretben kaphatók.
ÚJ ŐSZI

KOLLEKCIÓ ÉRKEZETT!
Tel: 70 210-6689

ANALÓG AUDIO ÉS 
VIDEOANYAGOK 

DIGITALIZÁLÁSA!
20 974-5040

Meghosszabbított akciókkal várjuk! $ 
SUZUKI

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

Magon R+ disel 1,25 JTD

&SUZUKI

Az Ön Usfnsti DóliÁf7Í ll OH szalon:Tel./fax: 57/342-353, 37/344-392;
márkakereskedője: II. 33. szerviz.Tej./fax: 37/349-409, 37/541-580;
_________ eXóS. Jászberény, Nagykátai út 9395 hrsz. szalon, szerviz: Tel.: 57/515-510 /£> 
SUZUKI Bag, Dózsa Gy. U. 6. szalon, szerviz: Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111 ""S
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KlDVSZMlÉHYES AMT©§TAHF@t¥AMl
Ha Ön egy olcsónak hitt akkreditált autósiskolát választ jogosítványa megszerzéséhez, 

a teljes képzési díj megfizetése után 30 %-át jövőre visszaigényelheti személyi jövedelem
adójából, feltéve, ha addig ezt a kedvezményfajtát jogszabálkyváltozás meg nem szünteti.

De ha Ön elfogad 20 % azonnal igénybevehető kedvezményt, 
melynek mértéke 24.000 Ft, és ezt eleve be sem kell fizetnie, akkor az Ön iskolája az

F. H. Autósiskola Bt.
Személygépkocsi- vezetői tanfolyamot szervezünk

2005. szeptember 26-án 18 órakor Aszódon, a Csengey úti iskolában.
Diákoknak a 20 % kedvezményen felül további 16.000 Ft tandíjkedvezményt biztosítunk, így

a kedvezmény összesen 40.000 Ft,
ami azt jelenti, hogy a „B” kategóriás jogosítvány a járulékos költségekkel együtt sem éri el a 100.000 Ft-ot.

Beiratkozás: szeptember 26-án 18 órakor az iskolában.
Döntsön okosan, nehogy az olcsónak hitt túl drága legyen!
Korrekt ügymenet, típusválasztási és oktatóválasztási lehetőség! Hölgyoktató is! Részletfizetés!

Tel.: 06-30-309-5-98 06-30-369-49-42
OKÉV: 070622-03

Akar évente 150.000,- Ft-ot 
megtakarítani 5.000,- forintért?

Szokjon le a dohányzásról!
Számítógépes - biofeedback - dohányzás 

leszoktató program, megszünteti 
az elvonási tüneteket, kitisztítja a tüdőt, 

beindítja a méregtelenítést.
Kezelések: 2005. október 5-én 10.00 - 18.00-ig

Aszódon.

Bejelentkezés: 06-70-318-7747

AzAEGON Magyarország képzéssel egybekötött 
munkalehetőséget kínál

f^EGON
ügyfélszolgálati 
hitelügyintézői 

biztosítási szaktanácsadói
pozíciók betöltésére.

Jelentkezés: 06-20-919-4425

Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház ’' 1nyitva tartás: H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 é' ' < 
Hejelenlkétés: Mutter Anikó 06 10 501-9339
♦ női, férfi arckozmetika, tinikezelés biokozmetikumokkal
♦ pigmentfolt halványítás,
♦ gyantázás érzékeny bőrre,
♦ kollagénes szemránckezelés,
♦ krémek, sminkeszközök otthoni ápolásra,
♦ ultrahangos arcfeltöltés. Új szolgáltatás!
REVIDERM Skin Peeler mikro bőrcsiszolás 
ráncok, pigmentfoltok, hegek és más bőrproblémák 
hatékony kezelése.

Hirdessen az
Aszódi Tükörben!

Tarifáink:
1/1 oldal 21.000 Ft
1/2 oldal 10.500 Ft
1/4 oldal 5.300 Ft
1/6 oldal 4.200 Ft
1/8 oldal 3.500 Ft
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Thomas Alva Edison - egy páratlan életpálya (III.)
Izzólámpa-ügy: amikor a vitázók a végén összefognak

Edisonnak sikerei mellett 
kellemetlenségei is voltak. Ilyen 
volt a „negyvenesztendös talál
mányivita ”is.

Munkájárajellemző volt,hogy 
alapos kutatásokat végzett a ren
delkezésre álló szakirodalom
ban, így a legtöbb találmányával 
kapcsolatos munkáit a már el
végzett kísérletek megismerésé
vel folytatta. Sok technikai fejle
ményről informálódott. Azokat 
felhasználva továbbfejlesztette, 
szabadalmaztatta. Ez történt az 
izzólámpával kapcsolatban is.

Nézzük a technikatörténeti 
kronológiát:

1801. L. Jacques (francia): 
egy fémszál izzásba hozható, ha 
áramot engedünk raj ta át.

1809. De La Rue (francia): kí
sérletek platinaspirállal részleges 
vákuumban.

1820. Auguste Arthur (svájci): 
platinaspirál részleges vákuum
ban, üvegcsőben.

1838. Jobard (belga): szénpál
ca alkalmazása részleges váku
umban.

1845. Starr (angol): szabadal
mat kapott vákuumban elhelye
zett szénpálca konstrukciójú 
izzólámpára.

1848-49. Steite és Petrie: plati
na és irídium ötvözet.

1854. Goebel (német): szén
szálat izzított részleges vákuum
ban, lezárt üvegballonban. Gal
vánelemekkel táplálta lámpáitA 
németek őt tartják az izzólámpa 
feltalálójának. Pert indított Edi
sonnal szemben, meg is nyerte.

1875. Kozlov-kísérletek gra
fitpálcával, nitrogénnel töltött 
üvegcsőben.

Ezek a kísérletek nem realizá
lódhattak az akkori technikai tu
domány hiányosságai miatt. Gya
korlati felhasználásra nem kerül
tek. Faraday csak 1831. augusz
tus 29-én fedezte fel az indukció 
törvényét. Erre alapozta Jedlik 
Ányos 1861-ben az öngejesztés 
elvét. így tudta megalkotni Sie
mens az első gyakorlatilag fel
használható dinamóját 1867-ben.

Akkor lépett színre Edison, 
amikor az alapok már rendelke
zésre álltak és több hasonló 
kísérlet sikerült. Tehát e témában 
nem ő volt a feltaláló! De ö volt 
az alkotó, aki összegyűjtötte és 
analizálta az eddig keletkezett 
ismeretanyagot, elvégezte a 
szükséges javításokat, fejleszté
seket, majd szabadalmaztatta. 
Nem követünk el hibát, ha Edi
sont tekintjük az izzólámpa lét
rehozójának. Ö a megteremtője 
a villamos világításnak, mint 
rendszernek. A máig használt 
csavarmentes foglalatot és lám
pafejet is ö alkotta meg. Az ö 
nevéhez fűződik New York köz
ponti áramszolgáltató telepe és 
világítási hálózata, amit 1882. 
szeptember 4-én helyeztek 
üzembe. Az első szénszálas iz-

Néhány szó a masszázs alkalmazásának
A masszázs egyedülálló jóté

temény, pihenteti és regenerálja 
a szervezetet, simogatja a lelket, 
megteremti a biztonság és gon
doskodás érzését. A kéz gyógyí
tó érintése emellett a betegsé
gek, panaszok kialakulásának is 
elejét veszi. Megfelelő masz- 
százsfogásokat alkalmazva, 
megszabadulhatunk a kínzó fej
fájástól vagy a kellemetlen bél
renyheségtől, stabilizálhatjuk 
vérkeringésünket, segíthetünk 
alvászavarainkon, sőt még a ter
hesség és a szülés okozta pana
szokat is, orvosolhatjuk.

