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Ingyen kapja 
vissza a város 

a volt 
helyőrségi klubot
A napokban érkezett meg 

az önkormányzathoz Juhász 
Ferenc honvédelmi minisz
ter levele, amely tudatta Ba- 
gyin József polgármesterrel, 
a tárca vezetője támogatja, 
hogy a volt helyőrségi klub 
térítésmentesen kerüljön a 
város birtokába. A nőtlen 
tiszti szálló zártkörű értéke
sítési eljárás során, térítés el
lenében lehet az önkor mány- 
zaté.

(Folytatás a 3. oldalon)

Országgyűlési választás 2006.
„Megkérem Önöket, semmilyen 

politikai párt szórólapját ne tegyé 
k a postaládámba!”- olvastam a mi
nap az egyik porta kerítésére kira
gasztott cédulát. A tulajdonos nyilván 
így próbál védekezni a jelöltek szóró
anyagaival szemben. Hogy mekkora 
sikerrel, nem tudom. Ami viszont 
tény: április 9-én kerül sor az ország
gyűlési választásra. Amennyiben ez 
eredménytelennek bizonyul, követ
kezhet a második felvonás, mégpedig 
április 23-án. Pest megye 5. számú 
választókerületében várhatóan hatan 
küzdenek meg egymással a mandá
tumért.
A két nagy párt úgy tűnik a „Járt utat a 
járatlanért el ne hagyd!” mondás 
igazságában bízik. A FIDESZ MPSZ az

(Folytatás a 3. oldalon)

Elfogadták a város idei költségvetését
A vártnál kevesebb, 136 millió forint a működési hiány

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tör
vényi előírásoknak eleget téve február 15-én elfogadta a te
lepülés 2006.évi költségvetését. A „specialitás” ezúttal is 
megmaradt: idén is jelentős állami támogatásra szorul váro
sunk.

A volt Fesztivál téri utcák szilárd burkolatot kapnak
Évek óta forráshiánnyal az önkormányzati alapfelada- 

küszködik Aszód. Mi is sok- tok költségeit, Aszódnak pedig 
szór leírtuk: az állami norma- -mivelkevésasajátbevétele- 
tív támogatások nem fedezik nincs miből hozzá tennie. A

mentsvár ezúttal is az önhiki 
néven ismert, pályázat útján 
megszerezhető állami támoga
tás lehet. Persze badarság azt 
hinni, hogy az állam egy az 
egyben odaadja a jelenlegi hi
ány összegét, 132 millió fo
rintot. A korábbi tapasztalato
kat figyelembe véve, várható
an a hiány fele kerül a város
hoz. Továbbra is szükséges te
hát az intézmények takarékos 
működtetése.

Természetesen Olvasóink 
joggal kérdezhetik, miért írtuk 
néhány hónapja, hogy a hiány 
200 millió forint felé közelít. 
Mitől csökkent le ez az ösz- 
szeg? A magyarázat egyszerű: 
a költségvetési törvény ked
vezőbb normákat hagy ott jóvá, 
mint amit a kormány elsőként

(Folytatás a 3. oldalon)

Második lett 
az Aszód 

a bagi teremtornán

Hiába a hideg téli idő, a hó és 
a jég, a labdarúgók már nem 
pihenhetnek. Megkezdték az 
alapozást felnőtt és ifjúsági ko
rú játékosaink. Az egyhangú 
edzések mellett természesen 
megragadnak minden lehető
séget, hogy valódi foci is beke
rüljön a programba. így került 
sor az elmúlt hétvégén Bagón a 
II.Galga Kupa teremlabdarúgó 
tornára, melyen a Galga völ
gye csapatai vettek részt: Túra 
(NB HL), Bag (megye L), Hé- 
vízgyörk (megye L), Aszód 
(megye L), Iklad (megye II.), 
Galgahévíz (Gödöllő körzeti). 
Az Aszód FC dicséretesen 
helytállt, és a torna második

(Folytatás a 27. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2006. január 25.

Régen tartott ennyire hosz- 
szú ideig a képviselő-testületi 
ülés, mint a január 25-i. 
Közel két órán keresztül 
folytattak ugyanis eszme
cserét a döntéshozók egyet
len napirendi pont, a Vécsey 
Helyőrségi Klub hasznosítá
sának tárgyában, a nőtlen 
tiszti szálló esetében pedig 
csak egy héttel később, soron 
kívüli ülésen sikerült határo
zatot hozni. Erről a témáról 
részletesen, külön cikkben 
olvashatnak, csakúgy, mint 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
gazdasági helyzete miatt 
meghozott döntésekről.

b A képviselő-testület első
ként a Gondozási Központ 
szervezeti és működési sza
bályzatának módosításáról 
döntött. Erre azért került sor, 
mert a város eme intézménye a 
nemrégiben megalakult kistér
ségi társulásban 2006. január
jától koordináló szerepet tölt 
be.

b Ugyancsak a Gondozási 
Központtal függött össze a kö
vetkező napirendi pont is, ne
vezetesen a személyes gon
doskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fi
zetendő térítési díjakról szóló 
rendelet módosítása, amelyet 
egyhangúlag elfogadott a kép
viselő-testület.
(Az új étkezési normákat lásd 
külön táblázatunkban!)

b Ugyancsak elfogadta a 
képviselő-testület az Aszód FC 
beszámolóját a 2005. évi ön
kormányzati támogatás fel
használásáról. A határozat ér
telmében a 2006. évi támoga
tást negyedévente utalja át a 
város a klubnak. Az első ne
gyedévi pénz azonban csak a 
teljes pénzügyi elszámolás 
után kerülhet az egyesülethez.

b Egyhangúlag elfogadta a 
képviselő-testület a köztisztvi
selőkkel szemben megha
tározott teljesítménykövetel
mények alapját képező 2006. 
évi célok meghatározásáról 
szóló előterjesztést, amelyről a 
köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 
rendelkezik. A határozat részét 
képezte az a polgármesteri tá
jékoztatás, amely a jegyző 
munkáját kiemelkedőnek mi
nősítette.

b Módosította a képviselő
testület a CÉDE-pályázat be
adásáról szóló határozatát, 
mivel időközben megismer
hetővé vált a pályázati kiírás 
minden részlete. Az itt nyer
hető pénzből, valamint az eh
hez biztosítandó önrészből az 
önkormányzat a volt Fesztivál 
téri utakat, valamint az ezek
hez tartozó esővíz-elvezető 
árkokat kívánj a megépíteni.

b Elfogadta a képviselő-tes
tület az Aszódi Többcélú Kis
térség Önkormányzatainak 

Társulása szervezeti és műkö
dési szabályzatának módosítá- 
ására tett javaslatot. A változ
tatásra azért volt szükség, mert 
a társulási megállapodás elfo
gadása óta számos változás 
történt, létrejött például az a 
munkaszervezet, amely a Kos
suth Lajos utca 59. szám alatt 
Aszódi Kistérségi Iroda néven 
működik.

b Nem született döntés a hé- 
vízgyörki önkormányzat sze
mét-elhelyezési díj mérséklés 
kérelme ügyében. A település 
azért kért kedvezményt, mert a 
szeméttelep az ö közigazgatási 
területükön fekszik.

b A képviselő-testület dön
tése értelmében a város terület
fejlesztési koncepciót készíttet 
a laktanya területére. Mivel a 
terület szabályozása csak a hé- 
vízgyörki önkormányzattal 
egyetértésben lehet - a lakta
nya területének egy része, és a 
laktanya melletti terület Hé- 
vízgyörkhöz tartozik - a gré
mium megbízta a polgármes
tert, hogy a szabályozás érde
kében folytasson egyeztető 
tárgyalásokat az említett tele
pülés első emberével, szükség 
esetén pedig kérjen informá
ciót a fentebb említett szemét
elhelyezési díj csökkentésének 
mértékére vonatkozóan.

b A képviselő-testület ki
mondta a korábban aszódi 
székhelyű, nyolc település 
tagságával működő Fogyasz
tóvédelmi Érdekvédelmi El

Köszönet az 1 százalékért!

lenőrzési Társulás 2006. janu
ár elsejétől való megszűnését. 
Emiatt szükséges volt módosí
tani a város önkormányzatá
nak szervezeti és működési 
szabályzatát is.

b Ismét partfal építésre pá
lyázik a város. Az így nyert 
pénzből a Dózsa György út 32. 
szám alatti, hátsó telekhatáron 
leomlott támfalat kívánja 
újjáépíteni. Ugyancsak élni 
kíván az önkormányzat a köz
épületek akadálymentesítésére 
kiírt pályázati lehetőséggel is, 
amelynek segítségével az Idő
sek Napközi Otthonának jobb 
megközelíthetőségét kívánja 
megoldani.

b Támfal volt a következő 
napirendi pont témája is: a 
képviselő-testület döntése 
értelmében a SI-MI 97 Kft. 
építheti meg a Széchenyi utca 
22. szám alatti támfalat, bruttó 
3,2 millió Ft értékben. Érde
kesség, hogy az ott lakók is 
ajánlottak pénzt a támfalépítés 
költségéhez, illetve az is, hogy 
a költségek csökkentése érde
kében a korábban lebontott 
szeszfőzde tégláit is felhasz
nálják az építkezés során.

b A képviselő-testület ezt kö
vetően telekeladásokról, mi
nőségi lakáscsere-kérelemről 
döntött, majd jelentést hallga
tott meg a két ülés között tett 
intézkedésekről Az ülésről 
készített jegyzőkönyv a Városi 
Könyvtárban olvasható.

Rácz Zoltán

A személyes gondoskodás normái
Intézmény norma térítési díj
bölcsőde 167 Ft 192 Ft
óvoda 182 Ft 209 Ft
ált. iskola napközi 222 Ft 255 Ft
ált. Iskola egyszeri étk. 142 Ft 163 Ft
önk. Int. Köt. Étkezés 257 Ft 186 Ft
pedagógus egyszeri étk. 176 Ft 202 Ft
vendég étkezés 176 Ft 415 Ft
gondozási központ 257 Ft 308 Ft
szociális étkeztetés 243 Ft

Az Aszódi Evangélikus Iskolák Öregdiákjainak Egyesülete 
mint az Evangélikus Gimnázium oktató-nevelő munkáját támo
gató közhasznú szervezet köszönetét mond mindazoknak, akik 
célkitűzéseit 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá
mogatták. Az ebből befolyt 488.766 forintot rászoruló diákok 
segélyezésére, a diákoknak kölcsönözhető tartós könyvek be
szerzésére, valamint sportszerek vásárlására fordítjuk.

További támogatásukat is örömmel fogadjuk. Gondoljanak 
egyesületünkre a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-áról 
való rendelkezéskor is!

Adószámunk: 18681983-1-13, számlaszámúnk: OTP
11742166-20018580
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Tiszti szálló, helyőrségi klub: csak bérbe
Itt az újabb dilemma: ki üzemeltesse az épületeket?

(Folytatás az 1. oldalról)

Mint arról már korábban 
többször is beszámoltunk, az 
aszódi laktanya bezárásának 
hírére a város képviselő-tes- 
tülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat valamennyi 
Aszódon található honvédségi 
ingatlan térítésmentes meg
szerzésére bejelenti igényét. 
Az ingatlanok felmérését egy, 
a képviselő-testület által létre
hozott ad-hoc bizottság végez
te, ezt követően adta be a város 
- a törvényi előírásoknak meg
felelően eljárva - az igényét. 
Októberben kiderült, valami
lyen oknál fogva ez a lista

Elfogadták a város idei költségvetését
A vártnál kevesebb, 136 millió forint a működési hiány

(Folytatás az 1. oldalról)

beterjesztett. Jó példa erre a ze
neiskolák működési támogatá
sának alakulása. Első olvasat
ban a támogatásukra korábban 
fordított összeg egyharmadát 
akarták megvonni, majd - fi
gyelemmel a szakma erős tilta
kozására - meghagyták a tá
mogatás eredeti mértékét.

Kedvezően alakult Aszód 
számára az úgynevezett adó
erő-képesség támogatása is. 
Az országos átlag egy fő eseté

mégsem került a szaktárca 
ingatlankezelési hivatalába. (A 
hivatalos ügyintézés menetét 
betartva ezt a KVI-nek kellett 
volna ide továbbítania - a 
szerk. megj.) Sztárt István volt 
laktanyaparancsnok javasla
tára és az ő közbenjárását 
igénybe véve az önkormányzat 
megismételte igényét, és az 
említett hivatalba is eljuttatta a 
kérelmét.

Ez év januárjának elején ér
kezett az az értesítés, hogy a 
városnak a nőtlen szálló és a 
volt tiszti klub bérlésére van 
lehetősége. A bérleti díjat évi 
650 ezer, illetve 900 ezer Ft- 

ben 34 ezer forint, míg Aszó
don ez mindössze 18 ezer fo
rint (Alacsony a keresetünk, il
letve öregedőben van a lakos
ság). A korábbiakhoz képest 
erre a hátrányra is több támo
gatásjár.

A takarékoskodás mellett 
idén is tapasztalható majd fej
lesztés városunkban. A leglát
ványosabb beruházás minden 
bizonnyal a volt Fesztivál téri 
utak megépítése, illetve a csa
padékvíz-elvezetés megoldása 

ban határozták meg. A képvi
selő-testület úgy foglalt állást, 
elfogadja ezt az átmenetinek 
gondolt megoldást, mivel ez 
lehet a tulajdonszerzés előszo
bája. Időközben a város első 
embere levélben fordult Ju
hász Ferenchez, és méltányos
sági okokra hivatkozva kérte a 
már említett két objektum té
rítésmentes tulajdonjogát. En
nek válaszaként érkezett a mi
niszter január 25-i keltezésű 
levele.

A válaszból kiderül, a szak
tárca nehéz pénzügyi helyzeté
re hivatkozva mindenképpen 
értékesíteni kívánja a laktanya 

lesz. Megkezdődik az új 
bölcsőde építése, amelyre 120 
millió forintot nyert a város. 
Mintegy 15 millió forintot for
díthat településük az ipari park 
infrastrukturális fejlesztésére. 
Rendezett parkoló épülhet a 
Baross utcában a Szakorvosi 
Rendelőintézet előtt. A Béke
kert rendezési tervére közel öt 
millió forintot költ a város, 
amit a kommunális adóból fe
deznek. 

területét. A nőtlen tiszti szálló 
esetében zártkörű értékesítési 
eljárást tervez, melynek során 
az épület térítés ellenében ke
rülhet a város tulajdonába. Eh
hez azonban a képviselő-testü
letnek nyilatkoznia kell: élni 
kíván-e az önkormányzat ezzel 
a lehetőséggel.

A helyőrségi klub esetében a 
tulajdonba adás feltételeként 
azt szabták, hogy az önkor
mányzatnak biztosítania kell a 
Magyar Honvédség gondos
kodási körébe tartozó igényjo
gosultak (társadalmi szerve
zetek) általi használatot. A tu
lajdonszerzés folyamata már a 
napokban megindulhat, az eh
hez szükséges változásokat az 
önkormányzatnak kell kezde
ményeznie az illetékes földhi
vatalban. Rácz Zoltán

Figyelem, 
útlezárás!

Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy 2006. február 20-án 8 
órától 2006. február 27-én 20 
óráig bontási munkák miatt le
zárásra kerül a Malom köz 
északi (Kossuth Lajos utca fe
lőli) része.
Ezen időszak alatt a Malom 
köz zsákutca lesz.
Kérjük az érintettek megérté
sét és szíves türelmét!

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Iroda

Országgyűlési választás 2006.
(Folytatás az 1. oldalról) 

utóbbi két ciklusban ország
gyűlési képviselőként dolgozó 
Tóth Gábort indítja.

A Magyar Szocialista Párt
nak Szabó Imre, Pest megye 
Közgyűlésének elnöke aj dőlt
je, csakúgy, mint négy évvel 
korábban. A Magyar Demok
rata Fórum Tóth Istvánt, Túra 
polgármesterét bírta rá az in
dulásra. Bódi Gábor a Szabad 
Demokraták Szövetségének 
jelöltjeként vesz részt a meg
mérettetésen, míg Basa János 
a MIÉP és a Kisgazdapárt 
közös képviseletében igyek

szik bekerülni a parlamentbe. 
Új politikai párt, az Előlánc 
Magyarországért - Ökopárt je
löltje Varga Géza.

Az, hogy végül mindegyi
kük indulhat-e, a következő 
hetekben kiderül. A jelöltek 
számát két tényező minden
képpen befolyásolhatja:
1. Sikerül-e mindegyiküknek 
begyűjteni a szükséges meny- 
nyiségű - 750 db -, érvényes 
kopogtatócédulát?
2. Történnek-e visszalépések a
háttérben folyó politikai 
egyeztetések következmé
nyeként? R. Z.

