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Táborok vannak, 
csak győzzük 
fizetni őket
Üdítő aszódi 

példákra leltünk

Gyermekeink most már 
örülhetnek a nyári szünidőnek, 
hiszen alig két hete beköszön
tött a vakáció. Talán nem is sej
tik, hogy ez nekünk szülőknek 
micsoda fejtörést, adott eset
ben nem kevés kiadást jelent. 
Ha nem akarjuk, hogy két hó
napig kulcsos gyerekekként 
rohangáljanak az utcán, vagy 
egész nap a számítógép és a 
tévé előtt kuksoljanak, mu
száj elfoglaltságot találni szá
mukra. Csakhát a klasszikus 
táborok ideje lejárt, kevés az 
olyan település, ahol az iskola 
szervezetten táborba viszi

(Folytatás a 24. oldalon)

Mindig 
mosolyognak 

a munkás 
mongolok

Csaknem tíz éve már an
nak, hogy ferdevágású szemű 
fiatalasszonyok laknak Aszó
don. Korábban meg-megbá- 
multák őket az aszódiak. Mára 
azonban megszokott, elfoga
dott polgártársainkká váltak 
városszerte. Az elmúlt időszak 
alatt számtalan tapasztalatra 
tettek szert ők is, és mi is:

(Folytatás a 25. oldalon)

Uszoda: Vízzel is lehetünk partra vetettek
A külső öltözőkhöz még hozzá se nyúltak

Zárt aj tó, hideg víz, elmaradt ígéretek, megválaszolatlan kérdések. Röviden így lehetne 
jellemezni az aszódi uszoda körül kialakult helyzetet. Talán ősszel, mondják az optimis
tábbak. Mármint hogy ősszel a diákok úszhatnak. A felnőttek? Csak nehogy a Jézuska 
hozza... (Folytatása 3. oldalon)

Koncz István kapta a Koren-díjat

A június elsején a Művelődés Házában tartott pedagógusnapi 
ünnepségen Bagyin József polgármester Koncz Istvánnak, az 
Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettesének nyújtotta át a 
Koren-díjat. Erről bővebben a 6.oldalon olvashatnak.

Asztalitenisz: 
felsőbb osztályba 

léphetnek

Jövőre az NB III-ban sze
repelhet az azódi asztalitenisz 
szakosztály, miután az idei me
gyei bajnokságban a harmadik 
helyet megszerezve jogosul
takká váltak osztályozó mér
kőzést játszani. Gyakorlatilag 
azonban már biztossá vált a 
magasabb osztályban való 
megmérettetés, ugyanis a má
sik két feljutó közül az egyik

(Folytatás a 27. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2006. május 17.

■ A képviselő-testület 
elsőként a fogorvosi alapel
látási szerződésről tárgyalt. 
Mint azt előző számunkban 
megírtuk, a döntéshozók nem 
fogadták el a szerződés-terve
zetet, és a további egyeztetés
sel Bagyin József polgármes
tert bízták meg. (Azóta meg
született a megállapodás, erről 
következő számunkban írunk 
- a szerkesztő megjegyzése.)

■ Nem tudott döntést hozni a 
grémium a Szakorvosi Rende
lőintézet azon kérelmének 
ügyében, hogy az önkormány
zat biztosítson anyagi fedeze
tet egy amalgám keverőgép 
beszerzéséhez. A szavazás so
rán 7 igen, 7 nem voks szüle
tett. A beszerzésről az intéz
mény vezetője saját hatáskör
ben dönthet, feltéve, hogy az 
intézmény költségvetéséből 
biztosítható az összeg.

■ A képviselő-testület dön
tése értelmében az önkor
mányzat meghirdette az intéz
mények nyári kisjavítási, kar
bantartási munkáit, a homlok
zati nyílászárók cseréjét 
ugyanakkor augusztusra ha
lasztották.

■ Ennek a testületi ülésnek is 
témája volt az útépítés. Erről 
külön cikkben, bővebben 
olvashatnak.

■ Döntött a grémium a Dó
zsa György úti támfal meg
építésének kivitelezőjéről. A 
közbeszerzési bizottság a leg
jobb ajánlatot tevő Ágfalvi 
Imre vállalkozó mellett tette le 
a voksát, amit a képviselő-tes
tület is támogatott. A támfal 
megépítése 3,5 millió forint
jába kerül a városnak.

■ A döntéshozók támogatták 
az R-Busz Travel iparterület 
vásárlására irányuló kérelmét. 
A 4700 négyzetméteres nagy
ságú területet 1600 Ft/négy- 
zetméter áron vásárolhatja 
meg a személyfuvarozással 
foglalkozó cég.

■ A műszaki iroda felmérése 
alapján mintegy 900 négyzet

métert tesz ki a városban a ká
tyúzandó útfelület, amelynek 
javítása rövidesen megkez
dődhet. Az erről szóló napi
rend tárgyalása során elhang
zott, a város költségvetésében 
hatmillió forint különítettek el 
erre a célra. A munka elvég
zésére hat cégtől - Magyar Kö
zútkezelő Kht., CSEPO Asz
falt Kft., Swietelsky Kft., Bola 
Kft., Skorpió Kft., Gildex 
Kft - kér árajánlatot az önkor
mányzat. (Az időközben 
megszületett döntésről követ
kező számunkban olvashat
nak. Az aszfaltozás árával és 
minőségével kapcsolatban ki
fogás is elhangzott, mondván, 
idén olyan helyeken is javítani 
kell, ahol tavaly ugyancsak 
kátyúztak. Fehér Endre, a mű
szaki iroda vezetője erre úgy 
reagált, a garanciavállalás csu
pán a kátyúzás anyagára terjed 
ki, az útépítés során elkövetett 
pályaszerkezeti hibára vagyis 
a kátyú keletkezésének okára 
nem. Az árral kapcsolatban 
úgy vélekedett, a becsült költ
ség — tekintettel az olaj szár
mazékok drágulására kedve
zőnek tekinthető.