Vannak napok, amikor egy
szerűen nem érezzükjól magun
kat: fáj a fejünk „vacakol” a szí
vünk, vagy az állandó stressz 
miatt nincs egy nyugodt éjsza
kánk, hogy kipihenhessük ma
gunkat. E panaszok okai nem 
feltétlenül a belső szervek elég
telen működésében rejlenek. 
Néha ugyanis előfordul, hogy 
testi-lelki egyensúlyunk tartós 
felborulása idézi elő az effajta 
tüneteket. A mindennapi stressz 
a ránk nehezedő felelősség, a 
szorító határidő, a hirtelen jött 
sorscsapások éppúgy kibillent
hetnek az egyensúlyból, mint a 

zólámpát, amelyik már folyama
tosan működött, 1879. október 
21-én álította elő. Ezt a napot te
kintjük az izzólámpa születés
napjának, de csak november 4- 
én szabadalmaztatta.

Az izzólámpa másik nagy 
úttörője az angol Joseph Wilson 
Swan. Az angolok szeint ő az 
izzólámpa feltalálója. Tökélete
sebb vákuumban szénszálat 
használt. Először 1879. február 
3-án mutatta be működő lámpá
ját, Edisont fél évvel megelőzve. 
De a laboratóriumban már 1878 
novembere óta működött. 1880- 
ban már céget alapított a gyártá
sukra Swan Electric Light Com- 
pany néven. Ugyanabban az 
évben megkapta a szabadalmat 
is. Az egymással való csatározá
sok helyett összefogtak és közös 

bánat, a gondok, a gyász és a 
szorongás, amelyek nem kevés
bé tartoznak hozzá életünkhöz, 
mint a gyönyörködtető boldog 
pillanatok. Különösen az ilyen 
állapotok esetén bizonyul fölöt
tébb hasznosnak a masszázs. 
Számos tünetet enyhít, és segít 
helyreállítani a belső egyensúlyt.

Fájdalomcsillapítás:

Feszültség eredetű fejfájás, 
egyéb migrén, hát- és tarkótáji 
fájdalom, valamint menstruáci
ós görcsök esetén fájdalomcsil
lapító gyógyszerek helyett érde
mes megpróbálkozni rendszeres 
masszírozással. Ettől nem csak a 
fájdalom csillapodik de relaxá
ciós hatása révén általános köz
érzetünk is javulni fog.

A nyugodt alvás titka:

Mind a növényi eredetű mind 
a vegyi úton előállított altatók 
negatívan befolyásolják testünk- 
lelkünk állapotát. Súlyosabb 
esetben még függőséget is okoz
hatnak. Mielőtt tehát altató sze
rekhez folyamodnák, derítsük 
fel, mi áll álmatlanságunk hát

gyárat alapítottak Edison and 
Swan United Electric Light 
Company néven.

Az izzólámpa harmadik ki
emelkedő jelentőségű előfutára 
az orosz Aleszandr Nyiko- 
lajevics Lodigin. 1872-ben iz
zószálként „V” alakú grafitot 
alkalmazott amelyet nitrogénnel 
töltött üveggömbbe helyezett. 
Az oroszok Lodigint tartják az 
első izzólámpa megalkotó
jának.

Ebben az időben harminc sza
badalom volt bejegyezve szerte a 
világon az izzólámpa vagy annak 
részletmegoldásaival kapcso
latban.

Edison magyar kapcsolatait 
következő számunkban tárgyal
juk.

Kaáli Nagy Kálmán

terében. A rendszeresen végzet
lazító masszázs hozzásegít, 
hogy könnyen elaludjunk, nyu
godtan átaludjuk az éjszakát és 
kipihenhetjük magunkat.

Emésztésserkentés:

Világszerte nagy tömegeket 
érintenek a gyomor és bélprob
lémák, s általában az emésztés
javító gyógyszerektől várjuk a 
megoldást. Ezek azonban ha
sonlóan az altatókhoz, csak 
rendszeres szedés esetén hasz
nálnak. Belünk viszont hozzá
szokik a külső segítséghez és 
egyre inkább elrenyhül. A telt- 
ségérzet a gyomorégés és a bél
renyheség gyakori okai a hely
telen táplálkozás és a mozgás 
hiány. Megfelelő masszázstech
nikát alkalmazva serkenthetjük 
a bélmüködést, de emellett ét
rendünk megváltozására és 
rendszeres testmozgásra is szük
ség van.

Terhesség alatt, szüléskor:

A terhesség alatt a kíméletes 
masszázs kedvező megoldást 
nyújt a hátfájás, az álmatlanság



2005. SZEPTEMBER ±±TÜKÖR_________________ 12

Amit a mézről tudni kell (I.)
Fülnek is kellemes nevek: nektár, édesharmat

Mi a méz?
Erre a látszólag egyszerű kér

désre ki-ki képességének vagy 
szakmai hovatartozásának meg
felelően válaszol.

A legtöbben tápláló édesség
nek tartják. A fiatalok a forró 
csók és a méz édessége közé 
tesznek egyenlőséget, míg a ve
gyészek szerint a méz olyan
szénhidrát, amelyben az oxigén 
és hidrogén aránya mindig 2:1. 
Az orvosok egyszerű cukorból 
álló, gyógyhatású édességnek 
nevezik, míg a biológusok a ter
mészet legcsodálatosabb aján
dékának tekintik.

De tényleg: Mi a méz?
A méz a virágokban termelő

dő nektárból készül. A növények 
egy része széllel porzódó, na- 

gyógyító hatásairól
és a sűrűn jelentkező izomgör
csök ellen. Normál, nem veszé
lyeztetett terhesség esetén, ha a 
nőgyógyász jóváhagyja, a svéd-
masszázs bármely része alkal
mazható, kivéve a talpmasszázs 
melyet a terhesség folyamán 
mellőzni kell. Szülés közben is 
segítséget jelentenek a szeretet
teljes simítások különösen az 
ágyéki gerinc tájékán: könnyítik 
a szülés lefolyását, de a félelem
érzést és a kimerültséget is eny
hítik. Már a környékünkön is 
van olyan kórház, ahol elfoga
dott és alkalmazható az alterna
tív szülési mód. Szülés utáni 
masszázs segíti az anya testi
lelki felépülését, elősegíti a visz- 
szaalakulási folyamatokat (has
masszázs), továbbá enyhíti a 
szülés utáni depressziót

A lehetőségek határai:

Bár a masszázs széleskörű le
hetőségekkel rendelkezik, alkal
mazhatósága behatárolt. Nem 
kezelhetünk vele krónikus, rend
szeresen visszatérő, vagy súlyos, 
heveny lefolyású betegségeket. 
Tudnunk kell, melyek azok a be
tegségek, a masszázs ellenjaval- 

gyobb részük viszont élőlények 
(főleg rovarok) segítségét veszik 
igénybe. Ezen virágok többsége 
majdnem kivétel nélkül termel
nek nektárt, amiből a kaptárban 
méz lesz.

