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Ami a 
persenéssel 

kezdődik
A minap egy aszódi fél

barna kenyeret majszolgat- 
va az jutott eszembe, bizony 
büszkék lehetünk arra, 
hogy ez a jóízű eledel itt, az 
aszódi malomban készül. 
Pontosabban szólva az Első 
Pesti Malom-, és Sütőipari 
Részvénytársaság Aszódi 
Malomüzemében. Aztán 
azon gondolkodtam, meny
nyire kevéssé ismert a mű
ködése, és máris megfogant 
bennem a szándék: elláto
gatok ide.

Az üzemet könnyű meg-
(Folytatás a 7. oldalon)

Tóth Gábor átvette a megbízólevelét
Lemondott a választási bizottság elnöke és két tagja

Bár faragott hátrányából 
Szabó Imre, az MSZP or
szággyűlési képviselő-jelölt
je a külképviseleteken, illet
ve Aszód 4. számú szavazó
körzetében leadott voksok 
megszámlálása után, a sor
rend nem változott, a máso
dik forduló Tóth Gábor (FI- 
DESZ-KDNP) sikerét hozta, 
és ez már végeredménynek 
tekintendő.

A régi-új honatya május 11- 
én vette át a megbízólevelét 
Benczéné dr. Péli Margittól, az 
5. számú Országos Egyéni Vá
lasztókerület elnökétől. Előtte 
Kovács Tamás alpolgármester 
gratulált a képviselőnek, és 
kívánt neki jó munkát.

Értesüléseink szerint az ügy
védnőnek bizottsági elnökként 
ez volt az utolsó ténykedése, 
mivel ő, valamint a bizottság 
két további tagja - dr. Molnár 

Diána és Györfiné Hajdú Szil
via - lemondott tisztségéről 
Tóth Gáborral készített inter
júnkat lapunk ó.oldalán olvas
hatják.

Podmaniczky-kastély:
csak állagmegóvás

Vandálok útjában volt 
a Petőfi-szobor

Felállványozták a Podmaniczky-kastélyt, mert kicserélik az 
ereszcsatornákat. Mindezt az ott dolgozó munkások mondták el. 
Sajnos lapzártánkig nem sikerült sem az országos egyháznál, 
sem a Műemlékvédelmi Hivatalnál olyan illetékest találni, aki 
nyilatkozott volna arról,várható-e további állagmegóvó mun
kavégzés az épületen.

Május 21-re virradóra alkalmi 
“erősjánosok” ledöntötték a 
múzeum előtti Petöfi-mell- 
szobrot. A szembelévő házban 
lakó néni éjszaka hallott némi 
zajt. Ekkor ki is nézett, és látott 
néhány alakot, ám nem mert 
kimenni. Sajnos az nem jutott 
eszébe, hogy rendőröket vagy 
a polgárőröket értesítse telefo
non. Szerencsére az emlékmű 
nem sérült meg, és a napokban 
ismét a helyére került. A 
vandálok nem elégedtek meg a 
szobor ledöntésével, a Petőfi 
utca néhány házának faláról a 
telefonvezetéket is letépték. A 
rendőrség vizsgálatot folytat 
az ügyben. R. Z.
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Önkormányzati hírek
2006. április 19.

■ A képviselő-testület első
ként a 2005-ben elvégzett 
gyermekjóléti és gyermekvé
delmi feladatokról hallgatott 
meg beszámolót. A témáról 
következő számunkban olvas
hatnak.

■ Mint arról korábban 
beszámoltunk, az Aszódi Kis
térség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása Aszód és 
Túra székhellyel szervezte 
meg a szociális és gyermek
jóléti feladatellátást. A műkö
dés formai keretében történt 
némi módosulás, amit a kép
viselő-testület j óváhagy  ott.

■ 300 ezer forintot biztosí
tott a grémium az Állítsunk kö
zösen májusfát! nevet viselő 
rendezvényhez, amely azóta 
lebonyolításra került.

■ A városban tervezendő, 
tervezhető útépítés volt a kö
vetkező napirendi pont témája. 
Erről részletesebben tájéko
zódhatnak lapunk 4. oldalán, 
csakúgy mint a fogorvosi pra- 
xisokprivatizációjáról.

■ A város nemrégiben elad
ta a Petőfi utca 8. szám alatti 
ingatlant, és az új tulajdonos 
már meg is kezdte az épület 
bontását. A képviselő-testület 
most úgy döntött, hogy kez
deményezi a mellette lévő, 
191-es helyrajzi számú ingat
lan tulajdonjogának térítés
mentes megszerzését, így biz
tosítva, hogy az továbbra is 
közterület maradhasson. A te
rület jelenleg a Pest megyei 
önkormányzat tulajdonát ké
pezi.

■ 4,4 millió forintot nyert az 
önkormányzat a Pest megyei 

Területfejlesztési Tanácshoz 
támfalépítésre benyújtott pá
lyázaton. A pénzből a Dózsa 
György utca 23. szám alatti 
támfalat építik újjá. A képvise
lő-testület döntése értelmében 
a munka elvégzésére hat meg
hívott cég ajánlata közül vá
laszthat a közbeszerzési bizott
ság.

■ Tovább tervezteti az ön
kormányzat a város déli ipar
területének ivóvíz-, illetve 
szenny-vízhálózatát. A munka 
1 millió 200 ezer forintba ke
rül.

■ A grémium május 12-re 
tűzte ki a közmeghallgatás idő
pontját. Lapunk ... oldalán az 
azóta megtartott rendezvény
ről olvashatnak.

■ Támogatta a képviselő
testület Szokolya község ön
kormányzatának azon kérését, 
hogy a település csatlakoz
hasson az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Kör

nyezetvédelmi Önkormány
zati Társuláshoz. Mint köz
tudott, ez a társulás a korszerű 
kommunális hulladékkezelés 
biztosítása érdekében alakult, 
és Gödöllőn valamint Nógrád 
megyében építtet regionális 
hulladéklerakót.

■ Támogatták a döntés
hozók a megyei önkormányzat 
azon kérését, hogy a Szontágh 
lépcső 4. szám alatti ingatlant 
közvetlenül a megye igényel
hesse vissza az ÁPV Rt-töl, 
mivel így lerövidülhet a hiva
tali ügyintézés, amely lehetővé 
teszi, hogy a Petőfi Múzeum 
raktárként használhassa a 
szóban forgó ingatlant.

■ A képviselő-testület végül 
telekvásárlási ügyekben dön
tött, majd jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű hatá
rozatokról és a két ülés közt 
tett intézkedésekről. A jegy
zőkönyv teljes terjedelmében a 
Városi Könyvtárban olvas
ható.

Két fogorvos vállalná, egy nem a privatizációt
A képviselő-testület egyelőre elhalasztotta a döntést

Két fogorvos vállalná, a 
harmadik viszont nem, 
hogy a továbbiakban vállal
kozóként dolgozzon tovább 
a Szakorvosi Rendelőinté
zetben. A privatizációs fo
lyamat elindítását az ön
kormányzat kezdemé
nyezte az egészségügyi in
tézményben végrehajtan
dó takarékossági intézkedé
sek egyikeként.

A fogorvosi praxisok pri
vatizálása akkor vetődött fel, 
amikor a képviselő-testület 
azt észlelte, hogy a korábban 
nyereséges rendelések 2005- 
ben már veszteséget termel
tek, miközben a betegforga
lom szinte azonos volt a ko
rábbi időszakban tapasztal
takéval. Az ez év márciusá
ban hozott önkormányzati 
határozat értelmében a három 
érintettnek nyilatkoznia kel
lett arról, készek-e szerződést 
kötni a várossal a területi ellá

tási kötelezettség vállalása 
mellett. Két fogorvos - dr. Ac- 
kermam Terézia (aki egyéb
ként már nyugdíjasként gya
korolja hivatását) és dr. Balsai 
Mihály — úgy nyilatkozott, haj
landóak a fogászati praxis vál
lalkozásban történő működ
tetésére, dr. Borsos Jenő vi
szont úgy foglalt állást, hogy 
neki ez a forma kedvezőtlen, 
mivel csupán három éve van a 
nyugdíjig.

A jelenleg közalkalmazott
ként dolgozó három orvosnak 
a praxis vagyonértékű jogot je
lent, amely automatikusan át
vihető a vállalkozásba. Ök köt
hetnek az önkormányzattal 
feladat-ellátási szerződést, és 
ők kapják ezt követően az 
OEP-finanszírozást. A praxis
jogot a későbbiekben akár el is 
adhatják.

A legutóbbi képviselő-tes
tületi ülésre elkészült a két 
fogásszal kötendő szerződés

tervezet, ám ezt a képviselő
testület végül nem hagyta jóvá. 
Indokként az szerepelt, hogy a 
két orvos szerződés-tervezete 
eltér egymástól, de az is érv
ként hangzott el, hogy az ügy
ben jó volna megismerni a 
Szakorvosi Rendelőintézet új

A táblák megszépülnek, 
de hol hirdessenek az aszódiak?

Egy gödöllői vállalkozóval 
kötött szerződésnek köszön
hetően megszépültek a város
ban a főútvonal mellett el
helyezett reklámtáblák. Üröm 
az örömben, hogy az új mű
anyag felületek csupán egy- 
egy cég reklámját tartalmaz
zák, nincs lehetőség arra, hogy 
a város intézményei, civil szer
vezetei elhelyezhessék rajtuk 
hirdetményeiket. Ezzel a 

- a közeljövőben kinevezendő 
vezetőjének állásfoglalását is. 
Egyelőre tehát minden marad a 
régiben, de ez azt is jelenti, 
hogy a veszteség tovább ter
melődhet.

R.Z.

gonddal a képviselő-testület is 
foglalkozott. Fehér Endre, a 
műszaki iroda vezetője azt a 
tájékoztatást adta, hogy egye
lőre csak három olyan hely 
maradt, ahol a fent említett hir
detmények, programajánlók 
feltehetők, ám rövidesen újabb 
három - a képviselő-testületi 
ajánlások figyelembevételével 
kihelyezve - hirdetési tábla 
szolgálja ezt a célt. R. Z.
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Még egyszer a választásokról
Új kampányelemek: polgármesteri ajánlások, fantomszervezetek

Nem túlzás állítani: min
den eddiginél hevesebb 
kampányt éltünk át az el
múlt néhány hónapban, 
amelynek során számos új 
elemmel találkoztunk. Ko
rábban nem foglaltak példá
ul állást a polgármesterek 
egy-egy jelölt mellett, a pár
tok szórólapjainak tartal
mában pedig talán kevesebb 
volt a személyeskedés. 
Mindez vélhetően erősíti 
majd a döntéshozók azon 
szándékát, hogy felülvizs
gálják és szükség esetén át
dolgozzák a választási tör
vényt.

Az 5. számú Országos 
Egyéni Választási Bizottság
nak is jóval több dolga akadt, 
mint korábban. A szokásos 
kampánycsendsértéseken túl 
a szórólapok tartalma okozott 
bőséges fejtörést. Aszódon és 
Kartalon például a választás 
második fordulója előtt olyan 
röpiratok jelentek meg, ame
lyek Tóth Gábor támogatá
sára kérték a szavazókat, arra 
hivatkozva, hogy az MSZP 
listájáról Szabó Imre az első 
fordulóban már bejutott a par
lamentbe. (Tóth Gábor meg
keresésünkre elhatárolódott a 
kampányanyagtól, amelynek 
megjelenéséhez nem adta hoz
zájárulását - a szerk. meg
jegyzése). Hasonlóan elhatá

Pest megye területi 
választókerületi eredménye

(A szavazatok száma és a százalékok aránya után zárójelben a 
pártlistán szerzett mandátumok száma)

1. FIDESZ-KDNP 258.007 42,06 % (6)
2. Magyar Szocialista Párt 253.588 41,34% (6)
3. SZDSZ 45.562 7,43 % (1)
4. MDF 31.937 5,21 % (1)
5. MIÉP-Jobbik 18.074 2,95 % (0)
6. Centrum 6.302 1,03 % (0)

(adatok: www. választás, hu)

rolódott a helyi szocialista 
alapszervezet attól a két ki
adványtól, amelyen az MSZP 
5. számú választókerület szer
vezete, illetve a Galga menti 
Lokálpatrióta Egyesület alá
írás szerepelt. Az utóbbi 
„kiadó” Tóth István MDF-es 
képviselő-jelölt azon levelét 
használta fel, amelyben ő be
jelentette visszalépését a má
sodik fordulótól. Ezt fejelte 
meg az „egyesület” azzal a 
kérdéssel, hogy Ki az alkal
masabb? A választ is olvas
hattuk: Szabó Imrét ajánlották. 
Az összemontírozott kiadvány

(Forrás: Túrái Hírlap — Hídi Szilveszter)

azt a látszatot keltette, mintha 
maga a túrái polgármester fut
tatta volna a szocialistákj dőlt
jét.

Korábban az sem fordult 
elő, hogy a pártok képviselői 

kritizálják a helyi választási 
bizottság munkáját. Ez most 
megtörtént, mégpedig a szoci
alisták Valóság című kiadvá
nyában, amelyben - utalva ar
ra, hogy többször is hatályon 
kívül helyezték a választás 
tisztaságáért felelős szervezet 
döntését - föltették a kérdést: 
Lehet, hogy ez a bizottság nem 
áll a helyzet magaslatán?
A választási bizottság a táma
dásokra reagálva április 21-én 
a következő nyilatkozatot tette 
közzé:

Tisztelt Választópolgárok!
A Választási Bizottság bir

tokába jutott az MSZP Aszódi 
Irodája által kiadott és Pest 
megye 5. számú választókerü
letének több településén ter
jesztett, A VALÓSÁG címmel 
ellátott szórólap, amely a Vá
lasztási Bizottság szakmai 
munkáját megengedhetetlen 
hangnemben kritizálja. A Vá
lasztási Bizottság vissza
utasítja A VALÓSÁG című szó
rólap állításait, és felhívja 
mind a szórólap kiadójának, 
mind pedig a választópolgá
roknak a figyelmét a követke
zőkre:
A Választási Bizottság a vá
lasztópolgárok független, a 
törvénynek alárendelt szerve, 
amely működése során ható
ságként jár el, tagjai pedig hi
vatalos személyek. Ennek 
alapján joggal várhatja el a 
Választási Bizottság, hogy ha

tóságként hozott határozatát 
akár a kérelmező, akár az 
egyéb érintett és minden vá
lasztópolgár tiszteletben tart
sa. Egyet nem értés esetére biz
tosítja a jogszabály a jogor
voslati lehetőségeket, amelyek 
azonban nem egyenlők a ható
sággal szembeni megenged
hetetlen hangnemű kritikával.
A Választási Bizottság elsőd
leges feladata a választások 
tisztaságának, törvényessé
gének biztosítása, a pártatlan
ság érvényesítése és a válasz
tás törvényes rendjének fenn
tartása. A Választási Bizott
ság az eddigiekben is eszerint 
járt el és ettől a jövőben sem 
tér el.
Az ügyben a Pest megyei Te
rületi Választási Bizottság is 
hozott határozatot, miután a 
szocialisták benyújtották fel
lebbezésüket. Ez a bizottság a 
helyi választási bizottságot 
marasztalta el, mert - indok
lásuk szerint - az hatáskör hí
ján járt el, a határozatát zárt 
ülésen hozta, és megsértette a 
kampánycsendet azzal, hogy 
ezen dokumentumot a válasz
tás napján néhány település 
szavazóköri helyiségeinek 
előterében kifüggesztették. 
Értesüléseink szerint a helyi 
választási bizottság három tag
ja megfellebbezte ezt a határo
zatot, ám a bíróság a Pest me
gyei Területi Választási Bi
zottság határozatát hagyta 
helyben.
Benczéné dr. Péli Margit, a 
helyi választási bizottság el
nöke Tóth Gábor megbízóle
velének átadásakor elmondta, 
úgy érzik, hogy eleget tettek a 
választott tisztséggel járó kö
telezettségüknek, és meg
győződésük - annak ellenére, 
hogy törvénytisztelő állam
polgárként tiszteletben tartják 
a felettes szervek döntését -, 
hogy minden szempontból 
jogszerű volt a tevékenységük, 
amit szükség esetén meg is 
tudnak indokolni. A bizottság 
három tagja - az elnökasszo
nyon kívül dr. Molnár Diána és 
Győrfiné Hajdú Szilvia - ezt 
követően visszaadta megbízó
levelét. Döntésüket nem in
dokolták. Rácz Zoltán
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Útépítés több ütemben itt is jelezték, részt vennének 

a t t • x r • r 7 x . x t egy közös finanszírozású út-
A régebbi utcák is megoldást varnak építésben, a konkrét össze- 

