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Uj nyelvi labort avattak 
az állami középiskolában

A termet a szakközépiskolások és a 
gimnazisták egyaránt használják

Ötmilliót zároltak a Csengey 
iskola költségvetéséből

Egykori diákként óhatatla
nul is a huszonöt évvel ezelőtt 
feltételek jutottak eszembe a 
minap, amikor a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szak
középiskola és Kollégium 
vezetése megmutatta nekem az 
intézmény legújabb büszke
ségét, a 16 fős nyelvi labort. A 
mi időnkben is ennek hívtak 

bán vadonatúj bútorokon va
donatúj számítógépek sora
koznak, az asztalokon pedig 
LCD monitorok garantálják, 
hogy a tanuló - ha szükséges 
jegyzetelni - azért a füzeteivel 
is elférjen. Az angol és német 
nyelv tanítását segítő szoft- 

(Folytatás a 21. oldalon)

Legutóbbi ülésén ötmillió 
forintot zárolt a képviselői-tes
tület a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola költségvetéséből, 
miután ismertté vált az intéz
mény egyik dolgozója és mun
káltatója között zajló per köz
benső ítélete, melyben a bíró
ság a munkavállalónak adott 
igazat.

A pénz zárolását azért most 
rendelte el a képviselő-testü

let, mert nem szeretné, hogy az 
esetleg kifizetendő összeg az 
iskola, ezen túlmenően a város 
2006. évi költségvetését ter
helje. A rendelkezés az intéz
mény dolgozóinak ez évi juta
lomkeretét, illetve az iskola 
bérmegtakarítását veszélyez
teti, mivel minden egyéb pénz
ügyi lehetősége kötelezettsé
gekkel terhelt. Az iskola veze
tősége fellebbezett. R. Z.

egy termet, amiben a négy év 
alatt talán ha kétszer használ
tuk az orosz nyelv tanulása 
során az akkori berendezést. 
Valószínűleg nehézkes volt ke
zelni, és biztosan sokszor rom
lott el az analóg BRG gyárt
mányú magnókat felvonultató 
eszközpark. Ezzel szemben a 
szakközépiskolai részben 
nemrégiben kialakított labor-

Aszód Fesztivál 
2006:

Hol? Miből?
Elszámolt az Aszód Fesz

tivált szervező bizottság azzal 
a támogatási összeggel, amit 
az önkormányzat biztosított az 
idei rendezvény sikeres lebo
nyolításához. Az összesen 
1.150 ezer Ft-os városi segít
ségből sikerült fedezni többek 
között a színpadfedést, a fény 
és hangtechnikát, de ebből 
fizették a közreműködők ét
keztetését és az EMÁSZ-nak 
járó áramdíjat.
A rendezvény természetesen 
nem ennyibe került. Az egyben 

(Folytatás az 5. oldalon)

Állami kitüntetést kapott 
a GAMESZ vezetője

A stresszhelyzeteket a családi háttere 
oldja a leghatékonyabban

15 éve vezeti a GAMESZ-t Tolmácsi Miklós. Munkája el
ismeréseként október 23-a alkalmából a Belügyminiszté
riumban Lampert Mónikától a szaktárca vezetőjétől a Köz 
Szolgálatáért Erdemjel ezüst fokozatát vehette át. Lapunk a 
gratulációt követően ebből az alkalomból készített vele 
beszélgetést.

- Nagyon meglepődött a jó tudtam rendesen felkészülni,
híren? Ezt megelőzően Német-

- A legteljesebb mértékben, országban, Obernburgban
és még az átvételére sem (Folytatás a 3. oldalon)

Fekvőrendőrök: 
mint a mesében?

Az autósok a
Hunyadi helyett 

más utcákat 
•választalak

A közelmúltban két új fekvő
rendőr „lépett szolgálatba” 
Aszódon, mégpedig a Hunyadi 
utcában. Kivitelezésüket egy 
utcabeli vállalkozó vállalta, 
aki még az áprilisi közmeg
hallgatáson kérte a képviselő
testületet, járuljon hozzá a 
megépítésükhöz, mert a szó
ban forgó utcában oly mér
tékben nőtt meg az átmenő for
galom, hogy az már veszélyez
teti az épületek állagát, és 
zavarja a benne élők nyugal
mát. A fekvőrendőrök novem
ber elejére készültek el, ám 
máris sok panasz van rájuk. 
Sokak szerint túl jól sikerült: a 
gépkocsik nehezen jutnak át 
rajtuk. Nem csoda hát, hogy a 
legutóbbi képviselő-testületi

(Folytatás a 4. oldalon)



Aszódi Tj'jKÖR 2005. NOVEMBER.

• •

Önkormányzati hírek
2005. október 26.

A képviselő-testület elsőként 
a részben önálló intézmények 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatának módosítására tett 
javaslatot fogadta el, majd be
számolót hallgatott meg a Vá
rosi Óvoda működéséről. Ezt 
követően is beszámoló követ
kezett, mégpedig a fesztivál
szervező bizottság tájékozta
tója a 2005. évi Aszód Feszti
válról. Erről külön cikkben ol
vashatnak, csakúgy, mint az 
Aszód FC támogatásával kap
csolatos döntésről és a vá
rosban adható kitüntetésekről.
A leltározásról szóló új ren

delet elfogadása volt a képvi
selő-testület következő fel
adata. Eszerint a Polgármesteri 
Hivatalban és a fenntartásában 
működő, önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerveknél két
évente kell a leltározási felada
tokat végrehajtani.

2005. november elsején élet
be lép a közigazgatási hatósági 
eljárásról szóló törvény, amely 
megreformálja a hatósági ügy
intézést. A törvény többek kö
zött kimondja, hogy az önkor
mányzatoknak joguk van arra, 
hogy eldöntsék, a közigazga
tási hatósági eljárásban mely 
ügyeket lehet elektronikus 
úton intézni, illetve mely 
ügyekben határoznak meg 
rövidített határidejű ügyin
tézést. A képviselőtestület által 
elfogadott rendelet szerint 
többek között elektronikus 
úton is intézhetők a születési és 
házassági anyakönyvi kivo
natokkal kapcsolatos teendők, 
a lakcímváltozás bejelentése, 
az építési engedély iránti 
kérelem stb. Több hatósági 
ügyben a 30 napos ügyintézési 
határidő helyett 3 napos ügy
intézést állapított meg a 
képviselő-testület. Ezek: a te
metési segély, a hatósági bi
zonyítvány kiadása és az átme
neti segély, illetve a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás 
intézése az átruházott hatáskör 
gyakorlása esetén.

Járdaépítés volt a témája a 
következő napirendi pontnak. 
A Szentkereszt utcai lakók - 
összesen 12 ingatlantulajdo
nos - azzal fordultak az önkor
mányzathoz, hogy vállalják a 
házaik előtt megépítendő 
mintegy 200 méter hosszú jár
da elkészítését, amennyiben az 
építési anyagot biztosítja hoz
zá a város. A műszaki iroda két 
megoldást javasolt: az egyik a 
járdalapos, a másik pedig a 
viakolor köves építés volt. En
nek megfelelően azzal a di
lemmával került szembe a kép
viselő-testület, hogy az olcsót 
vagy az esztétikust részesítse 
előnyben. Az ülésen megjelent 
lakók inkább a drága, de szebb 
járda megépítésére voksoltak, 
míg a képviselők - tekintettel a 
város súlyos anyagi gondjaira 
-költségmegosztásban gon
dolkodtak, vagyis abban, hogy 
a lakók a munkájuk mellett a 
szükséges segédanyagok árát 
is fedezzék. Az hamar nyilván
valóvá vált, hogy a családok 
nem tudnak erre 3 8-40 ezer Ft- 
ot áldozni. Végül olyan komp
romisszum született, hogy a 
város biztosítja a díszburko
latot, a kerti szegélyt, a ka
vicságyazatot, a szegélyge-

200 ezer Ft segítség Nyárádszeredának
A székelyföldi árvíz okozta 

pusztításról szóló hírek, a mé
diákban látható sokkoló képek 
érző szívű emberek ezreit in
dította meg, akik önzetlen tá
mogatást igyekeztek, igye
keznek adni. Az aszódi képvi
selő-testület Huszár László 
képviselő kezdeményezésére 
tájékozódott, testvérváros
unk, Nyárádszereda mennyire 
sínylette meg a hatalmas eső
zést és annak következmé
nyeit. Dászkel László, az ottani 
polgármester arról tájékoztatta 
Bagyin Józsefet, hogy egy 
kisebb családi ház teljesen 
összedőlt, így elkél a segítség. 

rendát és a cementet. Ez mint
egy 1 millió 148 ezer Ft-ba 
kerül, A lakóknak arról kell 
nyilatkozniuk, a munkájukon 
túl vállalják-e a további, mint
egy 233 ezer Ft-ba kerülő se
gédanyagok árát.

Aszód is csatlakozott azok
hoz a településekhez, amelyek 
Hatvan gesztorságával az állati 
hulladékok ártalmatlanítására 
létrehozandó telep megvaló
sítása érdekében közösen pá
lyáznak. A megállapodás sze
rint a szövetkező önkormány
zatok sikeres pályázat esetén a 
nem elszámolható költséghez, 
sikertelen pályázat esetén pe
dig a teljes költséghez a lakos
ság létszámának arányában já
rulnak hozzá.

A képviselő-testület térítés
mentesen átadja a Szontágh 
lépcső 4. szám alatti épület
részt a Petőfi Múzeumnak. 
Asztalos Tamás múzeumigaz
gató azzal indokolta az ingat
lanszerzésre irányuló kérel
met, hogy a MÓL Rt. a Tisza- 
újváros-Százhalombatta ve
zeték bővítését tervezi a Pest 
megyei szakaszon. Az ezzel 
járó földmunkák 65 régészeti 
lelőhelyet érintenek, amelyek 
közül több is az aszódi múze
um gyűjtőterületén található. A 
váratlan, nagyléptékű ásatások 
leletanyagának befogadására a 
múzeum nincs fölkészülve, a 
kért épületrész azonban meg
oldaná a hirtelen fellépő rak-

Döntéshozóink a pénzügyi 
bizottság javaslatát elfogadva 
200 ezer Ft támogatást szavaz
tak meg. Csupán összeha
sonlításként: a román kor- 

Közlemény
Az Aszód Városért Alapítvány 2005-ben a személyi jövedelem
adóból felajánlott 1 %-okból befolyt összeget célkitűzésének 
megfelelően használta fel. Az Alapítvány a szja 1 %-ából a 
számlájára érkező összegek felhasználására ismét pályázatot 
hirdet. Erre olyan oktatási, művelődési intézmények, civil szer
vezetek jelentkezhetnek, akik az alapítvány célkitűzésének 
megfelelően kívánják a kapott támogatást felhasználni. A pá
lyázatokat 2006. január 31 -ig kell benyújtani a következő cím
re: Polgármesteri Hivatal Aszód Szabadság tér 9.

tárhiányt. A múzeummal kap
csolatos hír még, hogy Pest 
Megye Önkormányzata lépé
seket tett a Petőfi Múzeum 
műemléki felújításának meg
indítása érdekében.

A közelmúltban felmérette a 
képviselő-testület, milyen 
mennyiségű zúzottkőre van 
szükség a kőszőrt utak kátyú
zásához. A kő beszerzése 978 
ezer Ft-ba kerül, amit a fel
halmozási bevételek terhére 
biztosít a város.

Két árajánlat érkezett a Béke 
utca rehabilitációs tervének 
elkészítésére. A Közbeszerzési 
Bizottság a Kvadrum Építész 
Kft. kijelölését támogatta, amit 
a grémium elfogadott. A cég 
bruttó 2,47 millió Ft-ért vé
gezheti el a munkát.

Érkezett egy árajánlat a sződi 
illetőségű Red Knight Kft-től 
gyepmesteri munkák elvégzé
sére, ám az ezért kért összeget 
túlságosan magasnak találta a 
képviselő-testület. így tovább
ra is marad az a megoldás, 
hogy - alkalomszerűen - a kó
bor kutyák befogásával a dányi 
gyepmestert bízzák meg.

A képviselő-testület végül j e- 
lentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű feladatokról és a két 
ülés között tett intézkedések
ről. Az ülésről készített jegy
zőkönyv a Városi Könyvtár
ban olvasható. R.Z.

mánytól a segítségre szoruló 
család 50 ezer Ft-nak meg
felelő lejt kapott kártérítés
ként.
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Állami kitüntetést kapott a GAMESZ vezetője
A stresszhelyzeteket a családi háttere oldja a leghatékonyabban

(Folytatás az 1. Oldalról)
töltöttem néhány napot. A ha
zaérkezésemet követő napon 
annak rendje és módja szerint 
dolgozni mentem. A kollégáim 
viszont azzal fogadtak, hogy 
mit keresek én ott, amikor már 
régen úton kellene lennem 
Budapest felé. Szerencsére 
sikerült még időben érkeznem 
az ünnepségre.
- Beszélgessünk erről a 

tizenöt évről! Hogyan emlék
szik vissza a kezdetekre?

- Azt kell mondjam, telje
sen más volt minden. Amikor a 
GAMESZ vezetésére kiírt pá
lyázatot sikerült elnyernem, a 
mi cégünknek még csak az 
intézmények ellátása volt a fel
adata. Mellette néhány apró 
részfeladatunk volt, mint pél
dául a temető rendben tartása. 
Mára a feladatkörünk alaposan 
felduzzadt, hiszen hozzánk 
tartozik a hulladékgyűjtés, az 
önkormányzati ingatlanok 
kezelése, a bérlemények üze
meltetése, a parkfenntartás, 
télen az önkormányzati utak és 
járdák csúszásmentesítése és a 
közhasznúak foglalkoztatása, 
amelynek bevezetése, meg

Köszönet a segítségért!
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete idén is megrendezte 
jótékonysági bálját. Ezúton szeretnénk megköszönni mind
azoknak, akik segítségükkel támogatták a sikeres lebonyolítást:

Gesztenyés vendéglő Bag, Vécsey Károly Helyőrségi Klub, 
Ondrik nyomda, Gála Kft., Mózner cipöbolt, Luca butik, Höl
gyek boltja, Festékbolt-Kárász Pál, Divatvarázs, Csilla ékszer, 
Barkácsház 94 Kft., Megaprint Kft., bernadett Stúdió, Pöttöm 
kuckó, Kalamáris papírbolt, Oxy Szépségszalon, La Finestra 
pizzéria, Elekroszolg. Kft, Bababolt, Rőfös bolt, Patina, Bizarr 
divat, Farmer shop, Potika- hatalyák Jánosné, Borkesz Tibor, 
Fekete-fehér divatáru, Lady XL divatáru, Kiss-Textil Kft., 
Sörpatika, Chili burger, Rigó Lászlóné, Lakótelepi festék és ta
pétabolt, 30-as autósbolt, Elektronikai-háztartási felszerelés- 
Szabó Mária, lakótelepi papírbolt, Riva-Lux háztartási és 
illatszerbolt, Giorgio férfidivat, Ricsi presszó, Bédeg Györgyné 
vállalkozó, Geri virágbolt, Bútor-lakberendezés, Sándor 
Jánosné, Virág bazár, Teliér Zoltánná, Márti virág, Százforintos 
bolt, Kézműves bolt.

gyökereztetése ránk hárult, és 
amely igen látványos szeletévé 
vált a tevékenységünknek. Ki 
kell emeljem még a hulladék
gyűjtést, amely községi fel
adatból régiós tevékenységgé 
nőtte ki magát.
- Ha jói számolom, öt 

plusz-feladatot kapott a 
GAMESZ. Ötszörösére nőtt 
a dolgozói létszám is?

