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15.: Városavató évforduló, nemzeti ünnep
Bagyin József polgármester állami kitüntetést kapott

Bagyin József Szabó Imrétől a megyei közgyűlés elnökétől vehette át a kitüntetést

Több száz aszódi sereg
lett össze március 14-én az 
Evangélikus Gimnázium au
lájában, hogy közösen ün
nepelje meg Aszód várossá 
nyilvánításának 15 éves év
fordulóját. Az este során 
több aszódi polgár részesült 
kitüntetésben. A legmaga
sabb fokozatot Bagyin József 
polgármester kapta, akinek 
Szabó Imre Pest Megye Köz
gyűlésének elnöke nyújtotta 
át a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjét.
A Himnusz és Mozart: Ave 
Verum című művének hangjait 
követően - a két művet a Pod- 
maniczky Művészeti Iskola 
szimfonikus zenekara és a Vá
rosi Civil Vegyeskar adta elő - 
a jelenlévők Hidi Szilveszter és 
Rácz Zoltán Aszódi képeslapok 

(Folytatás a 6. oldalon)

Országgyűlési 
választás 2006.

Sok helyen csak kő jut a sár ellen
Néha csak kidobott pénz az ideiglenes megoldás

Immáron eldőlt, hogy hat 
jelölt verseng Pest megye 5. 
számú választókerületében a 
parlamenti mandátumért. Dr. 
Basa János a MIÉP - Jobbik a 
Harmadik Út, Bódi Gábor a 
Szabad Demokraták Szövet
sége, Szabó Imre a Magyar 
Szocialista Párt, Tóth Gábor a 
Fidesz MPSZ-KDNP, Tóth 
István a Magyar Demokrata 
F órum, Varga Géza az Élő lánc 
Magyarországért jelöltjeként 
szerezte meg a nyilvántartásba 
vételhez szükséges mandá
tumokat.
Nem indulhat viszont a Zöldek

(Folytatás a 8. oldalon)

Bár Aszód útjainak min
tegy 85-90 százaléka aszfal
tozott, télvíz és csapadéko
sabb időjárás esetén bőven 
akad utca, amely gondot 
okoz az arra közlekedőknek 
és az ott lakóknak.

Legutóbb a Papföldi úton 
zajló csapadékvíz-elvezető 
csatorna építése borzolta a ke
délyeket. Köztudott, hogy a 
városnak meg kell építenie a 
volt Fesztivál téri utakat, 
ugyanis az önkormányzat 
összközmüves ingatlanként 
értékesítette a telkeket, ame
lyek vételárába az útépítés 
költségét is beépítették. Egy 

friss jogszabály értelmében 
utakat már csak megfelelő víz
elvezetés elkészítésével lehet 
építeni. A Fesztivál téren a már

Tavaszi gólzápor az Aszód FC pályáján

Nagyarányú győzelemmel 
örvendeztette meg szurko
lóit az Aszód FC ifjúsági, il
letve felnőtt csapata a megyei 
bajnokság tavaszi szezon
jának első mérkőzésén. Az if
júsági csapat alaposan be
kezdett, ugyanis 15:0-ra 
verte a vendég kiskunlac- 

meglévő rendszer már nem 
bírja el a most rácsatlakozó ut
cákat, ezért új vezetékeket 

(Folytatás a 8. oldalon)

házai csapatot. Üröm az 
örömben, hogy hogy az egyik 
játékos, Gabai Gábor síp- 
csontrepedést szenvedett.
A felnőttek is megirigyelték 
az utánpótláskorúak diada
lát, és helyenként tetszetős, 
jó játékkal 6:1-re nyertek.

(Folytatás a 27. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2006. február 15.

cA Szakorvosi Rendelő
intézet gazdálkodása volt is
mét terítéken a februári kép
viselő-testületi ülés első napi
rendi pontjaként. A létszámra
cionalizálásról szóló előter
jesztés megtárgyalását végül 
elnapolta a grémium, mivel az 
intézet főorvosa a korábbi ja
vaslatától eltérő, új megoldás
ként szóbajöhető lehetőséggel

A Szakorvosi Rendelőintézet 
sem kerülheti el a 

létszámracionalizálást
A Szakorvosi Rendelő-in

tézet vezetésének életbe kell 
léptetnie azt a takarékossági 
csomagot, amelyet mintegy 
két hónapja tett a képviselő
testület elé, miután kiderült, 
hogy 2006-ban várhatóan 18 
millió forint működési hiány 
jelentkezik az intézmény 
gazdálkodásában. A nadrág
szíj meghúzása egyben két 
asszisztensi létszám megszű
nését is eredményezi.

Immáron több esztendeje 
küzd gazdasági problémákkal 
a Szakorvosi Rendelőintézet. 
Csakhogy amíg korábban 4-5 
millió forint volt a veszteség, 
ebben az évben ez a szám már a 
20 millió forint felé közelít. A 
képviselő-testület egy ideje 
havonta kér az intézmény ve
zetésétől gazdasági jelentést. A 
nagy mértékű deficit láttán 
már nem elégedett meg ennyi
vel, az intézet vezetése által 
összeállított racionalizálási 
javaslat életbe léptetését sür
gette.

A 18 milliós hiány lefara
gása nem lesz könnyű feladat. 
Növelni kell például a járó

Az elmúlt időszakban több szakrendelés rendelési ideje megválto
zott. Szándékunk az volt, hogy ezt föltesszük az Aszód TV képújság
jára, ám dr. Bodó Zsolt többszöri kérésünkre sem juttatta el hozzánk 
az új időpontokat. Érdemes telefonon érdeklődni az időpontokról a 
rendelőintézet központi számán: 500-790. Mi pedig nem adjuk föl...

állt elő. A rendelőintézetben 
kialakult helyzettel külön 
cikkben foglalkozunk, mivel 
erről a március 8-i ülésen is
mételten tárgyaltak a képvise
lők.

n A 2005. évi pénzügyi át
csoportosítás volt a második 
napirendi pont témája. Rend
szeres témáról van szó, mivel 
az önkormányzatnak feladata 

beteg szakellátások után járó 
pontok számát. Ettől 8 millió 
forint többletbevételt várnak.

A két asszisztensi állás meg
szüntetése több, mint 4 millió 
megtakarítást eredményez
het. Megszűnik a közalkalma
zotti státusza a fogorvosok
nak is, mivel a képviselő
testület az intézmény vezető ja
vaslatára szükségesnek mond
ta ki a három fogászati pra
xisnak, mint működtetési jog
nak vállalkozásba történő 
adását is. Más, már eddig is 
vállalkozásban dolgozó orvo
sok szerződését ugyancsak 
módosítani szeretné az intéz
mény, amely intézkedéstől 
közel 3 millió forint megtaka
rítást várnak. A takarékossági 
csomag érintheti a védőnői 
szolgálatot, nagy valószínű
séggel ők is vállalkozási for
mában dolgoznak tovább, 
akárcsak dr. Bodó Zsolt, aki a 
március 8-i testületi ülésen a 
felmentését kérte. A jövőben 
vállalkozó orvosként kíván a 
rendelőintézetben rendelni. Az 
önkormányzat vezetői pályá
zatot ír ki. R.Z. 

hogy minden negyedévben fe
lülvizsgálja a pénzügyi elő
irányzatokat, és azok között a 
megfelelő átcsoportosításokat 
elvégezze. 2005. decembere 
óta - ekkor volt az utolsó át
csoportosítás - közel 100 mil
lió Ft-tal nőtt a végösszeg a fel
halmozási oldalon. A műkö
dési oldalon 10 millió Ft csök
kenés következett be, köszön
hetően a takarékossági intéz
kedéseknek. Kvaka István, a 
pénzügyi bizottság elnöke 
Szolnoki Ferencnének, a pénz
ügyi iroda vezetőjének a be
számolóját követően jelezte a 
képviselőtársainak, hogy bi
zottsága külsős szakembere a 
költségvetést vizsgálva megál
lapította, az önkormányzat 
működési kiadásai közel 17 
millióval haladják meg a mű
ködési bevételeket. Ez pedig 
azt mutatja, hogy a folyamatos 
takarékossági intézkedések el
lenére a zökkenőmentes mű
ködés érdekében a város a 
képződött felhalmozási több
letbevételeinek egy részét fel
használja.

cA város 2006. évi költség
vetésének elfogadása volt a 
következő napirendi pont. Az 
önkormányzati törvény értel
mében ennek február 15-ig 
kellett eleget tenni. Az elfoga
dás tényéröl előző számunk
ban már írtunk, néhány rész
letével pedig a későbbiekben 
foglalkozunk. A képviselő
testület 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag fogadta el az elő
terjesztést.

e Módosította a képviselő
testület a gyermekvédelem he
lyi rendszeréről szóló önkor
mányzati rendeletet. Ez amiatt 
vált szükségessé, hogy az or
szággyűlés döntött a családtá
mogatási rendszer átalakítá
sáról.

c Ugyancsak módosította a 
képviselő-testület a szociális 
igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló önkormányzati 
rendeletet, amelyre törvényi 
változások miatt kellett sort 
keríteni.

eEgyüttműködési megálla
podást kötött az önkormányzat 
a Ruszin Kisebbségi Önkor
mányzattal. A megállapodást a 

képviselő-testület elfogadta.
c A képviselő-testület szeret

ne élni azokkal a pályázati le
hetőségekkel, amelyeket a 
Nemzeti Sporthivatal írt ki 
sportcélú létesítmények fej
lesztésére, a szabadidősport 
feltételeinek bővítésére. A té
mával bővebben, külön cikk
ben foglalkozunk.

c Úgy tűnik, értékesítésre 
kerül a Petőfi utca 8. szám 
alatti ingatlan, amelynek vétel
áraként a Galga Park Kft. 8 
millió forint + ÁFA összeget 
ajánlott. Mivel korábban ezt az 
ingatlan már hirdette a város, 
de egyetlen érdeklődő sem volt 
rá, a képviselő-testület támo
gatta az eladást.

e Módosította korábbi, A 
közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés cí
mű pályázattal kapcsolatos 
határozatát a képviselő-testü
let. Az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium által kiírt pályá
zat segítségével az Idősek 
Napközi Otthona épületének 
megközelítését szerették volna 
megkönnyíteni, ám kiderült, 
nincs jó megoldása az akadály
mentesítésnek, ezért ezt a le
hetőséget elvetették. Az új ja
vaslatok közül a grémium a 
Tüdőbeteg-gondozó Intézet 
jobb megközelíthetőségének 
megvalósítását szolgáló pályá
zat benyújtását támogatta.

e Hosszú idő után ismét lesz 
bérlője a Kossuth Lajos utca 
11. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú bérleménynek, mi
vel a képviselő-testület támo
gatta a bérleti szerződés meg
kötését a jelentkező vállalko
zóval. Korábban két érdek
lődője is volt a bérleménynek, 
ám ők végül visszaléptek a 
szerződés aláírásától.

e A képviselő-testület ezt 
követően telekvásárlási 
ügyekben döntött, majd jelen
tést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedések
ről, végül közérdekű javasla
tok megtételére került sor.
A jegyzőkönyv teljes terjedel
mében elolvasható a Városi 
Könyvtárban. Rácz Zoltán
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Dászkel László nyárádszeredai polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt emlékező és ünneplő 
közönség!

1848! Március! — Egy kiáltás 
hangzott el, és mint a láng, 
végigfutott a Kárpátoktól az 
Adriáig és meggyújtotta az 
egész nemzetet. Valaki azt 
mondta:”Magyarok vagyunk!” 
S ezt akkor, amikor Rákóczi 
hangja már csak rekedt suttogás
ban verődött át másfélszáz év 
sötét és gyáva homályán! Pedig 
ezt tudták a jobbágyok és a 
betyárok, tudták a csendbiztosok 
és a Habsburg-mundérba bújta
tott katonák, tudták a diákok és a 
tudósok, de nem bírták így ki
mondani.

De jött Ö, ennek a Földnek 
nyugtalan vándorlegénye, a Du
na vasszikláinak és a Tisza szőke 
hullámainak egyedülállóan ma
gyar hangján elmondta mindazt, 
ami annyi időn keresztül hallga
tott a magyarban. Megszólalt és 
mindenki megértette a szavát, és 
valami mennyei részegséget 
érzett attól az igazságtól, hogy 
mégis magyarok vagyunk! Es 
akkor új fény sugárzott abból a 
két szóból, vérrel telt meg és 
lüktetni kezdett, mint a szív!

1848! Március 15.! Ugyanaz a 
nagy O, Petőfi Sándor ki
mondta az új szót: "Világsza- 
badság!”- és ebben benne volt 
minden harcba induló álma, vá
gya, akarása: szabadságot min
den embernek ! És ugyanez a 
Petőfi születésnapot jegyez be 
naplójába, melyet azóta is em
legetünk és felidézünk és min
den időben Udvözlégyként 
imádkozunk:

“Üdvözlégy születésed nap
ján, magyar szabadság. Először 
is én üdvezellek, ki imádkoztam 
és küzdöttem éretted, üdvezellek 
oly magas örömmel, amilyen 
mély volt fájdalmam, midőn 
nélkülöztünk tégedet... légy 
hosszú életű e Földön, élj addig, 
míg csak él a magyar: ha nem
zetünk utolsó fia meghal, borulj 
rá szemfedő gyanánt... s ha 
előbb jön rád a halál, rántsd ma
gaddal sírodba az egész nem
zetet, mert tovább élnie nélküled 
gyalázat lesz, veled halnia pedig 
dicsőség!”

És ma is érdemes el
gondolkodni azon: Miért lett 
március 15-e a magyar szabad
ság ünnepe, nemzeti önérzetünk 
és vágyaink jelképe? Miért ez a 
nap az október 6-át ellensúlyo
zó, teljes összefoglalója a sza

badságharc emlékének? Miért 
nem foglalhatta el helyét vala
melyik 1848-as törvény szente
sítésének napja vagy valamelyik 
dicsőséges csata dátuma? Miért 
vált a szabadságharc jelképévé 
már az első évfordulóján, ami
kor még javában folyt a szabad
ságharc és maradt az több, mint 
másfél századon keresztül?

Hiszen olyan könnyen meg
történhetett volna, hogy egy 
ilyen nap jelentősége elhalvá
nyodik. Az akkori politikusok 
alig tulajdonítottak nagyobb je
lentőséget e nap eseményeinek 
annál, mint aminőt ma egy na
gyobbfajta diáktüntetésnek tu

lajdonítunk. De azért igazi nem
zeti ünnep, mert nem egy válo
gatás eredménye, nem kellett ró
la vitázni, nem kellett más jeles 
napokkal versenyeztetni, hanem 
egyszerűen van.

Március 15. ilyen ünnep! Lé
tezik, és ott van a szívünkben, a 
lelkűnkben, és ha nem lenne, mi 
sem úgy lennénk magyarok, 
ahogy vagyunk. Ki lehet törölni 
a történelemkönyvből (mint 
Agyagfalvát, Kézdivásárhelyt, 
Segesvárt, Világost, akár Ara- 
dot), de nem lehet kiradírozni a 
közös emlékezetből!
A történészek a történelmet úgy 
olvassák, hogy a kezdetet és a 
véget, az eszközt és a célt, az 
okot és a következményt együtt 
kell látni! Nekik egymás mellé 
kell helyezni a Pilvax kávéhá
zat és Világost; a márciusi ifjakat 
és az aradi vértanúkat; meg kell 
látniuk a derűben a borút; a sza
badságharc születésnapi rombo
lásában a gyásznapot; egymás 
mellé kell helyezni Kossuth La
jost és Széchenyit, és fel kell 
tenni a kérdést; hogy kinek van 

igaza? Sőt, harmadikként mel
léjük kell helyezni Petőfi Sán
dort, aki nem mérlegelt, nem la
tolgatott, de politikus sem volt 
igazán! Csak forradalmár!

Amikor elkövette azt a hibát, 
hogy országgyűlési képviselő 
akart lenni, súlyos vereséget 
szenvedett. Hogy is hívták azt a 
politikust aki öt legyőzte? Em
lékszik rá valaki?

És március 15-e megmaradt a 
Petőfi Sándorok ünnepe, azoké a 
fiataloké, akik elindítottak vala
mit, amit aztán nem is ők, hanem 
mások vittek tovább, de a kezde
ményezés bátorságát senki el 
nem vitatja tőlük! Ok érezték és 

vallották, hogy a szabadságnak 
nincsen nemzetisége, nincsen 
osztálya és nincsenek kiválasz
tottjai.

A szabadság vagy van, s 
akkor mindenkié, ha pedig nem 
mindenkié, akkor az nem sza
badság, az csak egyes kiválasz
tottak külön joga. Ez ellen a kü
lön szabadság, külön jog ellen 
bontottak zászlót 158 évvel ez
előtt a magyar forradalmárok.

És így lett március 15-e maga 
az eszme, ideális tisztaságában. 
Nemcsak erőszak emléke nem 
tapad hozzá, hanem még a poli
tikához sincs köze a szónak gya
korlati értelmében. A márciusi 
ifjak 12 pontja egy idealista if
júság minden követelését ma
gába foglalta, nem törődve az
zal, hogy milyen erők és milyen 
politikai ügyeskedések szüksé
gesek ezeknek megvalósításá
hoz. Akkori szemmel nézve 
ebben a 12 pontban több volt az 
álom, mint a valóság. Azóta be
bizonyosodott, hogy a valóság 
felismerése igen-igen fontos, s 
ennél csak egy fontosabb: hogy 

egy nemzet álmodni is tudjon. 
Nagy álmok nélkül sem az egyes 
ember, sem a nemzet nem élhet 
emberhez, nemzethez méltó éle
tet!