________________________________________________________ gekről és a megvalósítandó 
utak műszaki leírásáról részle-

Aszód lakóinak komfort
érzetét alapvetően az épített 
környezet minősége, a kör
nyezet rendje és tisztasága ha
tározza meg. Az, hogy milyen 
minőségű utakon, járdákon 
közlekedhetünk, esős időben 
saras-e az autónk, a cipőnk. Az 
elmúlt években anyagi lehe
tőségeinkhez mérten igyekez
tünk utakat, járdákat építeni. 
Pályázati támogatással épült 
meg a Régész út hiányzó sza
kasza, illetve újult meg a Mély 
út felső szakasza. Elkészült a 
Falujárók útja 5/1—5/2 épüle
tek előtti parkoló. Útalapot 
építettünk a déli iparterület egy 
részén, az Iparos utcában. 
Lakossági összefogással új jár
daszakasz épült a Szentkereszt 
utcában. Jelenleg a volt Fesz
tivál téren készülnek csapa
dékvíz-csatornák és belső 
utak. A 2005. évi kommunális 
adóbevételből új parkolók 
épülnek a rendelőintézetnél, a 
Javítóintézet mellett. S mivel 
van dolgunk bőven ezen a 
téren, folytatjuk az útépítése
ket. A képviselő-testület leg
utóbbi ülésén - javaslatomra - 
több ütemben megvalósuló 
útépítési tervet tárgyalt meg, 
majd fogadott el.
A jelenleg érvényben lévő 
építési jogszabályok szerint út
építés előtt gondoskodni kell a 
megfelelő csapadékvíz-elve
zetésről. A jogszabályi válto
zás rendkívül praktikus, azon
ban a beruházási költségeket 
majdnem megduplázza. Első 

Megbízott vezető 
a rendelőintézet élén

Egészségi állapotára hivatkozva nem vállalja tovább dr. 
Bodó Zsolt főorvos a Szakorvosi Rendelőintézet vezetését. A 
képviselő-testület a vezetői posztra kiírt pályázatok elbírálásáig 
a jelenlegi helyettest, dr. Magyart Beatrix röntgenorvost bízta 
meg az intézmény irányításával. Információink szerint a helyet
tes a pályázók között szerepel.

lépésként az Evangélikus 
Gimnázium és Mély utca 
közötti területen készül el a 
földalatti csapadékvíz-elveze
tési rendszer. A földmunkák 
befejezése után járhatóbb lesz 
a gimnázium jobb oldalán futó 
Osváth Gedeon utca, kétoldali 
süllyesztett szegéllyel, zúzott 
kőalappal. Az Osváth utcára, 
mint gyüjtőútra csatlakozó 
Nyárád és Majna utcák lakó
ival - amennyiben részükről is 
elfogadható a feltétel -, közö
sen, 50-50% költségmegosz
tással - hasonló műszaki tarta
lommal készülnek el a belső

Néhány régi utca is burkolatra vár

utak. Lehetőség van járda épí
tésére is: amennyiben az itt 
lakók vállalják a járdák meg
építését, az önkormányzat biz
tosítja a szükséges anyagot és a 
művezetést. Hasonló konst
rukcióban készülhet el a Szent- 

tes tájékoztató készül. A kép
viselő-testület döntése értel
mében nyilatkozatot kérünk a 
jelzett területen lakó ingatlan 
tulajdonosoktól a közös útépí
tésben való részvételről, s 
amennyiben a többség igen
lően nyilatkozik, helyi rende
letet alkotunk az útépítés kö
zös finanszírozásának egy
séges szabályozására. Az út
építésre a fedezet rendelke
zésre áll, a rendelet elfogadása 
után megkezdődhet a beruhá
zás.

Persze nem csak az új épí
tésű területeken van szükség 

az utak normálisan járhatóvá 
tételére. Pályázatot nyújtot
tunk be a Berek utca megépí
tésére, sajnos pályázatunk nem 
nyert. A rendelkezésre álló 
pályázati önerőt kiegészítjük a 
szükséges mértékre és még a
nyár folyamán hozzákezdünk 
a Berek utca megépítéséhez. 
Itt is ajogszabályok szerint kö
telező csapadékvíz-csatorna 
készül el első ütemben, hiszen 
ha ez nincs, az első lezúduló 
nagyobb eső elmoshatja - szó 
szerint - a megépített útalapot 
a Kondoros térre. A csapadék
víz-elvezetés után itt is meg
épül a kőszórt útalap kétoldali 
süllyesztett szegéllyel, 500 m 
hosszban. Felkértük továbbá 
Bagyin József polgármester 

urat, hogy kezdjen tárgyaláso
kat az OTP Ingatlan Rt-vel az 
esetleges közös útépítés céljá
ból. Az Öreg-hegyen több
hektáros terület tulajdonosa az 
OTP, itt lakótelkek értékesí
tését tervezi, így nekik is ér
dekük a terület megközelít
hetőségének biztosítása.

A fent részletezett munkák
kal egy időben számba vesz- 
szük a belterületen lévő még 
burkolatlan utcákat - többek 
között a Tükör, a Horváth Ist
ván, Ady Endre utca belső 
szakaszai, a Baross Gábor utca 
— és ezek engedélyes terveinek 
elkészítésére ajánlatokat ké
rünk. A kész tervek birtokában 
folyamatosan pályázunk. 
Amennyiben a telekeladások a 
jelenlegi ütemben folynak, a 
befolyó bevételből és pályázati 
támogatásból igyekszünk mi
nél hamarabb itt is európai kö
rülményeket biztosítani.

Természetesen szükség van 
meglévő burkolt útjaink állag
megóvására is. Minap a Falu
járók úti ABC előtt jártam, 
ahol egyik kátyú a másikat éri. 
Az idei kisjavítási munkák 
során kiemelt figyelmet fo
gunk fordítani az utak állapo
tának megőrzésére, a tél folya
mán képződött kátyúk, úthibák 
elhárítására. A téli úthibák ki
javításakor több, mint 900 m2 
aszfalt beépítését tervezzük.

A költségeket vizsgálva 
hamar kiderül, az útépítés az 
egyik legdrágább közműfej
lesztés. A műszaki iroda által 
javasolt megoldás - csapadék
víz-elvezetés és a sokat emle
getett kőszórt útalap kétoldali 
süllyesztett szegéllyel - olyan, 
hosszú távon is megbízható, 
kedvezőtlen időjárási körül
mények között is jól járható 
utat biztosít, amelyet később 
könnyen lehet aszfalttal bur
kolni. Költségtakarékos, hi
szen minden munkafázis a ké
sőbbi végleges aszfaltúihoz 
elkészítéséhez is szükséges. 
Nincs ideiglenes műszaki 
megoldás, nincs feleslegesen 
ráfordított munka, nincs kido
bottpénz.

Kovács Tamás
alpolgármester
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"Ha valamit teszek a térségért, azt fennhangon kell hirdetnem"
Beszélgetés Tóth Gáborral, a körzet régi-új országgyűlési képviselőjével

-Minden eddiginél erősebb 
kampányt tapasztaltunk... 
Hogyan értékeli Ön ezt?

- Ezt én is így éltem meg, az 
előző kettő nem volt ennyire ke
mény. Éppen ezért köszönöm a 
választópolgároknak, hogy el
viselték a hosszú hetekig tartotta 
tortúrát, amivel a politika „meg
áldotta” őket.

- Úgy tűnik, az eredmény 
szempontjából döntőnek bi
zonyult, hogy a második for
dulóban az MDF jelöltje, Tóth 
István visszalépett. Történt 
Önök között egyeztetés?

- Nem egyeztettünk, csupán 
egyszer kérdeztem őt erről, 
amikor Túrán jártam előkészí
teni Orbán Viktor látogatását, 
ami sajnos mégsem valósult 
meg. Csupán arról érdeklődtem 
mit kíván tenni, nem kértem őt 
semmire, nem kívántam terhelni 
korábbi viszonyunkat. A vissza
lépéséről az általa küldött faxból 
értesültem. Egyébként, ha szám
szakilag nézem, szerintem a 
végeredmény szempontjából 
nem volt domináns az ö döntése.

- Szabó Imre Aszódon hat
ból öt, Túrán nyolcból öt sza
vazókörben nyert, ön pedig az 
Alsó-Galgamente több telepü
lésén, valamint Dányban győ
zedelmeskedett. Hogyan érté
keli ezeket a részeredménye
ket?
- Aszód hagyományosan 

baloldali beállítottságú telepü
lés, és a választási eredmény
ben most sem tükröződött a 
nyolc év munkája. Túra na
gyobb csalódás, mivel a telepü
lés a jobboldali kormány idején 
kapott - bár többen is megfogal
mazták, hogy kellő feltételek hí
ján - városi címet, másrészt sze

repem volt a túrái,termálprog
ram elindításában. Úgy tűnik, az 
eredmények valamilyen oknál 
fogva nem jutottak el a lakos
sághoz. Ezen a téren igyekszem 
levonni a tanulságokat. A kis
településeken elért sikereket el
sősorban azzal magyarázom, 
hogy jobban ismernek az em
berek, és nem felejtették el a 
képviselőségem első négy évé
ben elért eredményeket.
- Megint ellenzéki kép

viselőség vár Önre, amikor 
nehezebb eredményt felmu
tatni. Hogyan próbálja meg 
mégis elnyerni azok bizalmát, 
akik most nem Önre szavaz
tak? ,

- Én továbbra is szolgálni 
szeretném a körzetemet, és ez 
nem jobbra vagy balra való 
politizálást jelent. Mondok egy 
példát. A galgamácsai veszé- 
lyeshulladék-lerakó körüli sza
bálytalanságok miatt indított per 
nem csupán a jobboldali polgá
rok védelmében indult, hanem 
azért, hogy mindenki biztonság
ban érezhesse magát. A nagy
politika nem az én dolgom, ne
kem az itteniekkel kell törőd
nöm. Igyekszem a továbbiak
ban is pénzt hozni különböző 
pályázatok segítségével, bár ez 
ellenzéki honatyaként tényleg 
nehezebb feladat.

- A választási kampány 
idején a környékünkön is je
lent meg olyan plakát, amely 
azzal érvelt az Önre való sza
vazás mellett, hogy a vetély- 
társa listán már bekerült a 
parlamentbe, és ha ez Önnek 
is sikerül, kerten képviselhe
tik a térséget. Logikusnak és 
idillinek tűnik az érvelés... 
Milyen a viszony Önök kö
zött?

- Több alkalommal is elő
fordult, hogy együtt lobbiztunk a 
térségért. Egyeztettünk például a 
kartali iskola rekonstrukció
járól. Szabó Imre telefonszáma 
itt van nálam, és gondolom, az 
én telefonszámom is megvan 
neki. Példa az együttműködésre 
egyébként a kampány részévé 
vált aszódi uszoda is, amelynek 
ügyében nem volt olyan ne
gyedév, hogy ne rágtam volna 
Imre fülét, oldódjon meg végre 
ez a probléma. Nagyon bízom 

benne, hogy a kampány elmúl
tával a vele való kapcsolat újra 
működik majd.

— Az előbb pályázatokat 
említett, amelyek segíthetik a 
térség fejlődését. Nem könnyű 
azonban kihasználni ezeket. 
Ön ebben hogyan kíván az 
önkormányzatoknak, vállal
kozóknak segíteni?

-Négy évvel ezelőtt felvetet
tem, hogy szükséges volna vá
lasztókerületenként létrehozni 
egy olyan irodát, ahol a gazda
jegyző, a térségi menedzser és 
egy fiatal, több nyelvet beszélő 
diplomás munkatárs pályázat
figyeléssel, azok kiajánlásával, 
esetleg kidolgozásával foglal
kozna.

- Bocsásson meg, de deja 
vu-érzésem van. Az Aszódi 
Kistérségi Iroda vezetője, 
Eszes Katalin szinte ugyanezt 
fogalmazta meg a minap egy 
vele készített interjúban, ő egy 
kistérségi vállalkozói központ 
létrehozását említette, gyakor
latilag ugyanezzel a feladat
körrel, a vállalkozói készség 
fejlesztése érdekében. Az el
képzelések tehát nagyban ösz- 
szecsengenek. Van Önök kö
zött napi kapcsolat is?

— Nem igazán kapom meg 
azokat a tájékoztatásokat, ame
lyek pedig fontosak lennének az 
együttműködés érdekében. Be 
kell valljam, személyesen nem 
ismerem a hölgyet, de szívesen 
egyeztetnék vele, amennyiben 
kapcsolatfelvétel céljából meg
keres. Egyébként örömmel hal
lom most Öntől, hogy az Aszódi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
végre működik, hiszen a meg
alakulást hosszú ideig tartó va
júdás előzte meg. Még egyszer 
mondom, jómagam nyitott va
gyok az együttműködésre, de a 
kapcsolat nem lehet egyirányú.

- Az egyik választási röp- 
iratban azt lehetett olvasni, el
maradt a többiektől ez a tér
ség. Ön is osztja ezt a véle
ményt?

- Nem túl szerencsés, hogy te
lepüléseink egy része Pest me
gye határához van közel, én azt 
érzem, hogy emiatt perifériára 
szorultunk. Mindenképpen kö
zös gondolkodásra van szükség 
a Galga mentén, és arra, hogy az 

egyes települések végre elvállal
ják az adottságaikhoz illő fel
adatokat. Túrának a térség gaz
dasági moteljává kellene válni, 
Aszódnak pedig egy oktatási, 
kereskedelmi, logisztikai köz
ponttá. Ehhez a feladatokhoz az 
önkormányzatoknak fel kellene 
nőniük.

- Ha már szóba hozta az 
önkormányzatokat: néhány 
polgármester nyíltan színt val
lott, és az Ön riválisát favori
zálta. Milyen következtetése
ket von le Ón ebből, illetve mi
lyen stratégiát követ ezután?

- Egyértelműen megvárom 
az önkormányzati választá
sokat. Szeretnék minél több pol
gári gondolkodású, mentalitású 
vezetőt a Galga mentén, és olyan 
menedzser szemléletű polgár
mestereket, akik segítségével ez 
a térség a XIX. századból elindul 
a XXI. század irányába. Agilis, 
ambiciózus vezetőkre van szük
ség, lásd Gödöllő, Veresegyház 
vagy éppen Hatvan polgármes
terét. Mi semmivel sem va
gyunk alábbvalóbb náluk. Olyan 
önkormányzatokra van szük
ség, amelyek nem azt vizsgál
ják, hogy egy adott dolgot miért 
nem lehet megcsinálni, hanem 
azt, hogy milyen utat kell követ
ni a megvalósításhoz.
- Nyolc év képviselői tapasz

talatainak ismeretében mit fog 
másképpen tenni?
- Tudomásul kellett vennem, 

hogy a politika nem a Grál-lo- 
vagok gyülekezete, és azt is, 
hogy nem szabad szentimentá
lisnak lenni Ha pedig valamit te
szek a térség érdekében, azt 
fennhangon kell hirdetnem. 
Nem elég dolgozni: mindez 
semmit nem ér, ha az emberek 
nem tudják, miként működtem 
közre benne.

Rácz Zoltán

Tóth Gábor kérte lapunkat, 
tegyük közzé elérhetőségét, 
íme:
2191BagPf:9.
Tel.: 06-30-9325-821

Telefontanú: 
06 80 555411
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Köszönöm a támogatást!

Az idei országgyűlési vá
lasztások kampányidőszaka a 
Galga és a Hajta mentén nem 
volt sem jobb, sem rosszabb, 
mint másutt, beleértve néhány 
különös vagy nehezen értékel
hető mozzanatot is. Számomra 
ezek a hetek-hónapok azonban 

rendkívüli haszonnal jártak: a 
választókerület lakosságával, 
civil szervezeteivel, önkor
mányzatainak, polgármeste
reinek többségével korábban 
kialakult együttműködésünk, 
alkotó, megfogható, tehát 
anyagi eredményeket hozó út- 
, óvoda-, iskola- és például 
uszodaépítésben megtestesülő 
munkánk tovább gazdagodott. 
Együtt, közösen gondolkod
tunk, formálódott elképze
lésünk a vidék jövőjéről, olyan 
tervek születtek, finomodtak 
szinte véglegessé, amelyek 
végrehajtásához akár már hol
nap is hozzá lehetne fogni. 
Magam ma jobban tudom, és a 
területért tenni képes emberek 
közössége is jobban tudja, 
hogy melyek a kitörési pontja

ink a gazdaságban, az okta
tásban, a turizmus és az infra
strukturális fejlesztések terü
letén. Úgy érzem, a fentiek 
eredménye, hogy a választá
sok második, az egyéni kép
viselői hely sorsát eldöntő for
dulóban 12.630 támogató sza
vazatot kaptam. Aszódon, 
Kartalon és sok más települé
sen például többet, mint el
lenfelem.

Köszönöm mindazoknak, 
mind a tizenkétezer-hatszáz
harminc választópolgárnak, 
hogy bíztak bennem, hogy úgy 
látták, programom, közös 
programunk megvalósítása 
valóban a térség érdekeit szol
gálja. Kitartottak döntésük 
mellett annak ellenére, hogy a 
kampányban félrevezető infor
mációk, csúsztatások, valót
lan, rosszindulatú állítások is 
megjelentek, elhangzottak.

Ez azért is sajnálatos, mert 

hosszú éveken keresztül kor
rekt együttműködés volt köz
tem és a jobboldalt képviselő 
Tóth Gábor között, amely a 
kampányban megjelenő stílus
váltás után nem tartható to
vább. A nagyon kevéske több
ség birtokában ebben a cik
lusban tehát az ő felelőssége a 
térség érdekeinek a képvise
lete.

Természetes, hogy a vá
lasztókerület polgármestere
inek, önkormányzatainak, 
civil szervezeteinek és szerve
ződéseinek jelentős részével a 
közös munka során kialakult 
és kölcsönösen eredményes
nek ítélt kapcsolataimat a jö
vőben is fenn kívánom tartani.

Még egyszer köszönöm 
mindazok támogatását, akik 
Pest megye 5. számú választó
kerületében rám szavaztak áp
rilis 9-én és 23-án.