— Jó lett volna... A valóság 
az, hogy jószerével csak az 
adminisztrációs létszám növe
kedett, amit a feladatbővülés 
természetesen megkívánt. A 
fizikai dolgozók száma 
ugyanannyi, mint tizenöt évvel 
ezelőtt. A technikai eszközök 
terén jóval nagyobb előrelé
pést sikerült elérni. Talán so
kan emlékeznek még arra az 
időszakra, amikor a szemetet 
egy ARO-val és egy AVIA-val 
gyűjtöttük. Szó sem volt még 
tömörítésről, a munkások la
páttal dobálták föl a szemetet a 
platóra. Ehhez képest ma van 
egy 7 köbméteres Renault és 
egy 18 köbméteres Mercedes 
típusú, tömörítésre képes sze
métszállító autónk, amelyek
hez egy nyertes pályázatnak 

köszönhetően rövidesen csat
lakozik egy újabb Mercedes, 
amely a hulladékszigetek kon
ténereit is kezelni tudja. És 
említhetnék még számos esz
közt - sószóró berendezést, ut
cai takarítógépet -, amelyek 
szintén a város szebbé tételé
ben, élhetőbbé válásában segí
tenek.
- Volt még egy nagy válto

zás a GAMESZ életében...
- Tudom, a költözésre gon

dol. Valóban óriási dolog, 
hogy a kastélyból a Kossuth 
Lajos utca 59. szám alá került a 
székhelyünk. A Podmaniczky 
kastélyban rettentő mostoha 
körülmények között kellett a 
munkatársainknak dolgozni, 
elég, ha azt említem, hogy az 
ott kialakított műhelyhez nem 
tartozott szociális blokk. A je
lenlegi telephelyen elsőként az 
irodaházat sikerült felújítani, a 
hátsó rész eladásából szárma
zó pénzből pedig az üzemcsar
nokot varázsolhattuk komfor
tosabbá. Ma már kulturált kö
rülmények között dolgozhat
nak mind az adminisztratív, 
mind a technikai dolgozók.
- Gondolom, nem tévedek 

akkor, amikor az állítom, a 
GAMESZ sokszor kap hide- 
get-meleget az aszódiaktól. 
Dicséretben is részesülnek?
- Gyanítom, emberi sajátos

ság az, hogy inkább szid, mint
hogy hangot adjon a pozitív 
változásoknak. Természetesen 
ez is előfordul, de ritkábban, 
mert a jót egy idő után min
denki természetesnek veszi. 
Mondok rá példát. Amikor 
először tettük ki a főútvonal 
melletti kandeláberekre a 
muskátlikat, sokan fejezték ki 
szóban is az örömüket. Ma már 
senki nem dicsér ugyanezért. 
Természetessé vált, hogy 
Aszód főútja virágos a tavaszi
nyári időszakban. Ugyanez a 
helyzet a karácsonyi díszkivi
lágítással is. Természetesen 
tisztában vagyok vele, hogy 
bizonyos dol-gokat lehetne 

még jobban csinálni, és az erre 
való törekvés is megvan ben
nünk. A lehetőségünk viszont 
sokszor korlátozott.
- A dicséretet könnyű elvi

selni. De hogyan dolgozza fel 
a kudarcokat?
- Én inkább stresszhelyzetről 

beszélnék. Az állandó készen
lét sokszor okoz bennem fe
szültséget. A családom jelenti 
a nyugalom szigetét. El
mondhatom, hogy a feleségem 
személyében megértő társra 
leltem, aki maximálisan segít 
nekem. Mellette három gyer
mekem van, akiknek szépen 
alakul a sorsa. Mindhárman 
felsőfokú végzettséget szerez
tek, és megállják a helyüket az 
életben. Szülőként nagyon jó 
érzés ezt látni és megélni. So
kan tudják, hogy én a katolikus 
közösségben is feladatot vál
laltam. Természetesen ez is 
munkával jár, mégsem terhet, 
hanem a pozitív feltöltődés le- 
hetőségétjelenti.
-Mit szólt a környezete a 

kitüntetéshez?
- Őszinte legyek? Nem 

nagyon vertem eddig nagy
dobra. A családom természe
tesen örült neki, és az isme
retségi körömből is többen 
gratuláltak. A legpozitívabb él
ményt mégis a minisztérium 
szerezte, mégpedig azzal, 
hogy a kitüntetés átvételére 
nemcsak engem invitált meg, 
hanem a feleségemet is. 
Együtt hívtak ki minket az át
vételnél, és a miniszter asz- 
szony vele is kezet fogott. Ez 
pedig az én érzésemet adta 
vissza: én ugyanis azt tartom, 
az érdemjel elérése nemcsak 
az én munkámnak, hanem a 
feleségem, a családom bizto
sította háttérnek is köszönhető. 
A kitüntetés az ő érdemük 
elismerése is.

R.Z.
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Fekvőrendőrök: 
mint a mesében?
Az autósok a Hunyadi helyett 

más utcákat kénytelenek választani
(Folytatás az 1. oldalról)

ülésen néhány képviselő Fehér 
Endrének, a műszaki iroda ve
zetőjének azt a kérdést sze
gezte, a fekvőrendőrök megfe
lelnek-e a szabványnak. A 
szakember arról tájékoztatta a 
grémiumot, ezekre a műtár
gyakra egyelőre nincs meg
felelő előírás. Ö maga a hely
színen arról győződött meg, 
hogy a fekvőrendőrök magas
sága 10 cm, és ez nem számít 

Egyszemélyes üzemmódban nincs gond, terhelten igen
magasnak. Talán a felvezető 
rész lett a kelleténél egy picit 
meredekebb. Az irodavezető is 
tett próbát. Az autója - egy 
VW Passat - meglehetősen 
hosszú, és a tengelytávolság is 
a nagyobbak közé tartozik, 
mégsem akadt fenn. Viszont 
kellőképpen le kellett lassíta
nia ahhoz, hogy a lengéscsil
lapítók ne üssenek fel.
A fekvőrendőr tehát úgy tűnik, 
elérte célját. A helyzet - az iro
davezető szavaival élve -még
is egy népmeséhez hasonlít. 
Tudják, amikor egy öregem
ber, az unokája és egy szamár 
poroszkál az úton. Amikor az 
öreg ül fenn a szamáron, az 
öreget szólják meg, amikor a 
gyerek, akkor a gyermeket. 
Amikor meg ketten cipelik a 
szamarat, kinevetik őket.

Tudomásunk szerint már a két 
másik - az Arany János utcai - 
fekvőrendőrökre is érkezett 
panasz. A bejelentők szerint az 
autók túlságosan csöröm
pölnek, amikor áthaladnak 
rajtuk...

Nos, eredetileg a cikkem itt ért 
volna véget. Csakhogy idő
közben kaptam egy olvasói le
velet a következő felkéréssel:

Tisztelt Szerkesztő úr!
Az alábbi közérdekű prob

lémában kérjük a segítségü
ket. Aszódon a közelmúltban 
építettek kettő darab fekvő
rendőrt. Mindkettő komoly 
problémát jelent az arra hala
dó járművek számára. Egyi
ken sem lehet áthajtani, mivel 
a gépjárművek alja még akkor 
is koccan az útburkolattal, ha a 
gépkocsiban csak a vezető tar
tózkodik. Ha pedig az autóban 

Üzenet a kapitánynak
Bárki megírhatja észrevételeit, javaslatait, ötleteit arendörök 

munkájával kapcsolatban a gödöllői rendőrkapitánynak. Dr. Ju
hász István rendőr alezredes a kapitanyvalasz@citromail.hu 
e-mail címre várja a leveleket, amelyeket természetesen meg is 
válaszol.

hátul is helyet foglal két fő, ak
kor már nem is lehet átmenni 
rajtuk. Nevezett problémával 
már megkerestük a helyi ön
kormányzat műszaki osztá
lyát, ahol Fehér Endre úrnál 
panaszt emeltünk.
Tekintettel arra a tényre, hogy 
ez az építmény nem rendelte
tésszerű, és ennek használata 
során több gépjárműben kelet
kezik majd kár, a javítási költ
ségeket kártérítés formájában 
fogjuk a kivitelezőnél, illetve 
az önkormányzatnál követelni. 
Addig pedig aláírásgyűjtéssel 
kívánunk tiltakozni ezen se
bességlassító ellen. Mindezek 
alapján arra kérjük Önöket, ha 
van rá mód és lehetőség, győ
ződjenek meg saját maguk is a 
nevezett fekvőrendőr minő
ségéről és használhatóságáról.

Tisztelettel: Újtelepi lakók

A levél elolvasása után elau
tóztam a Hunyadi utcába. 
Tapasztalataim: a Skoda Fabia 
kombi - ami szerintem nem 
tartozik sem a túl alacsony, 
sem a túl magas felépítésű 
autók közé - egy személlyel 
nem akadt fel, sem fölfelé, sem 
lefelé haladva. A meglepetés 
akkor ért, amikor négy sze
mély - többek között Tolmácsi 
Miklós, a GAMESZ vezetője - 
ült a gépjárműben. Bármilyen 
óvatosan próbáltam venni a 
szóban forgó akadályokat, az 
autó alja hozzáért a fekvő
rendőrhöz. Ráadásul lefelé jö
vetjóval „durvább” a dolog, a 
fönti fekvőrendőmél az autó 
közepe is karistol. A személyes 
véleményem már nekem is az, 
hogy túl jól sikerült a fekvő
rendőr. Valószínűleg a fölka- 
patás szöge lett túlságosan me
redek. Észrevételeimet magam 
is jelzem Fehér Endre iroda
vezetőnek. Rácz Zoltán

Felelős szerkesztő

Átszervezték 
a PEMÁK-ot
A sószórók ezentúl

Veresegyházról 
indulnak

Átszervezésen esett át a 
Pest Megyei Közútkezelő 
Szolgáltató Kht. Megszűnt a 
dunakeszi üzemigazgató
ság, Aszód ismét a váci kiren
deltséghez tartozik. Több 
személyi változásra is sor 
került. A korábbi igazgatót, 
Kenderessy Jánost az Or
szágos Közútkezelő Szolgál
tató Kht. igazgatójává vá
lasztották, utódja Duma Vik
tor lett.

A Tárnokon tartott tájékoz
tatón - amelyen Aszódról Tol
mácsi Miklós, a GAMESZ ve
zetője vett részt - a jelen
lévők megtudhatták, jövőre 
sem jut több pénz a megye 
útjaira. A szakemberek szerint 
ennek a nagyszabású autópá
lya-építés a legfőbb oka. Az 
előttünk álló télre való felké
szülés is téma volt. Ami 
Aszódot érinti: megszüntet
ték a kartali depóniát, ahol ed
dig a szóróanyagokat tárolták. 
A sószóró gépek Veresegy
házról indulnak majd. Az új 
igazgató Aszód viszonylatá
ban mégis azt ígérte, térsé
günkben a korábbiakhoz ké
pest hamarabb kezdik meg a 
csúszásmentesítést. Ezt a na
gyobb kapacitású gépek bizto
sítják majd, és nem történik 
meg, hogy Aszód határához 
érve azért kell visszafordulni, 
mert elfogyott a só. A riasztási 
terv szerint ónos eső esetén 
városunkban az észleléstől 
számított 25 percen belül meg 
kell kezdeni az érdesítést. A 
hóeltakarítás esetében „eny
hébb” a tervük, vagyis később 
érnek ide. A hó eltakarításába a 
GAMESZ is besegít, a belterü
leti buszmegállók hómente
sítését az ő eszközparkjukkal 
oldják meg, amihez a PEMÁK. 
két fuvar sót biztosít. R. Z.

mailto:kapitanyvalasz@citromail.hu
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A nyilvánosság korlátái, avagy kell-e nekünk helyi televízió?

November 9-én Aszód Város 
Képviselő-testülete a helyi nyil
vánosság két fő fórumának 
anyagi támogatását tárgyalta. Az 
egyik régi hagyománnyal bíró, 
minden aszódi háztartásba el
jutó ingyenes havilap, az Aszódi 
Tükör, a másik egy új - leg
alábbis Aszódon - új média, a 
helyi televízió.

Vegyük sorba, melyek azok az 
információs csatornák, amelye
ken keresztül városunk lakói fi
gyelemmel kísérhetik a helyi 
történéseket, eseményeket, in
formálódhatnak „közös dolga
inkról”. A legrégebbi hírforrás 
az önkormányzatokról szóló 
törvényben kötelezően előírt 
képviselő-testületi ülésekről 
szóló jegyzőkönyvek, melyek 
bárki számára rendelkezésre áll
nak a Városi Könyvtárban. Ezek 
a képviselő-testületi ülések szó 
szerinti jegyzetei, meglehetősen 
teijedelmesek, ezért ha valaki 
egy számára fontos részletet ke
res, el kell ballagnia a Városi 
Könyvtárba és sok időt kell 
szánnia a kutatásra.

A következő média az évti
zedes hagyománnyal bíró helyi 
havilap, az Aszódi Tükör. A la
pot tavaly képviselő-testületünk 
ingyenessé tette, és minden 
háztartásba eljuttatja. Az újság - 
közszolgálati feladatán - túl he
lyi fórumként is működik, meg
jelenhetnek és ütközhetnek ben
ne a különböző vélemények. 
Méreténél fogva képes teret adni 
nagyobb lélegzetű írásoknak. 
Hátránya, hogy havonta egyszer 
jelenik meg, ezért a friss infor
mációk közlésére kevéssé alkal
mas. Jelenleg a városnak évi 3 
millió Ft-ba kerül a lap megje
lentetése, és ez az összeg 2006- 
ban sem változik. Három éve 
működtet városunk saját inter
netes honlapot, melyet ma már 
naponta 80-100 látogató keres 
fel. Előnye, hogy olcsón (in
gyen) naprakész, friss informá
ciókkal szolgál. Hátránya, hogy 
kevés aszódi háztartás rendel
kezik internet kapcsolattal, ezért 
viszonylag szűk kört ér el. 
Kábeltelevízió csak néhány hó

napja működik városunkban, te
rületi lefedettsége kb. 80 %-os. 
Az Amozi Kft. információi sze
rint városunk kábeltévével le
fedett területén mintegy 900 
háztartással kötöttek műsor
szolgáltatási szerződést. A csa
tornák között kötelezően előírt 
módon közszolgálati csatornát 
is üzemeltetnie kell a társaság
nak, melyet minden helyi 
közszolgálati műsort szolgáltató 
részére rendelkezésre kell (térí
tésmentesen) bocsátania. A köz
szolgálati csatornába egy műsor
szolgáltató jelentkezett ezidáig, 
az Aszód TV néven működő, 
Rácz Zoltán nevével fémjelzett 
szolgáltatás. Először képújság 
indult, majd később már önálló 
műsorral is jelentkezett a 
televízió. Az önkormányza
tunkkal kötött megállapodás 
alapján a képújság lapjain in
gyenesen közszolgálati informá
ciókkal szolgál, a képújság mű
ködéséhez szükséges költsé
geket reklámokkal teremti elő. 
Az önálló műsor kezdetben a 
képviselő-testületi ülések vágat- 
lan, felvételről történő közvetí
tése volt, mely később kibővült a 
jelentősebb helyi események 
közlésével is. A visszajelzések
ből már látható, hogy a helyi TV 
talán legnépszerűbb „műsora” a 
testületi ülések közvetítése. (A 
be nem kötött lakásokban video
kazettán nézik meg a felvételt.) 
Az érdeklődő közvetlen bepil
lantást nyerhet az általa meg
választott képviselő(k) munká
jába, a testületet foglalkoztató 
problémákra és az ezekre hozott 
intézkedésekre. A nyilvánosság 
jótékony hatását több síkon 
érezhetjük: kevesebb a képvise
lői hiányzás, a korábban ritkáb
ban megjelenő képviselők most 
már fontosnak tartják, hogy 
megjelenjenek az üléseken. Sőt, 
hozzá is szólnak az aktuális té
mához. Felszólalásaink össze
szedettebbek, lényegre törőbbek 
lettek. Jobban meggondoljuk 
ezek tartalmát is, hiszen mind
egyikünk tudja, mondanivalóját 
a közvetítések alkalmával akár 
több százan hallhatják. Ezért 

aztán jobban fel is készülünk az 
ülésekre.

Nekünk, választott képvise
lőknek fontos feladatunk a nyil
vánosság több síkon történő biz
tosítása. A képviselő-testületi 
ülésekre gyakorlatilag senki, a 
közmeghallgatásokra 20-30 fő 
kíváncsi, annak ellenére, hogy 
minden lehetséges fórumon 
közzétesszük az időpontokat. El 
kell fogadni: az egész napi mun
ka és rohanás után nehezen moz
dulnak ki az emberek otthonról, 
de ha házhoz visszük a közéletet, 
akkor szívesen és érdeklődve 
nézik meg. Ezért az a vélemé
nyem, igenis szükség van helyi 
televízióra, helyi közszol
gálati műsorra.
A november 9-i testületi ülésen a 
TV üzemeltetője támogatási 
kérelemmel fordult a képviselő
testület felé. Úgy gondolta, ha a 
képviselők fontosnak tartják a 
nyilvánosság eme korszerű fóru
mát, úgy áldozni is fognak rá és 
nem váiják el, hogy ingyen, saját 
költségére közvetítse a közhasz
nú információkat az aszódiak 
lakásába. A kérelem miatt 
hosszú vita bontakozott ki. Volt, 
aki azt mondta: mi (mármint a 
képviselő-testület), nem kértük 
ezt a szolgáltatást. Valóban nem 
kértük. Mint ahogy nem kértük a 
művészeti iskolát, a Városi Civil 
Vegyeskart, a Városi Nyugdíjas
klubot, a futball klubot, a sza
badidősport egyesületet, a Kas
télyzenekart és még sorolhat
nám. Mégis, mindegyiket fon
tosnak tartva lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk őket támo
gatni. Hiszen ettől színesedik 
városunk élete, ettől (is) városias 
Aszód. Más képviselő egyszerű 
vállalkozásnak vélte a helyi tele
víziózást, és a többi vállalkozás 
támogatásával kötötte össze. Mi 
lesz, ha a többi vállalkozás, ha 
'„rosszul megy a bolt”, szintén 
segítségért folyamodik? Úgy 
gondolom, ha a többi vállalko
zás szintén közérdekű informá
ciót közvetít városunk polgárai 
felé, hasonló mértékben megér
demli a támogatást. Szabad a pá
lya, nem tiltja törvény, hogy to

vábbi vállalkozók jelentkezze
nek be az önkormányzati csa
tornába, sőt kötelesek vagyunk 
részükre teret adni.

A vita végén mégiscsak 
támogatásra méltónak ítélte meg 
közgyűlésünk a TV-t. Költség
kímélő megoldás született: az 
Aszód TV működését a Műve
lődés Háza eszközbeszerzésén 
keresztül támogatjuk, illetve a 
műsorkészítéshez igénybe vehe
tik a Csengey iskola új beszer
zésű informatikai eszközeit. Az 
eszközök használatáról megálla
podást kell kötnünk, melyben 
egyértelműen szabályozzuk, a 
TV a támogatásért cserében mit 
és mennyit nyújt. Ezzel a meg
oldással a felelős szerkesztő ígé
rete szerint 2006-ban továbbra is 
lesz Aszód TV.

Kovács Tamás
Alpolgármester

Aszód Fesztivál
2006.:

Hol? Miből?
(Folytatás az 1. oldalról) 
laktanyabúcsúként is hirdetett 
program költségeire a pályáza
tokból és egyéb befizetésekből 
származó 3,5 millió Ft honvéd
ségi alapítványon kerüli a rende
zőkhöz. A 4,5 millió Ft-ban nem 
szerepel a honvédség által vég
zett munka, a Galgamenti Ví
ziközmű vízbekötési költsége, a 
GAVIT-nak területrendezéshez 
biztosított segítsége, valamint a 
GAMESZ-nek a takarításban 
vállalt szerepe. A tételek közül 
jövőre mindenképpen ki kell 
váltani a honvédségi munkát.