így érthető hogy sokféle méz 
létezik. Tiszta, ún. fajta mézet 
csak azokról a növényekről kap
hatunk, amelyekből egyszerre 
egy helyen sok virágzik, pl: nap-
raforgó. De általában a többféle 
nektár a kaptában összevegyül, 
ebből lesz a vegyes virágméz.

Virágmézen kívül megkülön
bözetünk még édesharmat mé
zet, ami nem a virágokból szár
mazik, hanem szipókás rovarok
(foleg levéltetvek) tevékenysége 
nyomán keletkezik, a levelekre 
hullva besűrűsödik. Ezt elősze
retettel fogyasztják darazsak, 

lott, még hivatásos masszőr által 
is, illetve engedélyezett, de csak 
a kezelőorvos beleegyezésével 
alkalmazható.

Használjuk ki a masszázs által 
nyújtott lehetőségeket, minden
napi életünkben, akár otthon, 
szabadidőnkben, munkahelyün
kön. Tapasztalni fogjuk, hogy a 
rendszeres masszázs védi egész
ségünket, elébe vág a betegsé
gek kialakulásának, megszünteti 
a hétköznapi panaszokat-, mind
ezt káros mellékhatások nélkül.

Ne feledjük, egy gyengéd 
érintés lendületet, életörömet 
ad és öntudatra ébreszt!

Kovács Mariann

Következő lapzárta: 
október 10.

Következő megjelenés:

október 20.

□ gyümölcs
cukor

■ egyéb 
anyagok

cukrok

hangyák, de a méhek is begyűj
tik az édes bevonatot.

Hogyan lesz a 
nektárból méz?

A virágok nektármirigyei által 
kiválasztott édes nedvet a méhek 
hosszú nyelvükkel felveszik, 
mézgyomrukban elkülönítve 
tárolják. Haamézgyomrukmeg- 
telt, visszarepülnek a kaptárba és 
a nektárt a viaszból épült sejtek 
falára kenik. A belső munkán 
lévő fiatal méhek még egyszer- 
kétszer kiszedik, átrakják, ami
nek hatására egyszerű monosza- 
charidokra hasadnak a nektár
ban lévő kettős cukrok (disza-
charidok). Mivel egyszerű cuk
rot tartalmaz, a méz már a száj
ban felszívódik, ezért jobb min
den más édesítőszernél!

Miközben a fiatal méhek át
rakják a nektárt, a víztartalma is 
jelentősen csökken, az eredeti 
állapothoz képest már csak 18- 
19% -bán tartalmaz vizet, majd a 
méz érlelése a sejtek vékony 
viaszréteggel való befedésével 
ér véget, ekkor ún. lépet hoznak 
létre. A méhész akkor pergethet, 
ha a lép sejtjeinek többsége már 
fedett.

A méz tehát módosult nektár. 
Az eredeti anyaghoz képest 

tehát kevesebb benne a víz, vi
szont enzimek kerülnek bele. A 
méh testével való közvetlen 
érintkezés során a kémiai ele
mek arányai is megváltoznak, 
vagyis a méh szó szerint meg
szűri a nehézfémeket (pl. ólom, 
kadmium), és ez a nektárból a 
méh testébe kerül át.

Miből áll a méz ?
A méz sokféle anyag keveré

ke. Legjelentősebb összetevői a 
szénhidrátok, ezek többsége egy
szerű cukor (monoszacharid). 
Közülük a gyümölcs- és szőlő
cukor a legfontosabb, ezek ará
nya határozza meg a kristályoso
dás sebességét. Ha a mézben 
több a szőlőcukor, akkor ez ha
marabb bekövetkezik. Hamar 
kristályosodó méz a repce, a 
mustár, a napraforgó és a hárs 
méze. Ha a mézben több a gyü
mölcscukor százaléka, lassan, 
néha évek alatt kristályosodik 
meg, ilyen az akác, a lícium, a 
bükköny, a somkóró és a se- 
lyemkóró méze.

A kristályosodás, más néven 
ikrásodás csupán halmazállapot 
változás, ami a méz minőségét 
és fontos összetevőit nem káro
sítja, nem befolyásolja. Ha vala
ki a folyékony mézhez ragasz
kodik, tegye a mézes üveget kb. 
40 C-os vízbe, és a méz vissza
nyeri pergetéskori állapotát. 
Csak ebben a formában szabad 
melegíteni.

A méz kisebb százalékban tar
talmaz aminosavakat, fehéijéket, 
enzimeket, vitaminokat, szerves, 
szín- és aromaanyagokat.
(folytatjuk)

ProbocskaiZita
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Egy hetem Kárpátalján (II.)
Példamutató táborozás a hagyományok, a magyarságtudat megőrzése érdekében

A felnőttek

Együtt a határon innen és túl
ról. Közöttük ott van a velem vé
gig együttutazó Lórik László, a 
Galgagyörki Általános iskola 
igazgatóhelyettese. Többen, 
köztük Laci is már jó ismerős
ként üdvözölték egymást, ko
rábban is voltak itt. A tovább
képzésen részt vettek a Bereg
szászi Tanárképző Főiskola vég
zős hallgatói is. Az elsőévesek 
nyári gyakorlatként a táborban 
felügyeltek a gyerekekre. Voltak 
muzsikával foglalkozó középis
kolások is. Örömmel láttam, van 
néhány fiú is. Sajnos a férfi szó
lam mindvégig halkan szólt, ke
vesen voltunk.

Fő témánk a népdaléneklés - a 
népdalcsokrok összeállításának 
módszertana, hangképzés gya
korlása - volt. Megismerked
tünk a vallásos népzenével is. 
Kiváló előadóink Németh István 
és Vakler Anna, akiknek sokat 
köszönhetünk az ismeretek át
adásában és gyakorlásában. 
Nagyszerű élmény, hogy napon
ta felvették a tanultakat, ezeket 
István CD-re írta és a tanfolyam 
végén mindenki megkapta. Itt
hon meghallgatva gyakran idé
zem fel azokat a napokat.

Kiderült, milyen nehéz dolga 
van a kárpátaljai ének-zene ta
nároknak, hiszen nincs magyar 
nyelvű énekkönyvük. Több kol
léga itthonról vitt könyveket, 
amelyeket az iskolájukban szed
tek össze a tanulóktól. Bámulat- 
raméltó kárpátaljai társaink aka
ratereje, kitartása, szorgalma 
azért, hogy mindent lejegyezze
nek, ami ott elhangzott, hogy a 
magyar nyelvű népéneklés ne 
sorvadjon el. Mélységes tiszte
letet érzek irántuk és néhány, ké
sőbb megismert más szakos kol
léga iránt is.