■ Elutasította a képviselő
testület a BC Invest Kft. azon 
kérelmét, hogy a tulajdonában 
lévő iparterületéhez vezető 
utat az iparűzési adója terhére 
megépíthesse. A nemleges 
válasz a jelenleg érvényben 
lévő, ide vonatkozó jogszabály 
miatt született, mely nem teszi 
lehetővé az iparűzési adó el
engedését. A képviselő-tes
tület ugyanakkor jelezte, nem 
zárkózik el az útépítéssel kap
csolatos más lehetőség meg
tárgyalása elől.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület Rácz Zoltán kulturális 
menedzsernek a Gyermeknap 
előkészítéséről szóló tájékoz
tatóját. Kifogás merült fel 
ugyanakkor a grémium részé
ről, hogy ez a program idén 
nem önálló eseményként 
került megtervezésre, hanem 
beépült a Csengey Gusztáv Ál
talános Iskola által szervezett 

gyermeknapi rendezvénybe. 
Rácz Zoltán elmondta, a város 
két intézménye - az iskola 
mellett az Szivárvány Óvoda is 
- ragaszkodott a saját prog
ramjához. Annak érdekében, 
hogy az ezekhez szükséges 
szponzori támogatásokat ne 
egymás elől halásszák el, 
szükséges volt kompromisz- 
szumot kötni. Ez a helyzet vél
hetően akkor kerülhető el, ha a 
Közművelődés Otthona költ
ségvetésében a gyermeknapra 
elkülöníthető lesz egy na

Jogi segítségnyújtás, 
áldozatsegítés

A Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálata és Áldozatsegítő Szolgálata a Gödöllői Rendőrkapi
tányság épületében (Gödöllő, Petőfi utca 6-10. szám) minden 
hónap első csütörtökén 10 és 13 óra között kihelyezett ügyfélfo
gadást tart.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz vitás jogi ügyekkel 
kapcsolatban lehet fordulni. Egyszerűbb ügyekben ingyenes 
jogi tanácsot adnak, míg bonyolultabb esetekben hatá 
rozatot hoznak, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetőség.

Az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai pedig büntető
ügyekkel kapcsolatosan adnak ingyenes tájékoztatást jogaikról, 
az elérhető szociális és társadalombiztosítási, egészségügyi 
ellátásokról, ezek igényléséhez fűződő érdekeik érvényesítésé
ben nyújtanak segítséget, indokolt esetben szakjogászt is igény
be lehet venni. Emellett anyagi támogatást tudnak nyújtani a 
bűncselekmények áldozatainak - méltányossági alapon 
-,amennyiben a sérelmükre elkövetett bűncselekményt követő
en azt három munkanapon belül igénylik. A személy elleni, 
szándékos, erőszakos bűncselekmény áldozatai részére pedig 
három hónapon belül állami kárenyhítésre irányuló kérelmet 
lehet előterjeszteni.

Bővebb tájékoztatást a szolgálatok a 06 1/450-2592, és a 
06 1/371-8921-es, illetve a kapitányság 06 28/514-655-ös, 645- 
ös telefonszámain lehet kérni.

Átmenetileg bezárt a Fidesz-iroda
A választások második for

dulója után néhány nappal be
zárt a Fidesz Kossuth Lajos ut
cában bérelt irodája. Tóth Gá
bor lapunknak elmondta, 
egyelőre nem tudja finanszí
rozni a helyiség bérleti díját és 
rezsijét.A választópolgárok
nak így az a lehetőségük ma
rad, hogy telefonon történő 
egyeztetést követően a Csinto- 
ványi csárda melletti lakásán 
keressék fel a honatyát. A kép

gyobb összeg.
■ A képviselő-testület ezt 

követően telekvásárlási, illet
ve beépítési kötelezettség 
meghosszabbítása iránti kére
lemről döntött, majd jelentést 
hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról. A munka 
ezt követően zárt ülésen foly
tatódott, a grémium ugyanis 
ennek keretében döntött, kinek 
adományozza idén a Koren- 
díjat. (Erről mostani szá
munkban olvashatnak.) R. Z.

viselő úr telefonszámát: 06 30 
9325-821. Országgyűlési kép
viselőnkkel kapcsolatos hír 
még, hogy a Parlament honvé
delmi bizottságának tagja lett. 
A honatya azért ebbe a bizott
ságba delegáltatta magát, mert 
szeretné figyelemmel kísérni 
az aszódi laktanya sorsát, illet
ve kezdeményezni, hogy az 
objektum ne eladásra, hanem 
térítésmentesen a város birto
kába kerülhessen. R. Z.
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Uszoda: vízzel is lehetünk partravetettek
A külső öltözőkhöz még hozzá sem nyúltak

(Folytatás az 1. oldalról)

Nehéz helyzetben van la
punk az uszoda ügyét illetően. 
Hiába vettük fel több alka
lommal a kapcsolatot a megyei 
önkormányzat sajtóosztályá
val, a Szabó Imre elnök úrtól
kért interjú nem jött össze, de amely feltétele annak, hogy a

Víz most is van a medencében. Azt hogy ez 200 köbméterrel 
kevesebb-e , mint átadáskor, nem sikerült kideríteni

"Fogadj örökbe egy területet!"
Összehangolt akciók a parlagfű ellen

Pest Megye Önkormány
zata negyedik éve dolgozik a 
parlagfű elterjedése és egész
ségkárosító hatása elleni ha
tékonyabb védekezés érde
kében. A kampányt 2003- 
ban még önállóan kezdte, 
majd az együttműködések 
szükségességének felismeré
sét követően 2005-ben öt, a 
témában érintett Pest me
gyei államigazgatási szerv 
kötött együttműködést. 
2006-ban a cél a munka kö
vetkezetes folytatása, a men
tesítés hatékonyságának nö
velése, ennek érdekében az 
együttműködések szélesí
tése. Ezért újabb szervezetek 
bevonásával idén immár hét
oldalú megállapodás aláírá
sára került sor Pest megyé
ben az allergiát okozó gyom
mal fertőzött területek fel
számolására.

Egy parlagfű virágzásakor 
körülbelül 8 milliárd pollen 

más megyei illetékestől sem 
kaptunk tájékoztatást arra vo
natkozólag, mi az oka annak, 
hogy az ígéretek ellenére nem 
úszhattak a középiskola diák
jai a tanév végén, mi az oka an
nak, hogy a külső öltöző —

Rácz Zoltán felvétele

képződik és 1 köbméter leve
gőben már 30-50 pollenszem 
is elegendő az allergia kiala
kulásához. A parlagfű pollenje 
okozta túlérzékenység népbe
tegséggé vált, minden ötödik 
honfitársunk parlagfű allergiá
tól szenved. Általában július 
végén, augusztus elején kez
dődik a parlagfű szezon, de az 
idén a szakemberek szerint a 
sok eső miatt hetekkel előbb 
kezdenek tüsszögni az aller
giások.

A megoldásra váró prob
léma tudatában, a témában 
érintett szervek hétoldalú meg
állapodást írtak alá. Az együtt
működés partnerei: Pest Me
gye Önkormányzata, Pest Me
gyei Munkaügyi Központ, Fő
városi és Pest Megyei Nö
vény- és Talajvédelmi Szolgá
lat, ÁNTSZ Pest Megyei Inté
zete, Pest Megyei Földhivatal, 
Pest Megyei Közigazgatási Hi
vatal, FVM Fővárosi és Pest 

sportlétesítményt külsősök is 
látogathassák - felújítása a 
mai napig nem kezdődött el, 
milyen lépések történtek az 
üzemeltetést illetően stb. 
Ugyanakkor egyre több minő
ségi kifogást hallani a roham
munkában történt felújításról: 
beázott a mennyezet, és - állí
tólag - elfolyt 200 köbméter 
víz.

