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Játszóterek, 

de milyen játékokkal? 
Még nem tudni, mennyi maradhat 

a száztizenegy eszközből
Nem rossz üzlet ma szabvá

nyossági vizsgálatokkal foglal
kozni. Ezt a megállapítást min
denképpen leszűrhette az a kí
vülálló, aki végighallgatta a 
képviselő-testületi ülés játszó
eszközök, játszóterek szabvá
nyossági felülvizsgálatáról szó
ló napirendi pont tárgyalását.

Azokat a játékokat is ellenőrzik, amelyeket nem az 
önkormányzat telepített

A Gazdasági és Környezetvé
delmi Minisztérium 2003-ban 
hozott rendelete értelmében a 
rendelet hatályba lépése előtt 
telepített játszóterek ellenőrzését 
2005. június 30-ig minden ön
kormányzatnak el kellett végez
tetni. A cél természetesen világos 
- az európai uniós normákhoz 
igazodva -, biztonságos, a gyer
mekek testi épségét, egészségét 
nem veszélyeztetőjátékokkell le
gyenek minden közterületi ját
szótéren. Csakhogy a települé
seknek korántsem könnyű telje
síteni az előírást. Az országban 
ugyanis mindössze nyolc cég jo
gosult az ellenőrzésre. A dolog 
pikantériája—Fehér Endrének, a 
műszaki iroda vezetőjének tájé
koztatása szerint-, hogy e vizsgá

latok jegyzőkönyvei nem elégsé
gesek, a játszóeszközökről egye
di minőségi bizonyítvány kell, 
amelyet viszont már csak öt cég 
állíthat ki. Alaposan megkérik a 
vizsgálat árát is: a megrendelőnek 
játszóeszközönként 6-8 ezer Ft- 
ot kell fizetnie. Nem csoda, hogy 
e rendelet esetében az önkor

mányzatok többsége nem volt ké
pes az adott határidőt betartani, 
ezzel pedig mulasztásos jogsér
tést követett el. Aszód is.

(folytatás a 23. oldalon)

Egy ismeretlen ismerős: 
Dr. Horváth Anna

Ha egyszer készülne olyan 
felmérés városunkban, hogy ki 
a legismertebb személy telepü
lésünkön, dr. Horváth Anna 
minden bizonnyal az elsők kö
zött végezne. Nem csupán 
azért, mert hivatása családok 
ezreihez kötötte az elmúlt há
rom évtizedben, hanem azért is, 
mert fáradságos munkája mel-

Iskolakezdés: 
kifogásolt beszámoló 
és megoldáskeresés

Informális találkozó lesz a képviselő-testület 
és a pedagógusok között

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tudomásul vette ugyan a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola tanévkezdéséről kapott tájé
koztatót, de nem rejtette véka alá elégedetlenségét. A képviselők 
közül többen a beszámoló szakmai munkára vonatkozó részét 
érezték kevésnek, de akadt, aki a stílusát is kritizálta. A grémium 
két órás tárgyalást követően arról határozott, kezdeményezi a
tantestület meghallgatását, hogy — tekintettel az iskola két dolgo
zója és vezetősége között zajló perre - megismerhesse a peda
gógusoknak a tanintézményben kialakult helyzettel kapcsolatos 
véleményét.

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola évkezdésről szóló beszá
molójának meghallgatása beter
vezett pontként szerepelt a képvi
selő-testület munkatervében. 
Ennek előzménye, hogy az isko
lában korábban öt hónapig tartó 
szakértői vizsgálat zajlott. Ezt 
maga az önkormányzat rendelte 
meg. A grémium - miután meg
ismerte a szakértő cég megállapí
tásait - az áprilisi ülésén arról 
határozott, hogy szeptemberben 
tájékoztatást kér, az észrevételek
kel kapcsolatos elvégzendő mun- 

lett volt és van ereje, energiája 
közéleti szerepvállalásra is. 
Ennek ellenére sokan alig 
tudunk valamit a Doktornőről, 
akit idén a képviselő-testület a 
fentebb említett munkásságát 
elismerve Aszód Városért -díj
jal jutalmazott.

(folytatás a22. oldalon) 

kák milyen stádiumban vannak.
Az Ács né Tóth Beáta igazgató

nő által készített beszámolóval 
azonban nem voltak maradékta
lanul elégedettek a képviselők. 
Nyiry Zsolt, a művelődési bizott
ság tagja a beszámoló súlyozását 
nem tartotta megfelelőnek, va
gyis azt, hogy a tájékoztató mint
egy háromnegyede az iskolában 
nyáron végzett építési munkákról 
szól, a szakmai vizsgálat által elő
írt, illetve a képviselő-testületi ha
tározatban rögzített feladatok fo
lyamatban lévőségéről ugyanak
kor kevés szó esik. Hasonlókép
pen vélekedett Puskás Péter, az 
ügyrendi bizottság elnöke is, 
Búzás János képviselő pedig a 
beszámoló túlságosan közvetlen 
stílusát kifogásolta.

Az ülésen részt vevő Ácsné 
Tóth Beáta igazgatónő az észre
vételekre reagálva elmondta, 
folynak a neveltségi szint méré
sének előkészületei. Idén az 
iskola a természettudományos 
tantárgyak egységesítését tűzte ki 
célul, ennek a folyamatnak a 
kidolgozása megkezdődött. Az

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
A város költségvetése elérte az 1,4 milliárd Ft-ot

Szeptember?.

A képviselő-testület elsőként 
az önkormányzat szociális igaz
gatásról és a szociális ellátásokról 
szóló rendeletéit módosította, 
amely a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás szabályai
ról szóló új törvény megjelenése 
miatt vált szükségessé. A módo
sított rendeletek a város honlap
ján elolvashatok.

A képviselő-testület döntése ér
telmében a város ezúttal is csat
lakozott a Bursa Hungarica fel
sőoktatási önkormányzati pályá
zatrendszerhez, amely a rosszabb 
anyagi körülményekkel rendel
kező diákok továbbtanulását hi
vatott támogatni. A pályázat la
punk előző számában j elent meg.

Két, a város költségvetésével 
kapcsolatos napirend követke
zett. A város gazdálkodásának 
alakulásáról, a működési hiány 
kezeléséről, a szükséges intézke
dések megtételéről előző szá
munkban írtunk.

Döntött a grémium a 2005. évi 
támogatási kérelmekről. Össze
sen 1 millió 178 ezer Ft került ki
osztásra (A támogatásban része
sültek listáját lásd a külön ke
retben.)

Egy hatályban lévő, helyileg 
szabályozott rendelet átdolgozá
sával született meg a közterület
használat engedélyezésével kap
csolatos eljárásról, a közterület
használati díj mértékének és fize
tési módjánakmegállapításáról és 
szabályairól szóló rendelet, 
amely szintén elérhető a város 
honlapján.

A támogatottak listája
Vöröskereszt 22 ezer Ft
Petőfi Múzeum 200 ezer Ft
Aszód Fesztivál 318 ezer Ft
Csengey iskola jótékony sági bál 80 ezer Ft
“Mosolygó kórház” 10 ezer Ft
Oktatási bizottság kerete 238 ezer Ft
Városi nyugdíjasklub 130 ezer Ft
Postagalamb sportegyesület 30 ezer Ft
Városi gyermeknap 80 ezer Ft
Aszód FC zólyomi út 80 ezer Ft

A játszóeszközök, játszóterek 
szabványossági felülvizsgálata 
volt a képviselő-testületi ülés kö
vetkező napirendi pontja. Erről 
részletesen, külön cikkben olvas
hatnak.

Területvásárlás, illetve bérleti 
jog meghirdetésével is foglalko
zott a grémium. A Gylh Kft. tulaj
donosa, Frajna György a Kos
suth Lajos u. 16. szám alatti ingat
lan megvásárlásra vonatkozó 
kérelmet nyújtott be. A kép
viselő-testület-mivel a vásárlás 
egybevág a belvárosi rendezési 
terv megvalósításával - tá
mogatta ezt. Ugyanakkor a város 
csak akkor tudja megtenni aján
latát, ha ajelenleg itt lakó -másutt 
építkező - család elköltözik in
nen. A grémium addig is jelzi a 
vállalkozónak, hogy — figyelem
mel a már említett rendezési terv
re - indokolt a szomszédos, ma
gántulajdonban lévő ingatlan 
megvétele is.

Ismét meghirdette a város a 
Kossuth Lajos utca 11. szám alat
ti, nem lakás céljára szolgáló bér
leményt, mivel az előző bérlő egy 
hónap eltelte után visszamondta a 
jogviszonyt. A hirdetés a reklám
újságokon túl az Aszódi Tükör
ben is megjelent, de olvasható az 
Aszód Televízió képúj ságj ában is.

Elfogadta a képviselő-testület a 
régi csatornahálózat érdekeltségi 
hozzájárulás megállapítására tett 
javaslatot. Az érdekeltségi hozzá
járulás azokra a csatornaszaka
szokra vonatkozik, amelyek az 
elmúlt évtizedekben készültek el, 
és jobbára közüzemek előtt hú
zódtak. Mostanra viszont számos 

magántulajdon is megjelent, és a 
magántulajdonokat rácsatlakozá
si kötelezettség terheli. A döntés 
értelmében nekik a közterületen 
végzett munkával nem járó rá
csatlakozás esetén 150 ezer Ft-ot, 
a közterületen munkával járó rá
csatlakozás esetén 100 ezer Ft-ot, 
nyomott rendszerű rácsatlakozás 
esetén 50 ezer Ft-ot kell fizetni. 
Az önkormányzatnak ugyanak
kor szakmai állásfoglalást is kell 
kérni arra vonatkozólag, hogy a 
fenti összegeket ÁFA is terheli-e.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a két ülés 
között tett intézkedésekről a lejárt 
idejű határozatokról, majd a köz
érdekű bejelentések megtételére 
került sor.

Szeptember 28.

A képviselő-testület elsőként a 
2005. ÜL negyedévi pénzügyi át
csoportosításról hallgatott meg 
beszámolót. Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi irodavezetője 41 millió 
Ft-tal javasolta megemelni a vá
ros költségvetését, amely így el
érte az 1,4 milliárd Ft-ot. A pénz
ügyi szakember arról is tájékoz
tatta a grémiumot, hogy a város 
gazdálkodása az év végéig biz
tosított. Kvaka István, a pénzügyi 
bizottság vezetője ugyanakkor 
arra a könyvvizsgáló cég által tett 
megállapításra hívta fel a figyel
met, amely szerint az önkor
mányzat a működés zökkenő
mentes biztosítására mintegy 25 
millió Ft-ot a felhalmozási bevé
teleiből biztosított. Ez az összeg 
másra is fordítható lett volna, így 
a 2006. évi költségvetés összeállí
tásakor továbbra is a takarékos 
működtetésre kell törekedni.

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola tanévkezdése volt a követ
kező napirendi pont, amelyről 
részletesen, külön cikkben olvas
hatnak, csakúgy, mint a posta 
előtt létesítendő új gyalogátkelő
hely létesítéséről.

Rehabilitációs tervet készíttet 
az önkormányzat a Széchenyi 
út-temető-Mély út-Szent Imre 
út által határolt területre. A város

résszel korábban foglalkozott 
már a testület, a rendezési terv 
készítése során pedig megjelölték 
azokat a részeket, amelyekre 
mindenképpen szükséges a reha
bilitáció. A pályázatra meghívott 
tervező cé-gektől - Kvadrum Kft, 
Trskell Kft., Axis Kft. - részletes 
ingatlan-és közlekedésvizs
gálatot várnak, valamint beépítési 
és közterület alakítási javaslatot 
kémek. Azt azonban, hogy a 
rehabilitáció mikor történhet 
meg, egyelőre nem tudni. A város 
pénz híján pályázati lehetőségek
re vár, ezekhez viszont minden
képpen szükséges a már említett 
tervek megléte.

Mindössze egy pályázat érke
zett az ipari területen járható út
alap készítése tárgyában kiírt pá
lyázatra, de 250 ezer Ft-tal az is 
meghaladta a munka elvégzésére 
előirányzott 3,7 millió Ft-ot. A 
közbeszerzési bizottság a műsza
ki irodavezetőt bízta meg azzal, 
hogy tárgyaljon az ajánlattevővel, 
vállalja el a fedezetként megjelölt 
összegért a munkát. A tárgyalás 
sikerrel járt, lapunk utcára kerü
lésekor pedig már a kivitelezés is 
megkezdődött.

Nem tudott kivitelezőt kijelölni 
a képviselő-testület a Szent István 
utca-Géza fejedelem utca-Szent 
László köz déli része, valamint a 
Podmaniczky utcából csatlakozó 
útszakaszok megépítésére. Csu
pán egyetlen árajánlat érkezett, 
magas végösszeggel. A képvise
lő-testület most újra meghirdeti 
az elvégzendő feladatot egyszerű 
közbeszerzési eljárás keretében.

Vis mayor pályázatot nyújt be a 
képviselő-testület a Széchenyi ut
ca 22. szám alatti önkormányzati 
területet érintő támfalomlás miatt, 
mivel a fal megjavítását az ön
kormányzat önerőből nem tudja 
megoldani. A pályázattól 4, 4 
millió Ft-ot remél a város.

A képviselő-testület végül te
lekeladásokról döntött, majd je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről. A 
jegyzőkönyv a Városi Könyvtár
ban elolvasható.
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Iskolakezdés: kifogásolt beszámoló és megoldáskeresés
Informális találkozó lesz a képviselő-testület és a pedagógusok között

(folytatás az 1- oldalról)

iskola a kompetencia alapú okta
tás bevezetését tervezi, és ennek 
érdekében részt vesz a Humán
erőforrás - fejlesztés és operatív 
program című pályázaton. Az 
ezen nyerhető 15 millió Ft-ból 7 
pedagógus képzését lehetne fe
dezni.

A képviselők azonban nem
csak a tanév beindítására voltak 
kíváncsiak, hanem arra is, hogy 
az igazgatónő hogyan látja a ki
alakult helyzetet. Annál is inkább, 
mivel kiderült, többüket keresték 
fel szülők és pedagógusok, kérve 
őket, találjanak megoldást akiala
kult helyzetre, amely szerintük 
már-már az oktatás minőségét 
veszélyezteti.

A napirend tárgyalása során 
kiderült, ez korántsem könnyű. 
Hamar felszínre került ugyanis az 
a dilemma, hogy meddig tart az 
iskola autonómiája, hol húzódik 
az a határ, amely átlépése után a 
fenntartó beavatkozhat. Búzás 
János képviselő egy beadványt 
készített az ügy kapcsán, amely
ben a képviselő-testületet is fele
lősnek tartotta a kialakult helyze
tért, mondván, az igazgatóválasz
tást követően nem adtak elég se
gítséget a vezetőnek. Gersei Fe
renc, a művelődési bizottság ve
zetője ezzel nem értett egyet. 
Érvelése szerint az igazgatónőt 
az előző képviselő-testület vá
lasztotta meg, így nem tud véle
ményt alkotni abban a tekintet
ben, hogy kezdettől fogva voltak- 
e problémák. Ajelenlegi bizottság 
többször is foglalkozott a szóban 
forgó üggyel, ám a munkaügyi 
vitákba nem j ogosult beleszólni. 
Kvaka István, a pénzügyi bizott
ság elnöke szintén a konkrétu
mok hiánya miatt nem értett egyet 
a grémium felelősségét illetően, 
kihangsúlyozva, a képviselő-tes
tület nem avatkozhat be munka
ügyi konfliktusokba.

Búzás János elismerte, hogy a 
beadványában nem szerepelnek 
konkrétumok, ám - mint mondta 
- ezzel pont az volt a célja, hogy a 
képviselő-testület szükségét érez
ze a problémák feltárásának. A 

városatya rendkívüli, ha szüksé
ges, zárt testületi ülés összehívá
sát tartotta szükségesnek, tovább
ra is hangsúlyozva a segítő szán
dékot. A testületi ülés lehetőségét, 
mint formát végül elvetették, azt 
követően, hogy Bagyin József 
polgármester felhívta a figyelmet, 
ha ülést tartanak, azon ügyrend 
szerinti döntést is kell hozni. Ger
sei Ferenc egy informális talál
kozó létrehozását tartotta támoga
tandónak, jelezve, azok a pedagó
gusok, akik őt megkeresték, igé
nyelték azt, hogy a képviselő-tes
tület meghallgassa véleményü
ket. Ezzel a képviselők egyetér
tettek.

A beszélgetés során Búzás 
János részéről elhangzott még 
egy fontos kérdés: ki a felelős

Hiába kapta meg az önkor
mányzat a Posta elé tervezett 
gyalogátkelőhely megvalósítá
sára az építési engedélyt, egye
lőre nem lesz itt zebra. Az ok az, 
amiről előző számukban már 
írtunk: a PEMAK egy időköz
ben életbe lépett jogszabályt 
figyelembe véve előírta a jelző
lámpás forgalomirányítást. 
Ennek költsége 7,5 millió Ft, 
ennyi pénze erre a célra viszont 
nincs a városnak.

Közlekedésbiztonsági nap Gödöllőn
A megfelelt jármüvek műszakiját kérésre meghosszabbítják

A Pest Megyei Közlekedési 
Felügyelet Gödöllői Kirendelt
sége és a Gödöllői Rendőrkapi
tányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága november 12-én 7 
órától 14 óráig közlekedésbiz
tonsági napot tart a Gödöllő, 
Haraszti u. 2/a. szám alatti vizs
gálóállomáson.

Ezen a napon lehetőség nyílik 
azon gépjárművek műszaki érvé

vesztes per esetén, illetve kinek 
kell megfizetni a vesztes per költ
ségeit. Kissné Kulybus Gizella, 
címzetes főjegyző arról tájékoz
tatta a képviselőket, hogy vesztes 
per esetén az intézmény köteles 
fizetni, és ugyancsak az intéz
mény felel saját költségvetéséért. 
Emellett az intézményvezető a 
szakmai munkáért és a munkálta
tói jogok gyakorlásáért is felel. 
Ha az esetleges pervesztést kö
vetően az intézmény nem tudja 
kigazdálkodni az összeget, nyil
ván az önkormányzathoz fog for
dulni. A jegyző az információk 
mellett arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a képviselő-testület nem 
hozhat olyan döntést, hogy az in
tézményvezető vonjon vissza egy 
megindított munkaügyi pert.