Nálunk is feszített volt a mun
ka, de igyekeztünk megnézni 
minden nap a tábori eseménye
ket is. Laci barátom hangszeres 
képzésben is részt vett. Több 
bemutató is volt. Falubeli vendé
geink is gyakran voltak, hiszen 
ez a rendezvény minden évben 

jelentős esemény e vidéken. Es
ténként messze hangzott a tánc
ház zenéje.

Élmény jelentett, hogy közöt
tünk volt a Budapesti Kórusis
kola tanulóinak kis csoportja 
Bubnó Tamás vezetésével, aki 
nekünk is vezetett gyakorlatot. 
Több alkalommal is adtak mű
sort, emlékezetes események 
voltak. Előadóként Debrecenből 
„átjött” Berkesi Sándor Liszt
díjas karnagy, Nagykállóból Dr. 
Ratkó Lujza néprajzkutató, és itt 
volt Vári Fábián László József 
Attila-díjas költő is.

A kirándulások

Különleges lehetőséghez se
gített hozzá Kati és Lajos. Meg
tudva, milyen szívesen mennék 
el a magyar történelem jeles 
helyszíneire, elintézték, hogy 
egy másik csoporttal, amelyet a 
Beregszászi Tanárképző Főisko
la indított, eljuthassak Munkács
ra és a Vereckei-hágóhoz. Ter
mészetesen kifogtam a legcsa
padékosabb napot, de az élmény 
nagyszerű volt.

Miközben az autóbusz haladt, 
kiderült útitársaim jó része Ma
gyarországról érkezett egyetemi 
és főiskolai előadók. A másnap 
induló Nyári Kölcsey Pedagó
gusakadémia magyar nyelv és 
irodalom témakörében ők is be
segítenek e helyi előadók mun
kájában. Ekkor tudtam meg, 
hogy Kárpátalja különböző táj
egységein ezekben a hetekben 
valamennyi tantárgy továbbkép
zése indult el, hasonlóan a Tisza- 
péterfalvaihoz. Egy hetes turnu
sokban szakmai felkészítők va
nnak, miközben egy napon a 
tanfolyamosokat elviszik egy 
autóbusz-kirándulásra.

Külön megemlítem, hogy a 
magyarok által ritkán lakott terü
letek, az ún. szórványmagyarság 
gyermekeit is táborozásokon se
gítik az anyanyelv jobb elsajátítá
sához. E munkának „lelke” P. 
Punykó Mária, a Főiskola tanára, 
az „IRKA” című gyermeklap fő
szerkesztője. Ö volt a kirándulás 
idegenvezetője is. Nagyszerű, lel

kes, hivatásának élő kollégát is
mertem meg benne, aki úgy isme
ri szülőföldjét, mind a tenyerét.

Munkácsból sajnos csak a 
várat ismerhettük meg a rossz 
idő miatt. Sajnos itt olyan csaló
dás ért, mint más határon túli tör
ténelmi emlékek látogatásánál. 
Úgy éreztem, csak a magyarok 
ismerik e nagyszerű műemlék 
valódi történetét. Rákóczi-szo- 
bor (még mellszobor) sincs, de 
van életnagyságú szobra egy Rá
kóczi előtti szláv föúmak. Bi
zony forrt a vérem, mikor egy 
ukrán diákcsoport ukrán idegen
vezetője magyarázott a tanulók
nak (vajon milyen hamis adato
kat mond el nekik?).

Benn a várban nagy részt fog
lalt el a kárpátaljai népművé
szet, a különböző népi eszközök 
bemutatása. Volt még naiv fes
tők képeinek bemutatója, jelen
tős mennyiségben a II. Világhá
ború ukrán hőseinek, magas ran
gú tisztjeinek ábrázolásaiból. 
Volt több terem Ukrajna XX. sz. 
végi fejlődéséről, függetlensé
gének visszanyeréséről, a leg
utóbbi választásokról. Volt egy 
piciny kiállítás Petőfi Sándorról 
és a Rákócziakról. Alig akadt 
magyar nyelvű tájékoztatás. Az 
idegenforgalmi kiadványok kö
zött voltak magyar nyelvűek is!

Miközben a Főiskola gondos- 
kodásajóvoltából ebédeltünk, az

Zarándokút Máriapócsra
Változik a görög katolikus miserend

Tisztelettel értesítem a ked
ves aszódiakat, hogy október 
1-én, Szűz Mária oltalma ün
nepén autóbuszos zarándok
latot szervezünk Máriapócs
ra. Ezért a szokásos első szom
bati görög katolikus liturgia 
elmarad.

Novembertől kezdődően 
megváltozik a miserend is: fél 
órával korábban, este fél 6-kor 
kezdődnek majd a szentmisék, 
amelyhez 17.10-kor indul autó
busz a Hatvani útról.

Az idén jubileumi évünk van: 
a máriapócsi kegykép harmadik 

autóbusz továbbhaladt velünk a 
Vereckei-szoros felé. A termé
szeti körülmények miatt nem 
tudtam magamban felfedezni 
azt az áhítatot, amit éreznem kel
lett volna a Honfoglalás történel
mi kapujában.

Sajnálatos tény, hogy a kör
nyékbeli falvak lakói - valószí
nűleg nacionalista bíztatásra - 
még most is akadályozzák a 
Honfoglalás Emlékmű felépí
tését. A meglévő „emlékmű
torzó” szomorúan állt az esőben, 
sok a nemzetiszínű szalagoktól 
megfosztott koszorúval. A pénz, 
amivel az emlékműgyalázókat 
megfizetik, nagy úr a nagy sze
génységben élő emberek számá
ra. Ezzel magyarázható e tett, 
nem amagyarellenességgel.

Visszafelé megnéztük a hír
hedt szolyvai gyűjtőtábor terüle
tén felállított emlékművet. Sok 
ezer kárpátaljai magyar halt meg 
itt, miközben soktízezret elszál
lítottak a Szovjetunió belsejébe 
1944-45-ben „malenkij robot”- 
ra. Alig néhányan kerültek visz- 
sza közülük élve otthonukba.

Sok volt a negatív élményem 
ezen a napon, de ma is nagy tisz
telettel emlékezem a megismert 
pedagógus társakra.

Másnap kisütött a nap. A mi 
csoportunk kirándulni indult. 
Irány Huszt,Visk, Aknaszlatina.

(folytatás a 21. Oldalon)

könnyezésének 100 éves évfor
dulóját ünnepeljük. Október 1- 
jén Máriapócson az európai 
Mária-kegyhelyek képviselői is 
találkoznak, így a liturgia ünne
pélyességét az ö jelenlétük is 
emeli majd, melyen Erdő Péter 
bíboros úr prédikál.