Ajánlja adóját!
Köszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövede

lemadójuk 1 %-át alapítványunk céljainak megvalósítására 
szánták.
Az APEH 2005. augusztus 19-én kelt értesítése szerint ennek 
összege 164.064 Ft. A befolyt összeget az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány pályázatok lútján osztja szét az ifjúságot érintő 
programokra.
Az Ön döntésétől függ, hogy az Ön által érdemesnek ítélt köz
célé vagy automatikusan a központi költségvetésé lesz adója 1 
%-a.
Az idén is élhet a döntés jogával!
Amennyiben egyetért alapítványunk célkitűzéseivel, a törvény 
értelmében nyilatkozatot tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány legyen személyi jövedelemadója 1 %-ának kedvez
ményezettje.
Az alapítvány adószáma: 19175773-1-13
Köszönjük segítségét! Az alapítvány kuratóriuma
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Ahogy néhány képviselő látja...
Belső hang - Búzás János jegyzete

REKORD ÖSSZEGÉRT 
„SIKERÜLT” BÉRBEADNI a 
Szabadság téri helyőrségi klub 
(tiszti klub) teljes épületegyüt
tesét.
Több, mint két órás vita után 
szavazott a képviselő testület a 
helyőrségi klub épületének 
bérbe adásáról. A sorsa már ko
rábban eldőlni látszott abból, 
hogy több képviselőnek is volt 
egybehangzó, egymással 
egyező javaslata, mégis Ba- 
gyin József polgármester elő
terjesztésére szavazott a több
ség.
Néhány, a bérletekkel kapcso
latos adatra emlékeztetem 
Önöket:
- Aszód Kossuth L. u. 21. 
(volt háztartási bolt) 
61,5 m2 bérleti díj: 
118.000 Ft+rezsi/hó
- Aszód Helyőrségi Klub 
felépítményes ingatlan 
1623 m2 bérleti díj : 
75.000 Ft+ rezsi/ hó
- Aszód Nőtlen Szálló 
felépítményes ingatlan 
1952 m2 bérleti díj : 
61.000 Ft+ rezsi/ hó

A város területén lévő ingat
lanok bérleti díja 800 és 2000 
Ft + rezsi/hó közt mozognak. 
Ha összehasonlítjuk a két HM- 
ingatlan bérleti díját a városi 
piaci értéken bérbe lévő ingat
lanok árával, akkor jól látszik, 
a város nem jól sáfárkodott az 
előtte lévő lehetőséggel, nem a 
város bevételének növelésére 
törekedett úgy, hogy a közmű
velődés színvonalán is tudott 
volnajavítani.

Néhány elhangzott hozzá
szólást idézek a testületi ülés
ről, ami ellentétes az előter
jesztéssel :
Az ügyrendi bizottság javasla
tából Puskás Péter: „szeren
csés lenne hogyha a tiszti klub, 
továbbra is, illetve jelentősen a 
város közművelődését szol
gálná,....... olyan szakembe
rekkel tudnánk megállapodást 
kötni, akik a közművelődés te
rületén jártasak és vállalják 

azokat a feltételeket, amelye
ket a már előttem a pénzügyi 
bizottság elnöke is megfogal
mazott.”
Tolmácsi Miklós: “Teljes mér
tékben egyetértek az ügyrendi 
bizottság elnökének a haszno
sítással kapcsolatos felvetése
ivel, mármint abban, hogy a 
városnak igen is jó, hogyha 
színterei bővülnek.”
Búzás János:.. .az ügyrendi bi
zottsági ülésen sokat beszél
tünk arról, hogy a városban 
működik már a Rácz Zoli által 
működtetett művelődési ház, 
de olyan rendezvényekre nem 
alkalmas, amire ez a ház képes 
lenne, amire természetesen a 
helyi lakosságnak, fiatalok
nak igényük lenne.”

Esély-egyenlőtlenség?
Határozat született a Vé- 

csey Károly Helyőrségi Klub 
bérbeadásáról, ahol több kép
viselői javaslat ellenére, a 
900.000 Ft + rezsi éves bérleti 
díjat (havi 75.000 Ft + rezsi) 
fogadta el a képviselő-testület 
többsége. A bérleti díj tárgyi 
adómentes, áfa nem terheli.

Úgy vélem, a város vezetése 
ismét nem adta meg az esélyt a 
helyi vállalkozások számára. 
Több képviselői javaslat is el
hangzott, amit szívesen támo
gattam volna, mert jobb lehe
tőségnek látszott a helyi köz
művelődés fejlesztésének 
folytatására, megoldására.
Jól indult a napirendi pont tár
gyalása, minden képviselő a 
folyamatos működés mellett 

Közlegény
2006. február 6-án megnyílt a Fidesz MPSZ irodája Aszódon 
a Kossuth Lajos utca 41. szám alatt. Minden érdeklődőt 
szívesen várunk.
Az iroda nyitva tartási ideje:
Hétfőtől péntekig: 14-16 óráig; szombaton: 10-14 óráig.

Tóth Gábor
országgyűlési képviselő

Ifj. Jordán Imre : “...mert, ha 
már ki akarjuk adni, érdemes 
meghirdetni, hátha más is 
szándékozná bérbe venni az 
ingatlant, nem árt megnézni itt 
a referencia munkákat.” 
Rigóné Éva: “Abból a gon
dolatból kiindulva, hogyha a 
vállalkozónak megéri, az ön
kormányzatnak miért nem?” 
Huszár László: “Én keveslem 
ezt az összeget, nem tudom, 
mennyit fizetett érte a vállal
kozóvajon?”
Rigóné Éva: “...másfél milliót

Huszár László: “...tehát 
másfél milliót évente ?”
Bagyin József: “Nem tudok 
konkrétan válaszolni.
Huszár László : “Ezt az össze
get gondoljuk át.”
Puskás Péter: “Nekem a múlt 
hét szerdán úgy tűnt, hogy va
lakikben eldőlt, valaminek a 
hatására, és e tekintetben én 

voksolt (a működés most is fo
lyamatos), a kihasználtság bő
vítésére irányultak a gondola
tok.
Az ügyrendi bizottság kimon
dottan jó javaslattal állt elő (a 
helyi közművelődés erősítését 
tekintette elsőrendű feladat
nak), ám többen mindenkép
pen döntést szerettek volna, 
így elvetették azt a további 
javaslatot, hogy a jó megoldás 
érdekében, a kérdést alaposab
ban körül járva, hosszabbítsa 
meg a Testület egy hónappal a 
határozathozatal határidejét.

Sajátos volt az előkészítés 
módja is, jelesül, hogy Lukács 
Lajos úr kérelmező nem nyúj
totta be írásban bérbevételi 
szándékát (a képviselő-tes- 

aggodalmamat fejezem ki.” 
Búzás János: “...ha bérbe
adásra kerül a sor, be kell tar
tani azt a szabályt, hogy meg
hirdessük, ...ezt nem lehet 
kikerülni.”
Kvaka István: “Én akkor tarta
nám korrekt ügymenetnek, ha 
itt lenne a vállalkozó, vagy itt 
lenne az írása (kérelme). ... 
amit a Péterék elmondtak 
ugyanazon feltételekkel, amin 
az önkormányzatnak haszna is 
lenne belőle.” Az előbbi mon
datokat az Aszód TV adásában 
hallhatták, hallhatják, ha 
szerkesztő úr megismétli a ké
szített felvételt. Miért ne 
tenné? Egyben átláthatóbb a 
képviselők munkáj a.

A polgármester úr előter
jesztését, négy képviselő nem 
támogatta: Rigó Lászlóné, 
Puskás Péter, Huszár László és 
jómagam.

Búzás János

fület elé bizonyosan nem ke
rült), amelyet a pénzügyi bi
zottság elnöke is nyomatéko
san kifogásolt, csupán a 
polgármester úrral megbe
szélt, szóbeli bérleti konstruk
ciót tárták a testület nyilvá
nossága elé.

Az ülésen jeleztem, a kép
viselő-testület az önkormány
zati bérlemények árának tö
redékéért adta bérbe a neve
zett ingatlant. Amennyiben 
azt a szabályoknak és a ko
rábbi gyakorlatnak megfe
lelően megversenyeztetjük (a 
szabálytalanságra az ügyren
di bizottság többször fölhívta 
a testület figyelmét), és a bér
leti díj emelt részét közmű
velődésre, civil szervezetek 
támogatására, a városunkban 
nagy számban élő nyugdíja
sok rendezvényeire költjük, 
Aszódot szolgáló döntés szü
lethetett volna.

Én is úgy gondolom, e stra
tégiailag fontos ingatlanra a 
város életében komoly szük
ség van, természetesen, meg
felelő szakmai irányítás és ki
használtság mellett. Vélemé
nyem a nőtlen szállóról hason
ló. Huszár László
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Újra kitágult a Tabán tér
Városunk hangulatos, közösségi igényeket 

is kielégítő helyévé válhat
A történelmi múlttal rendel

kező településeknek mindmá
ig fennmaradtak olyan vá
rosrésznevei, melyek a fejlő
dés egy-egy szakaszára emlé
keztetnek. A falvak, városok 
legrégebbi részét sok helyen 
mind a mai napig Tabánnak 
nevezik, mely a török időkre 
emlékeztet bennünket, hiszen 
a tabán szó török (és szerb) 
nyelven tímármühelyt jelent. 
Aszód Tabán nevű városrésze 
a Szentháromságról elneve
zett római katolikus templom 
körüli terület, melynek köz
ponti része az Iklad felé vezető 
út nagy kanyarja melletti Ta
bán tér. Nem nagy tér, inkább 
terecske, ahol egykoron gé
mes, majd szivattyús kút (Ta
bán kút) állott, maradványa 
még napjainkban is látható.

Erre a kis térre emeltek né-

Újjászületés
Nevelési Tanácsadóból Pedagógiai Szakszolgálat

Ebben a sok problémával 
kezdődő 2006-os évben sze
retnénk tájékoztatni Önöket 
egy örvendetes megújulásról. 
2006. január elsejével a Pest 
megyei Önkormányzat által 
fenntartott és megszüntetett 
Nevelési Tanácsadó helyébe 
új intézmény alakult a kistér
ségben Pedagógiai Szakszol
gálatnéven.

Szakszolgálatunk fokozott 
gondot és figyelmet fordít a 
kistérségben működő óvodák 
és iskolák tanulóinak és óvo
dásainak pedagógiai és pszi
chológiai szűrővizsgálatára és 
felzárkóztatására.
A magunk részéről mindent 
meg kívánunk tenni annak 
elősegítésére, hogy a kistérsé
günkben lakó gyermekek jobb 
eséllyel indulhassanak azon a 
nehéz és küzdelmes versenyen 
amit hétköznapi nyelven érvé
nyesülésnek, szaknyelven szo

hány évtizeddel ezelőtt egy la
pos tetejű, ún. „peremboltot”, 
közértet, mely a városképbe 
nem illő formájával elcsú-

Az ABC épületének lebontása kitágította a teret, és 
most már a templom szépségében is gyönyörködhetünk

tát, az országúton erre jövők sel még tovább rontotta, 
elől eltakarta a város szép, Mindezeket figyelembe véve,

cializációnak nevezünk.
Várjuk azon pedagógus kol
légák és más szakemberek, 
kedves szülök (esetleg felső ta
gozatos gyermekek önálló) je
lentkezését, akiknek nevelési, 
fejlesztési vagy magatartási 
korrekciót igénylő problémái 
vannak. A Pedagógiai Szak
szolgálat lelkes csapata első
sorban az alábbi gondok meg
oldásához ajánl segítséget:
- iskolaérettség megállapítása,
- képesség alapú speciális ta
nulási nehézségek,
- diszlexia,
- diszgráfia,
- diszkalkulia ( olvasási, írási, 

számolási probléma)
- komplex tanulási probléma,
- a kognitív funkciók zavara 

(figyelem-, emlékezeti prob
lémák, gyenge tanulási ké
pesség),

- közösségbe való beilleszke
dés zavarai (fokozott szoron

1748-ban épített, barokk temp
lomát és még jobban megkur
tította ennek a városrésznek az 
amúgy is szűk mozgásterét.

A kellőképpen nem átgon
dolt privatizáció eredménye
ként az épület magánkézbe 
került, időközben az eredeti, 
közcélú funkcióját elvesztette, 
továbbá városképi állagát egy

gás, agresszivitás,
- deviáns személyiség fejlő

dés).
- családi - nevelési problémák,
- érzelmi krízisek kezelése 

(hozzátartozó halála, válás 
stb.)

- tanácsadás és terápia rendel
lenesnek vagy kórosnak te
kinthető magatartás esetén 
(megkésett szobatisztaság, 
fokozott ok nélküli agresszív 
kitörések, lopás, bizarr visel
kedésformák).
Minden ilyen esetben várjuk 

tehát az Önök (szülők és a 
gyermekekkel hivatásszerűen 
foglalkozó felnőttek) jelent
kezését. Célunk a gyermekek 
egészséges jövőjéről való fe
lelősségteljes, pedagógiai - 
pszichológiai tartalmú gon
doskodás.

Pacs Katalin
megbízott vezető 

a város vezetése a közelmúlt
ban, a településfejlesztés táv
lati céljait tekintve - igen 
dicséretes módon - a Tabán 
térbe nem illő, egyébként is le
pusztult épületet megvásárolta 
és a lebontását elrendelte. Ez
zel ismét kitágult a tér, és adva 
van a lehetőség, hogy itt, 
Aszód Felső-városrészében 
egy hangulatos, a műemléki 
környezetbe illő és megfelelő 
funkcióval ellátott teret alakít
sanak ki.

Figyelembe véve a földrajzi 
adottságok anomáliáit (a fel
szín egyenetlenségei, vízelve
zetés), a tér kialakításához ter
mészetesen szakértelem szük
séges, mely munkálatok folya
mán célszerű nemcsak a város
kép szebbé tételére törekedni, 
hanem az esetleges közösségi 
igényeket is szem előtt tartani, 
így pl. lehetőség nyílna egy 
modem Tabán-kút újbóli léte
sítésére. Mindazonáltal fi
gyelni kell arra is, hogy a kö
zeljövőben a Váci Egyházme
gye a Templomkert területén 
egy Hitéleti Központ felépí
tését tervezi, mely létesít
mény - és természetesen maga 
a templom is - heti, sőt napi 
rendszerességgel nagyobb tö
meget mozgósít, ami - a mobi
lizáció korában - parkolási te
ret is követel magának. Ezért a 
közös cél sikeres megvalósí
tása érdekében kívánatos, 
hogy a városfejlesztők és az 
építkezés irányítói között meg
felelő összhang és együttmű
ködés alakuljon ki.

A fenti példa alapján e gon
dolatok megfogalmazója 
örömmel veszi, hogy a telepü
lésfejlesztésben és döntésben 
érdekelt szervek és személyek 
nem csak a nagyberuházásokra 
(melyek fontosságát senki sem 
vitatja) fordítanak különös fi
gyelmet, hanem a történelmi 
múltban gyökerező, kevésbé 
látványos, ám a város arculatát 
nagyon is meghatározó és az 
értékeit megőrző, kisebb alakí
tásokra és fejlesztésekre súlyt 
fektetnek, a közpénzekből 
ezekre is áldoznak.

Dr. Asztalos István
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Látogatás a váci püspöknél
Buzgán atya hazakészül

Egyházközségünk képvi
selő-testületének delegációja 
(Tolmácsi Miklós elnök, dr. 
Asztalos István és Korpás 
László tagok) 2005. november 
18-án látogatást tett dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök úr
nál. A látogatás célja első
sorban az volt, hogy tájéko
zódjunk a 2006. július 31-ét 
követő helyzetről.

Buzgán József plébános 
urunk ugyanis hivatalosan be
jelentette, hogy 2006. augusz
tus 1-től visszatér szülőföld
jére, a papi hivatására útra bo
csátó Egri Egyházmegyébe. E 
döntésével természetesen első
sorban dr. Seregély István ér
sek urat kereste meg, aki öröm
mel fogadta őt. Új feladatának 
ellátásához további tanulásra 
buzdította plébánosunkat, aki 
következő lépésként dr. Beer 
Miklósnál is bejelentette dön
tését. Megyés főpásztorunk 
megértéssel és egyben sajná
lattal fogadta papjának elha
tározását. Ezt követően Buz
gán József plébános úr tájé
koztatta elhatározásáról és az 
ezzel kapcsolatos lépésekről a 
képviselő-testület vezető tag
jait, majd az Egyháztanács de
cember 6-i ülésén részletesen 
elmondta távozásának indo
kait.

Életpályájának leghosszabb 
időszakát töltötte Aszódon, 
ami már önmagában is jelzi, 
hogy ebben a Galga menti 
városkában jól érezte magát. 
Békességben, szeretetben és 
kölcsönös megértésben mun
kálkodott nemcsak a római 
katolikusok, hanem a testvér 
egyházak körében is. Sőt! 
Érzése szerint az egész város 
közössége befogadta őt, hiszen 
(az ominózus kántor-kérdést 
leszámítva) semmiféle konf
liktusa nem volt, hanem mind a 
hivatalos szervekkel, mind a 
város polgárságával jó vi
szonyt ápolva vezette a rá 
bízott egyházközséget. A társ
egyházakkal való jó kapcsolat 
nem csupán a hagyományossá 

váló januári imahetek ren
dezvényein, hanem más alkal
makkor is megmutatkozott. 
Külön kiemelte a plébános úr, 
hogy ritkán található olyan 
egyházi képviselő-testület, 
mint az aszódi, melynek a tíz 
év alatt minden tagja sokat, 
önzetlenül segítve fáradozott a 
közösen kimunkált célok el
éréséért.

A közös munkálkodás ered
ménye volt (Aszód város tá
mogatásával) a Szenthárom
ság Templom belső (és részben 
műemléki) helyreállítása. Je
lentős lépésnek számított az új 
orgona beszerzése, a plébánia 
felújítása, továbbá a Javító

Buzgán atya Beér Miklós váci megyéspüspökkel áldoztat 
a Javítóintézet felújított kápolnájában.

intézettel közösen a kápolna 
bővítése és teljes felújítása. 
Ezen belül ki kell emelni a le
rombolt javítós templom meg
maradt oltárrészeiből a szép, új 
(műemlék jellegű!) oltár léte
sítését. Egyházközségünk - 
erejéhez képest - hozzájárult 
az új ravatalozó létesítéséhez, 
sokat fáradozott a temető meg
felelő szintű fenntartásában. 
Közadakozásból a Szentke- 
reszt dűlőben felállítottunk 
egy emlékkeresztet (az első 
ilyen jellegű létesítmény 
Aszód határában!), mely a vá
ros első, középkori templo
mának a romjai fölött maga
sodik.