Vajon ma, talán ugyanezek
ben az órákban Székelyudvarhe
lyen a Székely Nemzeti Tanács 
avagy Szász Jenő polgármester- 
egy elkésett álom megvalósítá
sának reményében - invitálja a 
román nemzetet? Vagy a román 
szélsőségesek féltik részben 
megvalósult álmukat? Az 1848- 
tól be nem teljesedett 12 pont 
kapcsán?

Mert 1848. tavasza nemcsak a 
magyarság, de Európa forra
dalmainak tavasza is volt, és 
azért igazán jeles számomra, 
mert olyan korra emlékeztet, 
melyben még egyik nemzet föl
emelkedéséért a másik nemzet 
fia is kész volt harcolni, akár 
életét is áldozni. Kik magukat 
48’ eszméinek elkötelezték, nem 
kértek számon hovátartozás- 
ügyeket! Hisszük, hogy március 
15-e úgy a miénk, hogy minden
kié is, és úgy a mindenkié, hogy 
magyar és a miénk. Rosszin
dulatú, aki másfélszáz év múltán 
sem képes ezt megérteni és el
fogadni, aki ma sem azt keresi s 
látja meg, hogy melyek voltak a 
közös vágyak és cselekvések, 
hanem azt firtatja, mi az, mi té
vedés volt, tragikus melléfogás, 
elválasztó és szembeállító. Aki 
ezt próbálja ma is aktualizálni, 
nagy, nemzeti, meg nagynem
zeti sérelemként felnagyítani, 
gyűlölködéssé felizzítani aljas 
szándékok céljainak elérésében.

De nekünk sohasem rájuk kell 
figyelni, és főleg ma nem.

Tudunk-e méltó utódai lenni a 
158 évvel ezelőtti iíjaknak? 
Meghalljuk-e, megértjük-e üze
netüket? Tudunk-e azzal a hit
vallásai élni, mint ők? Tudunk-e 
olyan cselekvőén másokért 
munkálkodni, mint ahogyan ők 
tették? Megértjük-e, hogy nem 
mi választottuk magunknak 
március 15-ét ünnepünké, ha
nem március 15-e választott 
minket ünneplőivé?

Ha igen, akkor úgy éljünk és 
cselekedjünk, ahogyan ők tet
ték s akkor megannyi márciusi 
hős hite, reménysége és szülő
föld szeretete betölti majd min
dennapi életünket és méltó utó
daik lehetünk!
Adj a Isten, úgy legyen!
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Országgyűlési választás 2006.: baloldali és
Alapozó 

négy esztendő
Régimódi, széles íróasztalom 

és mögötte a polc megmegtelik 
iratkötegekkel, könyvekkel, szí
nes kiadványokkal. Közülük 
egy általam nagy becsben tartott 
kiadvány az „Aszódi kistérségi 
társulás területfejlesztési 
programja” címet viseli. Évti
zedes távlatok fogalmazódnak 
meg benne, két jónevű, európai 
kapcsolatokkal rendelkező terü
letfejlesztési, illetve gazdasági 
tanácsadó cég alapos kutató
munkával készült, mintegy két
száznyolcvan oldalas anyaga. 
Merre haladjunk a gazdaságfej
lesztésben, hogyan aknázhatjuk 
ki kulturális, közoktatási értéke
inket, hagyományainkat, miként 
javítható az egészségügyi ellá
tás, valóban a turizmus 
jelentheti-e a térség fellendítésé
nek legfontosabb összetevőjét?

De ezúttal nem a jövőről kell 
szólnom. Miért írok most mégis 
erről a tanulmányról? Mert az 
elmúlt négy esztendő egyik ki
emelkedő eredménye volt az, 
hogy ez megszületett. Történel
münk - márpedig a kistérség tör
ténelme igencsak gazdag - során 
nem volt rá példa, hogy ilyen el- 
mélyültséggel alapozzák meg a 
jövő terveit, tárják fel a fellen
dülés lehetőségeit. Az elmúlt 
esztendő során ez megtörtént.

Miért éppen most? A rend
szerváltás óta az egymást váltó 
parlamentek és kormányzatok 
elképzelései és célkitűzései el
lenére a közigazgatás, a terület
fejlesztés megreformálása el 
sem kezdődött. Csalt most, 2002 
-2006. között történt egy fontos, 
máris élénkítő hatású lépés, a 
kistérségek létrehozása. Létre
jött tehát az aszódi, többcélú kis
térségi társulás is. így egyik kis
városnak, nagyközségnek, tele
pülésnek sem kell egyedül bol
dogulnia és segíthetik egymást. 
Egy példa: sikerült elérnem, 
hogy a túrái Schossberger- 
kastély hasznosítása végre 
elkezdődjön, és a Gyurcsány- 
kormány bankjaként működő 

MFB hitelt nyújt a beruházás
hoz. A felújítása végén meg
születő szuper üdülőkastély sem 
működhet a galgahévizi termál
kincs, majdani fürdő, a domony- 
völgyi lovaspark, az aszódi tör
ténelmi hagyományok nélkül.

A kistérségi társulás, amely
nek munkájában, alakulásában 
személyesen is részt vállaltam, 
feloldotta a múltból örökölt gá
takat, megszüntette vagy jelen
téktelenné tette a presztizsvitá- 
kat. Egyre több iskola, önkor
mányzat, orvos, falugazdász, 
vállalkozó, civil vezető tud 
együtt dolgozni. Ez szerintem a 
beruházásokra szerzett száz
millióknál is többet ér. Ez ala
pozta, alapozza meg a követ
kező időszakot, amikor jó pro
jektek, elképzelések megvaló
sítására részesülhetünk hazai és 
európai erőforrásokból. Egy 
friss példa: a kistérség több sze
replője először külön-külön 
majd az én kezdeményezésemre 
közösen adta be pályázatát a 
„Leader +, Sikeres Vidék!” 
című programra és így nyert 
90 millió forintot. Ebben és az 
alábbi ügyekben is kitűnő 
együttműködő partnernek bizo
nyult a polgármesterek sora és 
Bagyin József, a kistérségi tár
sulás elnöke, Aszód polgár
mestere.

Ebben a négy esztendőben jól 
alapoztuk tehát a jövőnket. Ter
mészetesen a pénz is kellett na
gyon. így kezdődhetett meg a 
kistérségben az aszódi ipari 
park kialakítása. Kijártam, 
hogy mezőgazdasági vállala
tok, vállalkozások - így a gö
döllői egyetem tangazdasága 
is - több tízmillió forint támo
gatáshoz jussanak.

Jómagam a gazdasági feltéte
lek javítását, a háttér megfelelő 
alakítását is rendkívül fontos
nak tartom, tehát azt a négy
millió forintot, amelyet Aszód a 
helyi építési szabályzat és sza
bályozási terv átformálásához 
kapott, azt a húsz milliót, ame
lyet a Szent István út, Géza fe
jedelem út átépítésére. Több, 
mint tizenöt milliót szereztem a 
Régész út, Mély út kiépítésére. 

A Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács elnökeként több, mint 3 
millió forintot intéztem el a 
Szent Imre utcai támfalomlás 
helyreálh'tására, amikor hirte
len kellett a segítség. Környe
zetvédelmi szempontból fontos, 
hogy háztartási hulladék-gyűj
tésre 27 millió forintos támoga
tást kapott Aszód, így tudott 
vásárolni egy speciális, az euró
pai szabványoknak megfelelő 
tehergépkocsit.

A legtöbb alighanem gyerme
keink jövője érdekében történt. 
Miközben iskolafelújításra, kor
szerűsítésre kapott például Tú
ra, Kartal általános iskolája 
rekonstruciójára közel 700 
milliót, Aszód is elindulhatott az 
úton, hogy megerősítse iskola
város rangját. A megyétől a Pe
tőfi Sándor Gimnázium Gépé
szeti Szakközépiskola és Kol
légium kétszer kapott támo
gatást: a kollégium felújítá
sára 15, a tanuszoda rekonst
rukciójára összesen 110 millió 
forintot. Az itt élő pedagógusok 
munkáját is dicséri, hogy aszódi 
oktatási iskola nyert Phare pá
lyázaton a XXI. század isko
lája címen 60 millió forintot. 
Sikerült kijárnom, hogy a vá
rosnak új bölcsődéje legyen, 
amely már térségi feladatokat is 
képes lesz ellátni. Az ehhez 
szükséges beruházási program
hoz a város több, mint 120 millió 
forintot kapott, már „csak” a 
megvalósítás van hátra. Megol
dottunk egy régi gondot is: a 
művelődési házat a zeneiskola 
működése, néhány kulturális te
vékenység teljes egészében 
lefoglalta. Személyesen jártam 
el a honvédelmi miniszternél, 
így a város ingyen jut hozzá a 
volt tiszti klub épületéhez.

Vannak nagyralátó terveink is: 
ezek a felszabaduló honvédségi 
épületekkel és az évek óta üre
sen álló kastélyokkal kapcsola
tosak: felsőoktatási részformák 
hozhatók ide a mostani alapozás 
hatására a következő időszak
ban. Hiszen a Gödöllőn is mű
ködő Szent István Egyetem regi
onális tudásközpont rangot 
kapott.

Erősítettem, segítettem a ci
vil szerveződéseket is. Megyei 
közgyűlési elnökként saját ke
retemből hagyományőrző klu
bok, egyesületek jutottak támo
gatáshoz. A Bice-Bóca Egyesü
let, az Aszódi Városi Civil Ve
gyeskar, a városi Nyugdíjasklub 
és hagyományőrző csoport mű
ködése jelzi, hogy egy önállósá
gában és öntudatában megerő
södött civil világ alakul Aszódon 
és a Galga mentén. Jómagam 
örömmel vettem részt a civil 
szervezetek számtalan rendez
vényén.

Bármennyire is bővebben ér
kezett pénz - mert vitathatat
lanul és egyértelműen bőven 
érkezett - Aszódra 2002. és 
2005. között közbenjárásomra 
összesen 413 068 135 forint a 
fontos közösségi célokra, gaz
dasági alapozásra, fejlesztésre, 
én mégis az alábbiakat tartom a 
leglényegesebbnek: kreativitá
sunk, együttgondolkodási és 
együttműködési képességünk 
erősödését. Már senki sem mo
rog, ha Aszód uszodát “kap”, 
Galgahévíz új óvodát: ez itt 
mindnyájunk közös haszna lesz. 
A jövő nemzedékére, gyereke
ink versenyképes tudásának ga
ranciáira tudtuk fordítani erőn
ket és energiáinkat. A hagyo
mány, fejlődés, biztonság ennek 
a térségnek a fontos hajtóereje. 
Aszód az idén ünnepelte városi 
rangjának tizenötödik évfordu
lóját. A ciklusban kiteljesedni 
tűnt ez a városi lét a főterén, fő
utcáján, immár iskoláiban és 
megalapozottan tovább fejlődő 
kulturális életében.

Köszönöm, hogy közösen 
együttműködve, megyei köz
gyűlési elnökként, országgyű
lési képviselőként e folyamat
nak részese lehettem, és remé
lem, a jövőben is az lehetek. 
Önökön múlik.

Szabó Imre, az MSZP 
országgyűlési képviselőjelöltje, 
országgyűlési képviselő, a Pest 
megyei Közgyűlés és a Közép- 
Magyarországi Regionális Fej
lesztési Tanács elnöke
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és jobboldali helyzetértékelések
Számadás

Először is köszönöm a Galga- 
menti polgároknak a két vá
lasztási ciklusban nekem és a Fi
desznek nyújtott bizalmat.

1998-ban a választásokat kö
vetően — mivel eredetileg nem 
országgyűlési képviselőnek ké
szültem, csalt Szőke Pál barátom 
családi eseményei miatt került 
arra sor, hogy Pest megye 5. szá
mú választási kerületének jelölt
jeként induljak - bizony keres
nem kellett, hogy mi is a feladat, 
és mi az, amivel segíteni tudok 
az itt élő embereknek.

Az elmúlt években sok siker 
és jónéhány kudarc kísérte 
munkámat. Á sikerek közé so
rolom, hogy 52 - ebből 24 
aszódi, 20 dányi, 6 kartali és 2 
domonyi - családnak sikerült a 
Széchenyi-terv keretében szoci
ális bérlakásokat építeni.

A polgári kormány 4 éve alatt, 
1998-2002. között 7 településen
- Aszódon, Ikladon, Domony- 
ban, Kartalon, Versegen, Bagón 
és Hévízgyörkön - sikerült a 
csatomaprogramot végigvinni. 
A mostani 4 évben, ellenzékben, 
nem sikerült további csatorná
zási programokra pénzt kilob
bizni, bár szüksége lenne rá a 
Galgamácsán és az alsó galga- 
menti részen élő embereknek is, 
mint például Zsámbokon, illetve 
a kapcsolódó településeken. A 
Medgyessy-Gyurcsány kor
mány alatt egyetlen településen 
sem épült sem szociális bérla
kás, sem csatorna. Ráadásul 
azóta egyikkel-másikkal a hely
telen kivitelezés miatt műszaki 
problémák is adódtak. Ezeket az 
állami segítséggel elkészült 
programokat feltétlenül szeret
ném a jövőben felül vizsgáltatni
- itt kiemelném az ikladi, illetve 
a kartali csatorna ügyét 
ugyanis ezek műszaki kivitele
zése sok kívánnivalót hagy ma
ga után, és nemcsak túl drágán és 
alacsony színvonalon működ
nek, de a helyieknek is sok bosz- 
szúságot okoznak.

Kevésbé sikeres a Podma- 
niczky-kastély hasznosítása, il
letve az aszódi gimnázium uszo
dájának felújítása. Bár utóbbi 
rekonstrukciója végül most elin
dult, és képviselőtársam, a me
gye elnöke, Szabó Imre — remé
nyeim szerint a mostani válasz

tásra - talán az uszodát prezen
tálja városunknak (bár ezt 
korábban is megtehette volna). 
Ráadásul még most sem tudni, 
hogy ki milyen pénzből és 
milyen formában fogja üzemel
tetni... Komoly gondot és prob
lémát jelentett a kommunális 
hulladék korrekt, XXL századi 
módszerekkel történő kezelése a 
térségben. Ez sajnos botrányok 
sorozatába fulladt, országosan 
hírhedtté váltunk vele, már-már 
Galga-menti hulladék-road- 
showról beszéltek. Úgy látom, 
sajnos nem minden polgármes
terünk állt státusza, hivatása ma
gaslatán. Olyan is volt, akinek 
lett volna ez ügyben dolga, de 
meg sem szólalt, és nem tett 
semmit, hogy ez a program tér
ségünkben sikeresen megvaló
suljon.

Apróbb - de egy-egy ember
nek komoly - sikert jelentett, 
hogy mintegy 220 nyugdíjasnak 
sikerült térségünkben rendkívüli 
nyugdíj emelést kieszközölni 
(1998-2002. között). Az elmúlt 4 
esztendőben egynek sem.

Aszódon 2002. előtt, a 
tragikus baleset után sikerült a 
kartali partnál a körforgalmat 
kialakíttatni. Szintén a polgári 
kormány idejére esett a Fiúne
velő Intézet támfalának, keríté
sének kijavítása, felújítása.

Többször közbenjártam an
nak érdekében, hogy ne zárják 
be az aszódi laktanyát. Tavaly 
azonban erre is sor került. Most 
már az a teendő, hogy elősegít
sem, ezeket az ingatlanokat a 
város és térsége szempontjából 
a legkedvezőbben, legmegfele
lőbben hasznosítsák.

Kezdeményezésemre indult 
el az elmúlt 8 évben egy 
termál-sport-turisztikai prog
ram, melynek Kókától (melyet 
közben sikerült hegyközséggé 
minősíttetni) Túrán át Domony- 
völgyig, illetve a vácegresi lak
tanyáig már látható eredményei 
vannak. Túrának kész a termál
programja; 31 év után sikerült 
„visszavenni” a Schossberger- 
kastélyt, melyhez nagy remé
nyeket fűznek a taraiak, s mely
ről magam is úgy gondolom, 
hogy a Galga-mente idegen
forgalmának zászlóshajója le
het.

Az elmúlt években kétszer is 
kikértem a térségünk halálozási 

adataira vonatkozó statisztikai 
adatokat a Központi Statisztikai 
Hivataltól, melyekből bizony 
nagyon komoly, aggodalomra 
okot adó számokat lehetett kiol
vasni. Ezt támasztotta alá az 
aszódi gyermekorvosok, házi
orvosok beszámolója is a polgári 
kormány idején, amikor kezde
ményezésemre az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottsága 
az aszódi Széchenyi-Podma- 
niczky kastélyban tartotta kihe
lyezett ülését. A környezetrom
bolás, megbetegedési statiszti
kák miatt többször próbáltam a 
helyi, illetve országos illetéke
seiméi eljárni, ám sajnos ezen a 
területen komoly, átfogó sikerről 
nem tudok beszámolni. Nem
csak az országos, de megdöb
benésemre a polgármesterek, 
helyi illetékesek (például a hely
őrség) sem mutattak túl nagy 
érdeklődést a problémák kivizs
gálására, felszámolására.

A Galga medrének kitakarí
tására a 2000—2001-es árvíz után 
sikerült pénzt szerezni. A munka 
elkezdődött, Galgamácsáig ju
tottunk. A kormányváltást kö
vetően a munkák leálltak, jelen 
pillanatban is komoly veszély 
fenyegeti Galgamácsa és Iklad 
lakosainak egy részét a tavaszi 
hóolvadáskor. Ez ügyben a ka
tasztrófaelhárítás megyei veze
tőjéhez, Szabó Imre szocialista 
megyei elnökhöz, illetve a Föld
művelésügyi- és a Környezetvé
delmi Minisztérium illetékese
ihez fordultam, kérve az azon
nali intézkedést. Pénz azóta sem 
jutott rá.