Nehéz helyzetbe került az 
iskola vezetése is, hiszen Sza
bó Imre szóban tett ígéreté
ben bízva értesítették a szülő
ket az örömteli hírről, kérve 
őket, gyermekeiknek vegye
nek fürdőruhát az úszáshoz. 
Az igazgatónő tájékoztatása 
szerint a megye írásbeli enge
délye a tanév végéig sem érke
zett meg, ennek híján úgy dön
töttek, nem engedik a meden
cébe tanítványaikat. Lapunk 
úgy véli, ebben a döntésben az

Megyei Földművelésügyi Hi
vatala.
A szerződés célja a lakosság 
egészségvédelme érdekében 
az allergiát okozó gyomnö
vények irtása, és elterjedésé
nek megelőzésére irányuló 
munkálatok összehangolása, a 
munka hatékonyabbá tétele. 
Kiemelt jelentőséggel bír pél
dául a közhasznú foglalkozta
tás alkalmazása a gyomos terü
letek felszámolása érdekében. 
Emellett fontos és a remények 
szerint nagy hatással bír majd 
az a Pest Megye Önkormány
zata által kezdeményezett ak
ció, melyet a „Fogadj örökbe 
egy területet” címmel hirdet
tek meg a megye általános is
kolás tanulói és nyugdíjas 
szervezetei számára. A hét in
tézmény folyamatos kapcso
lattartással, információ átadás
sal és közös akciókkal, cselek
véssel valósítja meg az össze
hangolt intézkedéseket. 

is szerepet játszhatott, hogy az 
iskola az uszoda üzemelteté
sére nem kapott plusz pénzt, s 
ha már a vízforgató berendezés 
az intézmény villanyóráját 
ösztökéli nagyobb forgásra, a 
víz állandó - úszásra alkalmas 
- hőfokon tartásának költségét 
nem kívánták magukra vál
lalni.

Bagyin József polgármester 
szerint azért nem könnyű a 
megoldás, mert az uszoda tu
lajdonjoga jelenleg a megyéé, 
az ő döntésük nélkül semmi 
sem történhet. A város emberét 
éppen egy, az uszodával kap
csolatos kistérségi megbeszé
lést követően kérdeztük. A ta
lálkozó egyik feladata az uszo
dát üzemeltető társulás létre
hozása lett volna, ám ez végül 
elmaradt, mert - nem fogják 
kitalálni - a megye illetékese 
nem érkezett meg. Annyi hasz
na azért volt a megbeszélés
nek, hogy elkezdődjön az 
egyeztetés, melyik település 
mennyi uszodahasználati órát 
kíván/tud megvásárolni.

Lapunknak uszodaügyben 
nyilatkozott Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő is, aki 
elmondta, ha záros határidőn 
belül nem történnek olyan 
lépések, amelyek az uszoda 
használatba vételét lehetővé 
teszik, ügyészségi vizsgálatot 
kezdeményez.

R. Z.

ÁLLA’ÍORVeSi 
ÜGTELE?

Július 1-2: dr. Németh Mihály 
Telefon: 30275-4718
Július 8-9: dr. Szőke Zsolt 
Telefon: 20 956-6529
Júl. 15-16.: dr. Németh Mi
hály
Júl. 29-30.: dr. Márton János

polgárőrség 
telefonszáma:

06 70 387-4690

□
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Önkormányzati támogatás nélkül lesz Aszód Fesztivál?
A képviselők nem szavaztak meg pénzt olyan szerződéshez, amelyet nem is láttak

15. alkalommal kerül 
megrendezésre az Aszód 
Fesztivál. Első esetben for
dulhat ugyanakkor elő, hogy 
az önkormányzat nem támo
gatja a lebonyolítását. A leg
utóbbi képviselő-testületi 
ülésen ugyanis egyedül a pol
gármester szavazta meg a 
rendezők által kért 1,7 millió 
forintot.

A fesztivál eddigi törté
nelme során az önkormányzat 
mindig támogatta a rendez
vényt, ám azt is tudni kell, 
hogy a megrendezéshez szük
séges összeg nagyobbik része 
a szponzori pénzekből jött 
össze a honvédség hathatós tá
mogatása mellett. Az is tény, 
hogy a város lemondott a hely
pénzekről, a GAMESZ pedig 
mindig elvégezte a terület elő
készítését, majd a rendezvényt 
követő takarítást, és ez szintén 
jelentős segítségnek bizo
nyult. Az utolsó két esztendőt 
tekintve ráadásul növekvőnek 
volt mondható a város hozzá
járulása, hiszen a rendezvény 
helyszínének áthelyezésével 
járó beruházásokat települé
sünk végeztette el, ami közel 
ötmillió forintra rúgott. Tavaly 
mintegy másfél millió forintot 
biztositott az önkormányzat a 
GAMESZ által elvégzett mun
kákon túl.

Idén mindenképpen arra 
lehetett számítani, hogy a ko
rábbiaknál jóval nehezebb lesz 
a fesztivál megszervezése, hi
szen megszűnt a laktanya. 
Valószínűleg ezért is örült meg 
Sztán István, amikor beje
lentkezett nála a Brawo Ese
ménymarketing Kft., és jelez
te, megrendezné az eseményt. 
A cég egy általa 9,3 millió fo
rintosra taksáit programtervet 
tett az asztalra, ugyanakkor 
rendelkezni kívánt a szponzori 
pénzekkel és a helypénzekből 
befolyó összeggel. Mindezek 
mellé 1,7 millió forintos ön
kormányzati támogatást kért, 
tételesen felsorolva, mit mire 
költené, s ez a kalkulációja 

szerint mennyibe kerülnek. A 
képviselők minderről Bagyin 
József polgármesternek a fesz
tivál megrendezésével kap
csolatos napirendhez mellé
kelt előterjesztéséből értesül
tek.

Az hamar kiderült, hogy 
nem lesz könnyű döntés, an
nak ellenére, hogy a pénzügyi 
bizottság támogatta a javasla
tot, és fedezetként a telekel
adásokból befolyt összeget 
jelölte meg. A városfejlesztési 
bizottság ugyanakkor számos 
kifogást emelt, amelyekkel 
több képviselő is egyetértett. 
Furcsállották például, hogy ha 
ez a cég vállalta a programok 
megszervezését, miért az ön
kormányzattal akarja megfi
zettetni a műsorok után fi
zetendő jogdíjat. Kifogásolt 
tétel volt a reklámköltségre 
kért 200 ezer forint, valamint 
az, hogy még a felhasználandó 
energia árát is a városnak 
kellene kiegyenlíteni.