Amennyiben valaki szeretne 
hozzánk csatlakozni, a követke
ző telefonszámon érhet el: 
423-837, ill. 30/240-3469. 
Részvételi díj: felnőtteknek 
3.000, gyermekeknek 1200 Ft. 
Indulás Ászódról a MÓL- kúttól 
kb.6.15-kor.
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Egy hetem Kinek sírjam el...?
Kárpátalján (II.) Reagálás olvasónk cikkére

(folytatás a 20. oldalról)

Ezen az úton komoly fizikai 
teljesítményem miatt a kirándu
lás befejezése után nagyon büsz
ke voltam magamra. Ma a Be
regszászi Magyar Színház autó
buszával utaztunk, amelyhez a 
Magyarok Világszövetsége és az 
Illyés Alapítvány segítségével 
jutott a színház. Miután a mű
vészek ebben az időben Magyar
országon játszottak, a buszt sike
rült kibérelnie a rendezőknek.

Csodálatos volt a huszti refor
mátus templom. Itt Józan Lajos 
tiszteletes úr tartott tájékoztatót a 
templom és a környék történeté
ről. A tiszteletes úr sem fiatal em
ber, de fölkísért bennünket a vár 
romjaihoz, ami mindkettőnktől 
nagy teljesítmény volt. Csodála
tos élmény volt. Miközben lassan 
„másztam” fölfelé, mormogtam 
magamban az ismert Köl- 
csey-verssort: „Bús düledékei- 
den Husztnak romvára meg- 
állék... ” A düledék olyan állapot
ban van, hogy (sok pénz 
ráfordításával) helyreállítható 
lenne.

Következő állomásunk, Visk 
Pál Lajos karnagy úr szülőhelye. 
Itt is komoly szakember, Czé- 
bely Lajos tanár úr várt bennün
ket. Csodálatos volt itt is a refor
mátus templom a körülötte lévő 
kerttel. A templomkerítés mel
lett csodálatos faragott emlék
oszlopok álltak, amelyeket a tá
borban megismert Balázs István 
művész faragott; ő Visken lakik. 
A templomkertben álló fatorony 
megmászása után már nem di
csértem magamat.

Sajnos a további útitervünk 
meghiúsult. Az esőzések miatt 
Aknaszlatina környéke baleset
veszélyes lett, így a sóbányát 
nem tudtuk megnézni.

Visszafelé még megálltunk a 
vidék egy nevezetes turistacent
rumánál, a Sajáni Szanatórium
nál, ahol a tó környéke most 
kezd igazán kiépülni. Máskor 
eltöltenék itt is egy pár napot.

A helybeliekről

Nem volt elég időm beszél

getni, de a foglalkozásaink szü
netében kérdezgettem a helyi 
kollégákat, hogy élnek ma Kár
pátalján?

Egyformán nehéz az élete az 
itt élő magyarnak és ukránnak 
egyaránt. A településeken nincs 
nemzetiségi ellentét, hiszen év
századok óta együtt élnek. Saj
nos a politika (itteni és otthoni) 
sokszor megkavarja az itt élők 
életét is.

Nagyon alacsonyak ajövedel- 
mek, nagy a munkanélküliség, 
de ahogy mindenütt, a szegény 
emberek itt is megélnek - néha 
Ok sem tudják, miképpen. Sok
felé találkoztam a a hazai támo
gatások nyomaival. Mély meg
győződésem, többnyire jó hely
re megy a magyarországi támo
gatás.

A hazafelé vezető úton termé
szetesen ismét megeredt az eső. 
Ez most kevésbé érdekelt, mert 
az eltelt egy hét eseményeinek 
felidézése kitöltötte a többórás 
utat.

Mindenkinek ismét csak aján
lani tudom: ha lehetősége van, 
utazzon ki Kárpátaljára, ismerje 
meg az Ukrajnában élő magya
rokat és a magyar történelem 
emlékhelyeit.

Gersei Ferenc

APRÓHIRDETÉSEK
Pénztárgépek, mérlegek adása, vétele, szervízelése, 
APEH-ügyintézése, mérlegek, súlyok hitelesítése. Tel.: 
20 9281-526.
Sikeres fogyás éhezés nélkül! Díjmentes tanácsadás: 30 930-6535.
Megbízható, leinformálható hölgy takarítást, gyermekfelügyeletet, 
időskorúak gondozását vállalja Aszódon. 0630 538-3226.
Aszódon a lakótelepen 1 szobás lakás eladó. Tel.: 70 382-8784.
Bejáratott üzlet bérleti joga eladó. Telefon: 30 415-0368

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Szeptember 24-25.: Dr. Németh Mihály 30 275-4718
Október 1-2.: Dr. Márton János 30 400-9819
Október 8-9.: Dr. Szőke Zsolt 20 956-6529
Október 15-16.: Dr. Németh Mihály

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Mély együttérzéssel olvastam 
végig augusztusi számukban 
Hőnigné Zádor Éva (egykori 
iskola- ill. osztálytársam) "Ki
nek sírjam el a fájdalmamat? ” 
című írását. Pár mondattal sze
retném a témát folytatva hasonló 
érzéseimről biztosítani a cikk 
íróját, de egyben meggyőződé
sem, hogy nemcsak a testvérvá
rosi látogatásra járó aszódi és 
egyéb országos kirándulók van
nak ezzel így, hanem sok száz
ezren az egész ország területén.

Szemlesütve hallgattam végig 
a szavazást megelőző óvatosko
dó felhívásokat, megnyilvánulá
sokat! Hogyan lehet egy szétda
rabolt országon, egy szerte-szét 
szórt nemzet népein még ekko
rát csapni - szóval is tudunk ütni 
-, és az a megnyilvánulás, szó- 
szátyárság bizony az volt! Nem 
elég, hogy egy tollvonással száz
ezreket fosztottak meg magyar 
közösségi voltuktól, Hazájuktól! 
S még ennyi évtized elteltével is 
ilyesmit kelljen megélniük az 
összefogás és felkarolás helyett! 
Én diákkoromban sok erdélyi 
kortársammal leveleztem, bi
zony sokat panaszkodtak még a 
hatvanas években is. Körülbelül 
ebben az időben telepedtek át ro
konaim is Nagybányáról (peda
gógus házaspár voltak, s miután 

a férj a rendszer áldozata lett, a 
feleségnek bakfis leányával ta
nácsosabb volt mennie, nehogy 
hasonló sorsra jusson!) Bizony 
sokat tudnának mesélni ők is. 
Nénikénk 91. évében van (ez a 
bizonyos áttelepült tanítónő 38- 
ban került Nagybányára, egy 
özvegy tanárhoz ment feleségül 
mint frissen végzett tanítónő). 
Nagyon szép megnyilvánulása 
volt az önzetlen embernek a sze- 
retete és segítségnyújtása most a 
székelyföldi nagy árvíz idején: 
nos hát jó, hogy ilyen is van és 
nemcsak a közömbösség, az el
utasítás! Sokan mentek el sze
mélyesen, hogy fizikai jelenlé
tükkel, kétkezi munkájukkal se
gítsék a kétségbeejtő helyzetbe 
került embereken. Jó volt látni a 
Duna TV gyors reagálását, a ren
geteg felajánlást, hallani a tele
fonálók kézséges segítségét. 
Nos hát ilyen is van, nemcsak 
aggógó milliárdos, aki elutasí
tásra szólítja fel a tömegeket - 
mert enyém a pénz és a hatalom!