Többször igen komoly gon
dokat okoztak egyes települése
ken a kisebbségekkel kapcsola
tos problémák. Ha kellett, a tit
kosszolgálatokat is igénybe vet
tem, hogy térségünk közbizton
ságát megfelelő szinten tartsuk.

Mint a környezetvédelmi bi
zottság tagja, s mint a térség la
kója igyekeztem a megújuló 
energiaforrások hasznosítását 
támogatni: geotermikus energia, 
szélerőműpark. Egyik megfo
galmazója, kezdeményezője 
voltam a vérségi nyugdíjas la
kópark központnak 1998-ban, 
ennek kivitelezése most márci
usban indult el.

A Galga völgyére nehezedő 
teherautóforgalom ügyében is 
igyekeztem eljárni. Azért lob

biztam, hogy az M3-ásnák ez a 
szakasza legyen ingyenes. 2002. 
és 2006. között azonban nem járt 
sikerrel ez a kezdeményezés a 
közlekedési tárcánál, tömegköz
lekedésünk katasztrofális álla
pota sem javult.

A környezetvédelmi bizottság 
tagjaként nem csak helyi, de or
szágos ügyekben is akadt ten
nivalóm. Brüsszelben, az uniós 
környezetvédelmi bizottságnál 
2000-ben a verespataki bánya 
ügyében emeltem szót.

2001-ben a védett madarak 
pusztítását vizsgáló parlamenti 
albizottság vezetőjének válasz
tottak. 11 ügyben kezdemé
nyeztünk az illetékes hatóságok
nál büntetőeljárást. Az olasz mi
niszterelnökhöz, illetve az uniós 
környezet- és természetvédelmi 
illetékesekhez fordulva pedig 
kezdeményeztük, hogy állít
sunk össze közösen egy, a teljes 
Európai Unióra vonatkozó kör
nyezet- állat- és természetvé
delmi ajánlást, amely az orszá
gok sajátosságainak megfele
lően segíti környezetünk meg
óvását. Nemrég egy svéd parla
menti bizottság házigazdája vol
tam, mint az országgyűlés kör
nyezetvédelmi bizottságának 
tagja. Velük beszélgetve körvo
nalazódott az az elképzelés, 
hogy a híres svéd feldolgozó
iparban használt technológia se
gítségével helyzetbe hozzuk a 
Galga-menti őstermelőket, a tér
ség zöldség- és gyümölcster
melőit (akik mintegy 5 ezren 
vannak). Ez az elképzelés akár a 
Grippen-program ellentételezé
seképpen is megvalósulhatna. 
Lényege, hogy a termelők 
együttesen - akár a háború előtti 
hangyaszövetkezetek mintájára 
— lépjenek fel, például a termé
kek értékesítésénél. így a pá
lyázati pénzek is elérhetőbbé 
válhatnak.
Az elmúlt nyolc évből - 
helyszűke miatt - ezeket érez
tem úgy, hogy ki kell emelnem. 
Mindez egy kezdet, mely foly
tatásra vár. Helyi lakosként, a 
helyiek szemével láttam a 
Galga-mentét, az elmúlt 8 
évben. És így is dolgoztam érte. 
Mert én nem turista vagyok a 
Galga-mentén, én itt élek.

Tóth Gábor
Országgyűlési képviselő, 

FIDESZ
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15.: Városavató évforduló, nemzeti ünnep
Bagyin József polgármester állami kitüntetést kapott

(Folytatás az 1. oldalról)

című, 1998-ban készített film
jének köszönhetően idéz-het- 

bi egyik kitüntetett: Sáhóné Bordás Éva
ték fel a város nyolc évvel 
ezelőtti hangulatát.

Az ünnepi szónokok közül 
elsőként Kara Pál, nyugalma
zott államtitkár lépett dobogó
ra, aki elismeréssel szólt 
Aszód érdemeiről, elért ered
ményeiről. Dr. Zongor Gábor, 
a TÖOSZ főtitkára ugyancsak 
a település fejlődése és Bagyin 
József polgármester munkája 
előtt hajtott fejet. Dászkel 
László, Nyárádszereda polgár
mestere erdélyi testvérváro
sunk üdvözletét és köszönetét 
hozta el, jelezve, mennyire 
fontosnak tartják a két tele
pülés közti kapcsolatot.

Hogy maguk az aszódiak 
hogyan vallanak városukról? 
Erre is választ kapott a kö
zönség. A Vécsey Kamarate
átrum tagjai településünk né
hány polgárának szubjektív 
vallomását olvasták fel. 

A kitüntetettek névsora
Aszód Városért Emléklapot kapott:
Buzgán József plébános,
Dr. Jólesz Józse/háziorvos,
Kaáli Nagy Kálmán, az Elektromos Gyűjtemény vezetője,
Pál Katalin és Pál Lajos zenetanár,
Szegedi József zenetanár,
Dr. Kovacsik Erzsébet ügyvéd,
Bubencsok Józsefié temetőgondnok,
Janet Kozlay.
Aszód Város Szolgálatáért kitüntetést vehetett át:
Sáhóné Bordás Éva, a Városi Könyvtár vezetője,
Pap Józsefié védőnő. 

Ezeket a véleményeket min
denki megismerheti, olvasha
tók ugyanis az Aszód - Dom

bök, lombok, árnyak, házak cí
mű könyvben, amely az év
fordulóra készült, és amelyet 
most mutattak be a nagykö
zönség előtt. Az ünnepség ke
retében a három szerkesztő 
Novak Lászlóné, Koncz István 
és Bártfai László egy-egy pél
dányt ajándékozott a díszven
dégeknek.
Városunk képviselő-testülete 

nemrégiben módosította az 
önkormányzat kitüntetésekről 
szóló rendeletét, ennek kö
szönhetően bővült az adható 
elismerések köre. A mostani 
jeles esemény kiváló alkalmat 
adott arra, hogy a város elis
merje néhány polgárának ed
digi teljesítményét. (A kitün
tetettek névsora keretes írá
sunkban olvasható.) Az igazi 
meglepetés mégis ezután kö
vetkezett: Szabó Imre, Pest 
Megye Közgyűlésének elnöke 

Bagyin József polgármester
nek nyújtotta át a Magyar Köz- 
társaság Arany Érdemke
resztjét. A hosszan tartó taps 
elükével a város első embere 
rövid beszédében kiemelte, az 
elismerés nemcsak neki, ha
nem Aszódnak, az aszódiak
nak is szól, az elért eredmé
nyek ugyanis a közös munká
nak köszönhetők.

Ezt követően is díjak adásá
ra került sor. Az Aszód Ifjú
ságért Alapítvány néhány hete 
fotópályázatot hirdetett meg. A 
beérkezett pályaművek az ün
nepség alkalmából kerültek 
kiállításra, és március 31-ig 
láthatók. A legjobbak díjazá-

ereklyéket, amelyekről dédu
nokája, Janet Kozlay úgy vé
lekedett, azok a magyar ál-

sára az ünnepség jó alkalmat 
adott. A födíjat Pachert And
rás nyerte.

Képünkön Janet Kozlay veszi át kitüntetését Bagyin Józseftől

Az ünnepség a Barokk kama
razenekar, illetve a már emlí
tett szimfonikus zenekar és a 
vegyeskar csodálatos műsorá
val zárult, hogy aztán egy 
pezsgös koccintás után kötet
lenebb beszélgetés vehesse 
kezdetét.
Másnap, március 15-én a 
Petőfi Múzeum előtti téren tíz 
órakor kezdődött az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 
158. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség. Ezt azon
ban megelőzte az Aszódi kato
nák emlékei című kiállítás 
megnyitója. Közismert, hogy 
2005. december 31-én bezárt 
az aszódi helyőrség. A koráb
ban ott tárolt tárgyi emlékeket, 

ereklyéket a Petőfi Múzeum 
vette át, és ezekből került ki
állításra számos darab. A 
tárlatot Sztán István, a lakta
nya korábbi parancsnoka nyi
totta meg.
Az ünnepség kezdeteként Ho
nig László szavalt, majd a 
Csengey Gusztáv Általános 
iskola diákjai és énekkara ad
tak műsort, ezt követően pedig 
Dászkel László mondta el ün
nepi gondolatait. Ezután nem 
mindennapi ceremóniára ke
rült sor. Előző számunkban ol
vashattak arról, hogy Petőfi 
egykori iskolatársa, Kozik Já
nos Kozlay Jenő néven hős
ként védte Komárom várát, 
majd a kapott amnesztia után 
Amerikába ment, ahol fényes 
karriert futott be. Családja az ő 
halálát követően gondosan 
őrizte az általa összegyűjtött 

lamot illetik. Felajánlását kö
vetően a dokumentumok a Pe
tőfi Irodalmi Múzeumba ke
rültek, néhány másolatot azon
ban az ünnep alkalmából sze
mélyesen hoztak el Aszódra és 
nyújtották át Asztalos Tamás 
múzeumigazgatónak. Ezt a 
cselekedetüket méltányolva a 
város képviselő-testülete 
Aszód Városért Emléklapot 
adományozott a családnak, 
amit Bagyin József polgár
mesternyújtott át.
Az emlékezök végül koszo
rúkat és virágokat helyeztek el 
a Petőfi Múzeum falán lévő 
emléktáblánál, illetve a 48-as' 
emlékműnél, majd közösen 
elénekelték a Szózatot. R. Z.
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Pályázati pénzből javulhatnak a sportolás feltételei
Néhány éve valószínűleg ke

vesen hittek abban, hogy az 
Aszód FC rozzant székháza 
megújulhat. De néhány ember 
lelkesedése, és egy jól megírt 
pályázat teljesen megváltoz
tatta az arculatát.

Most ismét tehet Aszód egy 
lépést. A Nemzeti Sporthivatal 
több olyan pályázatot jelente
tett meg, amely révén javulhat
nak településünkön a szabad
idős sporttevékenységek fel
tételei. A februári képviselő
testületi ülésen két városatya - 
Kovács Tamás és Nyíry Zsolt — 
kezdeményezte, hogy az ön
kormányzat használja ki a le
hetőségeket. Kovács Tamás 
az Aszód FC elnökségi tagja
ként vázolta fel, nyertes pályá
zat esetén mi újulhat meg a 
sportklub területén. A leg-

Felnőttek felé 
nyit a Szent István

Egyetem
Ez derült ki azon a sajtótá
jékoztatón, amelyet a felső
fokú oktatási intézmény fel
nőttképzési központja hívott 
össze. A megcélzott korosz
tály számára a hobbytanfo- 
lyamtól az akkreditált átkép
zésig kínálnak lehetőségeket. 
A skála igen széles, érdemes 
kutakodni a www.felnott- 
kepzes.szie.hu web-oldalon, 
de kérhető információ az info 
@fkk.szie.hu e-mali cím 
segítségével is.
Kiemelendő még, hogy az 
egyetem igen rugalmasnak 
mutatkozik mind az időpontot, 
mind a helyszínt illetően. Ha 
például egy vidéki művelődési 
háznak sikerül kellő számú 
tanfolyami hallgatót toboroz
nia az adott képzésre, az oktató 
fog utazni, nem pedig a hall
gatóság. Külföldön ez egyéb
ként már számos helyen bevett 
gyakorlat, Londonban például 
több kocsmában a tudás
szomját is olthatja a vendég.

R.Z. 

égetőbb feladat a balesetve
szélyes lelátó és a kerítés fel
újítása. A Bártfai László által 
készített tervek szerint két ol
dalon 100-100 férőhelyes le
látó épülhet meg, így a meg
lévővel együtt összesen 300 
ember bíztathatná ülve a csa
patot. Nyertes pályázat esetén 
- amelyhez a képviselő-tes
tület biztosította az önerőként 
szükséges 2,7 millió forintot —

A Húsvét választása
Két ember megy az úton. 

Beszélgetnek arról, hogy 
megint itt a Húsvét. Ma már 
mindenki ismeri a történetet. 
DVD-n is megvan a Mel 
Gibson-féle Passió. A Tes- 
coban tavaly féláron adták. A 
tévé is leadja majd valamelyik 
Jézus-filmet. Az ember több
nyire már átkapcsol. Kívülről 
tudjuk. Hát, lassan már kétezer 
éve annak, ami ott Jeruzsá
lemben történt. Keresztre fe
szítették, harmadnapra feltá
madt, azután felment a menny- 
be Mennyei Atyjához. 
Peregnek-e tovább a film
kockák? Arról senki nem ké
szít filmet, hogy mondjuk: 
Jézus útja ma vagy Jézus él és 
életet ad ma is. Pedig Ő mond
ta búcsúzóul: “Veletek vagyok 
minden napon, a világ vége
zetéig.” A Húsvét azért nélküle 
is megvan: ilyenkor az igazi a 
füstölt sonka tojással, egy kis 
franciasalátával.

Két ember megy az úton. Ki
csit szomorúan, magyar mód
ra. Nézik a választási plaká
tokat. Az egyik megjegyzi: 
kétezer éve is így volt. Akkor 
is választani kellett. Pilátus 
megkérdezte a népet: Jézus 
vagy Barabás? Akkor Jézust 
senki nem választotta. Mert 
látták, hogy véresen, tövis ko
ronával, leköpdösve, a legmé 
lyebb alázatban még egy 
gyermeknél is kiszolgáltatot
tabb. Pedig O éppen azt vál
totta valóra, amit ígért: “nincs 
senkiben nagyobb szeretet 

a lelátó elkészítése mellett a 
kerítés is újjáépíthető.

Nyíry Zsolt a Szabadidő
sport Egyesület elnökeként két 
változatot tárt a képviselők elé: 
Az első variáció szerint az el
nyerhető 5 millió forintból a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola sportpályái újulnának 
meg, a másik verzió szerint a 
Berekben található játszótér 
bővülne, ahol többek között 

annál, mint ha valaki életét 
adja barátaiért”. Hiszen O ép
pen a világ bűnterhét hordozta, 
a legtöbbet tette az embere
kért. Chagall írta valahogy 
így: “Jézus kereszten kitárt 
karjaiba belefér minden em
ber.” Hogy van az, hogy aki 
szolgált, aki éppen életét adta 
értük, akit kínjai sem tántorít
hattak el attól hogy szeresse 
őket, hogy éppen őt nem vá
lasztotta senki Nagypénteken?

Két ember megy az úton, 

Pályázati felhívás
A Pyrus Rumpold Környezetvédő Szolgáltató Rt által 
létrehozott és fenntartott Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázat 
útján kívánja szétosztani a 2005. évben a személyi jövedelem
adók 1 %-ából és a fenntartó által nyújtott összeget, 164.064 fo
rintot.
Az alapítvány célja: az ifjúság kulturális hagyományainak ápo
lása, az időskor karitatív jellegű segítőprogramjai az ifjúság be
vonásával, a környezetvédelem támogatása.
A keretösszeg szétosztására pályázatot írunk ki az alábbi 
témakörökben:
Környezetvédelem: öntevékeny csoportok kömyezetszépítő és 
környezetvédő tevékenységének támogatása.
Flelyi hagyományok: népzenei, népi játékok, szokások ápolását 
felkutatását célzó programok, rendezvények.
Közösségteremtés: közösségteremtő programok támogatása, 
helyi szabadidős események, táborok anyagi támogatása.
Sport: sportrendezvények, versenyek.
A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok a Városi Böl
csődében, a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal tit
kárságán szerezhetők be. A kiírásnak megfelelő pályázatot 
egyének és kollektívák egyaránt benyújthatj ák.
Apályázat benyújtási határideje: 2006. április 21.
Apályázatokat két példányban az alábbi címre lehet eljuttatni: 
Aszód Ifjúságért Alapítvány 2170 Aszód Szabadság tér 9.

Az alapítvány kuratóriuma

extrémsport pályákat is kiala
kítanának.
A képviselő-testület ennek a 
pályázatnak a benyújtásával is 
egyetértett. Az önrész 2,5 mil
lió forint, ám ebből egymillió 
forint társadalmi munkával 
„leírható”.
A két pályázat önrészét a fel
halmozási alap terhére vállalta 
a város. R. Z.

Húsvét felé. Beszélgetnek. 
Isten szenvedő Szolgája a ke
reszten győzött. És amikor 
feltámadt a halálból, akkor O 
minket választott: reménysége 
van bennünk. „Békesség 
néktek!” - köszönti az ember
világot. Minket választott, 
akik a “nagy választás” hevé
ben Öt észre se vettük. Meg
tört szolga-alakja Húsvét haj
nalán a Mennyekig magaso
dik. Ö a Húsvét választása. 
Csak most is lefelejtették a 
plakátokról.

Szabó Zoltán
Református lelkipásztor

http://www.felnott-kepzes.szie.hu
fkk.szie.hu
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Sok helyen csak kő jut a sár ellen
Néha csak kidobott pénz az ideiglenes megoldás

Országgyűlési 
választás 2006.