A 2006. évi fesztiválról csak 
érintőlegesen esett szó. A bizott
ság két lehetőséget vázolt fel. 
Az egyik szerint a város csak 
egynapos rendezvényt szervez a 
főtéren augusztus 20-án, mely
hez 1 millió forintot biztosít.
A másik lehetőség szerint a 
rendezvény háromnapos lesz a 
már kialakított helyszínen a 
szükséges pénzügyi források 
biztosításával. Ehhez viszont 
támogatókra kell lelni. R.Z.
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1956-ra emlékeztünk

A megemlékezes egyik szereplője: a Városi Civil Vegyeskar

A Forradalom emléknapjára
Buzgán József plébános beszéde

Felhős, komor napra éb
redtünk október 23-án. Aztán 
délutánra megváltozott az idő
járás. Mintha szimbolizálni 
akarta volna a 49 évvel ezelőtt 
történt eseményeket: az elnyo
más borús fellegéből délutánra 
a szabadság napfényébe jutott 
a változtatásokat kívánó tö
meg.
A Művelődés Háza udvarán 

az 1956-os forradalom és sza
badságharc évfordulója alkal
mából tartott megemlékezésen 
elsőként az Evangélikus Gim-

Nemcsak október 23-án, hanem november 4-én, a forradalom 
eltiprásának napján is gyűlt gyertya a Művelődés Háza falán el
helyezett emléktáblánál. A megemlékezést az MDF helyi szer
vezete kezdeményezte, amelynek tagjai szerették volna, ha a 
többi párt is velük tart. AFidesz MPSZ elfogadta a meghívást, és 
küldött képviselőt, az MSZP helyi szervezetének vezetőit vi
szont nem sikerült elérni. A gyertyagyújtást követően Szabó 
Zoltán református lelkész mondott imát a hősökért.

Tóth Gábor a Fidesz MPSZ jelöltje
A Fidesz MPSZ Pest megye 5. számú választókerületében a 
küldöttközgyűlés döntését figyelembe véve ismét Tóth Gábort 
indítja a 2006. országgyűlési választásokon. Értesüléseink sze
rint egyedül az aszódi FIDESZ-csoport állított új jelöltet, még
pedig a bagi dr. Péter Mihály személyében, aki az aszódi csoport 
tagja. A szavazás során a küldöttközgyűlés a jelenleg második 
ciklusát töltő honatyát erősítette meg tisztségében. Arésztvevők 
szavaztak a megyei választmány egy megüresedett helyének be
töltéséről is. A tisztséget Kovács Róbert nyerte el dr. Péter Mi
hály ellenében. A másik nagy párt, az MSZP már korábban 
döntött arról, hogy választókerületünkben ismét Szabó Imrét, 
Pest Megye Közgyűlésének  jelenlegi elnökét indítja.

Kovács Tamás felvétele 

názium diákjai elevenítették 
fel a korabeli eseményeket. 
Ezt követően Buzgán József 
plébános mondott megemlé
kező beszédet, majd a Városi 
Civil Vegyeskar műsorát hall
gathatták meg az egybegyűl
tek. Az ünnepség koszorú
zással, majd a Szózat hangjai
val ért véget. Az eseményt je
lenlétével megtisztelte Szabó 
Imre, Pest Megye Közgyűlé
sének elnöke is.

R.Z.

Ünnepi hangulat

Ugye, ha ünnepelünk, lehe
tünk vidámak, felszabadul
tak. Segíteni szeretnék ebben. 
Ehhez fel kell oldanunk mind
azt, ami feszül bennünk az ün
nep kapcsán.
35 éve gyakorlom a feloldo- 
zást, hivatalból. Ezen hosszú 
idő alatt rájöttem, hogy a felol- 
dozás lényege nem a szavak
ban „Ego te absolvo... ” és a 
gesztusban áll, hanem abban, 
ha az illetőnek segítek megér
teni önmagát, és megértetni 
vele azokat, akik miatt benne 
feszültség van.
Most is ezt teszem. A hangu

latot szeretném feloldani elő
ször. Ezért egy egyházias, régi 
politikai viccel kezdem. Olyan 
régi, hogy a fiataloknak már 
magyarázat is kell hozzá.
íme a magyarázat: a pravda 
orosz szó és azt jelenti, hogy 
igazság. Néhány évtizeddel 
ezelőtt a szocialista tábor 
legtekintélyesebb napilapjá
nak neve is „Pravda” volt.
És most jön a vicc:... 
Hruscsov meghal. A mennybe 
jut. Szent Péter kalauzolja őt és 
bemutatja az országot. Uta
zásuk közben időről időre 
megszólal egy láthatatlan 
csengő. Hruscsov megkérdezi 
Szent Pétert: mit jelez ez a 
csengő? Ez azt jelzi - vála
szolja Péter -, hogy valaki ha
zudott a földön. Továbbra is 
megszólal a csengő. Egyszerre 
csak hosszan, folyamatosan 
kezd szólni. Ez most mi? - kér
dezi az új polgár. Most nyom
tatják a Pravdát - válaszolja 
Péter.
Hogy jön ez ide?
Mit írnak az újságok 1956 ok
tóberében?
„1956. október 28-án a Sza
bad Nép „Híven az igaz
sághoz” c. vezércikkében már 
elhatárolódik az előző napok 
sommásan ellenforradalmi, 
fasiszta puccskísérletként való 
megbélyegzésétől. Délután 
radikális változás következik 

be az események értékelésé
ben. Nagy Imre rádióbeszé
dében - elítélve az ellenfor
radalmi megbélyegzést 
nemzeti demokratikus mozga
lomnak nyilvánítja az előző 
napok megmozdulásait...
...1956. október 29-én Szabad 
Nép „ Válasz a Pravdának” 
címmel közli Molnár Miklós 
írását, amely élesen visszauta
sítja a szovjet pártlap „A nép
ellenes kaland összeomlása 
Magyarországon ” című cik
kének állításait. (Magyar lap 
elsőként helyezkedik szembe a 
Pravda megállapításaival.) ”
Mit tanítanak a történelem

tanárok 1956-ról később?
„ Történelemtanárunk a szoci
alizmust rendkívül megfelelő 
formának tartotta, mivel a ka
pitalizmus úgyis a szakadék 
szélén áll. ” (Rubicon 1990) 
49 évvel később ünnepi meg
emlékezés Aszódon:
Kinek adósa az ünnepi szó
nok?
Aki szónoklatot vállal egy 

ünnepen, egy nemzeti ünne
pen, az adósságot vállal. Az 
adósságot pedig törleszteni 
kell. Kinek tartozik a szónok? 
Elsősorban a hallgatóságnak. 
De a hallgatóság több táborból 
áll, és ezek a táborok szemben 
állnak, olykor ellenségesek. 
Tartozik annak a két tábornak 
is, mely azon esemény alkal
mával, amire éppen emléke
zünk, szemben álltak egymás
sal, életre-halálra harcoltak 
egymással. Tartozik az áldo
zatoknak, és nemcsak az egyik 
oldalon, de a másikon is. 
Tartozik azoknak, akik Bu
dapesten és más városokban 
mertek szólni és tenni a fenn
álló rendszer igazságtalan
ságai és embertelenségei el
len. De tartozik azoknak a 
páncélos katonáknak is, akik 
mint minden katona, a köte
lességüket teljesítve megje
lentek harckocsijaikkal Buda
pesten, és ha parancsot kaptak 
lőttek, ha úgy hozta a sors, 

(Folytatás a 7. oldalon)
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A Forradalom emléknapjára
Buzgán József plébános beszéde

(Folytatás a 6. oldalról)

bennégtek a Molotov koktél
lal felrobbantott tankjaikban, 
és sohasem térhettek haza 
szüleikhez, feleségükhöz, 
gyermekeikhez.
Tartozik azoknak, akiket ko

holt vádak alapján a Rákosi- 
rendszer rettegésben tartott, a 
Hortobágyra telepített, disz- 
szidálni kényszerített, Recskre 
hurcolt, halálra veretett, meg
gyilkoltatott, megalázott, ki
semmizett. De tartozik azok
nak is, akik ennek a rend
szernek a kiszolgálói voltak, 
mert hittek a javak igazságos 
elosztásában, mert a rendszer 
tette lehetővé számukra, hogy 
kiemelkedjenek a proletársors 
nyomorúságából, melybe az 
előző rendszer igazságtalan
ságai során jutottak, és marad
tak volna az idők végezetéig, 
ha nincs egy Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom. Tar
tozik az áldozatok örököse
inek, és mindkét oldalon. Mert 
mindkét oldalon azt várják az 
örökösök, hogy az ő harcok
ban elesett fiaikat, férjeiket hő
söknek tekintsük. De tartozik a 
szónok az igazságnak, mond
hatnám a lelkiismeretének, 
más szóval Istennek.
Tényleg ennyifelé tartozik 
egy ünnepi szónok? Pedig még 
sokkal többen vannak, akik 
adósság törlesztését várják, 
valamiféle jóvátételt. Ha ilyen 
sokan vannak és sokfélék ők, 
akkor lehet-e ennyifelé, eny- 
nyiféle adósságot törleszteni?
Történelmi példa a nézetek 
különbözőségére történelmi 
események kapcsán.
A szembenálló táborok „né
zeteltéréseire” mondok egy 
történelmi példát. E hónap ele
jén ünnepeltük az aradi vér
tanúk emlékezetét. 1849. októ
berében, miközben a magyar 
Golgota gyásza borult az or
szágra, az orosz cár Te Deum- 
mal (hálaadó egyházi szer
tartás) ünnepeltette a fényes 
eredményt, s a moszkvai Oru- 
zsenája Palotában (a cári 
kincstárban) helyeztette el a 

magyaroktól nem nyílt csatá
ban, hanem a világosi fegy
verletételnél elszedett 64 hon
védzászlót. Másnap Aradon a 
minoriták templomában a ka
tonaság a béke helyreállítá
sának örömére Te Deumot tar
tatott. A kivégzett hősök jel
telen sírján pedig friss virágok 
illatoztak; senki sem tudja, ke
gyeletét ki merte nyilvánítani.
Összesen 114 kivégzés tanú
sítja a győztesek dühét, mely 
ellen Európának egyetlenegy 
szava sem volt.
íme, az egyik oldal győzelmet 
ünnepel, a másik gyászol. Az
tán a győztes elfelejti a győ
zelmét, a háborút, a hőseit. A 
vesztes pedig nemzeti ünnepet 
rendez a vesztes szabadság
harc befejezése alkalmából, és 
ünnepli a szabadságért vívott 
csatában elesett hőseit. Miért 
felejtenek a győztesek? Mert 
igazságtalan ügy oldalán har
coltak? Miért ünnepelnek a 
vesztesek? Mert amiért harcol
tak, amiért oly sok derék em
ber életét áldozta, azt elérték 
végül? A SZABADSÁG győ
zelemre jutott?
De térjünk vissza 1956-hoz!

1956. október 30-án szovjet 
kormány-nyilatkozat állapítja 
meg, hogy Magyarországon a 
dolgozók jogos mozgalmához 
sötét reakciós és ellenforra
dalmi erők csatlakoztak, akik a 
földesúri-kapitalista rendszert 
akarják visszaállítani. (De ké
szek tárgyalni a szovjet csa
patok teljes kivonásáról.) 
Ugyanazon a napon Nagy 
Imre rádióbeszédében forrada
lomról beszél, a demokratikus 
erők hatalmas megmozdulá
sáról, és felszólít a forradalom 
vívmányainak megőrzésére. 
Kádár János a maga és az 
MDP elnöksége nevében a leg
teljesebb egyetértését hangsú
lyozza. November 1-jén Kádár 
szerint népünk dicsőséges fel
kelése kivívta a nép szabadsá
gát és az ország független
ségét, amely nélkül nincs és 
nem lehet szocializmus. A be
szédből azonban kicseng ag

godalma is, hogy szembeke
rülünk a nyílt ellenforrada
lommal: a nép felkelése vá
laszút elé érkezett. (Amikor a 
beszéd felvételről elhangzik, 
Kádár már nem tartózkodik a 
parlamentben.) November 4- 
én Kádár még elismeri, hogy 
az események forradalmat 
jelentettek a magyar történe
lemben. Ám a november első 
napjaiban egyre erősödő el
lenforradalmi veszéllyel in
dokolja kormánya megalaku
lását és a szovjet csapatok be
hívását. (Ellenforradalom 
vagy forradalom? Szerintem 
önkényes megkülönböztetés, 
szembeállítás. Nyilvánvaló, 
hogy minden forradalom a 
fennálló rendszer ellen irá
nyul. Ha uralomra jut a társa
dalom valamely rétege forra
dalom révén, és rendszert ala
kít, már nem forradalom, 
hanem fennálló rendszer. A 
rendszer ellen irányuló forra
dalom pedig mindig forra
dalom.)
Tekintsünk a mára!
Most szocializmus van vagy 

kapitalizmus? Összefér a tűz a 
vízzel? Ha igazi szocialisták 
országunk kapitalista vezetői, 
akkor megbukott a kapitaliz
mus. Ha igazi kapitalisták or
szágunk szocialista vezetői, 
akkor, megbukott a szocializ
mus. És mi a gyakorlat? Az bi
zony bonyolult.
Az tény, hogy a termelőerők 
nem a nép, hanem kapitalisták 
kezében vannak. Tehát kapi
talizmus van. De az is tény, 
hogy él a szocialista eszme, és 
nem is alszik. De hogyan fér 
össze a tűz és a víz? Hogyan 
élhet egy eszme, ha már nincs 
alatta talaj?
Történelemből vett példa:
Miller Vilmos, akinek apja 

katonatiszt volt, de tanulni vá
gyó gyermekét nem tudta ta
níttatni, élete derekán lázasan 
kezdte tanulmányozni a Bib
liát. Különösen a világ végére 
vonatkozó jövendölések ra
gadták meg a figyelmét. A ma
ga módján kiszámította, hogy 
„az 1843-ik év táján”fog bekö
vetkezni a Bibliában megjö
vendölt nagy világégés, majd 
eljön az Úr az ég felhőin, és új 

világ kezdődik. Utazott, pré
dikált, könyveket írt. Meg
fordult ötszáz városban és 
négyezer előadást tartott. Az 
emberek mindenütt nagy ér
deklődéssel hallgatták fejte
getéseit, és sokan hittek neki. 
Elmúlt az 1843-as esztendő és 
nem történt semmi. Ö levélben 
közölte híveivel, hogy számí
tásában ugyan tévedett, de 
mindenkit biztosít arról, hogy 
hamarosan eljön az Úr. Kiszá
mította az újabb időpontot: 
1844. október 21. A tömeg újra 
hitt, sokan fehér ruhába öltöz
ve, zsoltárokat énekelve várták 
a megjelölt napot. A nap el is 
jött, de megint nem történt 
semmi. A csalódás nagy volt, 
és arra lehetett volna számí
tani, hogy az adventista moz
galomnak egyszer s minden
korra vége. Miller és prófé
tatársai nyilatkoztak: „A szá
mítás ugyan helyes volt, csak 
abban tévedtek, hogy az adott 
időpont nem az Úr Jézus földi 
eljövetelére vonatkozik, ha
nem a Megváltónak, mint fő
papnak mennyben végbevi
endő utolsó munkájára, az en
gesztelőáldozat bevégzésére, s 
az Úr népének előkészítésére. ”

Hívei újra hittek, és a mai 
napig megtalálhatók a világ 
minden részén.
Mi lehet erre a magyarázat? 

Úgy gondolom, az, hogy olyan 
mélyen gyökerezik az emberi 
lélekben egy új, igazságos, 
harmonikus világ igénye, ké
pe, hogy ezt kiirtani nem lehet 
az emberi lélekből. Ennek a 
reménynek modernkori válto
zata a szocialista eszme győ
zelmébe vetett hit. Ez a hit is az 
emberi lélek legmélyén gyöke
rezik. Ezért vannak és lesznek 
mindig hívei ennek az eszmé
nek, bármennyi tévedés és áru
lás terheli is ezt az eszmét.
Befejezés:
Ez is vicc, tréfa!
- Miért lettek kapitalisták a 
szocialistákból?
- Mert még mindig hisznek 
abban, hogy a kapitalizmus a 
sír szélén áll, és magukkal 
akarják rántani a sírba.
Mit lehet erre mondani? 
Ámen. Buzgán József

Plébános
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Köszönjük 
a segítséget!

A Városi Cukorbetegek 
Egyesületének tagsága nevé
ben ezúton köszönjük meg 
mindazok értékes segítségét, 
akik személyi jövedelem-adó
juk egy százalékával támogat
ták a városban azt a munkát, 
amelyet a diabeteszesek érde
kében végeztünk.

A törvényben előírtak szerint 
e közleményben hozzuk nyil
vánosságra, hogy a 2003. évi 
felajánlások kapcsán az APEH 
2004-ben 70.350 Ft-ot utalt át 
egyesületünknek. Az összeget 
a következő feladatok végre
hajtására fordítottuk:
Gyógyszerköltség támogatá
sa: 53.359 Ft
Oktatási költség: 16.991 Ft.

Betegtársaim nevében ismé
telten köszönjük az egyesü
letünket támogató tisztelt elő
fizetők megértő döntését, 
egyben kérjük további segítsé
güket.

Búzás Pál
Elnök

Programsoroló
November 24-én 19 órakor a 
Vécsey Helyőrségi Klubban: 
Csehov: Vány a bácsi - a Vé
csey Kamarateátrum előadása. 
További előadások: december 
11. 16 óra, december 15. 19 
óra.
November 30-án 18 órakor a 
Petőfi gimnázium kollégiumi 
dísztermében (Hajnóczy utca): 
Vass Albert-emlékest. Közre
működnek az egri Varga Lász
ló Polgári Színjátszó Kör mű
vészei.
December 2-án 18 órakor a 
Művelődés Háza Kamarater
mében: a Galgamenti Duda
zenekar koncertje.
December 14-én 18 órakor a 
Petőfi gimnázium kollégiumi 
dísztermében: szód Hon
ismereti Akadémia. Téma: a 
két világháború között - a 
Horthy-korszak. Előadó: dr. 
Asztalos István történész.