Posta előtti zebra: 
egyelőre csak terv marad

Véglegesen azonban nem ke
rült le a napirendről a téma. Fehér 
Endre, a műszaki irodavezetője a 
legutóbbi képviselő-testületi ülé
sen felvetette a közútkezelővel 
való közös megvalósítás lehető
ségét, azzal érvelve, hogy a közúti 
közlekedésről szóló törvény sze
rint a közút kezelője felel a közle
kedés biztonságáért, amibe a gép
jármű- és a gyalogosközlekedés 
egyaránt beletartozik. Márpedig 
az elmúlt időszakban történt itt 

nyességi idejének meghosszabbí
tására is, amelyek a vizsgálaton 
megfelelnek a jogszabály előírá
sainak, ha azt aj ármű tulajdonosa 
vagymeghatalmazottjakéri! (Eb
ben az esetben a műszaki vizs
gadíjat és az érvényesítő címke 
díját ki kell fizetni.)

A fentieken kívül a vizsgálóál
lomás szakemberei a közlekedés
biztonsági nap keretében ingye

Ácsné Tóth Beáta igazgató úgy 
foglalt állást, ő is fontosnak tartja, 
hogy a képviselő-testület meg
hallgassa a tantestületet, annál is 
inkább, mert véleménye szerint 
ideje volna mindenkinek nyíltan 
vállalni a véleményét. Az első for
dulóra - amikor is információink 
szerint a pedagógusoknak egy 
kérdőívet kell névtelenül kitölte
ni - lapunk utcára kerülésének 
hetében kerül sor. Hogy a közös 
beszélgetés során nyíltan elhang- 
zanak-e a vélemények? Jóma
gam beszéltem néhány pedagó
gussal, ők ezt kizártnak tartották. 
Az viszont már tény, hogy az is
kola első fokon veszített a 
Magyar Mihályné által indított 
munkaügyi perben.

R.Z.

gyalogoselütés, amely súlyos sze
mélyi sérüléssel járt.

Az építési engedély három év
re szól, és ezalatt megjelenhet 
olyan, közlekedésbiztonságra vo
natkozó pályázati lehetőség, amit 
a kezelővel karöltve lehet benyúj
tani. A képviselő-testület éppen 
ezért megbízta a polgármestert, 
kezdeményezzen egyeztető tár
gyalást a PEMÁK-kal egy eset
leges közös beruházás érdekében.

nesen átvizsgálják az oda érkező 
gépjárműveket, illetve azokon ki
sebb beállításokat (pl. fényszóró, 
füstgázemisszió) is elvégeznek.

Bővebb felvilágosítás a 
28/420-696 és a 28/410-048-as 
telefonszámokon kérhető.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!
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Elődöntősök az EGA-sztárok
Jutalomutazás jár a Ki miben tudós? című 

vetélkedősorozat győzteseinek

lyek tárgykörével egyébként 
eszükbe sem jutott volna 
foglalkozni. Aztán más fontos 
hozamot is említettek, például, 
hogy megtanultak veszíteni, és 
hogy érezhetően összeková
csolta őket a közös feladat.

Szép sikert értek el az Evangélikus Gimnázium diákjai a 
Mindentudás Egyeteme által szervezett Ki miben tudós? cí
mű vetélkedősorozatban. Három csapatuk is bekerült a 
legjobb hatvan vetélytárs közé. Itt a tízcsapatos fordulóban 
az EGA 89 (Erős Alexandra, Csellám Éva, Cserni Csilla, Ká
das Veronika) a nyolcadik, az EGA-hukk (Dajkó Csilla, Fe
kete Georgina, Erdélyi Tamara, Sára Zsanett) a negyedik he
lyen zárt. Az EGA-sztárok (Márton Anna, Fodor Gábor, 
Csajkás Tamás, Masznyik Dávid, Kiss Gábor) ebben a körben 
a második helyen zártak, ez pedig azt jelentette, hogy szere
pelhetnek az elődöntőben is.

Beszélgetőtársaim szerint 
kezdetben viszonylag lazán 
vették az országos, középis
kolák 11-12. évfolyamos 
diákjai számára összeállított

vetélkedősorozat 10 internetes 
fordulóját. Az egyes feladato
kat a Mindentudás Egyeteme- 
sorozat előadásait tartalmazó 
kiadvány segítségével oldották

Üzenet
„...az élet fontos dolgai nem azok, amiket általá
ban fontosnak tartunk. Pénz, pálya, haladás, siker, munka: ha 
arról van szó, hogy megtaláljuk magunkat ebben a világban, s 
érdemesnek ítéljük a benne létezést, akkor ezek mind nagyon 
aprócska dolgok. Az érzések és a hangulatok fontosak, me
lyek lelkünket színezik s a lelkűnkön keresztül a világot is, 
melyben élünk.”

(Wass Albert: Magyar örökségünk)

Traffipax előrejelzés
24-én, 25-én: a kistarcsai rendőrőrs területe
26-án, 27-én: Gödöllő város területe
28-án, 29-én, 30-án: az aszódi rendőrőrs területe
31-én: a péceli rendőrőrs területe

LWDJ-XL
EXTRA méretű divatáru
Aszód, Kossuth L. u.3

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

Válogasson íj őszi koflekoiónkból!
Taualy nyári darabok 
50 % kedvezménnyel!

Kínálatunk folyamatosan bővül.
Érdemes betérnie hozzánk!

Nyitva tairftássIHJ-P’..: 8-12

meg. Amikor aztán kiderült, 
hogy a nevezett 236 csapat kö
zül az első 60 közé kerültek, 
már jobban elhatalmasodott 
rajtuk a versenyláz.
-A legjobb 60 csapatot 10-es 
csoportokra osztották. A hoz
zánk sorsolt másik 9 csapattal 
aztán Balatonkenesén csap
tunk össze - avatott be a 
részletekbe Márton Anna. - 
Teljesen elzártak minket a 
külvilágtól, még a tanárok sem 
jöhettek be. Megnézni viszont 
megnézhetnek minket, a meg
mérettetésről ugyanis videó-
felvétel készült, amit vala
mennyi iskola megkap majd 
DVD-n.

A csapattagok szerint kü
lönösen az úgynevezett „élő 
tábla” megoldása volt a legne
hezebb, amikor is a kapott fel
adatsorban először meg kellett 
találni, hogy a kérdésben vagy 
a válaszban van-e a hiba, s 
természetesen ezeket aztán ki 
kellett javítani. Minderre ösz- 
szesen három percet kaptak.

Bár csak az EGA-sztárok 
jutottak tovább, a másik két 
csapat tagjai sincsenek elke
seredve. Kádas Viktória és 
Sára Zsanett azt mondták, 
mindenképpen hasznukra vált 
ez a tudáspróba, mivel olyan 
ismereteket szereztek, ame-

- Jólesett az is, hogy hétfőn, az 
áhítat után, amikor is felol
vasták az eredményeinket, 
rengeteg gratulációt kaptunk 
az iskolatársaktól - jegyezték 
meg.
A továbbjutott csapat tagjai 

közül Fodor Gábor nem tit
kolta, szeretne a lehető legto
vább jutni, ami teljesen érthe
tő, hiszen korántsem babra 
megy a játék. Az első helyezést 
elérő gárda ugyanis fődíjként 
egy kutatóközpontba történő 
utazást nyer. A helyszín lehet 
Amerika, Japán, Ausztrália 
vagy éppen Anglia. De nem
csak ez lehet a legjobbaknak a 
verseny hozadéka. Mivel a ve
télkedőt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia írta ki, feltéte
lezhető, hogy az ö sorsukat az 
Akadémia a továbbiakban is 
figyelemmel kíséri.
A továbbjutott csapat október 
végén a segítő pedagógusok
kal - Homoki Gábor, Koncz 
István (az egyik, már kiesett 
csapat segítője Penák Dóra 
volt) - együtt egyhetes felké
szítő táborozáson vesz részt a 
Balatonnál. Az elődöntőre no
vemberben, a döntőre - ame
lyet a Magyar Televízió is köz
vetít majd - decemberben 
kerül sor.

R. Z.

APRÓHIRDETÉSEK
Pénztárgépek, mérlegek adása, vétele, szervízelése, 
APEH-ügyintézése, mérlegek, súlyok hitelesítése. Tel.: 
20 9281-526.
Aszódon a lakótelepen 1 szobás lakás eladó. Tel.: 70 382-8784. 
20-40 m2-es, műhelynek alkalmas helyiséget vásárolnék, esetleg 
bérelnék Gödöllőn, Aszódon vagy környékén. A 3 fázis megléte 
előnyt jelent. Telefon: 30 677-1285; 30 280-3077. E-mail: 
nasa@fibermail.hu.
Pedagógus mindennapos együtt tanulást vállal 1-2 kisiskolással. 06 
70388-9130.______________________________________________Hétvégi állatorvosi ügyelet
Okt. 30-nov. 1.: Dr. Márton János 30 400-9819
Nov. 5-6.: Dr. Németh Mihály 30 275-4718 
Nov. 12-13.: Dr. Szőke Zsolt 20 956-6529 
Nov. 19-20.: Dr. Márton János

mailto:nasa@fibermail.hu
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Negyedszázados a Városi Nyugdíjasklub
Nagyszabású rendezvénnyel lepték meg magukat nyugdíjasaink

Szeptember 25-én ünnepelte 
klubunk a megalakulásunknak 
25. évfordulóját. Ebből az alka
lomból sok vendéget vártunk és 
nagyon készültünk. Nyug
díjasaink hozták a finom süte
ményeket, pogácsát, kis itókát. 
Délelőtt tíz órára megtelt a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub: megérkeztek Tiszafüred, 
Domony, Iklad, Hévízgyörk, 
Szada és Kisnémedi nyugdíjas 
csoportjai.

Megtisztelt bennünket jelenlé
tével Szabó Imre, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke, Bagyin
József polgármester, Sasvári 
Istvánná, az „Eletet az éveknek” 
Pest megyei szövetségének elnö
ke, Krizsán Sándor elnökhelyet
tes és felesége, Marika, aki mű- 
velödésszevező. Örültünk, hogy 
városunk civil szervezeteinek ve-

A délután a mókázá

zetői, képviselői is elfogadták 
meghívásunkat: eb: Rácz J. Zol
tán, a Nyitott Kapu Alapítvány 
elnöke és felesége, Varga
Jánosné, a Gondozási Központ 
vezetője, továbbá Búzás Pál, Bán 
János, Éliás József, Takács Lajos, 
Mudris László. Sok segítséget 
kaptunk eddig is Sztán István 
nyugalmazott ezredes úrtól, 
örültünk, hogy részt vett ünne
pünkön. Boldogan üdvözöltük 
Gersei Ferenc urat, Pest Megye 
Közgyűlésének képviselőjét: sok 
támogatást kaptunk tőle is. Na
gyon kedves vendégünk volt még 
Mészáros Istvánná, Zugló dísz
polgára, a nyugdíjasok vezetője.

Az egyik alapító tag, Huszárné Zsemberovszky Erzsébet

Egyre fokozódott az ünnepi 
hangulat. Szabó Imre úr az alapító 
tagoknak oklevelet és ajándékko
sarat adott át: Huszárné Zsembe- 
rovszki Erzsébet, Lipták Jánosné, 
özv. Takács Lajosné és Petrovics 

é, a mulatozásé volt

Andrásáé kapták. Ugyancsak 
csemegekosarat és oklevelet ve
hetett át Szilágyi Sándorné, a klub 
elnöke is. Oklevelet kapott Rajta 

Köszönetnyilvánítások
Köszönetemet fejezem ki 

mindazoknak, 
akik édesanyám,

özv. Gyarmati Károlyné 
temetésén részt vettek, 

gyászomban osztoztak, sírjára 
virágot helyeztek.

BágyoniGáborné

Köszönjük mindazoknak, akik unokánk, 

Jagicza Gábor
tragikus balesete miatt érzett fájdalmunkat 

együttérzésük kifejezésével enyhíteni próbálták.
„ csakha bimbó fővel asznak 
a virágok: oh, ez fáj;
Ha reménye új tavasznak,
Most születve, sírba száll. ” (Arany J.)

Kovács Dezső és családja

Istvánná is. Nem győzöm felso
rolni a sok-sok ajándékot, ok
levelet, virágot, tortát, amit a ked
ves vendégektől kaptunk.

Délben mindenkit finom ebéd
del kínáltunk, amit Lukács Lajos 
egyéni vállalkozó konyhájában 
készített Gyimesiné Veronka.

Délután a vendég klubok mu
tatkoztak be műsorukkal. Az 
aszódi nyugdíjasok zárták ezt a 
programot: 25 év történetét adtuk 
elő rövid életképekben. Ezután 
már a lazább szórakozás követ
kezett: Sulyi Károly énekes in
gyenes műsora hangzott el, öt az 
ikladi zenekar kísérte, nagyszerű
en.

Az ünnepség sikeréhez nagyon 
sokan hozzájárultak, amit a tag
ság nevében tisztelettel megkö- 
szönök: Györfi Jánosnak a ter
met, Deák Istvánnénak a sok 
munkálkodást. Dr. Rácz J. Zol
tánnak és feleségének a 25 év 
történésének megjelentetését, 
Asztalos Gabriellának az új

tagsági könyveket, Micsutkáné 
Tóth Annamáriának a kitett név
táblát. Az anyagi támogatást 
köszönjük Bagyin József pol
gármesternek és a képviselő
testületnek. Több aszódi vállal
kozó adott pénzbeli támogatást: 
Molnár József, Móni Fotó, 
Szilágyiné, a rőfösbolt vezetője, 
Válócziné, a háztartási bolt veze
tője, Lajtai Vera, a varroda ve
zetője, Dián Tibor, Szamosvölgyi 
István, Szovics Pál üzletvezető, 
Sándor János a FIDESZ részéről, 
a Szépségszalon tulajdonosa, 
Péter Lajosné, a festékbolt 
vezetője. Köszönjük nekik.

Nagy meglepetésünkre Gersei 
Ferenctől szép új magnót kap
tunk, ami felkészülésünket segíti. 
Köszönjük Rácz Zoltánnak, a 
Művelődés Háza igazgatójának a 
sok meghívó és oklevél, valamint 
emléklap elkészítését.

Utoljára hagytam klubtársaim 
odaadó, fáradhatatlan munkáját: 
Szilágyi Sándorné és Budai 
Józsefié sok-sok talpalását, hogy 
minden meglegyen. Köszönjük.

És a többiek, akik fogadták' a 
vendégklubokat, gondoskodtak 
róluk: Farkas Istvánná, Takács Ist
vánná stb.; Keresztúri Istvánná, aki 
kávéval látta el a vendégeket. Kö
szönjük mindenkinek amunkáját!

Köszönjük Búzás Pálnak a Pe
tőfi adón küldött szép dalt, amivel 
köszöntötte 25 éves klubunkat.
Ha valamit kihagytam, az a sok
sok élmény bősége miatt van.

Kívánom, hogy sokáig legyünk 
még együtt, a 30. évfordulóig leg
alább.

Tóth Gézáné
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Belső hang
Búzás János képviselői jegyzete

Néhány gondolatomat szeret
ném megosztani Önökkel, az 
Aszódi Tükörben megjelent 
olyan írások kapcsán, melyekkel 
nehezen vagy egyáltalán nem 
tudok azonosulni,-sőt elfogadni 
sem.

Teszem ezt jóindulattal, a na
gyobb odafigyelés reményében 
és tekintettel a következő idé
zetre:

„...A felelős kiadó a képviselő
testület, az újság pedig Aszód 
városáé. ” (idézet: Aszódi Tükör 
2005. szeptember)

Teszem ezt azért, mert aszódi 
emberekkel való beszélgetésem
kor kiderült, hogy félreértések, 
nem tisztázott kérdések vannak a 
hivatkozott cikkekkel kapcsolat
ban, és esetleg hasonló másoknál 
is felmerülhetett.

Avagy lehetne 
szebb piacunk is?
„A mostani piactartás nem

hogy az EU előírásainak nem 
felel meg, de a közegészségügyi, 
környezetvédelmi előírásoknak 
sem, az eladók és a vevők igény
szintjéről nem is beszélve. ”

(Aszódi Tükör, 2005 .július)
Beszélgetések során többen 

úgy vélték, hogy a cikk írója arra 
gondol, hogy az eladók és vevők 
igényszintje alacsony. Értelmezé
sem szerint a cikk írója nem erre 
gondol, hanem épp az ellenkező
jére, a piactartás színvonala nem 
felel meg az igényszintjüknek.

Bevallom, ritkán jutok el az 
aszódi piacra, ám szívesebben vá
sárolok a környékbeli zöldség
gyümölcs termelők ízes termé
keiből, mint a multicégek olykor 
termelői ár alatti, ám sokszor ízet
len áruiból. Egyetértek az idézett 
mondatok írójával, megérdemel
nénk egy igényesebb piacot, és 
nem csupán az előírások miatt.

Ami az előírásokat illeti, jel
lemző manapság, hogy úgy hivat
koznak az uniós szabályokra, 
mintha azok forrása a tévedhe
tetlen bölcsesség lenne. Mint nem 
is olyan régmúltban a moszkvai 

ukáz. Amennyire hallottam, az 
élelmiszerekre vonatkozó EU- 
előírások meghozatalának folya
matában ipari, mezőgazdasági, 
politikai érdekek csapnak össze, 
és valamiféle konszenzus ered
ménye a szabályozás. Ezért van 
az, hogy például az EU -konform 
paradicsom ízetlen ugyan, de jó, 
mert vastag a héja és elviseli a 
szállítást.