Mégsem ez váltotta ki a gré
mium nemtetszését, hanem az 
egyik képviselőnek azon beje
lentése, mely szerint ez a cég 
már 2005. végén lekötötte az 
aszódi programot, megegye
zett az általa preferált partne
rekkel, így azoknak az aszódi 
cégeknek, egyéni vállalko- 

. zóknak, akik mostanában je
lentkeztek be árusnak, szolgál
tatónak, esélyük sincs, hogy itt 
pénzt keressenek. (Lapunk 
egyetlen ilyen aszódi vállalko
zóról tud - a szerk. megjegy
zése.)

Több döntéshozó amiatt 
mérgelődött, hogy elmaradt a 
rendezvény megpályáztatása, 
így “kézen-közön” elment az 
esetleges bevétel lehetősége. 
Példaként Túrát említették, 
amelynek önkormányzata a 
minap hirdette meg az egyik 
kereskedelmi újságban a túrái 
búcsú rendezési jogát, amely
nek kikiáltási ára 650 ezer 
forint. Bagyin József emlé
keztette a döntéshozókat, volt 
olyan esztendő, amikor egy 

vállalkozó rendezte meg a 
fesztivált, majd - vélhetően 
okulva a tapasztalatokból - a 
következő esztendőben nagy 
ívben elkerülte még a területet 
is. Előfordultak más érdeklő
dők is, ám végül elálltak a le
hetőségtől, a rendezvény új 
helyszínre való átköltöztetését 
üzleti szempontból pedig kife
jezetten hátrányosnak tartot
ták.

A kedélyek azt követően 
borzolódtak tovább, amikor 
kiderült, hogy a város első em
bere már alá is írta a szer
ződést, amely elmondása sze
rint egyébként nem kötelezi a 
várost anyagi hozzájárulásra. 
Burkoltan az a kérdés is el
hangzott, kinek a nevében írta 
alá ezt, amikor a testület nem is 
látta tervezetet. Bagyin József 
a fesztiválszervező bizottságot 
említette, amit idén még meg 
sem választott a grémium, 
mivel ez egyetlen ülésnek sem 
volt napirendi pontja. Több 
képviselő ekkor arra kérte Ba
gyin Józsefet, mutassa meg a 
szerződést. A város első embe
re ennek nem tett eleget, 
mondván, erre nem adott meg
hatalmazást a másik fél. Ha eh
hez hozzájárul a kft., ö is eleget 
tesz a kérésnek.
Néhányan ekkor jelezték, 
nemhogy az 1,7 millió forintot 
nem szavazzák meg, hanem a 

Ingyenreklám
Június 20-án állítólag a szokásosnál is többen ültek a tele
vízió képernyője elé, hogy megnézzék az Aszód Tele
víziónak a június 14-i képviselő-testületi ülésről készített 
felvételét. Áz ASZÓD-ÉRT Munkacsoport szórólapja a 
fesztiválról szóló napirendre hívta fel a figyelmet, a vetítés 
várható időtartamát június 20-ra ígérve. Sajnálatos, hogy a 
kiadó éppen velem, a műsor felelős szerkesztőjével nem 
egyeztetett arról, hogy ez pontosan mikor lesz látható. Ha 
megkeres, neki is elmondom, hogy fizikai korlátok miatt 
ketté kell osztanom a műsort, mivel a teljes időtartam majd
nem eléri az öt órát, emiatt a tizedik napirendi pontról szóló 
tárgyalás a második részben, június 27-én lesz látható.
Megspórolt volna egy kis költséget. Jómagam mindenesetre 
köszönöm az ingyenreklámot. Rácz Zoltán

város költségvetésében sze
replő 310 ezret sem. A vég
eredmény mégis érdekesen 
alakult, nem nemleges döntés 
született, hanem - mivel a kép
viselők többsége tartózkodott 
- nem született döntés. A napi
rendről június 28-án ismét sza
vazhatna a képviselő-testület, 
ám lapunknak mind Bagyin 
József, mind Sztán István je
lezte, nem terjeszti be a kérel
met.

Az április 29-i városi ren
dezvényt követően több 
képviselő kifogásolta, hogy a 
volt laktanyaparancsnok az 
önkormányzati rendezvényt 
használta fel kampánycélokra. 
Erre most kifogás nélkül ke
rülhet sor, hiszen úgy tűnik, az 
önkormányzat pénze és a 
GAMESZ segítsége nélkül ke
rül megrendezésre a három
napos esemény, amelynek 
rendezője a készülő transz
parens szerint az ASZÓD-ÉRT 
Munkacsoport, amelynek pol
gármester-jelöltje Sztán Ist
ván. Legfeljebb azon lehetne 
fogást találni, hogy a területet 
a Magyar Honvédség Ingat
lankezelési Főigazgatósága az 
aszódi önkormányzatnak bo
csátotta rendelkezésére. Ám 
félő, hogy ekkor tényleg ve
szélybe kerülne az idei, jubi
leumi nagyrendezvény.

Rácz Zoltán
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Körforgalom: csak újabb halálesetek után?

Súlyos közlekedési baleset 
történt mintegy három héttel 
ezelőtt a bagi elágazásnál. Egy 
Domonyból Bagra tartó gép
kocsi nem adta meg az elsőbb
séget egy Gödöllő felé igyekvő 
egyterű személygépjárműnek. A 
baleset következtében a vétkes 
sofőr - egy domonyi illetőségű 
hölgy - súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedett, és men
tőhelikopterrel kellett kórházba 
szállítani.

Az elmúlt néhány évben 
ketten haltak meg ebben a ke
reszteződésben. Egy idősebb 
férfi saját maga barkácsolta 
lassú járművével kanyarodott 

Kérlek segíts!
(Kérem segítsen)

Az elmúlt esztendőben megjelentettem egy körlevelet, és az 
Aszódi Tükörben is kéréssel fordultam a lakossághoz. A daganatos 
betegséggel küszködő kisfiam gyógyulásához szükséges kezelé
sekhez kértem segítséget.