„Szükség van a fényre...”
Személyes élmények 1956-ról

Hol a szem szemével farkasszemet nézni? 
Ki meri meglátni, ki meri idézni 
az igazi arcát?
Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak 
szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, 
mint az olcsó gyertyák.

Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, 
de ma már maga sem tudja, mit akar: 
talány zaja, csöndje 
és úgy támolyog az időksikátorán, 
mint átvezetett rab a fogház udvarán 
börtönből börtönbe.”

2005. október-novemberének 
zsibvásári hangulatában egyre 
többször jutnak eszembe Babits 
Mihály Petőfi koszorúi című 
versének sorai.

Van mit ünnepelni és van mit 
siratni e két hónapban! Mind
annyiunk személyes sorsát befo
lyásolják a már rég lezajlott ese
mények. Október 6-a lélekeme
lő-tragikus napját október 23. 
csodája követi. Annak a régi ok
tóbernek feledhetetlen napjai! 
És november elseje, másodi- 
ka... Mindannyiunk és a nemzet 
halottai, akikre emlékezünk. 
Arccal a földbe temetett vérta
núk és rendörlovak taposta sí
rok. Jeltelen sírok és díszsírem
lékek a gyilkosoknak... XX. 
századunk halottai és családja
ink halottai. És november 4-e...

Van mire emlékezni! Néha tán 
jobb lenne nem emlékezni. Na
gyon tudnak fájni az idő mé
lyéből fölszakadt emlékek! És 
mégis emlékezünk, mert nem 
feledhetünk, s nem engedhetjük 

Köszönetnyilvánítások
Köszönöm mindazoknak, akik férjem, 

Balogh János
temetésére eljöttek, sírjára virágot helyeztek és fájdal
mamban együttérzéssel osztoztak.

Balogh Jánosné

Köszönjük azoknak részvételét és részvétét, akik lányunk,
Fagyas Krisztina 

temetésén osztoztak fájdalmunkban.
Valamint köszönjük az aszódi Polgárőrség jelentős se

gítségét, akik vigyáztak értékeinkre a szertartás alatt.
Tisztelettel: a gyászoló család

átfesteni, a vak hatalom játék
szerévé tenni történelmünk leg
szebb eseményeit. Nem szabad, 
hogy „a süket hivatal” úgy állít
son emlékművet 1956-nak, 
hogy értelmét-lényegét megha
misítsa, s azok vigyék a legna
gyobb koszorút, akik vérbe foj
tották a forradalmat..

Ki több, ki kevesebb emléket 
őriz 1956-ról. Hiszem azt, hogy 
ezek a szívekben rejtőző emlé
kek az igazi emlékművek.

Az én szellemi emlékművem 
1956 novembere óta áll. Nem 
akarom magammal vinni, ha 
egyszer mennem kell, s nem 
akkor akarom megírni, amikor 
méltatlanul mástól venném el a 
helyet.

Nem tudom, hányán gondol
kodtak el azon, hogy Arany 
János elsiratta-e a szabadsághar
cot? Hogy Petőfi elvesztésébe 
belerokkant, azt mindenki tudja. 
És a szabadságharc? Arról ne lett 
volna mondanivalója? Aki az 
elmúlt évtizedek tankönyveiből 
tanult, az erre nem nagyon tud 
válaszolni. Pedig Arany világgá 
sírta fájdalmát, és megátkozta a 
gyilkosokat! Amindenkori heró- 
deseket és haynaukat!

1956 novembere volt. A főúton 
laktunk, a Posta emeletén. Lent az 
utcán áradtak a szovjet tankok 
Budapest felé. Egy későbbi ba
rátomtól tudom, hogy több, mint 
ezer vonult át Aszódon. Az ab
lakból néztük, és féltünk. Az 
egyik megállt, és szembefordult a 
távbeszélőközpont ablakával. Ott 

egy fiatal lány dolgozott éppen: el 
lehet képzelni a félelmét! Pár 
idegtépő perc után a lövegtorony 
újra Pest irányába fordult, és az 
oszlop dübörgött tovább. Azt a 
remegést, azt a morajt ma is ér
zem az idegeimben.

Szüléimét valósággal letag
lózták az események. Otthon 
csend volt, este csak egy kis lám
pa égett. Még rádiót sem hall
gattunk akkor, amikor Édes
apám elővett egy Arany-kötetet. 
Föllapozta és olvasni kezdett. 
Nagyon szép, meleg hangja volt, 
és ha verset mondott, valósággal 
megelevenedtek ajkán a szavak. 
A Ráchel és a Ráchel siralma 
című verseket olvasta. Arany eb
ben a két versben siratta el a sza
badságharcot, de egyben hitet is 
tett mellette.

Önmagában is megrendítő a 
két vers. Akkor és ott azonban 
fölerősödött a jelentése. Belém 
égett minden szó, minden hang: 
Édesapám olvasása, Édesanyám 
elcsukló zokogása, a szöveg ret
tenetes fájdalma. És a tankok 
moraja.

Évekig nem volt erőm előven
ni a két verset. A lelkemben 
őriztem őket, nem volt szükség a 
szövegre. Tanárként féltem: nem 
akartam belesími az olvasásba. 
Ma már nem félek.

Könnyes szemmel is fölolva- 
som a két verset.

Édesapám akkor a helyi pos
tás dolgozók munkástanácsának 
az elnöke volt. Édesanyámmal 
ketten készítették azt a Kossuth- 
címert, amelyet a posta épületére 
tettek ki a régi helyett. Ezt a pos
tán mindenki tudta. És senki 
nem volt, aki a Szüléimét följe
lentette volna a forradalom leve
rése után. Még névtelenül sem. 
A mai napig hálás vagyok a tisz
tességükért.

Ez az én 1956-os emlékmű
vem. ,,Aere perennius” azaz érc
nél maradandóbb, és tűznél fé
nyesebb.

És mert „szükség van a fény
re”, gyertyákat gyújtottam az el
távozottak emlékére.

Hőnigné Zádor Éva Mária
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Akkreditált felnőttképzési intézmény 
gépjárművezető tanfolyamot szervez 

ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR 
GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI 

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

Következő tanfolyam: nov. 29.15 óra
Előzetes érdeklődés a 20 981-8886-os 
és a 28 419-529-es telefonszámokon.

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!
Elméleti tandíj: 10.000 Ft | 91.000 Ft -30 °/o 
Gyakrolati tandíj: 81.000 Ftí (szja 36/A§)

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

Rutinvlzsga és gyakorlási lehetőség 
ASZÓDON!

Évvégére ajándékba válassza a jogosítvány lehetőségét!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

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

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

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

f ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
REVIDERM Skin Peeler
mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más börproblémák hatékony kezelése. 
Alkalmazásával lehetőség nyílik a finom ráncok 
eltüntetésére, a nap okozta foltok halványítására,a 
aknés problémák, terhességi csíkok, hegek kezelésére.
♦ arctisztító termékekből novemberben 

15 - 20 % kedvezmény!

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 nyitva tartása:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025
28 400-602

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

Egyéb időpontban megbeszélés szerint!
Országos hálózatunk részére keresünk eladó, kiadó 

ingatlanokat!

ÁLLÁSHIRDETÉS!
Péter Lajosné 

ASZÓD 
LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 

Tel: 28 401-691 
Nyitva: H-P: 647-ig 

..1 _ Szó: 6-12-ig ___

Aszódon, a MŰL-kút mellett 
most megnyílt 

AREDO étterembe 
mosogatót és 

szakácsot keresünk!
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Új SkodaOctavia

MERT JÓ DÖNTÉST 
HOZNI ÖRÖM

Csobbanok egye

Ha úgy érzi, eljött a döntő pillanat, látó- Az Ön Skoda- 
gasson el hozzánk, ahol megismerheti márkakereskedője:
a számtalan részletében megújult 
Skoda Octáviát!
Hozzon egy jó döntést: jöjjön el 
egy tesztvezetésre!
Kombinált átlagfogyasztás: 5,0-7,8 1/100 km, 
C02-kibocsátás: 135-187 g/km.

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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Lóerő próba a Suzuki Sósnál!

Látogasson el szalonunkba 2005. december 31-ig tartó 
tesztvezetésre, ahol kipróbálhatja a Suzuki összes

Akik 2005. november 10. és december 10. között új Suzuki gépjárművet vásárolnak, 
részt vehetnek egy sorsoláson, melynek födíja egy nagy értékű BOR ülőgarnitúra.
Nyereménysorsolás: 2005. december 11.
• O Ft befizetés vagy 120 hónap futamidő
• ajándékcsomagok
• használt autó beszámítás kortól, típustól függetlenül.
Ráadásul ha most megrendeli új autóját téligumi garnitúrát adunk ajándékba!

TESZT AUTÓ 1O% KEDVEZMÉNNYEL!
• A kedvezmények nem összevonhatlak.

SUZUKI

Az Ön 
márkakereskedője: 

SUZUKlS^

Bag, Dózsa Gy. u- 6.

Hatvan, Rákóczi u. 95.
Jászberény, Nagykátai 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;

HÖLGYEK BOLTJA 

KOSZTÜMHÁZ 
Aszód, Deák F. utca 9. 

f Az ikladi úti virágbolttal szemben]

Kosztümök, 
szoknyák, 
blúzok, 
tunikák, 

kötöttáru stb.
folyamatosan 

bővülő ármálaszék!
Telefon: 28 500-Ó20

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Dián Bútor
Egyedi bútorok 

készítése.

Szoba-, konyha-, 
üzletberendezés gyártása. 

jslagy szín- éá forvnaválaózték!
Méretre vágás FALCO 
és KRONOSPAN 

BÚTORLAPOKBÓL:
fehér: l4OOFt/m2 

fautánzatok: I6OO Ft/m2
Aszód, Deák F. utca 9. 
Telefon/fax: 28 500-621
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Aszód, Kossuth Lajos út 71.
Tel:06-20/965-54-19 
Tel:06-28/500-451 

http://www.extrasat.hu 
info@extrasat.hu 

Művelődési házzal szemben

Számítástechnikai és műholdvevő szaküzlet és szerviz
Vásároljon részletre akár ____ ,____ _ __
no/ CREDIGEN&zo befizetésével áruhitel

® MSI
-ZX kea i L1
A konfigurációkra 2év szervízgaranciát vállalunk

>73.T' J Canon
Your Rcllablc Partner

XS BASIC XS Standard XS Standard+ XSHOME
Asrock K7S41GX alaplap AbitKV-80 Alaplap Asrock K8S8x alaplap Gigabyte K8N Triton alaplap
AMD Sempron 2200+CPU AMD Sempron 2600+ CPU AMD Sempron 2600+ 64 bit CPU Sempron 3000+ 64bit CPU
256/400 márkás RAM 256/400 márkás RAM 512/400 márkás RAM 512/400 márkás RAM
40GB Maxtor HDD 40GB Maxtor HDD AbitRadeon 9250 128MB VGA X600XT128MB VGA
LG 52X CD-ROM LG DVD-ROM 80GB Maxtor HDD 160GB Maxtor HDD
Codegen 350W ház Codegen 350W ház NEC 3540 DVD-RW LG 4165 DVD-RW
integrált VGA integrált VGA Codegen 350W ház Codegen 350W ház
Bruttó: 51,900Ft I | Bruttó: 62.130Ft| | Bruttó: 86.830Ft Bruttó: 106.900Ft

LG 4165 DVD-RW: 10990Ft 
NEC 3540 DVD-RW; 10850 Ft 
Pioneer 110 DVD-RW: 11990Ft 
Genius Webcam: 3990Ft 
Ati Radeon9600 VGA: 17740Ft 
Gigabyte 6600 VGA: 28900Ft 
256MB 400Mhz Kingston RAM: 6860Ft 
512MB 400Mhz Kingston RAM: 12090Ft 
________x-y. » - i r-1

Canon multifunkciós: 25150Ft
Canon IP 1500: 14550Ft
USB bluetooth: 4130Ft
LG DVD-ROM: 4750Ft
Genius 5.1 hangfalszett: 9990Ft
DVD tok: 30Ft-tól
Canon 24B patron: 310Ft
Canon 24C patron: 490Ft

Horizon 17” Fiat monitor: 26100Ft 
Horizon 19" Fiat monitor: 4110OFt 
Acer 17” LCD monitor: 58700Ft 
AMD Sempron 2600+ CPU: 13300Ft 
Pen Drive 128MB: 2890Ft 
Pen Drive 256MB: 4490Ft 
Pen Drive 512MB: 8100Ft 
Fotópapír fényes A4 20 lap: 1200FI 
Fotópapír 10X15 50 lap: 990Ft

Konfigurációk:
MSI 848P NEO-V alaplap 
Intel Celeron D 2,6GHz 
Apacer 265 MB DDR RAM 
WD 80GB HDD 
MSI 9250 128MB 
LG DVD-RW fekete
Cooler Master Alu ház 300W 
Genius KB-06X fekete bili. 
Genius Netscroll fekete egér 
Genius SP-J06 hangfal 
Apacer 128MB Pendrive 
operációs rendszerrel

Bruttó: 115.900Ft
57950Ft igényelhető vissza 

Gigabyte K8NS alaplap 
AMD Sempron 2800GHz 
Apacer 512/400 DDR RAM 
Samsung 80GB HDD 
Sapphire 9250 128MB VGA 
LG DVD-RW 
Modecom DÓM ezüst ház
A4 Tech billentyűzet
A4 Tech SWOP-35 egér 
A4 Tech AS-6 hangfal 
128 MB Pendrive 
operációs rendszer
PANDATitanium ajándék

Bruttó 119.900Ft
59950Ft igényelhető vissza

TOYOTA PfUGtOT
KI A

' : I KIA MOTORS

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott 

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

olajok a 
legolcsóbban!

Szükségesnek tartja-e, 
hogy az Aszód Televíziónak 

legyen helyi műsora?
Kedves Olvasó!

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzott 
az a felvetés, hogy jó lenne megszondázni az 
aszódiakat, igénylik-e, hogy az Aszód Televízió 
a képújságon túl saját műsorokat készítsen. 
Kérjük, segítsen ebben a felmérésben, és vála
szoljon az alábbi kérdésekre!

1. Fontosnak tartja-e, hogy az Aszód Televízió
- a kazettacsere miatt szükséges technikai 
vágásokat leszámítva - szerkesztés nélkül leadja 
a képviselő-testületi ülések felvételét?
□ igen □ nem □ közömbös

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

A veietéi

2. Örömmel venné-e, ha a helyi csatornán láthatná a 
fontosabb aszódi eseményekről készített felvételeket?
□ igen □ nem □ közömbös
Kérjük, hogy a kivágott szelvényt a Polgármesteri 
Hvatalba (Aszód Szabadság tér 9.), a Művelődési 
Bizottságnak címezve szíveskedjenek eljuttatni. 
Segítségüket előre is köszönjük!

Rácz Zoltán, az Aszód Televízió ügyvivője 
Fizetett hirdetés

http://www.extrasat.hu
mailto:info@extrasat.hu
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Raktári modellek 10% kedvezménnyel
A december 31-ig átvett raktári Polo, Golf és Golf Plus modellek árából 10% kedvezményt 
adunk.

Ajánlatunkat még izgalmasabbá teszi a tény, hogy
• az ABS,
• a 4 légzsák és
• a CD-s rádió
minden Volkswagenben az alapfelszereltség része. Ennél kevesebbet ne is várjon 
a Volkswagentől.

Ráadásul, ha Porsche Bankos finanszírozást választ, a 2006-os évben a kötelező 
felelősségbiztosítást is mi fizetjük Ön helyett, típustól függően 6, illetve 12 hónapon át!

Várjuk márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

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

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

Web: www.autocentrumgodollo.hu

A Volkswagen személygépkocsik motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4-7,4 l/100km, CO,-ki bocsátása: 116-230 g/km. 
Ajánlatunk korlátozott darabszám erejéig, december 16-ig történő szerződéskötés esetén, vagy visszavonásig érvényes.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Gázkészülék szerelés!

CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 
BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 

BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 
IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

Bonafert László 
Kartal Bartók Béla út 21. 

Tel.: 06 30 415-6641

Sajat készítésű
PÖTTÖM

TERMEKEK
Sookok, rugik.bodyk

Pöttöm

Aszód Kossuth L. u. 3. 
(Udvarház)

Babakelengqe., 
kisgqerrnekdiuar 

_ játékok

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!

Tel: 06 30 415-0368

akciós áron
Nyitva: H-P: 9-17 

Szó: 8-12

OXY
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG

KÖZPONT
Aszód Malom köz 10. 
Telefon: 70 382-9929

■ kozmetika,
■ fodrászat: női - férfi - gyermek,
■ műköröm, manikűr, pedikűr,
■ szolárium: álló és fekvő,
■ masszázsok: svéd, thai,

Akciós ajánlatunk 
szilveszterig:

Szempillafestés, szemöldökigazítás, 
arcápolás: radír, masszír, pakolás, 
hajvágás + 10 perc szolárium
Összesen: 3500 Ft!

J1KCIO 
időtartamét!
2005. november 1-től
december 31-itj

.Fikciós 
fogyasztási hitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSSAL 
ingatlanfedezet nélkül 
Kedvezményes hitel-ügyintézési 

díj befizetéssel!

A felvehető max. 1 millió Ft esetén 
TÖRLESZTŐRÉSZLET: 

25.000,- Ft/hó 
a hitel lejárata: 5 év 
a hitel kamata: 14 % 

kezelési költség: évi 2 % 
THM: 19,01 %

www.tar aitakar e k.hn

Karácsonyi 
akciós hitel 
hitel-ügyintézési díj 

fizetése nélkül
Első törlesztőrészlet fizetése 2006-ban!