Mindennél fontosabb azon
ban a hitélet további erősítése, 

melyben Plébános urunk ki
váló példával járt elő. Temp
lomi és azon kívüli szolgá
lataira minden esetben alapo
san felkészült, és a hívek sokat 
tanulhattak elmélyült, tág ho
rizontú, irodalmi példákkal il
lusztrált prédikációiból, eskü
vői beszédeiből, temetői bú
csúztatóiból, ünnepi szónok
lataiból vagy éppen az Egy
házközségi Híradóban meg
jelent elmélkedéseiből. Örül
hettek azok a diákok, akiket 
nagy felkészültséggel és meg
értő szeretettel oktatott és ne
velt a hittan órákon. A nyári 
hittanos táborok résztvevői 
sem felejtik el gyermekbarát, 
közvetlen, szerényen szelíd 
stílusát.

A plébános úr elmondta, 
hogy Aszódról nem az aszódi 
hívek miatt megy el, hiszen 

velük békében, testvéri szere
tetben élt. A váltás oka min
denekelőtt a honvágy. Az idő 
múlásával egyre jobban vá
gyik vissza azokra a helyekre, 
ahol a fiatalságát töltötte, ahol 
a papi hivatására készült. Itt 
szeretné befejezni pályáját, 
életútját. Számára Aszód min
dig nagyon kedves és emléke
zetes hely marad, ahol egy év
tizeden át gazdag, alkotó életet 
félhetett, és szabadon szolgál
hatta az Urat. Az ő számára a 
zsinórmérték minden esetben 
Jézus Krisztus tanítása volt, 
cselekedeteit a keresztényi 
szeretet és nyitottság moti
válta. Ahogy elmondta: ő ízig 
vérig katolikus, vagyis egyete
mes gondolkodású, e szerint 

cselekedett és cselekszik.
Az Egyháztanács szomo

rúan, de megértéssel fogadta 
József atya indoklását. Több 
felszólaló a hála és a köszönet 
hangján szólt Plébános úr 
munkásságáról, a velünk töl
tött 10 évről. S bár sajnálják 
távozását, indoklását meg
értve fogadták.

A három fős delegáció 
Buzgán plébános úr távozási 
szándékainak az ismeretében 
kereste meg Miklós püspök 
urat, aki türelemmel hallgatta 
meg átgondolt és egyeztetett, 
részletes és sok mindenre ki
térő kérésünket, melynek lé
nyege az volt, hogy 2006. au
gusztus 1-től állítson új plé
bánost az Aszódi Római Ka
tolikus Egyházközség élére. 
Mindhármunk legnagyobb 
meglepetésére megyés főpász
torunk nem csak megértéssel, 
hanem velünk teljes egyet
értésben kijelentette: neki el
tökélt szándéka, hogy Aszód 
— mely egy kis tájegység és 
egyben több településből álló 
körzet központja - önálló plé
bánost kapjon.

Az e fölötti örömünkből alig 
ocsúdtunk fel, amikor Püspök 
úr nyilatkozott a több hónapja 
előtte fekvő másik kérésünkről 
is, nevezetesen a Hitéleti Köz
pont építéséről. Kijelentette: 
eltökélt szándéka, hogy 2006- 
ban meg kell kezdeni ennek az 
építését. Egyben felkért ben
nünket, hogy az e témában 
megkezdett munkánkat erőlte
tett ütemben folytassuk, va
gyis a tervek összeállítását 
egyeztessük az egyházmegyei 
mérnök úrral, szerezzük be a 
szükséges engedélyeket és 
tegyünk lépéseket a jelenlegi 
plébánia épületének eladása 
tárgyában is. (Ugyanis az itt 
befolyt összeg is a nagy beru
házás részét képezi.) Tájé
koztatásunkra elmondta, hogy 
számára a közeli jövőben két 
nagy építési feladat áll: első
sorban a gödöllői templom, ezt 
követően az aszódi Hitéleti 
Központ felépítése.

Dr. Asztalos István
(A cikk teljes terjedelmében 

az Egyházközségi Híradóban 
jelent meg.)
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Amit a súlyadóról tudni kell
Előfordulhat, hogy kétszer is 

be kell jelenteni az eladás tényét

Ismét az egyedülálló, idős 
emberek a bűnözők célpontjai

Minden év elején visszatérő 
téma a korábban a tulajdo
nunkban lévő, de általunk 
időközben értékesített gépjár
művek után fizetendő súlyadó 
kérdésköre.

A gépkocsi, illetve tulajdo
nosának adataiban történő 
változásokat 15 napon belül a 
forgalmi engedélyben szereplő 
tulajdonos lakóhelye szerint il
letékes, a változás(ok) be
jegyzésére jogosult hatóság
nál kell bejelenteni mind a 
korábbi, mind az új tulajdo
nosnak! (Ezt a közúti közle
kedési nyilvántartásról szóló 
1999. évi LXXXIV. törvény 
szabályozza.) 
Amennyiben valamelyik fél 
nem tesz eleget törvényi 
kötelezettségének, és ebből a 
másik félnek problémája, 
panasza adódik, akkor az il
letékes szervhez (okmányiro
da, polgármesteri hivatal) kell 
fordulni.
A rendőrség nem jogosult 
ilyen ügyekben eljárni - ki
véve, ha bűncselekmény tör
tént illetve igazolásokat sem 
tud kiadni a fennálló tulaj
donviszonyok tekintetében ! 
Konkrétan a súlyadóról:
A súlyadót annak kell fizetni, 
akinek a tárgyév első napján 
(január 1-én) a nevén szerepel 
a gépjármű.
Adás-vétel esetén az eladó 
minden esetben 15 napon 
belül adjon le a szerző

déséből egy-egy fénymásolt 
példányt a lakóhelye szerint 
illetékes okmányirodában és 
polgármesteri hivatalban (1 
példányt viszont őrizzen 
meg, hogy később is tudja 
igazolni mikor és kinek 
értékesítette j árművét!)
Amennyiben nem jelentette be 
a polgármesteri hivatalban a 
tulaj donosváltozást, és részére 
kiküldik a tárgyévet követő év
ben a súlyadó befizetésére való 
felszólítást, akkor az adás-vé
teli szerződés bemutatásával 
kell igazolni, hogy már nem ő 
az adó fizetésére kötelezett 
személy.
Előfordul, hogy a bejelentés 
megtörténte ellenére is kikül
dik a felszólítást. Ilyenkor is
mételten be kell mutatni az 
adásvételi szerződést, illetve 
az okmányirodában jelezni 
kell, hogy az új tulajdonos va
lószínűleg nem íratta át saját 
nevére a jármüvet. (Ameny- 
nyiben Ön nem tudja adásvé
teli szerződéssel vagy egyéb 
okirattal igazolni, hogy mikor
tól nincs tulajdonában a gép
kocsi, fel kell keresni az ok
mányirodát, ahol jegyző
könyvet vesznek fel az adás
vétel időpontjára vonatkozó
an.) Ezt követően az ok
mányirodában fognak intéz
kedni a járműtulajdonosok 
nyilvántartásának módosítása 
felől.

Kerek Zita r.zls.

A Gödöllői Rendőrkapi
tányságon feljelentést tett egy 
egyedül élő, idős, gödöllői nő, 
akinek hiszékenységét hasz
náltakikét, eddig ismeretlen 
tettes.

Január utolsó napján a dél
előtti órákban a Mátyás király 
utca egyik családi házának 
ablakán kopogott be két nő, 
akik azt állították az egyedül 
élő tulajdonosnak, hogy a Pol
gármesteri Hivataltól jöttek fíi- 
téstámogatást szedni. A gya
nútlan nő beengedte őket a la
kásába és kifizette nekik a kért 
3.000 forintos díjat. Közben az 
egyik személy kikéredzkedett 
a WC-re, majd pár perc eltel
tével visszajött és mindketten 
távoztak a lakásból. Az idős nő 
csak ezt követően vette észre, 
hogy eltűnt a pénzes borítékja, 
amiben kb. 60.000 forintja 
volt.

A két, magukat a polgár
mesteri hivatal munkatársa
inak kiadó nő személyleírása:

Az egyikük 40 év körüli, kb. 
160 cm magas, kövér testal
katú, sötétbarna, vállig érő ha
jú, barna bőrű. A másik 
személy 50 év körüli, kb. 165 
cm magas, átlagos testalkatú, 
rövid, barna hajú.

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén élők kö
zül február hónapban többen bejelentették, hogy egy is
meretlen telefonáló - magát az önkormányzat munkatársának 
kiadva a - lakásukban lévő, és a telefonkönyvekben szereplő 
vezetékes telefonszámokon felhívta őket arra hivatkozva, 
hogy egy felmérést készítenek a telefontulajdonos és családja 
szokásairól.
A kérdések között szerepelt többek közt, hogy hányán élnek az 
adott lakásban, ki mikor megy el otthonról, milyen útvonalon, 
hol dolgoznak, mennyit keresnek, mikor és hol szoktak nya
ralni, milyen értékeket tartanak otthon, van-e biztonsági 
rendszer a lakásban stb.
A kapitányság területén működő önkormányzatok közül 
egyik sem folytat ilyen jellegű felmérést! Valószínűleg egy 
bűnözői kör próbálja felmérni, hová érdemes betömi, és mikor 
nincs otthon senki, mivel a felhívottak neve és lakcíme is 
szerepel a telefonkönyvekben.
Kérjük Önöket saját vagyonvédelmük érdekében, hogy 
sem telefonon, sem személyesen ne adjanak ki magukról, 
szokásiakról információkat idegen személyeknek!

Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben hasonló módszer
rel próbálnak bejutni lakásuk
ba, házukba azonnal értesít
sék a rendőrséget (a 28/ 
514-655 vagy az ingyenesen 
hívható 107 vagy 112-es tele
fonszámokon), továbbá abban 
az esetben is, ha ismeretlen, 
gyanús személyek, gépjármű
vek jelennek meg a lakókör
nyezetükben! Fontos még az 
is, hogy az egyedül élő vagy 
napközben egyedül otthon tar
tózkodó idősekre jobban fi
gyeljenek a szomszédok.

Mindig egészséges bizal
matlansággal fogadják az ide
geneket, akik lakásukba ellen
őrzésre, pénz-, ajándékát
adásra, netán valamilyen köz
üzemi díj, adomány megfize
tésére hivatkozva akarnak be
jutni pl. a polgármesteri hiva
tal, szeretetszolgálat, gáz-, víz, 
telefon-, áram-, kéményseprő 
szolgáltató, posta, rendőrség 
stb. munkatársainak kiadva 
magukat, valamint azokat is, 
akik rosszullétre hivatkozva 
fordulnak Önökhöz segítsé
gért, vagy netán rokonuk va
lótlan tartozását akarják ki
egyenlíteni!

ÁLLOeWeSi ÜGYELiET
Február 25-26.: dr. Márton János Tel.: 30 400-9819
Március 4-5.: dr. Szőke Zsolt Tel.: 20 956-6529
Március 15.: dr. Németh Mihály Tel.: 30-275^1718
Március 18-19.: dr. Márton János
Március 25-26.: dr. Németh Mihály

2006. február 27-én 8 és 15 óra között 
a Javítóintézetben véradásra várnak mindenkit, aki 
segíteni szeretne a gyógyításra szánt vér pótlásában.
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Újabb név Aszód dicsőségtábláján
2004. tavaszán hivatalos 

feladataim elvégzése után gép
kocsin jöttem Gödöllőn ke
resztül. Megszólalt a telefo
nom, de nem vettem föl, gon
dolván, majd visszahívom azt, 
aki keresett. A hívóm türelmet
lenül ismételte meg a hívást, 
így kénytelen voltam az út 
szélén megállni.

Alkalmi beszélgetőtársam — 
egy számomra ismeretlen férfi 
- a bemutatkozás után el
mondta, hogy Aszód honlap
ján találta meg a számomat, és 
mint a város képviselőjétől kér 
segítséget. Megtudtam, hogy 
kapcsolatban áll egy amerikai 
hölggyel, aki férje dédapjának 
történetét kutatja hiteles doku
mentumok alapján. A „nyo
mok” Aszódra vezetnek, mely 
szerint a dédapa a kis Petőfi 
iskolatársa volt az aszódi gim
náziumban. Kérte, segítsek 
adatokat találni. Jelezte, min
den meglévő információt 
elküld nekem. így ismerked
tem meg később személyesen 
isReich Lajossal.

Csak napok kérdése volt, 
hogy az amerikai hölgy öröm
teli választ kapjon. Dr. Aszta
los István, a múzeum igaz
gatója megtalálta a megfelelő 
adatokat, ezeket elküldtük az 
Egyesült Államokba.

Az elmúlt évek során ko
moly fejlődés történt az ügy
ben. Az amerikai családot ez 
év márciusában hazánkban üd
vözölhetjük.

Újabb névvel bővült tehát 
azon személyiségek sora, akik 
hazájuktól távol öregbítették 
Magyarország hírnevét, és kö
zük volt városunkhoz, Aszód
hoz. A hajdani diák - mint ki
derült - a külhonban fényes 
katonai, gazdasági karriert fu
tott be. Kozik János Kozlay 
Jenő néven Klapka mellett volt 
honvédtiszt Komáromban, 
mint számvevő főhadnagy (ha 
úgy tetszik, a vár főkönyvelő
je), majd a híres menlevél 
birtokában Amerikába mene
kült, ahol Arthur Eugen Koz- 
layként vált az USA nemzeti 

hősévé, mint a Polgárháború 
egyik tábornoka. Sokoldalúsá
gát és a jó iskolai alapokat mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy ügyvéd létére ö tervezte a 
New York-i „HÉV-et”, 
amelyről annyi képet látha
tunk az amerikai filmeken.

Kozlay nagyon szeretett írni, 
hazája iránti vágyakozását 
naplójának soraiba öntötte. E 
személyes tárgy azonban nem 

Az aszódi évekről szóló kéziratok másolatai városunk 
múzeumába kerülnek

csak egy egyszerű „kedves 
naplóm”, hanem az aszódi 
éveket is feldolgozó emlékirat. 
Kozlay megőrizte - részben 
eredetiben, részben sajátke
zűig másolva - az emigráció 
olyan alakjainak a leveleit, 
mint Pulszky, Újházi, Xantus, 
Abonyi. Nagy tekintélyű em
ber volt, Kossuth is többször 
hivatkozott az egyetértésére.

Az egyre fakuló lapokat a 
család ereklyeként kezelte, ám 
ahogy a magyar nyelv tudása 
kopott, úgy váltak e füzetek a 
családi almárium fiókjának 
foglyává.

Az egyik családtag azonban 

elhatározta, hogy megpróbálja 
lefordítani a naplót és ebből 
megismerni őseik életét, benne 
az akkori Magyarország min
dennapjait is. Ö Janet, asz- 
szonynevén Janet Kozlay. Ma
gyarul nem tud ma sem, hiszen 
dán származású. Talált azon
ban egy kinn tanuló magyar di
ákot, aki segített feldolgozni a 
családi ereklye tartalmát.

Az így megszerzett ismeret 

által megszerette Magyar
országot, férje dédapjának ha
záját. Sok mindent megtudott 
hazánk történelméről, főként a 
48-as és az azt megelőző ese
ményekben vált jártassá. Ma

Úfk'1 Kénújság
A leggyorsabban juttatjuk el az Ön 

fontos információit aszódi, ikladi, domonyi, 
bagi, hévízgyörki és galgahévízi ügyfeleihez! 

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

már egyszerre vallja magát 
magyarnak és dánnak.

Országunk iránti szeretete
arra késztette, hogy összehívja 
a családi tanácsot, és javasolja: 
ezeket a felbecsülhetetlen csa
ládi ereklyéket tegyék köz
kinccsé, és juttassák el oda, 
ahol a legjobban hasznosul az 
a sok információ, amelyet Jenő 
dédapa az utókornak megőr
zött. A gondolatot tett követte, 
és a több, mint 700 oldalt 
kitevő iratanyagot felajánlot
ták a Magyar Köztársaságnak. 
A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának vezetője a 
kéziratok gondozásával, őrzé
sével és a szükséges restaurá
lással a Petőfi Irodalmi Múze
umot bízta meg; stílszerűen, 
hiszen hősünk a kis Petrovics 
osztálytársa, barátja volt. Az 
iratok ünnepélyes átadására ez 
év március 15-e alkalmából 
kerül sor. E sorok írói is nagy 
izgalommal tartották a kezük
ben azokat a kézirat-töredé
keket, amelyekben Kozlay az 
aszódi évekről írt.

A Kozlay házaspár szeretné 
végigjárni a dédapa életének 
állomásait; így városunkba is 
eljönnek. Természetesen ma
gukkal hozzák és a múzeu
munknak ajándékozzák az 
aszódi évekről szóló emlék
iratok másolatait. Azért csak 
másolatokat, mert az eredeti 
kéziratok még restaurálásra 
szorulnak.
Városunk Janet Kozlay révén 
tehát újabb történelmi-irodal
mi értékkel gazdagodik. Fo
gadjuk szeretettel őt és család
ját, köszöntsük őket tisztelet
belimagyarként!
Az iratok hazatérésének szer
vezői:

Reich Lajos 
és Gersei Ferenc
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AZ ön Bag, Dózsa Gy. u. 6. 
márkakereskedője:

Hatvan, Rákóczi u. 95.
SUZUKI Jászberény, Nagykátai út

szalon, szerviz: Tel./fax: 28/504-110
szalon: Tel./fax: 57/342-353, 37/344-392 S7
szerviz: Tel./fax: 37/349-409, 37/541-580
szalon, szerviz: Tel./fax: 57/515-510, 57/515-511

Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

ROYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.
Bonafert László 

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

l&QiSgEEb&tOe&i
Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 

nyitva tartás:
H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 

bejelentkezés: 70 501-4339

9 ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
-- REVIDERM Skin Peeler ®

*** - ♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagéncs ráncfeltöltés.

FEKETE-FEHÉR
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

- tunikák
- kosztümök minden 
méretben,
- ruszlinblúzok,
- alkalmi ruhák,
- felsők

Februárban és 
márciusban 

kedvezménnyel!

FEKETE RUHÁK

- Kosztümök blézerek,
- aljak
- nadrágok,
- kötöttáruk
- sálak, kendők.