Visszatérve az aszódi piachoz, 
egy másik kérdés a nem kister
melői tennékek, ipari, technikai 
berendezések garancia nélküli 
árusítása. E tekintetben tényleg jó 
lenne alkalmazni olyan szabályt, 
ami a piacon vásárlók érdekeit 
védi. Meg kellene vizsgálni, hogy 
van-e lehetőség helyi rendelettel 
védeni a vevők érdekét, és megte
remteni az aszódi piacon árusítók 
és vásárlók komfortérzetét.

Az olvasott kérdésre válaszol
va: Szebb piacunknak kellene 
lennie.

A disznótor 
nem erőszak

„A napirendi pont tárgyalása 
során felmerült az összeférhetet
lenség kérdése két - vállalkozást 
vezető—képviselő személyét ille
tően, akiknek cégei korábban 
többször is dolgoztak a város
nak. ” (Aszódi Tükör, 2005. 
szeptember)

Hét éves képviselői munkám 
során két szerződést kötöttem az 
önkormányzattal. Mindkét mun
kát aszódi vállalkozók segítségé
vel (Pásztor Attila és Tolmácsl 
László) végeztük. Pályázatunkat 
a közbeszerzési bizottság java
solta elfogadásra, a képviselő 
-testület határozatban döntött. A 
szerződésben megállapított és 
számlázott összeg teljes nettó be
vételét, közel 1,9 millió forintot, 
az Aszód Város Alapítványán 
keresztül helyi szervezeteknek, 
helyi célokra átutaltuk (Nyugdí
jasklub, Aszód FC - megjegy
zem, akkor még nem én töltöttem 
be az elnöki posztot -, Fesztivál 
támogatása, játszótér építése).

Emellett minden évben végzünk 
segítő jellegű társadalmi munkát 
térítésmentesen a városnak. Egy 
kicsit színesíti a dolgot, hogy az 
összeférhetetlenség tárgyalásá
nak idején épp a Rákóczi úti is
kolában róttuk le éves vállalásunk 
részét, kisjavítási munkákban, 
mint már említettem, térítésmen
tesen.

Számomra érthetetlen cégem
ről az állásfoglalás kikérése, a tör
vényesség betartását már testületi 
döntés előtt tisztázni lehet — kel
lene. Ilyenkor az ember akarva- 
akaratlanul gondolkodik felaján
lása elfogadásán.

Azt hiszem, hasonlóra szokták 
mondani: „Nem erőszak a disz
nótor! ”

Figyelmébe ajánlom a lakos
ság által megválasztott képvise
lőknek a következőt: azoknak az 
embereknek, akik készek időt, 
anyagiakat áldozni a városért, 
nem elvenni kell a kedvét, hanem 
a megbecsülés kifejezésével má
sok számára is megmutatni azt, 
hogy érdemes társadalmi munkát 
végezni lakókörnyezetünkért, 
lakótársainkért.

Gondolok itt segítőimre. Ré
szemről eddig sem tudták kedve
met szegni és ezután sem fogják, 
nemcsak kampányidőszakban és 
nemcsak választási megfontolá
sokból szoktam lehetőségeimhez 
mérten segíteni, hanem mert itt 
élek. Ez akkor is így van, ha eset
leg vannak, akik nem így vélik, 
akik egy oldalról osztják meg né
zeteiket.

Én mindenesetre szeretnék kö
szönetét mondani még egyszer 
Tolmácsi László úrnak és Pász
tor Attila úrnak, kik segítségük
kel a fentebb említett munkáknál 
jelentős részt vállaltak, jó szívvel 
adakoztak Aszód város polgá
rainak.

Közmeghallgatás: 
lassan „köz” nélkül...

„Évről évre csökken a képvise
lő-testület nyílt ülésén, az úgyne
vezett közmeghallgatáson a részt

vevők száma. Idén a hivatalból 
jelen lévők — ide sorolandók a 
polgármesteri hivatal dolgozói, 
az intézményvezetők és a sajtó 
munkatársai - mellett mindössze 
22 külsős érdeklődő volt kíváncsi 
az eltelt időszak összegzésére, il
letve élt azzal a lehetőséggel, 
hogy személyesen tegyen fel kér
déseket, jelezzen problémákat. — 
Úgy látszik, minden rendben van 
Aszódon, talán ezért nem jönnek 
az emberek -jegyezte meg ironi
kusan az első hozzászóló. ”

(Aszódi Tükör, 2005. május) 
Több dolog miatt választot

tam harmadik témának e pár sort.
Nemcsak aközmeghallgatások 

a nyíltak, hanem minden képvi
selő-testületi ülés nyílt, nyilvá
nos, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. A közmeg
hallgatás iránti alacsony érdeklő
dés mindenképp jelzésértékű kri
tika - bárcsak tévednék, és az elé
gedettséget sugallná. Ahogyan 
szoktam, most is azt kérem, ezt 
döntsék el Önök.

A szerkesztő úr a szeptemberi 
számban, ebben a cikkben rója fel 
Tóth Gábor országgyűlési képvi
selő úrnak, hogy miért nem az 
említett közmeghallgatáson tárta 
nyilvánosság elé aggályait. Nem 
tudom, hogy komolyan gondolja- 
e a Szerkesztő úr ezt, hiszen biz
tosan tisztában van azzal, hogy 
hatékonyabb a nagyon sokak által 
olvasott Aszódi Tükörben írni, 
mint az alacsony látogatottságú 
közmeghallgatáson szólni.

Jó indoknak hangzik, hogy a 
helyi újság helyi hírekről számol 
be - szintén a szerkesztő úr és 
Tóth képviselő úr közötti leve
lezésre gondolok -, csak azt nem 
értem, akkor hogy került az 
Aszódi Tükörbe a környezetvé
delmi miniszter túrái látogatása 
ezévfebruáijában?

Egyébként - politikai elkötele
zettségtől függetlenül - az, az or
szággyűlési képviselő, aki az elő
ző kormány idején közel kétmil
liárd forint pályázati pénz lobbi
zásában segítette önkormányza- 

(fblytatása9. oldalon)
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Belső hang
Búzás János képviselői jegyzete

(folytatás a 8. oldalról)

tunkat, az önkormányzati lap 
szerkesztőjétől legalábbis nem 
olyan kioktató stílust érdemel, 
mint szegény playbackelő 
Gáspár Laci május elsején.

Véleményem szerint hasznos, 
ha az önkormányzati lap felelős 
szerkesztője törekszik arra, hogy 
mindig pártatlan maradj on.

Köszönöm figyelmüket!
Búzás János 

önk. képviselő

Tisztelt Képviselő Úr!

Jegyzetével kapcsolatban sze
retnék néhány megj egyzést tenni.

Piac: Én is úgy gondoltam, 
ahogy Ön.

Közmeghallgatás: A Képvi
selő úrnak abban teljesen igaza 
van, hogy minden testületi ülés 
nyílt. A közmeghallgatás nyilvá
nos, köszönöm, hogy erre az el
írásomra felhívta a figyelmet.

Én semmit nem róttam fel Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő 
úrnak. Ahonatyával történt akkori 
beszélgetés során csupán jelez
tem neki, hol találkozhat a kép
viselő-testülettel, hogy az Önök 
figyelmébe ajánlhassa a laktanyá
val kapcsolatos j avaslatát - a leve

T

■ •fú'úO t

„Minden botnak 
két vége van”

így mondj a egy bölcs közmon
dás, így hallottam ezt útravaló- 
ként egy tanáromtól is ezelőtt 
húsz évvel, amikor végzős tanár
ként léptem erre a pályára. Millió
szór volt is módom ezt az igazsá
got megtapasztalni, tovább is 
adni.

Miért ne mondhatnám el ezút
tal is, amikor Aszód városában 
komoly problémákkal van teli a 
pedagógus társadalom, a diák, a 
szülő, a városvezetés, a helyi és 
országos sajtó, atévé, az ilntemet.

Hogyan és miért? Egy baki 
indította el a problémát három 

lezésben említett moratóriumot.
Az Aszódi Tükör alapvetően az 

Aszódot közvetve vagy közvetle
nül érintő témákkal foglalkozik. 
A környezetvédelmi miniszter 
túrái látogatása arra adott alkal
mat, hogy lapunk megkérdezze, 
tartható-e a regionális hulladék
lerakó építésének üteme, és 2007- 
től ide kell-e már Aszódnak is 
hordani a szemetet. Egyébként 
felelős szerkesztői tisztemnél 
fogva a továbbiakban is szeret
ném jómagam eldönteni, mely té
mák kerülnek az Aszódi Tükörbe.

Az elmúlt időszakban Aszód a 
szennyvízcsatorna -hálózat meg
építésére, a szennyvíztisztító -te
lep bővítésére valamint a két 
szociális bérház megépítésére 
mintegy 900 millió Ft állami tá
mogatást kapott, és a sikerben 
nyilván Tóth Gábor Úrnak is 
szerepe van. Azt gondolom, a vá
lasztópolgárok pontosan ezt vár
ják el a honatyáktól: lobbizzanak 
a településükért, a választókerü
letükért.

A képviselő úr utolsó mondatá
val teljesen egyetértek, és tovább
ra is erre törekszem.

Tisztelettel:
Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő

évvel ezelőtt, amikor a város ille
tékesei békát fogtak, békahokiz- 
tak. Ez lehetett körültekintés hiá
nya miatt, lehetett szorultságból, 
esetleg sürgős érdekekből, a tan
testületi vélemények figyelmen 
kívül hagyásából, akármiből. 
Nem tisztem kutatni,de ha már 
így van, azt joggal kérdezhet
ném, hogy meddig lesz így? 
Hány értékes pedagógus, hány 
család, hány diák és meddig fogja 
még a bot rövidebb végét fogni?

Ugye tudják, kedves olvasóim, 
hogy kiről, miről írok? Mennyi
vel egyszerűbb lenne a bot rövi
debb végét a sokaság helyett 
egyetlen személy kezébe adni!

Aranydiplomás tanár
(Nevem a szerkesztőségben)

Összeférhetetlen
A szakmai állásfoglalás elmarasztaló, 

de nem jár büntetés a városnak

Mint arról korábban beszámol
tunk, szakmai állásfoglalást kért a 
képviselő-testület arra vonatko
zólag, az összeférhetetlenség ka
tegóriájába tartozik-e, ha olyan 
cég végez munkát az önkor
mányzatnak, amelynek vezetője 
egyben önkormányzati képviselő 
is. Bagyin József polgármester 
arról tájékoztatta lapunkat, a ka
pott szakvélemény szerint jogos 
volt az észrevétel, és igenlő a 
válasz. Az önkormányzatot nem 
fogja semmilyen szankció súj
tani, mivel az összeférhetetlen
ségnek visszamenőleges követ
kezménye nincs, a város pedig 
jelenleg nem áll szerződéses vi
szonyban a két érintett céggel.

***

Szubjektív
Szabályosan. 

Szegényebben?
Összeférhetetlenség: A szak

mai állásfoglalás két aszódi céget 
sújt, amelyek ezentúl nem vé
gezhetnek a város megbízásából 
munkát mindaddig, amíg veze
tőik önkormányzati képviselők is 
egyben. Minderre csupán nem
régiben derült fény. Korábban 
ugyan kért hasonló állásfoglalást 
a kép-viselő-testület, mégpedig 
arra vonatkozólag, nem össze- 
férhetetlen-e a polgármesteri 
tisztség a GAVTT-ban betöltött 
társulati elnöki jogkörrel. A 
válasz nemleges volt, így Bagyin 
József, a város első embere nem 
került válaszút elé. Értesüléseink 
szerint a jelen helyzetben sem 
Búzás János, sem Huszár Mihály 
képviselő nem fontolgatja le
mondását.

Következő lapzárta:
november 8.

Következő megjelenés:
november 17.

Az összeférhetetlenség 
kizárása nyilván azt a célt szol
gálja, hogy a képviselői tisztet 
betöltő vállalkozók, üzletembe
rek ne juthassanak jogtalan 
előnyökhöz, ne szerezzenek kizá
rólagosságot, gazdasági fölényt, 
más cégek is hozzájuthassanak 
munkákhoz. Aszód - ezt a kije
lentésemet bátran vállalom - 
inkább profitált akkor, amikor a 
két képviselő cége pályázott 
bizonyos munkákra. Ugyanis az 
ő ajánlataik általában kedve
zőbbek voltak versenytársaiknál, 
esetenként pedig a megadott 
feladatnál jóval többet végeztek 
el. Persze most mond-atná az 
Olvasó, könnyű volt nekik, 
pontosan tudták, mennyi pénze 
van az önkormányzatnak az adott 
munkára. Ez igaz, azt viszont 
nem tudhatták, hogy mekkora 
összegre tesznek ajánlatot a ve- 
télytársaik, hiszen a pályázatok 
zárt borítékban érkeztek. Saját 
tapasztalatom szerint a két 
képviselő arra is ügyelt, hogy 
ilyenkor a szavazás előtt érintett
séget jelentsen be, majd tartóz
kodjon.

Joggal kérdezhetik azt is, miért 
állok ki most a két cég mellett. 
Félreértés ne essék: magam is azt 
vallom, a szabályok azért vannak, 
hogy betartsák őket. Azt viszont 
láttatni szeretném, mitől eshet 
még el a város. Számos rendez
vénye volt, van Aszódnak, ame
lyek megvalósításához szponzori 
pénzekre van szükség. Ilyenkor 
nem tud mást tenni a szervező, 
nyakába kapja a lábát, felkeresi a 
vállalkozókat, és támogatást kér. 
Azt gondolom, innentől - lega
lábbis az ő esetükben - nehezebb 
dolgunk lesz.

Évekkel ezelőtt a képviselő
testület - az akkori - megfogal
mazta, fontos, hogy aszódi vállal
kozók is szerephez jussanak. A 
sors fintora, hogy két helybéli cég 
most éppen a törvényesség be
tartása miatt esik el lehetősé
gektől. —rázós—
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Egy kis nyelvelés
Konkrét és átvitt értelmű jelentések

Ismét Aszódi 
Akadémia!

Többször idéztem diákok írá
saiból olyan bakikat, amikor a 
legjobb szándékkal és maximális 
igyekezettel követtek el olyan 
nyelvi hibákat, amelyeket azután 
ők maguk is megmosolyognak, 
ha felhívj ák rá a figyelmüket.

Ha az utólagos szembesülés al
kalmával nem lepődnek meg, il
letve rögtön észre veszik a hibát, 
vajon miért követik el mégis? 
Pontos magyarázat nem biztos, 
hogy mindig található, de néhány 
szempont talán közelebb visz az 
igazsághoz.

A munka hevében nem érnek 
rá atartalom mellett anyelvi meg
formálás buktatóira figyelni.

Kisebb teijedelmű, néhány per
ces munkát igénylő írásos felelet 
esetén általában a nyelvi részt - 
ha az nem kifejezetten a magyar 
nyelvtan tantárgy része - nem 
osztályozzuk, így a tanulók is el
sősorban a tartalomra koncent
rálnak.

Esetleg nyelvi felkészültségük 
az adott pillanatban nem igazítja 
el őket kellőképpen, s ha végig
gondolnák is a kérdést, nem tud
nának biztosan dönteni.

Nem tudom, hogy az általam 
idézett példákban melyik lehető
ség esett nagyobb súllyal a latba, 
de biztos, hogy a hibát elkövető 
diákok még nem elég jártasak 
annak eldöntésében, hogyan függ 
össze egy szó két vagy több alak
változata.

Az egyik tanuló Vörösmarty 
Mihály Gondolatok a könyvtár
ban című nagyon szép, de nem 
könnyen értelmezhető, gyönyörű 
versével kapcsolatban a követke
zőt írta: „Az zavarja, hogy lehet 
hogy a legelvetemedettebb em
berek ruháiból készült az a könyv, 
amely az etikát és a törvényt tar
talmazza. ” Mi ebben a mondat
ban a hiba? Egyedül az, hogy az 
elvetemedett szó helyett ugyan
annak a szótőnek egy másik alak
változatát kellett volna használni: 
elvetemült.

Vajon mi közöttük a különb
ség? Alapjelentésében mindkettő 
olyan jelenségre utal, amely a 
szabályostól való eltérést feltéte

lezi: deformálódott, valamilyen 
fizikai vagy jellembeli dologban 
megváltozott, eltér a szabályos
tól. Ha az elvetemedett alakot 
használjuk, akkor például fára 
vagy más élettelen anyagra gon
dolhatunk, amely valaminek ha
tására alakváltozáson ment ke
resztül, s ennek következtében 
nem használható az eredeti cél
nak megfelelően. Az elvetemült 
szóalakot viszont mindig kizá
rólag csak személyekkel össze
függésben használjuk, pl.: elve
temült alak. Ilyenkor azt állapít
juk meg, hogy az illető, akiről szó 
van, eltért a társadalomban nor
málisnak, erkölcsi mércével he
lyesnek ítéltmagatartástól.

Ugyancsak Vörösmartyval 
kapcsolatos megállapítást tartal
maz a másik példa. „ 1825-ben 
írta meg a Zalán futását, ami 
meghozta neki a hírnevet és az 
ismeretséget. ” A mondat ebben a 
formában is bizonyára igaz, hi
szen valószínű, hogy sokakkal 
éppen ez a mű teremtette meg a 
személyes ismeretséget, sokan 
éppen ezután tartották fontosnak 
és szükségesnek, hogy személyes 
kapcsolatot is ápolhassanak a köl
tővel. Azonban ennél sokkal fon

ka fáma
k ön ifik irt* kitti <?*

AJÁNLATA
Kevés elsőkötetes szerző 

mondhatja el magáról, hogy az 
első műve egy esztendő alattnégy 
kiadást ért meg. A Miniszterel
nöki Hivatal korábbi protokollfő
nöke Protokoll - az életem című 
könyvében parlamenti emlékeit 
írta meg, amelyben mindamellett, 
hogy megismerhettük a hivatalos 
viselkedés szabályait, a kulisszák 
mögé is engedett betekinteni.