Zádor Évi cikkével kapcsolat
ban biztosíthatom, nagyon nagy 
tömeg áll mögötte ebben az 
országban, aki hasonlóan érzett 
a szavazás idején is és most is 
így van ezzel; nem minden 
ember báb, akiket „felső nagy 
kezek” irányítanak, mozgatnak. 
Éreznek, gondolkoznak is!!!

Üdvözlettel: Nagy Judit

Petőfi és Aszód
Könyvbemutató

Dr. Asztalos István nyugalma
zott múzeumigazgató, író leg
újabb könyvének - Petőfi és 
Aszód - bemutatójára Aszódon, 
az Evangélikus Égyházközség 
gyülekezeti termében (Szontágh 
lépcső, a Petőfi Múzeum mel
lett), 2005. október 6-án 17 órai 
kezdettel kerül sor. A könyvet dr. 
Kerényi Ferenc egyetemi tanár 
mutatja be. A rendezvény után a 
kiadvány helyben megvásárol
ható. A szerző ekkor dedikálja a 
példányokat.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők.
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Azt hiszem, vitathatatlanul 
igaz az az állítás, hogy ismerete
ink túlnyomó többségét vizuális 
úton, vagyis látásunk segítségé
vel sajátítjuk el. Ilyen ismerete
ink jelentős része plakátszöve
gek, tájékoztató feliratok, rek
lámanyagok formájában jut el 
hozzánk. Postaládánk naponta 
telik meg kisebb vagy nagyobb 
cégek reklámhordozóival, ame
lyet sokan - mivel a ránk zúduló 
papíráradat önmagában is idege
sítő - már be sem visznek a la
kásba, hanem egyenesen a kuká
ba dobják.

A felsorolt dolgokban van egy 
közös vonás: rövid távú haszná
latra készülnek. Bár többségük 
színeivel, fotóival is igyekszik 
befolyásolni a lakosságot, színes 
voltuk ellenére is igénytelenek, 
elsősorban a szöveg tekinteté
ben. Elképesztő állítások, meg
állapítások találhatók bennük 
némelykor.

írtam már korábban a ,, sertés 
hús”- és „marha hús’-féle 
feliratok hibás voltáról, hiszen 
egyáltalán nem ugyanazt jelen
tik ezek a szavak jelzős szerke
zetként illetve összetett szóként 
használva. Sajnos az ilyenfajta 
hibáktól hemzsegnek a reklám
újságok és az áruházláncok tájé
koztató feliratai.

Ezeknek a feliratoknak a tájé
koztatáson túl alapvető követel
ményük kellene hogy legyen a 
pontos és valóságos tájékozta
tás. Jó lenne, ha mindaz igaz is 
lenne, amit tartalmaznak. Mert 
nem egy alkalommal tapasztal
hattuk, hogy a szépen, gusztuso
sán csomagolt húson ott talál
ható a „Kiváló magyar termék” 
vagy „Magyar termék” felirat, s 
ha jobban szemügyre vesszük a 
csomagot, viszonylag gyorsan 
és könnyen megtaláljuk a szlo
vák származási helyre utaló ter
mékkódot, esetenként még a 
pontos származási helyet is.

Dicséretes a szándék, aho
gyan az egyik bevásárlóközpont 
katalógusa meg akaij a nyugtatni 
a termék származási helyét ille
tően, a megnyugtatás általuk jó

Egy kis nyelvelés
Vizuális csacskaságok

nak vélt módja azonban már 
nem: bőszen hirdeti a felirat a 
címlapon:

Csirke 
egész comb 
3 kg felett 

magyar termék

A felületes olvasó azonnal 
kérdezhetné, mi a baj ezzel a fel
irattal, hiszen első ránézésre na
gyon korrekt tájékoztatást nyújt, 
hiszen informálja a vásárlót ar
ról, hogy nyugodtan megveheti 
a reklámozott terméket, mert 
hazai termelőt támogat a vásár
lásával. A gond nem is ezzel van, 
hanem azzal, hogy az egész feli
rat pontatlan. A felirat felső sorá
ban található szó alapján min
denképpen egész csirkére gon
dolhatunk inkább, mint annak 
valamely részére. Tehát szeren
csésebb lett volna azt írni: Csir
kecomb, egész. A felirat további 
része nyilván arról kíván tájé
koztatni bennünket, hogy 3 kg 
feletti kiszerelésben vásárolható 
a reklámozott tennék akciós 
áron, s mellesleg még arról, 
hogy magyar terméket vihet ha
za, aki ebből vásárol. A szöveg 
azonban nem erről szól! Ha úgy 
akarom érteni, ahogyan a felira

u fáma
kintifckcriskeiléfi

AJÁNLATAI

Tudunk-e örülni még a kis 
dolgoknak? Például annak, 
hogy jutott időnk egy szép 
nyári napon hűsölni az udva
runkban álló hatalmas diófa 
árnyékában. Eszünkbe jut-e 
kimenni estefelé a kertbe, el
nézni a magunk ültette vete- 
ményeket, rácsodálkozni 
azon, hogy mekkorát nőttek. 
Tudjuk-e élvezni még saját 
munkánk gyümölcsét?
Mindezek tényleg kis dolgok

nak tűnnek a mindennapok ál
tal ránk kényszerített hajszá
hoz, tevékenységünkhöz ké
pest. Mégis ezek (lennének) a 

tot, nyelvtani szabályok alapján 
érteni lehet és kell, akkor ez a 
felirat olyan blőd dolgot állít, 
ami nyilván nem igaz: a reklá
mozott termék csak 3 kg felett 
magyar termék, ha a csomag sú
lya ennél kevesebb, akkor akár 
külhoni áru is lehet. És nem ez az 
egyetlen hibás állítás. Ha lapo
zunk egyet-kettőt az említett ka
talógusban, megtudhatjuk, hogy 
az egész csirke is csak 2 db felett 
magyar termék, a filézett csirke
mellről is, hogy csak 2 kg felett 
magyar termék, de a csirke-far- 
hát is csak egy előírt súlyhatáron 
túl számít magyar terméknek, 
legalábbis a felirat szerint.

És szomorúan állapíthatjuk 
meg, hogy az ilyen és ehhez ha
sonló feliratok tömkelegével for
dulnak elő környezetünkben. 
Évekkel ezelőtt az egyik kör
nyékbeli falu határában öles be
tűkkel hirdette egy reklámfeli
rat: Csorna István Padlófűtés. 
Mit mondjak erre? Érdekes len
ne! Mint ahogyan az is, amelyet 
a kisFUTAR reklámújság leg- 
új abb száma a hátoldalon ad tud
tunkra: Kelemen István temet
kezés.