Diszkréten csíkozott
szövetöltönyök:

13.500 Ft,
gyapjúzakó 10.600 Ft, 
nyakkendők, ingek.
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alapfelszereltségként járnak!

MICRA
Fitt 1.2, 5 ajtós
- ABS
• klíma
• rádiós CD-tejátszó, 6 hangfallal
• szervokormány
• 2 légzsák
• elektromos ablakemelők
Most ajándék 
klímával és rádiós 
CD-lejátszóval

ALMERA
Visia 1.5, 5 ajtós
• klíma
• szervokormány
• távirányítású központi zár
• elektromos ablakemelők
• színrefújt elektromos tükrök

Kedvezményes ár: 
már 2 879 000 Ft-tól

X-TRAIL
• automata klíma
• ABS+EBD+fékasszisztens
• rádiós CD-lejátszó, 4 hangszóróval
• szervokormány
• vezető- és utasoldali légzsák
• elektromos tükrök
• elektromos ablakemelők
• aktív fejtámlák elöl
• ALL-MODE 4x4 rendszer*

(‘csak a 4X4 meghajtású modellek esetén)

Most 800 000 Ft-os 
árkedvezménnyel

PRIMERA
Visia 1.6, 4 ajtós
• automata klíma
• rádiós CD-lejátszó
• szervokormány
• N-FORM fedélzeti információs 

és irányító központ
• ABS
• oldal- és függöny-légzsákok
• elektromos tükrök
• elektromos ablakemelők

Kedvezményes ár:
már 4 299 000 Ft-tól

NISSAN GÖDÖLLŐ Kft. 2100 Gödöllő Blaháné út 2. Tel.: 28 416-203 Fax: 28 416-204 
honlap: www.nissangodolo.hu e-mail: info@nissangodollo.hu

Infovonal: 33-33-883 XÍZ
VÁLTS_Nissanra WWW.niSSan.hll SHIFTJo Nissan

Az akció csak a 2005-ös modellévű autókra érvényes január 16 - február 28-ig, illetve amíg a készlet tart. A képek illusztrációk. Kombinált CO2 kibocsátás: 119-231 g/km.
Kombinált üzemanyagfogyaszlás: 4,5 - 9,71/100 km.

http://www.nissangodolo.hu
mailto:info@nissangodollo.hu
http://WWW.niSSan.hll
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PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház)
Pénzügyi munkatársaink több éves banki 
tapasztalattal és kapcsolatokkal vállalják:

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

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

ingatlanokat!

Előzetes érdeklődés: 
a 06-20 981-8886, telefonszámon,

Elméleti oktatás korszerű 
Számítógépes technikával.

Óriási kedvezmény!2005-ös áron 
PL:”B” kategória esetén.

ELMÉLETI TANDÍJ,: 10.000 Ffl 91.000 Ft -30%
GYAKORLATI TANDÍJ;81.000 Et SZJA 36/A§

Egyéb költség: vizsgadíj +EÜ+ orvosi
SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!!!!

ÁFSZ szám: 13-0943-05
LSZ:0758

♦ 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,
4> egyéb szerződések.
Az iroda nyitva tartása:
H-sz-p; 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025
28 400-602

A GÖDÖLLŐI 
BB MÜTÓSISKOLA KFT 

AKKREDITÁLT felnőttképzési intézmény
ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 

ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
M, A, B, B+E, C, C+E KATEGÓRIÁKBAN 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOTSZERVEZ.

A jelentkezés folyamatos. 
Ccndnljen a nyárra, a meterczásra? 
Elmélet most, ^yafeorlat tavasszal?

KEZDJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET! 
NYEREMÉNYEKET NEM ÍGÉRÜNK! 
MÉG MINDIG CSAK OKTATUNK!
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E3CITROÉN -0
TOYOTA PíUöar

5

(Rup
I KIA MOTORSTAPÉTA vásár

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

o hungarocell mennyezet elemek,
o külső és belső díszlécek, rozetták, 
o poszterek nagy választékban.
Festéshez; mázoláshoz 
zománcok; lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

Castrol feííísáhhanl 
leqoicsanoani

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

SUZUKI
A vei etil él»Mrtye
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

SkodaFabia
CSÍPJEN EL EGYET ÖN IS! k

Igen, komolyan mondjuk!
Márkakereskedésünkben a SkodaFabia 
Classic valóban 500 000 Ft kedvez
ménnyel kapható használtautó-beszá
mítás esetén. Megcsípjük?
Kombinált átlagfogyasztás: 4,6-6,6 1/100 km 
CO2-kibocsátás: 124-158 g/km.
A képen látható autó illusztráció.

Az Ön Skodá- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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ASZÓD KOSSUTH ÚT 3.

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA és nyomtatási kellékek
___ HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/37 344-926 06/37 300-770
06/30 680-83-67 06/3098-79-43

06/28 402-369
06/30 680-83-57

ASROCK K7VTA pro ALAPLAP IGABYTE K8NS 754 alaplap 64 Bl GIGABYTE K8NE 754 64 BIT 
2500 MHZ AMD SEMPRON CPU 2800+ S754 64blt AMD CPU 3000 MHZ SEMPRON 754 CPU 

256/400 DDR MEMÓRIA 512/400 DDR MEMÓRIA 512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA

CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ

ATI Radcon 9250 128 MB VGA ATI RADEON 9250 128 MB VGA ^BIT X600PRO 128MB PC1-E VG/
40 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD
LG DVD MEGHAJTÓ LG 4165 16X DVD ÍRÓ Pioneer HÓD 16X DVD ÍRÓ

A számítógépekre díjtalan
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!

FOTÓPAPÍR FÉNYES A/4 ( 20DB/CSOMAG) 1500.- 
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-TI

tVOOLKÁW
DIVATHÁZ

Aszód, Kondoros lér 4I.
(Piactér)

Férfi-női divatruházat, cipők.
Olasz gyermekruházattal bővült választékunk!

Aki ezt a kupont leadja az üzletben, 
1000 Ft engedményt kap, ha 

5000 Ft felett vásárol!
Nyitva: H-P: 9-1 8; SZÓ: 8-1 2

Richard Fritz Kft.
Az Aszódon 12. éve folyamatosan működő és fejlődő vállalatunk 

karbantartási és gumigyártó részlegébe

felvételt hirdetünk!
Munkakör: szerkezeti lakatos Munkarend: két műszak
Követelmények: szakirányú végzettség, kezdeményezőkészség, önállóság.
Gyakorlat: 4-5 éves szakmai gyakorlat
Javadalmazás: versenyképes fizetés

Munkakör: villanyszerelő Munkarend: két műszak
Követelmények: szakirányú végzettség, kezdeményezőkészség, önállóság.
Gyakorlat: 4-5 éves szakmai gyakorlat
Javadalmazás: versenyképes fizetés

Munkakör: vulkanizáló Munkarend: három műszak
követelmények: szakmunkás bizonyítvány 
Javadalmazás: teljesítmény szerint

Jelentkezés: az önéletrajzot a 2170 Aszód Pesti út 19/a alá vagy az snagy@fritz címre várjuk. 
Személyesen kedden és csütörtökön 10 és 11 óra között. Telefon: 28 400-680; 28 400-091
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MÓNI FOTÓ
Digitális Labor

Aszoa Kossuth Lajos u, 38. Tel: 400-957
NUbva: H-f> 8-n Szó: 8-E

Digitális adathordozókról 
minőségi kidolgozás hagyományos fotópapírra!

9x13 40 Ft/db
10x15 50 Ft/db
21x30 550 Ft/db

Nasv| választékban kínálunk képkereteket

- 10 % kebvezrnénrniel!______

. JUatszertárJ^

URAIM! Ne feledjék! Március 8.: N NAP 
Parfümök, apró “Gondoltam Rád!” ajándékok, 
dísztárgyak, illatgyertyák széles választékával 

várjuk Önöket!

Kartal. Aszód. Kistarcsa Kórház. Budapest. 2173 Kartal. DeákF. u. 18. 2 06-28-437-548

T
'lótíl István

Magán 

AUTÓSISKOLA 
06-30-9917-106

SZENZÁCIÓS AJÁNLAT' 
a Tóth István Magán Autósiskolánál 

JOGOSÍTVÁNYT 
szerezhet!

isséig
g4k@@@ ÍF'ffS

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Kartal: Peterson János 

20/927-6704
Aszód: Tóth Boglárka 

20/460-2698
Túra: Basa Ervin 

70/334-6951

Tóth István iskolavezető: 
30/9917-106

Okév nytsz.: 13-0464-04

ÖXY
SZÉPSÉG ás EGÉSZSÉG 

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

* szauna: finn és infra,
* fodrászat: női-férfi-gyermek,
* manikűr, pedikűr,
* szolárium: álló és fekvő,
* masszázsok, fitnessgépek,
* kozmetika.

Téli akciós ajánlatunk: 
Kényeztető gépi tornáz tatás, 
finn szaunázás, talpmasszázs, kávé, 
tea, capuccino vagy forrócsoki, 

üdítő:
Összesen: 2,500 Ft
FODRÁSZT ÉS FODRÁSZTANULÓT 

FELVESZÜNK!
TELEFON: 70 382-9929

Alkalmi és gyászmha 
üzlet

a Kossuth Lajos u. 2. szám alatt,
(az Állateledel beit mellett)

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

Minden 
méretben!

Tavaszi kollekciónk folyamatosan bővül, 
győződjön meg erről személyesen is!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9- 7 7; szombat: 8-12

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT
SZERETETTEL VÁRUNK!
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A LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

új árucikkekkel és akciókkal 
várja kedves vásárlóit!

(20 ,-b LeJvezmény a naptáraik, noteszek A
_______memorandumok falinaptáraik árából!______J

- írószerek, füzetek, iskolai felszerelések,
- Jó minőségű festék-és színesceruza készletek,
- kreatív képességfejlesztő Játékok,
- logikai készletek,
- teás-és kávéskészletek, igényes tálalók,
- ünnepiasztal-klegészítők, aprósütemények,
- illatszerek, parfümök,
- háztartási eszközök.
Továbbra is vállalunk fénymásolást (A3 A4, 

nagyítás, kicsinyítés) bélyegzőkészítést!
SCITEC termékek akciója továbbra is tart! 

Az új termékek árlistája megérkezett!

fTÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTOKRE ÁLLAMDÓ 15 % KEDVEZMÉNY^
l 20 EFT FELETT 20 % KEDVEZMÉNYT ADUNK! J

Nyitva tartás: H-P 7.30-16.30 Szó: 8-12 
Telefon: 70 529-9700 ; 70 364-3591

HappyDent Aszód
teljes körű, fájdalommentes, 

fogászati és száj sebészeti ellátás \J
zz—~ —z---------- Aszód Ady E. u. 9,Megelőzés

Ingyenes szűrővizsgálat, szájhigiéniai tanácsadás, 
professzionális fogtisztítás (nagynyomású szemcsefúvással), 
gyermekeknek fogbarázdazárás,régi tömések, 
amalgámtörések cseréje.

Gyógyítás
Computeres fogröntgen, érzéstelenítés (fájdalommentes 
patronosrendszerrel), esztétikus, fényre azonnal kötő fogszínű 
tömések, porcelántömések, betétek (inlay), porcelánhéj, 
tejfogtömések, barázdazárás, korszerű gyökérkezelés és 
gyökértömés, csapos fogcsonkfelépítés, fogíny kezelések, 
ultrahoangos és piezo-elektrom fogkő-eltávolítás, polírozás, 
hatékony fogfehérítés, foghúzás, foggyökerek húzása, 
szájsebészeti beavatkozások, electrocetaur stb.

Fogpótlás
Letört fogak felépítése, 
fix pótlások: porcelán korona, híd és porcelánhéjak, 
kivehető pótlások: részleges és teljes műfogsor, ideiglenes 
pótlások a végleges elkészültéig, aranykoronák, 
arany-porcelán, leplezett koronák és hidak, fogékszerek.

BEjelENTkezÉs: 50 564^1960

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Bot + orsó vásárlása esetén
10%

kedvezmény!
Tápok, konzerVek, 

fagyasztott termékek, 
kiegészítők, ápolási cikkek 
széles Választékával Párjuk 

keáVes Vásárlóinkat!
Egész zsák vásárlása esetén 5 % kedvezmény!

Aszód, Ady Endre u. 9. 
(Suba köz)

Audio CD-k és kazetták, videokazetták 
kedvező áron vásárolhatók!

©V©9 VIDEOKAZETTA

KÖLCSÖNZÉSI
Nyitva tartás: H-P: 12-20; Szó: 10-12, 16-20

Mindeneit sok szeretettel varunk!

lív Homlokzati hőszigetelés,
Revco vékonyvakolatok, 
kiegészítők 
széles választékban!

Bemutatóterem: Bag Petó'fi tér 14.: az üzletház emeletén
Ingyenes fiázhozszeHifás, kivitelezés 

kedvez, áron!
Telefon: 30 625-6560; 70 945-5757 www.hosziget.hu

Íhrevco ^baqramix ISOver

http://www.hosziget.hu
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Volkswagen Caddy Kombi. 
Szokatlanul tágas belső térrel.
Az ideális családi autó 
most mindössze 2 999 000 Ft-tól!

• akár hét személy szállítására is alkalmas,
• széria ABS, ASR, MSR, rendelhető ESP,
• 4 féle korszerű, akár 1.9 PD TDI motor,
• 70 cm széles tolóajtó akár mindkét oldalon.

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

A Volkswagen Caddy Kombi motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,4-10,5 1/100 km, C02-kibocsátása: 146-252 g/km.

mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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50 munkás év a közösségben,
a közösség erejével

Az ünnepségen Szarka Attila igazgatóval Puskás Péter felvétele
Tömör bronzplakettet tar

tok a kezemben. Egy élet 
munkájának az elismeré
seként kapta tulajdonosa: 
Fónagy Ernőné nyugalma
zott javítóintézeti utógon
dozó nevelőtanár, tanácsos. A 
Pro Caritatae kitüntetést az 
Ifjúsági, Családügyi, Szoci
ális és Esélyegyenlőségi Mi
nisztérium vezetője adta át 
bensőséges ünnep keretén 
belül az elmúlt év decembe
rében. Előzőleg a javító
intézet igazgatósága a kitün
tetésre való felterjesztésben - 
többek között - ezt írta: 
“...gyermekvédelmi szakmai 
pályája intézetünkben egye
dülálló időtartamú. Szakmai 
tevékenységét, pedagógiai 
munkáját növendékeinek si
keres társadalmi visszaillesz
kedése érdekében végezte. 
Felkészültsége, emberi és pe
dagógiai tapintata, szakmai
lag megalapozott pedagó
giai véleménye méltán segí
tette a növendékek érdeke
it...”

Meg vagyok győződve ar
ról, hogy bármelyik pedagó
gus szívesen venné, ha az 
előbbi sorokban leírt dicsére
tekből akárcsak egyet is bir
tokolhatna. a nagy nyilvános
ság előtt. Pedig a kezdet nem 
volt ennyire bíztató...
- Mi nagyon szegények vol
tunk! - kezdte el beszélni élete 
és munkássága történetét 

Fónagy Ernőné, vagy ahogy 
munkatársai szólítják, Eta 
néni. — Édesanyám özvegyen 
nevelt bennünket, mert az 
édesapám meghalt a háború
ban. A nagyapám leszáza
lékolt nyugdíjas volt. Bizony 
igen szűkösen éltünk akko
riban. Magam úgy próbáltam 
kitömi ebből az állapotból, 
hogy nagyon jól tanultam. Je
lesen fejeztem be az általános 
iskolai tanulmányaimat. Osz
tályfőnököm szinte könyör- 
gött édesanyámnak, hogy gim
náziumban tanuljak tovább, de 
ezt az anyagi helyzetünk nem 
engedte meg. így kerültem a 
közeli városba gyors- és gép
író iskolába. Itt sem adtam fel 
az elveimet: kitűnő eredmény
nyel végeztem.
1955.október 1. igen emléke
zetes dátum volt az életem
ben. Ugyanis akkor kerültem 
adminisztrátorként az aszódi 
Javítóintézetbe. Kezdetben 
mindenféle feladatot végez
tem. Voltam műszaki ügyin
téző, személyi kartonkezelö, 
könyvelő, étkezésijegy-kiadó, 
de még pénzbeszedö is. De 
már akkor is nagy bánatom 
volt, hogy nem foglalkozhat
tam a növendékekkel. A tanu
lási vágy tovább élt bennem. 
Ezért kezdtem a gimnáziumi 
tanulmányaimat a munkám 
mellett. Már harmadéves leve
lezés hallgató voltam, amikor 
jeleztem, hogy az érettségi 

után tovább szeretnék tanulni 
az egri főiskolán. Akkor még 
nem volt megszokott dolog, 
hogy nevelőtanár nő legyen, 
így az igazgatóm nem enged
te, hogy pedagógus legyek. 
Azonban az álmaimból nem 
engedtem. Lehetőségem nyílt 
előkészítő tanfolyamot végez
ni a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskolán. A következő 
évben fel is vettek oda. Az első 
két év elvégzése után tanítói 
képesítéssel végre taníthattam 
az itteni általános iskolában. 
Újabb két év után gyógypeda
gógiai tanár lettem. A hagyo
mányt sem szakítottam meg. 
Kitűnő eredménnyel végez
tem.