Szabó Imre

Nőtestvérek ökumenikus világnapja 2006.
Mesélek egy csodáról és an

nak történetéről, ami évről- 
évre megismétlődik Aszódon. 
Ez pedig a keresztény asszo
nyok világot átfogó mozgal
ma. Sok tradíció, vallás talál
kozik ebben az évenként is
métlődő szolgálatban. Célja: 
Informáltan imádkozni — 
imádkozva cselekedni!

A mozgalom 1887-ben in
dult el útjára az USA-ból. Nap
jainkban már 170 országban 
van szervezett imanapi mun
ka. Az imanap témáját minden 
évben más ország készíti elő.

Az aszódi nötestvérek már 
négy éve rendszeresen meg
tartják egymás templomaiban, 
március első hetében a fent 
említett rendezvényt. Idén 
először - őszinte örömünkre - 
csatlakoztak a református nő
testvérek is.

Az alkalmaknak mindig van 
egy különleges varázsa, hiszen 
már a tudat is rendkívül fel
emelő: aznap este a Föld min
den táján több ezer nőtestvér 
ugyanazokért a gondolatokért 
imádkozik, és ennek csak az 

időeltolódás szab határokat. 
Hát nem hatalmas dolog ez? 
Ennek a nagy egésznek az 
aszódi nők is alkotórészei. Az 
együtt, egy időben mondott 
imáknak pedig nagy ereje van, 
még ha választ imáinkra sok
szor csak hosszas küzdelmek 
és álhatatos kitartás eredmé
nyeként kapunk. Az igema
gyarázatokat is természetesen 
nőtestvérek végzik, és az esték 
nyugalmas meghittsége idő
ről-időre megtisztítja, világos
sá szűri lelkűnkben a hallotta
kat. Mert ugyanazt az igét más
képp szemléli és közelíti meg 
egy női és egy férfi lélek.

Az idei Imanap anyagát a 
Dél-Afrikában élő nőtestvérek 
készítették elő Az idők jelei 
címmel.

Március 3-án tehát négy 
felekezet asszonyai és leányai 
gyűltek össze a baptista ima
házban. Kovácsné Blaskó Ma
riann üdvözölte Detre Jánosné 
Rózsikat az evangélikus, Lo- 
renz Klárát a katolikus és Vin- 
cze Etelkát a református gyü
lekezetből. Mélységes tiszte

lettel, szeretettel és meglepe
téssel köszöntöttük Buzgán 
József atyát is, aki áldott volt 
az asszonyok között.

A kezdő ének után megis
merhettük Dél-Afrika törté
nelmét, amely még mindig 
nem heverte ki az appartheid- 
rendszer embertelensége it. 
Szó esett még belpolitikai-, 
kulturális-, egészségügyi- és 
szociális gondjaikról. Nagy 
kihívás számukra a AIDS-jár- 
vány, amely a felnőtt lakosság 
21 %-át érinti. Mindezekről 
diaképeket is láthattunk, majd 
meghallgattuk a dél-afrikai 
himnuszt. Isten igéjét Már
tonná Szászt Ildikó III. éves 
teológiai hallgató hirdette 
Ezékiel 37:1-10 igéi alapján.

Isten segíteni akar és tud, 
bármilyen hihetetlen, még a 
kiszáradt csontokba is életet 

A Szakorvosi Rendelőintézet központi száma: 
500-790

lehel, csak hittel kell kérni. Hát 
nem csodálatos? A Szent 
Lélek, mint a gyöngyöket fűz
te össze a négy felekezet asz- 
szonyainak imáját. Adako
zásunkkal is kifejeztük együtt
érzésünket. Az áldás és a zá
róének szavait úgy szívtuk ma
gunkba, mintha még sosem 
hallottuk volna.

Amit itt leírtam, az csak hal
vány próbálkozás volt annak a 
hangulatnak a visszaadására, 
amit éreztünk és tapasztaltunk 
imára,kulcsolt kezeinkkel.

“Áldott szavad által Uram 
eggyé lesz a Föld,

Szeretetben, békességben 
Téged áld égi hőst.

Áldott szavad által, Uram, 
néped már nem fél,

Kapu tárul, hív a holnap, 
közel van már a cél! ”

(A tanult ének 3-4. Vers
szaka)

JózsefFerencné
A baptista gyülekezet tagj a
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Ami a persenéssel kezdődik
Egyelőre állja a versenyt az aszódi malom

(Folytatás az 1. oldalról) 

lálni, hiszen meghatározó lát
képet nyújtanak azok a gabo
natároló silók, melyek jóval 
magasabbra nyúlnak, mint a 
malom régi, de mára teljes 
szépségében újjávarázsolt 
épülete. Persze nekünk aszó
diaknak nem a szépsége a lé
nyeg, hanem amit termel: min
dennapi kenyerünk lisztje.

Köztudott dolog bizonyára, 
hogy a molnár minden időben 
köztiszteletben álló mester
ember volt. O az, aki a Termé
szet, a hozzáértő földművesek 
értelmével, verejtékezésével, 
és áldásával megtermelt búzát 
megőrli a hófehér lisztté.
Az üzem jelenlegi irányítója, 
Grandelisz László molnárdi
nasztiából származik: édes
apja ugyanebben a malomban 
voltvezető.

-1987. januárjában nevez
tek ki erre a posztra. Egyéb
ként 1973-tól állok a cégnek, 
illetve jogelődjének az alkal
mazásában. A tanulóévek alatt 
végigjártam a teljes ranglétrát, 
a szerződéses tanulóviszony
tól kezdve egészen eddig a 
posztig. Az elmúlt 26 év alatt 
több nevezetes dolog is tör
tént. Volt, hogy 3 évig apám
mal közösen vezettük a mal
mot. így szinte összenőttem 
vele. Tanúja vagyok, miként 
vált az egykori malomból má
ra egy fontos üzem. Az első, 
jelentősebb bővítés 1967-ben 
volt, amikor átálltunk az 50 
tonna/24 órás teljesítményre, 
vagyis egy teljes nap alatt 50 
tonna búzát őröltünk lisztté. 
1973-ban felépült egy 6000 
tonnás fémsiló. Később-1986 
-bán - egy újabb követte. De 
nemcsak felfelé bővültünk: 
síktárolók is épültek még. A 
jelenlegi malomépület az 
1998. esztendei rekonstruk
cióban újult fel kívül-belül 
egyaránt. A korszerűsítésnek 
köszönhetően 90 tonna/24 
órára változott a kapacitás.

Már a korszerűsítést köve
tően látszott, hogy tovább nem

Munkában az őrlőgépek 
lisztből készülnek a tojás 
nélküli tészták. Előnyük, hogy 
mivel nincs bennük tojás, 
hosszabb ideig tárolhatók, 
másrészt koleszterin-mentes
ségüknek köszönhetően 
egészséges, korszerű táplálé
kok.

1993-ban leállt a szomszé
dos sütőüzem, amit részvény
társaságunk egy évvel később 
átvett, majd korszerűsítve azt 
újra beindította a termelést. A 
mára meghatározóvá vált sü
tőüzem még a nagyobb mul- 
tiknakis szállít.

Míg korábban igen szé
les piaccal rendelkeztünk, má
ra összezsugorodtak a lehető
ségeink. Egyre élesedik a ver
seny ebben a szférában is. Az

érdemes újra bővíteni a kapa
citást, ezért más irányban 
igyekeztünk fejlődni. így 
nemcsak étkezési, hanem du- 
rum búzát is őriünk. Ebből a

Grandelisz László szinte eltörpül a hatalmas tárolók mellett

Rácz Zoltán felvételei 
eredmény meg kétségbeejtő: 
nyereség sokszor semmi, vagy 
éppen veszteség termelődik. 
A malmunk létére ez hosszú 
távon veszélyes. Ugyanis az 
iparág konszolidációja még 
nem zajlott le. A magyar
országi malmok kapacitása 
jóval nagyobb, mint a belső 
piac felvevő képessége, jelen
tős a túlkínálat. Mivel a mul- 
tik nagyon versenyeztetik a 
beszállítókat, nagyon oda kell 
figyelni a piacra. Mert amíg 
piac van, addig létünk is van.

Valaki egyszer azt mondta, 

hogy a búzatermelőt kirabolja 
a malom, a malmot kirabolja a 
pék, a péket meg kirabolja 
multi. így nem csoda, ha ebben 
az ágazatban igen nagy a sze
génység. Külön sújt bennünket 
még az is, hogy a kor követel
ményeinek megfelelően fo
lyamatosan korszerűsíteni kell 
a meglévő berendezéseinket. 
Már az előbbiekben említet
tem, hogy igen kevés az új be
ruházás, mert a magyar mal
mok jóval kevesebbet tudnak 
áldozni a fejlesztésre. Már 
látható, hogy a magyar mal
mok 5 0 %-a el fog vérezni.

Ami az aszódi malmot il
leti, itt olyan beruházások tör
téntek a közelmúltban, me
lyek révén az itt dolgozó 27 fő 
megbirkózik az anyagmoz
gatással és a különböző mun
kafolyamatokkal. Ma egy- 
egy ember 3-4 feladatot is el
lát. Néha még többet is, mert 
igen rapszódikus a termelés. 
Egyszer két, máskor három 
műszakban dolgoznak, mert a 
multik különböző mennyi
ségű csomagolt lisztet kér
nek. Nekünk, ha talpon aka
runk maradni, igazodni kell a 
kívánságaikhoz.

A köztudatban itt nagyon 
nehéz munka folyik. Kétség 
kívül régebben 84 kilogram
mos zsákokat kellett a férfiak
nak a vállukon cipelni a gép
kocsikra, meg a pékekhez. 
Mára ezt a munkát jórészt 
asszonyok végzik, mert az 
automata lezsákoló gépek, és 
a raklapos targoncák elvég
zik a nehezét. A levegő minő
sége is más, mint régen. Min
den poros, piszkos levegőt át- 
szűretünk a légszűrőkkel. Az 
így megtisztított tiszta, me
leg, friss levegőt visszafúj at- 
juk a belső üzemtérre. Mert 
ezt is felhasználjuk a fűtésre.

Por viszont mindig van a 
malomban. A búza - akárhogy 
is meg van tisztítva - nem 
mentes a portól. Másrészt 
meg az őrlés kezdetekor a kor
pa pikkelyesen kezd el felper- 
senni, és pikkelyesedni a ké- 
regöntésü acélhengerek kö
zött.

Az aszódi malom évente
(Folytatás az 8. oldalon)
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A kutyafajtákról

Magyar vizsla: büszkén és munkában (Forrás: internet)
Sorozatunk első részében az 

egyes kutyafajták kialakítá
sával foglalkoztunk, illetve is
mertettük a pásztor és juhász- 
kutyákjellemzőit.

A többi fajtacsoportból 
most csak a magyar fajtákkal 
bírókat említem meg. Kezdem 
az erdélyi kapóval (FCI 6. 
kopók és vérebek), mely 
jelenleg a legritkább magyar 

fajta, becsült állománya Ma
gyarországon csak mintegy 
1500 egyed. Ebből a fajtából a 
törzskönyv nélkülieket is be
veszik a tenyésztésbe, ezekún. 
B-törzskönyvet kapnak. Kiál
lításokon a nevezésük ingye
nes.

A kópékkal falkában va
dásznak, feladatuk a vadászok 
előtt a vadak felhajtása, tere

lése, esetleg a vad utánkeresé- 
se. Hajtás közben jellegzetes 
csengő hangon ugatnak. Az 
FCI 7.(vizslák és szetterek) 
csoportjába tartozik a rövid
es a drótszörű magyar vizsla. 
Rendkívül intelligens, kifeje
zett apportkészséggel bíró 
fajták, szeretnek folyton az 
ember közelében lenni. A rö- 
vidszőrüek kedvenc helye a la
kásban a kályha vagy fűtőtest 
mellett van. A vizslák feladata 
a vadászatokon elsősorban a 
vad jelzése, a lőtt vad appor- 
tírozása. A magyar agár (FCI 
10. agarak) rövid szőrű 
agárfajta, kiváló „szemmel ke
reső” vadászkutya. A vadá
szaton az agaraknak utol kell 
érni és el kell ejteni a vadat.

A teljesítmény centrikus te
nyésztésük eredményeképpen 
az agár az egyetlen fajtacso
port, ahol a csípőízületi 
diszplázia (öröklött mozgás
szervi betegség) nem fordul 
elő. (folytatjuk)

Lados Tibor
Kutyakiképző

Postai nyitva 
tartás

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 
az aszódi Posta az alábbi nyit
va tartás szerint üzemel:
Hétfő: 8-18
Kedd-szerda 8-15
csütörtök-péntek: 8-16 
Szombat: ZÁRVA

PÉNZTÁRI ÓRÁK (be-és 
kifizetés):

Hétfő: 8-15.30
és 16-18
Kedd-szerda: 8-14.30
Csütörtök-péntek: 8-15.30

A polgárőrség 
telefonszáma:

06 70 387-4690

Ami a persenéssel kezdődik
Egyelőre állja a versenyt az aszódi malom

(Folytatás a 7. oldalról)

17-18 ezer tonna gabonát őröl. 
Ennek a mennyiségnek csak
nem a 60 %-a a Galga völgyé
ben terem, a többit a környező 
megyékből szerzi be a rész
vénytársaságunk. Hangsú
lyozni kívánom, hogy csakis a 
legjobb minőségű búzát vesz- 
szük át. A silókban 9-10 ezer 
tonna új búzát tárolunk aratás 
után. De 1—2 ezer tonna ógabo
nánk is van, mert az új kenyér 
sütéséhez ilyet is kell keverni 
hozzá. Az ebből őrölt liszt igen 
keresett Ma-gyarország-szer- 
te. Azonban szomorúan jegy
zem meg, hogy szükebb pát
riánkban ez nem a legnépsze
rűbb termékünk, viszont a 
multik igen elégedettek vele.

Beszélgetésünk közben 
jelentkezett az üzemvezető úr 
jobbkeze: Mészáros Ferenc 
fömolnár. Kíváncsi kérdése

imre elmondta, hogy ő is a 
nagyapja mesterségét folytat
ja tovább. Első és legfőbb 
feladata az itteni termékpa
letta gyártása, illetve ennek 
teljeskörű felügyelete. Csak 
néhány részletet jegyeztem 
meg. Például: kenyérlisztet 
korpát, takarmánylisztet, BI 
80-ast, illetve BI-55-öst, 
réteslisztet, darát őrölnek. A 
BI-80-asól kenyér, míg a BI- 
55-ből a finom pékáruk, 

Az aszódi malomban is őröltek lisztet ahhoz a segélyszállítmányhoz, amelyet a napokban 
városunkban is osztanak, és amelyről lapunk 22. oldalán olvashattak. Grandelisz László 
üzemvezető elmondta, a munkára pályázni kellett, és ez sikeresnek bizonyult: az üzem több, 
mint 250 tonna lisztet őrölhetett. Az aszódiak és a környékbeliek mégsem az aszódi, hanem a 
nyíregyházi malom nevét olvashatták a kiosztott lisztcsomag zacskóin. Hiába kérte ugyanis a 
malom, hogy az itt kiosztandó lisztet ne kelljen a központi raktárba szállíttatni, nem sikerült 
megtakarítani a fuvarköltséget: az ö termékük is a pályáztatók által kijelölt logisztikai raktár
ba került, ahonnan - természetesen újabb fuvarköltségért - az ország más tájegységére szállí
tották. Mivel nemcsak egyszeri alkalomról van szó, hanem évenként ismétlődő akcióról, ta
lán nem ártana az illetékeseknek odafigyelni arra, hogy a logisztika ésszerűbb legyen.

-rázós-

sütemények készülnek.
A beszélgetést követően 

együtt jártuk körbe az üzemet 
is. Eközben tudtam meg, hogy 
mindig arra vágyott, hogy 
molnár legyen.

-Tudja, nagyon szeretem a 
liszt jellegzetes illatát - szol
gált magyarázattal. - Jóleső 
érzéssel tölt el az, hajó minő
ségű pékárút készítenek ab
ból, amihez nekem is közöm 
volt.

Kíváncsi voltam az aznapi 
búza minőségére is. Erről a 
malom laboratóriumában 
győződhettem meg. Masz- 
nyikné Trudi Ibolya laborve
zető készségesen vizsgálta 
meg - a kedvemért - újra a 
mintát. A két infrakészülék 
adatai alapján a bevizsgált 
mennyiség sikér, nedvesség, 
valamint fehérje tartalma 
12,2-es malmi minőségű volt. 
Ebből jó minőségű liszt lesz. 
A többi már a pékeken múlik. 
Mit tehettem még hozzá: re
mélem, úgy is lett!

Kovács István

■■■■
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PPöttöm Gfatckő
Aszód Kossuth Lajos u. 3. 

Nyitva: H-P: 9-17; szó: 8-12

Pöttöm
termekek
termelői

áron

Babakelengye, 
kisgyermekdivat, 

játékok.

06 30 415-0368

Némo
Díszállat és állateledel 

kereskedés
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383

- tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
- komplett vagy egyedi méretű akváriumok készítése, 

karbantartása,
- hüllők, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések, 

tartozékok,
- élő eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
- kutya és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek.