A Mindennapi maceráink 
című könyve a hétköznapok vi
selkedési kultúrájával ismertet 
meg bennünket, megmutatva, ho
gyan lehetne napi bonyodalmain
kat könnyebben elviselni. Prakti
kus tanácsok százait kapjuk, a 

tosabb az a jelentés, ami az is
mertség szó alkalmazásával jött 
volna létre: azaz általános elisme
rést, hímevet szerzett a költő egy 
csapásra-anemzet koszorús köl
tőjévé vált.

Ha a diák időnként nem pon
tosan alkalmazza anyanyelvűnk 
árnyalatait, nem csodálkozhatunk 
el rajta, szinte természetes, mert 
az ösztönös és tudatos nyelvhasz
nálat éppen ezekben az években 
csiszolódik össze, de mit szóljunk 
annak a reklámnak a szövegéhez, 
amely arra biztat minket, hogy a 
reklámozott terméket vegyük 
meg. S ekképpen: „Szerezze be a 
legforgalmasabb újságáru
soknál! ”

A biztatás azért furcsa, mert a 
legforgalmasabb kifejezést első
sorban élettelen dolgokkal kap
csolatban használjuk: legforgal
masabb bolt, városrész, üdülő
hely stb. Személlyel kapcsolat
ban igen ritkán használjuk, ha 
mégis ez történik, akkor azonnal 
minősítünk is: ha valakiről azt 
állítjuk, hogy „nagy forgalmat 
bonyolít le” - vagyis „forgalmas” 

pejoratív, negatív megítélés alá 
eső elmarasztaló értékítéletet fe- 
jezünkki. -G-l 

Görög Ibolya:

Mindennapi maceráink
családon belüli érintkezés témá
jától egészen a kórházban illő vi
selkedésig, az álláshirdetésre je
lentkezéstől a leánykérés szokás
jogáig. Aki száraz illemszabályok 
leírására gondol, nagyot téved: a 
könyv könnyed és szórakoztató 
olvasmány. Ez nyilván annak is 
köszönhető, hogy a szerző most is 
igen sok személyes élményét 
osztja meg velünk egy-egy adott 
témakör taglalása során.

Biztosan hallottak - esetleg is
merték és alkalmazták is - az Ol
vasók arról, hogy a régi szép 
időkben a nők és a férfiak hogyan 
kommunikáltak a kesztyűjük, a 
zsebkendőjük segítségével. Eme

Az a csodálatos és borzalmas 
XX. század címmel hat előadás
ból álló sorozatot indít útjára a 
Petőfi Múzeum és a Közművelő
dés Otthona. A cél bemutatni a 
XX. század sorsfordulós, hazánk 
és a magyar nép életét befolyá
soló történéseit. Szándékunk sze
rint nem csupán az eseményeket 
kívánjuk tárgyilagosan bemu
tatni, hanem szeretnénk nyíltan 
tisztázni olyan fogalmakat, és 
azok eredőjét, amelyeket napja
inkban tabuként kezelnek vagy 
politikai harci eszközként hasz
nálnak.

Az egyes előadásoktémája:
1. Az első világháború 

és következményei
2. A két világháború között: 

a Horthy-korszak
3. AH világháború-amit még 
átvészelt a Föld és az emberiség

4. AGulagpokla
5. A világégés után-a hosszú 

béke(?) kora
6. Századvég-ezredvég

Az első előadásra november 
17-én csütörtökön 18 órakor ke
rül sor a Művelődés Háza kama
ratermében. Előadó: dr. Asztalos 
István történész, nyugalmazott 
múzeumigazgató.

jelrendszert is megtanulhatjuk 
Görög Ilonának köszönhetően, 
de minden bizonnyal sokan örül
nek majd annak az önéletrajz
mintának is, amelyet nyugodtan 
lehet használni egy-egy állás meg
pályázása során. Gyakorló házi
asszonyok nyilván a Privátka re
cepteket díjazzák majd legfőkép
pen, amelyeket a vendéglátás 
témakörében ad közre a szerző.

Talán el is árultam már, mi 
ennek a könyvnek a varázsa: az, 
hogy minden korosztálynak, 
mindkét nemnek képes szórakoz
tatva adni praktikus, és igen meg
szívlelendő tanácsokat.

R.Z.
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Hmmm...
Szavakra nincs is igazán szükség, ha az ajánlat magáért 
beszél. A SkodaOctavia Tour, ABS-szel, dupla lég
zsákkal, Symphony rádiós magnóval, központi zárral, 
hővédö üvegekkel, és elektromos ablakemelőkkel elöl 
bizonyítja, hogy megéri az árát.

Már 2 999 000 Ft-tól!
Kombinált átlagfogyasztás: 5,3-9,21/100 km, 
COz-kibocsátás: 143-221 g/km. 
A képen látható autó illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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Marikánál extra minőségű angol svájci, holland 
gyermek- és felnőttruha vásár lesz 
OKTÓBER 26-án szerdán Aszódon a

Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 8-tól 14 Óráig.
IIIatszere/í 20'40 %'I<aI olcsóbbAiv!

Új függönyök készen és méterben, 
különböző méretben kaphatók.

GYERMEK ÉS FELNŐTT DZSEKIK 
ÉRKEZTEK!

Tel: 70 210-6689
REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES 

KÖNYVELŐ
VÁLLALKOZÁSOK TÁRSASÁGOK 

KÖNYVELÉSÉT 
VÁLLALJA!

Garantált diszkréció!
Telefon: 20 979-0540

t Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 
Tel: 06 30 905-3360

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

BOWMKOK - 10 *
BOf-OBSÓ -10%

FAGYASZTOTT 
TERMÉKEK - 10 %

EGÉSZ ZSÁK SZÁRAZTÁP 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN - 5 %

DÍZEL WAGOPi R+-ok
(klíma, ABS, szervokormány, el. ablak, kp. zár, dupla légzsák...)

O IFW befizetésnél
napi 1 .448 Ft-Lói

DIANA 1.3 GLX
(el. ablak, kp. zár, szervokormány, dupla légzsák, ABS...)

O Ft befizetésnél
napi 1.379 Ft-tói

SUZUKI

Mozgáskorlátozott utalványok teljeskörű beszámítása!
Enioltáró ó hcszámítás kortól, tínustól fiirrnef lenül!

Suzuki Wagon R+ Suzuki Liana Suzuki Alto Suzuki Grand Vitara

Az Ön 
márkakereskedője:

SUZUKI

Bag, Dózsa Gy. u. G.

Hatvan, Rákóczi u. 95.
Jászberény, Nagykátaí út

szalon, szerviz:
szalon:

szerviz:

szalon, szerviz:

Tel./fax: 28/504-110;
Tel./fax: 37/342-353, 37/344-392;
Tel./fax: 37/349-409, 37/541-580;
Tel./fax: 57/515-510, 57/515-511;
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Hölgyek botija; Hölgyek divatja 

Kosztümök, szoknyák, 
blúzok, nadrágok, pulóverek 

FEKETÉBEN és divatos ŐSZI SZÍNEKBEN!

NFM CSAK FIATALOKNAK!
Aszód, Deák F. utca 9.

(Az ikladi úti virágbolttal szemben) 
Teleion: 28 500-620

Egyedi bútorok készítése.
Szoba, konyha, üzletberendezés gyárfása.

Méretre vágás FALCO és KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!
Nyitva tartás: H: 13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12
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Gödöllői BB AUtÓSlSKOla Bt.
Akkreditált felnőttképzési intézmény 
gépjárművezető tanfolyamot szervez 

ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR 
GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI 

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

JELENTKEZÉS FOLYAMATOSAN!
Előzetes érdeklődés a 20 981-8886-os 
ésa28 419-529-es telefonszámokon.

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!
Elméleti tandíj: 10.000 Ft ^91.000 Ft-30 % 
Gyakrolati tandíj: 81.000 Ft /(szja 36/A§)

- Típusválasztási lehetőség,
- gyors, korrekt lebonyolítás,
- részletfizetési kedvezmény,
- számítógépes vizsgára gyakorlási 

lehetőség.
Évvégére aj'ndékba v'lassza a jogosítv'ny lehetőségét!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

o Sima és habosított, mintás és VL1ES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták, 

o hungarocell mennyezet elemek, 
külső és belső díszletek, rozetták,

<> poszterek nagy választékban.

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

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

Szombat kivételével 
hétköznap délután 

és vasárnap egész nap.
Érdeklődni: 

28 401-357; 30 451-0463

Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
nyitva tartás:

H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 
bejelentkezés: 70 501-4339

♦ Thalasso masszázs,
♦ gyümölcssavas hámlasztás,
♦ gyantázás érzékeny bőrre,
♦ C vitaminos arckezelés,
♦ arctisztító termékekből 

15 - 20 % kedvezmény 
októberben és novemberben.

PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház) 
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.

Az iroda nvitva tartása: Oskó Gáborné dr.:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025

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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RENAULT
AUTÓKATALKOTUNK

MINDENT BELEADTUNK!

Ön is csak a megfelelő ajánlatra vár? Nekünk van egy. A Mégane Premiere 
limitált széria 2 949 OOO Ft-os kezdőára már tartalmazza az ABS-t és a vész- 
fékrásegítő rendszert, 6 légzsákot, az elektromos, sebességfüggő szervo
kormányt, a Renault Kártyát távirányítóval és a fedélzeti számítógépet. Nem
hangzik rosszul, ugye? Várjuk márkakereskedésünkben! moíxen. lUtllJ

Az ajánlat a 2005. 10, 15-től a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,5-8,4; városi: 5,5-11,8;
országúti: 3,9-6,5; CO2-kibocsátás g/km: 11 7-191 (változattól függően).

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

http://www.renault60.hu
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flüTÓULKRTR^Z
Személy-, haszon,- tehergépjármű

- gyári, utángyártott, bontott alkatrészek,
- motorikus alkatrészek,

T&"’'
TOYOTA

$
SUZUKI

0>
- karosszériaelemek,
- akkumulátorok, olajok és kenőzsírok.

■flip, EscartröT olajok a laqjabb árakon!
SÉSsSkamidn alkatrészek forgalmazása is!

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

Kedvezményes autóstanfolyam!
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. NOVEMBER 3-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.; 06-30-309-55-98 06-30-369-49-42
OKÉV: 070622-03
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í KUTYA-HÁZ 1
Aszód Barossu.2.Tel:28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (íeljcscrícKű szárazfápoh, KonzerveK, fagyasztott 
húsok) és ápolási cikkek Kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kötyöknevcléshez anyatejpóíló és cumikészlet
- elő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és lenyészíésl tanácsadás.

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

' r.fe tT D vogét* ia
Ü2*5 í’i ■ Udvarház

1 (Kossuth L. u. 3.)

Már hétfőnként is nyitva!
Folyamatosan bővülő kínálatunk: 
" gyógytermékek,
" gyógyhatású készítmények,
- gyógyteák, különleges filteres teák,
- táplálékkiegészítők, bioélelmiszerek,
- natúrkozmetikumok, illatszerek,
- minőségi szépészeti termékek 

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

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

OKTÓBERI akciónk:
- nyakörvek 250 Ft-tól, pórázok 300 Ft-tól,
- Whiskas cicakonzervek 80 Ft-tól.

Előrendelés esetén 5 % árengedmény 
vagy díjtalan házhozszállítás.

Fájdalmai vannak?
Segít Kormos Géza 

csontkovács
japán diplomás masszőr, alternatív 

mozgás- és masszázsterapeuta
- a csontrendszer szimmetriájának visszaállítása,
-fájdalmai gyors megszüntetése,
-gerinc, izületi, belszervi működési zavarok
gyógyítása,
- fájdalommentes kezelés,
-15 éves gyakorlat.

Rendelés: hétfő 8-tól 12-ig
Aszód Arany J. u. 3.
(Dr. Jólesz József rendelője)
Hatvan Horváth M. U. 25.1/4

20 9919-000
o-maid: izorHtosocza@fFOCHtaid.iit4

2005. október 24-én 
megnyitjuk

Alkalmi és Gyászruha 
üzletünket Aszódon 

a Kossuth Lajos u. 2. Szám alatt.
(az Állafeledel bolt mellett)

- estélyi és alkalmi ruhák
- alkalmi tunikák,
- kosztümök,
- nadrágok, zakók,
- szoknyák, kötöttáru,
- gyászruhákhoz kiegészítők.
Minden méretben!

Nyitási akció!!!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig 

szombat: 8-12. óráig
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT 

SZERETETTEL VÁRUNK!
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Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

MOHI FOTO
Digitális Labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957
Nuib/a: H-R 8-17 Szó: 8-12

NYÁRI ÉLMÉNYÉIT MEGÍRJUK CD-ie!
Bonafert László 

Kartal Bartók Béla út 21. 
Tel.: 06 30 415-6641

^Pöttöm
Aszód Kossuth L. u. 3.

(Udvarház)
Babakelengqe^ 

hisguierMekdluar 
játékok

Digitális adathordozóról papírkép:
9x13 40 Ft/db
10x15 50 Ft/db

Tel: 06 30 415-0368

Gondoljon ni őszre!

bodyk
akciós áron

Fa és-fémkeretek
10 % kedvezménnyel!

Jllatszertdr
Sonkák, rugik, Hétről-hétre 

megújuló 
választék!

Nyitva: H-P: 9-17 
Szó: 8-12 ajándéktárgyak érkeztek!

.hu

Aszód, Kossuth Lajos út 71.
Tel:06-20/965-54-19
Tel:06-28/500-451

Http://www.extrasat.hu 
extrasat@invitel.hu

Művelődési házzal szemben 
Parkolási lehetőség az udvarban!

FEKETE-FEHER
DIVATÁRU

Számítástechnikai és műholdvevő szaküzlet és szerviz
Vásároljon részletre akár 

0% befizetésével áruhitel

CREDICEN&

500 íliMár csak
november 1-ig tart

DVD tok 30 Ft-tól
AMD Sempron 2800+ BOX: 16790 Ft
Kingston 256/400 DDR RAM: 6290 Ft 

Canon 24B patron: 310Ft
Acer 17” LCD monitor: 49900Ft

KTI ADSL Broadband router: 8990Ft 
KTI 10/100 Hálózati kártya: 1550Ft

XS STANDARD
Asrock K7S-11GX alaplap
AMD Sempron 2200+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
Integrált videókártya
40GB/7200 Maxtor winchester
1,44 floppy meghajtó
LG 52x CD-Rom
Mercury Sapphire 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár:^5WFt
Akcióban:

50500 Ft

XS STANDARD+
Asrcck K7VT4APRO
AMD Seinpron 2400+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
ATI Radeon 9250 DT videókártya 
80GD/7200 Maxtor winchester 
1.44 floppy meghajtó 
LG 16x/52x DVD-Rom 
Mercury Sapphire 300W ház 
billentyüzel, egér

Bruttó ár:J>&4§'0Ft
Akcióban:

66990 Ft

XS HOME
Abit NF7-SL alaplap
AMD Sempron 2500+ processzot 
512/400 Samsung DDR RAM 
Ati Radeon 9550GE Gamer 
80GB/7200 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó 
LG Combo Drive
Codegen 6041L-B 300Wház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár:-9T9t®Ft

Akcióban:

89590 Ft

Nyitvatartás : H-P: 10 -18 Sz: 9-13

(D

SZÍNES és ALKALMI RUHÁKj)

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

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

N 
(D

(D'0
(Ü

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

Http://www.extrasat.hu
mailto:extrasat@invitel.hu
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Aszódiak figyelem! 
Megnyitottuk új 

papír-írószer-ajónékboltunkut 
a Falujárók úti lakótelepen! 

Ajánlatunk:
- tolltartók, 'írószerek, füzetekf^
- címkék, csomagolóanyagok,
- ecsetek, festékek, tempera,
- kreatív hobby termékek..
Továbbá irodaszerek, 
fénymásolópapírok, nyomtatványok, 

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

Fénqmásolás: A3, A4. Kicsinijités, nagyítás 
Nyitva tartás: H-P: 8-17.30; Szó: 8-12-ig.
Üzlet: 06 70 529-9700; 06 70 364-3591

Ugyanitt!!!
A volt Fourtel sportbolt árukészletével újra 

várjuk a “nőni” vágyó sporetembereket!
Továbbra is 10 % engedmény 

a táplálékkiegészítőkből!

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK 

a|sZÓD KOSSUTH ÜT 3.____HATVAN RÁKÓCZI ÜT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/28402-369“ .̂..■06737 344-928...............~ .....“ 06/37 300770

06/30 398-79-4306/30 680-83-57 06/30 680-83-67
www.megaprint.liu

RÉSZLETRE!! 0% ELŐLEGGEL
ASROCK K7VT41GX ALAPLAP ABIT NF7 S/L ALAPLAP GIGABYTE K8N TRITON 754
2200 MHZ AMD SEMPRON CPU 2400 MHZ AMD SEMPRON CPU 3000 MHZSEMPRON 754 CPU 

256/400 DDR MEMÓRIA 
40 GB M AXTOR HDD 

LG 52X CD ROM 
CODEGEN HÁZ

512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA 
ABIT X600PRO XT PCIE VGA 

80 GB MAXTOR HDD 
LG 4165 16X DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ

512/400 DDR MEMÓRIA 
ATI RADEON 9250 128 MB VGA 

80 GB MAXTOR HDD 
LG 4163 16X DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ

84.700
A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN

LG 17” FLATRON

SZERVIZELÉST VÁLLA LUNK! (A GÉPEK 2 ÓRÁN BELÜL ELVIHETŐK >

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T!

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 70 382-9929

Ha jön a hideg tél 
és a gázégője nem ég, 

Gádor gázos tettre kész!

Gázkészülék javítás, 
karbantartás

Gádor Ervin
Telefon: 06-80-621-621 

(ingyenesen hívható telefonszám)

. Sí - Sí - Sí
i éí hdízháit íifelnereíéíek

Tanácsadás, oktatás, oktatófilmek kiadása.

Szezon előtti akciók még novemberben is!
- ÚJ SNOWBOARD SZETTEK: -50%
- HASZNÁLT CARVING SÍLÉCEK: - 20 %
- ÚJ CARVING SÍLÉC + KÖTÉS: - 20 %EXTREM-JUGA Bt.