1979-ben megalakult a párt
fogó felügyelői szolgálat. 
Most már diplomával a zse
bemben irányítottak a felet
teseim oda, ahol ajavítóintézet 
élő kapcsolatot létesíthetett a 
hivatásos pártfogókkal. Hogy 
jómagam milyen elképzelé
sekkel voltam erről? Elsősor
ban arra gondoltam, hogy az 
intézetünkbe bekerülő növen
dékek ismerjék meg igen 
alaposan az itteni jövőjüket, 
majd később, közvetlenül az 
elbocsátásuk előtt olyan kör
nyezetbe kerüljenek, ahol kü
lönösebb probléma nélkül 
illeszkedhetnek vissza a társa
dalomba. Ezt a feladatot csak a 
pártfogókkal együtt tudtuk 
megoldani. így ismerhettem 
meg a 19 megye és Budapest 
összes pártfogóját, továbbá az

Ezüstös lett a "Ványa bácsi"
A Vécsey Kamarateátrum 

Aszód színjátszó csoport ja
nuár 20—22. között vett részt a 
Balassagyarmaton megren
dezett Irodalmi és Színjátszó 
Napok elnevezésű országos 
amatőr színjátszó találkozón, 
amelyre immáron 30. alkalom
mal került sor. A “Ványa 
bácsi” előadásra szombat 
hajnalban került sor, de ez sem 
gátolta meg, hogy a remek tel
jesítménnyel előrukkoló aszó
diak ezüst minősítést kapja
nak, illetve elnyerjék - meg

érintett gyámhatóságokat is. 
Igen nagy felelősségem volt 
ekkor, mert az intézetből csak 
akkor mehetett el növendék, 
ha hivatalosan igazolhattam: 
van munkahelye, és pártfogó
ját személyesen ismeri. A 
gyámhatóságokon találkoz
hattam azokkal a növendé
kekkel is, akiket ideiglenesen 
bocsátottunk el az intézet köte
lékéből, s a próbaidő alatt 
pártfogó felügyelet alatt álltak. 
Nem szeretnék dicsekedni, de 
gyakran kaptunk elismerést, 
hogy a fiúk - többnyire - be
csületes életet éltek ez idő 
alatt, és újra hasznos tagjaivá 
váltak a társadalomnak. Ezt 
igen jó volt hallani, hiszen a 
pedagógiai hivatást csak kö
zösségben, és csak a közösség 
erejével lehet eredményesen 
végezni. Ebben rej lik az az erő, 
mely átformálja az embert. 
Egyben ez ad erőt, hogy a 
pedagógus emberségének és 
szakmai tudásának a legjavát 
adj a a tanítványainak.

Ha összegezni szeretném 
munkásságom 50 évét, csak 
így tudom: nagyon szerettem 
itt dolgozni, mert mindig 
megbecsültek munkámban és 
személyemben egyaránt. Egy 
vágyam azonban nem telje
sült. Nem lehettem nevelő
tanár, bár mindig az szerettem 
volna lenni. Számtalanszor 
kértem ezt, de mindig azt a vá
laszt kaptam, hogy utógondo
zóként pótolhatatlan vagyok. 
Lejegyezte: Kovács István

osztva a több, mint 30 éve mű
ködő tatabányai Orfeo cso
porttal - a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának 
különdíját. Az elért minősítés 
értékét jelzi, hogy az amatőr 
színjátszást koordináló Ma
gyar Színjátékos Szövetség 
2005-ben csupán egyetlen 
arany minősítést adott ki.
A csoport Aszódon legkö
zelebb március 16-án 19 óra
kor az Evangélikus Gimnázi
um dísztermében játssza a 
Csehov-darabot.
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Tiborc panasza
Sok munkahelyen előfordul, 

hogy az ott dolgozók nem me
rik elmondani, véleményüket. 
Ki vállalja a várható retorziót? 
Ki vállalja, hogy egy szeren
csétlenül megfogalmazott kér
dés után a földbe döngölik? 
Hová forduljon az a dolgozó, 
akit sérelem ér a vezető részé
ről?

Mindenki tudja és elfogad
ja, hogy csökkenteni kell a 
költségvetést. Jó, csökkent
sük! Küldjük el nyugdíjba, akit 
lehet. Küldjük. Nem akar men
ni? Akkor csökkentsük le heti 
30 órára a munkaidejét, egyből 
menni fog.
Eredmény: A több évtizeden át 
közalkalmazottként dolgozó 
ember fejet hajtva a hatalom 
előtt, mint a kivert kutya, el
kullog.
Nem számít! A lényeg, hogy 
csökkentettük a költségvetést! 
Vagy itt van a milliós munka
ügyi per, mely sokak szerint 
bizonyosan elkerülhető lett 
volna.
Csökkenteni kell a létszámot 
máshol is. Nincs szükség ad
minisztrátorra, csak heti 20 
órában, amúgy sincs megfe
lelő képesítése. Ha netán a dol
gozó nem fogadja el munka
idő-csökkentést, el kell kül
deni.
Természetesen a dolgozó nem 
fogadja el a csökkentett mun
kaidőt.
Dolgozó elküldve. Végkielé
gítésjár, hivatalos pecsét, alá
írás. Dolgozó telefonja a kifi
zetőhely felé: mikor küldik a 
végkielégítést? Végkielégítés? 
Végkielégítés nem jár, kifize
tés letiltva. (Hogy is van ez? Ki 
tiltatta le a kifizetést és miért?) 
Újabb levél a dolgozónak: 
mégsem j ár a végkielégítés.
Akkor Bíróság! Bíróság? Bíró
ság! Megegyezés? Nem egye
zünk meg!
Nem kéne mégis megegyezni? 
Kevesebből meg lehet úszni.

Nem! Nem egyezkedünk!
(Vajon miért?)
Bíróság!
ítélet: A dolgozó megnyeri a 
pert I. és II. fokon is. Több
milliós kártérítés jár.
Ki a felelős? Hát az ügyvéd, 
mert rosszul képviselte az in
tézmény érdekeit. Hűha!

Nem lehet, hogy csupán ar
ról van szó, hogy az intéz
mény nem tudott benyújtani 
olyan iratot a bíróság felé, 
mely kellőképpen igazolta vol
na a jogos elbocsátást?
Ha pedig nincs szüksége az 

intézménynek csak heti 20 órá-

Ülésezett Pest Megye Közgyűlése
Pest Megye Közgyűlé

sének 2006. január 27-én 
tartott ülésén - a megyék közül 
elsőként - elfogadta az idei 
költségvetést, mely mintegy 
hét és félezer megyei intéz
ményben dolgozó alkalmazott, 
több tízezer itt tanuló diák, 
ennél is több beteg, mozgás
sérült, szociális gondoskodás
ra szoruló ember életére van 
kihatással. A költségvetés leg
főbb ismérve, hogy kellő fede
zetet tartalmaz az intézmények 
működéséhez, ám ehhez - sok 
év óta először - hitel felvéte
lére is szükség lehet. A költség
vetés minden olyan pályázat
hoz, amely az ingatlanok meg
újulását, a technika javítását, 
az eszközpark korszerűsítését 
szolgálja, biztosítja a szüksé
ges önrészt.

Idén a központi és saját for
rásokból olyan beruházások 
valósulnak meg, mint a váci 
székhelyű Cházár András 
Óvoda, Általános Iskola, Spe
ciális Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és Pedagógiai 
Szakszolgálat mintegy 340 
millió forintos, a sződligeti 
Viktor Speciális Módszertani 

bán adminisztrátorra, akkor 
miért foglalkoztatott az elkül
dött dolgozó helyett egy másik 
adminisztrátort ugyanolyan 
képesítéssel - tudomásunk 
szerint - heti 40 órás munka
időben több éven át? Talán ez 
a dolgozó szimpatikusabb 
volt, mint a pert nyert alkalma
zott?
Vagy talán szerette volna, ha 
anyagilag jobban megbecsü
lik? Vagy talán túl sokat tudott 
bizonyos dolgokról, és ez vál
totta ki a vezető nemtetszését? 
Vajon egy beosztott is minden 
következmény nélkül meg
ússza, ha netán „akaratán” 
kívül milliós kárt okoz intéz
ményének szakmai ismeret 
hiányában? Biztos, hogy nem. 
Vagy a vezető felsőbbrendű 
lény? Nem lehet felülbírálni 
tetteit? Nem büntethető?

Vajon ellenőrzi-e valaki,

Otthon 100 millió forintos, a 
ceglédi Toldi Miklós Elelmi- 
szeripai Középiskola 268 mil
lió forintos rekonstrukciójaj 
valamint Aszódon a Petőfi 
Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola tanuszodá
jának felújítására a 2006. év
re áthúzódó 80 millió forin
tos beruházás.

A szakemberek egyelőre 
úgy számolnak, hogy a hiány 
elérheti a 2 milliárd forintot is, 
melynek egy részét esetleg hi
tellel kell majd előteremteni. 
Mindez a mintegy 36 és fél- 
milliárd forintos kiadásnak 
csekély, de nem elhanyagolhat 
részétjelenti.
A Szabó Imre elnökletével 
megtartott testületi ülésen dön
töttek a képviselők a szemé
lyes gondoskodást nyújtó in
tézményekben fizetendő térí
tési díjakról. Ezek növekedé
sének mértéke a mintegy 15 
intézményben nem haladja 
meg a 4-5 százalékot.
Döntés született a Pest Megyei 
Kéményseprő és Tüzeléstech
nikai Szolgáltató Korlátolt Fe
lelősségű Társaság eladásá
ról. A céget pályázat során ma- 

hogy az intézmények vezetői
nek megvan-e a munkájukhoz 
szükséges végzettségük, és 
valóban alkalmasak-e veze
tésre mind intézményi, mind 
pedig gazdasági szinten? Vagy 
csak a beosztott dolgozónak 
kell, hogy megfelelő képesíté
se legyen?
Meddig lehet/kell tűrni egy 
demokratikusnak mondott 
országban, hogy egy intézmé
nyen belül éppen a demokrácia 
hiányozzon, hogy egy ember 
önhatalmúlag döntsön más 
emberek sorsáról - figyelmen 
kívül hagyva minden más vé
leményt - saját érdekei sze
rint?

Ez az eset is Aszódon történt.
(Név és cím 

a szerkesztőségben)

gánszemélyek vásárolták meg 
mintegy 200 millió forintért, s 
közhasznú feladatukat tovább
ra is változatlan formában 
látják el.

Pest Megye Közgyűlése 
visszatérően foglalkozik a 
megye hosszú távú fejlesztési 
terveinek egyes részterüle
teivel. Legutóbb a közoktatási 
intézmények fejlesztési lehe
tőségeinek koncepciója volt 
napirenden. A határozatot szá
mos szakmai tanácskozás és 
fórum előzte meg. A döntést 
előkészítő tanulmány szerint - 
az országos jellemzőktől elté
rően - a növekvő népességű 
megyében arra kell számítani, 
hogy egyre több lesz a beisko
lázandó fiatal, s az ideköltözők 
joggal tartanak igényt a fővá
rosiakéhoz hasonló vagy azok 
színvonalát meghaladó isko
lákra. Szükség lesz új óvo
dákra, a piac követelménye
ihez igazodó szakiskolai kép
zésre, a kollégiumi hálózat 
fejlesztésére.

Gersei Ferenc
megyei képviselő
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csúszda, amelyen a gyerek nad
rágja felhasadt a lecsúszáskor. 
Mert két lemez nem volt meg
felelően összeillesztve. Az el

Ami a "jóléti rendszerváltásból 
Aszódnak jutott

„a magyarok jobban élnek, 
mint valaha...” Nagy hirdetés, 
teljes oldalas. Feladó a Gazda
sági Minisztérium. Tavaly a tár
cák összesítése szerint 5 milliárd 
forint (!) ment el ilyen és ehhez 
hasonló önreklámokra.

Lássuk, hogyan is néz ez ki itt, 
Aszódon. Számoljunk el mi is. 
Az elmúlt, s az azelőtti négy 
évvel. 2002. előttről két dolog 
jut hirtelen eszembe: a szociális 
bérlakások és a csatornázás. 
Majd 1 milliárd forintért. Ennyit 
adott a polgári kormány.

2002. után? Örüljünk, hogy 
újra lesz uszoda. Aminek örü
lök is. Igaz, csak a finisre készül 
el. És persze, egy kicsit drága is, 
mert több mint 100 millió fo
rintba kerül.. De üsse kő, ez is 
„befektetés a jövőbe”. Azt 
mondják: az üzemeltetés még 
nem megoldott, majd sor kerül 
rá akkor, amikor készen lesz. Ha 
jól emlékszem, ez már korábban 
is gond volt. Mert sem a város
nak, sem az iskolának nem volt 
rá pénze...

Ha már a pénznél tartunk, lás
suk a város költségvetését. 200 
millió hiányzik, amit majd 
önhikiből kellene betömni. Ez az 
éves költségvetés egyhatoda. 
Soha nem hiányzott ennyi! Rá
adásul itt most nem a fejlesz
tésről van szó, azaz nem arról, 
hogy mondjuk bicikliét építésé
hez kéne a pénz, hanem a napi 
működéshez kell ennyi. Ahhoz, 
hogy az intézményekben legyen 
fűtés, világítás, hogy a tanárok 
bérét kifizessék, hogy legyen to
vábbra is rendelőintézet. Úgy 
tűnik, tényleg „dübörög” a gaz
daság, akár egy elefánt. Amelyik 
lassan mindent eltapos, azt is, 
ami volt.

Mert valahogy mintha min
den visszafejlődne. Akár a kas
télyok. Evekkel ezelőtt bezárták, 
az élet megszűnt bennük. Rész
ben állami, részben egyházi tu
lajdonban vannak. Biztonsági 
emberek őrzik az omló falakat, 

freskót. Az aszódiak pedig leg
feljebb a postán kapható képes
lapról emlékezhetnek rá, milyen 
is volt belülről.

A laktanya megszűnt. Most 
már azon megy a vita, hogy 
mely ingatlan kié legyen. Szabó 
Imre, Pest megye szocialista ve
zetője ígér: lobbizni fog azért, 
hogy a város visszakaphassa - 
megkaphassa ingatlanait. Szóró
lapon már egy egyetem lehető
ségét pedzegeti. (De ha minden 
igaz: a szocialista miniszterhez a 
szocialista megyei vezető még 
nem jutott el személyesen...) 
Megnéztem a Honvédelmi Mi
nisztérium internetes honlapját. 
Az eladásra szánt ingatlanok 
között a következő aszódi téte
leket találtam: laktanya, nőtlen
szálló, helyőrségi klub, üzletház. 
Ismerve a magyar államkassza 
sanyarú helyzetét, azt valószínű
sítem, hogy a privatizáció meg
történik majd. Lehet, hogy a vá
lasztásokig nem, majdutána...

Hiszem, hogy egy várost az is 
jellemez, hogy hogyan bánik a 
gyermekekkel. Mennyire figyel 
rájuk, az ő és szüleik igényeire. 
Kisgyermekes édesanyaként azt 
látom, Aszód ebben sem igen 
jeleskedik. Nézzük csak például 
a Szivárvány óvodát. Az udva
ron régi, elhasznált játékok, 
benn hasonló bútorzat és eszkö
zök (ami új, az leginkább a szü
lői, vállalkozói adományokból 
cserélődött le. Itt jegyzem meg: 
nem hiszem, hogy a pénzgyűjtés 
az óvónők feladata volna! 
Mégis, lassanként odajutunk, 
hogy mindent a szülőknek kell 
vinni, amit az óvónők kémek: 
néha kínos, félszeg a helyzet, 
mert mindketten tudjuk: nem így 
kellene lennie!) Az ovi vaska
puja télen befagy, nyitni-csukni 
alig lehet... A játszóterek több
sége lepusztult, hiányos, régi, 
vasból készült játékszerekkel 
bír. Uniós szabvány? Sokszor 
inkább életveszély. Akár az 
egyik lakótelepi ház mögötti 

múlt 4 évben a város nemcsak
11 arra nem költött, hogy mindezt 

lecserélje, de arra sem, hogy 
felmérje az állapotukat (ami 
amúgy kötelező lett volna...).

Iskola? Az általános iskola
tanárai ma állandó létbizonyta
lanságban élnek. Nem arra gon
dolok elsősorban, hogy milyen 
belső feszültségek rontják a ta
nárok hangulatát, hanem arra, 
hogy a pedagógusok attól függ
nek, hány iskolás gyermeket 
iratnak szüleik az önkormány
zati iskolákba. S hányat tartanak 
ott a negyedik elemi után. Há
nyat visznek át a gimnáziu
mokba. Megélhetésük függ at
tól, hogy Aszódon hány gyer
mek van, hányat lehet esetleg 
„átcsábitani” a környező telepü
lésekről. Ahhoz azonban, hogy 
fiatal házasok költözzenek váro
sunkba, vagy ahhoz, hogy a 
szomszédos falvakból Aszódra 
hozzák iskolába a gyerekeket, 
több kéne...

Hadd tegyek egy kis kitérőt: 
Székesfehérváron az ismerő
söm 6 éves gyermekével janu
ár-februárban az általános is
kolákat járta. Nyílt napokat lá
togattak. Az intézmények be
mutatták, milyen tárgyakra fi
gyelnek oda hangsúlyosabban, 
mi a jellegzetessége az iskolá
nak. A szülők és gyermekeik 
megismerhették a tanítónőket, s 
a tanítónők is őket. A gyerekek 
játszottak, bebarangolták az 
épületet, s végül választottak a 
felhozatalból.

Hogy an van ez Aszódon? Ja
nuár közepén felhívtam az ál
talános iskolát, megkérdeztem, 
hogy kik lesznek szeptember
ben elsős tanítók? Lesz-e nyílt 
nap? Találkozhatnánk-e a két 
intézményben még beíratás előtt 
velük? Kicsit zavartan, kicsit 
fúrcsállva érkezett a válasz: nem 
tudják, kik lesznek elsős tanítók. 
Nem lesz nyílt nap. A tanítónők 
pedig majd elmennek az ovikba 
.igaz, csak azután, hogy a gyer
mekek beiratkoztak. Azaz a dön
tést legfeljebb a „piaci pletykák” 
segítik. Az olyan szülőktől ka
pott információk, akiknek gyer
meke már az adott intézménybe 
jár. így soha nem lesz több gyer
mek az általános iskolában. Mi
ért hozná ide egy kartali vagy 

domonyi, ikladi szülő a gyerme
két.. Pedig kéne, mert diákok 
nélkül osztályok szűnnek meg, 
tanárok kerülnek utcára...