(Folytatás az I. oldalról) 

kellett lefektetni ahhoz, hogy 
az esővíz a Breda patakba jus
son. Az ott lakók aggódva fi
gyelték, hogy a munkát elnye
rő cég emberei a rossz időben 
is dolgoztak, és tiszta sár és 
agyag lett minden. Ráadásul 
olyan helyen akartak vezetéket 
fektetni, ahol a lakók már par
kosítottak, viakolor kocsibejá
rót építettek stb.
- Figyelembe vettük a lakók 
érdeksérelmét, és áttervez
tettük a cső nyomvonalát, hogy 
lehetőség szerint ne érje kár és 
bosszúság az ott élőket - 
tájékoztatta lapunkat Fehér 
Endre, a műszaki iroda veze
tője. - Sajnos többször előfor
dult, hogy a cég az előírás el
lenére rossz időben is dolgo
zott, pedig emiatt többször 
leállíttattuk az építkezést. A 
vállalkozó ilyenkor nyilván

esővíz rendre akkora vályúkat 
váj ki, hogy szinte lehetetlen a 
közlekedés. Az önkormányzat 
jobb híján kövekkel igyekszik 
biztosítani a közlekedést, ám 
ez szinte kidobott pénz.
- Arra nincs keretünk, hogy 
ezekben az utcákban úgy
nevezett úttükröt készíttes
sünk, és utána hordjuk bele a 
köveket. Pedig ez tényleg 
megfelelő útalap lenne. Mivel 
most csak ráhordás történik,

nem szilárd a talaj, a sár min
dent elnyel. Ha meg nem, ak
kor túlságosan magas lesz az 
út, ez pedig az esővíz elveze
tésnél okoz gondot — kom
mentálta a helyzetet az iroda
vezető.
A hallottak alapján úgy tű

nik, hogy bár az illetékesek 
ismerik a poblémás helyeket, 
egyelőre az időjárás adja a 
megoldást: azzal, hogy végre 
tavaszodik.

Közlemény
A Választási Eljárásról szóló 
1997. évi C törvény rendel
kezéseinek értelmében a Pest 
Megyei Területi Választási Bi
zottság, valamint az ország
gyűlési egyéni választó
kerületi választási bizottságok 
tagjait Pest Megye Közgyűlése

dr. Péli Margit.
Póttagok: Gál Gyula, Penák 
Dóra
A pártok által delegált tagok: 
Gyárfás István (Fidesz MPSZ 
-KDNP)
Dr. Lénárd Magdolna 
(Szabad Demokraták

(Folytatás az 1. oldalról)
Pártja jelöltje, dr. Mayer Erika, 
aki nem tudta megszerezni a 
szükséges számú, érvényes 
kopogtatócédulát. Az általa 
személyesen leadott 796 ko
pogtatócédula ellenőrzése so
rán kiderült, hogy ezek közül 
több, mint 500 érvénytelen. 
Ügyében - a törvényi előírá
soknak megfelelően - a vá
lasztókerület Választási Bi
zottsága ismeretlen tettes ellen 
büntetőeljárás megindítását 
kezdeményezte a választás 
rendje elleni bűncselekmény 
miatt.
A Galga Televízió és az Aszód 
Televízió bemutatkozási le
hetőséget kínált a hat jelöltnek 
egy közös vitaest formájában. 
A felvételt az Aszód Televízió 
április 4-én, kedden!8 órakor 
és április 7-én, pénteken 18 
órakor vetíti.

arra törekszik, hogy az embe
reinek télen is legyen munkája, 
ne legyen kiesett nap, az 
önkormányzatnak ugyanakkor 
az az érdeke, hogy a pénzéért 
megfelelő minőségű munkát 
kapjon. A napokban újra le
ülünk a cég vezetésével tár
gyalni ezekről. Mindenesetre 
türelmet kérek az érintettektől. 
Másutt is akad bosszúság bő
ven, elég, ha a Berek vagy akár 
a Tükör utcát említjük, ahol az

választja meg. Erre került sor 
2006. február 17-én. A válasz
tási bizottságok tagjait ellen
szavazat nélkül szavazta meg a 
képviselő-testület. A választási 
bizottságok tagjai az ülést kö
vetően, ünnepélyes keretek 
között letették az ilyenkor szo
kásos esküt.
Az 5. sz. OEVB választott 
tagjai:
dr. Molnár Diana,
Györfiné Hajdú Szilvia,

Szövetsége)

FEKETE-FEHER
% DIVATÁRU

Értesítés
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

A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos ezúton értesíti a 
lakosságot, hogy Aszódon ebben az évben az ebek veszettség 
elleni kötelező védőoltása az alábbi időpontokban és helyen
lesz:
április 7. (Péntek) 14-18 óra 
április 8. (Szombat) 8 — 12 óra 
április 12. (szerda) 14-18 óra

Kondoros tér 
Polg. Hivatal udvara 
Kondoros tér

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket, az oltó
anyag és egyéb anyagok költségét - ebenként 1.800 forintot + a 
féregtelenítés 100 forintos díját. Az oltáshoz az eb oltási iga
zolványát szíveskedjenek elhozni. Az oltások befejezése után 
lehetőség lesz a kutyák tartási helyén történő oltásra is. Ebben az 
esetben az előbb említett költségek mellett kiszállási díjat is kell
fizetni.

Dr. Németh Mihály 
állatorvos

ALKALMI RUHÁK

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

áfrilifban 
kedvezménnyel!

FEKETE RUHÁK

- Kosztümök blézerek,
- aljak |
- nadrágok, >XXXX£Í0
- kötöttáruk J
- sálak, kendők.

Diszkréten csíkozott 
szövetöltönyök: 13.500 Ft, 
Nyakkendők, ingek.
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MÓNI FOTÓ
Digitális labor

__ Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957
Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

Digitális fényképezőgép ajánlatunk:
SAMSUNG U-CA 5 5MP, diavetítésre is alkalmas, 
3X OPTIKAI ZOOM 62.900 Ft + 100 db 
10x15-ös ajándék képkidolgozás + dokkoló! 
Digimax i5 5 MP ultravékony kivitel, MAGYAR 
MENÜVEL 84.900 Ft+100 db 10x15-ös 

ajándék képkidolgozás!
Canon A 410 3,2 MP 3x optikai zoom 
magyar menü 34.900 Ft

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

Húsvéti locsolókölnik, parfümök, 
asztali díszek, plüss és kerámiafigurák! 

ÚJDONSÁG! Asztali lámpák, antikolt órák, 
agyagvázák nagy választékban kaphatók!

Basa Jánosnak hívnak. A MIÉP- 
JOBBIK A HARMADIK ÚT jelöltjeként 
indulok az országgyűlési választáson.

Nevem szerint török, szívem szerint 
magyar, hitem szerint római katolikus, fog
lalkozásom szerint családi gazdálkodó pa
raszt, elveim szerint a M1ÉP eszméinek el
kötelezett híve vagyok.

Galgahévízen születtem. Itt élem jelenleg is 60. évemet, 3 8 éve 
házasságban feleségemmel és fiatalabbik lányunkkal. Három 
felnőtt gyermekünk és 5 unokánk van.

Iskolai végzettségeim: mezőgazdasági technikus, agrármér
nök, mezőgazdasági szakmérnök és mezőgazdaság-tudomá
nyi doktor.

Munkahelyeim sorrendben: Galgahévízi TSZ, Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem, Püspökhatvani TSZ, Gödöllő ATE, 
Pest Megyei MVH és végül családi gazdálkodó. 12 éve gaz
dálkodunk szüléink “visszavett” földjein, mintegy 30 hektá
ron. Mindezek mellett szülőfalumban aktivan részt vettem a 
faluközösség társadalmi életében is.

Választási programom egy szó: SZOLGÁLAT!
ígérem, hogy amennyiben országgyűlési képviselő leszek, 

szolgálni kívánom mind a 17 település saját és közös prog
ramját. Katalizátorként akarok “működni” az önkormányza
tok és a parlament között, mert nem vagyok annyira bölcs, 
hogy én határozzam meg egy-egy település, iltetve a térség 
jövőképét. Ez az Önök feladata, az enyém pedig a megvalósí
tás gyorsítása.

Kérem, szavazzanak a MIÉP-JOBBIK A HARMADIK 
ÚT választási szövetségére és rám, mert akik ismernek, aZOk 
tudják, hogy amit eddig megígértem, azt be is tartottam, és 
meg is valósítottam.

Tisztelettel és köszönettel: Dr. Basa János

0XY
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 

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

* szauna: finn és infra,
* manikűr, pedikűr,
* szolárium: álló és fekvő,
* masszázsok, fitnessgépek,
* kozmetika.

Fodrászat: női -férfi - gyermek 
Balmain hajhosszabbítás, dúsítás 
tincsek, fonatok, strasszok 
hőillesztéssel

Aloe verás termékek 
forgalmazása

VENDÉGKÖRREL RENDELKEZŐ 
FODRÁSZT FELVESZÜNK! 
TELEFON: 70 382-9929

DUO-ÁSZ KÖNYVELŐ IRODA
Vállalja egyéni és társas vállalkozások, alapítványok 
teljes körű könyvelését, tb, munkaügyi ügyintézését. 
Bevallások küldése már internetes ügyfélkapun 
keresztül.
Irodánk által teljes körű APEH, TB előtti képviselet.
Igénye van naprakész jogszabálykövetésre, megbíz
ható tájékoztatásra?

Kedvező áron gyors, pontos precíz munka.
Hívjon bizalommal!

Noskóné Anita
06 30 682-1961

TISZTELT 
ASZÓDIAK!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden
kinek a segítségét, aki jelöltünket, Tóth 
István urat ajánlószelvényével támogatta. 
Ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy tisz
telje meg szavazatával jelöltünket és a Ma
gyar Demokrata F órumot.

MDF Aszódi Szervezete
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SX4

Raktárkészleten lévő 
tesztautók!!!

Tesztvezetéssel egybekötött 
autóbemutatőt tart a Suzuki Sós 

március hónapban. M■■■■W■■■

--tsmri

ÜM£

Várjuk
.. ’ - - ■

BAG, Dózsa Gy. II. 6.
szalon, szerviz : Tel.Zfax: 28/504 110
E-mail: suzuki60@axelero.hii; 
wwtnj.suzuki6O.hu

MARKA- 
kereskedő

SUZUKISUZUKI

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

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

UJ SZOLGALTATAS!
REVIDERM Skin Peder ©
♦ mikro börcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más börproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagénes ráncfeltöltés.

Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA.KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

Bonafert László
Kartal Bartók Béla út 21. 

Tel.: 06 30 415-6641

Hirdessen az Aszódi Tükörben!
Hirdetési tarifáink: 1 oldal - 24.000 Ft; 1/2 oldal - 12.000 Ft; 1/4 oldal - 6.000 Ft
1/6 oldal - 4.500 Ft; 1/8 oldal - 3.000 Ft apróhirdetés - 50 Ft/szó Minimum három 

alkalomra történő lekötés esetén 10 % kedvezmény! Áraink bruttó forintban értendők.

mailto:suzuki60@axelero.hii
wwtnj.suzuki6O.hu
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www.volkswagen.hu

Csokorba gyűjtöttük a tavasz 
legfrissebb ajánlatait

Március 20-26. között, a Volkswagen Tavaszi Fesztivál ideje alatt 
rendkívüli ajánlatokkal várjuk Önt. Ízelítőül: Polo már 1990 000 Ft-tól, 
Golf, Golf Plus és Touran modellek most akár 15%-kal kedvezőbb 
áron elvihetők. További kedvezményes finanszírozási lehetőségek 
a márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
Web: www.autocentrumgodollo.hu

Az ajánlatok korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, visszavonásig érvényesek a 2006. március 16-án érvényes árlisták alapján. A képeken látható gépkocsik illusztrációk. 
A Volkswagen személyautók motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 3,2-11,51/100 km, CO2 kibocsátása: 86-202 g/km.

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

♦ jelzálog, személyi, autóhitelek, 
hitelkártyák ügyintézését,
♦ egyéb pénzügyi szaktanácsadást,
♦ ingatlanok közvetítését.

Jogi munkatársunk, Oskó Gáborné dr. ügyvéd 
vállalja az alábbi jogi ügyekben való 
tanácsadást, és azok lebonyolítását:
♦ cégalapítás, változás,
♦ cégképviselet,
♦ ingatlanügyek,
♦ egyéb szerződések.
Az iroda nyitva tartása:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025
28 400-602

Oskó 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!

A GÖDÖLLŐI
BB AUTÓSISKOLA 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 
Következő tanfolyam: márc. 28.15 óra 

Ccndoljor a nyárra, a motorozásra! 
Elmélet most, gyakorlat tavasszal!

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

jÁ/ák KEZDJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET!
WfSk NYEREMÉNYEKET NEM ÍGÉRÜNK! 
WjlRjfly meg MINDIG CSAK OKTATUNK!

Elméleti oktatás korszerű
>4? Számítógépes technikával.

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

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

Egyéb költség: vizsgadíj +EÜ+ orvosi 

SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!!!!

ÁFSZ szám: 13-0943-05 
LSZ:0758
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MEGAPRINT
számítástechnika és nyomtatási kellékek

ASZÓD KOSSUTH ÚT3, HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/28 402-359 06/37 344-926 06/37 300-770--------------
v/v-7-n-T7.- 06'3<> 6M'8M7 06/3098-79-43

JWI-.GUJUL1 HONLAPUNK FEBRUÁR 1-TŐL LESZ ELÉRHETŐ!

ASROCK K8NF4G SATA2 
2800 MHZ 64 HIT CPU 

256/400 DDR PQJ 
SAMSUNG 40 GB HDD 

LG 52X CD ÍRÓ
MS HÁZ+TÁP

ASROCK K8NF4G SATA2 
3000 MHZ AMD SEMPRON CPU 

512/400 DDR MEMÓRIA
’ 80 GB SAMSUNG HDD 

LG 4167 16X DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ350W TÁP

A WEBKAMERA,HANGFALSZETT,FEJHALLGATÓ

___L ~ BILLENTYŰZET,EGÉR

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN 
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!

512/400 DDR

66°f4.6Ö®.-

JffeDRlVE

9.900.- ~jjg|g 
íf 4167 DVD
LG 9.900

ARAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-TI

TAPÉTA vásár

HÖLGYEK BOLTJA
KOSZTÜMHÁZ

Aszód Deák Ferenc u. 9. 
(Az ikladi úti virágbolttal szemben)

- kosztümök,
- blúzok,
- tunikák,
- alkalmi együttesek,
- nadrágok,
WyamatosM bővülő 

tavaszi árukészlet!

NEMCSAK FIATALOKNAK!
Üzlet az udvarban

TOYOTA
(KIÁ)

I KIA woroas

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

bontott, 
gyári, 
utángyártott 
karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

legolcsóbban!

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

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

SUZUKI
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Hirdetmény
A Túrái Takarékszövetkezet értesíti a Tisztelt Tagjait arról, hogy a Túrái Takarék
szövetkezet Küldöttgyűlése 4/2005. (03.18.) számú határozatával módosította a 
Túrái Takarékszövetkezet alapszabályát.

A Túrái Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése a fenti határozatával a szövetkezeti 
részjegy összegét 1.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelte.

A határozat értelmében a Túrái Takarékszövetkezet felhívja a Tisztelt Tagjait arra, hogy 
az általuk jegyzett részjegyek összegét egészítsék ki, ezáltal teljesítve a Túrái Takarék
szövetkezet Alapszabálya [111. Rész. 1/a. pontja] illetőleg a szövetkezetekről szóló 1992. évi 
1. törvény - továbbiakban Sztv. ” 46.§ a) bekezdése által elő írt vagyoni hozzájárulásra 
vonatkozó tagi kötelezettségüket. Atagsági viszony megszűnésétől függetlenül Ügyfeleink 
a takarékszövetkezet bármely szolgáltatását igénybe vehetik.

A részjegyek kiegészítésre nyitva álló határidő 2006. július 31. napja. Amennyiben 
Tisztelt Tagunk az itt leírt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az a Túrái 
Takarékszövetkezetből való kizárását vonhatja maga után.

Kérjük minden Tisztelt Tagunkat arra, hogy a korábban jegyzett részjegyét illetőleg sze
mélyi igazolványát az ügyintézéshez hozza magával. A részjegyek összegének kiegészítése 
illetőleg bővebb információ érdekében, kérjük keresse fel a Túrái Takarékszövetkezet 
kirendeltségeit, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Amennyiben a Tisztelt Tagtársunk az általa jegyzett részjegy összegét kiegészíteni 
nem kívánj a, akkor lehetősége van arra, hogy a Túrái Takarékszövetkezetből kilép- 
jen, az Alapszabály 111. rész 3. pontja illetőleg az Sztv. 48.§ (1) bekezdése értel
mében. A kilépési szándékát a Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága részére 
címzett írásos nyilatkozattal, illetőleg a Túrái Takarékszövetkezet kirendeltségei
ben található nyomtatvány kitöltésével jelentheti be. Amennyiben Tisztelt Tag
társunk korábban elhunyt, akkor kérjük az örökösöket, hogy az ügyintézéshez az 
elhunyt tag a halotti anyakönyvi kivonatát és lehetőség szerint a hagyatékátadó 
végzést vagy az öröklési bizonyítványt hozzák magukkal.

Túrái Takarékszövetkezet
Igazgatósága
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A LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

új árucikkekkel és akciókkal 
várja kedves vásárlóit!

- írószerek, füzetek, iskolai felszerelések,
-Jó minőségű festék-és szinesceruza készletek,
- gyermekjátékok, kreatív eszközök,
- logikai készletek,
- teás-és kávés készletek, igényes tálalók,
- húsvéti szalvéták, térítők,
- ajándéktárgyak, kozmetikumok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk
Továbbra is vállalunk fénymásolást (A3 A4, 

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

Az új termékek árlistája megérkezett!

( TÁ?LÁLÉKKIEGÉ5ZÍT0KRE TOVÁBBRA 15 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, aszód 

fogászati és szájsebészeti ellátás Aszód Ady E. u. 9.

Megelőzés
Ingyenes szűrővizsgálat, rákszűrés, 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 Várjuk 

kedves Vásárlóinkat!
Egész zsák vásárlása esetén 5 % kedvezmény!