Tel.: 30 243-1811; 70 504-0422

http://www.megaprint.liu
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SCHWAB■■ Aszód, Pesti út 21.Tel.: (70) 277-3800, Te IJfax: (28) 401-585 
Gödöllő, Dózsa G.y u. 1-3, (OTP melleti) Tel.: (70) 946-1600, (28) 516-770 

ffflialEctaabirwaáSvWta ww.rtyfes>zflr<ibQlthii

ÍME A MEGÚJULT NISSAN MICRA

ASZÓD
A VÁROSOKAT A MICRÁNAK ÉPÍTETTÉK

Mozgékony. Sportos. Nyughatatlan. Tele élettel és energiával. Megújult belsővel, még csinosabb külalakkal és divatos, 
szívdöglesztő színekkel. Új, 1 10 lóerős 1,6-os motorral, 6 lemezes CD-játszóval* és számos technikai finomsággal. 
A városok már versengenek érte...

A megújult Nissan Micra gazdag felszereltségének Ön sem állhat ellen:

• 2 légzsák
• Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) 

elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
• Sebességfüggő szervokormány

• Távirányítású központi zár
■ Első elektromos ablakemelők
• Elektronikus indításgátló

'választható feíszerailRég

SHIFT_city lífeVÁLTS j/árosi kalandokra www.nissanmicra.hu

TOVÁBBI RÉSZLETEK MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN ÉS A WWW.NISSAN.HU WEBLAPON

Nissan Gödöllő Kft. 2100 Gödöllő, Blaháné út 2. Tel.: 06-28-416-203; Fax: 06-28-416-204 
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Bölcsődei búcsúztató babazsúr
Mesehősökké változtak a nevelők

Augusztus 31-én a bölcsődés 
gyerekek életük egyik mérföld
kövéhez érkeztek: elhagyták a 
bölcsőde falait és elindultak az 
óvodába. Szerda délután megtelt 
a bölcsőde a búcsúzó gyerme
kekkel és velünk, családtagok
kal. A sok kis apróság a csodál
kozástól tágra nyílt szemekkel 
figyelte a szülők és a gondozó
nők nyüzgését. Talán még fel 
sem fogták, miért is ez a nagy 
felhajtás.

Délután négy órakor kezdetét 
vette a bölcsődei búcsúztató 
babazsúr. Amíg összegyűltünk 
és mindenki elfoglalta helyét, 
addig Bandi bácsi szórakoztatott 
minket aranyos gyermekdalocs
kákkal. A gyerekek bekapcso
lódtak - néha még egy-két szülő 
is dalra fakadt hisz Bandi 
bácsi gyakori vendég volt a ház
ban. Miután mindenki megérke
zett, Erzsiké néni megkezdte a 
búcsúbeszédét, majd csemeté
ink megkapták jelükkel ellátott 
első tarisznyájukat, benne némi 
útravalóval. Ezt követően mi is 
megköszöntük a „pótanyukák” 
odaadását és türelmét, amellyel 
nap mint nap körülvették gyer
mekeinket.

Ami ezután következett, azt 
nem lehet szavakba önteni. A gye
rekek gondozónőik köré gyűlve 
előadták a közösen tanult búcsú
dalokat, amelyet látva és hallva 
szerintem minden anyuka és 
apuka szíve elszorult, és 
könnybe lábadt szemmel fi

gyelték, amint gyermekük búcsút 
vesz a bölcsitől. Persze a gondo
zónők szeme sem maradt 
könnyek nélkül. Majd ismét 
Bandi bácsi énekelt néhány da
locskát, amit nagy tapsvihar kö
vetett. A gondozónők pedig elő

készültek a Hófehérke és a hét 
törpe című mese előadására.

Kezdetét vette az előadás. 
Erzsiké néni a gonosz mostoha 
szerepében, gúnyos nevetésével 
még a szülők arcára is mosolyt 
csalt. Jutka néni, mint Hófehérke 
sem aratott kisebb sikert, már 

megjelenésével sem. A gyerkő
cök önfeledten élvezték a mesét, 
néhányan védelmükbe is vették 
szegény Hófehérkét, amikor a 
mostoha gonosz szándékai kide
rültek. Hangosan, már-már kia
bálva figyelmeztették, hogy köze

leg a banya, és vigyázzon. Köz
ben persze a törpékről sem szabad 
elfeledkeznünk, igaz, nekünk hét 
törpe helyett csak négy volt, de a 
kis kertésznadrágjukban és 
”Hey-Ho” feliratú dobozukkal ők 
is nagy sikert arattak.

Úgy érzem, a bölcsőde dolgo
zóinak sikerült egy boldog délu
tánt szerezni mind a gyerekek
nek, mind pedig nekünk, szülők
nek, és szerintem ők is nagyon 
élvezték.

Az előadás után a gyerekek 
legnagyobb örömére az asztalra 
került egy torta, melyet tűzijáték 
is ékesített. Az „utolsó uzsonna” 
keretében együtt elfogyasztották 
a tortát és hozzá némi innivalót 
is. Erzsiké néni buzdítására fel
hangzott a “Megy a gőzös ” című 
dalocska. A gondozónők segít
ségével a kis ballagok egymás 
vállába kapaszkodva meneteltek 
az asztalok között.

Hát így végződött a mi kis bal
lagásunk. Bátran mondhatom, 
örök élmény marad, s ha mégis 
egy kicsit feledésbe is menne, 
csak elő kell vennünk a műsorról 
készült videofelvételt.

Köszönjük!
Strausz Hajnalka

Az aszódi polgárokhoz!
Mindannyian tudjuk, amiről 

már korábban sejtettük, hogy 
egyszer bekövetkezik: megszűnik 
a laktanya! Ez önmagában lehet 
hír, de akár annak sem tekinthető, 
mert nem tudjuk, a településnek 
lesz-e beleszólása abba, mi le
gyen a sorsa. Én csupán arra sze
retném felhívni a figyelmet, hogy 
az 1970-es évek közepén - még 
Bank László parancsnoksága ide
jén - a honvédség bekebelezett 
egy olyan területet, ami nem volt 
az övé. Nevezetesen: a Hunyadi 
utca laktanya felé eső telkei mö
gött volt egy kb. út szélességű 
rész, amely lehetővé tehette volna 
a telektulajdonosok számára, 
hogy a hosszú telkeket megosz- 
szák és akár egy másik lakóház 

építésére is sor kerülhessen a telek 
végén, hiszen a laktanya felőli 
oldalon volt alkalmas hely az in
gatlanok megközelítésére. Hogy 
a telkek ne legyenek megosztha
tók, a honvédség egyoldalúan be
kebelezte ezt a területet. A tanács 
nem tehetett semmit, csupán asz- 
szisztálhatott ehhez a döntéshez.

Úgy gondolom, itt az idő, ta
lán az utolsó órában is vagyunk 
már, hogy az érintett telektulaj
donosok - egykoriak és maiak - 
visszaköveteljék az elvett utat, 
mert telkük értékesebb lenne, 
esetleg könnyűszerrel kialakít
hatók lennének építési telkek is.

Név és cím a 
szerkesztőségben

Mostanában azt vettem ész
re, hogy egyre nagyobb hang
súlyt adunk a rossz dolgoknak, 
és egyre kevésbé vesszük észre a 
jót! Az valahogy természetes. 
Ezért most egy számomra igen 
kedves dolog miatt mondanék 
köszönetét.

Augusztus 31-én, szerdán na
gyon szép búcsúztatót hozott 
össze a bölcsőde azoknak a 
gyermekeknek, akik mára már 
óvodások. A rendezvényen, 
mint mindig, részt vett az összes 
alkalmazott, kellemes emléke
ket adva a szülőknek és gyerme
keknek egyaránt. A gyermekek
kel közös éneklés után kedves 
kis színházzá alakultak, és elő
adták Hófehérke és a hét törpe 
meséjét. Mindezt oly módon, 
hogy a gyermekek közben köz
tük szaladgálhattak, és néha bele 

is szóltak. Minden gyermek leg
alább egyik szülője részt vett 
ezen a kis rendezvényen, jelez
ve, hogy ebben a rohanó világ
ban néha van értelme egy kicsit 
lassítani, és egy-egy rövid órát 
adni azoknak, akik nekünk a leg
fontosabb: gyermekeinknek. 
Részükről nem ez volt az első 
rendezvény, és biztos vagyok 
benne, hogy nem is az utolsó.

Azért írtam le mindezt, mert 
szülőként úgy érzem: mindazt a 
sok jót és szépet, amit a gyerme
keink kaphatnak egy intézmény
ben, azt a bölcsődében maradék
talanul megkapták. Ezért szeret
ném megköszönni nekik, hogy 
szeretettel, gondoskodással és 
odaadással voltak azokért a 
gyermekekért, akiket a szülők 
rájuk bíztak. Köszönjük!

Fodor Lászlóné
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Amit a mézről tudni kell (2.)
A méz hatása a fogyasztóra

Mirejóaméz?
A fizikai kimerültség után 

(sportolás, nehéz fizikai munka, 
hosszú betegség) a fogyasztó bá
mulatosan hamar visszanyeri ak
tivitását, mert az egyszerű cukrok 
egy része már a száj nyálkahár
tyáján keresztül kezd felszívódni 
és átalakulás (lebontás) nélkül ke
rül a vérbe, így biztosítja az igé
nyelt táplálékot az izmoknak.

Az erejét visszanyert ember 
hangulata is megjavul, fokozó
dik az életkedve, ennek következ
tében szervezetének ellenállóké
pessége is megnő.

A méz baktériumölő, fertőt
lenítő és gyulladáscsökkentő ha
tását már évezredek óta ismerik. 
Az ókorban a római katonák 
sebeire öntötték a mézet, bekö
tözték, és a méz csodás módon 
fertőtlenítette és megóvta a sebet 
atovábbi felülfertözésektől.

Nemrég az egyik tévécsatorna 
műsorában láttam, hogy az V. 
Henrik (akkor még herceg volt) 
angol király arcába fúródott 
nyílvessző okozta sebet rózsa
mézbe mártott tamponokkal tá
gították, majd miután eltávolítot
ták a nyílvesszőhegyet, mézes 
borogatással ápolták. A herceg 
állapota javult, majd miután 
meggyógyult, egy hatalmas biro
dalom királya lett.

Keleten az indiai buddhista, va
lamint kínai és japán gyógyászat
ban is évezredek óta használják 
gyógyszerként a mézet. A keleti 
gyógyászat alapelve, az ”öt vonal 
teória” alapján a mézet elismerték 
az emésztési betegségek, bőrbe
tegségek, a légzőszervek, a kerin
gési szervek, az érzékszervek és 
idegek, a fogak és az anyagcsere 
baj ainak orvoslására.

A méz elősegíti az emésztést. A 
puffadtság és más emésztési za
varok hamar megszűnnek, ha a 
cukorfogyasztásról a mézre té
rünk át. (Akár a reggeli kávét is 
jobb meginni egy kanál mézzel, 
mint cukorral!) A méz kíméletes 
hashajtó. Különösen az idősek és 
az ülő foglakozásúak veszik hasz
nát. A méz folyamatos fogyasz

tása nem eredményez sem meg
szokást, sem függőséget.

A méz gyorsan, szinte közvet
lenül hat a szívre. Kiváló hatását a 
betegek a koronáriás vérellátási 
zavaroknál, szívritmus zavarok
nál, szívizomgyulladásoknál, in
farktusoknál, hipertóniánál sok
szor tapasztalták.

A méz kimondottan májvédő 
szer. A máj sokoldalú működé
séhez szőlőcukrot igényel. A máj 
védelmére fokozottan szüksé
günk van, mert ez a nagy mirigy 
többek között a méregtelenítés 
fontos szerve. A sárgaság keze
lésénél a méz lágyító, vizelethaj
tó, méregtelenítő és roboráló ké
pessége mellett jelentős szerepet 
kap gyulladásgátló hatása is.

Súlyos esetekben a méz jó ki
egészítője, támogatója a gyógy
szeres kezeléseknek. Ilyen együt
tes alkalmazás ajánlott krónikus 
fémmérgezések, erős baktériu
mos fertőzések, sőt vírusos máj- 
gyulladás esetében is.

A terhességi vészes hányás az 
anya szervezetében keletkezett 
méreganyagok következménye. 
A méz kitisztítja a szervezetből a 
méreganyagokat, így védi az 
anyát és magzatát. Az egyipto
mialt a terhesség alatt fellépő ma
gas vérnyomás kezelésére is al
kalmazták a mézet.

Cukorbetegek is fogyaszthat
ják a mézet az engedélyezett 
szénhidrát értékéig. Mivel a méz 
nem egyetlen vegyület, mint a 
répacukor, fogyasztásával a szer
vezet sok értékes tápanyaghoz 
jut, ami nagy előnyt jelent a be
tegnek.

Gyomorpanaszokra a kis sav
tartalmú repceméz és a lóhere
méz javasolt, amely javítja, de 
meg is szüntetheti a gyomorsav- 
túltengést.

Kutatások folytak a méz és a 
virágpor immunrendszerre és 
vérképző szervekre gyakorolt 
együttes hatásával kapcsolatban, 
gyomor- és vastagbélrákban 
szenvedőknél. A klinikán 76 rák- 
betegböl 41 -et méhészeti termék
kel kezeltek, 35-nél csak kemote
rápiát alkalmaztak. A vizsgála

tokhoz korszerű laboratóriumi 
eszközöket alkalmaztak, és 
megállapították, hogy a méz és 
virágpor együttes hatása pozitív 
változásokat eredményezett a 
gyomor, vastag- illetve vég- 
bélrák ÜL és IV. stádiumában 
szenvedő betegek immunrend
szerének működésében.

Leggyakrabban az egyszerű
nek mondott, mégis, mint tapasz
taljuk, igen fájdalmas torok- és 
mandulagyulladás esetén hasz
náljuk a mézet. Az idült garat
gyulladásnál naponta egy kávés
kanál méz szorgalmas szedése 
hozzásegít a gyógyuláshoz.

Fontos megjegyezni: a méz 
koncentrált cukoroldat!! Vigyáz
zunk, hogy éhgyomorra ne fo
gyasszuk, főleg gyerekekre ne 
erőltessük rá a kora reggeli méz
evést, inkább kenyérre, kalácsra 
tegyük rá nekik. Vagy reggeli 
végeztével jöhet a mindennapi 
immunerösítő kávéskanál méz!

Mandulagyulladásnál javasolt 
még a kristályos méz fogyasz
tása, mert a méz baktériumölő és 
gyulladásgátló hatásán kívül a 
váladék-eltávolító fizikai tulaj
donságaival fokozottan segíti elő 
a gyors gyógyulást, mint ugyan
annak a méznek a folyékony vál
tozata.

Azzal, hogy a méz fokozza az 
aktivitást, javítja a hangulatot, 
azáltal, hogy baktériumölő, fájda
lomcsillapító és nyugtató hatással

Bajtársakat keres 
a POFOSZ

Felkérjük mindazokat a bajtár
sakat, sorstársainkat, akiket a 
kommunista diktatúra idején 
katonai behívóval politikai okok
ból kényszermunkára, munka
szolgálatra vittek, az alábbi címen 
jelentkezzenek érdekvédelmi 
szervezetünknél:

1051 Budapest
Nádor u. 36. IV. emelet

Szerdánként 14 órától szemé
lyesen veheti fel velünk a kap

van az idegrendszerre, amiatt, 
hogy elősegíti az emésztést, kí
méletes hashajtó és több kedvező 
tulajdonsága folytán meghosz- 
szabbítja a hasznos, értelmes em
beri életet.

Persze élettartamunk sok té
nyezőtől függ. Többek között 
meghatározó szerepe van az 
emésztésnek, ami több-kevesebb 
káros bomlástermék előállításá
val jár. Ezek a mérgek fölszívód- 
nak, a vérkeringésbe kerülnek, és 
károsítják érzékeny, életfontossá
gú szerveinket. Ez a jelenség az 
önmérgezés (autointoxikáció). 
Ezért hívják fel a figyelmünket 
nap mint nap a televízióban, rá
dióban, mindenféle médiában: fi
gyeljünk arra, mit eszünk és 
iszunk!!! A méz, mivel segíti az 
emésztés javítását, a máj támo
gatásával ezen folyamat ellen, 
vagyis az öregedés ellen hat. A 
gerontológusok bizonyítják, 
hogy a szép, lassú öregedéshez 
szükség van fizikai és szellemi 
aktivitásra, nyugodt, kiegyensú
lyozott magatartásra. Összhatá
sukkal a mézek mindezt elő
segítik. Sok régi és új bizonyíték 
szól a méz élet-meghosszabbító 
képességéről.

A népi gyógyászatban a mézet 
gyakran használják más növényi 
anyagokkal együtt, ezeket a re
cepteket az antibiotikumra 
érzéke-nyek is igénybe vehetik.

ProbocskaiZita

csolatot, levélben pedig az alábbi 
címen:

POFOSZ MUSZ 51-56 Tagozata 
1051 Budapest
Nádor u. 36.

Egyben kérünk minden segítő
kész Olvasót, ha tudnak ilyen sze
mélyekről, adjanak nekik hírt fel
hívásunkról. Segítségüket előre is 
köszönjük!

Boemelburg Lajos
ügyvivő
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Egy ismeretlen ismerős: Dr. Horváth Anna
Hit, gyermekszeretet, és a hivatás iránti elkötelezettség

(folytatásai 1. oldalról)

- Nagyon meglepődtem, 
hogy Ön nem Aszódon szü
letett. A lokálpatriotizmusa 
alapján gondoltam, hogy 
tősgyökeres aszódi tetszik lenni.