Arról nem is beszélve, hogy a 
közelmúltban inkább negatív 
reklámot kapott a Csengey Ál
talános Iskola. Az Aszódi Tü
körben nemrég azt olvashattuk: 
5 millió forintot zárolt az önkor
mányzat az iskola költségveté
séből, hogy ha az iskola veze
tője elveszíti a bírósági pert, ak
kor legyen miből fizetni... Az, 
hogy az elmúlt években ide ju
tott az intézmény, nemcsak az 
igazgató és a tanárok felelőssé
ge. A képviselő-testület hol volt 
ez idő alatt? A saját intézmé
nyére még annyira sem figyelt 
oda, hogy időben észrevegye a 
bajt? Akkor, amikor még az 
megelőzhető lett volna. Nem 
hiszem, hogy olyan helyzetben 
van Aszód, hogy milliókat dob
hatna ki vesztes perekre az abla
kon. Vagy erre van, de másra 
nincs?

Csak ötletként: abból az 5 mil
lióból a fiatal házasok első lakás
hoz jutását is lehetne támogatni. 
Mert ha Aszód meg akaija tar
tani őket, azért tennie, adnia is 
kell... hogy majd egyszer vissza 
is kapjon...

Ott a Rendelőintézet. 20 mil
liós hiánnyal. Hogyan jutott 
idáig? Erre sem volt „intő jel”?! 
így majd mire nem fogja futni? 
Es még egy észrevétel. Tavaly 
november elsején este mentünk 
ki a temetőbe gyertyát gyújtani. 
Örültem, hogy égnek a gyer
tyák... Közvilágítás? Hát ott 
olyan nincs...

Volna még sorolnivaló, de itt 
leállók. Ennyiből is látszik, hogy 
ma már nem tüneti kezelésre, 
hanem az okok feltárására, és 
alapvető reformra volna szük
ség. Az omló falon már kár a lyu
kakat tapasztani, újjá kéne épí
teni. Az alapoktól. Ez pedig az 
én olvasatomban azt jelenti: 
egyszer végre már le kéne ülni, 
venni egy nagy levegőt, s meg
nézni szép sorban: mik az alap
feladatok, mi az a minimum, 
amit el kell látni. S ahhoz milyen 
intézmények, hány ember, mi
lyen eszközök kellenek. De azt 
is le kéne írni: mit szeretnénk, 
milyen várost akarunk látni 10- 
20-30-50 év múlva. Egy csa
ládbarát, élhető, szerethető 
várost vagy egy túlélésre játszó 
települést. Gyárfás Zsuzsa
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Hol szerezzem meg a jogosítványom?
Évkezdéskor izgatottan fi

gyeljük környezetünket, mi az 
ami új, mi az, ami változik, mi 
az, ami kedvezőbbé teszi éle
tünket? Újra és újra megfo
gadjuk, hogy nem dőlünk be a 
különféle csábítási trükköknek, 
mégis kíváncsian nézzük a pos
taládánkat, milyen ajánlatot ta
lálunk benne? Kíváncsian néz
zük a plakátokat, milyen „pénz- 
tárcaklmélö” hirdetéssel találko
zunk? A mindennapi rohanás 
mellett nincs idő átgondolni, mi 
az ami tényleg kell, s jó is ne
künk.

Ám álljunk meg egy szóra! 
Miért is hajszoljuk a környe
zetünkben lévő kereskedőket és 
egyéb szolgáltatókat? Azzal, 
hogy állandóan „olcsóbban” 
szeretnénk vásárolni, szolgálta
tást igénybe venni, önmagunk 
ellen fordítjuk a minőség mel
lőzését!

Hová tűnnek a nagy áruhá
zakból, bevásárló központok
ból a minőségi áruk? Belelovall- 
Ituk őket az „olcsósági” ver
senybe azzal, hogy a piacon és a 
„házalóktól” vesszük meg a ci
pőt, a ruhát, az egyéb használati 
eszközt, méghozzá rövid időn 
belül többször is, mert hamar 
tönkre mennek. Ezzel szemben a 
jobb minőségű áru - bár kétszer 
annyiba került, - háromszor 
annyi ideig tart. Miért vagyunk a 
saját pénzünk ellenségei? Miért 
nem szeretjük azt, ha a pénzün
kért jobbat, többet kapunk?

Ma már minden embernek 
szüksége van jogosítványra, 
mert az életben sokkal köny- 
nyebben boldogul az, aki tud 
autót vezetni. Épp ezért sokan az 
utolsó fiilégeiket is összekupor- 
gatják, csakhogy megszerezzék 
a hőn áhított papírt. Elsősorban 
nekik, de mindenki másnak is 
szeretném felhívni a figyelmét 
arra a jelenségre, mely a 
fővárosból indult, s már a Galga- 
mentére is eljutott.
„Szerezzen olcsón jogosít

ványt! Jogosítvány: 34.000 
—70.000-ért!” Ilyen és ehhez ha
sonló „mézesmadzaggal” csá
bítanak inkorrekt autósiskolák 
önmagukhoz tanulókat, s utána 
olyan feltételekkel végzik a 
szolgáltatást, hogy a tanuló egy 
idő után rájön: finoman szólva 
átverték öt. A költségei ugyanis 
ekkorra már túllépték a 120.000 
Ft-ot.

Egy kis gondolkodásra 
késztetnék mindenkit: köztu
dott, hogy nem megvenni nehéz 
egy autót, hanem fenntartani

Magyarországon lassan jár a posta...
Már ha jár, egyáltalán. Hoz

zám például úgy, mint a mesé
ben: hol jár, hol nem jár... van 
valahol egy levelem...

Divatba jött a kézből kézbe 
levélküldés. Mióta ilyen „re
mek” logisztika van a Magyar 
Postánál, azóta a levelek las
sabban jönnek, mintha a tenge
rentúlról érkeznének. így aztán a 
szolgáltatók egy része már maga 
kézbesíti a leveleit. A magánem
berek pedig megbízható ismerő
sök útján juttatják el küldemé
nyeiket egymásnak. Istenem! 
Mint a régi, szép időkben!

Amikor én még ifjú voltam, 
akkor sem volt biztos a levél cél
ba érése. Gimnazista voltam, 
amikor néhányan elkezdtünk le
velezni erdélyi középiskolás 
diákokkal. Egy ideig jöttek- 
mentek a levelek, aztán hirtelen 
valamennyi elmaradt. Erdélyi 
barátainktól nem jött több hír. 
Természetesen dühösek vol
tunk, és szidtuk a magyarelle
nes érzelmeiről híres román kor
mányzatot. Pár évvel később 
más, nyugati országbeli levele
zőtársam írta fölháborodottan, 
hogy a leveleim fölbontva ér
keznek. Az ő levelei is énhoz- 
zám.

Tetszik vagy nem tetszik: a 

(folyamatosan tankolni, szerví
zelni, javítani stb.). Mennyibe 
kerülhet fenntartani azt az autót, 
amellyel oktatást végeznek? 
Amellyel napról napra 4—6 fő ta
nul vezetni? Hogyan tudja meg
oldani a szakember az elméleti 
és gyakorlati oktatást a jármű 
üzemeltetési költségei mellett a 
meghirdetett 34.000-70.000Ft- 
ból?

Én elmondom! Úgy, hogy a 
gyakorlati órán nem tanít, csak 
ott van; az órákat nem 50 percig 
tartja, csak 30-35 percig. A töb
bit elbeszélgetik, cigarettáznak, 
vásárolnak, ügyintéznek, stb. 
Kérdem én: miért nem jó, ha az 
autósiskola azt mondja: ez meg 
ez meg ez ennyibe kerül, s még 
plusz ajánlunk hozzá olyan szol
gáltatást, amelyet ha a tanulónk
nak saját magának kellene meg- 

postának külön részlege fog
lalkozott a küldemények „fi
gyelésével”. Kibontották a kül
földről érkezett csomagokat, 
megvámolták őket, kifizettették 
a külföldi ajándék árát a cím
zettel. Ez utóbbi „nemes” fel
adatot a Vámhivatallal együtt 
végezték. A levélfigyelést meg 
az ÁVH utódj ával. Pedig a posta 
alaptörvényei közé tartozott 
mindig a levéltitok sérthetetlen
sége. Ugyanakkor egy diák
társam dörgedelmes hangú hi
vatalos levelet kapott az uno
katestvére által külföldön fel
adott, itthon illetéktelenül fel
bontott levélben: megbüntetik 
őt, mert pénzt kapott levélben 
külföldről! Hát nem aranyos? 
Azt hiszem, szinte mindannyian 
tudnánk hasonló történetekkel 
szolgálni. Az a bizonyos József 
Attila-i „fortélyos félelem” jelen 
volt. Mert bizony egy társada
lomkutató sok érdekeset tudna 
meg az elmúlt(?) világról, ha a 
Magyar Posta kezelési szabály
zatait végigolvasná! Mondjuk 
1955-től 1990-ig. Tele voltak az 
éberségre felhívó mondatokkal, 
finom utalásokkal a titkosszol
gálatoktól teljesen független te
lefon lehallgatásokra.

Hogy miért jutott eszembe 

rendelni, jóval nagyobb lenne a 
végösszeg? Miért nem jó az, ha 
pontosan tudom előre, mennyit 
is kell rászánnom, s azt mennyi 
idő alatt tudom előteremteni, 
illetve kifizetni? Miért megyek 
bele olyan csiki-csuki helyzet
be, ahol mindig utólag mondják 
meg, hogy még ezt és ezt is áll- 
nom kell?
Hiába, egy idő után ezen a te
rületen is kiderül, hogy nem 
mindig az olcsó az OLCSÓ! Egy 
picivel több figyelemmel jobb 
minőségű áruhoz és jobb mi
nőségű szolgáltatáshoz jutha
tunk. Óvjuk meg magunkat a se
lejtes áruktól, a hiányos szolgál
tatásoktól!
KERESSÜK A MINŐSÉGET 
KORREKT ÁRAKON IS!

Topi

mindez? Talán azért, mert egy 
ideje megint vagy megérkez
nek a leveleim vagy nem. Per
sze lehet, hogy bizonyos Jó
akaróim” így akarnak megkí
mélni a kapcsolattartás fáradal
maitól bizonyos civil szerveze
tekkel. Vagy másokkal. A fel
adók és köztem elvesznek a 
küldemények. Kipróbáltuk, 
tényleg úgy van, hogy nem min
degy, hol adják föl a levelet. Pél
dául nem garancia a parlamenti 
posta. Nem biztos, hogy kiérnek 
az épületből a levelek... Hát 
nem aranyos? Nem! Torkig va
gyok vele, hogy „a törvény szö
vedéke mindig fölfeslik vala
hol”, hogy azt a levelet kapom 
meg, amit a szomszédom hoz át 
azzal a megjegyzéssel: Nem 
tudom, érdekli-e? Nem reagált a 
többire!

„A gyermeknek kél károm
kodni kedve...” Mert én nagyon 
vártam például a Teleki Társaság 
leveleit! Azokat, amelyeket el
küldték, de hozzám soha nem 
jöttek meg!

Senkit nem vádolok sze
mély szerint. Nem hiszem és 
soha nem hittem, hogy az aszó
di postán akadt volna valaki, aki 
kiemelte a leveleimet. De va
lahol, valaki akadt, és tartok tőle, 
hogy ma is akad.

Hőnigné Zádor Éva Mária
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Egy kis nyelvelés
Erdesítsünk vagy síktalanítsunk?

Elcsépelt közhely az a szólás, 
hogy a téma az utcán hever. Pe
dig így télvíz idején ez nem is 
lehetetlen, hiszen a csúszós út 
rengeteg problémát okoz a min
dennapi életben, a közlekedés
ben, s amint az számomra ki
derült: anyelvhasználatbanis.

Hosszabb-rövidebb utazá
saink előtt célszerű tájékozódni 
az útviszonyokról, ha nem akar
juk, hogy kellemetlen meglepe
tésben legyen részünk. Éppen

Bosch-tanterem lett
a szakközépiskola kovácsműhelyéből

Az egykori petöfis gimna
zisták, még inkább a szakkö
zepesek a Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium épü
letébe betérve igencsak el- 
ámulhatnak azon, hogy az 
utóbbi években mennyire 
megváltozott egykori alma 
materük egyes termeinek ki- bán, Reutlingenben tölthet két

A szakközépiskola az NC- CNC-forgácsoló képzés
térségi központjává válhat

alakítása, funkciója. Leg
utóbb arról számoltunk be, 
hogy a megyei fenntartású is
kolában korszerű nyelvi labo
ratórium készült el, most pedig 
arról írhatunk, hogy az egy
kori kovácsműhely helyén a 
Bosch-képzés szaktanterme 
létesült. Ez a gyakorlatban az 
jelenti, hogy a német óriás
cégnek — amely Hatvanban 
több ezer munkást foglalkoztat 
- az aszódi iskolával kötött 
szerződése értelmében itt fo- 

ezért fokozott figyelemmel hall
gatjuk a meteorológiai jelenté
seket, az utazási információkat, 
a szokásosnál jobban figyelünk, 
ha valamelyik tömegkommuni
kációs csatorna a pillanatnyi idő- 
járási helyzetről tudósít bennün
ket. És ilyenkor döbbenünk rá 
arra is, hogy nem egészen értjük, 
hogy a mikrofont szorongató tu
dósító hölgy vagy úr miről is 
beszél.

A minap egy csinos riporter

lyik majd az elméleti képzése 
és az elektronikai mérésbemu- 
tatók előkészítése. A német 
vállalat magasan elismeri a
középiskola eredményeit, fej
lődési, fejlesztési törekvéseit, 
Ezt jól bizonyítja, hogy nyáron 
két ipari-elektronikai szakos 
hallgató a Bosch központjá- 

hetet a cég költségén.
Igen szép sikereket ért el az 

iskola az elmúlt időszakban az 
AutoCAD-képzésben, több di
ákja is a legjobbak között sze
repelt az országos szakmai ta
nulmányi versenyen. A továb
bi magas szintű képzést segíti, 
hogy a meglévő, húszgépes 
AutoCAD-terem mellé még 
egy, azonos paraméterekkel 
bíró tanterem létesült.
A tanintézmény vezetése ezen 
sikerek mellett természetesen 

hölgy arról beszélt, hogy az uta
kat az arra hivatott szervek a 
csúszósságuk miatt síktalanító- 
val szólják. Azután több monda
ton keresztül ecsetelte, hogy mi
lyen anyagokkal szólják az uta
kat, hogy sikmentesek. legyenek. 
Okfejtése közben a riporter 
eljutott ahhoz a régi ismerethez, 
hogy a sózás rendkívül káros, 
majd arról kezdett filozofálni, 
hogy mivel lehet kiváltani a csú
szós utak szórásához használt 
konyhasót.

Az eddig elmondottakkal 
kapcsolatban az a legnagyobb 
probléma, hogy a nyelvhaszná
ló olyan kifejezéseket használt, 

arra törekszik, hogy a korsze
rűsítés folyamatos maradjon. 
Ebben a tanévben 60 darab 
Pentium 4-es gépet szereznek 
be, és 40 darab képcsöves mo
nitort cserélnek le LCD képer
nyőkre. A régebbi berendezé
sek többségét a diákok vehet
ték meg kedvezményes áron. 
Az átszerveződö szakmai ok
tatás, a folyamatosan változó 
munkaerőigények láttán óha
tatlanul is felvetődik a kérdés, 
hogyan, milyen irányban fej
lődjön tovább a tanintézmény. 
Az aszódiaknak nagy valószí
nűséggel megvan erre is a vá
lasza: a két város - Cegléd és 
Vác - által jegyzett Térségi In
tegrációs Szakképzési Köz
pont képzési feladatai közül 
Aszód - némileg integrálódva 
Váchoz - a gépi forgácsolás 
(NC-CNC megmunkálás) és a 
vezérléstechnikai (FESTŐ, 
BOSCH, SIEMENSjképzést 
vállalná fel.
Végül még egy információ, 
amely szintén az iskola szak
mai képzésének jó hírét mutat
ja: Hajdú Vendelt jelölték a 
Magyar Szakképzési Társaság 
Pest megyei és Fővárosi elnö
kévé. A tavaly Koren-díjban 
részesült gyakorlatioktatás- 
vezetőnek a szervezethez tar
tozó iskolák szakképzésének 
összehangolása lesz a feladata. 

illetve alkotott, amelyeket a köz
nyelvben egyáltalán nem vagy 
csak nagyon ritkán, sok esetben 
akkor is helytelenül haszná
lunk.

A sík szavunk már a XII. 
században szerepel az írásos for
rásokban, s természetesen a 
lapályos, kiemelkedések nélküli, 
vízszintes terület jelentésben. 
1456-ból már arra is van írott 
adatunk, hogy a szó csúszós felü
letű jelentésben is előfordult. 
Mára azonban ez a jelentése el
homályosult, háttérbe szorult, 
szinte teljesen kikerült a min
dennapi szóhasználatból. Két
ségtelenül ennek ajelentésnek a 
továbbképzéséből származik a 
síkos szavunk, amely valamely 
dolognak a simasága vagy bevo
nata miatti csúszósságára utal.

A csúszós utak járhatóvá té
telére viszont nem a siktalanitás 
vagy síkmentesítés módszerét, 
esetleg a kissé körülményesebb 
síkosságmentesítést kellene vá
lasztani, hanem inkább az utak 
szórásáról, érdesítéséről kellene 
beszélni. S ha már itt tartunk: a 
sót nem kiváltanunk kellene va
lamiféle más anyaggal, hanem 
inkább csak helyettesíteni. Ha
gyományosan a zálogot szoktuk 
kiváltani, esetleg óvadék ellené
ben a fogva tartott személyt. És 
bizonyára még sok mindennel 
kapcsolatban alkalmazható ez a 
kifejezés.