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Richard Fritz Kft.
Az Aszódon 12. éve folyamatosan 

működő és fejlődő vállalatunk 

felvételt hirdet
Női munkaerő részére:
munkakör: üvegelőkészítő

Férfi munkaerő részére:
munkakör: vulkanizáló

követelmények: szakmunkás bizonyítvány 
munkarend: három műszak 
javadalmazás: teljesítmény szerinti

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

GÁLA DIVAT 
Originaf Jeans 

ÜZLETÜNK AZ ÉPÍTKEZÉS 
IDEJÉRE ÁTKÖLTÖZÖTT 

A TISZTI KLUB FÖLDSZINTI 
HELYISÉGEIBE, AHOL 

NŐI KOSZTÜMÖK, BLÚZOK, 
SZOKNYÁK, PÓLÓK, PULÓVEREK, 

TRIUMPH ÉS FELINA FEHÉRNEMŰK, 
FÉRFI ÖLTÖNYÖK, ZAKÓK, 

NADRÁGOK, INGEK, NYAKKENDŐK, 
TÓM TAILÓR PULÓVEREK 

ÉS A FIATALOK IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ 
TERMÉKEK ÁRUKÍNÁLATÁVAL “ 

VÁRJUK ÚJ ÉS RÉGI 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

8-12
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.

Országos hálózatunk részére keresünk 
eladó, kiadó ingatlanokat!
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INGYENES CSEREAUTÓ AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT!
2006.JANUÁR 1-TŐL A NISSAN GÖDÖLLŐ KFT,

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ GÉPKOCSI
KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSÁNAK ÉS FÉNYEZÉSÉNEK IDEJÉRE:

-INGYENES CSEREAUTÓT BIZTOSÍT
-TELJESKÖRŰ KÁR ÉS PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉST NYÚJT

MUNKAFELVÉTEL:
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/105,106,107
Mobil telefon: 06 20-570-9648,0620-380-1525 

e-mail: fzsolyomi@nissangodollo.hu
Honlap: www.nissangodollo.hu 

Cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.

mailto:fzsolyomi@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
nyitva tartás:

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
REVIDERM Skin Peeler ©
♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagénes ráncfeltöltés.

Aszód, Ady Endre u. 9. 
(Suba köz)

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

©V©, VIBE©KAZETTA
99 99 0 99 9 A

IK©L©S@NZESJ LEHETŐSE©!
Nyitvatartási H-P: 12-20; Szó: 10-12, 16-20

Mindenkit sok szeretettel varunk!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

HÖLGYEK BOLTJA
KOSZTÜMHÁZ

Aszód Deák Ferenc u. 9. 
(Azikladi úti virágbolttal szemben) 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; szó: 8-12

- kosztümök már 36-os mérettől,
- blúzok,
- tunikák,
- alkalmi együttesek,
- nadrágok.

folyamatosan bővülő 
tavaszi árulészlet!

NEMCSAK FIATALOKNAK!
Üzlet az udvarban

® O ^CITROEN,®

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott 

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

olajok a 
|eqO|CSóbban!

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

® O © mázná ®>k®j
XzX SUZUKI HYüHORl | J
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LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

- Palmolive sampon Cöö? Ft)
- papírzsebkendő ÍŐ9 Ft/1OO db),
- Colgate fogkrém (1&& Ft),
- kéztörlő (159 Ft/2 tekercs),
- írószerek, füzetek, iskolai felszerelések,
- nyomtatványok (kpszla; <369 Ft),
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk

fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés) 
színes papírra is!

Komplett bélyegz- készíttetése esetén a lenyomatra 
50 °Z -os engedmény!

48 órán belül új bélyegz- készítését vállaljuk!

/ÍÁTLÁLÉKKIEGÉSZÍTOKRE TOVÁBBRA 15 15 % KEWEZMÉNyX

I 20 EFT FELETT 20 % KEDVEZMÉNYT &DUNK’ 
k Új katalógus érkezett! )

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

2170 Aszód, Kossuth L. út 71. Tel.: 06-28 400-806 
e-mail: pcmatrix@invitei.hu web: www.pcmatrix.hu

Számítógépek, kiegészítők, CD-DVD lemezek, nyomtatási kellékek nagy választékban!

credigenG
SuHnet -) 

expressz /

PCM 01

ASROCK NF3 K8 alaplap
AMD Sempron 2600+ 754 64bit CPU
256/400 Samsung memória
GeForce FX5200 128MB VGA
Maxtor 80GB HDD
16/52x LG DVD-ROM drive
Gaba ház. 400W táppal

66.600 Ft.-

PCM 03
ASUS K8N alaplap.
AMD Sempron 3100+ 754 CPU 
512/400 Samsung memória 
GeForce 6600 128MB VGA 
Maxtor 80GB HDD
16x Pioneer 111D DVD-író 
Gaba ház, 400W táppal

98.900 Ft-

PCM 02

Abit NForce3 NF8-V2 alaplap.
• - AMD Sempron 2800+ 64bit CPU 

______  512/400 Samsung memória
Ati Radeon 9550 256MB VGA
Maxtor 80GB HDD 
LG4167B16X DVD-író 
Gaba ház, 400W táppal

87.500 Ft.-

PCM SE05 SuHnet txprnsjt • /
MSI alaplap
AMD Sempron 2800+ CPU 
512/400 memória
MSI 9550 128MB VGA
WD 160GB SATA2 HDD 
LG DVD-RW 
billentyűzet, egér

119.900 Ft.-
59 950 Ft VISSZAIGÉNYELHETŐ!

NEC 3550 DVD !ró
Gep„ lG8 Pen dr've 6.300 Ft - 8 "D F<

6600VGA 25’300 Ff
Maxtor r'

Winchesterek:
80CBATA:! 1.800 Ft.-, I 60CB ATA: 16.900 Ft.-.160CB SATA2: 17.400 Ft.-

A FELTÜNTETETT ARAK TARTALMAZZÁK AZ AFÁTI

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!

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.

2006. május 30-án 15 órakor 
A jelentkezés felyamates!
Előzetes érdeklődés: 06 20 981-8886

MLLRGÍÍRRÁRTTtáGIR* 
VÁLRraOÍI fOARRDdílDÓ^o 

njnnDÁKOTi 
Számoljon!

Velünk számolhat!
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY! 

2OO5-ÖS Árak!
Diákoknak, kismamáknak, nagymamáknak 
50 % kedvezmény az elméleti tandíjból! 
Teljes képzési díj - 30 % (SZJA 36/A paragrafus) 

Egyéb költség: vizsgadíj+eü+orvosi 
PLH-0021

AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0758

mailto:pcmatrix@invitei.hu
http://www.pcmatrix.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

Márkakereskedésünkben
a SkodaFabia Classic 500 000 Ft 
kedvezménnyel kapható használt
autó-beszámítás esetén.
Csípjen el egyet Ön is a Skoda 
nyílt hétvégéjén!
Kombinált átlagfogyasztás: 4,6-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 124-158 g/km.
A képen látható autó illusztráció.

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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Üdülési, pihenési ajánlatunk: Sárvár, Hotel Arborétum***
A jándék pezsgő az Aszódi Tükör olvasóinak

Sárvár nagymúltú nyugat
dunántúli kisváros, amely a 
Vas megye földrajzi tengelyét 
képező Rába folyó két partján, 
a Gyöngyös patak torkolati tér
ségében fekszik. A hazai ide
genforgalomban egyre növek
vő szerepet tölt be, ennek meg
felelően egész esztendőben 
gazdag programokkal várja a 
látogatókat. A város szívében 
található nemzeti örökségünk 
része, ahol számos rendez
vényt tartanak minden évben 
(pl.: folklórfesztivál, fúvós
fesztivál, huszártalálkozó). Az 
időjárástól függően nagysze
rű felüdülést nyújthat a Csóna- 
kázó-tó és a Vadkert környéke 
ahol a horgászattól a lovag
lásig sokféle sportág űzhető.

A település legnagyobb ide
genforgalmi vonzereje termé
szetesen az Európa-szerte hí
res gyógyvíz. A 2003-ban 
megnyílt, nemzetközi színvo
nalú, egész évben számos gyó
gyászati és rekreációs szolgál
tatással várja a vendégeket. A

fürdőben a wellness elemek szén „csillagtúra”-szerűen 
egyedülállóan széles válasz- számos látnivalóval szolgál a 
téka áll vendégeink rendelke- környék. Mintegy fél órás au- 
zésére. Speciális szolgáltatásai tóúttal elérhető a híres somlói

révén a gyógyvendégek mel
lett a családok, fiatalok, gye
rekek számára is tökéletes ki
kapcsolódást biztosít egész 
éven át.
A város tökéletes kiinduló
pontja kirándulásoknak is, hi-

borvidék vagy a Jáki-temp- 
lom, Kőszeg és Vas megye „fő
városa”, Szombathely is. Aki 
pedig más fürdőt is meg kíván 
látogatni, a közelben található 
Bükfürdő, Ausztria pedig már 
egyórás autóúttal elérhető.

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.

Sárváron, ebben a rendkívül 
kellemes kisvárosban csen
des, barátságos környezetben, 
a település központi részén, az 
Arborétum mellett kínálunk 
Önnek szálláslehetőséget a 
Hotel*** Arborétumban. 
Kétágyas, TV-vel, telefonnal, 
minibárral, fürdőszobával ren
delkező kényelmes szobák és 
udvarias, barátságos, segítő
kész csapat várja Önöket. Ho
telunk a városközponttól és a 
gyógyfürdőtől egyaránt kb. 
700 m-es távolságra található. 
Kétágyas szobáink ára két fő 
részére egy éjszakára 11.600 
és 12,880 forint (szezontól 
függően) ami már tartalmazza 
a bőséges büféreggelit is. Már 
három éjszakás foglalástól 
kedvezményekkel várjuk 
Önöket. Hotelunkban lehető
ség van masszázs igénybevé
telére, kerékpárkölcsönzésre, 
vacsorázási lehetőségre, sőt 
akár a gyógyfürdőbe szóló be
lépő megvásárlására is. Üdü
lési csekket és egészségpénz
tári kártyákat is elfogadunk.

Weboldalunkon további infor
mációt találhatnak hotelunk
ról. Ha bármilyen további kér
désük van, vagy szállást kíván
nak foglalni, készséggel állunk 
rendelkezésükre az alábbi el- 
érhetőségeinkvalamelyíkén: 
9600 Sárvár Megyessy F. u. 
20.
Telefon: 06-95-520-630 
Weboldalunk címe: www. ho
tel arboretum.hu
Email címünk: info@holelar- 
boretum.hu

És egy „pezsgős” ajándék 
hotelunktól az Aszódi Tükör 
olvasóinak: Ha Ön május 3l- 
ig minimum 3 éjszakát foglal 
hotelunkba bármely 2006-ra 
vonatkozó időpontra, egy üveg 
behűtött pezsgővel várjuk. 
Kérjük, foglaláskor jelezze: 
„Az Aszódi Tükör olvasója 
vagyok”.

(X)

arboretum.hu
mailto:info@holelar-boretum.hu
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SUZUKI

JÖJJÖN BE MOST!
Ha május 26-27-én rendeli meg új SWIFT-jét 72 cm-es TELEVÍZIÓT KAP AJÁNDÉKBA*!

* A raktárkészleten léuö Swiftekre érvényes! A kedvezmények nem összevonhatók!

Az Ön Márkakereskedője:

SUZUKI

5000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagyhalai u. 45.

Tel/Fax: 37/342-555
Tel/Fax: 28/504-110 S|)-

Tel/Fax: 57/515-510

OLAJCSERE AKCIÓ A SÜZÜiO SÓSNÁL!
Az 5W4O-es valamint a 1OW4O-es motorolaj 15% kedvezménnyel!!

Misiden szervizhez külső tisztítás makoleü technológiával.
Mobil eredetiségvizsgálat 06-30/4085-660
Bag,"DÖZSa Gy. 81. 6. Tel.: 28/504-1-10

PULZUS
A filmek háza

Aszód, Kossuth L. u. 33.
, . 06-20-9588-623 ,.^jS
VHS és DVD filmek nagy választékban 

megvásárolhatók vagy kölcsönözhetőek 
DVD filmek megvásárolhatók 1.50Ó Ft-tól!

VHS kazetták 300 Ft-tól!

TISZTELT 
ASZÓDIAK!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki 
jelöltünket, Tóth István urat és a Magyar Demokrata Fórumot sza
vazatával támogatta. Ugyanakkor kérünk mindenkit arra, hogy 
tisztelje meg voksával a jövőben is jelöltjeinket és a Magyar De
mokrata Fórumot a közeledő helyhatósági választásokon.

Urbán László Zoltán
az MDF aszódi szervezetének elnöke 

Fizetett politikai hirdetés

Minden héten premier filmek!
Tagsági díj: 0 Ft 

íis 29-én akció: 4 DVD film kölcsönzése csak , ■ • • • ■ ■ — ■ • ’ '> .• - ■ ' 'U;
1200FL 3 napra!

Xbox konzol + ajándék játékszoftver 44.900-
Nyitva tartás

Hétfőtől péntekig: 9-20
Szombat: 9-13; 16-20

Vasárnap: zárva
JÚNIUS 1 -TÖL AZ UDVARHÁZBAN!

Kossuth L, utca 3.)
Képújság

A leggyorsabban juttatjuk el 
az Ön fontos információit 
aszódi, ikladi, domonyi, 

bagi, hévízgyörki és galgahévízi 
ügyfeleihez!

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
ASZÓD KOSSUTH LAJOS U. 59. 

Tel.: 28 402-321; 20 974-3040 
e-mail: aszodtelevizio@freemail.hu

mailto:aszodtelevizio@freemail.hu
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MÓNI FOTO
Digitális labor

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

Ballagásra szép ajándék a FENYKEPEZOGEP!
Digitális gépek - Canon, Olympus,
Samsung már 29.900 Ft-tól

Hozzá memóriakártyák, táskák 
nagy választékban kaphatók!

Jllatszertár

ÚJDOÍKÁG!
Keleti kisbútorok, vázák, képek, antik órák 

és lámpák érkeztek!
Fürd •zzön a legújabb nyári illatokban: Armani, Latost, JLO, 
Naomi Campbell, Davidoff stb. parfümök!

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA és nyomtatási kellékek

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35 
06/28 402-369 06/37 344-926

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN 
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK'

---------------------------------- ,________________HCF.rEKlÓntóUELÜLELVTIIKTÖK>

TOVÁBB! AJÁNLATUNK:
PQI512/400 DDR

3.2®$.- <29 „„

25.90®.-
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-

0XY
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 

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

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

Fodrászat: női - férfi - gyermek
Aloe termékek forgalmazása
MEGNYITOTTUK  ALOE PPIVÁT KLUBUNKAT! 

Az aloe növény termesztése, gyógyhatású termékek 
bemutatása, az ebben regi* üzleti lehetőségek, 
információk átadása a cél. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk keddenként 18.30--tói1.

FODRÁSZT FELVESZÜNK! 
__________ Telefon: 70 382-9929___________

FEKETE-FEHÉR
DIVATÁRU

Aszód Deák F. U. 8/a (Iklad felé) 
Tel.: 28 401-465; 20 9622-617

Nyitva tartás: H: 14-17; K-P:8-17; Szó.: 8-12

ALKALMI RUHÁK

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

Minden 
korosztálynak, 

folyamatot 
kedvezmények!

FEKETE RUHÁK

- Kosztümök<n
- blézerek, |
- aljak,
- nadrágok, I
- kötöttáruk, I)
- sálak,
- kendők,
- nyakkendők,
- ingek.
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www.volkswagen.hu

Golf modellek 15%-kal 

kedvezőbb áron

A Golf azok számára készült, akik a dinamizmust 
kedvelik, és egyszerűen csak élvezni akarják a vezetést. 
A Golf Plus pedig azoknak, akiknek minden hely kevés.

A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Meglepően jó ajánlatok a Volkswagentől

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Web: www.autocentrumgodollo.hu
A Volkswagen Golf motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,61/lOOkm, CO2-kibocsátása: 116-252 g/km. Az ajánlat 
meghatározott modellekre, 2006. 05. 01-től 31-ig vagy visszavonásig, kizárólag használtautó beszámítással együtt érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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7 ....... ~
Golden Glob Trans Kft 

r z z zAszod Falikarok ut]a 44
Tel.i 20 44-99-574

20 92-40-400

Személyi teherautók, 
kamionok; j

JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE? NEHEZEN TUD 
DÖNTENI? MI SEGÍTÜNK!

TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG 
CSALÓDNI!

A BAG-BAND Bt államilag elismert akkreditált oktatási intézmény, ezért a tanulók (vagy hozzátar
tozók) a befizetett tanfolyamdíj 30 %-át visszaigényelhetik a személyi jövedelemadóból.
Sok éves oktatói tapasztalattal rendelkezünk, hiszen 1991-től foglalkozunk gépjárművezető-képzéssel. 
Jogosítványt kismotorra, nagymotorra és személygépkocsira lehet nálunk szerezni. Cégünk dinamikusan 
fejlődik, jelenleg 10 türelmes oktató dolgozik csapatunkban. A tanulók modem, klímás autókon tanulhat
nak, számítógépekkel felszerelt teremben készülhetnek fel a KRESZ vizsgára. Tanulóink nagy megelége
dettségére minden rutin vizsgát, valamint a kismotoros forgalmi vizsgát is Aszódon tudjuk lebonyolítani. 
KRESZ tanfolyamot minden hónap első keddjén indítunk. Különböző akciókkal és kedvezményekkel ál
lunk az ügyfeleink rendelkezésére, pl: az oktatás során a tanulóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 
vezetés lehetőleg háztól-házig legyen. Nálunk személygépkocsira átlagosan már két hónap alatt jogosít
vány szerezhető.