Tavaszi 
tanfolyamkínálatunk
Irodai kiadványszerkesztő 

(2006. április 1 május 13-ig)
WEB lap tervezés, készítés

(2006. április 8 22-ig)
Digitális fényképek és szerkesztésük

(2006. április 22 május 6-ig)
Folyamatosan, távoktatási formában induló képzéseink:

Tananyagfejlesztés és írás a távoktatásban
E-tananyag fejlesztése pedagógusoknak 

Tutorálás a nyitott- és távoktatásban
Kedvezményeink:

- 30% SZJ A-kedvezmény és részletfizetés
- cégek külön megegyezés alapján szakképzési 

hozzájárulás terhére is igényelhetik
képzéseinket

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
Szent István Egyetem Felnőttképzési Központ 

Módszertani és Programfejlesztési Csoport
2100 Gödöllő, Tesscdik S. u. 6.

(levélcím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.)
Tel/fax: (28) 521-193, (28) 522-000/3193

E-mail: tolnayne.katalin@fkk.szie.hu
Honlap: www.felnottkepzes.szie.hu;

http://hem.gau.hu/rtok
Akkr.lajstroniszám: AL-0712 Nyilv.szám: 13-0335-04

mailto:tolnayne.katalin@fkk.szie.hu
http://www.felnottkepzes.szie.hu
http://hem.gau.hu/rtok
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Új Nissan NOTE

Egy családnak 
tér kell SHIFT family life

Alapfelszereltség
• Vezető- és utasoldali légzsák
• ABS + EBD + fékasszisztens
• Első elektromos ablekemelők
• Távirányítású központi zár

már 3.099.000 Ft-tól

Családbarát finanszírozás:
Nissan NOTE 0% kamattól, költségek nélkül.*

eS Apa K-j próbálják- 3z íj autót.
óm és én pedi^ rajzó]unx valami sz-épet a rajzversenyen,

Am
A te
h°Jj
A Nissan teret ad Önnek és családjának a Nissan

yerjuK. az. autót ejy hónaprai

NOTE Családi hétvégén március 25-26-án.

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

. . . VÁLTS családi kalandrawww.nissan-note.hu —
, ... . | „ | TMft/l Cl 11 9A-4. 94)- A képek illusztrációk. Jelen reklámban közölt adatok

•futamidő és saját erő függvényeben, CHF alapon, arfolyamkockazattal, 1 rrivi V. I i /o -r-u» i / és áorilis 30 között meakötött első 80 db (azaz-8fh és tények Kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Az akció a 2006. március 1' • es aPn IS ozon megkötött első 80 db (azaz. 80) 
vevői szerződésre érvényes. Üzemanyag fogyasztás: 5,1- 7,0 1/100 km, CO2 kibocsátás 135-166 g/km

http://www.nissangodolo.hu
mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissan-note.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

A SkodaFabia Start csak Önre vár. 
Szervokormánnyal, CD-s rádióval, 
és első légzsákkal teszi még 
kényelmesebbé az utazást. 
Vigyázzon, nehogy lemaradjon! 
Már 2 249 200 Ft-tól!
Kombinált átlagfogyasztás: 4,7-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 124-158 g/km.
A képen extra felszereltségű modell látható.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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ajánlata!
Aszód - lombok, 

lombok, árnyak, házak

„Az életünk kezdetén fel- 
szállunk egy vonatra és uta
zunk. Vannak állomások, ide- 
ig-óráig ott tartózkodunk; 
majd ismét tovább megyünk új 
útitársakkal, új célok felé. 50 
évvel ezelőtt Aszódon állt meg 
velem életem vonata. Leszáll
tam, végigsétáltam a község 
főutcáján. Akkor tavasz volt, 
zöld volt minden utca, kert, 
nyílt a sok orgona! A virágzó 
bokrok, a tavasz illata nagyon 
megfogott. A Podmaniczky- 
kastély udvarának hatalmas fái 
lenyűgöztek, a nagyon szép 
épület - akkori iskola - meg
nyugtatott. Itt jó lesz!”

Oláh Kálmánnénak ezen so
rai a városunkról szóló leg
újabb könyvben olvashatók, 
több más aszódi polgár val
lomásával együtt.

Szeretnivaló mü született 
három ember összeszövetke- 
zésének köszönhetően. Novak 
Lászlóné, Koncz István és 
Bártfai László lokálpatrióta - 
talán ez a legjóbb j elző - köny
vet szerkesztett, amelynek 
lapjai, képei azt sugározzák, 
hogy Aszód szerethető telepü
lés, minden nyűgével, hiá
nyosságával együtt. Jelzés
értékű, hogy sok tősgyökeres 
polgár is elámul egy-egy fotó 

láttán, törve a fejét, a település 
melyik részén is készült.

Vannak igazi gyöngyszemei 
városunknak. Az ódon házak, 
amelyek ablakai hunyorognak 
a délutáni napsütésben, a fő
utca épületeinek díszei, ame
lyeket nagy rohanásaink során 
észre sem veszünk, a Galga 
part, ahol szabadon kalandoz
hatnának gondolataink, ha vol
na időnk sétálni ott. És persze 
ott a kastély, amely rozzantsá- 
gában is monumentális épület, 
és amelyhez vágy is fűz ben
nünket: talán egyszer újra lesz 
élet benne.

A könyv lokálpatrióta mó
don született. A szerkesztők, az 
írások, fotók készítői önzet
lenül, térítés nélkül dolgoztak. 
Mert szeretik Aszódot.
Bagyin József polgármester a 
könyv bevezetője végén azt 
kívánja az Olvasónak, hogy a 
mü átlapozása után ne marad
jon közömbös városunk iránt. 
Ha ez tényleg így történik, a 
szerkesztők elérték céljukat. 
Az Aszód - Dombok, lombok, 
árnyak, házak című könyv né
hány napon belül megvásá
rolható lesz a FÁMA könyves
boltban 1991 forintos áron.

Petőfi - nap: 
nyitány a névadó új szobrával

Új helyre költözött az a Petőfi 
mellszobor, amelyet Aszód 
város 1988-ban ajándékozott 
az akkor még Petőfi nevet vi
selő laktanyának. A helyőrség 
bezárásakor felmerült a kér
dés, mi legyen az udvaron álló 
műalkotással. A vezetőség ha
mar megtalálta a megoldást: 
úgy döntöttek, hogy az Evan
gélikus Gimnáziumnak ado
mányozzák. Az átadásra már
cius 17-én került sor, amely 
azért is jó alkalomnak bizo
nyult, mert az iskolában ekkor 
kezdődött a Petőfi-nap.
- Sok apró dolog mellett már 
csak egy igazi hiányzott még, 
ez az iskolánk névadóját, leg
nagyobb diákját megörökítő 
szobor - mondta az ünnep

A szobrot Sztán István adta át az iskolának

A biztonsági őr, aki énekelni is tudott

ségen dr. Roncz Béla igazgató, 
utalva arra, hogy a korábbi is
kolaépület - a mai állami 
gimnázium - udvarán is állt, 
áll szobor. Ezt az evangélikus 
öregdiákok adományaiból 
megvalósított műalkotást 
1939-ben avatták fel.
A már említett Petőfi-napon 
egyébként számos program, 
előadás, kirándulás hívogatta 
az iskola diákjait. A legna
gyobb esemény mégis az 
Országos Színjátszó Találkozó 
volt, amelyet immáron har
madszor rendezett meg a gim
názium, és amelyre 50 vendég 
érkezett, akik a helyiekkel 
karöltve színvonalas előadá
sokkal örvendeztették meg 
közönségüket. R. Z.

Remek előadást láthattak a Vécsey Helyőrségi Klubban mind
azon nők- és férfiak -, akik elfogadták a szervezők invitálást a 
nőnapi műsorra. Igaz, egy ideig sokan tűnődtek, tényleg igaz-e, 
hogy a Honvéd Művészegyüttes kamionja Aszód helyett Vesz
prémbe ment, vagy csak paródia az egész. A végére minden ki
derült... Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Három kívánság
Az elmúlt hetekben mintha a 

mesebeli jó tündér járt volna 
Aszódon kívánságot teljesíteni. 
Apró, kis kívánságokat, de olya
nokat, amelyek egy-egy napot 
teljesebbé, jobbá tesznek. Hadd 
haladjak időrendben.

A gyerekek mindig kaphatók egy jó kis versenyre
Nemrég felmérés készült az 

óvodában arról, mit szeretné
nek a szülök, mit hiányolnak. 
Egyik kérésük az volt: szeret
nének ott lenni egy-egy ovis 
rendezvényen (farsang, kará
csony stb.), olyan napokon, 
melyeken eddig óvodába járó 
gyermekeink nélkülünk ünne-

Öregszem
Öregszem. Ez abból is 

látszik, hogy a memóriám már 
nem a régi. Szentül meg vol
tam győződve arról, hogy jó
magam sem támogattam azt, 
hogy az önkormányzatnak át
adott honvédségi ingatlano
kat a bentlévő vállalkozók ve
hessék ki bérbe. Erre most ol
vasom a „Tükör” egyik olva
sói levelében, hogy kik vok
soltak ebben a kérdésben nem
mel. Az én nevem nincs a fel
sorolásban, tehát ezek szerint 
én támogattam az előterjesz
tést. Sajnos nincs kábeltévénk, 
pedig megnézném, hogyan 
szavaztam, most már nagyon 
kíváncsi vagyok! Beveszek 
egy Cavintont. 

peltek. Kérés ment, válasz jött: 
nyilvános lesz a farsang jöhet
nek a szülők azon a délelöt- 
tön. Jó érzés volt: látni a csöpp
ségeket, nagyobbacskákat, 
„ballagókat” ahogyan bemu
tatkoznak tündérekként, ki

rálynőkként, Zorróként, pók
emberekként, varázslóként. És 
jó volt látni a szemüket. Két 
helyre néztek: a biztonságot 
adó szülőre, majd az óvónőkre, 
akiktől ugyanúgy várták a di
csérő bólintást, mosolyt. Jó 
hangulatú, elbűvölő délelőtt 
volt.

Öregszem. Nem emlék
szem arra sem, hogy a rend
szerváltás előtti Magyarország 
a „fortélyos félelem” országa 
lett volna. Nagyszüleim, szü
leim mindig is Magyarorszá
gon éltek, mégsem emlé
keztek olyan vad dolgokra, 
mint amit mostanában rend
szeresen olvashatunk 1990. 
előtti országunkról. Lassan 
már visszamenőleg is elkezdek 
félni, és már a lottóötös sem 
érdekel, örülök, hogy csalá
dom és jómagam túléltem ezt a 
borzasztó időszakot. Tudom, 
hogy sajnos a régi rendszerben 
nem egyszer előfordultak po
litikai tisztogatások, retorziók 
amiatt, ha valaki a megkö
vetelt nézetektől eltérő véle
ményét hangoztatta. Viszont 
azt senki sem állíthatja, hogy a

A februári számban hiá
nyoltam a nyílt napot az álta
lános iskolában. Alig két-há- 
rom hétre rá teljesült kívánsá
gom: most először volt nyílt 
nap. Az óvodás korú gyerekek 
bemehettek az elsősök órájára, 
a szülők a negyedikes tanító
nőkhöz (akik várhatóan a gye
rekeiket tanítják majd). Kisfi
am elsőként a tornatermet cso
dálta meg. Meséltem neki ko
rábban róla, de addig, amíg sa
ját szemével nem látta, hitte is 
meg nem is, amit mondok. 
Nos, ez volt az első, s talán az 
általa leginkább megcsodált 
dolog az iskolában. Mert jó az 
ovis tornaszoba, de egy ekkora 
teremben már valóban lehet 
focizni, futni, játszani, labdáz
ni... Az osztályteremben a vo
nalas-kockás táblát bámulta 
meg, és azt is vonzónak találta, 
hogy minden gyereknek saját 
asztala, saját széke van. A tan
terem előtt kiállított, a gyere
kek által papírból, dobozokból 
készített kis házak, autók, no 
meg a falra kitett rajzok egy 
kicsit az ovi hangulatát idézték 
számára, otthonosabbá vará
zsolva az épületet, amely szep
tembertől várhatóan második 
otthona lesz. Ö csodálta az 
iskolát, én pedig egy-két szót 
váltottam a tanítónőkkel. Igaz, 
mindössze 2 órát töltöttünk ott, 
ám ez jó és fontos volt.

rendszerváltást megelőző egy
két évtizedben hazánkban álta
lánosságban az örökös rettegés 
és félelem uralkodott volna. 17 
éves voltam a rendszerváltás
kor. A politikával nem foglal
koztam, az egészből csak any- 
nyit láttam, hogy kopasztar- 
kójú orosz katonákat ábrázoló 
plakátokkal fricskáztuk a 
„ruszkikat”, aminek következ
tében szépen el is vesztettük 
kelet-európai piacainkat. Most 
próbálunk ismét bejutni oda, 
ahol a magyar termékekre ta
lán még szükség van, ugyanis a 
tudatlan osztrák, svájci és 
egyéb nyugati népek sem 
IKARUS busszal nem akarnak 
járni, sem a hazai konzervipar 
remek termékeit nem szeretik. 
Lehet, hogy most inkább egy 
nyugtatót veszek be!

Amit leírtam, két apró kí
vánság volt. S ha ezek telje
sültek, arra gondoltam, mi vol
na, ha kívánnék még valamit: 
mindig van egy harmadik kí
vánság is... Ez is apróság vol
na, olyasmi, amihez talán nem 
kell olyan nagyon-nagyon sok 
pénz... Nos, ez nem más, mint 
a Posta ajtaja. Hogy mi a gond 
vele? Amikor kisfiámat még 
babakocsiban toltam, a követ
kezőt kellett tennem ahhoz, 
hogy bejussak: először bal láb
bal berúgtam-löktem az ajtót, 
majd mielőtt becsukódott vol
na gyorsan — a lépcsőkön át - 
beemeltem-dobtam a babako
csit az ajtónyílásba (üres kéz
zel sem volt ez egyszerű, hát 
még csomagokkal vagy nehe
zebb babakocsival). Egy moz
gáskorlátozott azon az ajtón 
biztosan nem jut be, de egy- 
egy gyengébb idős embernek 
sem könnyű rajta bemenni... 
Apróság, mégis jó volna, ha ar
ra is járna a jó tündér... 
S ha lehetne még egy ráadás jó 
volna, ha végre vége lenne a 
télnek. Mert már itt volna az 
ideje annak a bizonyos jó illa
tú, a természetet, s talán a vilá
got is újra meg újra megújító 
tavasznak. Egy bolondos ápri
lisnak, melynek szeszélyes 
napjai az újrakezdést hozzák 
magukkal.

Gyárfás Zsuzsa

Öregszem. Én úgy emlé
keztem, hogy szüleimnek egy
házi esküvője is volt (fénykép
felvételek és elbeszélésük 
alapján), nővéremet és engem 
is megkereszteltek, sőt, még 
konfirmáltunk is. Emiatt sem
milyen retorzió nem ért min
ket, nem kellett bujkálva temp
lomba járni. De lehet, hogy 
rosszul emlékszem. Hol az a 
fránya gyógyszerem?

Öregszem. „Ember az 
embernek farkasa”, emléke
zetemben így él a közmondás. 
Pedig most már „magyar a ma
gyarnak farkasa” lehetne a he
lyes kifejezés! Miért tépi 
egymást a magyar nép örökö
sen? Lehet politizálni, de mint 
minden mást, ezt is intelligen
sen és ésszel, fanatizmus

(Folytatás a 21. oldalon)
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feltétel betartása nélkül, meg
teheti? A Bethlen Gábor utca 
lakóinak nyugalmával, az ot
tani házak állagával ki törő

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Az Aszódi Tükör közéleti 

havilap 2005. novemberi szá
mában jelent meg a „Fekvő 
rendőrök: mint a mesében?” 
cím alatt egy cikk, T. Cím 
tollából.

Az írás szerint a Hunyadi ut
cában a közúti forgalom olyan 
mértékben megnőtt, hogy az 
már veszélyeztette az ottani 
épületek állagát és az ott lakók 
nyugalmát. Ez indokolta a két 
megépített, a közlekedési mű
tárgyak iránti szakértelem hi
ányát nélkülöző, a forgalom 
lassítása, akadályozása ürü-

Öregszem
(^Folytatás a 20. oldalról)
nélkül kell csinálni! Senki sem 
veszi észre, hogy kezd eltűnni 
az egységes magyar nemzet és 
mindent átsző a politika? Ez 
engem bosszant és bánt is 
egyben. Továbbá egy helyi lap 
szerintem nem a „nagypo
litika” szócsöve, ezt ajánlom 
néhány olvasói levél írójának 
figyelmébe. Ez maradjon a mi
énk, aszódiaké. Ha rossz a ját
szótér? Toborozzuk össze az 
érdekelteket és tegyünk ér
te valamit! Használjuk ki az 
előnyét, hogy kisvárosban la
kunk! Lehet, hogy az isko
lákban nincs szervezett nyílt 
nap, de szerintem semelyik in
tézmény nem zárkózna el attól, 
hogy időpont egyeztetés után 
beülhessen bármelyik szülő 
egy- két tanórára.

Öregszem. En úgy em
lékszem, hogy önszántamból 
élek Aszódon, senki nem 
kényszerít rá! Szerintem mást 
sem! Sokan vagyunk, akik 
szeretünk Aszódon élni, mert 
jó itt élni. Nem kell minket 
meggyőzni, hogy milyen rossz 
hely a mi kis városunk. Úgy- 

gyén a gépkocsik rongálódását 
elősegítő förmedvény létét.