Az általam kifogásolt forma 
viszont az utóbbi évtizedek mű
szaki nyelvhasználatából került 
be a köznyelvbe, ugyanis a mű
szaki leírásokban szokás egyik 
vagy másik anyagot valami 
mással kiváltam, ahelyett, hogy 
egyszerűen csak helyettesítenék 
vagy pótolnák őket. Valószínű
leg fordítási hiba következtében 
került be a nyelvhasználatba, s 
rombol, mint a vírus, ha lehető
sége van rá.

Mi azonban szögük, érdesít- 
sük az utakat, járdákat továbbra 
is salakkal, homokkal, fűrész
porral, finom forgáccsal, hogy 
minél kevesebb baleset történ
jék, s hogy minél inkább kivált
suk, inkább kiérdemeljük! vagy 
kivívjuk! környezetünk elisme
rését, megbecsülését!

-g-1
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Néhány gondolat a szociális munkáról
Sokan ebédkihordónak, utcaseprőnek gondolják a szociális munkást

Azoknak, akik arra adják a 
fejüket, hogy szociális munkát 
vagy szociálpedagógiát tanul
janak valamelyik felsőoktatási 
intézményben, számítaniuk 
kell arra, hogy életük során 
számos alkalommal kény
szerülnek olyan helyzetbe, 
amikor el kell magyarázniuk, 
mivel is foglalkoznak tulaj
donképpen.

Harmadéves szociálpeda- 
gógus hallgatóként már ma
gam is több kellemetlen hely
zettel szembesültem. Az esetek 
többségében — amikor a leendő 
szakmámról esik szó - bebizo
nyosodik, hogy a szociális 
szakma ismeretlen a magyar 
emberek számára. Volt már, 
hogy “ebédkihordónak”, “ut
caseprőnek” vagy „szocialis
ta munkásnak” degradálták le 
az általam választott és mélyen 
tisztelt hivatást. Legutóbb az 
elmúlt héten kellett a fentiek
hez hasonló „megpróbáltatást” 
elszenvednem, ezért azt gon
doltam, hogy egy cikksorozat 
segítségével tárom az olvasó
közönség elé mindazt, amit a 
szociális munkáról érdemes 
tudni.

A szociális munka megha
tározására több definíció is 
született, bár e szakma egyik 
ismérve éppen az, hogy nehéz 
pontosan behatárolni a tevé
kenységi kört, mivel nagy al
kalmazási területet és számos 
célt foglal magába. Az egyik 
meghatározás szerint a szoci
ális munka olyan kettős termé
szetű szolgáltatás, amely egy
részt bizonyos helyzetekben 
csoportoknak, családoknak és 
egyéneknek nyújt segítő kezet 
problémáik megoldására, más
részt szociálpolitikai és jogi 
eszközökkel járul hozzá a tár
sadalomban megjelenő problé
mák megelőzéséhez.

A számomra legkedvesebb 
meghatározás szerint a szociá
lis munkások nem azokkal az 
emberekkel foglalkoznak, 
akiknek problémáik vannak, 

hanem olyanokkal, akik nem 
tudnak megbirkózni az életük 
során adódó gondokkal. A 
szakemberek szeme előtt az a 
cél lebeg, hogy az egyén és a 
társadalom működésében vál
tozást érjenek el, így segítsék 
a személyt abban, hogy prob
lémamegoldó képessége erő
södjön. Ezáltal a kliens képes
sé válik arra, hogy problémái 
megoldásában a természetes 
(például: család) támaszokat 
vegye igénybe.

A szociális munka, szociál- 
pedagógia képzési rendsze
réről érdemes tudni, hogy ezt a 
szakmát főiskolákon és egye
temeken oktatják. A szociális 
képzés fontos feladata, hogy

Tankönyvekből weblapokra került a fizika
Aszódi sikerek a weblapkészítő versenyen

A csapat tagjai: Sulán Ádám, Bátor Henrietta, Párizs Szilvia, 
Őszi Krisztián 11. D osztályos tanulók
A Kecskeméti Főiskola 

GAMF Kar Kalmár Sándor In
formatikai Intézet weblap
készítő versenyt szervezett. A 
megmérettetésre 4 fős csapa
tok nevezhettek a fizikával, 
mint tudománnyal kapcsolatos 
témában készített honlappal.

Mi, a Petőfi Sándor Gimná
zium, Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégium 11. D osz
tályos, informatika szakma
csoportos tanulói arra gondol
tunk, vállaljuk a kihívást. 
Olyan társakat választottunk a 

az ember- és társadalom
képet, a mindennapi élet során 
felmerülő problémák értel
mezéséhez szükséges kerete
ket, kezelési és megoldási eljá
rásokat és ezek mögöttes 
elméleteit nyújtsa a képzésben 
résztvevő hallgatók számára. 
Ezért szükséges ezekhez a 
szakmákhoz a képzésbe épített 
szociológiai gondolkodás
mód, a jogi ismeretek elsajátí
tása, a pszichológiai megala
pozottság, az önismeret meg
szerzését célzó készségfej
lesztő tréning, a szociális mun
ka és a pedagógia elmé
leti és gyakorlati ismerete.

A szociális szakmában dol
gozók többsége mindennapi 

csapatba, akik vagy weblapké
szítésben jeleskednek vagy fi
zikából jó eredményekkel ren
delkeznek.

A 2005. év a relativitás el
mélete leírásának 100., vala
mint Einstein halálának 50. év
fordulója volt, ezért a mi mun
kánk erről szólt. Bővebben 
kifejtettük a speciális és az 
általános relativitást, valamint 
az ehhez kapcsolódó elmélete
ket és természetesen Albert 
Einstein életét.
Munkánk a 150 pályázat közül 

munkája során szemben találja 
magát az etikai döntéshozatal 
kényszerével. Tudvalevő,hogy 
az etika (a görög ethosz szó: 
szokás, életmód, használat) azt 
kívánja láttatni, miként kellene 
a dolgoknak történni, és hogy 
valamely cselekvés morálisan 
helyes-e. Ennek fényében ért
hetővé válik a szakmai etika 
fontossága. (A szociális mun
ka megalkotta már a saját eti
kai kódexét.), Ez világít rá 
szakma gyakorlatának etikai 
aspektusaira, és az a célja hogy 
segítse a szakmabelit a munká- 
ja során morálisan helyes dön
tések meghozatalában, ezen 
felül arra tanítja, miként kell 
helyesen döntenie szakmai 
szituációk során. (Folytatjuk)

Urbán László Zoltán 
szociálpedagógia szakos 

hallgató

a 13 legjobb pályamunka kö
zött volt, így meghívták csa
patunkat a döntőbe, amelyet 
2006. január 23-án rendeztek. 
Itt a csapatok a zsűri és ter
mészetesen a versenytársaik 
előtt mutatták be pályamun
kájukat. Érdekes volt látni, ki 
mit talált érdekesnek a fizika 
területéről, és ki milyen tech
nikával oldotta meg a felada
tot. Sokat tanultunk a többiek
től, egymástól, a fizikáról, a 
weblapkészítésről.

Most a 2006. év márciusá
ban megrendezendő, Tűink 
Quest nemzetközi versenyre 
készülünk nagy lendülettel. 
Csapatunk két 10. A osztályos 
tanulóval, Mack Istvánnal és 
Mészáros Tamással bővült. 
Reméljük ott is megálljuk a 
helyünket!

Köszönettel tartozunk felké
szítő tanárainknak: Leitli Gab
riella és Veibel Erika tanárnő
nek a sok segítségért!

Bátor Henrietta 11. D
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Technikatörténet:
a fény, a világítás biológiai hatásai

Előző cikkünk nyomán 
többen kérték - mivel a rövid 
utalás nem volt mindenki 
számára érthető - a sztro- 
boszkópikus hatás részlete
sebb magyarázatát. “Ha jól 
világít, miért van helytelenül 
bekötve?” - kérdezték.

Magyarországon az elek
tromos hálózatban ötven peri- 
ódusú váltakozó áram folyik. 
Ez azt jelenti, hogy másod
percenként ötvenszer kapunk 
pozitív, ötvenszer negatív elő
jelű - fokozatosan növekvő 
illetve csökkenő - áramot. A 
két félperiódus átmenetnél van 
egy “0” pont, amikor nem ka
punk áramot. Másodpercen
ként százszor “'0”-ra csökken. 
Ilyenkor fényforrásaink - elvi
leg - nem világítanak. Az izzó
lámpa izzószálának kihűlése 
olyan lassú, hogy ezt az átme
netet nem vesszük észre. A 
fénycsőnél úgy látjuk, mintha 
folyamatosan égne. Szemünk 
finom idegzete egy idő után ezt 
észreveszi és fárasztóan hat rá. 
Ezért többen nem szeretik a 
fénycső világítását. Pedig 
ennek a lámpaizzóhoz viszo
nyítva sok a gazdasági és 
fénytani előnye.

Azt az időt, amely alatt az 
áram irányát kétszer megvál
toztatja és amelynek lefolyása 
után az áramviszonyok ismét
lődnek, periódustartamnak 
nevezzük. A frekvencia alatt a 
másodpercenkénti periódus
számot értjük. A frekvencia 
gyakorlati egysége a hertz. 
Jele: Hz. 1 Hz=l periódus/mp. 
Nagyobb egységek a kilohertz, 
megahertz. Nálunk a hálózati 
áram frekvenciája 50Hz.

Elektromos hálózati rend
szerünk úgynevezett “3 fázisú 
négyvezetékes rendszer.” Az 
egyes fázisvezetékeket R,S,T 
betűkkel jelölik. Az áram
fejlesztő gépek 3 tekercséből 
nem egyszerre jön ki az áram, 
hanem 120 fok eltolódással. 

Valamelyik fázisból mindig 
kapunk áramot, így nem áll elő 
a “'0”'érték.
Ha 3 fénycsövet 3 fázisra kö
tünk, nem áll elő vibrálás,

A Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának felhívása

Az 1956-os forradalom 50. 
évfordulója alkalmából a Pest 
megyei múzeumok is különös 
figyelmet kívánnak fordí
tani a forradalomhoz kapcso
lódó - gyakran máig isme
retlen események felkutatá
sára.

Megyénk sajátos földrajzi 
helyzetéből következően a 
fővároshoz közeli települése
ken lakók nem csak a helyi-, 
hanem a Budapesten zajló tör
ténéseknek is részesei lehet
tek. Sajnos az elmúlt 15 évben 
a forradalom értékelése körül 
kialakult viták mellett kisebb 
hangsúlyt kapott a fővároson 
kívül történt események feltá
rása, s az ezekhez kapcsolódó 
tárgyak, dokumentumok gyűj
tése.

A Múzeumigazgatóság és a 
PMMI váci Tragor Ignác Mú
zeuma a Hincz Gyűjtemény
ben 2006. októberében nyitja 
meg 1956-ra emlékező megyei 
időszaki kiállítását. Szeret
nénk, ha ezen a tárlaton a forra
dalomnak olyan részletei és 
dokumentumai is bemutatha
tok lennének, melyekről eddig 
nem jutottak el hozzánk infor
mációk.
Kérünk minden Pest megyei 
lakost, akinek emléke vagy 
ismerete van a megye bármely 
településén személyesen átélt 
eseményről vagy családtag
jával, ismerősévei, munka
helyi kollégájával történtén- 
tekröl, a budapesti események 
helyi hatásáról, a megtorlás 

nincs sztroboszkópikus hatás. 
Legyünk óvatosak a 3 fázist 
egyszerre kapcsoló kapcsoló
val, mert ha a fedele eltörik és 
véletlenül két fázist érintünk 

megnyilvánulásairól, értesítse 
a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságát vagy a megyei 
múzeumi szervezet bármelyik 
intézményét.
A visszaemlékezéseket (meg
egyezés szerint) hang- vagy 
képdokumentációval szeret
nénk rögzíteni.

Keresünk tárgyakat és doku
mentumokat, melyek az 1956- 
os forradalommal kapcsola
tosak (plakátokat, fényké
peket), a kort idéző használati 

Beszélő kövek
Megjelent dr. Rácz J. Zoltán internetes kötete Beszélő kövek 
címmel. Illusztrációként 10 szobrának fotója is megtekinthető a 
kötetben. A mű megtalálható a www.beszelokovek.uw.hu 
interneteimen, továbbá az Országos Széchenyi Könyvtár bön
gészőjében—www.mek.oszk.hu/03400/03438-is.

üzenet
Nincsenek kis nemzetek, csak kishitű- 
ek, nincsenek kis emberek, csak ki
csiny hitűek... Becsületünk előbbre való 
jólétünknél.

(Teleki Pál)
Következő lapzárta: március 12.

Megjelenés: március 22.

meg egyszerre, 400 Voltos 
áramütést kapunk.

Kaáli Nagy Kálmán 
Helyreigazítás: Előző ismer
tetésünk középső oszlopának 
negyedik bekezdésében a 
“'nyomda ördöge”' egy nagyon 
lényegbevágó, értelemzavaró 
hibát ejtett: “'Fontos a vi
lágosságmentesség”. Helye
sen: Fontos a villogásmentes
ség.

eszközöket is.
Szeretnénk, ha készülő kiál

lításunkkal a lehető legtelje
sebb képet adhatnánk az ese
ményekről és a megtorlásról, s 
ezek a most feltárandó adatok 
és tárgyak a megyei múzeu
mok állandó kiállításait gyara
pítva az évfordulós esemé
nyek után is megismerhetőek 
maradnának gyermekeink, 
unokáink számára.

Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága

2000 Szentendre Fő tér 6.
Tel.: 26 310-244; fax: 26 310- 
790; e-mail: pmmi.titkarsag 
@ella.hu

http://www.beszelokovek.uw.hu
b%25c3%25b6ng%25c3%25a9sz%25c5%2591j%25c3%25a9ben%25e2%2580%2594www.mek.oszk.hu/03400/03438-is
ella.hu
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"Káposzta, káposzta, őszi-nyári káposzta"
A jó savanyú káposzta titkai

így télidében igyekszem a 
lehető legtöbbet megtenni a jó 
egészségi állapotomért. Hosz- 
szú évek tapasztalata alapján a 
savanyú káposzta fogyasztá
sában találtam meg ennek 
módját. Csoda-e hát, hogy 
valóságos ínyencévé váltam 
eme vitaminban gazdag cse
megének? Vándorlásaim so
rán sorra keresem fel a telepü
lések piacait, hogy megízlel
jem az ott árult savanyúká
posztát. Sorolhatnám egyiket a 
másik után, hogy melyik miért 
különösen finom, ám a túrái 
savanyúkáposztához hasonló 
ízesítésű és küllemű egészség
megőrző natúr étekkel még 
nem találkoztam. Az aszódi 
piacon hosszú ideig győzköd
tem a savanyúkáposzta árusát, 
hogy a nevét is adja a ripor
tomhoz, mindhiába. Ám a 
savanyítás receptjét szívesen 
közreadta, hátha valakinek 
kedve támad abba a 15 má
zsás tételbe belekezdeni, mint 
ezt az egyik túrái család is 
teszi.
Az első kérdésem az volt, 
hogy lehet-e savanyítani a 
nyári káposztát.
- Sajnos nem, mert a nyári 
káposzta annyira laza állagú, 
hogy savanyításra nem felel 
meg. A savanyítás során ösz- 
szeesik, másrészt nagyon ne
héz tárolni. Ez a magyarázata

Programsoroló
Február 23-án 18 órakor a Pe
tőfi gimnázium kollégiumi 
dísztermében az Aszód Aka
démia 4. elődására kerül sor. 
Téma: a világégés után - a 
hosszú béke(?) kora. Előadó: 
dr. Asztalos István. A belépés 
díjtalan.

Március 3-án a Baptista 
Imaházban Ökumenikus 
Női Világimanap istentisz
teletet tartanak, ahová a nő
testvéreket várják.
Március 7-én 18 órakor a volt 
helyőrségi klubban nőnapi 

annak, hogy nyáron jobbára 
csak dobozos savanyúká
posztát kapni, ami igen sok tar
tósító szert tartalmaz. Az a ke
reskedő, aki nyáron is sava
nyúkáposztát árusít, az hűtő
szekrényben tartja a portéká
ját. Ajó szakemberek azonban 
már májusra eladják az egész 
mennyiséget.

Az őszi káposztát termé
szetesen a tavaszi palántázási 
időszakban, májusban ültet
jük. A Galga menti, öntött 
talajú földek, mint a túrái is, a 
különféle zöldségek termesz
tésére igencsak alkalmasak. A 
mi földünk helyén valamikor 
láp volt. Ezért nagyon jó, laza 
állagú. A káposzta ezt a talajt 
nagyon kedveli. Egyébként a 
kötött talaj is megfelelő. A ki
váló termés eléréséhez emel
lett sok napfény, meleg és víz 
is szükséges. Egyszer-egyszer 
meg is kell kapálni. A legna
gyobb veszélyt a káposzta
lepke jelenti, ami ellen muszáj 
eredményesen védekezni.

A káposzta szeptember vé
gére beérik. Akkorra tökéletes 
állagúvá válik, a fej olyan ke
mény lesz, mint a beton. Faj
tától függően különböző nagy
ságú lehet. A fogyasztásra a 
2-3 kilogrammosok alkalma
sak, míg a savanyításra az en
nél nagyobbak. A munkafolya
mat kezdetén elsőként a külső, 

műsorral kedveskednek a szer
vezők a hölgyeknek és család
tagjaiknak. Közreműködik: a 
Honvéd Művészegyüttes. A 
belépés díjtalan.
Március 11-én 9 órakor kez
dődik a Március 15. Kupa 
lövészverseny a volt helyőr
ségi klubban. Nevezés: 8 
órától a helyszínen. Nevezési 
díj: férfiaknak 200 Ft, nők
nek és diákoknak ingyenes a 
részvétel.
Az Evangélikus Gimnázium 
aulájában március 14-én 18 
órakor kezdődik a várossá ava
tás 15. évfordulója alkalmából 
rendezendő ünnepség. A ren- 

sérült leveleket távolítjuk el, 
mert meleg idő esetén ezek 
rögtön megbámulnák. Ez pe
dig nem gusztusos, az egyön
tetűen szép, színre igen világos 
sárga káposzta az igazi.