Bővebb felvilágosítást személyesen az aszódi iroda ügyfélfogadási idejében (Kossuth Lajos u. 19 
kedd, csütörtök 14-17) telefonon a 28/504-220, 30/9328-092-es számokon, vagy e-mailban: bagband @ 
invitel.hu, illetve a www.bagband.hu oldalon kaphat.
Legközelebbi tanfolyamunk Aszódon 2006. 06. 06. -án 17 órakor lesz a Kossuth Lajos u. 19-ben. 
(Volt Ferromechanika)

A TANULÓNAK NÁLUNK ELSŐBBSÉGE VAN!

invitel.hu
http://www.bagband.hu
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Hirdetmény
A Túrái Takarékszövetkezet értesíti a Tisztelt Tagjait arról, hogya Túrái 
Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése 4/2005. (03.18.) számú határozatá
val módosította a Túrái Takarékszövetkezet alapszabályát.

A Túrái Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése a fenti határozatával a szö
vetkezeti 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 Takarékszövetkezet Alapszabálya [111. rész. 1/a. 
pontja] illetőleg a szövetkezetekről szóló 1992. évi 1. törvény - további
akban Sztv. - 46.§ a) bekezdése által elő írt vagyoni hozzájárulásra vo
natkozó tagi kötelezettségüket. Atagsági viszony megszűnésétől füg
getlenül Ügyfeleink a takarékszövetkezet bármely szolgáltatását igény
be vehetik.

Kérjük minden Tisztelt Tagunkat arra, hogy a korábban jegyzett rész
jegyét illetőleg személyi igazolványát az ügyintézéshez hozza magával. A 
részjegyek összegének kiegészítése illetőleg bővebb információ érde
kében, kérjük keresse fel a Túrái Takarékszövetkezet kirendeltségeit, 
ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Amennyiben a Tisztelt Tagtársunk az általa jegyzett részjegy összegét 
kiegészíteni nem kívánja, akkor lehetősége van arra, hogy a Túrái Taka
rékszövetkezetből kilépjen, az Alapszabály 111. rész 3. pontja illetőleg az 
Sztv. 48.§ (1) bekezdése értelmében. A kilépési szándékát a Túrái Taka
rékszövetkezet Igazgatósága részére címzett írásos nyilatkozattal, ille
tőleg a Túrái Takarékszövetkezet kirendeltségeiben található nyomtat
vány kitöltésével jelentheti be. Amennyiben Tisztelt Tagtársunk koráb
ban elhunyt, akkor kérjük az örökösöket, hogy az ügyintézéshez az el
hunyt tag a halotti anyakönyvi kivonatát és lehetőség szerint a hagya
tékátadó végzést vagy az öröklési bizonyítványt hozzák magukkal.

Túrái Takarékszövetkezet
Igazgatósága
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Belső hangok
Búzás János képviselő jegyzete

Munkánk nem csak abból 
áll, hogy meghallgatjuk azo
kat, akik beszélnek, hanem ab
ból is, hogy meghalljuk azo
kat, akik hallgatnak. Az nem 
számít, ha megsértik az én ér
zéseimet, az se számít, ha én 
megsértem néhány ember ér
zését. Ami számít az az, hogy a 
dolgok becsülettel legyenek 
elvégezve.
A Múlt
Róbert Greene: „Azt mondják, 
hogy a hatalom egy győz- 
tes/győztes helyzetet kell ered
ményezzen, ami azt jelenti, 
hogy nem szabad átgázolnod 
senkin vagy vesztest csinálni 
valakiből ahhoz, hogy a csúcs
ra jussál. Azt tanítják, hogy a 
hatalom és az erkölcsiség 
nemcsak, hogy megbékélhet
nek egymással, de az igaz, 
hosszan tartó hatalom végül is 
az őszinteség és fair-play 
alapjain nyugszik. En ellenben 
fenntartom a véleményem, 
hogy egy ilyen megközelítés 
teljesen nonszensz. A játéknak 
természetszerűleg megvannak 
a vesztesei, a hatalom nem 
ismer morált, és a hatalom 
megszerzése elkerülhetetlenül 
megkövetel egy bizonyos 
szintű csalást és elnyomást. ”

Azt hiszem, sokunk örö
mére értek véget a sokszor túl
zásba eső kampánnyal kísért 
országos választások. Bizto
san többen várták már a be
fejezését ennek a kampány
sorozatnak, várták, hogy a 
nyugalom vegyen erőt az or
szág vezetőin, lakosain. Gon
dolom, kevesen szeretnék 
átélni az elmúlt hónapok han
gulatát a helyi választásokon 
ismét. Félre ne értsenek, nem 
szeretnék országos politizá
lásba kezdeni, ám szeretném, 
ha néhány gondolatról meg
oszthatnám véleményem 
Önökkel. Mindenekelőtt kívá
nok bölcsességet, egészséget 
minden parlamentbejutó párt- 
nak/személynek és kívánok 
békességes erőt, hogy érjék el 

kitűzött céljukat úgy, hogy mi 
választók is elégedettek le
gyünk munkáj ukkal.
A Jelen
T. Z.:„Erő kell a gondolatok 
elterjesztéséhez, s ehhez azok 
értenek igazából, akiket poli
tikusoknak mondunk, tartunk, 
választunk... Ok tudatosan élik 
meg — ösztöneik mellett — ezt a 
szerepüket, s mivel farkastör
vények uralkodnak ezen a terü
leten -pedig milyen hamis ez a 
szó, hisz a farkas nem harapja 
el fajtársa torkát, csak küzd ve
le —, hát bizony csak a tudatos 
és sokszor gátlástalan jut elő
re... ”
Én, és hiszem, sokan mások 
sem szeretnének ilyen csoport
hoz tartozni, sem az előttünk 
álló helyi választások előtt, 
sem pedig utána. Mint írtam 
nem szeretnék országos lépté
kekkel foglalkozni, ezért az 
eddig olvasottakat kérem pró
bálják helyi szintre értelmezni. 
A helyhatósági választások 
hangulatát talán már most 
egyenes mederbe kellene te
relni, ez biztosan a város céljait 
szolgálná. No persze egy em

AgjFőIiiFdlatéSiekj

Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelés, hitelesítés, 
APEH-ügyintézés. 06 20 9281-526
Fáradt, rosszul alszik? Stresszes? Netán fáj a nyaka, fáj a háta, 
görcsösek az izmai? Szeretettel várom, próbálja ki frissítő, 
relaxáló, gyógyító masszírozásomat. 06 70 284-2596 
Versegen parasztház eladó. Érdeklődni 17 óra után. 06 20 
55-66-128
Szolárium! Fekvőszolárium - 37 csöves, 3 arcbamítós - eladó. 
Telefon: 06209416-533
Analóg hangzó-és videoanyagok digitalizálása minőségi 
nyersanyagra, zajszűréssel, kívánságra menüvel. 06 20 
974-3040
Az Aszódi Tükör és az Aszód-Galga Televízió szerkesztősége 
reklámszervezőket keres kizárólagjutalékos rendszerbe. 
Érdeklődni lehet napközben a 28 402-321 -es telefonszámon.

Lapunk írásaival kapcsolatos észrevételeit a 
következő címekre várjuk: Aszód Kossuth Lajos u. 59. 
E-mail: aszoditukor@freemail.hu; razos@invitel.hu

ber nem tud hidakat építeni, 
nem tud gátat szabni, és 
ugyanígy igaz, hogy gyűlöl
ködésre nem építhetünk alapo
kat. Én a nyíltság mellett va
gyok. Bár a nyíltság sokszor 
teremthet kellemetlen helyze
tet, elindíthat lavinákat, ám vé
gül tisztábbá, jobbá teszi a vi
lágot körülöttünk.
A Jövő
Kirké ; "Minden kaland, mely 
dagadó vitorlákkal és delfinek
kel kezdődött, valamilyen Ro- 
binson-szerűségben ér véget. 
Ne úgy szeress, mint egy ope
raelőadás második felvonásá
ban, amikor az összes kürt 
üvölt, a reflektorok a szivár
vány minden színében játsza
nak, s a főszereplők tisztes gá
zsit kapnak a mutatványért es
ténként. Szeretni szelíden, egé
szen mellékesen, kissé szóra
kozottan érdemes, csak úgy, 
ahogy lélegzik vagy ahogy egy 
keddi napon, amikor nem 
történik semmi, él az ember. ”

Hajói dolgozunk, nem csak 
azokat halljuk meg, akik be
szélnek, hanem megértjük 
azokat is akik, hallgatnak, 
bármilyen irányban is vannak. 
Ha jól dolgozunk, az önzés, 
durvaság és képmutatás nem 
válik vezető eszménnyé, a 
nyíltság az egymás iránti meg

értés, tolerancia lép előtérbe. 
Én ezen gondolatok összefo
gásának tudatában tudom vé
gezni munkám, ami nekem ju
tott.

Ezeknek a gondolatoknak a 
megvalósítása nem megy né
hány hónap alatt. Hosszú időre 
és sok-sok lakótársunk köz
életi szerepvállalására van / 
lenne szükség, hogy nyíltabb, 
egymást megértőbb tulajdon
ság gazdagítaná életünk közös 
dolgait.

Tudatni szeretném Önök
kel, hogy nem született meg 
bennem még a döntés, foly
tassam-e az önkormányzati 
szerepvállalásom. Úgy gondo
lom, ha tudok segíteni, amúgy 
is megtehetem.

Kedves Olvasó! Most is, 
mint mindig, Önnél a vélemé
nyezési lehetőség.

Válasz olvasói levelekre:
T. Zoltánnak: Köszönöm a 

hozzám intézett sorait, talán ez 
az, amiért érdemes felvállalni 
bizonyos dolgokat, amikor si
kerül segíteni és ezt természe
tesnek látjuk.

F. M.-nek: Természetesen 
nem adom senki tudtára nevét, 
ám megértését köszönöm. A 
honlapról teljes mértékben 
igaza van, és most itt tájékoz
tatom az olvasókat, hogy a 
www.buzasjanosaszod.hu ol
dal frissítése a kampány ideje 
alatt elmaradt — nem akartam 
kampánycélra használni-, 
most újra elérhető.
Lapzártakor értesültem Sztán 
István Úr leveléről, amelyre a 
következő számban lenne 
lehetőségem reagálni. Azt hi
szem, előző írásaimat kellően 
alátámasztott bizonyítékokra 
építettem. Nem kívánok e té
mával többet a Tükör oldalain 
foglalkozni. Hajlandó vagyok 
viszont állításaimat bizonyí
tani az előtt a közösség előtt, 
akik Sztán úr állításait igaznak 
vélik. Hajlandó vagyok Sztán 
úrral megvitatni a nézeteinket, 
mint ahogy az előző számban 
isjeleztem.
Megtisztelő figyelmüket kö
szönöm :

Búzás János
önk. Képv.

mailto:aszoditukor@freemail.hu
mailto:razos@invitel.hu
http://www.buzasjanosaszod.hu
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A közjóért versengjünk!

Tisztelt Búzás János Úr!

Elolvastam az Aszódi Tükör 
2006. áprilisi számában hoz
zám intézett írását. Bevallom 
Önnek, hogy megdöbbentet
tek a sorai, amelyek nélkü
lözték a józan mértékletessé
get, a jóízlést, s nélkülözték azt 
a szándékot is, hogy gondo
latai Aszód lakosságának - 
időseknek, fiataloknak, nők
nek és férfiaknak - az érdekeit 
szolgálják.

Nem is volt szándékom vá
laszolni Önnek, de az írás 
megjelenését követő órákban, 
napokban gyakran csengett a 
telefonom. Barátok, ismerő
sök, aszódi polgárok biztattak 
arra, hogy a nyilvánosság előtt 
mondjam el a véleményemet. 
Tippeket adtak, vájkáltak az 
Önt övező „legendákban”, 
megfogalmaztak különböző 
vádakat... Megnyugtatom, 
hogy csupán a válaszadásra 
ösztönző szavakat fogadtam 
el.

Mert miről is van szó? En
gedje meg, hogy az előzőleg 
már leírtakkal ne foglalkoz
zam. Arra igyekszem csupán a 
figyelmét felhívni, hogy Ön 
minden döntésnek részese 
volt. Búzás úr, mint a helyi 
önkormányzat képviselője, ott 
volt minden testületi ülésen. 
Megtehette volna, hogy ki
fogásolja a bérbeadást, meg
vétózza a bérleti díj összegét. 
Módja lett volna, hogy tilta
kozzon a bérlők személye el
len. Javasolhatott volna bár
kit, még önmagát is. Senki 
nem vétózta volna meg az 
ajánlatát, ha azt mondja: - 
Nekem és a barátaimnak 
többet ér! Mi mélyebben 
nyúlunk a zsebbe! Mert mi 
felelősséget érzünk a váro
sunkért, az üres kasszáért, 
mert mi gazdaggá kívánjuk 
tenni Aszódot!

Hát, igen! „Önthetett volna 
- tisztelt Búzás Úr - tiszta 
vizet a pohárba!” Őszintén saj
nálom, hogy elragadtatta ma
gát. Tudja, az indulat gonosz 
gondolatokat fogalmaz meg az 
ember agyában. Micsoda go
noszság kellett például ahhoz, 
hogy embertársával kapcso
latban a következőket írja le: - 
„... mi is történne, ha al
kalmatlan ember kerülne pozí
cióba?” (Hajói sejtem a pol
gármesteri tisztségre gondol 
Búzás úr.) Kérem, figyeljen 
rám! Évtizedekig dolgoztam 
felelős, vezető beosztásban. 
Tizenhat esztendőn át szol
gáltam az Aszódi Helyőrség és 
Laktanya parancsnokaként. 
Munkámat kitüntetések soka
ságával ismerték el, melyekre 
ma is büszke vagyok. De igazi 
örömet, igazi rangot nem az 
állami, nem a miniszteri di
cséretek jelentette nekem, ha
nem az aszódi és Galga menti 
emberek kézfogása, amikor 
gratuláltak vagy éppen meg
köszönték azt a segítséget, 
amit katonatársaimmal együtt 
városuknak, falujuknak, kü
lönböző közösségeiknek nyúj
tottunk. Ugye nem vitatja, 
hogy a honvédség a munkájá
val, várost fejlesztő akaratával 
jelen volt hosszú évtizedeken 
keresztül Aszód életében? Ön 
ugyan kijelentette: - „örül
jünk, hogy az aszódiak meg
tűrték településükön a katoná
kat!”

Búzás úr! Sértő kijelentését 
senki nem vette komolyan. 
Nem egyedül mi utasítottuk 
vissza ezt a megállapítását, 
akik egyenruhát viseltünk, ha
nem mindazok, akik köszöne- 
tüket és hálájukat fejezték ki 
nekünk. Ök voltak a nagy 
többség. Olyan többség, amit 
százalékokban kifejezni nem 
is lehet. Hogy mit köszöntek? 
Miért soroljam, hiszen nem 

Önt akarom én már meggyőz
ni, hanem azoknak szeretnék 
ismételten szolgálatot tenni, 
akikkel éveken át összefog
tunk és együtt dolgoztunk. 
Igaz, mi katonák a város szélén 
laktunk, mégis egy nagy 
családot alkottunk a település 
lakóival.

Nem gondolom, hogy tisz
tességes volt a szándéka, ami
kor leírta a következőket: - 
„...Mert tudni véljük, hogy 
négy évvel ezelőtt a Fidesz szí
neiben szeretett volna indulni 
az országgyűlési választá
sokon... ” Hát ilyet aztán iga
zán nem állíthat egy komo
lyan, felelősséggel gondolko
dó, a törvényeket ismerő helyi 
politikus, aki aktív részese a 
helyi közéletnek. Ha pedig ezt 
írja, akkor - ahogy mondani 
szokás - elmaradt egy brosú
rával! Persze biztosan van
nak, akik nem tartanak lépést a 
változásokkal, ezért aztán ösz- 
szekeverik az új rend követel
ményeit a régmúlt idő gyakor
latával. Igen, a rendszerváltás 
előtt a honvédelem szolgálatá
ban állók jelen voltak a politi
kában, ott voltak a tanácsi és 
más testületekben, de az új 
választási törvény ezt szigorú
an tiltja. 2002-ben én az aszódi 
helyőrség és laktanya parancs
nokaként, a honvédség ezre
deseként nem vehettem volna 
részt egyetlen párt csatározá
sában sem. De miért is tettem 
volna ezt? Én hazám, a Ma
gyar Köztársaság Alkotmá
nyára tettem esküt, és népem 
szolgálatára, s ebbe Aszód pol
gárai is beletartoznak. Egész 
fiatalon, de egy életre szólóan 
megtanultam: Az eskü kötelez! 
Talán még Önt is kötelezi, 
hogy választott önkormány
zati képviselőként legjobb tu
dásával, tiszta lelkiismerettel, 
őszinte akarással szolgálja 
választóit. Ez az eskü sem Ön
nél, sem nálam nem tűri az 

Az orvosi ügyelet 
telefonszáma:
20 9271-171

alaptalan vádaskodást, az 
igaztalan állításokat.