Tudni kell, hogy az újtelepi 
rész általában a kartali út felől, 
vagy a 3-as főútról a Hunyadi 
és a Bethlen utcákon keresztül 
volt elérhető legkönnyebben. 
A Bethlen utca forgalma az 
átépítése előtt is nagyobb volt 
a Hunyadi utca forgalmánál. 
Ezzel kapcsolatban felvetődik 
pár kérdés: Ha valahol van egy 
vállalkozó, akit zavar néhány 
gépkocsi, mely arra közle
kedik, és épít egy ilyen csoda
művet, minden előírt műszaki 

sem sikerül! Ha nem lenne jó, 
elköltöznénk, erre mindannyi
unknak megvan a lehetősége. 
Sőt, arról sem kell meggyőzni 
minket, hogy milyen rossz ez 
az ország! Az EU kapui nyitva 
állnak előttünk, mehetünk bár
merre, már nem lőnek utá
nunk, elmúlt a diktatúra idő
szaka, mikor tankkal jártak a 
postára csomagot feladni, és 
bélyegnek álcázott Molotov- 
koktélok lapultak a páncél
szekrény mélyén.

Most, hogy a sok emléke
zetfrissítő gyógyszertől kezd 
tisztulni a memóriám, eszem
bejut valami. Lehet, hogy nem 
is az én emlékképeim rosszak, 
hanem másoké. Akkor viszont 
másnak sem ártana egy kis ke
zelés. Kis város a miénk, szinte 
mindenki ismer mindenkit. 
Mindenki tudja, hogy kivel mi 
történt 5,10,20, sőt több évvel 
ezelőtt is. És ha az emberek 
nagy része máshogy emlék
szik, csak nevetségessé tesz- 
szük magunkat, ha az ellen
kezőjéről akarjuk meggyőzni 
őket. Ne a képzeletünk száll
jon el, hanem mi szálljunk ma
gunkba.

Ifj. Jordán Imre
Önkormányzati képviselő 

dik?
Az átalakítás óta a Bethlen 

Gábor utcában a forgalom 
jelentősen megnőtt, éjjel-nap
pal - az előírt sebesség betartá
sát semmibe véve -, spéci 
kipufogókkal ellátott autókkal 
is folyik a felelőtlen száguldo
zás. Ez érdekel valakit, aki eb
ben az ügyben illetékes?

A Műszaki Iroda miért csak 
akkor lép fel határozottan, ha 
valaki a saját telkén akár csak 
egy kamrát is felépít?

Az újtelepi lakók már tettek 
panaszt a gépkocsikat rongáló 
lassítok ügyében, eredmény
telenül. Ezek után - némi 
iróniával - hálát adhatnak a 
Mindenhatónak, hogy a Beth
len utcában lakhatnak azok a 
polgárok, akik „igénylik a na
gyobb gépkocsi forgalmat”.
Itt a lakók a nyugalmat nem 
szeretik, a lakóházak sem dől
tek még össze. Komolyra for
dítva a dolgot: kérem a Szer
kesztő Urat, hasson oda, hogy 
az illetékesek ellenőrizzék a 
forgalom változását. Kérje 
meg a lakását és nyugalmát 
féltő vállalkozót, hogy a Beth
len Gábor utcába is építsen 
ilyen hatásos, forgalom csök
kentésére rendkívül alkalmas 
műtárgyat.

Természetesen az önkor
mányzat ilyen irányú segítsé
gét is tisztelettel és szívesen 
vennénk.
Tisztelettel:
a Bethlen Gábor utcai lakók

Tisztelt Levélírók!
A helyzetre úgy látszik, sajnos

Április 1-2.: Dr. Márton János Tel.: 30 400-9819
Április 8-9.: Dr. Szőke Zsolt Tel.: 20 956-6529
Április 15-17.: Dr. Németh Mihály Tel.: 30 275-4718
Április 22-23.: Dr. Márton János
Április 29-30.: Dr. Márton János

igaz Váci Mihály egyik vers
sora: “a jó szándék kevés...” 
Úgy gondolom, azt senki sem 
vitatja, a vállalkozó a Hunyadi
utcában általa tapasztalt hely
zeten akart segíteni, nem pedig 
másokat bosszantani. Valószí
nűleg úgy kalkulált, az autó
sok a fekvörendörök miatt a 
körforgalomnál fordulnak 
majd Kartal irányába, nem 
pedig másik mellékutcát vá
lasztanak.

Ami tény: a kivitelezés nem 
a legjobban sikerült, erre igye
keztem jómagam is felhívni a 
figyelmet az említett cikkel. 
Csak emlékeztetem Önöket, 
Fehér Endre, a műszaki iroda 
vezetője az ígérte, tavasszal a 
kátyúzás során igazítanak a 
fekvőrendőrökön, hogy ne 
üljenek le rajtuk a kocsik.
Úgy gondolom, az én tisztem 
továbbra is a figyelem ráirá
nyítása a gondot, bosszúságot 
okozó visszásságokra, nem pe
dig a vállalkozónál való kilin
cselés. Ezt egyébként Önök is 
megtehetnék. Előtte azonban 
célszerű volna valamennyi ut
cabélit megkérdezni az utcá
ban létesítendő fekvörendő- 
rök telepítéséről, s ezt csak ak
kor kezdeményezni, ha a több
ség akarja. Akkor talán nem 
járnak úgy, mint az említett 
vállalkozó, akit információ
ink szerint meg is fenyegettek 
a szóban forgó műtárgyak 
miatt. Ráadásul Fehér Endre, a 
műszaki iroda vezetője jelezte, 
igyekeznek körültekintőbben 
eljárni az újabb fekvörendörök 
telepítésekor.
Tisztelettel:

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Következő lapzárta: április 10 Következő megjelenés: április 20
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Tisztelt Szerkesztő Úr!

Mosoly-morzsák

Engedje meg, hogy egy álta
lam közérdekűnek vélt infor
mációt megosszak Önnel: az 
aszódi vasútállomás az utazó
közönség számára telefonon 
nem elérhető! Az eddigi 402- 
309-es szám nem létezik, a 
telefonos tudakozóban pedig 
már nem is tudtak esetleges 
számváltozásról tájékoztatni, 
így tehát kénytelen voltam 
személyesen menetrendi infor
mációt kérni, mely során a nem 
túl kifinomult modorú hölgy 
azon álláspontjának adott han
got, miszerint az ő dolga a 
jegykiadás, és nem a telefonos 
információs szolgálat, tehát 
örül a vonal megszűnésének. 
Említett egy 40-nel kezdődő 
„kék számot”, amit sajnos első 
hallásra nem sikerült megje
gyeznem, visszakérdezni pe
dig nem volt hangulatom. A 
hölgy igencsak nyers örömé
nek láttán az a sanda gyanúm 
támadt, hogy a telefonvonal 
megszüntetése nem a jegyki
adó hölgyek nyugalma biz
tosításának, hanem a rezsikölt
ségek apasztásának érdekében 
történt. Mindazonáltal elkép
zelhetetlennek tartom, hogy az 

állomás főnökségének ne len
ne telefonja.

Persze a főnökséget még 
kevésbé volna idomos olyan 
csacska kérdésekkel hábor
gatni, hogy mikor érkezik 
közvetlen vonat Nagykanizsá
ról. (Magunk közt szólva: a 
Posta mellett a MÁV az az in
tézmény, mely szolgáltatási 
rugalmasságával, pontosab
ban rugalmatlanságával még 
nagyon messze van a XXL 
századtól. Ez persze már nem 
közérdekű vélemény, termé
szetesen nem kizárólagosan 
aszódijelenség.)

Tisztelettel: Bozsi Róbert 
♦

Olvasónknak teljesen igaza 
van, az aszódi MÁV-állomás 
korábbi száma megszűnt lé
tezni. A menetrenddel kap
csolatos információkkal a 
MÁV telefonos ügyfélszolgá
lata szolgál, amely a 06 40 49- 
49-49-es, helyi tarifával hívha
tó számon érhető el. Interneten 
a www.elvira.hu című honla
pon nézhető meg a menetrend. 
Köszönjük az észrevételét!

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő 

Életkoruknak megfelelően, 
gyermekeink egyre feljebb és 
feljebb jutnak a tudáshoz ve
zető grádics végtelen fokain. 
Van, aki a mókus ügyességével 
halad, másokat tolni kell. Egy 
biztos: a szülök, nevelők biz
tonságot nyújtó figyelmét 
egyikük sem nélkülözheti.

“Bölcsödésböl óvodás lesz, 
óvodásból iskolás...” így 
mondja a versike is. Hirtelen 
megnő az elvárás, hirtelen 
mindent tudni kellene: “..., 
mert te már óvodás/iskolás 
vagy!” — hallja mind gyakrab
ban. Ja, kérem, a név kötelez! 
Máskor meg éppen azzal 
szembesül, “neked még nem 
lehet, mert még kicsi vagy!” 
Most akkor hogy is van ez? 
Nincs más hátra, mint előre! 
Az eddig is sokat tapasztalt 
óvodai/iskolai hallgató to
vább ismerkedik a világgal. 
Értelmezi, lefordítja magának 
az ismeretlent, kapaszkodót 
keres hozzá, melynek segítsé
gével megérti és később köny- 
nyebben előhivhatja emléke
zetének bugyraiból. Ez néha 
mulatságos, de — a gyermekek 
gondolkodását követve - na
gyon is logikus következtetést 
eredményez. Első osztályosok 
kedves történeteiből adok köz

re néhányat.

Séta közben Orsika meséli, 
milyen rossz volt a nyáron, 
amikor horvátországi nyara
lásuk idején bárányhimlős lett. 
Az egész időt a szobában 
töltötte. Roland előttünk megy 
a sorban, látszólag nem is 
figyel ránk. Ám a betegség 
nevére fölkapja fejét, sarkon 
fordul, s drámai hangon közli: 
-Tanító néni! Az anyukámnak 
azt mondta az óvó néni, hogy a 
lenti óvodában himlőjárás 
van!

Karácsony előtt nagyon 
várj ák már a havat.
— Gyerekek, a Dunántúlon 
esik a hó! A meteorológusok 
azt mondják, holnap reggelre 
ide is megérkezik! - újságo
lom nekik az örömhírt.
- A Dunántúlon? - ragyog fel 
Patrícia. - Azt én tudom hol 
van! Én már voltam ott!
-A Duna az egy folyó - okítja 
társait— Dunapesten!

Bence a legkisebb családjá
ban. Édesbátyja és közötte 
több, mint tíz év a korkülönb
ség. Nem csoda, hogy felnéz 
rá.
Éppen apadja előtt állok, ami
kor észreveszem, hogy Bence 
engem méreget a szemével. 
Egyszer csak megszólal: 
-Tanító néni, az én testvérem 
pont akkora mint te vagy!
-Igen? - mondom, s kíváncsi
an várom a folytatást.
-Igen! - válaszolja, és továb
bi információval is szolgál: 
-Idősebb, mint anyukám... 
Egy évvel!

Szasza magányosan rakos
gatja a babaedényeket.
- Tea van? - kérdem. Szeme 
felcsillan, reménykedve bó
lint.
- Akkor kérek egy zöld teát, 
mézzel és citrommal!
Most már Alexandra is kedvet 
kap:
- Én meg egy kéket és 
cukorral! Búzás Mária

http://www.elvira.hu
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Egy kis nyelvelés
Cipőt a cipőboltból?

Az én generációmnak bizo
nyára még ma is ismerősen 
csengenek ezek a nem túlságo
san fantáziadús szavak. Nekünk 
még természetes volt, hogy cipőt 
a cipőboltban vásárolunk, 
edényt a Vasedény feliratú cég
nél, s még sorolhatnám, hogy 
mit hol. Talán az sem véletlen, 
hogy éppen ezek a szavak jutot
tak eszembe néhány hónappal 
ezelőtt, amikor megláttam a 
város főutcáján az

AUTÓSBOLT 
-bontott

Bogaraim
Nem hívtam őket. Jöttek. 

Jöttek, mint az oroszok. Sokan 
és feltartóztathatatlanul. (Ez a 
szó szinte kimondhatatlan!) 
Mégis másként: csöndben. 
Ugyan hol lehet eredeti hazá
juk? Valahol az Édenkertben. 
Most ide kerültek. Aprók, de 
sokan vannak, nagyon sokan. 
Rendkívül ügybuzgók. Meg 
nem állnak egy percre sem. 
Fegyelmezettek. Ha kapnak 
egy csepp mézet, nem veszek
szenek, nem marakodnak. 
Körbeállják a mézcseppet, 
mely méretükhöz képest egy 
hegy, és mint bárányok a vályú 
körül, némán nyalj ák a nektárt. 
Messziről megérzik annak il
latát. Miért is van az embernek 
akkora nagy orra? Ezek a kis 
hangyák ezren sincsenek ak
korák, mint egy ember orra, és 
milyen kicsi lehet a szagló- 
szervük! Mégis jobban mű
ködik, mint az embereké. 
Talán még nem rontották el ezt 
a fontos szervüket. Pedig haj
lamosak rá.

Egyszer nem volt mézem, és 
cukros vizet adtam nekik. Azt 
nagyon szeretik, akárcsak az 
ember. És ugyanúgy járnak, 
mint az ember az édességgel és 
az alkohollal. Szinte látszott, 
hogy elveszítik józanságukat.

-gyári
-utángy ártott 
feliratú reklámot.

A szöveget természetesen 
értem, a szándékot is, csak az 
volt a furcsa, hogy miért kell az 
autósboltnak bontofí-nak lenni, 
hiszen mindössze pár éve épí
tették az épületet. Mit takarhat 
vajon a gyári kiírás, amikor az 
épületet hagyományos tech
nológiával építették. S mi értel
me van annak, hogy egy autós
bolt utángyártott legyen? 
Ugyanakkor korrekt a felsoro

Mohón szívták a cukros levet, 
némelyek bele is fulladtak. 
Aztán lerészegedtek. Mielőtt it
tak volna, szép sorban, egymás
nak kitérve vonultak a csempe 
keskeny fúgáinak ösvényén. így 
jöttek le a konyhai csap me
legvizes vezetékének barlangjá
ból a mosogató fal felőli pere
mére. Miután ittak és lerésze
gedtek, már nem keresték a fúga 
keskeny, de biztos ösvényét. Ne
kivágtak toronyiránt a sima 
csempén keresztül az útnak. Dü
löngéltek, össze-vissza fo-rog- 
tak és lepotyogtak. Aztán újra 
nekivágtak, vakon a világnak.

Megszántam őket. Nem adok 
nekik cukros vizet. Szerencsét
lenné tenném őket. Mi lenne az 
utódaikból, akik már a génjeik
ben hordoznák affinitásukat a 
cukros lére? Mi is lenne belőlük! 
Elveszítenék bámulatos szorgal
mukat. Dehogy szállítanának ők 
méretükhöz képest többszörö
sen nagy kenyérmorzsákat. 
Hangya-jogaik megsértésének 
tartanák, ha valaki ilyen han- 
gyátlan dolgot várna tőlük. A 
hangyaállamtól várnák, hogy 
tartsa el őket, cukros léről bősé
gesen gondoskodva. Elvárnák, 
hogy a fúgák ösvényei helyett 
építsen nekik az állam a csempe 
síkos felületén széles sztrádát a 
mosogató széle és barlangjuk 
bejárata között egyenes irány
ban. Ott száguldoznának ész 
nélkül, a száguldás kedvéért. Ha 

lás, mert tökéletes abc-rendben 
van.

Természetesen nem nézem 
ostobának a vásárlókat, nem fel
tételezem, hogy ne tudnák, miről 
is van szó. Csupán arra szeret
ném felhívni a figyelmet, hogy a 
kiírás ebben a formában pon
tatlan, mert minden egyes meg
nevezés az autósboltra vonat
kozik.

Személyes okok miatt nem ír
tam meg előbb e sorokat: nem 
akartam, hogy bárki is azt higy- 
gye, hogy gúnyolódni vagy kö
tekedni akarok. Ennek a rovat
nak egyedül az lehet a célja, 
hogy használjunk anyanyel
vűnk ügyének. Végül a meg
oldás magától megérkezett: a 
Tükör néhány hónappal ezelőtti 

választásra kerülne sor náluk, az 
lenne a király, aki hosszabb 
sztrádát épít, de már a szakadék 
fölött is. Kölcsönt vennének fel, 
hogy több cukros levet ihas
sanak és hosszabb sztrádákat 
építhessenek. Aztán megsokall- 
nák, hogy annyian vannak a 
bolyban, és hogy egyáltalán 
bolyban élnek. A bolyban, ahol 
egy királynőnek kell szállítani
uk a kenyérmorzsát. Felakasz
tanák a királyukat, kikiáltanák a 
köztársaságot, pártokat ala
pítanának, és veszekednének, 
hogy melyik párt ígér több cuk
ros levet, és hosszabb autópá
lyát. Mindenki ki akarna költöz
ni a sötét bolyból, a tömegnyo
morból a világosságra. Minden
ki külön emeletes fészket rakna 
magának, és szégyellné, hogy 
ősei a bolyban éltek. Egyre ke
vesebb tojást raknának, a végén 
már csak egyet. De azt az egyet, 
bármilyen életképtelen volna, 
nagy gonddal vennék körül. 
Annyi cukros levet adnának ne
ki, amennyit csak le bír nyelni az 
utód. És örülnének, hogy kétszer 
akkora, mintnyeszlett elődei. És 

Üzenet 

Kell, hogy minden ember, midőn férfiúvá fejlődött, megállapítsa, 
minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa 
munkálkodásának, minden cselekedetének mineműségét. Én 
részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden 
módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a haza javát.

(Bartók Béla)

számában megjelent hirdetés
ként a módosított, javított szö
veg, amelyben már az autósbolt 
helyett az autóalkatrész szó áll, s 
ebben az összefüggésben a rek
lám további része már tökélete
sen pontos.