Ö több, mint három éve küzd a gyilkos kórral. A magyarországi 
kezeléseket 2005. júniusától Becsben, a Szent Anna kórházban 
kellett folytatnunk. Ez anyagilag nagyon megviseli a családot, 
mivel feleségem több, mint két éve nem dolgozik, ápolási segélyen 
van, a lányom pedig főiskolai hallgató.
Ezért kérem ismét a tisztelt Olvasót, ha tud segíteni a kiadások 
költségének és kisfiam gyógyulásának enyhítésében, akkor a 
következő számlaszámra utaljon pénzt, amit köszönettel fogadunk:
Erste Bank 11600006-00000000-15181518
Adományaikat még egyszer köszönve:

Török István
édesapa

Az édesapa elérhetősége: 20 3147-045

egy személyautó elé és halt ször
nyet, csakúgy, mint az a moto
ros, aki Gödöllő felé - a megen
gedettnél jóval nagyobb sebes
séggel — tartva szintén egy gép
kocsival találkozott. Számos 
más anyagi káros, személyi sé
rüléssel nem járó karambol is 
történt, s csak a szerencsének kö
szönhető, hogy ezek nem jártak 
tragédiával. A legutóbbi balese
tet okozó hölgynek nem volt 
ilyen szerencsére, valószínűleg 
hosszú ideig tartó terápia vár 
még rá a telj es felépüléséig.

E sorok írójaként tisztában 
vagyok vele, a balesetek hibás 
döntések következményeként 

történnek. Emberek vagyunk, 
talán belénk van kódolva a 
hibázás lehetősége. De úgy vé
lem, az ilyen veszélyes helye
ken mindent el kell követni, 
hogy a következmények kevés
bé legyenek súlyosak. A moto
ros balesetét követően Tóth Gá
bor országgyűlési képviselő be
járást hívott össze az említett ke
reszteződésbe. Ezen a honatyán 
kívül a PEMÁK és a rendőrség 
munkatársai voltak jelen. A kör
forgalom megépítését mind
egyikőjük indokoltnak tartotta, 
ugyanakkor a közútkezelő társa
ság szakemberei rögtön jelezték, 
igen költséges megoldás szüksé
ges a nagy lejtés miatt, gyakor
latilag változtatni kell a főút 
nyomvonalán. Az átépítéshez 
szükséges összeget akkor két- 
háromszáz millió forintra be
csülték. Azóta mindössze annyi 
történt, hogy a kereszteződést 
sebességkorlátozó táblákkal 
védték le, illetve Stop tábla ke
rült a keresztező alárendelt utak
ra.

Cserni János rendőr száza
dos, a Gödöllői Rendőrkapi
tányság közlekedési osztályá
nak vezetője szerint a forgalom 
növekedése miatt mindenkép
pen indokolt a körforgalom 
megépítése. Az úttest igen szé
les, az áthaladónak egyszerre 
négy forgalmi sávot kell figyel
ni. Várhatóan újabb bejárásra 
kerül sor, és ekkor ő is megerő
síti korábbi érveit.

Lapunk úgy tudja, hogy Tóth 
Gábor - akit a fent említett bal
eset után többen is felkerestek, 
hogy lobbizzon a körforgalom 
megépítése érdekében az ille
tékes szaktárcánál, és próbáljon 
eredményt elemi, — a térségben 
aláírásgyűjtést kezdeménye
zett.

Az idő halad, az építés költ
ségei várhatóan tovább nőnek. 
Vajon hány emberélet szüksé
ges még ahhoz, hogy az illeté
kesek emlékezzenek arra a 
mondásra: legfőbb érték az 
ember.

Rácz Zoltán

Új vezető 
a rendelőintézet 

élén
Egyhangúlag dr. Magyart 

Beatrixot választotta a kép
viselő-testület a Szakorvosi 
Rendelőintézet új igazgatójá
nak. Reá vár a feladat, hogy 
kivezesse intézményét a csőd
közeli helyzetből.

Az önkormányzat pályáza
tára ketten jelentkeztek: dr. Ma
gyari Beatrix, aki a röntgenor
vosi feladatok mellett az igazga
tóhelyettesi teendőket is ellátta, 
és dr. Somlay András, aki koráb
ban a gödöllői rendelőintézetet, 
majd a veresegyházi Misszió 
Egészségügyi Központot is ve
zette.

A képviselő-testület érdeklő
dő tagjai egy korábban megtar
tott beszélgetésen mindkét pá
lyázó szakmai elképzelésével 
megismerkedhettek. Ezen kide
rült, dr. Somlay András az aszódi 
rendelőintézet vezetését nem 
fő-, hanem másodállásban, vál
lalkozóként kívánja ellátni, oly 
módon, hogy hetente két napot 
tölt itt, a többi napokon pedig 
telefonon intézné az ügyeket.

Dr. Magyari Beatrix mind a 
fentebb említett megbeszélésen, 
mind a képviselő-testületi ülésen 
elmondta, elsőként a rendelő
intézet tényleges átvilágítását kí
vánja kezdeményezni, utána 
dönt a szükséges intézkedések 
megtételéről.
A jelölteknek ajánlóik is voltak: 
dr Somlait a Tisztiorvosi Szol
gálat tartotta alkalmasnak a po
zíció betöltésére, míg vetélytár- 
sának dr. Bodó Zsolt írt ajánlást, 
de mellé áll a rendelőintézet kol
lektívája is. A szavazás során 
minden képviselő dr. Magyari 
Beatrix mellett tette le a voksát 
egy tartózkodás (dr. Bodó) mel
lett.
A főorvos asszonynak egyéb
ként máris másfél millió forintos 
kérelemmel kellett fordulnia a 
képviselő-testülethez, hogy az 
intézmény ki tudja fizetni a tá
vozók járandóságait. Ezt meg
szavazta a grémium.

R.Z.
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Koncz István kapta a Koren-díjat A kitüntetett méltatása
(Folytatás az 1. Oldalról)

Az ünnepségen a Podma- 
niczky Művészeti Iskola két 
növendékének - Kovács Janka 
Tímea és Baboss Biborka - já
tékát, majd Rácz Zoltán szava
latát követően Bagyin József 
köszöntötte a megjelenteket, 
és méltatta év közbeni teljesít
ményüket. Ezt követően a 
köszöntésekre került sor. A vá
ros első embere elsőként azt a 
két pedagógust köszöntötte, 
akik a közelmúltban a rubint- 
diplomáját vehették át: Ko-

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy idén Koncz Ist
vánnak, az Evangélikus Gim
názium igazgatóhelyettesé
nek adományozza a Koren-dí
jat.

Az igazság az, hogy a hír - 
szokás szerint - egy ideje már 
kiszivárgott, és maga az ünne
pelt is tisztában volt az elis
merés tényét illetően. Azt vi
szont nem tudta, hogy az osz
tálya is meglepetést készít elő, 
megjelenik az ünnepségen, és 
egy kedves köszöntőt köve-

Kovács Istvánná nemrégiben vehette át rubintdiplomáját
vács Istvánná Klára nénit, és 
Micsinay Lászlóné Lenke 
nénit. Utóbbi ünnepelt sajnos 
egészségi állapota miatt nem 
lehetett jelen az ünnepségen.

tőén minden diákja egy-egy 
szál virággal, őszinte örömmel 
köszönti meg őt. Mi ez, ha nem 
a legnagyobb elismerés?