Mondja, Búzás úr, honnan 
veszi a bátorságot, hogy a helyi 
közélettel foglalkozó írásában 
egy személyes jellegű problé
máját is „becsúsztassa”? Azt 
sejteti, mintha a leírt történés
hez bármi közöm is lenne. 
Vagy így is kérdezhetem: kire 
vonatkozik, kit akar befeketí
teni a következő soraival, ami
kor leírja: - „...Arról a 
fenyegető levélről, amit név 
nélkül kaptam a februári szám 
után, nem kívánok nyilatkozni 
annak írójának. ” Hát tegye 
meg! Ne letétbe helyezze, ne 
dugdossa, hanem hozza nyil
vánosságra, nézzen a szemébe 
- amint írja —„annak 
írójának ”!

Tudja, mit javaslok és ké
rek, tisztelt Búzás úr? Messze 
még a választás, hosszú annak 
a kampánynak az időszaka, 
amit elkezdett. Van Önnek és 
stábjának egy hasznos ajánla
tom (aminek minden aszódi 
örülne), a versengés azért foly
jék, ki tud többet tenni Aszó
dért, ki tud többet nyújtani az 
aszódiaknak, ki tesz a polgá
rok asztalára elfogadhatóbb 
programot. A nagy nyilvános
ság előtt kijelentem: Teszem a 
dolgom! Végzem a munkám 
azokkal, akiket az a gondolat 
tart össze, hogy a társadalom 
leghatalmasabb ereje az a köz
érdek, melyet a legtöbb ember 
tekint a legszemélyesebb pa
rancsoló magánérdekének.

(Fekete Gyula)
Nagyon hiszem, hogy sike

rült ismereteit bővíteni, harci 
kedvét csillapítani, sanda gon
dolatait eloszlatnom. Azzal 
búcsúzom: kezdődjék Aszód 
polgárainak gazdagításáért a 
vetélkedés! Úgy tegye Ön is a 
dolgát, hogy tudja: „az ítél
kező lehet a bűnözés fékezője, 
de a motort nem ő kezeli.”

Sztán István
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Barátok közt?
A lisztérzékenységről

Mint újdonsült aszódi lakos, 
szívesen olvasom az ASZÓDI 
TÜKÖR című helyi lapot. 
Mindig megtudok belőle 
valami aktuális, helyi hírt új 
lakhelyemről. Ez így történt a 
2006. április havi szám olva
sásakor is.

Amikor az Ingyenlisztet 
osztottak a rászorulóknak cí
mű cikket olvastam, először 
arra gondoltam, milyen jó élni 
itt, ahol figyelnek a rászorul
takra, még európai uniós pá
lyázatból lisztet is ingyen osz
tanak nekik. A fejem csak ak
kor kaptam föl - és talán mon
danom sem kell, hogy az 
amúgy is magas vérnyomásom 
még magasabbra szökött -, 
amikor a cikk további részében 
azt olvashattam, idézem: „A 
hatalmas mennyiség azonban 
lehetővé tette, hogy valameny- 
nyi, hatvan év feletti nyug
díjas kapjon a csomagból. ”

Rögtön ismerőseinket kér
deztem:
- Hogyan is volt ez?
- Jött egy autó, rajta a liszt, és 
kiabáltak az utcán, hogy mi az 
esemény.

Később ezt már úgy magya
rázták, hogy előtte a postalá
dákba dobták a liszt osztásáról 
szóló értesítőt, de aztán le is 
kellett állítani az osztást, mert 
nagy volt az emiatti felhábo
rodás. Állítólag politika volt a 
dologban!

Részemről az már teljesen 
mindegy, hogy mi előzte meg, 
de én, aki már negyedik éve itt 
élek ebben a városban, most 
úgy érzem, legalább negyven 
évet mentem vissza az időben 
(na, nem én fiatalodtam eny- 
nyit!) — láttam, hallottam, ta
pasztaltam már egy s mást, 
hadd közöljek e lap útján né
hány dolgot.

Már negyedik éve tapasz
talom, hogy a helyi adók fize

tésekor mindig megtalálják 
férjemet, sőt, még a csekkeket 
is megküldik, hogy határidőre 
fizessünk. Fizetünk! Szava
zásra, az éves kötelező tüdő
szűrésre is névre szólóan jön
nek az értesítések. Lomtalaní-

— Amikor a Baptista Szere
tetszolgálat valamint a Mező
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal értesített a lisztszállít
mányról, még csupán öt tonna 
őrleményről volt szó - mondta 
megkeresésünket követően 
Búzás János képviselő.

- Kezdetben a szociális 
bizottság azon listáját hasz
náltuk, amelyen a nehezebb 
sorsú emberek nevei szerepel
nek. Az adományozók szán
déka is az volt, hogy a kis
nyugdíjasok, és az ahhoz közel 
állók, a rokkantnyugdíjasok, 
az egyedülállók, a munkanél
küliek és a nagycsaládosok 
kapjanak a segélyből. Menet 
közben aztán megkérdezték, 
vállalnánk-e 22 tonna liszt 
szétosztását. Nem utasítottam 
el az ajánlatot. Ezt követően 
úgy döntöttünk, hogy minden 

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki az intézmények 
nyári karbantartási és halaszthatatlan felújítási munkáinak 
elvégzésére. Önkormányzatunk a karbantartási és felújítási 
munkákat komplexen kezeli, csak a teljes munkarészekre 
vonatkozó pályázatokat tudjuk elfogadni.
Beadási határidő: 2006. június 12.12 óra
A pályázatban feltüntetett munkákkal kapcsolatban intézményi 
bontásban munkafajtánként! műszaki tartalomról szóló kiírás a 
Műszaki Irodán átvehető. Helyszíni szemle: igény szerint.
A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének 
feltüntetésének a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján kell 
leadni. A kiírásban szereplő határidő elmulasztásajogvesztö.

táskor vagy egyéb események 
esetén hangszórós kocsi érte
síti a lakosságot.

Férjem 66 éves, 14 éve rok
kantnyugdíjas, 1970. szeptem
bere óta aszódi lakos, most 
mégsem találták meg! Nekünk 
csak kötelességeink vannak? 
Egyébként szinte elismerésem 
annak a négy képviselőnek, 
akik a munkát végezték! 
Kérdésem már csak az, hogy 
abból a 22 tonna, azaz 22 ezer 
kiló lisztből a helyben lakó 
5.977 fő (2006. 01. 01-i KSH 
adat) között ugyan milyen el
vek szerint osztottak?

Huszonkét tonna terhe
Még nem értek az osztás végére

hatvan év feletti nyugdíjas 
kapjon. A kör azóta tovább 
bővült, hiszen a mennyiség ezt 
lehetővé teszi. Ugyanakkor 
előírás, hogy fejenként 10 
kilogramm adható, több nem.

A kiosztás elkezdődött, 
majd szünetelt. A városatya el
mondta, a munkában részt vál
laló másik három képviselővel 
— Huszár Lászlóval, Rigó 
Lászlónéval és Puskás Péter
rel - azért álltak le az ország
gyűlési választások idején, 
hogy még véletlenül se merül
jön föl a kampányolás szán
déka. Ennek ellenére több más 
képviselőben megfogalma
zódott a kérdés, miért pont ők 
négyen osztanak.

- A szállítmányról döntő 
rendkívüli testületi ülést kö
vetően Bagyin József polgár
mester engem bízott meg a

Ezek után KIJELENTEM, 
hogy férjemnek nincs szük
sége az ingyenlisztre, bár nem 
lisztérzékeny. Ugyanakkor 
KÉREM az illetékeseket, 
hogy - az Isten szerelmére - a 
liszt elosztóinak végre bocsás
sanak a rendelkezésükre egy 
olyan listát, amely a lakosság 
valós korösszetételét tükrözi.
Vagy talán a „Barátok közt” 
következő adásának a tévéfel
vétele volt? Ha igen, akkor azt 
meg majd úgyis meglátom a 
televízióban, mint a sorozat hű 
nézője.

Dr. Rácz J. Zoltánné

koordinálással - tájékoztatott a 
döntéshozó. Puskás Péter sze
repvállalása egyértelmű volt, 
hiszen a lisztet a Javítóinté
zetben tároljuk, onnan rakjuk 
föl a gépkocsira. Rigó Lász- 
lóné és Huszár László pedig - 
velem egyetemben - a szociá
lis bizottság tagja, ennélfogva 
jobban ismerik a rászorulók 
körét. Más képviselő nem 
ajánlkozott a munkára, de szí
vesen vesszük bármelyikük 
jelentkezését. Számolniuk kell 
azonban azzal, hogy az osztás 
időpontja némileg rapszódi- 
kus, igazodnunk kell ugyanis a 
tehergépkocsihoz, amelyet ak
kor használhatunk erre a célra, 
amikor felszabadul a fuvarból.

A városatya elmondta, az 
olvasói levélben említett utcá
ban még nem osztottak lisztet. 
Erre eddig a lakótelepen került 
sor, valamint Jónásfalva kör
nyékén és az Újtelepen. A vá
ros többi részét a következő 
napokban, hetekben járják 
végig, sőt úgy tűnik, a kör
nyékbeli településekre is jut a 
szállítmányból.

rázós
Búzás János ezúton kér 

mindenkit, akinek kérdése, 
észrevétele van a témával 
kapcsolatban, keresse őt a 06 
30 941—3563-as telefonszá
mon.
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Járdaépítés összefogással
Gyakran hallani, hogy más

fél évtizeddel a rendszervál
tozás után Magyarországon a 
civil társadalom még nagyon 
gyenge. Akár az országos, akár 
a helyi politikát érintő közéleti 
szerepvállalása még erőtlen. 
Amiről írni szeretnék, az épp 
erre a kritikára próbál rácáfol
ni. Létezik a városban egy 
Szentkereszt nevű utca, s an
nak sorházas lakóközössége. 
2000. tavaszán az Aszódi Tü
körben nyilvánosan meghir
detett telekvásárlás révén ala
kult meg az utcaközösség, no 
persze azóta néhány tulaj
donváltással.

Az első összefogásunk ak
kor jött létre, amikor kiderült, 
az egész város csatornaháló
zatát kiépítik, csak a mi ut
cánkét nem, mert akkor a mi 

Emlékezzünk Trianonra!
Tisztelt Aszódiak!

Ezúton szeretnék mindenkit meghívni az általunk szervezett 
Trianoni megemlékezésre, amelyet 2006. 06. 01-jén 18 órai 
kezdettel tartunkAszódon a Szabadság téren!
Mint tudjuk, 1920. június 4-e a magyar történelem egyik leg
gyászosabb napja, ezért fontos, hogy ne teljen el megemlékezés 
nélkül!
Szeretnék kérni mindenkit, hogy emlékezzen és koszorúzzon 
velünk!

Urbán László Zoltán

Babaváró Klub
Hogyan várj am? Hogyan fogadj am? Hogyan szeressem?
Szülésre és gyermekágyas időszakra felkészítő foglalkozásokat 
indítunk városunkban, melyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!
Érdeklődni, jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
0620414-4119 Szpisják Andrea védőnő
07 20 434-8074 Pócsikné Balázsi Mária szülésznő

A rendőr járőr telefonszáma:
20 516-5940

utcánk még külterületnek volt 
nyilvánítva és erre nem vonat
kozott a város által nyert pá
lyázati pénz. Egyszóval, mint 
utcaközösség csatomatársa- 
ságot alakítottunk és háztartá
sonként közel kétszázezer fo
rintért beköttettük a csatornát 
az utcánkba. Aztán teltek az 
évek, folytak az építkezések, 
és 2005-ben már 8 család 
lakott lakhatási engedéllyel az 
utcában. A mindennapi éle
tünket rettenetesen nehezítet
te, hogy sem út, sem járda nem 
volt az utcában. Hat éve még 
művelt szántó volt ez a város
rész, és az esős idők beköszön
tővel a sár és dagonya miatt 
megközelíthetetlenné váltak 
házaink. 2005. tavaszán meg
elégeltük a hiábavaló kérde- 
zősködést (mikor várható út, 

járdaépítés az utcában). Úgy 
döntöttünk, hogy a magunk ér
dekeiért magunknak kell har
colni, hát szervezkedtünk és 
levelet írtunk a polgármes
ternek járdaépítési kérelem
mel 2005. szeptemberében.

Az ügy elhúzódásától tartva 
és az esős ősztől félve, 2005 
szeptemberében az utcaközös
ség másodszor is összefogott 
és saját pénzből zúzott kővel 
leszórattuk az utat. Ez csalá
donként 20000 forintot jelen
tett. Ezt követően-nem sokkal 
később - október 26-án szü
letett meg a 2002/2005 (X.26 
ÖKT) Aszód Város Önkor
mányzatának határozata, 
melynek alapján 1.148.000 
forintot biztosított a város a 
közel 200 méteres járdasza
kasz megépítésének tárgyi 
költségeire. Ez a hagyomá
nyos beton kockakőből való 
járdaépítés anyagi részét jelen
tette. A munkát, mármint a 
járdaépítést eleve magunkra 
vállaltuk.

És ekkor jött a csodaszámba 
jövő esemény. Ismét lakógyű
lést tartottunk, szervezked
tünk, közösen beszélgettünk a 
jövőről, hogy tulajdonképp 
milyen utcát szeretnénk. 
Egyetértettünk abban, hogy a 
várost, melynek lakói va
gyunk, nagyon szeretjük, és

A választásokról...
Első forduló: bemegyünk, 

mindenki beszélget, de nem 
velünk. A nevet alig találják a 
papíron (van egy névroko
nom) én már látom, megmu
tatom. A lányomat az én ne
vemen keresik... Na végre! 
Találat. Megkapjuk a papí
rokat, köszönünk, nem kö
szönik meg, hogy szavaztunk. 
Jól esett volna!

Második forduló: izgulok! 
Megtalálnak a papíron? Hihe
tetlen, de ráhibáztam! Keresik 
a nevem. Megint Hurrá, meg
van! Papír, fülke, boríték, urna. 
Ez is megvolt. Akartam 
menni... Szívesen mentem. 
Szívesen!

Kiss Mária Magdolna 

hisszük: a mi városrészünkről 
és benne a mi utcánkról is talán 
elmondható lesz egyszer, hogy 
szép, igényes lakókörnyezet. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy 
harmadszor is összefogunk, és 
viakolorral építtetjük meg az 
utcánkban a járdát, ami esz- 
tétikusabb és tartósabb, mint a 
hagyományos kockajárólap. 
Ismét „zsebbe” nyúltunk, és 
családonként 18.700 forinttal 
kipótoltuk az önkormányzat 
által folyósított összeget. Aj ár- 
daépítéshez vállalkozót keres
tünk, és 2005. november 30-ra 
megépült a 200 méteres szaka
szon a viakoloros járda.

El kell mondani, hogy a hi
vatal részéről kezdetben nem 
övezte töretlen lelkesedés el
képzeléseinket. Miután lefek
tettük írásbeli nyilatkozatun
kat a plusz költségek fedeze
tének kifizetésére, és garan
ciát vállaltunk a munkafolya
matok szakszerű irányítására, 
a műszaki iroda vezetése ezt 
követően együttműködőén, 
partneri minőségben viszo
nyult a járdaépítéshez. Külön 
köszönetünket szeretnénk ki
fejezni Koncz Mihály vállalko
zónak, aki vállalta a járdaépí
tés munkálatait. Ami csodála
tos volt ebben, hogy a 12 csa
ládot jelentő lakóközösségből 
11 család annak tudatában 
hozta meg az anyagi áldozatot, 
hogy egy személy nem vállalta 
az önkéntes pénzbeli hozzájá
rulást (ma előtte is van viako
loros járda), helyette viszont 
vállalta olyan család, akinek a 
háza előtt sosem lesz járda. 
Erről gondolom én, hogy vá
rosunkban van civil önszerve
ződés, van civil közösség, ez 
esetben utcaközösség, ami 
képes önérdek-érvényesítésre, 
összefogásra, szolidaritásra, 
önkéntességen alapuló anyagi 
áldozatra. Mi ez, ha nem a civil 
polgári társadalom ismérve?

Elnézést a hosszúra sikerült 
méltatásért, de úgy érzem, 
nemcsak a bajokat, a rosszul 
sikerült dolgokat, hanem az 
eredményeket, a sikereket is 
éppúgy kötelességünk közhír
ré tenni, már csak azért is, mert 
talán tőlünk a leghitelesebb.

Szilágyi Zita Mária
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Egy kis nyelvelés
Gulág és kulák

ufáma
küntfi'kcrcfikedéti

ajánlata!
Legendavadászat
Szóbeszédek, tévhitek 
átverések nyomában

Többször utaltam már rá, 
hogy nyelvünk szóállománya ál
landó változásban van: avulnak 
el, s egyúttal ki is kerülnek a 
használatból szavak, s újak is 
keletkeznek. Ez utóbbiak közé 
tartozik a címbeli két szó is. 
Mindkettőnek a forrása a szovjet 
korszakhoz kötődő orosz nyelv, 
s mind a kettő viszonylag új fej
lemény.

A két szó szerkezetét tekint
ve teljesen más: az első ún. mo
zaikszó (fonetikus átírásban a 
mozaikszó forrását jelentő el
nevezés: glávnoje upravlényije 
lágerej) a három szóból álló 
kifejezés első betűiből. Valójá
ban a rendszerváltozás után 
jelent meg nyelvünkben. Addig, 
ha tudtak is róla, hogy ez a tábor
rendszer, illetve a táborrendszert 
irányító központ létezett, akkor 
sem beszélhettek róla. Ma azon
ban a fogalomnak már könyv
tárnyi irodalma van. A szó eti
mológiája ismert, a magyar 
nyelvbe történő bekerülésének 
pontos időpontját rögzítő nyel
vészeti munkáról azonban még 
nem tudok. Tény, hogy A ma
gyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára (TESz) és a 70-es évek
beli kézi értelmező szótár még 
nem tartalmazza, azonban az új 
értelmező szótárban már benne 
van.