A felvehető max. 500.000,- Ft esetén 
TÖRLESZTŐRÉSZLET: 

12.800,- Ft/hó 
a hitei lejárata: 5 év 
a hitel kamata: 14 % 

kezelési költség: egyszeri 5 % 
THM: 19,28 %

J1 kelés 
jelzáloghitel

HITEL-ÜGYINTÉZÉSI DÍJ és 
KÖZJEGYZŐI DÍJ NÉLKÜL

A felvehető max. 3millió Ft esetén 
TÖRLESZTÖRÉSZLET: 

40.000,- Ft/hó 
a hitel lejárata: max. 15 év 

a hitel kamata: 12 % 
kezelési költség: évi 1,5 % 

THM: 15,19 %

Jelen tájékoztató nem minődül ajánlatnak 
célja kizárólag a figyejernfelkeltés

i

FEKETE-FEHER
DIVATÁRU

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

ALKALMI RUHÁK
Színes blúzok 2990 Ft-tól, 
Felsők, tunikák 3300 Ft-tól 
Alkalmi kosztümök:

6990 Ft-tól,
Topok 3200 Ft-tól,
Fiatalos felsők 3300 Ft-tól

Csak minőségi magyar 
termékeket forgalmazunk! 
Kisebb átalakítások, 
hosszfelvarrás helyben, 
díjmentesen!

FEKETE RUHÁK
Kosztümök minden 
korosztálynak és méretben

5990 Ft-tól, 
nadrágok 2990 Ft-tól, 
Pulóverek nagy 
Választékban 2200 Ft-tól, 
felsők, topok 2490 Ft-tól, 
Diszkrét szövetöltönyök:

13.500 Ft, 
Női gyapjúkabát 13.990 Ft, 
ingek, nyakkendők, sokféle 
kendő sál, férfi kardigán, 
pulóver stb.

Állandó kedvezmények!

http://www.tar
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Aszódiak figyelem! 
Megnyitottuk új 

papír-írószar-ajóndékboltunkat 
a Falujárók úti lakótelepen! 

Ajánlatunk:
- tolltartók, írószerek, füzetek,
- címkék, csomagolóanyagok,
- ecsetek, festékek, tempera,
- kreatív hobby termékek..

Továbbá irodaszerek,
fénymásolópapírok, nyomtatványok, 

játékok, háztartási kiegészítők, 
kozmetikumok stb.

Fénymásolás: A3, A4. Kicsinyítés, nagyítás 
MINDEN HÉTEN MÁS ÉS MÁS AKCIÓ! MIKULÁSKOR 16 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT A NAGYSZAKÁLLÜVAL TALÁLKOZHATNAK A GYEREKEK! 

KARÁCSONYFA AJÁNDÉKCSOMAGOKAT KÍNÁLUNK!

Nyitva tartás: H-P: 8-17.30; Szó: 8-12-ig.
_______ Üzlet: 06 70 529-9700; 06 70 364-3591_________

SCITEC termékek állandó - 15 %-os akciója!
20 ezer Ft feletti vásárlás esetén 

20 °/o kedvezmény!

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/28 402-369 ‘ 06/37 344-928 “Ö6/37 30ÍL77Ö
06/30 680-83-57 06/30 680-83-67 06/30 398-79-43

www.meqaprint.hu

RÉSZLETRE!! 0% ELŐLEGGEL
ASROCK K7VT41GX ALAPLAP 
2200 MHZ. AMD SEMPRON CPU 

256/40(1 DDR MEMÓRIA 
40 GB MAXTOR „pn 

LG 52X CD ROM 
CODEGEN HÁZ 

55.900.- ***** 

LGI7-FLATRON QQ QÍbÍI ( 
_ MONITORRAL: //0/W0

Abit AN8-V NF4 s939 alaplap 
3000 MHZ SF.MPRON 939 CPU 
512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA 

ABITX600PRO 128MB PCIE VGA 
80 GB MAXTOR HDD

Pioneer 1101) 16X DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ tilLSÖíV

ASUS K8U ALAPLAP s754 
2800+ S754 64bil AMD CPU 

512/400 DDR MEMÓRIA 
Abit X300 PCI-c 128 MB VGA 

80 GB MAXTOR HDD 
LG 4165 16X DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ

A SZÁMÍTÓGÉPEK összeszerelése . üzembehelyezése DIJTALANI

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN

FOTÓPAPÍR FÉNYES A/4 ( 20DB/ CSOMAG) 1500.- 
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZÁFA-T!

' wnw-iwz )
Aszód Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (ícl|eséríékű szárazlápok, konzervek, fagyasztói! 
húsok) és ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kölyökneveléshez anyalejpótló és cumlkészlel
■ élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, laríásí-ápolásl, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

4 Zg^/oéé...
.. .Kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Vásárlóinkat nyitva tartási Időn Kívül Is Kiszolgáljuk.

Megkönnyíti ük 
a karácsonyi ajándékozást! 
Decemberben 20 % kedvezmény... 
...a kutya-és cicajátékok, valamint a 

jutalomfalatok árából a hirdetés átadójának!

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)

LRKR5RIRSZTÓ!
VÉDJE MEG OTTHONÁT 

A BETÖRŐK ELLEN!
LAKÁSRIASZTÓK 

MÁR 60 EZER FT-TÓL, 
BESZERELÉSSEL!

INGYENES FELMÉRÉS, 
FELÜGYELETI SZERVHEZ 
BEKÖTÉSI LEHETŐSÉG.
TEL.: 30 258-0862; 30 250-4654

http://www.meqaprint.hu
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

NEM CSAK ÁRBÓL JELES
Clio Campus kitűnő 

felszereltséggel, klímával 

mindössze 2 199 000 Ft -ért

A Clio Campus ára már önmagában vonzó, ha pedig véginézzük a felszereltséget, akkor az ár/érték arány tekin
tetében valóban egyedülálló. Az 5 ajtós, 1.2 60LE változat 2 199 000 forintos árában már a 2 légzsák, a 
szervokormány, a központi zár, elektromos ablakemelők, rádiósmagnó és a klíma is benne van. 
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Várjuk márkakereskedésünkben! www.rena^t.hu

fogyasztás llter/100 km: vegyes: 4,2-6,7; városi: 3,6-5,3; országúti: 4,0-9,8; CO^-kibocsátás g/km: 110-160 (változattól függően). A képen látható autó illusztráció.

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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ürogéria
Udvarház 

(Kossuth Lu. 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:
H-P: 8-17; Szó.: 8-12
Telefon: 28 400-179

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Élocsali, csalihal 
folyamatosan kapható!

BOT + ORSÓ vásárlása esetén

10 % kedvezmény!

Tápok, konzervek, 
fagyasztott termékek, 

kiegészítők, ápolási cikkek 
széles választékával 

várjuk kedves váráslólnkat!

Megnyitottuk 
Alkalmi és gyászruha 
üzletünket Aszódon

a Kossuth Lajos u. 2. szám alatt, 
(az ÁHateledel bolt mellett)

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

Minden 
méretben!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig 
szombat: 8-12 óráig

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT 
SZERETETTEL VÁRUNK!
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EGYÓRÁS LUTTERLOH 
SZABÁSTANFOLYAM!

CSAK 2 NAPIG!
Bármilyen hihetetlen, mégis igaz! 

.-Á'Tw Segítsen magán és a családján, 
IJt tanuljon meg méretre szabni egyetlen 

flw* óra alatt egy új, nagyszerű német 
ja ]■ ti találmány segítségével. Nem kell

<. M másolni, nem kell hozzá készülék, de 
még tehetség sem szükséges.

'■ M11 Bármilyen alakra, bármilyen 
Rj méretre.
\ / Kezdőknek, haladóknak, sőt 

szakebereknek is! Egyszeri részvétel 
w* elegendő!

0)
E

3 á

MŰVELŐDÉS HÁZA 
(Aszód, Kossuth L. 72.) 

November 29-én és 30-án 
mindkét nap: 10 és 15.30 órakor 
Időtartama: 1 óra Belépő: 300 Ft 
Minden szükséges anyag az előadáson megkapható.

Minden látogató kap 
szabásmintát a saját alakjára.

iAMSUN

MOHI FOTO
Digitális Labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
» Npfcva: H-fí 8-17 Szó: 8-12
Digitális fényképezőgép ajánlatunk:

UCA-5 5 MP ajándék dokkolóval 64.990 Ft 
A 7 7 MP 3x optikai zoom 69.900 Ft 
i5 5 MP ultravékony kivitel, 
11 automata menü, ■
50 MB beépített memória \
+tartozék akku és töltő 89.990 Ft

Lllatszertár

Telefonékszerek, tokok, kulcstartók, övék, 
nyakláncok, karköt k, papucsok, plüssök, 
pénztárcák téli kollekciója megérkezett!

Aszód Kossuth Lajos u. 24. Tel: 28 400-559

Háztartási kisgépek Edények-készletek
kézimixerek, turmixok, 
kávé-és teafőzők, 
gofri-és szendvicssütő, 
kenyérsütőgép: 1 és 2 lapátos, 
kenyérpirítók, olajsütők, 
botmixerek, aprítok, 
vasalók, hajszárítók, 
hajkreppelők, hajvágók, 
borotvák, 
páraelszívó, porszívó, 
mikrohullámú sütő, 
rádió, Mp3 lejátszó.

- étkészletek 12-18-30 részes,
- porcelán - üvegáru,
- állványos kávéskészletek,
- zománcos - inox edények,
- Tefal serpenyők,tepsik,
- római tál, kacsasütő tál,
- mák-és diódaráló, sajtreszelő,
- csillárok, lámpatestek, spotok,
- telefonok már 1990 Ft-tól,
- centrifuga, keverőtárcsás mosógép,
- csaptelepek és teljes tartozékaik,
- karácsonyi füzérek

Mosógép - centrifuga - boyler alkatrészek - porzsákok
Széles választékkal és kedvező' árakkal várom régi és új vásárléimat,

és segítek megoldani ajándékozási gondjait!
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ÍME A MEGÚJULT NISSAN MICRA

ASZOD
A VÁROSOKAT A MICRÁNAK ÉPÍTETTÉK

1 
á

Mozgékony. Sportos. Nyughatatlan. Tele élettel és energiával. Megújult belsővel, még csinosabb külalakkal és divatos, 
szívdöglesztő színekkel. Új, 110 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 fé kérőéi oszt óval (EBD)
Sebességfüggő szervokormány

• Távirányítású központi zár
• Első elektromos ablakemelők
• Elektronikus indításgátló

’vilaHEthatO t

SHIFT_city lifeVÁLTS városi kalandokra www.nissanmicra.hu

TOVÁBBI RÉSZLETEK MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN ÉS A WWW.NISSAN.HD WEBLAPON

Nissan Gödöllő Kft. 2100 Gödöllő, Blaháné út 2. Tel.: 06-28-416-203; Fax: 06-28-416-204 
honlap: www.nissangodollo.hu; e-mail: info@nissangodollo.hu

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

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

Válogasson kollekciónkból!
Kínálatunk folyamatosan bővül.

Érdemes betérnie hozzánk!

Nyitva tartás:H-P.: 9-17, Szó.: 8-12

Középiskolás lányom mellé főiskolás diáklányt keresünk 
heti 3x3 órára, korrepetálás céljából. 20 9240-400
Aszód főterén 100 m2-es, igényesen berendezett lakás kiadó.
Tel.: 30 9773-686.
Aszódon az Evangélikus Gimnáziummal szemben 120 m2-es 
vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Alápincézett, 
tetőtér beépítési lehetőség, külön garázs. Tel.: 28 400-079.
Fuvarozó cég nemzetközi munkára, C, E kategóriás jogosít
vánnyal, gyakorlattal bíró megbízható gépkocsivezetőt keres. 
209240-400.

Képújság
A leggyorsabban juttatjuk el az Ön

fontos információit aszódi, bagi, 
hévízgyörki és galgahévízi 

ügyfeleihez!
HIRDETÉSFELVÉTEL: 

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

Hétvégi állatorvosi ügyelet
December 3-4.: Dr. Szőke Zsolt 20 956-6529
December 10-11.: Dr. Németh Mihály 30 275-4718
December 17-18.: Dr. Márton János 30 400-9819
December 24-26.: Dr. Szőke Zsolt 20 956-6529

Következő lapzárta: 
december 6.

Következő megjelenés: 
december 15.

http://www.nissanmicra.hu
http://WWW.NISSAN.HD
http://www.nissangodollo.hu
mailto:info@nissangodollo.hu
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Sikeres volt a Közlekedésbiztonsági Nap
Az akciót kihasználó autók 20 %-a megbukott volna

Ennek a Hondának meghosszabbították a 
műszaki érvényességét

Alig volt megállása a Pest 
Megyei Közlekedési Fel
ügyelet gödöllői vizsgabázi
sán dolgozó szakembereknek 
november 12-én, szombaton 
délelőtt. A gödöllői rendőrka
pitánysággal karöltve e napra 
meghirdetett közlekedésbiz
tonsági akción 73 gépkocsi 
vett részt. Tulajdonosaik arra 
voltak kíváncsiak, gépjár
művük megfelel-e a műszaki 
vizsgaelöírásoknak. A velük 
történt beszélgetés során töb
ben is jelezték, rendszeresen 
kihasználják ezt a lehetőséget. 
Nem véletlenül, hiszen pénzt 

Vandálok jártak a Szabadság téren

lehet spórolni vele. A kisebb 
állításokat ugyanis a vizsgabá
zis munkatársai ilyenkor 
ingyen végzik el. Még na
gyobb vonzerőt jelent az, hogy 
a műszakilag megfelelő autók 
forgalmi engedélyét - ameny- 
nyiben a tulajdonos kéri - a 
vizsgadíj befizetése ellenében 
meghosszabbítják. Látogatá
sunk idején éppen egy Honda 
vizsgázott le sikerrel. Vezetője 
szerint ezzel mintegy 30-40 
ezer Ft-ot spórolt meg. 
Minimum ennyit elkért volna 
bármelyik autószerelő műhely 
átvizsgálás címén.

A gödöllői kirendeltség veze
tője, Tóth Lajos lapunkat arról 
tájékoztatta, hogy a gépkocsik 
közel 20 %-a nem felelt meg az 
előírásoknak. Természetesen 
most „nem ugrott” a forgalmi 
engedély, de a vezető figyel
mét nyomatékosan felhívták 
arra, hogy a hibákat mielőbb 
orvosolni kell. A legtöbb prob
lémát egyébként a fék és a nem 
megfelelő lengéscsillapító 
okozta. Utóbbi nem meglepő, 
hiszen egyrészt elég a magyar 
utak állapotára gondolni, más
részt olyan alkatrészről van 
szó, amelynek hatása folya
matosan csökken, emiatt a hi
bát alig észlelni.
Jövőre újabb szigorítás vár

ható, mégpedig a zöldkártya 
terén. Erről Scheiber Ernő 
ágazatvezető-helyettes be
szélt, aki elmondta, új szoftve
reket kellett vásárolni minden 
olyan autószerelő műhelynek, 
amelyik zöldkártya kiállításá
val is foglalkozik. Az új eszköz 
használata kizárja azt, hogy a 
műhely a zöldkártya kiadha- 
tósága érdekében manipulálja 
az ellenőrző rendszert a kipu
fogógázok előírt értékeinek 
elérése érdekében.

R.Z.

Miközben a GAMESZ - 
szerény lehetőségeihez mérten 
- igyekszik csinosítani, élhe
tőbbé tenni városunkat, né
hány felelőtlen ember a rongá
lást tartja az erőfitogtatás leg- 
megfelőbb eszközének. Ezek a 
kis fák most vesztettek a pár
harcban, de talán a “hősök” 
egyszer emberükre akadnak. 
Tolmácsi Miklós szerint a fák 
pótlása azért lesz nehéz, mert 
hasonló korúakat kell besze
rezni, hogy a tér képe egységes 
maradhasson.

R.Z

Drograzzia
Mintegy 50 fiatalt 
kellett előállítani

Fiatalok által látogatott szó
rakozóhelyeken tartottak 
nagyszabású razziát október 
közepén a Gödöllői Rendőrka
pitányság munkatársai és a 
REBISZ Bevetési Osztály tag
jai néhány orvossal kiegé
szülve. A cél a kábítószert ter
jesztő, illetve azt fogyasztó 
személyek kiszűrése volt. Az 
akció során 45 fiatalt vizelet
minta vételre vittek el, mivel 
esetükben felmerült a kábító
szer-fogyasztás alapos gyanú
ja.

A rendőrség a továbbiakban 
is rendszeresen hajt végre ha
sonló akciókat.

Mikulás napi 
meglepetés 

a rendőröknek

Öt új, 1,6-os motorral szerelt 
Skoda Octaviát hoz a Mikulás 
a gödöllői rendőrkapitányság
nak. Nemrégiben maga Gyur- 
csány Ferenc miniszterelnök 
jelentette be a rendvédelmi 
dolgozók előtt, hogy ezer új 
gépkocsit vásároltak a rend
őrség számára. Ezekből kap 
ötöt november 22-én a gödöl
lői kapitányság, amelyből egy 
az aszódi rendőrőrsé lesz. Az 
új autók olyan matuzsálemeket 
váltanak le, mint a minden 
autós előtt jól ismert COS 735- 
ös forgalmi rendszámú traf- 
fipaxos Skoda Favorit (Azt 
még nem sikerült kideríte
nünk, az új, sebességmérésre 
befogott gépkocsinak mi a 
rendszáma). A gödöllői kapi
tányság illetékességi területén 
szolgáló rendőröknek kará
csonyra is jut ajándék, decem
ber közepén ugyanis négy 
újabb gépkocsit vehetnek át.