- Itthon érzem magam. A szü
lőhelyem Nagytarcsa, amelynek 
lakói mindig felnéztek Aszódra, 
mondván, ez az evangélikusok 
bástyája. Városnak tekintették ezt 
a települést akkor is, amikor nem 
volt az. Gyakorlatilag a továbblé
pés lehetőségét látták Aszódban. 
Éppen ezért örültem, amikor ki
derült, hogy idekerülhetek. 1970- 
ben az Alföldre költöztünk és 
frissen végzett orvosként is ott 
kezdtem dolgozni. De mindjárt 
az elején elmenekültem volna 
onnan. Hiányoztak a dombok, és 
az emberek mentalitása is eltért az 
általam megszokottól. Másként 
viszonyultak egymáshoz, a kör
nyezetükhöz. Képzelheti, hogy 
megdobbant a szívem, amikor 
1976-ban megláttam, hogy kiír
tak ide egy orvosi állást.

- Pedig az aszódiakra is sok
szor mondják, hogy nem össze
tartóak, mivel az elmúlt néhány 
évtizedben igen heterogénné 
vált a lakosság összetétele...

- Igen, ám én néhányszor meg
tapasztaltam, hogy bizonyos 
helyzetekben mégiscsak képes 
összefogni, tud egyként fellépni. 
Nem kell nagy dolgokra gondol
ni. Jó volt például megtapasztal
nom, mennyire egységesek vol
tunk az ökumenikus imahét meg
szervezésekor. Persze olyan is 
van, amikor hiányzik az összefo
gás, és az ember legyint rá egyet: 
ezek az aszódiak! Ekkor mindig 
előjön a szülőfalum mélyen be

lém ivódott képe. Visszatérve 
Aszódra: mindenképpen ide sze
rettem volna kerülni, bár először 
vámom kellett. Nem fogadták el a 
jelentkezésemet, mivel a szak
vizsgám még hiányzott. Nagy 
Gyula doktor úr és Nyíry Szabolcs 
azonban segített abban, hogy az 
állás kiírói váljanak a hiányzó 
dokumentum megszerzéséig.

- Mindig orvos szeretett vol
na lenni?

- Érettségi előtt már igen, és 
ettől a tervemtől az sem tántorított 
el, hogy csak többszöri próbálko
zás után vettek föl az egyetemre. 
Ápolónőként helyezkedtem el 
egyfövárosi kórházban, igye
keztem a lehető legjobban tenni a 
dolgom. Három hét után az egyik 
betegem elkezdett mesélni ne
kem: Van Magyarországon egy 
olyan nép, amelyik teli van jóság
gal, lélekkel, s amelyik többre 
érdemes, mint amit csinál, de nem 
tud kilépni önmagából... Aztán 
szelíden megkérdezte: - Nővér
ke, nem ismer önmagára? Egy 
parasztlánynak nem sikerül az 
orvosi pálya. Próbálja meg a 
tanítói állást, hiszen magában 
annyi szeretet van! Mire én azt 
feleltem, nincsen arra se ismeret
ségem. Kiderült, hogy ö Veres 
Péter fia, Nádasdy Péter. Ö 
segített abban, hogy az aszódi já
rásban, Ikladon képesítés nélkül 
kezdhessek tanítani. S mit hoz 
egy parasztlány magával: a lelké
szének az ajánlólevelét. 1964-ben 
azért ez nem volt a legjobb dolog. 
Tasnádi Lajos bácsi elolvasta, és 
csak annyit mondott a kolléganő
jének: - Vigyázzon erre a kis
lányra! így kezdődött a peda
gógusi karrierem.

- Nem lett igaza Nádasdy 
Péternek, orvos lett Önből...

- Nem akartam feladni. Másod
szor is megpróbáltam. Ez igen 
emlékezetes felvételi volt. Az em
ber fejlődése című tételt húztam. 
Elkezdtem a mondókámat, még
pedig a következőképpen: A földi 
élet a születéssel kezdődik. Rög
tön rákérdeztek: Csak nem hisz 
valami túlvilágiban? És én, az 
egyszerű 19 éves lány, elmesél
tem, hogy miben hiszek. Azzal 
köszönték meg a feleletemet, 
adnak még egy-két évet, hogy át
gondoljam, hogy is van ez. Me
gint nem vettek föl. Mellette 
azonban beadtam a jelentkezése
met a szegedi tanárképző fizika
matematika szakára, és ott el
kezdhettem a tanulmányaimat. 
Levelező szakra jártam, közben 
Kartalon tanítottam, de továbbra 
sem adtam föl az álmom. Ne
gyedszerre fölvettek az orvosira. 
Abbahagytam a tanárképzőt, és 
innentől Pécsett folytatódott az 
életem.

- Gyermekszeretet. Kell, 
hogy legyen a pedagógusnak, és 
kell hogy legyen a gyermekor
vosnak, hiszen a kicsi, még be
szélni sem tudó páciens a legki
szolgáltatottabb. Önben hon
nan gyökerezik ez az érzés?

- Bár amikor én születtem, az 
„egyke” volt a divat, mi hárman 
voltunk, én lettem a középső. Az 
édesapám fiút akart, és mivel ez 
nem jött össze, legalább fiúnak 
akart tudni, úgyhogy előbb tud
tam szántani, vetni, mint főzni a 
konyhában. A gyermekszeretete
met talán az apai nagyanyámtól 
örököltem. Fantasztikus egyéni
ségvolt, igazi szláv szívvel. Róla 
még mindig él bennem az a kép, 
amikor esténként gyönyörű szlo
vákmeséket olvasott nekem. Vele 
éltem át az ötvenes évek nyomo
rát, azt amikor esténként nem volt 
mit enni. Láttam a tekintetében az 
aggodalmat, amikor kérni akar
tam. Én meg vigasztaltam: nem 
enni szeretnék, csak egy pohár 
vizet. Olyankor szótlanul magá
hoz ölelt, úgy könnyezett.

- Mély vallásosság. Ezt bizto
san sokan említenék, ha jelle
mezniük kellene a Doktornőt...

- Én inkább hívőnek monda
nám magam, mert a kettő nem 
ugyanaz. A hívő megéli a tartal
mat a vallás formáj ában. Azt gon
dolom, ezt is a szüleimtől örököl
tem. Az ötvenes években az apai 
nagyapámat kuláknak minősítet
ték, hiába volt 10 gyereke, ráadá
sul a beadásnál úgy számoltak 
velük, mintha felnőttek lennének. 
Aki pedig nem tudta beadni a 
kiszabott mennyiséget, börtönbe 
csukták. A nagyapámat is. Ebben 
az időben tapasztaltam meg, 
mekkora hite van az apámnak. 
Csali bíztatott bennünket: gyertek 
imádkozzunk, Isten biztosan 
tudja, hogy mit miért tesz. És ez 
engem is sokszor átsegített a 
nehézségeken. Visszagondolva, 
talán azért is rosszul éreztem 
magam az Alföldön, mert ahol 
laktunk, nem volt templom. Az 
járt a fejemben, hogyan fogom a 
gyerekeimet így, egyházi közös
ség nélkül fölnevelni.

- A Doktornő nemcsak a 
családjának igyekszik átadni a 
hitét Aszódon sem...

- Hát hogyne igyekeztem 
volna, amikor ezt itt Aszódon, a 
már említett evangélikus bástyá
ban tehettem meg. Igaz, volt egy 
kitérő, hiszen 1980-ban a család 
Líbiába költözött. Ezt is fontos
nak tartottam, de nemcsak azért, 
mert sikerült az anyagiakat elő
teremteni a házunk felépítéséhez. 
A mohamedán világban a hitéle
tünk csak a családban folyhatott, 
úgyhogy az ott töltött négy esz
tendő alatt „kiéheztünk” egy igazi 
vallási közösségre. 1984-ben ha
zaköltöztünk, és én azóta aktívan 
részt veszek az aszódi evangéli
kus gyülekezet életében. Kellett 
egy kis idő - mintegy két év -, 
hogy elfogadjanak, hiszen ez is 
egy zárt közösség, amelynek 
megvan a maga szokásrendszere.

-Amikor legutóbb találkoz
tunk, a férje megjegyezte, túl 
sokat vállal magára a Doktor
nő.

- Igen, a család ezt biztosan így 
érzi, teljes joggal. Az orvosi 
munka, ha lelkiismeretesen vég
zik, teljes odaadást kíván, de 
Ugyanez mondható az egyházi

(Folytatás a 23. oldalon)
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Egy ismeretlen ismerős: Dr. Horváth Anna
Hit, gyermekszeretet, és a hivatás iránti elkötelezettség

(Folytatás a 22. oldalról) 

munka esetében is.
- Nekem meggyőződésem, 

hogy a doktornő mindezek 
mellett mindent megtett a csa
ládjáért.

- Csak remélni tudom, hogy 
ők is így gondolják. Mégis van 
lelkiismeret fürdalásom. Ezt a 
gyerekeim egy-egy reakciójából 
szűrtem le.

- Beszéljünk egy kicsit a sike
reiről! Az orvosi hivatás eseté
ben nyilván az a sikerélmény, 
ha a beteg meggyógyul. De ho
gyan mérhető a siker a vallási 
közösség esetében?

- Talán abban, hogy békesség
ben zajlik a gyülekezet élete. Aki 
ismeri az aszódiakat, az tudja, 
hogy nem könnyű. És nem azért, 
mert itt háborús lelkek laknak, 
hanem a kialakult szokások miatt, 
amelyeken nem könnyű változ
tatni.

- Azt hittem, a gimnázium 
újraindítását fogja említeni 
legnagyobb eredményként...

- Az iskola újraindítása fantasz
tikus dolog volt, és örülök, hogy 
ebben Detre János esperes ebben 
a küzdelemben elfogadott társá
nak. Jó volt az indulásért küzdő 
csapatban lenni, amelynek termé
szetesen Harmati Béla püspök is 
tagja volt, akinek az érvelését él
mény volt látni és hallani.

- Kevesen tudják, hogy az 
orvosi hivatásán berkein belül 
is szerepet vállal.

- Beszéljünk múlt időben. 
1996-tól ez év augusztusáig a 
Keresztény Orvosok Magyaror
szági Társaságának gazdasági ve
zetője voltam. Ezt már a beteg
ségem miatt nem tudom vállalni.
- Az Aszód Városért Díj át

vételekor sem az eredményei
ről beszélt, hanem arról, amit 
nem sikerült elérnie. Pedig az

Ön nevéhez fűződik Aszódon 
az iskolaorvosi szolgálat beindí
tása, egy saját modern rendelő 
létrehozása.

- Ezt úgy könyvelem el, hogy 
valamit talán sikerült tennem a 
városért, az itt lakókért. Megle
pődve tapasztaltam, mennyire 
nehéz tenni a fiatalok egészség
neveléséért. Vallom, hogy e téren 
is roppant fontos a keresztény 
mentalitás, ám ezt nem minden 
diák és pedagógus tudja elfogad
ni. Pedig néhány betegség téve
dését csak így lehet megakadá
lyozni. Jusson csak az AIDS az 
eszünkbe! Mi segít a legyőzésé
ben? A hűség, a partnerem iránti 
szeretet, az egymásra való 
odafigyelés - mind -mind a ke
resztény mentalitás ismérvei.

- Az elmúlt hetekben 
kiderült, nem könnyű Önt he
lyettesíteni, nics gyermekgyó
gyász. Miért?

- Kevesen választják ezt a 
hivatást. Talán azért, mert itt az 
orvos nem lehet pénzcentrikus. 
Ha azzá válik, az nagyon nagy 
baj. Itt a beleérzés, a segíteni 
akarás kell, hogy vezérelje a szak
embert. Ha lehet még célom, 
akkor az az, hogy kineveljek két 
gyerekgyógyászt a városnak.

- Mit kell rajtuk nevelni? 
Nem elég elvégezniük az egye
temet?

- Pécsen engem is tanított
Romhányi professzor, aki mindig 
azt mondta, az a jó orvos, aki alá
zattal tudja végezni a munkáját. 
De említhetném Kellermayer 
Miklós professzort, sejtbiológust 
is, aki arra nevelt, az orvos leg
fontosabb feladata, hogy őrizze 
az életet, és mindent ennek kell 
alárendelnie. Ök nemcsak oktat
tak bennünket, neveltek is. Talán 
valamit én is át tudok adni ebből 
az új nemzedéknek. R. Z.

Játszóterek, 
de milyen játékokkal? 
Még nem tudni, mennyi maradhat 

a száztizenegy eszközből

Hirdetmény Aszód Város 
Önkormányzata polgármesterétől

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy módosítani tervezzük a város 
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét az alábbiak szerint.

(folytatás az 1. oldalról)

Persze az előírásokat kell és ér
demes teljesíteni. Csak így derül 
ki ugyanis, milyen játszóeszkö
zök számítanak balesetveszélyes
nek, amelyeket azonnal ki kell 
vonni a használatból. Ugyanak
kor azok a játszóeszközök, ame
lyek nem eu-s szabvány szerint 
készültek, de vizsgálattal bizonyí
tottan megfelelő minőségűek és 
szabványossá tehetők, 2008. de
cember 31-ig használatban ma
radhatnak. 2009. január 1-től csak 
az eu-s szabvány szerint készült 
játszóeszközök lehetnek a játszó
tereken.

Mit tehet hát egy adott tele
pülés? A „legolcsóbb” megoldás 
nyilván az, ha valamennyi játszó
eszközt leszerel, és ezzel letudja a 
gondot. Szerencsére a 111 db já
tékkal bíró Aszód nem ezt az utat 
követi. A képviselő-testület úgy

döntött, ha késve is, de minden
képpen elvégezteti a vizsgálatot. 
Ugyanakkor felvetődött, hogy ér
demes volna előszűrést csinálni, 
vagyis azokat az eszközöket, 
amelyeket nagy valószínűséggel 
nem lehet szabványosítani, cél
szerű már most leszerelni, mint
sem fölöslegesen kifizetni rá a 
vizsgálat díját. Mivel a napirendi 
pont tárgyalása során kiderült, 
hogy a Petőfi Sándor Gimnázi
um, Gépészeti Szakközépiskola 
és Kollégium műszaki igazgató
helyettese, Sáhó Béla minősítési 
szakértői jogosítvánnyal is bír, az 
önkormányzat őt bízza meg az 
előszűrést jelentő szakértői vé
lemény kiadásával, az ellenőrzés
re pedig versenytárgyalást hirdet 
meg. Erre azt az öt céget hívják 
meg, amelyeknek jogosultságuk 
van egyedi minőségi bizonyítvá
nyok kiállítására is. -Erzé-

A Falujárók útja 5/1 — 5/23 sz. alatti lapostetős lakóházakat 
érintően OTEK-tól (országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 
megengedőbb szabályozási érték bevezetésével lehetővé kívánjuk 
tenni magastetők ráépítését.

A Malom köz - Kossuth Lajos út, a 39. sz. ingatlannal bezárólag - 
vasút-Malom köz 10. sz alatti ingatlan által határolt, eddig nem 
részletesen szabályozott, jellemzően zártsorú beépítési mód szerint 
beépíthető településközponti vegyes területre most elkészíttetett 
településrendezési eszközök beemelésével a helyi építési Szabály
zatba és a belterületi Szabályozási tervbe, lehetőség nyílik a terület 
fejlesztésére.

Az 1. 2. pont alatti változásokhoz szükséges tervek és tanulmá
nyok elkészültek, melyeket az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVHI. törvény 9.§. (6) bekezdése 
értelmében végleges jóváhagyás előtt 1 hónapra,

2005. október 13-tól 2005. november 13-ig közzéteszem.
Az érdekeltek a közzététel részére nyitva álló időben, a terveket és 

a módosító javaslatokat a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján 
megtekinthetik és azzal kapcsolatban észrevételt tehetnek.

Aszód 2005. október 13.
Bagyin József

Polgármester



24 Aszód/ TÜKÖR 2005. OKTÓBER

Könyvbemutató: Petőfi és Aszód
Újabb mozaikok a hiteles Petőfi-portréhoz

Petőfi életéről és életművéről 
napjainkig könyvtárnyi terje
delmű szakirodalom jelent meg. 
A halála óta eltelt több mint 150 
év során hiteles dokumentu
mokkal bíró kortársak, alapos 
munkát végző irodalomtörténé
szek, esztéták kutatták életrajzi 
adatait, elemezték személyiségét 
és verseit Nem véletlen tehát, 
hogy ő a legismertebb költőnk. 
Mindehhez - ötven év kutató
munkájával - dr. Asztalos Ist
ván is hozzájárult, akinek most 
Petőfi és Aszód címmel új kötete 
jelent meg.

A könyv bemutatatását vállaló 
dr. Kerényi Ferenc egyetemi ta
nár bevezetőjében elmondta, 
amikor Petőfiről jelenik meg egy 
könyv, arra mindig odafigyel a 
közvélemény. Kell azonban egy 
kis idő, amíg kiderül, a szerző a 
tudósok vagy az éppen aktuális 
divatirányzatot követő ügyes üz
letemberek táborába tartozik. Dr. 
Asztalos István esetében könnyű 
a válasz, hiszen ötven év kutató
munka áll mögötte. A harminc 
évvel ezelőtt megjelent Petőfi 
Aszódja, Aszód Petőfije - a Mú
zeumi Füzetek 7. darabja - ma 
már könyvtörténeti ritkaságnak 
számít, a szerzőnek Petőfihez és 
a Galga mentéhez fűződő elkö
telezettsége közismert.

Természetesen felvetődik a 
kérdés, az új kötet milyen újdon
sággal szolgál. A szerző - elmon
dása szerint - abból indult ki, 
hogy Petőfi Sándor itt Aszódon 
még csak Petrovics Sándor, a 
jómódú szabadszállási mészáros 
fia. Azt kívánta bemutatni, hogy 
mit jelentett a kisdiák számára 
Aszód, az iskola. A kutatás során 
aztán olyan,kincsekre” bukkant, 
mint például Korén István könyv
tári jegyzete, amelynek segítségé
vel az eddig szinte szentírásnak 
tartott véleményeket is meg lehet 
cáfolni. Hatvány Lajos például 
úgy tartotta, hogy Petőfi nem is
merhette a kortárs magyar irodal
mat, mivel tanára, Korén profesz- 
szor sem ismerte. Tény, hogy a 
tananyagnak nem volt része az 
akkori kortárs magyar irodalom.