S hogy miért írtam mégis erről 
a témáról? Azért, mert példa
értékűnek tartom, hogy valami, 
ami megjavulhat, meg is javul! 
Nem mindig történik ez így! Rá
adásul eddig meg sem kellett ír
nom.

S ha lúd, legyen kövér! Ab
ban reménykedem, hogy egy
szer, amikor majd az illetékesek 
ideje engedi, sor kerül az utcai 
reklám helyesbítésére is!

-G-l

ha beteg lenne az egyszem utód 
már a tojásban, vagy amint ki
bújt abból, kölcsönből épített és 
milliárdokból felszerelt kórhá
zakban, méregdrága műszerek
kel tartanák életben. Aztán pedig 
háborút indítanának egymás 
ellen. Atombombát is gyárta
nának, és büszkék lennének ar
ra, hogy nemcsak a hangya
bolyukat, de még a vízcsapot is 
fel tudnák robbantani...

Nem, nem adok nekik cukros 
levet! Negró kutyám konzervje 
is nagyon ínyükre van. Amikor 
Negró kap egy adagot reggelen
ként, ők is kapnak akkora ada
got, mint egy méhecske tömege. 
Két napra is elég nekik. Micsoda 
lakomát csapnak! Mindenki 
kijön a bolyból. Fegyelmezet
tek. És úgy látom egyre többen 
vannak. Elférnek! Jól megfé
rünk egymás mellett. Ők nem 
tudják, mi szükség van rám, én 
nem tudom mi szükség van rá
juk. Vannak ők is, vagyok én is, 
és Valaki tudja, hogy mi szükség 
van ránk.

Buzgán József



24 TÜKÖR 2006. MÁRCIUS

Mit kell tudni a madárinfluenzáról?
Tisztelt Állampolgár!

Bár Magyarországon is megjelent a madárinfluenza vírusa, 
néhány egyszerű óvintézkedéssel Ön is meg tudja védeni magát és 
családját. Erről a betegségről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, 
teendőkről kívánunk tájékoztatást adni.

Mi a klasszikus influenza?
A klasszikus emberi influenza minden évben szezonális rend

szerességgel, ősszel-télen jelentkező megbetegedés, amelynek ki
alakulásáért az influenza vírus A, B vagy C típusa felelős. A klasz- 
szikus influenza magas lázzal, köhögéssel, torokfájással, izomfáj
dalommal járhat. Ez a megbetegedés emberről emberre teljed. Kö
zösségekben egymástól könnyen elkaphatjuk. A betegség ellen a vé
dőoltás a leghatékonyabb védekezés.

Mi a madárinfluenza?
A madárinfluenza alapvetően a szárnyasok fertőző betegsége, 

amelyet az influenza A vírusának különböző altípusai okoznak. A 
madarak egyes fajai különböző mértékben érzékenyek az influenza
vírusok változataira. A vadon élő víziszámyasok tünetmentesen is 
hordozhatják, a háziszámyasok azonban érzékenyebbek a fertő
zésre. Utóbbiaknál is vannak eltérések: míg a házityúk viszonylag 
ellenálló, a pulyka rendkívül érzékeny a vírus enyhébb változataira 
is. Egyes vírusváltozatok sem baromfira, sem emberre nem jelen
tenek veszélyt, míg mások, mint a hírhedt H5Nl-es altípus, szár
nyasokban nagy kiteijedésű járványokat okozhatnak.

Okozhat-e emberi megbetegedést a madárinfluenza?
Bár a madárinfluenza a szárnyasok betegsége, nagyon ritkán és 

különleges körülmények között az ember is megfertőződhet és 
megbetegedhet. Ez azonban csak a fertőzött állattal való nagyon 
szoros, közvetlen kapcsolat, érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi 
emberi megbetegedések ilyen módon történtek. A madárinfluenza
vírus a szárnyasok ürülékével, váladékával, vérével terjedhet állat
ról emberre (a baromfitelepeken, a számyasfeldolgozó-iparban dol
gozókra éppen ezért különleges biztonsági szabályok vonatkoz
nak). A vírus 70°C hőmérsékleten biztosan elpusztul. Mindemellett 

a valamilyen betegségben elhullott állatok húsa fogyasztásra alkal
matlan, ezért bizonytalan eredetű húst egyébként sem szabad elfo
gyasztani.

Hogyan védekezzünk a madárinfluenza ellen?
Az általános higiénés szabályok (pl. alapos kézmosás, ház

tartási fertőtlenítőszerek használata) betartásán túl kerülni kell 
minden olyan helyet, ahol fertőzött baromfi vagy egyéb madár for
dulhat elő. A közvetlen kapcsolatot beteg baromfival, élő vagy el
hullott vadmadárral, valamint állati ürülékkel szennyezett felüle
tekkel (érintés, szájba vétel) kerülni kell. Különösen fontos a 
gyermekek figyelmét felhívni erre, megtiltani, hogy madarakkal 
játszanak, és megtanítani nekik, hogy ha beteg, esetleg elhullott ma
darat látnak, arról szóljanak szüleiknek, nevelőiknek. Madárin
fluenzával érintett országokból nem szabad semmilyen élő szár
nyast (baromfi, díszmadár, vadmadár) vagy ilyen származású nyers 
terméket (hús, toll, tojás) behozni. Állati eredetű élelmiszerek beho
zatala az Európai Unió tagállamain kívülről egyébként is tilos, mert 
azok számos fertőző állatbetegséget térj eszthetnek.

Mi az állattartók kötelessége?
Természetesen a baromfiállomány megvédése érdekében a 

legtöbbet az állattartók tehetik az állategészségügyi jogszabályok 
betartásával, melyek egyik legfontosabb célja meggátolni a házi
szárnyasok és a vadmadarak között a vírus átadását. A vírus esetle
ges teijedése csak akkor akadályozható meg, ha az állategészség
ügyi szolgálat tudomást szerez minden esetleges megbetegedésről. 
Ezért valamennyi állattartó kötelessége, hogy az állományában je
lentkező, betegségre utaló tüneteket azonnal jelentse a legközelebbi 
állatorvosnak, hatósági állatorvosnak.
Ha Ön elhullott madarat talál, kérjük, hívásával ne a központi 
segélykérő számot, vagy a mentők általános hívószámát terhelje, 
hanem hívja az infóvonalat a 189-es számon.
Dr. Bujdosó László dr. Süth Miklós
Országos tisztiföorvos országos főállatorvos

A tűzgyújtás szabályaiból
Az elmúlt évek tapaszta

latai alapján a tűzesetek túl
nyomó részét a szabadtéri er
dő-, avar-, bozóttüzek teszik 
ki. Ezek nagy része tűzvédelmi 
szempontból önmagában ár
talmatlan, senkit és semmit 
nem veszélyeztet, legfeljebb a 
tűzoltókat dolgoztatja meg. 
10-15 %-ban azonban komoly 
károkat okoznak az erdőkben 
vagy kis faépületekben, szer
számosokra, kis gazdasági 
épületekre átterjedve. Persze 
az ártalmatlan tűz csak önma
gában vizsgálva az, mert adott 
esetben az ott dolgozó tűzoltó
erőket, eszközöket egy na
gyobb tűzesettől tartj a távol.

Mi a fontosabb!?
Ezen esetek vizsgálatánál 

szinte mindig az emberi fele

lőtlenségre vezethető vissza a 
tüzek keletkezése. Egy részük 
gondatlanság következménye. 
Ilyen például a száraz fűbe el
dobott vagy autóból, vonatból 
kidobott égő dohánynemü, 
gyufa vagy a „csak kis időre” 
magára hagyott kerti hulladék
égetés. Másrészük a túlzott ön
bizalom, vagy a tűz ereje alá- 
becsülésének eredménye. A túl 
nagyra nőtt száraz fű, rétek, 
árokpartok, a régi nádasok, er
dő- és tarlómaradványok el
égetése gyakran túl nagy falat 
az azt végzők számára. Persze 
ezen túlmenően sokszor ta
pasztaljuk, hogy a tűzgyúj
tóknak nem is céljuk a tűz kor
dában tartása, a fontos, hogy 
leégjen, ami felesleges, mind
egy mi a következménye. A tűz 

meggyújtása után dolguk vé
geztével távoznak. Vissza leg
feljebb akkor jönnek, amikor a 
tűzoltók már elvonultak, hogy 
a megmaradt részeket újból 
meggyújtsák. Harmadik eset a 
gyermekjáték, mely sajnos né
ha a legtragikusabb véget éri.

Az említett jelenségek meg
előzése sokszor kívül esik a 
tűzvédelmi hatóság és szakem
berek lehetőségi körén. Hiszen 
a gondatlanság miatt történt 
tűzesetnél az eldobott cigaretta 
ugyanolyan mozdulatnak a 
vége, mint az eldobott banán
héjé vagy chipses zacskóé. Az 
erdő szélére kihordott és meg
gyújtott kerti szemét ugyan
abból a körből származik, 
ahonnan az erdei illegális sze
métlerakás. Nekünk csak 
annyi lehetőségünk van, hogy 
mindenhol és mindenkor - pld. 
ebben a cikkben is - nagy be

tűkkel figyelmeztessünk: NE! 
Ne dobjuk el az égő cigarettát, 
gyufát, ne hagyjuk ott az égő 
száraz füvet, nádast. Ne hagy
juk sorsára a tűzrakást vagy 
erdei tűzrakóhelyet. A gyere
kek esetében a jó példamuta
tás és a tűzzel való megfelelő - 
mit szabad s mit nem - bánás
módra való nevelés lehet a 
megoldás, mely feladata mind 
a szülőknek, mind az iskolá
nak, mind a tűzvédelmi szak
embereknek. Tudatosuljon a 
gyerekekben, milyen veszélyt 
vállal azzal, ha egy gyufát 
meggyújt.

Azonban ha már véglegesen 
és megmásíthatatlanul eldön
töttük, hogy egy nagy-nagy 
tüzet rakunk, akkor tartsuk be a 
tűzveszélyes tevékenységre 
vonatkozó előírásokat!
PéldáukAz épületektől és a

(Folytatás a 25. oldalon)
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Technikatörténet: Heinrich Hertz Rudolf

Elektromos készülékeink 
adattábláján a teljesítményen 
(W), a feszültségen (V), 
satöbbin kívül olvasható az 
“50Hz” jelzés is. (Egyes orszá
gokban 60 Hz.) Érdemes tudni, 
hogy a Hertz rövidítés német 
fizikus nevének rövidítése.

James Clark Maxwell 
(1831-1879) angol fizikus 
1873-ban észlelte az elektro
mágneses hullámok létezését.

A tűzgyújtás szabályaiból
(Folytatás a 24. oldalról)
tárolt éghető anyagoktól 6-20 
méter távolság betartása cél
szerű, a tűz nagyságától és az 
épület anyagaitól függően. A 
tűzrakás helye körül 1-2 méter 
széles védősávot alakítsunk ki, 
ahol a talajt száraz, éghető 
anyag ne borítsa. A levegőben 
való átterjedés megakadályo
zására szélcsendes időben vé
gezzük a tevékenységet.

Tartsunk készenlétben olyan 
eszközöket, melyekkel a tüzet 
kordában tudjuk tartani, illetve 
ha kell, gyorsan el tudjuk ol
tani. Néhány kéziszerszám (la
pát) pár vödör víz, vagy a kerti 
locsolótömlö általában megfe
lelő lehet, és megéri a fárad
ságot az odakészítése.

A tűzgyújtás esetében is tart
suk szem előtt az egy ember 
csak fél munkás munkabiz
tonsági szabályt, és a várható 
tüzterület nagyságától függő
en többen végezzük a munkát. 
A nagyobb terület esetén tűz
védő sávok kialakításával több 
kisebb tűzszakaszban is végez
hetjük a tevékenységet. Illetve 
a már régen ismert - tűz ellen 
tűz - módszerrel is csökkent

Megállapította, hogy a fény
hullámok és az elektromágne
ses hullámok lényegében azo
nos jelenségek, csak hullám
hosszukban különböznek. 
Hertz (képünkön), Maxwell 
nyomdokán 1883-ban, 26 éves 
korában az elektromágneses 
hullámok vizsgálatával kez
dett foglalkozni. 1888-ban már 
nemcsak létezésüket bizonyí
totta, hanem kísérletileg kimu
tatta, hogy ezek a hullámok 
ugyanúgy viselkednek, mint a 
fény és a sugárzó hő. Bizonyí
totta, hogy elektromos kisü
lések alkalmával elektromos 
rezgések indulnak ki a világ
űrbe, és hullámszerűen teljéd
nek tovább. Lényegében a rá
dióhullámok irányíthatóságát 
és visszaverődését fedezte fel.

hetjük a munka létszámigé
nyét.
Természetesen a fent leírtak 
alapszabályok, melyek min
den esetben figyelembe veen
dők. Azonban a helyi sajátos
ságok jelentősen befolyásol
ják azt, hogy még mire kell 
odafigyelni. A szabadban ége
tés tűzvédelmi vonatkozásain 
túlmenően a levegő védelmé
vel kapcsolatos következmé
nyek sem elhanyagolhatók. 
Mielőtt bárki nekikezd az 
égetésnek, vegye figyelembe a 
21/2001 (II. 14.) kormányren
deletet, ugyanis ez a jogsza
bály a szabadban történő ége
tést általában tiltja.

Bár a legtöbb településen az 
égetés szabályait helyi rende
letben szabályozták, melynek 
érdemes utánanézni.

A végére pedig talán egy 
meglepőnek mondható statisz
tika: az úgynevezett avartüzes 
időszakban napi 15-20 alka
lommal avar-, illetve nádas- 
tűzhöz kell vonulnunk Pácéi
tól Aszódig, Zsámboktól Vác- 
kisújfaluig.

Bihari János 
tűzoltó alezredes 

A hullámok terjedése (300.000 
km/s), visszaverődése és meg
törése is azonos a fényhullá
mokéval, csupán hullámhosz- 
szuk körülbelül egymilliószor 
nagyobb a fény hullámhosz- 
szánál. Nemzetközi megálla
podás szabályozza a rádiók 
frekvenciáját. A televízió rá
dióhulláma igen nagy frek
venciájú. A radar (rádióloká
tor) is nagy frekvenciájú hullá
mokat bocsát ki keskeny nya
láb formájában. A tárgyakról 
visszaverődő hullámokat fel
fogják. A kibocsátás és a visz- 
szaverődés közti időből meg
határozzák a tárgy távolságát. 
Hasonló módon lehet bemérni 
az ismeretlen rádióadók helyét 
is. Nagy frekvenciás készülé
keket használnak sütéshez, or
vosi célokra, sőt az ionoszférát 
kutató állomások is a Hertz- 
féle felfedezések elvén mű
ködnek. Nézzünk meg 1-2 
példát: 
villanyvonatok árama: 16 
egész 2/3 Hz, 
hálózati vált, áram: 50-60 Hz 
hangfrekvencia: 16-20000 Hz 
rádiók hosszú hulláma: 
150-300 Hz 
középhullám: 500-1600 
kHz 
rövidhullám: 6-16 MHz 
ultrarövidhullám: kb. 100 
MHz.

Tanulságos, hogy egy fel
fedezés milyen sok területen 
tette szebbé és jobbá az embe
riség életét. Több feltaláló, fel
fedező erről a „lépcsőfokról” 
lépett tovább. Hertz is már a 
mások által kikísérletezett 
eredményeket használta fel.

A hálózati áram frekven
ciáját periódusmérő műszerrel 
ellenőrzik. Ilyen műszer meg
tekinthető az Aszódi Elektro
mos Gyűjteményben is.

Kaáli Nagy Kálmán

LOMTALANÍTÁS: 
ÁPRILIS 28-29.

“MENETRENDJE” 
A KÖVETKEZŐ 
SZÁMUNKBAN

Mióta társunk 
a kutya?

A farkas háziasítása kb. 15 
ezer évvel ezelőttre tehető, 
amely jóval előbb történt a 
többi háziállat domesztikáci- 
ójánál. A ló kb. 5-6, a kecske 
pedig kb. 10 ezer éve ment át e 
folyamaton. Szarvasvadásza
tot bemutató kelet-spanyol- 
országi sziklarajzon (i.e. 
12-10 ezer évi) a kutya már 
az emberrel együtt vadászik.

Az “együttműködés” mind
két fél számára előnyös volt: a 
farkas érzékszervei jobbak, 
ezért előbb észrevette a zsák
mányt és az ellenséget (nagy
ragadozókat, más embercso
portokat), ugyanakkor a farkas 
is nagyobb biztonságban volt a 
tüzet és fegyvert használó em
ber közelében a nagyragado
zóktól, és az ember segítségé
vel nagyobb állatokat is el 
tudott ejteni. Az idő előreha
ladtával őseink a nekik tetsző 
viselkedésű farkasokat tűrték 
meg maguk mellett, ezeket 
táplálták, így létrejött egy 
mesterséges kiválasztás, amit 
a tenyésztés kezdetének tekint
hetünk. Az ember mellett élő 
farkasok - melyeket tápláltak 
- és a vadon élő farkasok - 
amelyeket üldöztek - viselke
dése különbözővé vált. Ha be
legondolunk, hogy a múlt szá
zadra az ember csaknem tel
jesen kiirtotta a farkast Euró
pából, a vadon élő állat em
berkerülő magatartása érthető
nek tűnik.