Rácz Zoltán

Ők is elballagtak...

Még egy búcsúpillantás... aztán vége. Elballagtak a nyolcadik 
osztályosok is, hogy rövid pihenő után ősszel új helyen, új 
osztályban kezdjék újra a beilleszkedést. Csak az osztályfőnö
kök térnek ide vissza, hogy új növendék vezetői legyenek. Örök 
körforgás... R. Z.

Koncz István Aszódon született, itt járt általános és kö
zépiskolába. 1984-ben szerzett Egerben népművelői és tör
ténelem szakos általános iskolai tanári képesítést. 1988-ban 
sikeresen fejezte be egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsé
szettudományi karának könyvtáros szakán.

1987-től dolgozik pedagógus pályán. Hét tanéven ke
resztül a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö
zépiskola tanára, osztályfőnök, könyvtáros. 1994-től, az 
aszódi evangélikus gimnáziumi oktatás újraindításáról az 
intézmény főállású tanára, osztályfőnök, 2004-től igazgató
helyettes.

Koncz Istvánt pedagógusi munkájában a gyermekek 
iránti határtalan szeretet, megértés és odafigyelés vezérli. 
Igényes, következetes és humánus. Munkáját áthatja a pálya 
és a tudomány iránti alázat. Minden percét az iskolának, a 
gyerekeknek szenteli, az intézményért és a növendékekért éli 
életét. Szaktanári tevékenysége mellett könyvtárosként ren
geteget foglalkozik a növendékekkel, mentálisan s érzel
mileg is igyekszik őket átsegíteni a kamaszkor viharain. A 
könyvtár mindig diákoktól hangos, sokan töltenek el órákat 
ott, érezve Pista bácsi szerető gondoskodását. Ö mindenki ta
nár bácsija, „a Pista bácsi”.

Az iskolai hagyományok építése - amely az iskolatör
téneti múzeum létrehozásában csúcsosodott ki -, ápolása 
szívügye. Sokat fáradozik az iskola elismertségéért, jó 
hírnevéért. Történelmi tárgyú versenyek, vetélkedők szer
vezője, a Petőfi találkozók állandó résztvevője. Ö honosította 
meg az iskolában disputát, amely a tanulók közéleti felkészí
tésének csodálatos színtere. Lelkes országjáró, szabad
idejének jelentős részét arra fordítja, hogy a diákokat meg
ismertesse hazánk természeti és kulturális értékeivel, hogy 
megszerettesse velük az országjárást, hogy igényes és értő 
szemlélői legyenek környezetüknek.

Megalapította a gimnáziumban az évfolyamelsök díját, 
azokat kiemelve, példaként állítva a közösség elé, akik ki
emelkedő tanulmányi és közösségi munkát végeztek az adott 
év során. A díjjal járó pénzjutalmat teljes egészében maga 
fedezi. Igazi közösségi ember, aki egyaránt figyel a diákokra 
és a munkatársakra, kollégákra. Mindenkit tisztel, őt is tisz
teli mindenki.

1994-től egy cikluson keresztül a helyi önkormányzat 
képviselö-testülete és az oktatási bizottság tagjaként aktívan 
segítette a város fejlődését, iskolája és a város közötti kapcso
lódási pontok megtalálását, szélesítését. Egyik alkotója volt 
az Aszód várossá nyilvánítása 15. évfordulójára megjelent 
albumnak.

Koncz István nagy teherbírása, szakmai és nevelői mun
kája, segítökészsége, gyermekközpontú gondolkodása révén 
a helyi pedagógustársadalom meghatározó egyénisége

A Képviselő-testület fenti érdemeiért a Koren-díj 
odaítélésével fejezi ki elismerését Koncz Istvánnak.

Malőr
A Csengey iskola egyetlen tanára, tanitója sem volt jelen a 

pedagógusnapi ünnepségen. Igaz, erről ők most mit sem tehet
tek. A köszöntő ugyanis éppen azon a napon került megren
dezésre, amikor az iskola kirándulni ment a diákjaival. Mind
erről Novák Lászlóné közművelődési főelőadó tájékoztatta az 
ünnepség résztvevőit, jelezvén, megköveti az iskolát. R. Z.
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Nyílt levél Aszód város 
Önkormányzat Képviselő

testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

Harminc év viszonylag 
hosszú idő. Ez alatt -úgy gon
dolom - a magyar közigazga
tásban számos igazgatási 
ügyet zártak le sikeresen, s vi
szonylag kevés ügy maradt - 
ha maradt egyáltalán - lezárat
lanul. Egy ilyen ügyre hív
nám fel a figyelmüket.

2006. május 31-én volt 
kereken 30 éve annak, hogy az 
akkori Nagyközségi Közös 
Tanács hivatala azóta elhunyt 
édesanyámnak válaszlevelet 
küldött panaszára, melyben 
tájékoztatást kapott arról, 
hogy az 1977. évi évi helyi ta
nácsi költségvetésbe sürgős
séggel be fogják tervezni a 
Kossuth L. utca 48. sz. alatti 
házunkat érintő támfal meg
építését. Levelében az építési 
hatóság elismerte, hogy az in
gatlanon a támfal rossz ál
lapotban van.

Ezután édesanyám beteg
sége miatt a támfal helyre
állítását évekig nem szorgal
maztuk, a közigazgatás pedig 
halogatta a megoldást. 6-8 év
vel ezelőtt különféle okok mi
att a támfal állapota aggasz
tóan megromlott, amit több le
vélben is jeleztem a Polgár
mesteri Hivatalnak. A 6 év — 
és különösen a legutolsó ön
kormányzati választási ciklus 
- azzal telt el, hogy leveleket 
írtam a Hivatalnak, illetve a 
közmeghallgatásokon és a 
képviselő-testület ülésein fo
lyamatosan jeleztem, hogy a 
partoldal állapota súlyosan 
romlik, anyagi és személyi 
biztonságot veszélyeztet.

Milyen válaszokat kap
tam az 1976-ban megígért 
megoldás helyett?