Amikor már otthon van a 
megtisztított termés, egy tiszta 
vászonra letesszük, majd a 
kitorzsázás következik. Eddig 
ezt késsel végeztük, de ma már 
egy erre alkalmas fúrót hasz
nálunk.

A káposzta ezt követően már 
alkalmas a gépi gyalulásra. A 
gyalult termést edénybe fog
juk, majd a savanyító műanyag 
hordóba tesszük. A mi csalá
dunk arra a hordóra esküszik, 
melybe 150 kg káposzta fér. 
Ezt a mennyiséget - soronként 
- elkezdjük beletaposni. Mi az 
erre rendszeresített higiénikus 
gumicsizmával végezzük, de 
van, aki még mindig mezítláb 
tapos. Maga a taposás azért 
fontos, mert a káposzta gyalult 
állapotában igen nagy felületet 
foglal el, és igen sok levegőt is 
tartalmaz. Ezt össze kell zömí- 
teni. Az egyenletes zömítéssel 
egy időben adagoljuk hozzá a 
sót, az egész fekete borsot, az 
egész köménymagot, babérle
velet, és végül az édespaprikát. 
Tapasztalatunk szerint 1 má
zsához szigorúan 1,4 kg só 
kell. A többi fűszert egyéni 
ízléssel, szokás és tapasztalat 

dezők tisztelettel kémek min
den résztvevőt a pontos érke
zésre.
Március 15-én 9.30 órakor 
nyílik a Petőfi Múzeum 
Aszódi katonák emlékei című 
kiállítása.
A hagyományoknak megfe
lelően 10 órakor a múzeum 
előtti téren kezdődik az 1848- 
as forradalom és szabadság
harc 158. évfordulója alkal
mából rendezendő városi 
megemlékezés.
Ünnepi beszédet mond: Dász- 
kel László, Nyárádszereda pol
gármestere. 

szerint lehet adagolni.
Vannak, akik birsalmára, 

vagy sima, csöves kukoricára 
tapossák a káposztát. Az előb
bitől különleges ízt kap, míg az 
utóbbitól gyönyörű sárga lesz 
a színe. Az így előkészített hor
dóban a savanyítás! folyamat 
optimálisan 15 Celsius fokon 
indul be. Végbe mehet alacso
nyabb hőmérsékleten is, de 
akkor hosszabb időt vesz 
igénybe. Az erjedés csak víz 
alatt kezdődik meg. Ezért le 
kell nyomtatni. Az eközben 
feljövő habos, sós folyadékot 
mindaddig leszedjük, míg a sa- 
vanyodás be nem fejeződik. Ez 
legkésőbb a 3. hétre meg is tör
ténik.
Október közepére végre elké
szül a savanyú káposzta. Az 
ilymódon savanyított terméket 
gyakorlatilag igen hosszú ide
ig lehet a minőség romlása 
nélkül tárolni. Csupán arra kell 
ügyelni, hogy a tárolóhelyi
ségben 10 fok alatt legyen a 
hőmérséklet, másrészt a ká
posztának mindvégig folya
dék alatt maradjon. Leve
gővel nem érintkezhet, mert 
megromlik.
A jó savanyú káposzta illa
tának és ízének markánsnak 
kell lennie, de nem tolakodó
nak. íze nem lehet sem túl sós, 
sem bántóan savanyú. Állagá
ban ne legyen tolakodóan 
harsogó, viszont puha sem, 
mert az már nem savanyú ká
poszta. A színe fehéres-hal- 
ványsárga legyen.

Vásárláskor mindig csak 
annyit vegyünk, amennyit 
frissen megeszünk, mert az 
otthoni hosszabb tároláskor 
elveszíti az egészséget támo
gató erejét. Kisebb mennyi
séget jól lezárt nejlon zacs
kóban kell tárolni a hűtőszek
rényben, míg a nagyobb 
mennyiséget saját leve alatt. 
A káposztalé ivásával vi
gyázni kell, hiszen - kis mó
dosítással - erre is igaz a mon
dás: kis mennyiségben orvos
ság, nagy mennyiség után 
azonban mérgelődhet az, aki 
megissza...

Kovács István
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Helyőrségi klub, nőtlen tiszti szálló: 
maradnak a régi bérlők

Több, mint két órás vitát 
követően döntöttek a képvi
selők arról, a továbbiakban ki 
működtesse a volt helyőrségi 
klubot és a nőtlen tiszti szállót. 
Míg az előbbi ingatlan ese
tében sikerült az eszmecsere 
végére pontot tenni, addig az 
utóbbi ügyében soron kívüli 
testületi ülést kellett össze
hívni. Végül mindkét esetben 
az eredeti előterjesztés diadal
maskodott: a korábbi bérlők 
bérelhetik az épületeket.

A város által elérhetővé vált 
két, volt honvédségi kezelésű 
épület nemcsak gyarapíthatja a 
település vagyonát, hanem a 
gondokat is szaporítja. Ez már a 
január 10-én megtartott soron 
kívüli testületi ülésen is érezhető 
volt, miután a döntéshozók meg
ismerték a szaktárca ingatlanke
zelési hivatala által javasolt bér
leti szerződések tartalmát. Mint 
az közismert, a képviselő-testü
let végül úgy határozott, hogy az 
aggályos pontokat kifogásolva, 
de a feltételeket alapvetően elfo
gadva bérbe veszi a nőtlen tiszti 
szállót és a helyőrségi klubot. 
Mivel csak két nap volt hátra az 
átvétel napjaként megjelölt 
időpontig, inkább erre helyező
dött nagyobb hangsúly, nem a 
további működtetésre. Igaz, az 
utóbbi téma tárgyalására is tör
téntek előkészületek: a grémium 
Tolmácsi Miklóst és Rácz Zol
tánt kérte fel, hogy tegyenek 
javaslatokat a szálló, illetve a 
tiszti klub további működteté
sének lehetséges formáira, a vá
ros első embere pedig a bizott
ság vezetőit kérte, hogy egy 
megbeszélt időpontban találkoz-

Második lett az Aszód a bagi teremtornán
(Folytatás a 27. oldalon) 
helyén végzett.
A végső sorrend az alábbiak 
szerint alakult: 1. Bag, 2. Aszód, 
3. Túra, 4.1klad, S.Hévízgyörk, 
6. Galgahévíz.
Az Aszód FC eredményei: 
Aszód-Bag: 1:5, Aszód-Tura: 
3:3, Aszód-Iklad: 1:1, 
Aszód-Hévízgyörk: 3:0, 
Aszód-Galgahévíz: 5:0.
Együttesünk 30.000 Ft-ot, és egy 
20.000 Ft értékű vacsorát nyert a 

zanak, és cseréljenek véle
ményt az elkészült tanulmá
nyokról. Ez mégsem sikerült, 
mivel a megbeszélt időpontban 
csupán a városfejlesztési bizott
ság elnökejelent meg...

Bonyolította a helyzetet, hogy 
mindkét ingatlanban bérlő várta, 
hogy rendeződjön a sorsa. A 
helyőrségi klub éttermét bérlő 
Lukács Lajosnak 2005. decem
ber 31-én járt le a szerződés, a 
nőtlen tiszti szállóban helyisége
ket bérlő GYLH Kft-nek pedig 
2006. január 31-ig szólt a man
dátuma. Ebben a házban még 
egy gondnok is lakik, akinek a 
sorsáról szintén dönteni kellett.
A január 25-i testületi ülésen a 
volt helyőrségi klub esetében 
három bizottság — a művelődé
si, a városfejlesztési és a pénz
ügyi - azt javasolta, hogy Lu
kács Lajost bízzák meg a ház 
üzemeltetésével, mégpedig oly 
feltételekkel, hogy ő fizesse a 
honvédelmi tárcának járó évi 
900 ezer Ft+ÁFA bérleti díjat és 
az épület minden rezsiköltségét, 
és köteles legyen ingyen hely
színt biztosítani a városi rendez
vényeknek. Az ügyrendi bizott
ság elnöke, Puskás Péter viszont 
azt a javaslatot tette, hogy a 
házat annak volt vezetője, Győr- 
fi János és a város kulturális me
nedzsere, Rácz Zoltán közösen, 
vállalkozás formájában üzemel
tesse. Ezt, mint lehetséges meg
oldást, több képviselő is támo
gatta volna. Rácz Zoltán azon
banjelezte, bár elvileg kivitelez
hetőnek tartja ezt a verziót, a 
pontos kidolgozásához időre 
volna szüksége. Puskás Péter 

galgahévízi Gaia étteremben. 
Gratulálunk!
Azt még nem tudni pontosan, 
hogy a felnőtt együttes mikor és 
kikkel játszik edzőmérközé- 
seket, ám az már bizonyosnak 
tűnik, hogy a fiúk február vé
gén háromnapos edzőtáboro
záson vesz részt a szerbiai 
Szabadkán, ahol a napi edzés
adag mellett formába hozó 
találkozókat is játszanak.

Kovács Tamás 

ekkor azt kérte, a testület adjon 
erre lehetőséget. A vita azonban 
más irányt vett, további érvek és 
ellenérvek hangoztak el. Az ere
deti javaslat támogatói azon a 
véleményen voltak, hogy több 
szempontból - pl. a város men
tesül a költségektől, nem marad 
fűtés nélkül a ház stb. - is kívá
natos a ház folyamatos műkö
dése, ez pedig a jelenlegi hely
zetben a Lukács Lajossal köten
dő szerződéssel valósulhat meg, 
az üzemeltetés végleges formá
jának kidolgozása pedig az elkö
vetkező hónapokban megtörté
nik. Az ezt ellenzők is számos el
lenérvet említettek. Puskás Péter 
a döntés jogszerűségét vitatta, 
Búzás János pedig nyílt pályá
zat kiírásától remélte, hogy a vá
rosnak bevétele is származik az 
ügyletből.

A szavazás azt jelezte, többen 
vannak, akik továbbra is az 
előterjesztett javaslattal értenek 
egyet. Ezt ugyanis nyolc képvi

Ülésezett az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület

2006 február 9-én tartotta be
számoló közgyűlését az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület. A 
jelenlévők beszámolót hallgat
tak meg a 2005-ben megvaló
sult programokról, a gazdálko
dásról, a pályázati lehetősé
gekről, valamint az egyesület 
keretein belül működő két 
szakosztály (asztalitenisz, erdő
mester) munkájáról. Szó esett az 
idei év tervezett programjairól 
is. A tagok a beszámoló elfo
gadása mellett arról is döntöt

Az Intet Aszód és a Héhalom a tornagyőztes
Negyedik alkalommal ren

dezett kispályás teremtornát 
Aszódon a Forrás Szabadidő
sport Egyesület női és férfi 
csapatok számára. A höl
gyeknél négy gárda - Héha-lom, 
ELTE Mellbedobás, For-rás SE, 
Focicák- versengett az elsőség 
megszerzéséért. Végül a Héha
lom gárdája bizonyult a legjobb
nak, megelőzve a nagy ve- 
télytárs Forrás SE együttesét. A 
gólkirály Tóth Eszter (Héhalom) 
lett, míg a fair-play díjat a Fo

selő támogatta öt ellenében, egy 
képviselő tartózkodott. Az ügy
rendi bizottság javaslatát kerten 
támogatták, tizenegyen pedig 
ellenezték egy tartózkodás mel
lett.
A nőtlen tiszti szálló esetében 
hasonló vita ment végbe. Itt az 
eredeti javaslat az volt, hogy a 
GYLH Kft a HM-nek fizetendő 
évi 600.000 Ft + ÁFA bérleti díj 
110 %-át fizesse és mellette a 
rezsit. Az ellenzők ismét azt ki
fogásolták, hogy a mivel a város 
nem hirdeti meg ingatlant, nem 
biztosítja az esély egyenlőséget. 
Szavazáskor öt igen és öt nem 
szavazat született, négyen 
tartózkodtak. Ez azt jelentette, 
hogy nem született döntés. A 
polgármester emiatt újabb soron 
kívüli ülést hívott össze. Itt már 
gyorsabban megszületett a dön
tés az eredeti javaslat elfogadása 
-, talán azért, mert az ezzel egyet 
nem értők nem vettek részt az 
ülésen. Rácz Zoltán

tek, hogy a 2006. évi tagdíj ösz- 
szege megegyezik az előző évi
vel. A közgyűlés az elmúlt év 
eseményein készült képek vetí
tésével ért véget.

Akik szeremének az egye
sület munkájába bekapcsolód
ni, azok további információt a 
városi honlapon (www. aszod, 
hu), illetve az alábbi telefonszá
mon kaphatnak: 20/9947-480.

Nyíry Zsolt
ASZE elnök

cicák (az Evangélikus Gimná
zium csapata) kapták.
A férfiaknál hat csapat - Inter 
Aszód, Verseg, Aszód-Ujtelep, 
Kistarcsai Kórház, Hatvan-Fö- 
nix-Perman, Karthal - mérkő
zött. Az Inter Aszód már vi
szonylag korán bebiztosította 
végső győzelmét, ám a második 
helyért ádáz küzdelem folyt. 
Végül a vérségiek szerezték meg 
az ezüstérmet, megelőzve a kis- 
tarcsaiakat. A gólkirály Márta 
Árpád (Inter Aszód) lett.
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Az “Erdőmesterek” 
túraajánlata

Dietrich Bonhoeffer 
gondolata

Nőnapi gyalogtúra:
Időpont: március 4. Tájegység: Cserhát
Útvonal: Nagybárkány - Sámson-háza - Szálláska-völgy - 
Szentkút—Mátraverebély.
Táv: 11 km. Szz«/:200m. Várható költség: kb. 1.500 Ft/fő.
Túravezető: Balogh László
Jelentkezés: március 3. 20 óra, Budavári Erikánál.
„Bujákikikelet”- teljesítménytúra
Időpont: /Március 25. Tájegység: Cserhát
Útvonal: Buják - Bokor - Kutasó között a helyszíni kiírás sze
rint.
Táv: 15 km.
Várható költség:\A>. 2.500 Ft/fő. Túravezető: Budavári Erika 
Várható összköltség: 7.000-12.000 Ft/fő (Szállásdíj, vacsora, és 
útiköltség). Információ, jelentkezés: március 21. 20 óra, Bu
davári Erikánál.
Túravezetők elérhetősége:
Budavári Erika (Aszód, Hajnóczy u. 5. T.: 400-182; 30/381- 
7217.
,Balogh László
(Aszód, Falujárók útja 5/4 T.: 401-578).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

LMúJ-XL
EXTRA méretű divatáru

Aszód, Kossuth L. u.3 (Udvarház)

TeLs 06-30 627-8481; 06 30 267-5545

TIW2AS2Z1I KOILILOCCTÖINIK 
WILWMATOSMB BÖWHg

Érdemes betérnie hozzánk!
Nyitva tartás; H-IPLg Szó.:

Analóg hang- és videófelvételek digitalizálása zajszűréssel, 
videó esetében akár menürendszerrel is. Minőségi nyersanyag, 
korrekt ár. Telefon: 20 974-3040

ASZÓDITÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő': Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: 

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59.
Tel./fax: 28/402-321

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

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

2500 példányban 
JSSN-1217-890X

„Áldó hatalmak oltalmába 
rejtve,
Csak várjuk mindazt ami jő,
Mert Isten őriz híven reggel, 
este... ”

(Dietrich Bonhoeffer)

Vízszintes: 1. Az idézet be-

ház 50. Északi mo-i folyónk 
52. Telesport 53. Erika 
becézve 55. Ak! 56. Arra a 
helyre vágtat

Függőleges: 1. Évszak 2. Fel
téve 3. Hűsítő 4. El! 5. Női
név 6. Szintén ne 7. Zé! 8.

fejező sorának első része, 
zárt betű: I 12. Szomorú an
golul (SAD) 13. Tiltószó 14. 
Ruhát vízbe tesz 15. Zé! 16. 
Iskola 18. Országos Rendező 
Iroda 19. Vérfaktor 20. Er
kölcstan 22. Fél zsák! 23. Jód, 
oxigén 24. Az idézet befejező 
sorának második része 25. 
Maga 26. Elme 27. Járda 
28. Dehogy! 29. Szülőhöz ra
gaszkodó 31. Félsz! 32. Az út 
jele a fizikában 33. Tapint 35. 
Liter 36. Vés 37. ...-zavar 
39. Betéti Társaság 40. Minta 
kámfor 42. Tök szélek! 43. 
Középen szól! 44. Eddig a 
napig 45. Rabolni kezd 46. 
Varr 48. Adathordozó 49. Kór-

Juh 9. Esőben áll 10. Rész
vénytársaság 11. Mária becéz
ve 17. Kopár 18. Oxigén 20. 
Hullajt 21. Amper 24. Szom
szédosállam 25. Tölt 26. Va
lamint 29. Duplán II. VH-s ha
talom 30. Munkahelyen az al
kalmazott tölti be 33. Kispa
lák 34. Tavaszi virág 36. Tol
dalék 38. Nagyapa nagyapja 
40. Hónap közepe 41. A fold 
felett lengedez 43. A remény 
színe 44. Római 1 47. Tanuló
vezető 49. Vízben élő kopol
tyús állat 51. Olló szélek! 52. 
Fél tyúk! 54. re párja 57. 
Nitrogén 58. Sugárjele

- fré-

Januári rejtvényünk helyes megfejtése: “Néha a legapróbb 
családi hagyományok szülik a legdrágább emléket”. A Móni 
Fotó 2000 Ft-os filmkidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító 
utalványát Varga Mihály (Síklaki hegy 4.), míg a FÁMA köny
vesbolt 2500 Ft-os vásárlási utalványát Zsebi. Roland ( Dózsa 
Gy. u. 31.) nyerte. A nyereményükről szóló értesítést postán 
küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: március 10.