A könyvtárjegyzékből aztán 
kiderült, hogy Korennek megvolt 
Toldy Ferenc 1828-ban megje
lent azon kétnyelvű kötete, 
amelyben a kor magyar költésze
tét mutatta be. Időközben aztán 
még nagyobb bizonyságra sike
rült rábukkanni. A múzeumot 
ugyanis felkereste a néhai domo- 
nyi lelkipásztor, Torda Gyula, aki 
három festményt és két kötetet

A Hrabal-galaxis pillanatképei
Rendhagyó kiállítás nyílt szep

tember 16-án a Galériában a Pető
fi Múzeum és a Fekete Ökör Ba
ráti Kör rendezésében. Nem előz
mény nélküli ez Aszódon, igaz 
kicsit régebben, de a nyolcvanas 
években két jellegét tekintve egé
szen más, mégis rendhagyó idő
szaki kiállítással már várta mú
zeumunk a látogatókat. Először a 
vérségi bronzkori telep feltárt 
hagyatékát mutatta be a meg
talált módon Kővári Klára, a váci 
múzeum régésze és dr. Asztalos 
István rendezésében a Petőfi Mú
zeum, majd a rendszerváltozás 
küszöbén Varga Kálmán (akkora 
Gödöllői Városi Múzeum igaz
gatója, ma a KÖH elnöke), Keré
nyi Ferenc (akkor a Színházmű
vészeti Múzeum igazgatója, ma 
egyetemi tanár) és dr. Asztalos 
István rendezésében: Petőfi és a 
vándorszínészet című kiállítás 
nyílt meg a Galériában, s a Mú
zeum előtt fölállított színpadon, 
ahol a kiállítás kísérő programja
ként a bagi színjátszó csoport 
Fodor Mihály vezetésével Petőfi 

adományozott. Az egyik kötet a 
már említett Toldy Ferenc könyv 
volt, amiben a következő bejegy
zés olvasható: „ Vettem Selmecen 
Petrovics Sándortól, midőn az el 
akarta hagyni a várost. ” Nagy 
valószínűséggel Petőfi még 
Aszódon vette a könyvet, és mi
vel a későbbiekben elszegénye
dett a családja, rákényszerült arra, 
hogy eladja.

témájú előadást mutatott be. Utó
lag szomorú emléke a program
nak, hogy a megnyitón az azóta 
tragikus körülmények között el
hunyt Bubik István fiatal színész
ként szavalta el Petőfi egyik köl
teményét.

A jelenleg nyitva tartó, s az év 
végéig megtekinthető kiállítás 
Bohumil Hrabalhoz (1914— 
1997) kapcsolódik. Hrabal élete 
és munkássága nem tartozik a 
Petőfi Múzeum gyűjtőköréhez, 
gyűjtőterületéhez. Ennek ellenére 
úgy gondoltuk, hogy az érdek
lődők szélesebb körű kiszolgá
lásával közelebb tudjuk vinni 
városunk s a környék közönsé
géhez a Múzeumot.

Az időszaki kiállítás a Galériá
ban tekinthető meg, ahol a láto
gató egy stilizált középkori prágai 
kapualjba lép be, amely egyben 
Hrabal „Mennyei csarnokát” is 
jelképezi: a világot és a törvényt, 
ami bennünk, s ami fölöttünk 
van. A szokatlan térbe lépő láto
gatót Hrabal legkedvesebb tanító

- Sokat tudunk Petőfiről, de 
még mindig nem eleget - véleke
dett dr. Kerényi Ferenc. Szeren
csére a források soha sem fogy
nak ki, mindig lehet újakat találni.

Néhány évvel ezelőtt, a Pest 
Megyei Levéltár új épületébe 
költöztetésekor előkerültek azok 
az 1840-es évekből való iskola
látogatási papírok, amelyekben 
megdicsérik a szlovák anyanyel
vű Korén professzort, hogy mi
lyen jól oldatja és terjeszti a ma
gyar nyelvet Aszódon. Az ilyen 
apró mozzanatok felkutatása kö
zül rendkívül sok fűződik Aszta
los István nevéhez. Ezek nem for
radalmi változásokat okoznak a 
már kialakult Petőfi-képben, de 
mindegyik egy kis mozaikdarab a 
hiteles Petőfi-portréhoz.

Az új kötet a Petőfi Múzeum
ban 1500 Ft-os áron megvásá
rolható.

R.Z.

mesterének, Lao-ce kínai gondol
kodónak híres mondata fogadja: 
„Megszületni annyi, mint kilépni, 
meghalni annyi, mint belépni.” E 
bejárón keresztül - mely az élet és 
halál, illetve az „én” és a „másik” 
világának átjárója is egyben - egy 
megbontott térbe kerülünk, ahol 
az idő is másként működik. Kü
lön blokkot képeznek a Hrabal 
életét, írói, forgatókönyvírói 
munkásságát, elismeréseit bemu
tató összefoglalók, amelyeket a 
„Mennyei csarnok” belső oldalán 
tártunk a közönség elé, hogy az 
érdeklődők megismerjék, fölele
venítsék illetve pontosítsák Hra
bal életével kapcsolatos ismere
teiket, s mélyebben átélve találják 
meg a kapcsolatot a kiállított tár
gyak, szövegek, képek és fotók 
között.

A kiállítás gondolata hermene- 
utikai alapokon nyugszik, s mint 
azt a Tükör előző számában, s az 
Aszód TV-ben olvashatják, Odler 
Zsolt, Ladócsy László és Asztalos 

(Folytatás a 25. oldalon)
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A Hrabal-galaxis pillanatképei
(Folytatás a 24. Oldalról)

Tamás Bohumil Hrabalhoz, 
Hrabal világához, valamint a kö
zép-európai léthez fűződő kap
csolatát tálja a közönség elé. A 
bemutatott anyagot Asztalos 
Tamás Hrabal életét, életének 
helyszíneit, a helyszínek hangula
tát felvillantó pillanatképeiből 
készített „diaíilmje” fogja össze. 
A fényképkockák és szövegek 
sorához szervesen kapcsolódnak 
Ladócsy László táblaképei (Túl
ságosan zajos magány, Városka, 
ahol megállt az idő...) és akva- 
relljei (Mandorla, A libeni Kisjé- 
zus...), Odler Zsolt fotói (Amb
rózia, Délelőtt az U Horkychban 
...) és Asztalos Tamás különböző 
stílusú szövegei (Vladimír Boud- 
ník, Két halál a Vltaván...). A 
kiállításon látható a bemutatott 
anyagból készített multimédia 
program, amelyet Mészáros 
Attila készített.

A megnyitón Hagymásy And
rás „kocsmagráfus” köszöntötte 
a megjelenteket, akik között jelen 
volt Zachár Ottó, neves bohe- 

mista, a Bohemia Baráti Társaság 
elnöke, Richly Zsolt világhírű ani
mációs rendező, festőművész és 
Kresz Albert fotóművész. A kiál
lítást Gál Jenő, a Cseh Centrum 
igazgatója nyitotta meg, akiről 
csak a kiállítás megnyitóján tud
tuk meg, hogy gyermekkorának 
legszebb nyarait itt, Aszódon töl
tötte, s rokonaival - akik közis
mert és tisztelt polgárai közéle
tünknek - sokszor itt játszott a 
Múzeum előtt. Azóta is szeretettel 
gondol városunkra, s az csupán 
hab a tortán, hogy egyetemi ta
nárként hermeneutikát, a szöve
gek megértésének művészetével 
foglalkozó tudományt is oktat a 
Károli Gáspár Egyetemen.

A megnyitót s magát a kiállí
tást a bemutatott alkotásokon túl 
igazán emlékezetessé Pál Lajos 
művész úr, zeneiskolai tanár tan
góharmonika játéka és a Sára 
Kisvendéglőből Kovács Péter 
produkciója tette, aki szorgalma
san csapolta a kiváló minőségű 
Staroprament. Mindez a vendé

gek nagy megelégedésére szol
gált, s a lágy harmonikaszó mel
lett, Hrabalra emlékezve kellő 
mennyiségben fogyott is a sör.

A megjelentek vélhetően iga
zolják, e Hrabal kiállítás elég szé
lesre tárta a Múzeum kapuját, s 
mindazok számára is közelebb 
hozta, csábítóvá tette, akik kissé 
félve, idegenkedve, távolságot 
tartva tekintettek a Múzeumra, 
mint a múlt emlékeit őrző komor 
intézményre!

A Petőfi Múzeum állandó ki
állítása és a Hrabal kiállítás min
den nap 9-töl 16 óráig tekinthető 
meg (hétfő: szünnap). Figyelem! 
Vasárnap családi nap! Ha a szülők 
két vagy több gyermekükkel láto
gatnak a Múzeumba, belépésük 
ingyenes. Minden kedves érdek
lődőt szeretettel vár a Petőfi Mú
zeum munkatársai nevében

Asztalos Tamás
Igazgató

Emlékezzünk 
közösen!
“Utolsó kívánsága az 

akasztás előtt 
hogy fenntarthassa a 

szemüvegét.
Amikor előrelendült a teste 
És előrezökkent a halálba 
A fémkeretes könnyű üveg 

Betonra hullott és megrepedt.
Ha látni akarsz, vedd föl, 

Tedd föl és tekints 
A repedt világba. ’’ 

András Sándor
Tisztelettel hívunk és várunk 
minden aszódi polgárt az 
1956-os forradalom és szabad
ságharc 49. évfordulója alkal
mából tartandó megemléke
zésre és koszorúzásra 2005. 
október 23-án 15 órára a Mű
velődés Háza udvarára.
A műsorban közreműködik a 
Városi Civil Vegyeskar, vala
mint az Evangélikus Gimná
ziumdiákjai.
Megemlékező beszédet mond: 
Buzgán József plébános.

Thomas Alva Edison - egy páratlan életpálya (IV.)
Az amerikai feltaláló magyar kapcsolatai

Büszkék lehetünk, hogy a ma
gyarok már akkor is komoly sze
repet játszottak Edison csapatá
ban. Párizsi irodáját - mint euró
pai igazgató - Puskás Tivadar 
vezette. A párizsi világkiállítás 
Edison óriási európai sikere volt. 
Gyárat alapított Budapesten, 
ennek vezetésével Puskás Tiva
dart bízta meg, kampányt szer
vezett az izzólámpás világítás 
gyakorlati tévesztéséhez.

Fodor István mérnök jelentős 
szerepet játszott az új világítási 
rendszer eltelj esztésében. Meg
alapította az Edison fióktelepeket 
Hamburgban, 1882. elején Ant
werpenben, majd Franciaország
ban az Edison gyár beindításában 
tevékenykedett. A szentpétervári 
Téli Palota, a moszkvai Kreml, a 
Korinthoszi-csatoma világítá
sának kiépítését vezette, és még 
több európai városban, sőt Eszak- 

Afrikában is szereltek. 1885-ben 
Magyarországon Diószegen, a 
cukorgyárban szerelt fel izzólám
pás világítást az Edison cég 
megbízásából. Később a Buda
pesti Általános Villamossági 
Részvénytársaság elnöke lett. 
Meghívta Edisont Budapestre, 
aki 1911. őszén kétnapos látoga
tást tett feleségével. Búcsúzáskor 
a következőket mondta: "Mindig 
becsültem és szerettem a magya
rokat és ez az érzés még erőseb
ben él mostantól bennem. Fodor 
úr, Ön büszke lehet nemzetére. ”

Francis Jehl kifutófiúként 
kezdte Edison egyik gyárában.A 
ranglétrán haladva 1898-ban a 
Budapesti Általános Villamossá
gi Részvénytársaság föménöke 
lett.

Edison a reklámozás módjában 
egyedi megoldást keresett. 1884 

október 31 -én az Edison Electrik 
company 250 munkása átvonult 
New Yorkon, mindegyikük si
sakján egy égő lámpát helyeztek 
el. Az áramot a menettel együtt 
haladó lovak által húzott, gőz
gépekkel hajtott dinamó szol
gáltatta.

Edison világméretekben gon
dolkodott találmányai hasznosí
tásakor. Egyrészt technikai mun
katársakat küldött Európába, 
Ázsia és Latin-Amerika számos 
országába, másrészt különböző 
országokból szakembereket hí
vott, hogy kiképezze őket az ipari 
létesítmények létrehozására és 
vezetésére.

A múlt század végén megerő
södött kivándorlási hullám követ
keztében sok magyar munkás 
kért és kapott munkát Edison 
laboratóriumaiban és gyáraiban.

Csak a cementgyárban 400 ma
gyar munkás dolgozott. Edison 
szívesen alkalmazott magyar 
munkásokat, mert szorgalmasak 
és tehetségesek voltak. Legin
kább azon csodálkozott több al
kalommal is, hogy miért engedi 
meg az ország ennyi tehetséges 
ember eltávozását. Reményi Ede, 
a világhírű hegedűművész több
szörjátszott Edisonnak aki szíve
sen társalgóit vele.

Thomas Alva Edisont munká
ban töltött életének 84. évében 
ragadta el a halál. Temetésén 
hatalmas tömeg vett részt, gyá
szolva a XX. század fordulójá
nak legnagyobb feltalálóját, a 
“fény megteremtőjét”, a műszaki 
kutatás és fejlesztés megalapo
zóját.

Kaáli Nagy Kálmán
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Egy el nem hangzott pohárköszöntő

Június 17-én Aszódon, a 
Helyőrségi Művelődési Házban 
jöttek össze mintegy százan, 
hogy nyugdíjba vonulása alkal
mával megköszönjék Sztán 
István ezredesnek, a 40. Galga 
Vezetésbiztositó Ezred parancs
nokának több évtizeden át vég
zett munkáját, egyben munkás 
hétköznapokban, vidám ünne
pekben nem szűkölködő éve
ket, évtizedeket kívánjanak szá
mára. Eljöttek Sztán István 
tiszttársai, beosztottjai, képvisel
tette magát a felsőbb katonai pa
rancsnokság. Itt voltak a Galga- 
menti községek polgármesterei, 
a közélet irányítói és meghatá
rozó személyiségei. Természete
sen ott szorongtak a vendégek 
között Sztán István barátai is.

A következő sorokban olvas
ható gondolatoknak a gratulá
ciók, a jókívánságok, az elisme
rő és méltató szavak sorában 
kellett volna elhangzani, ám a 
vártnál előbb szólaltak meg a 
Honvéd Művészegyüttes tagjai, 
akik minden hivatalosságot, for
maságot mellőzve - „kemény, 
férfiasán pajzán” humorral vil
lantották fel a búcsúzó parancs
nok egy-egy katonás kalandjá
nak emlékét. Aztán megszólalt a 
zene: -Ezredes úr sej-haj!/Ezre- 
des úr, ha felül a lovára... — éne
kelte száz férfitorok szívből, s 
igazán... így és ezért nem hang
zott el 2005. június 17-én 19óra- 
kor az alább olvasható pohár
köszöntő.

Tisztelt Ezredes Úr!
Kedves István!

Egy angol közmondás szerint 
„akinek sok barátja van, nincs 
annak egy sem!” Ha most meg
számolnám a nyugdíjazásod 

alkalmával rendezett ünnepség
re összegyűlteket, a számok jó
val túlmutatnának a százon. 
Meggyőződésem szerint a Te 
esetedben tévednek az angolok. 
Igaz, sokan vagyunk, akik el
jöttünk, mert sokan vannak, akik 
kaptak tőled, és ezt a többletet 
most szeretnék neked megkö
szönni. Az is lehet, a megjelen
tek között akadnak, akik csupán 
emlékeztetni kívánnak, hogy az 
évek során születtek közös 
élményeitek. Ahogyan mondani 
szokták: - „éjfélig minden ki
derül!”

A galgamácsaiak tolmácsol
ják azoknak a mácsai családok
nak a köszönetét, akiknek a 
Galga árvizekor segítettél men
teni a menthetőt. A bagiak a 
hagyományőrző legények és lá
nyok, meg a sportolók üdvöz
letét hozták. A turaiak és gal- 
gahévíziek a mezőgazdaságuk
nak biztosított segítségre emlé
keznek, s emlékeztetnek jó szív
vel. A kartaliak a műszaki támo
gatásért, a rendezvényekhez 
nyújtott technikai eszközökért 
hálásak. A hévízgyörkiek az ár
vízvédelemnél tapasztalt határo
zottságodra, gyors intézkedéseid 
egész sorára emlékeznek. Az 
aszódiak köszönik a Fesztivált, 
a hótakarítást, és azt, hogy min
dig, mindenkor, mindenhol min
denben számíthattak rád. Mások 
a személyes jellegű segítséged 
köszönik, a közös együttlétek 
vidám perceit, meg a gyakran 
tapasztalt emberségedet.

Azt köszönik, köszönjük, 
hogy a ránk hagyományozott 
ízek, annyi más jófajta örökség
gel együtt bennünk és benned 
élnek, s remélhetőleg öröklőd
nek tovább. Pedig messziről ér
keztél hozzánk. A távoli Békés 
megyéből jöttél Aszódra, s lettél 
egy közöttünk, a Galga mentiek 
között. Amikor arra készülőd
tem, hogy csatlakozzam a Téged 
köszöntők sorához, akaratlanul 
fogalmazódott meg bennem a 
kérdés: - Hány szülőföldje van 
az embernek?

Valamikor - nem is olyan 
régen-még úgy rendelkezett a 
törvény, hogy az embernek 

ugyanaz a helységnév került a 
halálozási anyakönyvbe, ame
lyik a születési anyakönyvben 
volt. Sztán István, a Te anya
könyvedbe milyen bejegyzés 
kerülhet? Már a diákélet, az esz- 
mélkedés is más tájakhoz, más 
barátokhoz, ismerősökhöz kap
csolt, mint a gyerekkorod. Majd 
következtek a munkás évek vál
tozatos állomásai, aztán a házas
ság, a családalapítás. Mutathatsz 
Te olyan helyet a térképen, amit 
szűkebb hazádnak tekinthetsz? 
Van egyetlen olyan támaszpont a 
térképen, amelyből a gondola
tod el szokott indulni a kerek vi
lágba, és amelyhez, bárhová 
vessen a sors - ébren is, meg az 
álmokban is - mindig és mindig 
újra visszatérsz?