1. A telek, ahol a támfal 
van, nem is az enyém. A pol
gármesteri hivatal álláspontja 

2001 -es beadványom kapcsán, 
melyben jeleztem, hogy jelen
tős anyagi kár ért azzal, hogy 
az önkormányzat nem oldotta 
meg a Csengey úti csapadék
víz elvezetését, illetve nem 
korlátozta az ottani teherfor
galmat. A válasz az volt, hogy 
engem kár nem érhetett, mivel 
nem is az enyém a Kossuth 
Lajos utca 48. sz. alatti házam 
alatti telek hátsó, kb. 20 %-a. A 
Pest Megyei Földhivatal II. 
fokú, jogerős határozata ezt 
megcáfolta, bebizonyítottam, 
hogy a telekrész a tulajdo
nomban van. Erre ráment egy 
év, a telekkiméréssel kapcso
latos, illetve az igazgatási költ
ségeket viseltem, melyek nem 
merültek volna fel, ha az aszó
di polgármesteri hivatal nyil
vántartásai helytállóak lenné
nek. Ekkor a Tisztelt Hivatal 
álláspontot váltott és kifejtette, 
hogy jogszerűtlen lenne ré
szemre a támfal biztosítása, 
mivel:

2. A támfalra van pénz 
és van támogatás, de ha az 
enyém a telek, akkor ott nem 
épülhet támfal, mert az csak 
közterületen épülhet

Fel nem adva a megoldás 
keresését, különféle fórumok
hoz fordultam és hosszas leve
lezés után 2004-ben a Pest 
megyei Közigazgatási Hivatal, 
mint az aszódi polgármesteri 
hivatal törvényességi felügye
lője felhívta ajegyző figyelmét 
arra, hogy a Belügyminiszter 
által elbírált támfalépítési tá
mogatásnak (melyet az önkor
mányzatok vissza nem térí
tendő állami támogatásként 
kapnak) nem pályázati felté
tele, hogy a támfalnak közterü
leten kell állni. Megjegyzem: 
szerintem az Aszódon épült 
támfalak egyike sem áll köz
területen, egyedül az én tulaj
donom tekintetében az egyen
lő elbírálás aszódi alkalmazása 
alapján volt probléma a közte
rület hiánya. A Hivatal „szak
mai” álláspontja tehát itt is 

megbukott, s ekkor már nem 
tudtak mást állítani, minthogy:

3. A támfalra nincs pénz. En
nek az állításnak némileg el
lentmond, hogy azóta mindkét 
szomszédomban (Kossuth L. 
utca 50. és Petőfi S. utca 48.) is 
az önkormányzat szervezésé
ben készült el a támfal. Ugyan
abból a kasszából, ahonnan az 
enyémre 30 éve nem futja.

Hogy „áll” a helyzet?
Az önkormányzat az elmúlt év 
szeptemberében állt szóba ve
lem utoljára. A szeptember 3-i 
megbeszélésről készült jegy
zőkönyvet október 3-án már 
kézhez is kaptam. (Nem a pos
ta volt lassú.) ATisztelt Hivatal 
ismét talált egy kibúvót, mi
szerint kisajátítási eljárást kö
vetően tudnak csak neki állni a 
támfal építésének, mivel an
nak szerintük - a Közigazga
tási Hivatal álláspontjával el
lentétben - az önkormányzat 
területén kell megvalósulnia. 
Két napon belül írásban meg
válaszoltam a levelet, s jelez
tem, hogy a hosszadalmas, a 
hivatal teljesítőképessége 
alapján várhatóan több évre 
elhúzódó kisajátítási eljárás 
helyett adásvétellel átadom a 
kért területet. (Az adás-vétel 
ellenértékét szimbolikusnak 
tekintem, míg a kisajátítás je
lentősebb összeggel terhelné 
meg az Önkormányzat költ
ségvetését. Ajánlatomat a T. 
Hivatal válaszra sem méltatta, 
többszöri érdeklődésemre a 
műszaki osztálytól mindig azt 
az információt kapom, hogy 
épp most készül a válaszlevél, 
egyébként meg az ügy folya
matban van. Megjegyzem: a 
BM. rendelete, mely február 8- 
án jelent meg hivatalos köz
lönyben, már lehetővé tette 
volna az önkormányzat részére 
pályázat benyújtását, de úgy 
látom, hogy ezt az információt 
Önök a hivataltól nem kapták 
meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nem nyugtat meg a hivatal 
szakmaisága (bár többen már 
felhívták a figyelmem arra, 
hogy talán a jóindulatban is 

kételkednem kellene). Azért 
fordulok Önökhöz, mert lehet 
hogy nem állok egyedül a 
problémával. Néhány tényt 
meg kell ismételnem: a támfal 
ugyan az én telkemen épül, s 
az én ingatlanomat is óvni fog
ja, de ugyanúgy érdeke a Csen
gey utcai szomszédoknak és 
azoknak is, akik az omlás felett 
naponta gyalog vagy gépko
csival közlekednek. Az omlást 
nem én, nem az én felelőtlen
ségem vagy szándékom idézte 
elő, hanem a belvíz elvezeté
sének megoldatlansága, amely 
egyébként önkormányzati fel
adat. Az omlás üteme meg
gyorsult, 3 nappal ezelőtt 
újabb, több mázsás, 2 -3 köb
méternyi darab szakadt le, és 
csak a szerencsének köszön
hető, hogy „csupán” anyagi 
kárt okozott. Az omlás most 
már napi veszélyt jelent. A 
megoldás nem elhanyagolha
tó, a kérdés csak az, hogy a hi
vatali aktatologatók meddig 
gátolhatnak még meg egy vá
lasztott önkormányzati testü
letet abban, hogy közérdekű 
feladatát ellássa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Belátom, hogy az előző ta
nács által tett ígéret a jogutód 
jelenlegi önkormányzatot nem 
kötelezi. Egyre több hírt hallok 
arról, hogy az önkormányzati 
rendszerben ismét jelentős 
átalakulások lesznek. Csak azt 
nem tudom biztosan, hogy 
amire most még komoly ígéret 
és kilátás sincs, az kit és mire 
fog kötelezni ajövőben.

Kérem, hogy szíveskedje
nek ügyemet ismét megvizs
gálni, s most már kapjon az ön
kormányzat hivatala olyan 
konkrét és határidős feladatot, 
melynek ellátását nem tudja 
elszabotálni.

Köszönettel bízom szí
ves intézkedésükben:

Kerényi Katalin

Orvosi ügyelet:
20 9271-171
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Rendőrségi hírek: lefoglalt dvd-k, fülöncsípett motoros
A Gödöllői Rendőrkapi

tányság eljárást folytat az AS- 
WA feljelentése alapján D. At- 
tiláné 29 éves isaszegi nő ellen 
üzletszerűen elkövetett szer
zői vagy szerzői joghoz kap
csolódó jogok megsértése 
bűntett elkövetése miatt.