Van még mit j avítani!
-G-I

Frances Mayes:
Napsütötte 
Toszkána

fontosak. Mert az ÉLET cso
dáját mutatják, a mi lelki nyu
galmunkat biztosítják.
Ajánlati könyvünk hasonló 
gondolatmenetet tükröz. Szer
zője egy szép napon elhatá
rozza, hogy házat vesz külföl
dön. A prospektusok böngé
szése közben akad rá egy Cor- 
tona melletti ház képére, és 
szinte azonnal beleszeret 
Olaszországnak ebbe a civili
zációtól alig érintett, háborí
tatlan vidékébe. A regény 
elsőre úgy tűnik, nem is szól 
egyébről, mint a Bramasole - 
így nevezik a házat - megvé-

Petőfi és Aszód
Könyvbemutató

Dr. Asztalos István nyugalma
zott múzeumigazgató, író leg
újabb könyvének - Petőfi és 
Aszód - bemutatójára Aszódon, 
az Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti termében (Szontágh 
lépcső, a Petőfi Múzeum mel
lett), 2005. október 6-án 17 órai 
kezdettel kerül sor. A könyvet dr. 
Kerényi Ferenc egyetemi tanár 
mutatja be. A rendezvény után a 
kiadvány helyben megvásárol
ható. A szerző ekkor dedikálja a 
példányokat.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők.

ÜZENET
A szeretet nem ad egyebet, 

mint önmagát, és nem 
vesz el semmit, csupán 

önmagából.
A szeretet nem birtokol, 

és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek 

elég a szeretet.

(Kahlil Gibran)

teléről, és arról, hogy hogyan 
tették lakhatóvá. Valójában 
azonban jóval többről van szó: 
arról, hogyan talál vissza az 
ember az apró örömökön ke
resztül az ÉLET valódi értel
méhez, hogyan tud magának 
igazi OTTHONt teremteni - 
ha akar.
A könyv műfaját nehéz meg
határozni. Nevezhetjük úti
könyvnek, hiszen remekül be
mutatja Itáliának ezt a részét. 
De hívhatnánk szakács
könyvnek is, annyi jó tosz- 
kánai étel receptjét találjuk 
benne, elkészítésének minden 
fortélyával együtt. Ám még
sem ez a lényeg, hanem az, 
hogy olyan könyv született, 
amelyet élvezettel lehet ol
vasni, és amelyet igen nehéz 
letenni. R. Z.
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Súlyos hazai vereség Maglód ellen
A felnőtt csapat továbbra is a sereghajtók között áll

Aszód FC-Maglód 1:4 (0:2)

Egész nap futball volt az aszódi 
pályán. Délelőtt megkezdték baj
noki szereplésüket a serdülők, és 
az első 25 perc jó játékával 3:2-re 
nyertek az erdőkertesi gyerekek 
ellen. Délután az ifjúsági csapat 
hozta szokásos formáját, és impo
náló játékkal 9:0-ra „átlépett” a 
vendég Maglód utánpótlás csapa
tán. Sok vendégszurkoló érkezett 
a nyíltan bajnokságra törő Mag
lód csapatával, s a kezdő sípszóra 
mintegy 300 szurkoló állt-ült a le
látókon.

Még három perc sem telt el, és 
már mindkét kapu veszélyben 
forgott. Sajnos már 8. percben 
vezetéshez jutottak a vendégek. 
A tétovázó védők között kilépő 
csatár lövésébe csak beleérni 
tudott a kapus Déri Tamás. (0:1) 
Sokat nem kellett várni az újabb 
gólra. Szabadrúgához jutott 
Maglód, majd egy begyakorolt 
figurával a védők mögé kerülve 
megszerezték második góljukat 
is.(0:2) Felébredtek az aszódiak, 
az egyik hazai támadás végén 
Nagy Pétert felvágták a 16-oson 
belül, a bíró azonban kifelé in
tett. A 29. percben egy hazai 
szögletből Nenad fejelt a kapu 
közepébe, a kapus könnyedén 
hárítani tudott. A szünetig már 
nem változott az eredmény.

A második félidőben mindent 
egy lapra téve támadott az Aszód, 
így teret adtak a maglódiak gyors 
kontrákra alapozott játékának. Ez 
történt a 12. percben is, amikor 
utolsó védőként Gábor Gergő 
nagyot hibázott, s a gyors mag- 
lódi csatár, Pipó a kapust is ki
cselezve gurított az aszódi kapu
ba (0:3). Jöttek az aszódi cserék, a 
játék képe azonban nem válto
zott. A 28. percben a szabályta
lankodó Makó Tamásnak az első 
félidei sárga lapja után pirosat 
mutatott a játékvezető, s a kiállí
tott játékosnak egyenes út veze
tett az öltözőbe. A 38. percben 
egymás után két gyors gól szüle
tett: egyet rúgott Aszód (1:3), 
majd a középkezdés után Maglód 

is(l:4). Még egy nagy helyzetet 
alakítottak ki a maglódiak az 
aszódi kapu előtt, de a lövés az 
üres kapu előtt csetlő-botló védőt 
találta telibe, így az eredmény 
már nem változott.

Összefoglalva: arra gondolt 
mindenki, hogy a piliscsabai

Étkezés után jólesik a győzelem
Zólyomban járt az Aszód FC serdülő csapata

Baráti meghívás érkezett a 
szlovákiai Zólyom (Zvolen) vá
rosából, ahol szeptember 15-én 
serdülő (U14) labdarúgó tornát 
rendeztek, melyen részt vett a 
házigazda MFK Zvolen, vala
mint a szomszédos Besztercebá
nya (Jupie Banska Bystrica) 
mellett az Aszód FC utánpótlás 
csapata is. A zólyomi kapcsolat 
immár két évre nyúlik vissza, 
amikor országaink Uniós csatla
kozása alkalmából közös ünnep
lésre hívtuk meg zólyomi sport
barátainkat.

Az idei viszontlátogatás apro
pója egy új edzőpálya avatása 
volt. 6 órakor indult a busz, 9 
órakor már bőséges reggelivel 
vártak vendéglátóink a torna 
helyszínén. Irigykedve néztük a 
műfüves kispálya mellett épült, 
minden igényt kielégítő, kiváló 
talajú pályát és az épülő műfü
ves nagypályát. A torna megnyi-

A klubvezetés aggódik a gyenge nyitány miatt
A következő három fordulóban hat pontot várnak a csapattól
Mindössze négy pont, negatív 
gólarány, 17. hely - aligha le
het huszáros kezdésnek titu
lálni az Aszód FC felnőtt csa
patának eddigi teljesítményét, 
így van ezzel a labdarúgóklub 
elnöksége is, amely kezdettől 
fogva úgy kalkulált, hogy az 
Aszód ebben az évben nem a 
mezőny elején tanyázik majd. 
A gyenge rajt azonban még a 
legpesszimistább várakozást is 
alulmúlta. Mindezek miatt az 

győzelem után végre elindul a 
csapat felfelé. Sajnos csalód
nunk kellett: lassúak, pontatla
nok és körülményesek voltak az 
aszódiak, ha sikerült is felvinni a 
labdát az ellenfél tizenhatosáig, 
a helyzeteket nem sikerült érté
kesíteni. Hátul is bizonytalanok 

tóját megtisztelte Zólyom város 
polgármestere is, köszöntő sza
vai után indult útjára a labda. Az 
első mérkőzésen Besztercebá
nya ellen kezdtek az aszódiak, s 
magabiztos játékkal 3:0-ra le
győzték a szlovákiai nagyváros 
fiataljait.