Helyetted válaszolok most a 
kérdésekre: - Te, az édes-szülő
földed helyett új, de korántsem 
mostoha szülőre hanem szű
kebb pátriára, kisházára leltél 
Aszódon, meg a Galga mentén. 
Te itt érzed magad otthon, ha 
úgy tetszik, hát itt vagy már igazi 
patrióta. Ne szégyellő, természe
tes emberi vonzódás ez a na
gyobb hazában a kisházához. Ne 
szégyelld, hogy köztünk eresz
tetted mélyre a gyökereid, hogy 
a szűkebb pátria a benned élő 
otthon-haza fogalma is lett 
egyben.

Kedves István! Egyszer arról 
beszéltél nekem, hogy már a 
Galga menti ízek említésére is 
összeszalad a nyál a szádban, 
mert olyanok, mint Békésben 
voltak valamikor. Valószínű, így 
vagyunk ezzel valamennyien. 
Elfogultak vagyunk anyánk, 
nagyanyánk föztje iránt. Be
vallom, hogy 76 évesen minden 
kóstoló után úgy találom: senki 
olyan aranylóan csillogó húsle
vest nem tud főzni, mint az 
anyám főzött. Senki olyan töltött 
káposztát, mint a nagyanyám - 
mázatlan cserépfazékban a bú
bos kemencében, s valahányszor 
felmelegítette, mindig jobb íze 
lett. De még a gyerekkori kuko- 
ricagörhe emlékére is összesza
lad a nyál a számban. Gyanak
szom, hogy nálam ez mind elfo
gultság. És nálad, kedves István, 

ha a Galga menti izek említésére 
öröm tölti el a szíved, valószínű 
szintén az elfogultságod jelent
kezik a kisháza, vagyis az új szü
lőföld iránt... Amikor ezt mond
tad, akkor éreztem, hogy ennyi 
év alatt valóban hazataláltál itt, a 
Galga menti emberek között. 
Közöttünk, akik olyan kohéziós 
erővel bírunk, hogy ennek a táj
nak megteremtettük a vonzere
jét, sajátos légkörét. Hidd el, 
nem ismeretlenek itt azok a ko
héziós erőterek sem, amelyek 
közös élményt adnak számodra. 
Ez a közös élmény a legjobb 
forrasztóanyag nekünk, ez avat
ja őslakosnak és jövevénynek 
otthonná a lakóhelyet, s köt szo
rosan egymáshoz bennünket.

Köszöntőm elején egy angol 
közmondást idéztem, mely 
szerint akinek sok barátja van, 
nincs annak egy sem. Legyen 
szabad szembeállítanom ezzel a 
mondással Arany János vélemé
nyét, amely így hangzik: - Aki 
mindenütt otthon van, az sehol 
sem érezheti magát igazában ott
hon. Hagy toldjam meg ezt a 
gondolatot azzal, hogy aki sehol 
sem eresztheti mélyre a gyöke
reit - lévén mindenütt csak át
utazó vendég -, az könnyen ta- 
lajtalanná, gyökértelenné válhat.

Aj elek szerint - kedves István 
— Te valóban hazataláltál, amit 
az is igazol, hogy ma, amikor 
elkezded nyugdíjas életed, ilyen 
nagy számban vesznek körül 
olyanok, akik nemcsak a szemé
lyes barátságuk miatt jöttek el a 
köszöntésedre, de jöttek azért is, 
hogy elhozzák számodra a kis
háza embereinek üdvözletét, jó
kívánságát, amely így hangzik: - 
Éljél soká! Dolgozz többet! 
Örülj az életnek, s az éveknek! 
Örülj a szép szónak, az igaz 
gondolatnak, a nyíló virágnak, a 
felkelő Napnak! Örülj a kézfo
gásnak! Örülj családod - gyere
keid, unokáid - mosolyának, az 
ölelésre feléd nyújtott karoknak! 
Örülj az egészségnek, a békes
ségnek, az élet minden derűs 
pillanatának! Örülj az új életedet 
köszöntő első koccintásnak!

Fercsik Mihály
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Kilencből csak négy pont = - 50 %
Nenad büntetőt hibázott a Bag otthonában

Aszód FC - Gyömrő 2:0 (0:0) 
Ifj.: Aszód FC - Gyömrő 4:1

Várakozáson alul sikerült az 
Aszód FC eddigi bajnoki szerep
lése. Az FC elnöksége hangot is 
adott elégedetlenségének, ezért 
sokan kíváncsian várták az őr- 
bottyáni fiaskó utáni hazai mécs
esét. Az ifi csapat imponáló já
tékkal hozta a kötelező győzel

A serdülök a Taposzecso elleni meccs szüneteben vehettek 
át az előző szezonban szerzett ezüstérmüket

met. Többen javasolták, keres
sünk magasabb osztálybeli ellen
felet a fiataloknak, mert ott is 
megállnák a helyüket.

Kevés vendégszurkoló érke
zett, ezért igazi „barátok közt” 
hangulatban indult útjára a labda. 
Támadólag lépett fel a hazai 
csapat, pörgött, hajtott mindenki. 
Sorra dolgozták ki a helyzeteket, 
de a góllövés nem sikerült. A ven
dégcsapat védekezésre rendezke
dett be, s ritkán jutottak el az 
Aszód kapujáig. Biztosan állt a 
lábán az aszódi védelem, a kevés 
számú vendégpróbálkozást, ami 
eljutott a kapunkig Déri Tamás 
biztosan hárította.

Nem változott a játék képe a 
második félidőben sem. A 16. 
percben végre sikerült gólra vál
tani a mezőnyfölényt: Bujdosó 
Zoli beadásából Nenad bólintott a 
hosszú felső sarokba (1:0). Folya
matos nyomás alatt tartották a 
vendégek kapuját. A 35. percben 
végre Hajnal Csaba is megtalálta 
a góllövő cipőjét, s a rövid sarok
ba talált utat a labda (2:0). A 
gyömrőiek végleg feladták amér- 
kőzést, s csak a nagy vereséget 

igyekeztek elkerülni. Ez sikerült 
is, hiszen a mérkőzés végéig több 
gól már nem született.

Összefoglalva: megérdemelt 
győzelmet (az első hazait!) aratott 
az Aszód együttese. Minden 
szempontból felülmúlták ellenfe
lüket, és ha a helyzetkihasználás 
jobb, akár nagyobb arányú is 
lehetett volna a győzelem.

Aforduló meglepetése: 
Bag-Aszód FC 0:0

Ifjúsági: Bag - Aszód FC 0:8

Az ifi csapat revansot vett az 
elmúlt bajnoki szezonban elvett 
bajnoki cím miatt, könnyedén lé
pett át a tavalyi ifj úsági bajnokon. 
A felnőttek mérkőzésére már 
mintegy 300néző volt kíváncsi. A 
bajnoki táblázaton 8 helyezés, és 
kereken 10 pont választotta el a 
két csapatot a vendéglátó Bag 
javára. Az aszódi szurkolók a 
Gyömrő elleni biztató teljesít
mény után titkon egy pont meg
szerzésében reménykedtek. Az
tán a végén mégiscsak bosszan
kodtak. Az aszódi csapat a mér
kőzés kezdetétől támadólag lépett 
fel, s ez az agresszív letámadó já
ték meglepte a hazai csapatot. Az 
aszódi védelem kiválóan hárította 
a bagi próbálkozásokat, a gólvá
gó Szekula Ferencet teljesen ki
kapcsolták a játékból. A középpá
lyán biztosan tartották a labdát az 
aszódiak, és egyre-másra dolgoz
ták ki helyzeteiket a bagi kapu 
előtt. Szerencséje volt a hazai csa
patnak, kapusuk bravúrt bravúrra 

halmozott, abagi csapat legjobbja 
volt. A második félidőben sem 
változott a játék képe, sőt szinte a 
kapujához szegezte az Aszód 
Bagót. A bagi védők kétségbe
esetten védekeztek, Dudás lövé
sét azonban csak kézzel tudták 
hárítani a büntető területen belül. 
A megítélt 11 -est azonban Nenad 
a felső kapufára lőtte! Ez sem 
szegte kedvét az aszódi csatárok
nak, Hajnal Csaba és Dudás lö
vését ismét bravúrral hárította a 
bagi „portás”. Amérkőzés végéig 
az eredmény nem változott.

Összefoglalva: korrekt játék
vezetés mellett minden csapatré
szében jobb volt az aszódi csapat 
-megyei szinten-neves ellenfe
lénél. Egy helyen bizonyultak 
jobbnak a bagiak: kapusuk 
(sajnos) ritkajó napot fogott ki, és 
minden aszódi próbálkozást hárí
tani tudott. A büntetőnél neki sze
rencséje, nekünk meg balszeren
csénk volt. A játék képe alapján 
több gólos győzelmet érdemelt 
volna az Aszód csapata.

Ismét egész napos sportprog
ramot adott a sorsolás az aszódi 
sportszeretők részére. Szombaton 
játszott mindhárom csapatunk, az 
idő múlásával sajnos az eredmé
nyesség folyamatosan csökkent. 
Délelőtt a serdülő (U15) csapat 
meccseit a bagi csapattal. 2:l-es 
győzelemmel sikerült itthon tar
tani a három pontot. Kora délután 
az i íj úsági csapat fogadta a tápió- 
szecsői fiatalokat, és meglepően 
nehéz mérkőzésen csak egy dön
tetlenre futotta (2:2).

A felnőtt csapatok mérkőzésére 
mintegy 200 néző előtt került sor. 
Az elmúlt héten Bagón mutatott 
j áték után sokan bizakodva várták 
a hazai meccset. Váltakozó me
zőnyjátékkal kezdődött az össze
csapás, máj d a 15. percben az első 
vendéghelyzet gólt hozott. Jobb 
oldali szabadrúgáshoz jutott Tá- 
piószecső, s a jól eltalált lövés a 
rövid sarokba talált utat (0:1). 
Próbálkozott az Aszód, de a kapu 
előtt rendre elfogyott a „tudo
mány”. A 26. percben Dudás 
Gábor eladott labdájából a 
szecsőiek szépen kij átszőtték az 
aszódi védelmet és fejesgóllal nö
velték előnyüket (0:2).

A mérkőzés szünetében került 
sor az elmúlt bajnoki évadban 
második helyen végzett serdülő 
csapat köszöntésére. Az ezüstér
meket dr. Ritzl Ferenc, a PMLSZ 
főtitkára adta át. Gratulálunk a 
serdülőknek, sok sikert kívánva a 
folytatáshoz.

A második félidőben majdnem 
átbillent a pálya. Mezőnyben alig 
jutottak labdához a vendégek, de 
hiába birtokolták többet a labdát a 
hazaiak, de kapura nem voltak 
igazán veszélyesek. Az első ven
dégakcióra a 19. percig kellett 
várni, ez azonban ismét gólt ho
zott. A veterán Grezsák „bólin
tott” (0:3). Cseréltek az aszódiak: 
Simó Gergő helyett Demcsák Ta
más állt be. Elkeseredetten táma
dott az Aszód FC, s a nagy aka
rásnak meg is lett az eredménye. 
Két perc alatt két Balázs-gól 
született (2:3), és felcsillant a 
remény az egyenlítésre. Megszó
lalt a „Hajrá Aszód” kórus, de már 
sem idő, sem erő nem maradt az 
újabb gólra. Az eredmény a mér
kőzés végéig sajnos nem válto
zott.

Összefoglalva: nem sikerült be
gyűjteni a már-már kötelező há
rom pontot, pedig közel azonos 
képességű csapatok mérték össze 
tudásukat. Három gól előnyt ad
tunk az ellenfélnek. Ajátékvezető 
korrekten vezette az egyébként 
sportszerű mérkőzést. K.T.

Életbeléptetett 
szigorítás

Három mérkőzés, hat pont. Ezt 
írta elő az Aszód FC vezetősége a 
felnőtt labdarúgócsapatnak, mi
után megelégelte a korábban 
tapasztalt lélektelen játékot. Az 
együttes viszont csupán négy 
pontot ért el - itthoni győzelem a 
Gyömrő ellen, döntetlen a Bag 
otthonában, majd hazai vereség a 
Tápiószecső ellenében - életbe 
lépett a szankció, vagyis a játé
kosok csupán a járandóságuk fe
lét kapják meg, ráadásul arra 
számíthatnak, hogy a későbbi
ekben is ez lesz a gyakorlat. R.Z.
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Vécsey Kamarateátrum: ismét klasszikus darab
Csehov mondanivalója ma is aktuális

Járt utat a járatlanért el ne 
hagyd! - tartja a mondás. 
Mindez egy ideje érvényes a 
Vécsey Kamarateátrum műkö
désére is. NBarabás Tamás ve
zette társulat a tavalyi Moliere- 
darab bemutatójának sikere 
után - amit tizenöt előadás 
követett - ismét klasszikus 
szerző darabját választotta, 
mégpedig Csehov Ványa bácsi 
című drámáját.

A társulat vezetője ezúttal sem 
torpant meg azon nehézség 
előtt, hogy az eredeti mű sok
szereplős, az ő csapata viszont 
csak hat emberből áll.
- Csupán a főbb szerepeket, 

és egy epizódszerepet hagy
tunk meg. Mindenképpen meg 
kellett vágni a művet, hiszen a 
mű születésének időpontjához 
képest sok minden változott, 
többek között a közönség is. 

Változtatni kellett például a 
dráma tempóján, ugyanis ez 
ma már túl lassú. Ugyanakkor 
mondanivalója a mai korban is 
aktuális, hiszen az emberi kap
csolatokról szól. Csehov eb
ben egyébként különösen 
erős, nem véletlen, hogy ma
napság is legalább négy-öt 
színház játszik tőle. A vál
toztatásnak köszönhetően egy 
modern felfogású, feszes rit

musú, pergő darabot fog látni a 
közönség.
A darabot Aszódon három 
alkalommal mutatja be a tár
sulat: november 24-én 19 óra
kor, december 11-én vasárnap 
16 órakor és december 15-én 
19 órai kezdettel. Mindhárom 
előadásra a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban kerül sor.

R.Z.

Országos Petőfi Társaság:
dr. Asztalos Istvánt társelnökké választották

Ülésezett az Országos Petőfi Társaság Aszódi Csoportja. A 
megbeszélés központi témája a Petőfi-kultusz ápolásának mi
kéntje volt, de tisztújításra is sor került: a csoport új vezetőjének 
Homoki Gábort, az Evangélikus Gimnázium tanárát válasz
tották. A tanácskozáson részt vett Sztán István nyugalmazott ez
redes is, aki - tekintettel arra, hogy bezárják az aszódi laktanyát

- méltó helyet keresett a katonai objektum területén található 
Petőfi szobornak. Az egyeztető tárgyalásokat követően a 
műalkotás az Evangélikus Gimnázium udvarára, az utcai frontra 
kerül. Az aszódi csoport ülését követő héten Kiskőrösön ülé
sezett az Országos Petőfi Társaság, amely dr. Asztalos Istvánt 
társelnökké választotta. -R-

A pillanat az enyém...
,, Nem az enyémek az évek, melyek időmet emésztik.
Nem az enyémek az évek, melyeket még megérek;
A pillanat az enyém és ha erre figyelek, 
...” (Andreas Gryphins)
Vízszintes: 1. Az idézet utolsó 

sorának első része, zárt betű: M 
12. Amegfent kés ilyen 13. Vörös 
14. Szakadék kezdete! 15. Gléda 
16. Gargarizálni kezd! 17. Régi 
űrmérték 19. Pohárba tölt 20. 
Kézzel jelez 22. Római 6 23. 
Amper 24. Sugár jele 25. Győz 
27. -nek pága 29. Idős 33. Nem 
erre! 35. Odanézz! 36. Udvarra 
37. Fazékba 39. Mezei 41. Juh 
hímj e 43. Női név 45. Átmérő jele 
46. Félév! 48. Autós iskola 49. 
Izomban rejlik 51. Olimpiai 
sportág 54. Erre fele! 55. Akadály 
56. Menyasszony 57. Megelégelt 
59. Mese 62. Égés termék.

Függőleges: 1. Névelő 2. Gén
manipuláció terméke 3. Házhoz 
tartozó telek 4. Oxigén, kén 5. 
Félre! 6. Nemesfémből készített 
gyümölcs 7. Vissza: erdei vad 8. 
Baszk terrorszervezet 9. Nitrogén 
10. Sanyi, keverve 11. Dézsa 
közepe! 12. Az idézet középső 
része, zárt betű: L 16. Szeszes 

ital 18. Néma revű! 21. Az idézet 
befejező része 26. Erek! 28. Han
gya, angolul (ANT) 30.... de Ja
neiro 31. Spanyol autójelzés 32. 
GreatBrittain 34. Arra fele! 38. A 
szélein egye! 40. Éjfél! 42. Nem 
lúgos 44. Idegen levegő 47. A te
tejére 49. Heves megye székhe
lye 50. Foggal őrlő 52. Regény 
szerzője 53. Halkan mond 58. 
Angol nem 59. Vés 60. Kiejtett 
betű 61. Dehogy! 62. Kálium.

-frié- 
*

Előző havi rejtvényünk sajnos 
rosszul jelent meg, ezért meg
fejthetetlen volt. A hibáért szíves 
elnézést kérünk.
E számunk rejtvényének meg
fejtését november 6-ig kell 
beküldeniük szerkesztősé-günk- 
be: Aszód, Kossuth L. u. 59.

kú/cuuudú!

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59 Tel: 28/402-321
Fax: 28/400-117

Nyomdai előkészítés:
Zoltán Videostúdió - Aszód, Kossuth Lajos u. 59.

T: 28/402-321; 06 20 974-3040
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

2.500 példányban 
ISSN-1217-890X