R.Z.
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Uj nyelvi labort avattak az állami középiskolában
A termet a szakközépiskolások és a gimnazisták egyaránt használják majd

Elsőként a nyelvtanárok vehették birtokba a szaktantermet.
Rácz Zoltán felvétele

(Folytatás az 1. oldalról) számára, hogy érdekes, váltó
verek szinte korlátlan lehető- zatos, a diákokat alaposan 
séget biztosítanak a tanár megdolgoztató feladatokat

készítsen. No igen, nekik alig
hanem nehezebb lesz sumá- 
kolniuk, a pedagógus ugyanis 
egy gombnyomással azonnal 
„rálát” a tanuló képernyőjére, 
hogy kontrollálja, aktívan 
részt vesz-e az órai munkában.
A terem kialakítása során arra 
is gondosan ügyeltek, hogy 
minden pádhoz megfelelő 
fényerő jusson, és sehol se 
zavarja tükröződés vagy vib
rálás a munkát.
- A nyelvi labor kialakítása 

és a berendezések beszerzése 
10 millió Ft-ban került, amit a 
szakképzési alapból fedez
tünk. Biztos, hogy a legkor
szerűbbek közé tartozik - 
büszkélkedett Paksi Ferencné 

igazgató. - A nyelvi szakok 
esetében óriási volt nálunk a 
túljelentkezés, és ahhoz, hogy 
továbbra is ilyen keresett le
gyen az iskolánk, folyamato
san fejlesztenünk kell.

A termet a szakközépiskolai 
és a gimnáziumi tanulók egy
aránt használják majd. Annak 
érdekében, hogy ez mielőbb 
megtörténjen, elsőként a kö
zépiskola nyelvtanárai vették 
birtokba az új berendezést, és 
tanulták a rendszert szállító 
cég oktatójától az eszközök 
kezelését. Lapunk nyomdába 
adásakor valószínűleg már na
pi hét órában oktatnak ebben a 
teremben.

Rácz Zoltán

Tudós diákok a Megyeházán
Legendás hírű az aszódi gimnázium francia kéttannyelvű tagozata

Hagyományteremtő szán
dékkal, immár másodszor ren
dezte meg Pest Megye Önkor
mányzata a különböző orszá
gos tanulmányi versenyeken 
jeles eredményeket elért diá
kok és felkészítő tanáraik 
köszöntését. Történelmi falak 
között került sor az ünnep
ségre. Maga az épület is több 
évszázad viharairól árulkodik, 
s erről szólnak a megyeháza 
dísztermének képei is, ahol 
történelmünk kiemelkedő sze
mélyiségeinek - II. Rákóczi 
Ferenc, Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Táncsics Mi
hály - portréja fogadja a láto
gatókat.

Örvendetes tény, hogy a no
vember 14-i rendezvényen a 
22 megyei fenntartású oktatási 
intézményből 123 diák és 80 
felkészítő tanár volt vendége a 
megyének. Jelzi ez azt, hogy 
ezekben az iskolákban magas 
színvonalú pedagógiai munka 
folyik, s ennek az országos 
versenyeken is megmutatko
zik az eredménye.
Zeneiskoláink hagyomá

nyosan ott vannak az ország 
legjobbjai között. Legendás 
híre van az aszódi Petőfi gim
názium francia kéttannyelvű 
tagozatának. De alig akad 
olyan középiskola, szakkö
zépiskola, akinek ne lennének 
büszkeségre okot adó, példát 
mutató diákjai, tanárai.

Az ünnepségen Szabó Imre, 
Pest Megye Közgyűlésének el
nöke köszöntötte az ünnepei
teket, s amellett, hogy gratulált 
eredményeikhez, felhívta fi
gyelmüket arra, hogy a meg
szerzett elméleti és gyakorlati 
tudást már nem csak határaink 
között, hanem az Európai Uni
óban is kamatoztathatják. Az 
így szerzett tapasztalatokat 
azonban hazájuk, Magyar
ország javára kell fordítani. 
Hangsúlyozta, hogy a honi és 
nemzetközi szakemberek a tu
dásalapú társadalomról és a 
folyamatos tanulás szükséges
ségéről beszélnek. Azzal, hogy 
hazánk az Európai Unió tag
jává vált, ezek az elképzelések 
egyfelől valóra válthatók, 
másfelől ki-ki személyesen is 

érezheti, hogy a versenyképes 
tudás milyen mértékig növeli 
az egyének és közösségek esé
lyeit.

Az esemény valamennyi 
résztvevőjét oklevéllel jutal
mazták, melyet Szabó Imre

l. hely
4. hely
6. hely
8. hely

2. hely
4. hely
6. hely
11. hely 

Az ünnepség aszódi résztvev «i az elért eredményeik alapján: 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)
Géprajz-gépelemek: az országos döntőbe 15 tanuló jutott. Az aszódiak 
helyezései: 
Pál Zoltán 
Molnár Csaba 
Katona Bence 
Csornai Roland
Felkészít* tanáruk: Nádasdy Ferenc 
AutoCAD tantárgyi verseny:
Az országos dönt • be 20 tanuló jutott. Az aszódiak helyezései: 
Csornai Roland 
Pál Zoltán 
Katona Bence 
Molnár Csaba
Felkészít" tanáruk: Nádasdy Ferenc
A négy fiatalember a 2005/2006-os tanévet már a Szent István Egyetem 
gépészmérnök szakos hallgatójaként kezdte.
Országos Középiskolai Tanulmányi verseny (OKTV), francia kéttannvelv" 
tagozatok:
Tóth Ferenc 
MácsaiAnna
KunJános 
Felkészítő tanáruk: Márton Ildikó
Tóth Ferenc már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója.
Bálint Balázs 10.A S.hely 
Felkészít • tanár: Veszprémi Péter

12.A 4. hely 
8.hely
10. hely

elnök és Fábry Béla a köz
gyűlés alelnöke adott át a fi
ataloknak és tanáraiknak. A 
résztvevők meghallgathatták 
az ócsai Bolyai János Gimná
zium és Kereskedelmi Szakkö
zépiskola diákjaiból alakult 
„Kálimba” ütőegyüttes pro
dukcióját, majd részt vettek a 
számukra rendezett fogadá
son.
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Városi kitüntetések: bővültek a lehetőségek
Régi igazság, hogy a kapott 

dicséret szárnyakat tud adni az 
embernek, az elismerés még 
nagyobb teljesítményre sar
kallja az ebben részesültet. Az 
utóbbi esztendőkben a korábbi 
Aszód Városért kitüntetés mel
lett három új díj alapításáról is 
döntöttek a képviselő-testü
letek: létrehozták a Korén Ist
ván díjat, a Tiszta Szép Vá
rosért díjat, illetve az Aszód 
Városi Sportdíjat.
Mégis, amikor a Szent István 

napján adandó Aszód Városért 
-díj várományosáról kellett 
dönteni, több alkalommal is 
dilemmát okozott, mit része
sítsenek előnyben: a hosszú
hosszú évtizedek szorgos 
munkáját, a közéleti tevékeny

séget vagy egy rendkívüli, a 
város hírét öregbítő kimagasló 
teljesítményt. Ekkor vetődött 
fel, hogy egységes rendeletben 
kellene szabályozni a kitünte
tések lehetséges formáját és 
módját. A rendelettervezet az 
október végén tartott képvi
selő-testületi ülésre megszü
letett, és kisebb módosítások
kal a döntéshozók elfogadták.

A rendeletben az Aszód 
Városért díj mellett megszü
letett az Aszód Város Dísz
polgára cím. Arendelet szerint 
ezzel az önkormányzat azok
nak a magyar vagy külföldi 
személyeknek a tevékenységét 
szeretné elismerni, akik vala
mely jelentős eredményt hozó 
munkájukkal vagy életművük

kel, kiemelkedő munkássá
gukkal szolgálták a város fej
lődését, annak társadalmi, gaz
dasági, tudományos vagy 
művészeti életében maradan
dót alkottak, hozzájárulva ez
zel a város tekintélyének gya
rapításához, jó hírnevének nö
veléséhez.
Az Aszód Városért díj annak 

jár, aki a település gazdasá
gi vagy kulturális fejlődé
sében, valamint a közéletben 
hosszabb időn át végzett ki
emelkedő tevékenységet. A 
már említett kitüntetések mel
lett - természetesen megma
radt a Korén István díj, az 
Aszód Városi Sportdíj és a 
Tiszta Szép Városért díj.

Született még két új kitün

tetés. Az Aszód Város Szolgá
latáért kitüntető cím azoknak a 
magánszemélyeknek adható, 
akik hosszú időn át kiemel
kedő munkát végeztek, illetve 
teljesítményt értek el közéleti, 
gazdasági tevékenységük so
rán, a közszolgálatban, a köz
művelődésben, a közoktatás
ban vagy az egészségügyben.
A városért végzett tevékeny

ségért köszönetképpen a kép
viselő-testület Aszód Városért 
Emléklapot is adományozhat. 
Arendelet szerint az emléklap
nak tartalmaznia kell annak a 
tevékenységnek a megjelölé
sét, amelyért az adományozó a 
köszönetét fejezi ki.

Emlékezés a hős katonákra Nyitott fülekre talált 
az Aszód FC kérelme

Október 28-án 12 órakor immáron tizedik alkalommal ke
rült a sor a Régész úti tiszti lakások előtt felállított kopjafa 
megkoszorúzására. A megemlékezés résztvevői azokra a 
katonákra emlékeztek, akik a történelem csatáiban életüket 
adták.
A jubileumi összejövetel azonban más volt, mint az eddigiek. 

Nem külsőségeiben, hanem érzéseiben. Mert a halott hősökre 
való emlékezésen túl az elmúlás gondolata egybekapcsolódott 
azzal a szomorú - jószerével mindenki által tudott - ténnyel, 
amit Zeher Zoltán alezredes rövid köszöntőjében bejelentett: 
2005. december 31-én megszűnik és bezárja kapuit az aszódi 
laktanya. A lelki útravalót adó Kocsis István ezredes, tábori 
esperes is elsőként a helyőrség történetéről beszélt, mert - mint 
mondta -, fontos, hogy a fiatalabb generáció tudja, milyen ha
gyományokat kell továbbvinnie, megőriznie. Ugyanerre kérte 
Zeher Zoltán is az aszódaiakat: “ Folytassák azt amit mi elkezd
tünk, és amit már nem vihetünk tovább. Emlékezzenek ránk, ka
tonákra is. R. Z.

500 ezer Ft-tal megtol
dotta az Aszód FC ez évi ön
kormányzati támogatását a 
képviselő-testület, míg az 
egyesület a 2006-os esztendő
ben 4,9 millió Ft városi tá
mogatásra számíthat - leg
alábbis elviekben. Utóbbi 
megvalósulása ugyanis 
nagymértékben függ attól, 
mekkora költségvetési hiá
nya lesz jövőre az önkor
mányzatnak. A végső ösz- 
szegről ennek ismeretében 
dönt majd a képviselő-tes
tület.

Aki elmélyed az aszódi lab
darúgók szereplésének tanul
mányozásában, az hamar át
látja, az egyesület inkább az 
utánpótlás nevelésére lehet 
büszke. Amíg ugyanis a fel
nőttek a 12. hely környékén ta
nyáznak, addig az ifjúsági ko
rúak toronymagasan vezetik a 
bajnoki táblázatot, a serdülők 
pedig a második helyen zárták 
az őszi szezont. Jelenleg mint
egy 50-60 aszódi fiatal láto
gatja rendszeresen az edzése
ket. A szakemberek szerint az 

utóbbi esztendők legtehetsé
gesebbnek tűnő generációja 
rúgja a bőrt.

A nyáron felállt új vezetés azt 
a célt tűzte ki, hogy a felnőtt 
csapatot sikerüljön benntar
tani a megyei első osztályban, 
illetve azt, hogy minél több te
hetséges helybeli fiatalt építse
nek be ebbe az együttesbe.

Az Eltér Csaba vezette klub 
nem a felnőtt játékosok fi
zetésére - ezt szponzori támo
gatásokból igyekeznek fedez
ni - kért pluszpénzt, hanem az 
alapműködéshez. A takarékos, 
de gond nélküli létezéshez 
2005-ben 6 millió 729 ezer Ft- 
ra volna szükség, ám - beszá
mítva a klub mintegy félmil
liós bevételét is - ebből 1 
millió 349 Ft hiányzik. A klub 
jövő évi költségvetésének vég
száma az ideivel egyezik meg, 
vagyis nem terveztek emelést. 
Az erre az esztendőre kért 
plusz félmillió Ft a legszüksé
gesebb költségek biztosítására 
- a fűtésre és a közműdíjakra 
elegendő. R. Z.
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Sokan nemcsak egy korosztály, egy közösség tagjai is
A legidősebbeket köszöntötték városunkban

Október 21-én a legidősebb 
korosztály tagjait várták a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub
ba, hogy közösen ünnepelhes
sék meg az Idősek Világnapját.

A finom, jó hangulatban elfo-
gyasztott ebédet követően - im
már hagyományosan - a Napsu
gár Óvoda óvodásai versekkel, 
játékokkal derítették jó kedvre 
közönségüket, majd műsorukat 
befejezve egy-egy szál virággal 
kedveskedtek a jelenlévőknek. 
Ezt követően Zsóka Mariann, 
majd Takács Lajosné szavalta el 
egy-egy saját költeményét.

A németországi testvérvárosi 
látogatásból hazatért Bagyin 
József stílszerűen az idősekkel 
kapcsolatos obemburgi tapasz
talatairól számolt be. Mint el
mondta, testvértelepülésünkön 
nemcsak a legidősebb polgárt 
köszöntik ilyenkor, hanem min
den 80 esztendő fölötti lakost. 
Anyagiak híján ez utóbbi 
Aszódon nem valósulhatott 
meg, ugyanis kiderült: igen ma
gas a nyolcadik X-et meghala
dók száma.

Persze az, hogy nem minden az 
anyagiakon múlik, jól példázza a 
minapa25. születésnapját ünnep
lő Városi Nyugdíjasklub műkö
dése, amelyről bátran kijelenthe
tő, hogy Aszód legaktívabb kö
zössége. Tagjai nemcsak egy-egy 
alkalommal jönnek össze, hanem 
rendszeresen keresik egymás tár
saságát. Az önkormányzat által 
számukra biztosított Falujárók 
útja 1. szám alatti ingatlanból iga-

zi otthont teremtettek maguknak, 
ahol szinte minden a kezük mun
káját dicséri. És megtalálták azt 
az elfoglaltságot, amelynek kö
szönhetően már a megye határain 
túl is ismerik őket, ez pedig a ha
gyományápolás. Legutóbb a 
Népdalkörökl. Országos Találko- 
zój án értek el kiváló minősítést.

Természetesen a nyugdíjas
klub erre a rendezvényre is ké
szült, széles repertoárjukból 
most a könnyedebb, a nevette- 
tőbb darabokat választották. S 
hogy ezen a délutánon egy per
cig se a töprengjen senki a gond
jain, arról a szervezők gondos
kodtak. Igazi meglepetést oko-

Megyei idősek 
napja Gödöllőn

Október 21-én a gödöllői Pe
tőfi Sándor Művelődési Köz
pontban rendezték meg a H 
Pest Megyei Idősek Napját, 
melyre a térség településeinek 
nyugdíjasaitvárták.

A rendezvény a megyében élő 
idősek alkotásaiból összeállított 
kiállítás megnyitójával kezdő
dött. Szabó Imrének, a Pest Me
gyei Közgyűlés elnökének ünne
pi köszöntőjét követően a Frede- 
ric Chopin Zeneiskola növendé
kei, valamint a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesületének tagjai 
szórakoztatták a jelenlévőket. Az 
eseményen részt vettek városunk 
nyugdíjasklubjának tagjai is.

zott a hastáncos produkció, s 
persze Mary Zsuzsa műsora is 
fergeteges hangulatot eredmé
nyezett. A mulatósabbak ezt kö
vetően táncra perdültek, és estig 
szinte meg sem álltak.

Rendezvényünket támogatták: Aszód Városért Alapítvány, 
Aszód Ifjúságért Alapítvány, Aszód Város Önkormányzat szo
ciális bizottsága, Vöröskereszt aszódi szervezete (Balogh János
né), Első Pesti Hengermalom Rt. Aszódi malom, Pék Pont (Tel
iér Zoltánná), Péter Jánosné, Lukács Lajos, Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub. Külön köszönet a Napsugár óvoda Süni cso
portjának, és óvónőiknek, Kissné Popovics Veronikának és Bar- 
náné Vankó Mónikának.

Vali néni a legidősebb

Szép hagyomány városunkban a legidősebb polgár köszöntése 
az Idősek Napja alkalmából. Bagyin József polgármester és 
Varga Jánosné, az Idősek Otthona vezetője a minap a 96 
esztendős Kinka Józsefnét, Vali nénit köszöntötte. Vali néni 
varrónőként dolgozott. Jelenleg fiával, Kinka Árpáddal él 
együtt a Berkes utcában. Szerkesztőségünk ezúton kíván jó 
egészséget a néninek.

Mit lehet ezek után mondani. 
Talán Bagyin József szavai ille
nek ide a legjobban, aki azzzal 
búcsúzott, szeretne jövőre min
denkivel ugyanígy találkozni.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

özv. Búzás Istvánná
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, 

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

„Halál, ne hencegj,
szörnyűnek erősnek mondanak, 

de nem vagy az, mert akit letiportál, 
mind csak elköltözik. ”

(Dante)
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Amit a mézről tudni kell (3.)
A méz ellenzőinek érvei - és ellenérvek

Közvetlen érdekeltség mi
att, de talán csak tudatlanság
ból vannak, akik a méz fo
gyasztásának káros hatásairól 
igyekeznek meggyőzni ben
nünket. A leggyakrabban han
goztatott figyelmeztetés: a méz 
hizlal.

Habár a méz édes ízű, nem 
növeli a testsúlyt, ellenben bekö
vetkezik a cukor és édes gyü
mölcsök fogyasztása során. A 
méz vizelethajtó és enyhe has
hajtó hatásának következtében 
csökken a test tömege és a test
zsír százaléka. Kimondottan jó 
eredményt lehet elérni testsúly
csökkenést, fogyást illetően, ha 
mentateát mentamézzel együtt 
fogyasztunk, és ezt kúra jel
leggel, vagyis legalább 3-4 
hónapon keresztül tesszük.