A kulák szavunk a TESz- 
ben már benne van, mégpedig 
1926-os első előfordulással. A 
szó egy az egyben átvétel az 
orosz nyelvből. Jelentése: zsí
rosparaszt, nagygazda.

Az orosz szótárak az orosz 
nyevben létező kulák szót két 
külön szónak adják meg, mint
ha a két szónak semmi köze nem 
lenne egymáshoz. (Pl.: Sz. I. 
Ozsegov: Szlovar russzkogo ja- 
zika c. munkája vagy akár a 
Hadrovics-Gáldi-féle Orosz
magyar szótár.) Ezzel szemben a 
TESz próbál magyarázatot is 
adni a szóhoz. Bár meggyőző ér
velést nem ad, utal arra, hogy a 
zsírosparaszt, nagy gazda jelen
tésű szó mindenképpen rokon

ságban áll a keleti szláv kujak 
“ököl” jelentésű szóval. A TESz 
azzal magyarázza az ököl szóból 
a nyerészkedő ember jelentés
fejlődést, hogy “az ököl az erő
szakosságig menő nyereség
vágynak, kíméletlen haszon- 
hajhászásnak lehet a jelképe”. 
Nagyon jól „hangzik” ez a lehet 
szó. Ugyanis a magyarázatból 
egyértelműen kiderül, hogy en
nek a jelentésfejlődésnek a ma
gyarázata erősen hipotetikus. 
Vagy úgy van, vagy nem.

Használható szakirodalom 
alig van, s ami fölöttébb meg
lepő, Kniezsa István A magyar 
nyelv szláv jövevényszavai című 
munkájában a kulák szó elő sem 
fordul, szerepel viszont egy 
bizonytalan eredetű kulyak 
szóalak, 1708-as első magyar 
nyelvbeli előfordulással. Knie
zsa székely-csángó szónak mi
nősíti, amely végső soron török 
eredetű, de szerinte csak orosz 
közvetítéssel kerülhetett be a 
nyelvünkbe, de csak ököl je
lentésben fordul elő.

A későbbi jelentés az orosz 
nyelvben is XX. századi fej
lemény, s ez került át a magyar
ba. A jelentésváltozás eredezte- 
tésével azonban bajom van. A 
fentebb már leírt magyarázatot 
fölöttébb erőltetettnek és aggá
lyosnak tartom. Legalább annyi 
létjogosultságát érzem a saját 
magyarázatomnak: a kidáknak. 
minősített parasztokkal rendkí
vül embertelenül bántak. Egyál
talán nem kímélték őket, egy
értelműen a nép ellenségének 
tartották őket, s az életük sem 
képviselt értéket. Velük szem
ben érvényesülhetett a nyers erő, 
az ököljog. Talán innen ered a je
lentésváltozás.

Ne feledjük: az 50-es évek
ben a magyar parasztság egy 
részét is kuláknek minősítették, s 
velük is rendkívül durván bán
tak. Ismeretes ebből az időszak
ból a népszerű lózung: „Mun
kásököl vasököl, oda csap, aho- 
vaköll!” -G-l

Információs forradalom ide, 
információs forradalom oda, 
bizony a hirek jelentős részét 
az emberek ma is bizonytalan 
eredetű közlésekből szerzik. 
Mondhatnánk úgy is, a forma 
némileg változott, de a szá
raz tényéknél jobban szeretjük 
az „életszerű” híranyagokat. A 
régi időben a kiskocsma, vál
lalati büfé jelenthette a közve
títő közeget, ma ezt részben 
felváltotta az sms, az e-mail.

Azt gondolom - akárcsak a 
könyv három szerzője (Mari- 
nov Iván, Dezső András, Pál 
Attila) - mindannyiunknak 
van olyan története, amelyet 
továbbadtunk másoknak, an
nak ellenére, hogy nem tudtuk, 
valóban megtörtént-e. Annak 
idején középiskolás koromban 
a Beatrice együttes a fénykorát 
élte. Persze ezt nem úgy kell 
érteni, hogy rengeteg lemezt 
adtak el. Ez azért sem volt le
hetséges, mert a Magyar 
Hanglemezgyártó Vállalat 
nem kötött velük szerződést. 
Feróék azonban szorgalmasan 
járták az országot, a zenéjük 
pedig futótűzként terjedt, kö
szönhetően a koncerten kazet
tás magnóval rögzített felvé
teleknek. Bagón is felléptek, és 
ennek kapcsán elterjedt a hír, 
hogy a koncert során ledarál
tak egy még élő csirkét. Jóma
gam nem voltam ott, de azért 
én is adtam tovább a hírt ren
dületlenül. Aztán a könyv szá
mos metrós történetet is 
eszembe jutott. Az érettségit 
követően - mivel nem vettek 
föl az egyetemre - a BKV-nál 
kerestem boldogulást, s jelent
keztem metró-segédvezetö- 

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik szeretett Édesanyám, Honig 
Antalné (született: Tégen Anna) elhunyta alkalmából 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.

Honig Antal és családja

nek. A tanfolyamon rengeteg 
sztorit meséltek titkos óvó
helyekről, alagutakról, évekre 
elegendő konzervtartalékról.

A könyv szerzői a szóbeszé
dek, tévhitek, átverések nyo
mába eredtek, hogy kiderítsék, 
illetve egy kötetbe fűzzék, mi 
is ezek valóságtartalma. Szá
mos tudományos és kevésbé 
tudományos álhírről, legendá
ról lebbentik le a fátylat. Ami 
pedig az említett példákat il
leti: a Beatrice valójában so
hasem darált csirkét. Ellenben 
volt egy CPg nevű punkzene- 
kar, amelynek egyik tagját a 
társai úgy viccelték meg, hogy 
koncert előtt egy lopott, élő 
csirkét tettek a szekrényébe. 
Aztán a szerencsétlen állatot 
felvitték a színpadra is, ahol az 
egyik zenekari tag szabályo
san levágta. Ettől a tömeg be
vadult, páran felmentek a szín
padra, megszerezték a már ki
szenvedett jószágot, és szó 
szerint darabokra tépték. Ezt 
az esetet varrták aztán az ügye
letes “fekete bárány” Beatrice 
nyakába. A metrós sztorik 
nemrégiben a reneszánszukat 
élték, köszönhetően az Antal 
Nimród rendezte Kontroll cí
mű filmnek. Az természetesen 
igaz, hogy a metróalagutakat 
egyben óvóhelynek is építet
ték, ám korántsem hosszú távú 
tartózkodásra szánták, mivel 
az energiaellátás teljes lezárás 
esetén csak néhány órára meg
oldott. A titkos leágazások pe
dig a már akkor megtervezett, 
de azóta sem megépített, 
újabb metróvonalak csatlako
zási pontjai lennének.

R.Z.

eHMaKEBBHHBBSBEBH



2006. MÁJUS ±± TÜKÖR_________________ «

Fruci: kitüntetés és kiállítás

A Magyar Művelődési 
Intézet nemrégiben Pro Cul-
túra Minoritatum Hungá
riáé díjjal jutalmazta Fe
dinecz Atanázt, a városunk
ban élő festőművészt. Az el
ismerést olyan Magyaror
szágon élő nemzeti és etnikai 
kisebbséghez tartozó szemé
lyek és szervezetek kaphat
ják, akik kiemelkedő tevé
kenységet végeztek a Ma
gyarországon élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek köré
ben az anyanyelvi kulturális 
örökség megtartásáért, fej
lesztéséért.

üzenet
Szeretem az ébredő mezőket, 
a fűdárdaként feltörő vetést.

Szeretem a friss hajnali szelet, 
Szeretem az omló göröngyöket.

Az ekét, mely uágjahasítja a földet, 
ázását, a kapát, a gereblyét, 

a kaszát, a sarlót és a fejszét. 
Szeretem a friss gondolatokat, 

a haj ital szagú merész álmokat. 
Szeretem a nagy akarásokat, 

a mindig feljebb vivő szárnyakat. 
Szeretem a merész nagy tetteket.

Szeretem az embert, a hőst, 
Ki vállalja tettét
S érte, ha kell, meghalni is kész.

(Rartalis fjános.
Szeretem az embert, a hőst) 

Fedinecz Atanáz - művész
nevén Fruci - a hazai ruszin 
kisebbségi közösség legismer
tebb festőművésze. Első 
kiállítása 1986-ban volt. Azóta 
30 egyéni hazai és külföldi, va
lamint 28 csoportos tárlaton 
csodálhatták meg műveit a 
művészeteket kedvelők. 2004- 
ben album formájában jelentek 
meg művészi alkotásai. Fest
ményei megtalálhatók számos 
hazai és külföldi gyűjte
ményben.

FedineczAtanáz akitünteté 
séről így vallott a Ruszin Világ
ban, az Országos Ruszin Ki

Apa és lánya
Nem mindennapi kiállítás 

nyílt a minap a Petőfi Múzeum 
Galériájában. Viszonylag rit
ka alkalomnak számít, amikor 
Mester és Tanítvány egyszerre 
állít ki. Még ritkább az, amikor 
rokoni szálak is összefűzik 
őket. Molnár Jánost és Zsem- 
berovszkyné Molnár Mártát 
ráadásul a legerősebb - az apa
leány kötelék-köti össze.

- Nagyon boldog vagyok, 
hogy létrejött ez az alkalom, 
amit ezúton is szeretnék meg
köszönni a Petőfi Múzeum 
munkatársainak - nyilatkozta 
lapunknak a művésznő. — 
Csupán azt sajnálom, hogy 
édesapám ezt nem érhette 
meg. Pedig - tudom - nagyon 
büszke lenne.

A két alkotó közül a maiak 
Mártát ismerik jobban, ami ter
mészetes, hiszen egyrészt az 
apa halála óta 23 év telt el, 
másrészt a foglalkozása révén 
sokan kerülnek kapcsolatba 
vele: amellett, hogy a Javító
intézetben terápiás jelleggel 
művészeti foglalkozást vezet, 
Aszód művészeti iskolájában 
félszáz gyermekkel ismerteti 
meg a kerámiázás fortélyait. 
Édesapja nyomdokaiban ha
lad. Molnár János - amint azt 
dr. Asztalos István nyugalma
zott múzeumigazgató meg
nyitójából megtudtuk — szin- 

sebbségi Önkormányzat fo
lyóiratában:
„ Számomra a legtöbbet jelen
tette. Büszke vagyok a ruszin- 
ságomra. Sokszínű — ruszin, 
magyar, cseh, orosz - kultúrán 
nevelkedtem, ruszinságomat 
mindig vállaltam. Az 1-2. 
osztályt még ruszin iskolában 
kezdtem Munkácson. Aztán be
jöttek a szovjetek, így orosz is
kola lett belőle. A ruszin gim
náziumot is megszüntették, pe
dig a magyarok alatt mindig 
működött ruszin gimnázium 
Magyar pedagógusok is taní
tották a ruszin nyelvet, törté
nelmet. Ezzel a kitüntetéssel is

Molnár János: Önarckép

Molnár Márta: Betlehem
tén szívesen foglalkozott gyer
mekekkel. Gödöllőn és Aszó
don művészeti szakkört veze
tett, Kartalon rajzot oktatott. 
De számos más közös vonás is 
felfedezhető apa és leánya 
munkásságában. Ilyen például 
a kísérletezökedv. Molnár 
János fogékony volt az új, a 
modem művészeti irányzatok 
iránt, leginkább a lírai kubiz- 

úgy tiszteltek meg, mint egy 
ruszinfestőművészt.

Attelepülésem kapcsán 
éreztem meg, ha az ember nem 
foglalkozik saját származásá
val, identitásával, akkor szinte 
nem ér semmit, megszűnik kul- 
túrember lenni. A múlt örömeit 
fényeit, nehézségeit fel kell 
idézni, hogy a jelenben vilá
gosságot gyújtsanak. Amit 
egész korábbi életünkben, 
annak élménygazdagságában 
megvalósítottunk, gondoltunk 
és elszenvedtünk, azt a belső 
kincset senki és semmi többé el 
nem veheti tőlünk. ”

A ruszin festőnek június 
elsején az aszódi Petőfi Múze
umban nyílik kiállítása.

mus felé hajlott. Csak - 
ahogy mondani szokták - 
rossz időben született. Iróniku- 
san jegyezte meg egyszer, 
hogy a május elsejékre gyártott 
kellékeiket sokkal többen 
látták, mint a műveiket. Pedig 
micsoda évfolyamtársakkal ta
nult és alkotott: Szász Endrével 
- vele 1959-ben közös kiál
lítása is volt -, Nagy Lajossal, 
Dániel Kornéllal. És micsoda 
tanároktól tanulhatott: dr. Do- 
manovszky Györgytől, Hincz 
Gyulától, Barcsay Jenőtől.

Mártának talán több szeren
cséje lesz a művészi pályája 
során. Szívesen kísérletezik új 

módszerekkel, 
technikai megol
dásokkal, témái 
változatosak. Az 
ezen jegyeket hor
dozó alkotásait 
nemcsak a közön
ség szereti, hanem 
a szakma is érté
keli. Mindezt a szá
mos elnyert díj, 

kitüntetés is alátámasztja. 
Pályája felfelé ível a teljes 
kiteljesedés irányába. Az Apa 
és leánya kiállítás viszont már 
most teljes és kerek élményt ad 
ad a művészeteket kedve
lőknek. A tárlat május 28-ig 
látható a Petőfi Múzeum Galé
riájában.

R. Z.
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Ha május, akkor ballagás, érettségi
A végzős diákok 20 %-a választja az emelt szintű érettségit

Csikós Zsolt felvétele Rácz Zoltán felvétele
Bizonyára Önök is megfi

gyelték, május elején egy ki
csit alábbhagy a nyüzsgés a 
városban. A végzős középis
kolás diákok a ballagással egy 
kicsit a mindennapos körfor
gásból is “kivonulnak,” hirte
len a tankönyv, az érettségi, a 
felvételire való készülés lesz a 
legfontosabb. A következő ge
neráció tagjai meg örülnek az 
érettségi szünetnek, és annak, 
hogy még nem nekik kell szá
mot adniuk tudásukról.

A Petőfi Sándor Gimná
zium, Gépészeti Szakközép

Elsőáldozók a Szentháromság templomban

iskola és Kollégium diákjai 
idén először pénteken vettek 
búcsút alma materüktől. A 
kezdeményezésnek főleg azok 
örültek, akik másnap az 
Evangélikus Gimnázium bal
lagásán is érintettek voltak. 
Az “állami” középiskolában 
131-en - köztük 15 esti tago
zatos -jelentkeztek az érettsé
gire. Mégis többen adnak szá
mot tudásukról, ugyanis öt 
vendégtanuló is vállalta a meg
mérettetést. Volt, aki azért je
lentkezett, hogy javítson a ta
valyi jegyén, de olyan is akadt, 

aki egy adott tárgyból most 
vállalta a vizsgát. Két 10. osz
tályos diák az angol érettsé
gijét hozta előbbre. Ami az 
emelt szintű érettségit illeti: a 
végzősök 15 %-a választotta 
ezt a lehetőséget.

Az Evangélikus Gim
náziumban idén 72-en érettsé
giznek, közülük 34-en emelt 
szintű vizsgát tesznek angol
ból, biológiából, fizikából, 
földrajzból, történelemből és 
magyarból. A legtöbben - 14- 
en - ez utóbbi tantárgyat vá
lasztották.

Május 14-én vasárnap az 
aszódi Szentháromság temp
lomban 29 kisgyermek először 
vehette magához a Szentos
tyát. A gyermekeket Adáminé 
Mihályi Erzsébet, Lorencz 
Klára és Oláh Dezső hitok
tató készítette fel az ünnepi al
kalomra. A szertartást követő
en a plébánián terített asztal 
várta az elsőáldozókat.

Rácz Zoltán
Fotó: Móni Fotó

2006. MÁ|US

Zeneiskolai 
hírek

Ebben a tanévben két nö
vendékünk - Baranyi Réka 
(hegedű, szaktanár: Szegedi 
József) és Dallos Zsófia (fu
vola, szaktanár: Dobondyné 
Tóth Judit) nyert felvételt Bu
dapestre a Zeneművészeti 
Szakközépiskolába.
Június 3-án a néptánc tagozat 
országos szólóversenye lesz 
Kecskeméten. Tanáruk: ifjabb 
Rónai Lajos.
Június 4-én az Evangélikus 
Gimnázium aulájában bizo
nyítványosztással egybekötött 
évzáró táncbemutató és hang
verseny lesz. 15 órától a nép
zene, néptánc és társastánc ta
gozatosok lépnek színpadra, 
17 órától pedig a klasszikus ze
nét tanuló növendékek. A 
kerámia tanszak vizsgamun
kája (falikép) iskolánk előte
rében tekinthető meg.

Június 9-én 20 órakor az 
Aszódi Zenei Napok keretében 
a Szabadság téren a Pod- 
maniczky Művészeti Iskola 
szimfonikus zenekara lép szín
padra. Karmester: Szegedi Jó
zsef.