Kiadós ebéd, majd újabb mér
kőzés következett a házigazdák 
csapata ellen. Teli gyomorral ne
hezebb játszani, ennek ellenére 
itt sem volt kétséges egy pilla
natra sem, ki nyeri a mai tornát. 
MFK Lokomitíva Zvolen - 
Aszód FC 1:3. Mivel Zvolen 
szintén 3:0-ra kapott ki a győzött 
Besztercebánya ellen, a Malis 
János Emléktorna végered
ménye:

1. Aszód FC, 2, Jupie Banska 
Bystrica. 3. MFK Lokomitíva 
Zvolen,

Az eredményhirdetésre a 
helyi bajnoki mérkőzés szüneté- 

elnökség e hét keddjén össze
ült, hogy áttekintse a helyzetet, 
és megszabja a teendőket. 
Annyi bizonyos, hogy Dejan 
Milovanovics továbbra is bi
zalmat élvez, viszont négy-öt 
játékos alibifutballjára nem
csak a vezetők nem vevők, ha
nem a szurkolók sem.
Tény, a játékosok juttatása 
nem a teljesítménytől függött, 
mindenki fix összeget kapott. 
Eddig. Az elnökség ugyanis 

voltak a védők, s a második gól 
után mintha megadta volna 
magát a csapat. A mutatott játék
nál és az elkeserítő hozzállásnál 
többet érdemelnének a szurko
lók...

Kovács Tamás

ben került sor, az aszódi foci
palánták boldogan vették át a 
kupát Peterke Ernőtől, a zólyo
mi utánpótlás csapatok főedző
jétől. Kedves gesztus volt, hogy 
az aszódi edzőknek szakmai be
mutatót szerveztek a műfüves 
kispályán, s bepillantást enged
tek a szlovák utánpótlás nevelés 
mindennapjaiba. Vacsora után 
indultunk haza, este a gyerekek 
jókedvűen és kissé fáradtan száll
tak le a buszról Aszódon.

Dicséretesen helytállt tehát az 
Aszód FC utánpótláscsapata, a 
mutatott játékról elismeréssel 
szóltak a szlovák szakemberek 
is. Folytatás jövőre, május else
jén, az aszódi futballpályán.

Köszönjük vendéglátóinknak 
a baráti hangulatot, a finom fala
tokat, a sportszerű versenyt, va
lamint Aszód Város Önkor
mányzatának segítségét az uta
zási költségek átvállalásában.

most leírta, mit vár a csapattól 
a következő három fordu
lóban: hat pontot. Ha ez nem 
sikerül, csak a kialkudott ösz- 
szeg 50 %-ához jutnak hozzá a 
játékosok. Kudarc esetén is
mét összeül az elnökség, hogy 
újabb teljesítményt ösztökélő 
módszert dolgozzon ki. A hat 
pont megszerzése már sak 
azért sem lesz könnyű, mivel 
az ellenfelek között van a Bag 
gárdája is. R. Z.
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Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2005/2006. tan
évben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2006/ 2007. tanévtől 
kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Mi
nisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami 
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finan
szírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szak
irányú továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű felső
fokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanul
mányi félév. Folyósításának kezdete: 2006/2007. tanév első féléve.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat egy
szer felül vizsgálj a. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként 
jogosult a megítélt ösztöndíj megvonására, ha az ösztöndíjas rászorult
ság már nem áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban kell 
benyújtani. Apályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől 
kérhető.

Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren
delkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik álla
mi felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felső
oktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmé
nyek közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézmény
ben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapkép
zésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbkép
zésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben 
vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév. Az ösztöndíj újra pályázható. Az ösztöndíj folyósításnak kezdete: 
a 2005/2006. tanév második féléve. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a 
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől füg
getlenül történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban kell 
benyújtani. Apályázat benyújtásának határideje: 2005. október31.
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől 
kérhető.

Egy kis mosoly?
A török nagytakarítást csinál. Éppen a szőnyeget rázza ki az 
ablakon, mikor arra jár a szomszéd. Felnéz és megkérdezi:

/A vicc poénját lásd a rejtvényben!/

Vízszintes: 1. A vicc poénja (Zárt betű: I) 12.Tízaköbön 13. 
Nem kicsiben 14. Szótlanság 17. Tova 19. Az átmérő jele 20. 
Az idő jele a fizikában 21. Anikó becézve 22. Rézvegyjele 23. 
Apróra vágott húsból készült étel 25. Őrnagy, röv. 27. Kén, 
nitrogén,jód 29. Rangjelzés 30. Páratlan ima! 32. Brit? 34. 
Füvet nyír 37. Múlt idő jele 38. Deciliter 39. Idősebb, röv. 40. 
Air ... (légi posta) 42. LAAR 44. Édes mártás 46.írógéppel ír 
48. Személyes névmás 49. Spanyol autók jelzése 50. Vissza: 
állóvíz 51. Autós iskola 52. Halk zörej 54. Fivér, angolul 
(BROTHER) 58. HiányosAnnus 59.Nagyonélesvágóeszköz

Függőleges: £ Beteget szállító autó 2. Szópótló szó 3. -va 
párja 4. XIX.sz-í költőnk (János) 5.Nano 6. Tétlen tanács! 7. 
Tengereknek homokszigetekkel elzárt öble 8. Határrag 9. Ke
rékpárülés 10. Kutya 11 Éjféligtart 15. Nem alacsony 16.Téli 
sport 18. Éneklő szócska 24. Komikus,... Miklós 26. Harcra 
szólító jel 28. Jelez 31. Banánfa egynemű betűi 33.Amélyben 
34. Nem nagyobb 35. Félig az! 36. Margarin márka 40. Jel
mondat 41.Ezenjutunkfelapadlásra 42. Feltételesen lesz! 43. 
Száraz gallyak 45. Ajtó, angolul (DOOR) 47.3,14 53. Halkan 
a fülébe mond 55. Görög betű 56. Néma hit! 57. Vámoláshoz 
szükséges formanyomtatvány

- szr - 
Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: "Én megvettem az 
autót a feleségemnek. ”
Ahelyes megfejtést beküldők közül a Móni Fotó ajándékát 
Sándor Anita (Petőfi u. 40.), a FÁMA könyvesbolt vásárlási 
utalványát Zsebi Alexandra (Dózsa György utca 51.) nyerte.
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A nyereményükről szóló értesítést postán küldjük el.
E havi rejtvényünk megfejtését szeptember 12-ig kell 
szerkesztőségünkbe eljuttatni. Jó szórakozást!
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