Ha a méz csak cukor volna, 
akkor valóban hizlalna, de mert 
több serkentő vegyületet is tar
talmaz, aktivizálja élvezőjét, az 
élénk tevékenység viszont az 
elhízás ellen hat.

A méz ellenzői szinte kétség
beesetten tiltják a cukorbetege
ket a méz kóstolásától is. A krak
kói Geriátriai Klinika néhány 
kutatója az 1980-as évek elején 
alapos összehasonlítást végzett a 
cukorbetegek vércukorszintjét 
mérő glikémiagörbék alakulását 
illetően, méz és répacukor fo
gyasztása után. Arra következte
tésre jutottak, hogy az átlagérté
kek egymástól nem különböztek 
a méz és a répacukor fogyasztá
sa után, viszont a mézet fogyasz
tó betegek sokkal több tápanyag
hoz, nem csak cukorhoz jutot
tak, és javaslatot tettek a diabé- 
teszesek mézfogyasztására.

Nem más, mint babona, de 
egyes gyermekorvosok is hiszik, 
hogy a méz rontja a fogakat, 
vagyis fogszuvasodást okoz. A 
valóság, hogy a friss méz hid- 
rogén-peroxidot tartalmaz, ami a 
glükozoxidáz enzim terméke, és 
erős gátló hatást fejt ki a fő fog
szuvasodást okozó baktérium, a 
Steptococcus mutans-szai szem
ben. Német kutatók ezt a tényt 
kémcsöves próbával támasztot

ták alá. A glükozoxidáz nemcsak 
a kórokozó csíraszámát csök
kentette, hanem a baktérium 
által termelt tej- és egyéb savak 
mennyiségét is, márpedig köztu
dott a savak fogzománcot káro
sító volta.

A mézben a szacharóztarta
lom igen alacsony, sokszor 1%- 
nál is alacsonyabb (kivéve az 
akácmézet). A fogszuvasodást 
okozó Steptococcus mutáns fő
leg szacharózt (répacukrot) 
használ fel, a fogon lepedék kép
ződik, és ez alatt a baktérium
szaporulat okozta lepedék alatt 
indul meg a fogszuvasodás. 
Tény tehát, hogy répacukor elő
segíti, a méz viszont gátolja a 
fogszuvasodást.

A méz minőségét 
befolyásoló tényezők

A méz tulajdonságait alapve
tően az a növényfaj határozza 
meg, amelyik a nektárt termelte. 
A méz elnevezése is ezen az ala
pon történik. Nevesebb méze
ink: akác, hárs, repce, naprafor
gó, selyemkóró, pohánka, gala
gonya, facélia, gyalogakác, szo- 
lidágó. Ezen kívül még sok nö
vényről nyerhetünk fajtamézet, 
ha elég nagy területen virít és a 
kaptár is megfelel erre a célra. 
Ilyenek lehetnek: az almaméz, 
tökméz, mustárméz, bükköny
méz, káposztaméz stb.

Az időjárás nagyban befolyá
solja a nektár mennyiségét és 
minőségét is. Ha hamar elvirág- 
zik az akác egy gyors tavasz mi
att, bizony kevés nektárt tudnak 
a méhek gyűjteni. A hideg vagy 
a hosszantartó szárazság miatt 
leáll vagy teljesen megszűnik a 
nektártermelés. Nagy melegben 
a hársfa másféle cukrot állít elő, 
mint optimális körülmények kö
zött.

A talaj csak kevéssé befolyá
soló tényező, hiszen minden nö
vény tápanyagigénye talajspeci
fikus. Tökéletes termése és teljes 
értékű nektárja és virágpora csak 
annak a példánynak lesz, amely 
minden tápanyagot megkap és 

megtalál a környezetében.
Améh faja és rassza is befolyá

soló tényező. Vannak méhek, 
amelyek távolabbi területre is ké
pesek elrepülni táplálékért, így a 
mi méhünk: a krajnai méh, szem
ben az olasz méhhel. A krajnai 
méh sokkal nagyobb területet tud 
bejárni, így többféle növénnyel, 
nektárral találkozhat.

A fajtamézeknél befolyásoló 
tényező még az évjárat és a ter
mőhely is. Az eltéréseket a regi
onális fotoszintézis-varianciával 
magyarázzák.

Egy kis mézkódex - azokról 
a fajtákról, amelyekkel a 
boltokban és a piacon is gyakran 
találkozhatunk:

Akácméz: harmonikus ízű, 
édes, lágy és kevésbé savas. 
Akácvirág illatú. Színe csaknem 
színtelentől az enyhén sárgáig 
teljed, jelentős gyümölcscukor 
tartalma miatt évekig folyékony 
marad. Jó fertőtlenítő hatása mi
att különösen ajánlott köhögés, 
torokgyulladás ellen.

Napraforgóméz: aranysárga, 
később sötétedő színű mézfajta. 
Hamar ikrásodik, kristályos és 
folyékony fázisokra válik szét 
magas szőlőcukor-tartalma mi
att. Ismert krémmézzé alakított 
fajtája is. Sütéshez kitűnő.

Repceméz: rövid idegi tartó 
folyékony állapotában sárga szí-

Előkarácsony a Mozgás
korlátozottak Egyesületénél

Minden érdeklődőt szeretettel várnak

A Mozgáskorlátozottak Egye
sülete Aszód és Környéke Helyi 
Szervezete karácsonyi összejö
vetelre hívja tagtársait.

Az ünnepség időpontja: 
december 14.14 óra, 

Helyszín: 
Vécsey Károly 

Helyőrségi Klub.

Tisztelettel hívjuk és várjuk 
tagtársainkat és hozzátartozóin- 

nű, ám nagyon hamar fehér 
kristállyá alakul. Mint tudjuk, ez 
csak halmazállapot-változás, 
minőségében nem változik. Kis 
savtartalma miatt gyógyítja a 
gyomorbetegségeket, különösen 
a gyomorsavtúltengést.

Gesztenyeméz (szelídgeszte
nye méze!): a sárgásbarna, gesz
tenyevirág illatú, enyhén keser
nyés ízű mézfajta magas ásvá- 
nyianyag-tartalmával tűnik ki. 
Rendszeres fogyasztása akadá
lyozza a trombózisok kialakulá
sát, visszértágulatok mérséklé
sére is alkalmas.

Hársméz: színe a gyűjtés ide
jétől függ. Illata és íze határo
zott, kellemesen pikáns. Hörg
hurutra kiváló, de jó láz enyhí
tésére és görcsoldásra is. Más 
mézekkel keverve gazdagítja 
azokzamatát.

Selyemkóróméz: a méhészek 
Hungaricumnak is nevezik, jel
legzetesen magyar méz. Igen 
erős, jellegzetes fűszeres ízű, il
latú, zamatá a vaníliát idézi, kis
sé matt, nehezen kristályosodik.

Facéliaméz: színe világos, 
tört, áttetsző - viszonylag nehe
zen kristályosodik -, illata eny
he, a facélia virágporát idézi. 
Csemegemézként, önmagában 
fogyasztják. 
(Folytatjuk) 

kát, valamint minden érdeklődőt 
és vendégeinket. E napon mű
sorral szeretnénk meghittebbé 
tenni az ünnepet, és a lehetősé
geinkhez mérten csekély megle
petéssel kívánunk kellemes ün
nepeket sorstársainknak.

Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete Aszód és Környéke 

Helyi Szervezetének 
vezetősége
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Gyöngyhegyet építettek
Roma ki mit tud?-ot rendeztek az Aszódi Fiúnevelő Intézetben

Szokatlanul nagy sürgés
forgás volt az aszódi Javító
intézet főbejáratánál október 
utolsó szombatján. A kisebb- 
nagyobb autóbuszok számo- 
latlanul ontották azokat a fi
atalokat, akik Magyarország 
szinte minden szegletéről 
érkeztek az első Roma ki-mit- 
tud rendezvényre.

Az alkalomhoz illően Szarka 
Attila javítóintézeti igazgató és 
Choli Daróczi József köszöntöt
ték a résztvevőket. A beás és lo- 
vári nyelven elhangzott cigány 
himnusz fájdalommal teli ak
kordjai után Herr Piroska tanár
nő „Gyöngyhegyet építsetek a 
közönség lelkében!”- szavakkal 
kérte a pódiumra a szavalókat.

A cigányköltők versei a nehéz 
sorsokat, az elvesztett anya iránti 
vágyat, és a „magyar” társada
lom meg nem értését adták tud
tára a hallgatóságnak. A mély át
éléssel elszavalt költemények 
sok fiatal szemébe könnyet csal
tak, hiszen a FÖTEGYESZ-ből, 
a Béke Gyermekotthonból, 
Kecskemétről, Debrecenből, Ti- 
szadobról, Kalocsáról, Fótról, 
Esztergomból, Zalaegerszegről 
és Mátészalkáról érkezettek kö
zül bizony jónéhányan már át
élték a költők által is megverselt 
valóságot.

A múló bánatot a jóízű, bősé
ges ebéd hamar feledtette. Ezt 
követően alkalmi kiállítás is 
nyílt a résztvevő intézmények 
növendékeinek alkotásaiból. A 
nagyszámú érdeklődő közönség 
méltán bizonyította: szakszerű 
és szeretetteljes pedagógiai 
munkával sok tehetséges fiatalt 
lehet elindítani a képzőművé
szet és a különböző mesterségek 
rögös útjain.

A hagyományteremtésnek in
duló rendezvény második részét 
zene, tánc, ének és egyéb szín
padi előadások tették ki. Talán 
ezek voltak azok a műfajok, 
amelyekben az intézeti fiatalok a 
legtisztábban fejezték ki önma
gukat, s az őket körülvevő világ 
örömét, szépségét. Az addig fe
gyelmezetten ülő nézők szinte 
vezényszóra felpattantak, hogy 
legelőiről figyelhessék a pergő

ritmusra táncoló ifjak minden 
lépését, mozgását, figuráját.

A felfokozott hangulatot csak 
némiképp csillapította az eszter
gomi lányok „Fehér lovak” cí
mű produkciója. Horváth Zsa
nett nagy izgalommal súgta meg 
nekem szereplésük előtt: már két 
hónapja készülnek erre a nagy 
eseményre. A várt siker nem ma

Parlamenti látogatás fejhallgatóval
Aszódi diákok vendégeskedtek Obernburgban és Strasbourgban

Az Evangélikus Gimnázium 
tizenöt tanulójának egyikeként 
németországi körúton vehet
tem részt Szállásunk Aszód 
testvérvárosában, a Majna 
menti Obernburgban volt, ahol 
családoknál helyeztek el min
ket. Lehetőségünk nyílt a 
nyelvgyakorlásra, a német csa
ládok hétköznapjainak megis
merésére.

Utunk során többek között el
jutottunk Franciaországba, Stras- 
bourg városába. Először a kated- 
rálist, majd az Európa Parlamen
tet néztük meg. Utóbbi látványa 
lenyűgözött: olyan, mintha még 
nem készült volna el.

Felemelő érzés volt látni a ma
gyar zászlót a többi európai or
szág zászlaja mellett. Következő 
utunk egy terembe vezetett, ahol 
egy információs filmet vetítettek 
nekünk magyar nyelven, utána a 
nagyterembe mentünk, ahol épp 
a mezőgazdasági szekcióülés 
volt. Több perc keresgélés után 
megláttuk az egyik asztalon a 

radt el. De a fiúknak leginkább ő 
maga tetszett legjobban, annak 
ellenére, hogy szerepének meg
felelően szakállas ifjoncnak volt 
maszkírozva.

Zárásként a Béke Gyermek
otthon színjátszó köre mutatta 
be „Amit hiszek, amit látok” cí
műgálaműsorát.

A jó hangulatú eredményhir

magyar zász
lót, és az asztal 
mögött a ma
gyar képvise
lőket. Az ülé
seken fel lehe
tett venni egy 
fejhallgatót, 
amin az Euró
pai Unió tagor
szágainak va
lamennyi nyel
vére folyama
tosan fordítot
ták az előadás szövegét. A parla
ment ablakaiból csodálatos kilá
tás nyílt a városra.

Visszautaztunk Obemburgba, 
s másnap Aszód testvérvárosá
val ismerkedtünk. Belepillantot
tunk a német oktatásba, több tan
órát végignéztünk. Következő 
nap megnéztük a Római Múze
umot és a város többi neveze
tességét, majd délután túráztunk 
a Waldhausba (erdőházba); saj
nos túra közben elkapott minket 
az eső, ezért nem lehetett kimen

detés, az elégedett résztvevők 
mosolya, a lelkes tapsok a szer
vezők munkáját és odaadó lelke
sedését dicsérték. A tudósító 
csak egyet tehet hozzá: jövőre 
találkozzunk újra itt, de már a 
pártfogolt fiatalokkal együtt.

Aszódi Kovács István 
pártfogó felügyelő 

*

A Roma ki mit tud? 
győztesei:

Vers-próza kategória:
1. Páva Zsolt (Fát)
2. 7'óthJózsef(Aszód)
3. Sztojka Bálint (Aszód)
Zene-tánc kategória:
1. Aszód (Farkas Márton, 

Lencse Ferenc, Ligorovics Zsolt, 
Rafael Ferenc, Szabó Achilles) 
Zenei kíséret: Lakatos Béla, 
Sanyo Zoltán

2. Kalocsa, 3. Kecskeméti BV 
Különdíjban részesült a mind

össze 7 esztendős Balogh Noé.

ni a házból. Az idő annyira el
romlott, hogy gyalogszer helyett 
az obemburgi polgármester vitt 
minket haza az autójával. Más
nap reggel fél 9-kor indultunk 
haza. 13 órával később, 1100 km 
megtétele után szálltunk ki a 
buszból Aszódon, a Szabadság 
téren.

A felejthetetlen útra emlékez
tetnek a képek, melyek közül 
egyet, az Európa Parlament épü
letét mutatom be. Kovács Erik

Evangélikus Gimnázium 8/D
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ujama
kiiny rkcrcfíkctléa

í AJÁNLATAI
Ismét egy olyan könyv akadt a 

kezembe, amelyet nagyon nehéz 
letenni, ugyanakkor igen nehéz 
írni róla. Hiszen A szeretet tan
könyve - a kiadó a második ki
adástól adta neki ezt a alcímet - 
igaz emberi érzésekről szól az 
apró életrajzi történeteken ke
resztül. Ne nagy dolgokra tesse
nek gondolni, sokszor csak egy 
párbeszéd jelenti a fejezetet. A 
könyvet letéve mégis úgy érez
zük: sokkal többről van szó, so
kat, nagyon sokat kaptunk.

Talán többen emlékeznek 
még az írónőre, aki egyszer 
Vitray Tamás Telefere című 
műsorának vendégeként elbű

Kun Erzsébet:

Családmesék
völte az egész országot. Egysze
rűen érezni lehetett, hogy olyan 
EMBER-ről van szó, aki csor
dultig van szeretettel, aki a vilá
got képes elviselni olyannak, 
amilyen, de mindezt határtalan 
türelemmel és mérhetetlen jó
sággal.

Miben gyökerezett ez? Talán 
abban a neveltetésben lelhető fel 
az alap, amelyben Kunitzer 
Szonja - merthogy ez a szerző 
igazi neve - részesült. A könyvet 
végigolvasva kitűnik, a szülei
nek nem volt különleges trükkje, 
csupán mindig emberszámba 
vették őt, az adott kérdésekre 
mindig tisztességes, kielégítő és 

nem utolsósorban a leányuk 
életkorának megfelelő válaszo
kat adtak.

A Kunitzer családról szóló tör
ténetek, illetve a családi szeretet 
egyes epizódjai erősen hatnak az 
érzelmeinkre, hol sírásra késztet
nek, hol nevetésre ösztökélnek. 
Mindamellett szinte szuggerálják 
belénk, hogy lehet szépen, értel
mesen élni akkor is, ha ezernyi 
gond szakad a nyakunkba. És 
megerősítik bennünk azt az ér
zést, hogy micsoda ereje lehet a 
családnak, mint a legkisebb em
beri közösségnek. Csak tudni kell 
élni az előnyeivel.

R.Z.

Üzenet
„ Addig nem lesz békes

ség ezen a földön, amíg a 
szeretet uralma el nem ér
kezik. Addig nem lesz igaz
ság, boldogság, megelé
gedés, amíg az emberi cse
lekvés legfőbb mozgató
ereje nem a szeretet.

Mert szeretet az egyetlen 
pozitív energiaforrás ezen 
a világon, mely jóvá tudja 
változtatni a rosszat, igaz
sággá az igazságtalansá
got, békességgé a háború
ságot és szabadsággá a 
rabságot ”.

(Wass Albert)

Egy kis nyelvelés
Okos-oktalan és más összefüggések

A világ nyelveit bizonyos 
megegyező tulajdonságaik alap
ján ún. nyelvtípusokba sorolják. 
Ilyen nyelvtípus a ragasztó nyel
vek csoportja is - lényegük, 
hogy az ide sorolható nyelvek 
legfőbb közös sajátossága, hogy 
a szótövekhez különböző tolda
lékokat kapcsolnak, s egyre bő
vülve így hoznak létre különbö
ző jelentéseket melybe a ma
gyar nyelv is tarozik. Természe
tesen a tipológiai hasonlóság 
nem feltétlenül jelent egyben 
nyelvi rokonságot is, viszont a 
rokon nyelvek tipológiai szem
pontból ugyanolyan sajátossá
gokkal rendelkeznek.