Hogy választ kapjunk arra a 
kérdésre, hogy miért a farkast, 
és nem a rókát, a hiénakutyát 
vagy az aranysakált tekintjük a 
kutya ősének, a faj defíníciój át 
kell megismernünk. Eszerint 
az egy fajhoz tartozó egyedek 
származása közös, lényeges 
külső és belső tulajdonságaik
ban megegyeznek, és egymás 
között párosodva termékeny 
utódot hoznak létre. Ezeknek a 
kritériumoknak pedig csak a 
farkas felel meg.

Lados Tibor
okleveles kutyakiképző
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Sikereink a Petőfi Iskolák Országos Találkozóján
Iskolánk az évente megren

dezésre kerülő Petőfi Iskolák 
Országos Találkozóján vett 
részt, Pápán. Március 9-én 
délelőtt indultunk vonattal és 
közel négyórás út után érkez
tünk Pápára. A vasútállomáson 
már izgatottan vártak ránk kí
sérőink, akik végigkalauzoltak 
bennünket a négy nap alatt. Az 
este a szokásos ismerkedés, szó
rakozás jegyében telt el. A kez-

A Művelődés Hete - a Tanulás 
Ünnepe a Galga mentén

Lapunk utcára kerülésével 
egy időben, több helyszí
nen zajlott az a konferencia, 
amelyet a Budapest Kör
nyéki Népfőiskolái Szövetség 
szervezett a közreműködő 
partnerintézményekkel kar
öltve. A közös gondolkodás 
célja az volt, hogy választ ad
jon arra a kérdésre: milyen 
gondokkal küzd a Galga 
mente a munkaerő-ki
használtság terén, a használ
ható tudás tekintetében, il
letve milyen lehetőségek mu
tatkoznak ezen problémák 
orvoslására.
Talán nem túlzás azt állítani, a 
Galga mentén élő fiatalok bő
ven válogathatnak a középis
kolák között. Aszódon két 
gimnázium várja őket, Gödöl
lőn négy, Hatvanban szintén 
négy középiskola tárja ki előt
tük kapuit, és akkor még nem 
számoltunk Váccal, amely vá
ros iskoláiba szintén nagy 
számú diákság jár a térsé
günkből. Igazából azonban 
nem is e korosztály tudásmeg
szerzési lehetőségével van a 
legnagyobb gond, sokkal in
kább a középkorú réteg hasz
nálható tudásával. E generáció 
korábban szerzett ismeretei ja- 

Orvosi ügyelet:
20 9271-171

deti feszélyezettséget a diszkó 
oldotta fel. Második nap a reg
geli elfogyasztása után buszra 
szálltunk és kezdetét vette a 
barangolás Kemenesalján.

Az első állomás Pápoc volt, 
ami a környék legnagyobb me
zővárosának számított egykor, 
napjainkban kulturális központ
nak számít. Utunk Csöngőre ve
zetett. Itt Weöres Sándor szülő
házátjártuk körbe. Majd tovább- 

va részben elavultak, emiatt 
egy esetleges munkahely
vesztést követően nehezen ta
lálnak ismét munkát. Átkép
zésre, továbbképzésre van 
szükségük.
A népfőiskolái szövetség arra 
számít, hogy a felnőttkép
zésben ismét jelentős szerepet 
vállalhat. Első lépésként - 
többek között az említett kon
ferencia segítségével - azt kí
vánja felmérni, a Galga men
tén mit érdemes oktatni annak 
érdekében, hogy az említett 
generáció munkát, hasznosít
ható tudást vesztett tagjai is
mét jó eséllyel szerepeljen a 
munkaerő-piacon.
A konferencia március 23-án 
kezdődött Aszódon, az Evan
gélikus Gimnáziumban, amit 
másnap a térség két települé
sén megrendezett műhelyta
nácskozások követtek. Püs
pökhatvanban, a biofarmon 
Fenntartható vidékfejlesztés - 
autonóm kistérség című elő
adáson hallottakat vitatták 
meg a résztvevők, Dányban 
pedig a népfőiskola képzés le
hetőségei volt a központi téma. 
A konferencia hozadékáról kö
vetkező számunkban olvas
hatnak. Rácz Zoltán 

indultunk következő helyszí
nünkre, Ostffyasszonyfára, 
amely Petőfi életrajzából már 
ismerős volt számunkra, ugyan
is a verseny témája Petőfi élet
rajzának azon része volt, amit 
Pápán és környékén töltött. 
Az igazi túra ezután vette kez
detét a Ság-hegyen, ahol Moz- 
gai Zsolt tanár úr tartott nekünk 
érdekes földrajzi előadást a kör
nyező hegyek kialakulásáról. 
Utunk Egyházashetyén folytató
dott, ahol Berzsenyi szülőházá
ba mehettünk be. Sajnos ekkor 
már esett az eső és nem sejtettük, 
hogy milyen „meglepetés” vár 
bennünket. Útban Iszkáz felé az 
első csoportot szállító busz durr
defektet kapott, így az egy 
buszon való utazás tényleg közel 
hozott egymáshoz minket. Sze
rencsére mire megtekintettük 
Nagy László szülőházát, már 
megérkezett a felmentő sereg. A 
kirándulást a helyiek egybekö
tötték egy kvízjátékkal, amely
nek pontszámai beleszá-mítot- 
tak a versenybe. Az estét megle
petésprogram zárta, ezen kívül 
ingyenesen igénybe vehettük a 
Várkert fürdő medenceszol
gáltatásait.

Másnap elkezdődött az igazi 
megmérettetés. A verseny első 
állomásaként a „Bolyongás 
Pápán” helyismereti vetélkedőn 
vettünk részt. A csapatokat a 
kísérödiákok segítették, az ő 
helyismeretükre támaszkodhat
tunk. A bolyongás során bejár
tuk Pápa belvárosát. Megcsodál
hattuk az Esterházy-kastélyt, a 
Nagytemplomot és azt a házat, 
ahol Petőfi lakott.

A séta zárásaként visszamen
tünk az iskolába, ahol elkezdő
dött a csapatok versenye. 
12 iskola indult a vetélkedőn. Az 
első fordulóban Petőfi verse
ihez kapcsolódó villámkér
désekre kellett válaszolni. A má
sodik forduló előtt, pihenés
képpen a Református Líceum
ban meghallgattuk Veress Zsu
zsa tanárnő irodalomtörténeti 
előadását, és megnézhettük a 
Líceumban kiállított Petőfi 
relikviákat. A verseny második 

részét szerepjáték, képfelis
merés és számos apró feladat 
nehezítette meg. Már megnyu
godva fogyasztottuk el vacso
ránkat, és addig a szervezők át
rendezték az aulát igazi kávé
házzá. teázás mellett hallgathat
tuk meg a szavalókat, megte
kinthettük a pályázatra kiírt kis- 
filmeket, valamint fotókat, a 
szünetekben bordalokat énekel
tünk.

Másnap reggel már izgatottan 
vártuk az eredményeket, amely
nek kihirdetése 9 órakor kezdő
dött ünnepélyes keretek között. 
A díjkiosztás után a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
átvehette a Petőfi iskolák által 
összegyűjtött adományt.

Ezután könnyes búcsút vet
tünk az itt megismert diákoktól, 
kísérőinktől és kezdetét vette az 
utazás hazafelé. Alig vártuk már, 
hogy hazaéljünk, és minden
kinek elmondhassuk a jó hírt, 
hogy második helyezést értünk 
el, és azt, hogy a pályázati kate
góriákban is sikeresek voltunk. 
Oláh Dénes 10. A osztályos 
tanuló film kategóriában első 
helyezést ért el, Papp Éva a 
képzőművészeti pályázaton, va
lamint Csikós Csaba fotós pá
lyázaton szintén dicséretet ka
pott.

Köszönjük helyi kísérőink
nek, Pulay Zoltán tanár úrnak, 
Szabad Krisztának, Sándor 
Alexandrának és Bariska Pé
ternek a négy napon át kapott 
kedvességet, segítséget. Külön 
köszönet felkészítő tanáraink
nak: Hőnigné Zádor Éva Mária 
tanárnőnek és Veszprémi Péter 
tanár úrnak.
Reméljük, hogy ajövö évi buda
pesti versenyen is hasonlóan jó 
eredményt érünk el.
Köszönjük Pápa! Hajrá Aszód! 
A csapat tagjai voltak: Kurcz Ju
dit 12. A, Heltai Sára 10. A, Za- 
tureczki Zsófia 10. A, kísérő
tanár: Majer Orsolya

Heltai Sára, Kurcz Judit, 
Zaturecki Zsófia

Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 

Kollégium
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Tavaszi gólzápor az Aszód FC pályáján
Az ifik és a felnőttek 21 gólt rúgtak a Kiskunlacházának

Szép, koratavaszi időben 
mintegy 200 néző előtt került 
sor az első hazai mérkőzésre. 
Ellenfelünk a Kiskunlacháza 
együttese volt. Az ifjúsági csa
pat folytatta őszi menetelését, 
15:0-ra verte a vendégek ha
sonló korú csapatát. A győze

Egy aszódi gól a 15-ből: az ifik lelépték ellenfelüket A felnőttek akár egy tucat gólt is lőhettek volna
lem okozta öröm azonban nem 
lehetett felhőtlen, hiszen az 
aszódi csapat egyik játékosát 
súlyos sérülés érte. Gabai 
Gábor összerúgott az egyik 
vendég játékossal, s a kórház
ba szállítását követő röntgen
felvétel kiderítette, hogy síp- 

csontrepedést szenvedett. 
Gipsz és néhány hetes pihenés 
vár a tehetséges játékosra, aki
nek jobbulást kívánunk!
Több új játékossal erősített az 
Aszód FC felnőtt csapata, ami 
meglátszott a mutatott játékon 
is. Már a 6.percben megzördült 

a lacházi kapu hálója. A bün
tetőterületen belül buktatták az 
aszódiak új játékosát Szeifert 
Istvánt, aki a jogos büntetőt 
magabiztosan értékesítette. 
(1:0) A10. percben 10 emberre 
fogyatkozott a vendégalakulat, 
reklamálásért mutatott piros 

lapot a bíró az egyik kiskun- 
lacházi játékosnak, majd egy 
cserejátékost is az öltözőbe 
küldött. A 18. percben ismét 
Szeifert volt eredményes (2:0). 
A 20. percben fejesgóllal 
szépítettek a vendégek (2:1), 
majd az aszódi Nenad mutatta 

meg, fejelni ő is tud (3:1). A 
gólgyártás a II. félidőben is 
folytatódott: a 13. percben egy 
szép támadás végén Balázs 
Péter, majd a 20.percben Nagy 
Péter talált a kapuba. A 6:l-es 
végeredményt Nenad fejes
góllal állította be.

Összefoglalva: pontos, sok
szor szellemes támadásokat 
vezetett a hazai csapat. Az új 
igazolások bemutatkozása jól 
sikerült. A Nagyrédéről érke
zett Szeifert István két góllal, a 
Jászapátiból igazolt Berkes 
István pontos játékával járult 
hozzá a magabiztos győze
lemhez. A góllövőkön kívül 
meg kell említeni a csapat két 
Gergőjét: Gábor Gergő és 
Simó Gergő is remekül futbal

lozott. Támadásban és véde
kezésben is nagyszerű teljesít
ményt nyújtottak, ha kellett, 
csúsztak-másztak, s bátran se
gítették a támadásokat is.

Kovács Tamás

Március 15. Kupa: közel százan indultak a lóversenyen
Megszánta az időjárás a Március 15. Kupa lövészverseny 
rendezőit, a Galga Polgárőr Egyesület tagjait, akik évről-év- 
re töretlen lelkesedéssel hívják versengeni március idusán a 
lőni szeretőket, és teremtik meg ennek a feltételeit. A hagyo
mányos, ezúttal is jó hangulatú esemény - melynek Sztán

Eredmények:
Felnőtt férfi egyéni:
1. Ifj. Szenoráczki Ferenc
2. Pála Sándor
3. Chugyik János
Felnőtt női egyéni
1. Hmcsár Hajnalka
2. Oláh Nikoletta
3. Király Viktória
Felnőtt férfi csapat
1. Bundás
2. Arany
3. Célzóvíz
Ifjúsági egyéni
1. Szászi László
2. Kovács Bálint
3. Lados Norbert
Gyermek csapat
l.SWAT
2. Elit
3. Bűbájosok

Gyermek egyéni
1. Laukó Péter
2. Konkoly Roland
3. Kaszás Viktor

A szervezők ezúton köszönik 
az alábbi szponzorok támoga
tását:
Aszód Város Önkormányzata, 
Molnár József, Frajna györgy, 
Rácz Zoltán, Sztán István, 
Sóvári József, Lukács Lajos, 
Grandelisz László — Aszódi 
Malom, Pauló Pál — Aszódi 
Kenyérgyár, Pásztor Attila, 
Kárász Pál
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Az “Erdőmesterek” 
túraajánlata

Pünkösd a Bükkben
Helyszín: Bélapátfalva — Szilvásvárad
Időpont: Június 03-05.
Várható összköltség: 7.000 - 12.000 Ft/fő (Szállásdíj, vacsora 
és útiköltség).
Jelentkezés: folyamatosan, legkésőbb május 15. 20 óra.
Kerékpárral a Kálli-medencében és Badacsony környékén 
(Tábor 12 -16 éveseknek).
időpont: Július 19-29.
Túravezető: Drippey László és Budavári Erika
Jelentkezés: folyamatosan, legkésőbb május 31. 20 óra Buda
vári Erikánál (Aszód Hajnóczy u. 5.T.:400-182;mob.:30 381- 
7217).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Külön bejáratú, 50 négyzetméteres, központi fűtéses 
házrész kiadó Aszódon. Telefon: 0670387-4686
Vendégkörrel rendelkező fodrászt felvennék. Telefon: 06 06 70 
382-9929
Analóg hangzó- és videonyagok digitalizálása minőségi 
nyersanyagra, zajszűréssel, kívánságra menüvel. 06 20 974- 
3040
Havanese bichon 3 hónapos kiskutyák eladók. Irányár: 30 ezer 
Ft. Ugyanitt 3 éves szüleik is elvihetők. Irányár: 40 ezer Ft. Te
lefon: 28 403-586; 06 20 413-2243
Aszódon ötszobás, két fürdőszobás, nappalis, étkezős, tető
tér beépítéses családi ház eladó. Garázzsal, nagy, füvesített 
kerttel. Iskola, óvoda a közelben. Irányár: 24 millió Ft. 06 
70226-6742

Bringások figyelmébe!
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület kerékpáros teljesítményt 
hirdet április 29-ére. A nevezőknek meghatározott szintidő alatt 
kell 20, 40, illetve 70 km-es távot teljesíteniük. Lehet tehát 
elkezdeni edzeni.
A rendezvény pontos részleteiről a következő Aszódi tükörben, 
illetve az Aszód Televízió képújságjában olvashatnak.

ASZÓDITÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: 

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59. 
Tel.fax: 281402-321 

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 
ISSN-1217-890X

Böjtölés havában
„És mikor negyven nap és 

negyven éjjel böjtölt vala, vég
re megéhezek. Es hozzámen- 
vén a kísértő, monda néki: Ha 
Isten fia vagy, mondd, hogy e 
kövek változzanak kenyerekké. 
O pedig felelvén, monda: Meg 
van írva: Nem csak kenyérrel 
él az ember, ... ’’ /Mt 4:2-44/

Vízszintes: 1. Máté evan
géliumából való idézet foly
tatásának első része, zárt 
betű: I 12. Női név 13. Szin
tén ne 14. Elhullott állat 15. 
Ragadozó madár 16. Szívni 
kezd 18. Juttat 19. Félév! 20. 
Néma teke! 21. Szópótló szó 
22. Állat „fegyvere” 24. Egye! 
25. Nem ide 26. A közelebbit
27. Időszámításunk előtt röv.
28. Kacag 30. Morzejel 31. 
Némán tüzel! 32. NLO 33. 
Kutya háza 35. Tüskés virág 
37. Tova 38. Ilona becézve 
39. Magyar Televízió 40. Mé
ter 41. Egyiptom fővárosa 43. 
Számjegy 44. ÓE 45. Kén 
46. Vés 47. Magas testhő
mérséklet 48. Nyakmelegítő

49. Zenélni kezd! 51. Szemé
lyes névmás 52. ... Hónalj- 
mirigy (magyar paródia 
zenekar) 55.Nem ekkora

Függőleges: 1. Magyar au
tójelzés 2. Forma 3. Tehát 4. 
Kiejtett betű 5. Pacát szétkenő 
6. Em! 7. Iskola becézve 8. 
Tiltószó 9. Átmérő jele 10. 
Pataky Attila zenekara 11. A 
férfi párja 12. Az idézet foly
tatásának második része, 
zárt betű: Á 17. ... a hangya 
(anim. film) 18. A távolabbit 
21. Hozzám 22. Az idézet 
befejező része 23. Gabona 
féle 25. Védő 26. Földönk
ívüli manó 29. Ilyen burgonya 
is van 31. TZV 34. Római 51 
36. A távolabbi helyen 38. 
Novellát, regényt ír 42. Papírra 
jegyezné 43. Házalni kezd! 
44. Rágó betűi, keverve! 47. 
Talál 48. Dunántúli folyó 50. 
Nógató szó 51. Állóvíz 53. 
Rák szélei! 54. Bőr 55. Am
per 56. Határozott névelő

- fiié -

Februári rejtvényünk helyes megfejtése: “O hű lesz, bármit hoz
zon a jövő”. A Móni Fotó 2000 Ft-os filmkidolgozásra és aján
dékfilmre feljogosító utalványát Bágyoni Gáborné (Malom köz 
3.), míg a FÁMA könyvesbolt 2500 Ft-os vásárlási utalványát 
Gyimesi Zoltánná (Dózsa Gy. u. 31.) nyerte. A nyereményükről 
szóló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: április 10.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!