Meghívó
Május 27-én szombaton 17 
órakor az evangélikus temp
lomban a Magyarországon 
vendégeskedő helsinki Dóm
templomi gyülekezet - amely 
az aszódi evangélikusok test
vérgyülekezete - kamarakó
rusának koncertjére kerül sor.

A gyülekezet tagjai minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a 
koncertre.

17
évesek lettünk! 

Az Aszódi Tükör első 
száma 1989. 

májusában jelent meg.
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ÁLLÍTSUNK KÖZÖSEN MÁJUSFÁT 2006.

ZUKI<

va76

1 .Keleti kényelemben készül a pásztortarhonya
2. Kecses mozdulat, szép lány 3. A szakácsok
nak is jólesik egy kis szíverősítő 4. Kis János 
palacsintás király lett 5. Májusfa állítás 6. A 
munka könnyebbik része 7. A győztes étel 8-9. 
Hangulatfelelösök: Gin Tonic, GabEsz duó
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Ezüstös kick-box bajnok Aszódról
Az ifik tartják az első helyet

Hosszú évek távlatából is 
emlékszem az egyik Búd 
Spencer-filmre, amelyikben a 
filmbéli partnere - egy éppen 
aktuális gyerekszereplő - 
szembetalálkozik a gonoszte
vőkkel, és az egyikük meg
jegyzi: Na, ezzel sem szeret
nék egy szűk sikátorban talál
kozni! Mindez akkor jutott 
eszembe, amikor találkoztam 
Kis Dáviddal.

Alapvetően ő sem egy fé
lelmetes jelenség. Lehet vagy 
145 centi magas, meg vagy 
harmincöt kiló. Ám sosem le
het tudni: a fiúcskában ugyanis 
Európa-bajnoki ezüstérmes 
sei-do shinkai karatést tisztel
hetünk.

- Itt Aszódon kezdtem el 
sportolni néhány évvel ezelőtt, 
csak szép lassan elfogytak a 
többiek - meséli eddigi kar
rierjének történetét a mind
össze 11 éves fiatalember. 
Nem volt más választásom, 
követni kellett az edzőmet

Kerékpártábor az 
Aggteleki Nemzeti Parkban

Időpont: 2006. augusztus 7-11.
Szállás: Szalonna, Berzi vendégház a Rakaca tó partján

Részvételi díj:
Egyesületi tagoknak: 10 ezer Ft
Nem egyesületi tagoknak: 18 ezer Ft

A részvételi díj a következőket tartalmazza:
Utazás költségét kerékpárszállítással,
A szállásdíjat reggelivel, közös vacsorával,
A barlanglátogatás díját, múzeumi belépők költségét.
Jelentkezés: a részvételi díj 50%-nak befizetésével június 
30-ig lehet!
A jelentkezésnél előnyt élveznek a szabadidősport egyesület 
tagjai. A túrára az első 15 fő jelentkezését tudjuk elfogadni 
További információ: Nyíry Zsolt (20 9947-480)
Az egyesület június 30-án 18 órakor a túrával kapcsolatos 
megbeszélést tart a Közművelődés Otthona kamaratermé
ben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyíry Zsolt
az egyesület elnöke

Ellenfélre várva...

Kistarcsára. Odajárok minden 
héten kétszer edzésre.

A szülők áldozathozatala - 
merthogy ők hordják autóval 
edzésekre Dávidot, fizetik a 
nevezési díjakat stb. - úgy 
tűnik, hogy kamatozik. Persze 
ez nem pénzben mérhető, ha
nem érmekben. Ádám már ta
valy is eredményesen szerepelt 

a Kick-box Kupán, gyakor
latilag ezzel vívta ki az Euró- 
pa-bajnokságon való részvétel 
jogát. A mostani sikere alapján 
pedig tagja lett a Nemzetközi 
Kick Box Szövetségnek, így 
részt vehet ezen szövetség ver
senyein.

Az Augsburgban megren
dezett kontinensviadalon 
Ádámnak egyszerre volt sze
rencséje és pechje. Szeren
csésnek bizonyult a sorsolása, 
ugyanakkor a döntőben több
ször is elcsúszott a tatamin, és 
a bírók egy része ezt úgy ítélte 
meg, hogy a küzdelem követ
kezményeként került földre. 
Pedig az aszódi fiú technikai 
tudásban magasan az orosz el
lenfele fölé kerekedett. Az 
ezüstnek azért természetesen 
így is nagyon örül.

Érdekes módon az osztály
társak nem igazán ismerik 
Dávid eredményeit.

- Régebben beszámoltam 
nekik róla, ám egy idő után fel
adtam. Csak nevetnek azon, 
hogy én a karatézást válasz
tottam. Úgy látszik, csak a foci 
számít sportnak.

Valószínűleg sikerülne a 
tiszteletszerzés, ha Dávid „be
vinne" egy-két rúgást az öt 
csúfotoknak. Ám ez mégsem 
törtAiik meg. Egyrészt nem 
volna sportszerű, másrészt 
nem fér bele a karate filozófi
ájába, hiszen legföljebb önvé
delemre szabad használni a 
technikai fogásokat. A verse
nyek során is csak az úgy
nevezett light-contact küzde
lemre kerül sor, vagyis csupán 
érinteni szabad az ellenfelet, 
komolyan ütni-rúgni tilos.

Arra a kérdésre, hogy miért 
érdemes karatézni, Dávid két 
dolgot azonnal megemlít: ön
fegyelem és kitartás. Persze 
gyorsan hozzáteszi, nehogy 
mintagyereknek gondoljam őt, 
az önfegyelem esetében főleg 
a korábbi önmagához képest 
mérhető a fejlődés, mivel 
amúgy elég mozgékony. Aztán 
azt is megemlíti, hogy nagyon 
szereti a versenyeket. Szeren
csére ezekből van még bőven 
előtte. Sokáig szeretne ugyanis 
karatézni.

Rácz Zoltán

Újabb sikeres 
pályázatok

A Városi Szabadidősport 
Egyesület sikeresen pályázott 
a Nemzeti Sporthivatal köz
területen lévő sportpálya fel
újítási, valamint Pest Megye 
Önkormányzata civil szerve
zeteket támogató pályázatán. 
Az elnyert 2,68 millió forintos 
támogatásból, valamint a vá
ros által biztosított önrészből - 
közel 5 millió forint értékben- 
megújulhat a Csengey Gusztáv 
általános iskola melletti sport
pálya.

A megyei pályázaton nyert 
támogatás a nyári ötnapos ke
rékpártábor megrendezését se
gíti elő. A tábor részletes prog
ramját az érdeklődők a város 
honlapj án olvashatj ák.

Nyíry Zsolt
Elnök

Álláshirdetés
Aszódi 

autósboltba 

autóalkatrész-és 
számítógépes 

ismeretekkel 
rendelkező 

munkatársat 
keresünk!

Telefon: 
06 20 999-5575
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Bravúr Bag ellen, aztán semmi?
Az ifik tartják az első helyet

Teljesítménytúra: 
húszán a 70-esen

Aszód - Bag 3:1 
Ifjúságiak: 4:1

Ha Aszód-Bag, akkor jó 
hangulat, jó mérkőzés, izgal
mas játék. így gondolkodha
tott az a 400 szurkoló, aki ki
látogatott az aszódi sportpá
lyára megnézni a két szom
szédvár rangadóját. Évek óta - 
a csapatok helyezésétől füg
getlenül - ez a meccs mindig 
nagy csatát hoz, s most sem 
volt ez másként. De haladjunk 
sorjában.

Az ifik bajnokesélyesként, 
magabiztosan győzték le a 
tavalyi ifjúsági bajnokot. Már 
az ö meccsükön is sokan vol
tak, és a nézőszám tovább gya
rapodott a felnőttek mérkőzé
sének kezdetére. Mintegy 400 
szurkoló állta-ülte körbe a pá
lyát. Az első 15 perc váltakozó 
játékkal telt, kóstolgatták egy
mást a csapatok. Az Aszód tá
madott, a Bag gyors kontrák
kal válaszolt. A 25. percben 
majdnem gólnak örülhettek a 
hazai szurkolók. Egy jobb
oldali szöglet után Nagy Péter 
fejese zörgette meg a bagi há
lót, a játékvezető azonban 
lesállás érvénytelenítette Péter 
gólját. A 27. percben a végig 
nagy kedvvel játszó Balázs 
Péter elől hárított kétségbe
esetten a bagi hálóőr. Egyre 
feszültebbek lettek a játéko
sok, a spori sárgalapokkal 
igyekezett féken tartani az in
dulatokat. A 36.percben végre 
gólnak örülhettek az aszódi 
szurkolók: Balázs Peti szél
vészként száguldott el a jobb 
oldalon, mindenki beadást 
várt, Péter azonban a hosszú 
sarokba vágta a labdát. (1:0) A 
39. percben a mérkőzés egyik 
legszebb jelenete következett. 
Az aszódi Berkes László egy 
csel után 35 méterről óriási 
bombát eresztett meg a bagi 
kapu felé, amit a hálóőr csak 
bravúrral tudott kitomázni a 
léc alól. A II. félidőben sem 
változott a játék képe. A haza
iak sorra vezették a gólveszé

lyes akciókat, a Bagnak csak 
egy-egy erőtlen kontrára futot
ta. Élvezetes, nagy iramú volt a 
mérkőzés. A 12.percben Csu- 
vikovszki Balázs indította Ber
kest, aki okosan a hosszú sa
rokba lőtt. (2:0) Két perc 
múlva az előző helyzet pontos 
mását láttuk. Most Balázs Pé
ter lőtte ki a hosszú sarkot. 
(3:0) Az első veszélyes bagi 
helyzetre a 22. percig kellett 
várni, ekkor Szekula fejelt a 
beadott labda mellé. A Bag 
mindent egy lapra téve táma
dott, és ez három perc múlva a 
szépítést eredményezte. Ekkor 
Szabó Imréről Szekula elé pat
tant a labda, aki kapásból a há
lóba vágta (3:1). A mérkőzés 
végéig próbálkozott a vendég
csapat az egyenlítéssel, az 
eredmény azonban már nem 
változott. Igazi fociünneppel 
ajándékozták meg az aszódi já
tékosok a sikerre szomjazó ha
zai szurkolókat. Köszönet ér
te!

Aszód - Délegyháza: 1:3 
Ifjúságiak: 3:2

Abajnoki címre törő ifjúsági 
csapat példát mutatott a fel
nőtteknek küzdeni tudásból, 
lelkesedésből és harcosságból. 
Csűri Ferenc, Zdenkó József 
és Madarász Viktor góljaival, 
1:2-ről fordítottak és legyőzték 
az ifjúsági bajnokság második 
helyezettjét 3:2-re. Ezzel 
óriásit léptek előre a végső cél, 
a bajnoki cím megszerzése fe
lé.

Az ifik meccsével ellen
tétben a felnőttek mérkőzésé
ről nem sok jót lehet elmon
dani. A vendégcsapat gyors 
csatárai az aszódi védők bi
zonytalankodása révén a má
sodik félidőben három gólt 
szereztek, amire aszódi részről 
csak Berkes László tudott 
válaszolni. A végeredménye 
1:3 lett, a Délegyháza teljesen 
megérdemelten győzött, a 
hazai csapatot a méretes zakó
tól Kovács Róbert bravúros 
védései mentették meg. K. T.

Szőke Csaba: az első túrám volt idén, így megviselt a nyergem
Április 29-én első alkalommal 
rendezett kerékpáros teljesít
ménytúrát az aszódi Szabad
idősport Egyesület. A 34 neve
zett induló a 15, a 40, illetve a 
70 kilométeres táv közül vá
laszthatott. A legtöbben a Va- 
nyarcig való tekerés, vagyis a 
leghosszabb útvonal mellett 

Amikor a szponzorok rúgják a bőrt

Népes sereglet rúgta a bőrt április 29-én az Aszód FC sport-pá
lyáján. Ám ezúttal nem az egyesület igazolt versenyzői bűvöl
ték a labdát, hanem az egyik szponzor, a Polisign kft. csapatai. 
Az Aszódon reklámtáblákat és feliratokat gyártó cég ingyen 
készítette a sportpálya szélén látható reklámanyagokat, ezzel tá
mogatva az egyesületet. A rendezvényükön természetesen dí
jakért folyt az ádáz küzdelem, ám mégsem ez volt az egész na
pos kikapcsolódás hozadéka, sokkal inkább a kollektíva össze
kovácsolása és az üzleti partnerekkel - merthogy közülük 
többen szintén neveztek - való kapcsolat ápolása. R. Z.

döntöttek. A 15 kilométeres 
távval mindössze ketten - egy 
anyuka és gyermeke birkózott. 
A szintidőt mindenki telje
sítette, így egy pólóval és ki
tűzővel gazdagodott. A szer
vezők sikeresen debütáltak, 
így biztos, hogy lesz folytatás.

R.Z.



30 Aszódi Tj' jKQp 2006. MÁJUS

Zenei napok Aszódon
2006. június 2.és augusztus 11. között az Aszódi Zenei Napok 
rendezvénysorozatának keretében minden pénteken 20 órától a 
muzsika kap főszerepet Aszódon a Szabadság téren (rossz idő 
esetén a volt Tiszti Klubban. Előtte 19 órától a kistérségi társulás 
települései mutatkoznak be. A rendezvény minden műsora díj
talan.

A program:
Júniusi.
19 óra: a Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző csoportjának 
műsora
20 óra: a Vám-és Pénzügyőrség zenekara
Június 9.
19 óra: a hévízgyörki hagyományőrzők műsora
20 óra: a Podmaniczky Művészeti Iskola növendékeinek mű
sora
Június 16.
19 óra: a galgahévízi hagyományőrző együttes műsora
20 óra: a Rendőrség zenekara
Június 23,
19 óra: a túrái hagyományőrzők műsora
20 óra: a Tűzoltóság zenekara
Június 30.
19 óra: a kartali hagyományőrzők műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Légierő zenekara
Július 7.
19 óra: az ikladi hagyomány őrzők műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Honvéd Együttesének műsora
Július 14.
19 óra: a bagi hagyományőrző együttes műsora
20 óra: a Budapesti Helyőrség Zenekar műsora
Július 21.
19 óra: a vérségi hagyomány őrzők műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Honvéd Együttesének műsora
Július 28.
19 óra: a domony i hagyomány őrzők műsora
20 óra: a Podmaniczky Művészeti Iskola műsora
Augusztus 4.
20 óra: a Határőrség zenekara
Augusztus 11.
20 óra: a Magyar Honvédség Központi Zenekarának műsora
Az Aszódi Zenei Napok rendezvénysorozat szervezője Sztán 
István

Következő lapzárta: június 12.
Következő megjelenés: június 22.
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Tavasz a költő szemével
„Az éjszakában álmodozva 
jöttem,
Köröttem minden néma volt, 
sötét... ”

(Heltai Jenő: Tavasz)

Vízszintes: 1. Az idézet 
folytatása, első rész. Zárt 
betű: R 12. Sugár jele 13. 
Egye! 14. Dehogy! 15. Csapa
dék 16. Kiejtett betű 17. Az 
idézet folytatása, harmadik 
rész. Zárt betűk: Z, L 21. Za
la megyei focicsapat 23. Félre! 
24. Már nem esik az eső 26. 
Magáért 28. Nem felső 30. Ek! 
31. Odarak 32. ... a hangya 
33. Vissza: csökken a hőmér
séklete 35. -ve páija 37. Átmé
rő jele 38. Félt! 39. Jód 40. 
Spanyol autójel 41. Fogak, 
angolul 43. Személyes névmás 
44. Akta, angolul 47. Elek! 
48. Férfi vonzerő 50... .-Nagy- 
kun-Szolnok megye 53. Urán 
54. Nagyon régi 57. Kupa 60. 
Szolmizációs hang 62. Osztrák 
schilling röv. 64. Volt 65.

Oxigén 66. Ugatni kezd!

Függőleges: 1. Felfog 2. Út 
jele a fizikában 3. Folyékony 
táplálék 4. Egyharmad! 5. Li
ba hang ő.Elfele! 7. Fentről 
8. Évszak 9. Fekete 10. Félsz! 
11. Prímszám 18. Amper 19. 
Vmi alatti helyről 20. Sárgulni 
kezd! 22. Származik 25. Ilyen 
tészta a rétes 27. Telesport 28. 
Az idézet folytatása, máso
dik rész. Zárt betű: O 29. 
Nedű 34. Ver 36. Falat falat! 
40. Dobogós 42. Üres has! 
43. Török autójel 45. Szamár 
mondja 46. Mutató névmás 
49. Sokszög szemközti csúcsa
it összekötő szakasz 51. Siva
tag „hajója” 52. Kispatak 55. 
Ragadozó madár 56. Kevert 
tíz! 58. Lefele! 59. Jó, németül 
61. Szintén 63. Duplán: ked
velt egyfejű sárkány 67. Tanu
ló vezető 68. Liter 69. Az idő 
jele a fizikában 70. Félbe! 71. 
Té!

- fné-

Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: “Nem érek rá, én is 
orvos vagyok. ” A Móni Fotó 2000 Ft-os filmkidolgozásra és 
aj ándékfilmre félj ogosító utalványát Szőke Emese (Hunyadi ut
ca 19.), míg a FÁMA könyvesbolt 2500 Ft-os vásárlási utalvá
nyát Bágyoni Gáborné (Malom köz 3.) nyerte. A nyereményük
ről szóló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk!

Mostani rejtvényünk beküldési határideje: június 12.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
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