Naiv módon azt is gondolhat
nánk, hogy adott szótőhöz kor
látlan számú - a nyelv eszköztá
rában egyébként létező - tolda
lékot kapcsolhatunk, s máris 
korlátlan számú jelentést vagy 
jelentésámyalatot alkothatunk. 
A valóságban azonban a dolgok 
nem így működnek. Minden, a 
nyelv-ben lehetséges 
alakváltozat létre-jöttében vagy 
létre nem jöttében jelentős 
szerepet játszik az úzus, vagyis a 
nyelvet használók nyel-vi 

szokásrendszere. Talán egy 
egyszerű példával érzékeltetni 
lehet ezt az állítást: ha valakinek 
az arcán a napfény hatására apró 
barna foltok - vagyis szeplök - 
jelennek meg, azt mondjuk rá, 
hogy szeplős. Ha azonban olyan 
személyről van szó, akin nem ta
lálhatók ilyen foltok, nem 
mondjuk rá, hogy szeplőtlen. 
Vagyis nem feltétlenül kell min
den szóra, fogalomra ellentétes 
párnak is lennie nyelvünkben. 
Bár a szeplőtlen szó megalkot
ható nyelvünkben, ebben a for
májában nem igen használjuk, 
viszont előfordul a szó régiesebb 
alakja alkalmi stílusértékben 
használva: Jézus anyját emleget
ve szeplőtelen Szűz Máriáról 
szoktunk beszélni.

Ugyanez a jelenség megfi
gyelhető más szavunkkal kap
csolatban is. Az értelmes, önál
lóan gondolkodó tanulóval kap
csolatban gyakran használjuk az 
okos jelzőt. Ennek az ellentétes 
jelentésű pátja a buta. Vagyis 
nem fosztóképzős alakkal fejez
zük ki az ellentétes jelentést. Ez 
talán abból adódik - vagy abból 
is hogy az okos szavunk is 

képzett szó, s a mai jelentés nem 
feltétlenül utal az eredeti szóra.

Nagyon érdekes, hogy az okos 
szó eredeti szótöve, az ok, 
ugyanabban az 1138/1329 év
számokkal jelölhető forrásban 
található, de a két szó, illetve 
származékaik jelentésének szét
válása már ekkor megfigyelhe
tő. Maga az alapszó sokféle je
lentésváltozáson ment át napja
inkig. Pl.: gondosság, elővigyá
zatosság (1372-1448 között); 
magyarázat, indok, ürügy (1372 
-1448 között); alkalom (1416— 
1450 között); okirat, okmány 
(1416-1466 között); cél (1510- 
ből); feltétel (1511-ből); vala
mely változás, történés előidé
zője (1520-ból); valakinek a ja
va, haszna (1533-ból); érv, bizo
nyíték (1577-ből). Természete
sen a különböző alaktani szár
mazékok is szinte azonnal meg
jelentek: oktalan; oktat; oktalan
ság; okoz; okul; okol; okozat; 
okság; okít stb. A fentebb bemu
tatottakból látható, hogy a mai 
értelemben használt ok szavunk 
1520 táján fejlődik ki - legaláb
bis ebből az időből van írásos 
adatunk az okos szó viszont 

már szintén az 1138/1329-es év
számokkal jelölhető forrásban 
jelen van önálló szóként a mai, 
vagyis eszes, értelmes jelentés
ben. Minden bizonnyal az ok 
szónak olyan korábbi jelentésére 
utal vissza - ész, értelem 
amelyre vonatkozólag írásos 
anyagunk nem maradt fenn.

Tehát az okos szavunk ellen
tétes pátja az oktalan lenne, de 
ilyen összefüggésben ezt a két 
szót már nem használjuk együtt. 
Mint ahogyan az okos jelzővel 
történő minősítés is pozitív meg
állapítást takar, ugyanakkor az 
azonos szótőből származó okos
kodik már mindenképpen köte
kedő, a dolgoknak nagy feneket 
kerítő személyre utal. És ugyan
csak ebből a tőből származik az 
írásban először 1666-ból fenn
maradt oktondi szavunk is, 
amely “naiv módon ostoba, egy
ügyű” személytjelent.

Általában elmondhatjuk, 
hogy nyelvünk az esetek többsé
gében tükrözi a valóságot, de ez 
nem mindig tökéletes. Sok min
dent dönt el a nyelvi logika he
lyett az úzus, a nyelvhasználati 
szokás. -g-1
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Labdarúgás: mérkőzésről mérkőzésre
Vereséggel zárt a felnőtt együttes

Délen ránk sütött a nap... 
Délegyháza-Aszód 1:3

Nem várt, de kellemes meg
lepetést okozott szurkolóiknak 
az Aszód FC csapata. A bajnoki 
táblázat előkelő 4. helyén álló 
Délegyháza gárdája fogadta a 
13. aszódiakat. Egy percig sem 
volt kétséges a mérkőzés ered
ménye, akár több góllal is nyer
hettünk volna.
Góllövők: Balázs Péter(T), 
Hajnal Csaba. (Balázs Péter 
két mérkőzésen 4 gólt lőtt, 
ezzel házi gólkirályjelölt lett.)

Egyszer fenn, egyszer lenn... 
Aszód - Felsőpakony: 1:5. 
Ifjúságiak: 2:1.

Elég egy jó eredmény ide
genben, és a sikerre éhes szur
kolók rögtön visszajönnek a 
pálya környékére. Már az ifik 
meccsét is majd százan nézték, 
a felnőttek összecsapására már 
mintegy háromszáz drukker 
volt kíváncsi. Az ifik nagyon 
nehéz meccsen tartották meg 
veretlenségüket, és egy jogos 
tizenegyes góllal 2:l-re le
győzték a szép szál legények
ből álló felsöpakonyi fiata
lokat.

Sok mindenre számítottak a 
szurkolók, de arra nem hogy már 
a 20. percben két góllal vezetnek 
a vendégek. Arra sem, hogy a 
tizenegy vendégjátékos mellé 
tizenkettedikként a bírót is be 
lehet számítani. Egyoldalú ítéle
teivel nemcsak a nézők között 
gerjesztett indulatokat, a játéko
sok is egyre idegesebbek lettek. 
Szövegért kiállította az aszódi 
Balázs Pétert, majd az egyre fe
szültebb légkörben az egyik fel
söpakonyi játékost, aki előtte 
jobbegyenessel küldte padlóra 
(fűre) Nagy Petit. De mivel 
egyenlő lett a játékosok száma, 
gyorsan kiállította Makó Ta
mást, biztosítva a pálya egyirá
nyú lejtését. A félidő vége előtt 
háromra nőtt a vendégek előnye. 
A második félidőben újabb 
három gól esett, (kettő ott, egy 
itt) a végeredmény becsületes 

zakó, 1:5 lett. A spori ámokfu
tását a szurkolók is nehezen tole
rálták, ezért rendőrségi kísérettel 
hagyta el a pályát.
A Felsőpakony elleni mérkő
zés következménye szövetségi 
ellenőr aszódi költségen való 
fogadása volt. (Nagylelkű 
gesztus a megyei szövetség ré
széről. Ha már anyagilag nem 
tudják támogatni a lét-nemlét 
határán lévő megyei csapato
kat, akkor újabb kiadásokkal 
"segítik" működésüket. Kö
szönjük...)

Idegenben jobban megy... 
Aszód FC - Szigethalom: 2:2 
Ifjúságiak: 6:1

Az előző fordulóban Döm- 
södön 1:3-ra nyert a csapat, így 
a mintegy 200 szurkoló biza
kodva várta a folytatást.

Gyorsan, már a 6. percben 
vezetést szereztek a vendégek: 
Gábor Gergő rosszul keresz
tezett, s a szigethalmi csatár 
okosan csavarta a labdát a bal 
felső sarokba.(0:l) A 20. perc
ben kiegyenlített az Aszód. 
Hajnal nagyszerű labdával 
hozta helyzetbe Demcsákot, 
aki 16 méterről nagy gólt lőtt. 
(1:1) Változatos játék folyt a 
pályán, két közel azonos ké
pességű csapat birkózott egy
mással. A 28. percben ismét 
vezetést szerzett Szigethalom. 
A leshatárról kilépő csatár jobb 
alsó sarokba tartó lövését Déri 
Tamás nem tudta hárítanál :2). 
A 36. percben egy aszódi 
szögletet követően a sziget
halmi védők között Nagy Péter 
kotorta hálóba a labdát(2:2).

A második félidőt aszódi tá
madás vezette be, Szabó Imre 
beadása a kapufán csattant. A 7. 
percben ismét ő volt a fősze
replő, utolsó emberként a gól
vonalon állva mentett. Sokáig 
eseménytelenül telt a mérkőzés, 
majd a 32.percben a meccs talán 
legnagyobb helyzetét hagyták ki 
a vendégek: először Nenad a 
gólvonalról vágta ki a labdát, 
majd az újabb lövésnél a kapufa 

segített nekünk. A 41. percben 
les miatt nem adta meg a sziget
halmiak gólját a bíró. Az ítélet 
utáni tömegjelenetben a játék
vezető megsértéséért piros lapot 
kapott a vendégek csatára, így 
tíz emberrel folytatták a játékot. 
Illetve folytatták volna, ha a 
kiállított játékos lement volna a 
pályáról. Mivel erre percekig 
nem volt hajlandó, sokáig állt a 
játék. (Aztán a nézők vastapsa 
mellett mégiscsak a zuhany felé 
vette az irányt...) A mérkőzés vé
géig már nem változott az ered
mény.

Idegenben sem jobb mint 
itthon...
Diósd FC - Aszód FC: 4:2 
Ifjúságiak: 3:0.

Rosszul kezdődött a hétvégi 
bajnoki forduló. Ifjúsági csa
patunk úgy vesztette el őszi ve
retlenségét, hogy Diósdon pá
lyára sem léphetett. Történt 
ugyanis, hogy az igazolásokat 
itthon felejtették és hiába ro
hantak vissza értük, a kötelező 
fél órás várakozáson túl az el
lenfél nem tolerálta az aszódi
ak hanyagságát. Ilyenkor a 
vétlen fél javára 3:0-lal kerül 
elszámolásra a mérkőzés ered

Aszódi lakótelepen egyszobás lakás fiatal párnak vagy egyedül
állónak hosszú távra kiadó. 70 382-8784
Gázfűtéses, családi ház zöldövezetben kiadó! Aszód Kinizsi 
utca 13. Megtekinthető szombati napokon 10-és 12 óra 
között.
Jelzálog és személyi hitel ügyintézése hitelkiváltással együtt is. 
Kérésére házhoz megyek. 70 339-1883
Megbízható középkorú nő takarítást vállal Aszódon vagy 
Gödöllőn. Minden megoldást érdekel. 06 30 446-2638
Hitel mindenre mindenkinek! Ingatlanfedezetre, szabad fel
használásra, vásárlásra, hitelkiváltásra, meglévő drága hitel 
kedvező kamatozású hitelkonstrukcióra leváltható. Végre
hajtás, adótartozás, BÁR-lista, minimálbér nem akadály. 
Jövedelemigazolás nélkül is. Őszi akció: értékbecslői díj, 
közjegyzői díj elengedése. Érd.: 20 936-5561; 20 968-6655.
Aszódon a lakótelepen egyszobás lakás eladó. Tel.: 70 382- 
8784.
Analóg videó-és hangzóanyagok digitalizálása. 20 974-3040.

ménye.
Szép számú aszódi szurkoló 
kísérte el szeretett csapatát 
Diósdra, s egész mérkőzés alatt 
zúgott a "Hajrá Aszód!". Sajnos, 
mint az eredmény is mutatja, a 
szurkoló lelkesedése kevés a jó 
eredmény eléréséhez. A 7. perc
ben gyors vezetést szereztek a 
hazaiak, a hosszú sarokba tartó 
lövést Déri Tomi nem tudta ki- 
tomázni(l :0). Változatos, jó ira
mújáték folyt a pályán, mindkét 
kapu gyakran került veszélybe. 
A16. percben Balázs Péter lövé
sével egyenlítettünk, majd a 28. 
percben Bujdosó Zoli jobb oldali 
szögleténél Nenad emelkedett a 
legmagasabbra, gyönyörű fejes
góljával máris 1:2 volt a ja
vunkra! A szünetben arról érte
keztek az aszódi szurkolók, va
jon miért megy jobban idegen
ben a játék mint odahaza. A fel
vetésre alaposan rácáfolt a má
sodik félidő. Az Aszód megpró
bált ráülni az eredményre, de a 
motiváltabb Diósd csapata há
rom gólt lőtt, ezzel fordítottak, és 
otthon tartották a három pontot.

Lapunk nyomdába adása előtt 
az Aszód FC lejátszotta az őszi 
szezon utolsó találkozóját is, 
amelyen a Dunaharasztit fo
gadta. Az eredmény 0:2 lett. 
Az ifik győztek, és hét pont 
előnnyel őszi bajnokok.

Kovács Tamás
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Ütős versenyek lesznek: 
tollaslabda és asztalitenisz villámtorna

Az Aszódi Szabadidősport 
Egyesület tollaslabda villámtor
nát rendez gyermekek és felnőt
tek részére.

A verseny időpontja: 2005 
november 26. (szombat) 9 óra

Helyszín: Fiúnevelő Intézet 
sportcsarnok

Nevezési díj: gyermekeknek, 
egyesületi tagoknak ingyenes, 
felnőttek részére 300 Ft/fö

Árpádházi Szentek
Vízszintes: 1. II. András és 

Gertrúd lánya. Gyerekkorától 
mélyen vallásos. Férje, Türin- 
giai Lajos gróf halála után 
hagyta el Wartburg várát és a 
ferences Marburgi Konrád 
lel-ki vezetésére bízta magát. 
9. BCN 12. Csapadék 13. Kijárat 
15. Ételízesítő 16. Egyiptom fő
városa 18. Tanuló vezető 19. Fa
levél szőnyeg 21. ILR 22. Illatos 
növény 25. Római 101 26. Nit
rogén 27. Fából készült házikó 
28. Földet túr 29. Gramm 30. 
Csoda közepe! 31. IV. Béla a 
tatárjárás idején elkeseredésé
ben Istennek ajánlotta meg
születendő gyermekét. Lánya 
három évesen a domonkos nő
vérek között nevelkedett. Aty
ja a Nyulak-szigetén építtetett 
neki kolostort, ahol 28 évesen 
szeretettől és vezekléstől el
emésztve halt meg. 35. Kony
hai bútor 38. Római 52 39. 
Oxigén 40. Húzós darab! 41. 
Apátián, anyátlan gyerek 43. 
Sugár jele 44. Utcára 45. Ruhát 
tisztít 47. Tetejére 48. Vizet szol
gáltat 50. Budapesti egyetem 
röv.52.Félsz! 5 3. Lyukacsos ház
tartási eszköz 55. Néma revű!

Nevezés: iskolásoknak intéz
ményük testnevelő tanáránál, fel
nőtteknek a helyszínen 8.30-ig.

*

A szabadidősport egyesület 
asztalitenisz szakosztálya „Ka
rácsony Kupa” néven gyermek 
asztalitenisz verseny rendez.

A verseny időpontja: 2005. 
december 10. (szombat) 9 óra

Helyszín: Petőfi Sándor Gim

56. Zoltán becézve 59. Fejünk 
elülső része 60. Ahét vezér egyi
ke 62. Borbála bee. 64. Zenei 
műfaj.

Függőleges: 1. Egye! 2. ... 
Madrid, spanyol futball csapat
3. Háj v. szalonna sütésekor ke
letkezik 4. Komlóból és malátá
ból készült ital 5. Fél év! 6. Szo
bába 7. Szélsőséges 8. Nem mi 
9. Bőr 10. Szamár másként 11. 
Nóra becézve 14. Közösség egy 
egyede 16. IV. Béla elsőszülött 
lánya, a lengyel Boleszláv fele
sége lett. Fiatalon tett szüzes
ségi fogadalmat és ezt házassá
ga alatt is megtartotta. Férje 
halála után ferences apáca lett. 
17. 3-6 éves gyerekek napközis 
intézménye 20. Volt 23. Idősebb, 
röv. 24. Dehogy! 27. Pálca 28. 
Ágnes, becézve 30. Mondat al
kotóeleme 32. Éjszakai tevé
kenység 33. Mária becézése 34. 
Édesség 36. Gyümölcs 37. Fér
finév 42. Erek! 44. Házhoz tarto
zó telek 45. Sportruha 46. Origó 
48. Mely személyre? 49. Közte
rület 51. Félti! 54. Lóeledel 57. 
Ázsiai folyó 58. Ró 61. Kén 63. 
Jód 65. Múlt idő jele.

-fné- 

názium Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégium tornaterme

Nevezés: iskolásoknak intéz
ményük testnevelő tanáránál, il
letve a helyszínen lehet 8.30-ig.

A versenyekkel kapcsolatban 
további információk találhatók 
Aszód város honlapján, az Aszód 
TV képúj Ságjában, aziskoláktest- 
nevelő tanárainál és Nyíiy Zsolt

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Akkor az enyém az, 
aki időt és örökkévalóságot te
remtett.
A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó 2000 Ft ér
tékű, filmkidolgozásra feljogo
sító utalványát Paskóné Péter 
Ildikó (Bercsényi u. 10.)3 míg a 
Fáma Könyvesbolt 2500 Ft érté
kű utalványát Juhászné Kovács 

nál (06-20-9947-480).
*

December 8-án 19 órától az 
egyesület kerékpáros szakosztá
lya filmvetítést rendez a nyári 
Fertő-tavi kerékpáros túra képei
ből. A vetítésre minden érdeklő
dőt szeretettel várunk. Helyszín: 
Közművelődés Otthona.

Edit (Szent Imre u. 15.) A nyere
ményükről szóló értesítést pos
tán küldjük el.
E számunk rejtvényének meg
fejtését december 6-ig kell be- 
küldeniük szerkesztőségünkbe: 
Aszód, Kossuth L. u. 59.
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Várjuk Olvasóink véleményét, írásait!
Címünk:

2170 Aszód, Kossuth u. 59.
Tel: 28 402-321; Fax: 28 400-117
e-mail: aszoditukor@freemail.hu

ASZÓDITÜKÖR 
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
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