A fiatal nő 2005. év elejétől 
kezdődően az interneten fel
adott hirdetéseiben a bolti ár
nál jóval kedvezőbb áron kí
nálta eladásra az általa - laká
sában, saját számítógépén - 
másolt különböző DVD filme
ket, zenéket és játékokat tar
talmazó lemezeket. A vevők 
dolgát megkönnyítve, e-mail- 
ben megküldte részükre a fil
mek címeit és árait tartalmazó 
listát, majd a megrendelt ha
misított DVD-ket postai úton 
utánvétellel megküldte a vá
sárló lakcímére. Elmondása 
szerint havonta kb. 100-150 
filmet értékesített ily módon, 
és tisztában volt azzal is, hogy 

cselekményével megszegi a 
törvényeket.

D. Attiláné lakásán lefog
lalásra került a hamisításhoz 
használt számítógép, vásárlói 
nyilvántartások, postai feladó
szelvények, és közel 1800 da
rab másolt DVD lemez.

A Gödöllői Rendőrkapi
tányságon 2005. őszétől két 
motoros járőr is szolgálatot 
teljesít, akikre már nagy szük
ség volt a motorral közlekedők 
által elkövetett szabálysérté
sek kiszűrésére, megelőzésé
re és a szabályokat áthágok fe
lelősségre vonására. A téli pi
henőt követően a járörpáros a 
jó idő beköszöntével ismét a 
motorra pattant, hogy segítse, 
védje a Gödöllői Rendőrka
pitányság illetékességi terü
letén a közúti közeledésben 
résztvevőket.

2006. június első napján is 
szolgálatot teljesített a moto

ros rendőrjárőr páros, amikor 
Gödöllőn a Köztársaság úton 
egy KTM-mel közeledő férfit 
szerettek volna ellenőrzés alá 
vonni. A motoros megpróbálta 
magát kivonni a rendőri in
tézkedés alól, és nagy teljesít
ményű járművével el akart me
nekülni. Ez nem sikerült neki, 
mivel a szintén nagy teljesít
ményű rendőrmotorok és jól 
kiképzett vezetőik utolérték, 
így már nem volt értelme a to

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Aszód Város képvi- 

selő-testülete a Városi díjak, címek és elismerések alapításáról 
és adományozásáról szóló rendelete értelmében 2006. augusz
tusának első hetében tárgyalja a Szent István-napi ünnepség ke
retében kiadásra tervezett elismerésekről szóló napirendi pon
tot. Arendelet Aszód város honlapján olvasható. Akitüntetettek 
személyére bárki javaslatot tehet. Ezek beérkezési határideje 
2006. július 20. A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal titkár
ságára (2170 Aszód Szabadság tér 9.) kell személyesen vagy 
postai úton eljuttatni.

vábbi száguldozásnak.
Az ellenőrzés során kiderült, 
hogy a KTM-re felszerelt ha
tósági jelzést nem arra a jár
műre adták ki, ezért a 33 éves 
túrái lakhelyű vezetővel szem
ben egyedi azonosító jel meg
hamisítás bűntett elkövetésé
nek megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás is indult.

Kerek Zita
r. zászlós

KEDVEZMÉNYES AUTÓSTANFOLYAM!
Ha Ön egy olcsónak hitt akkreditált autósiskolát választ jogosítványa megszerzéséhez, a teljes képzési díj megfizetése után 
annak 30 %-át jövőre, azaz 2007. második negyedévében igényelheti vissza személyi jövedelemadójából, amennyiben 
megfelel a visszaigénylés feltételeinek, és ha addig ezt a kedvezményfajtát jogszabály meg nem szünteti. $
De ha Ön elfogad 20 % azonnal igénybe vehető kedvezményt, melynek mértéke 24.000 Ft, és amelyet eleve be sem kell 
fizetnie, akkor az Ön iskolája az

EH. AUTÓSISKOLA BT.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ 

ASZÓDON A CSENGEY ÚTI ISKOLÁBAN .
BEIRATKOZÁS: 2006. JÚLIUS 3-ÁN 18 ÓRAKOR AZ ISKOLÁBAN.
Diákoknak a 20 % kedvezményen felül további 16.000 Ft tandíj kedvezményt biztosítunk, így a KEDVEZMÉNY 
ÖSSZESEN 40.000 Ft, ami azt jelenti, hogy a “B” kategóriás jogosítvány a járulékos költségekkel együtt sem éri el a 
100.000 Ft-ot.

AMIT KÍNÁLUNK:
- KEDVEZMÉNYES ©IKTAT©©! ©MAS
- SZÁMÍTÁSÉ? @YAK@RLÁSI LEHET* SÍ©
• A TANFOLYAM ELVÉ@ZÉSÉVEL ARÁNYOS RÉSZLETFIZETÉS
- TÍPUSVÁLASZTÁSI ÉS ©KTATÓVÁLASZTÁSI LEHET* SÉG
• VEZETÉSI GYAKORLAT “HÁZTÓL-HÁZIG”

Számoljon velünk, mert nálunk tényleg kiszámítható a különbség. Az Ön pénze többet ér, mivel korrekt árért juthat 
jogosítványhoz jogainak teljes körű érvényesítése mellett.
DÖNTSÖN OKOSAN, NEHOGY AZ OLCSÓNAK HITT TÚL DRÁGA LEGYEN!

TEL.: 30 369-4942 30 309-5598 OKÉV: 070622-03

Például:
Elméleti tandíj diáki 8.000 Ft 
gyakorlati tandíj: 72.000 Ft 
(2.400 Ft/óra mindenkinek) 
$-30 %? = 56.000 Ft!?
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^Pöttöm Qüickó
Aszód Kossuth Lajos u. 3. 

Nyitva: H-P: 9-17; szó: 8-12

Pöttöm
termekektermelőiáron

Babakelengye, 
kisgyermekdivat, 

játékok.

06 30 415-0368
A leggyorsabban 

juttatjuk el 
az Ön fontos 
információit 

aszódi, ikladi, domonyi, 
bagi, hévízgyörki

és galgahévízi 
ügyfeleihez!Képújság

HIRDETÉSFELVÉTEL
Aszód Kossuth Lajos utca 59.

Telefon: 28 402-321; 20 974-3040 e-mail: razos@invitel.hu

Némo
Díszállat és állateledel 

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

ttuaö!
15 kg-os száraz kutyatápok: 

-15% 

ttucid!
Terrárium 50x30x30 kompletten 
berendezve (világítás, fűtés, hőmérő, 
talaj) 27.315 Ft helyett

17.000 Ft!
- 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

PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház) 
Tel./fax: 28 400-602; 70 556-9025

HITEL ÜGYINTÉZÉS, szaktanácsadás:
♦ szabad felhasználásra,
♦ ingatlan vásárlására,
♦ építésre, felújításra,
♦ meglévő hitelek kiváltására
Szoc. pol ügyintézéssel és teljeskörű
földhivatali lebonyolítással.
JOGI TANÁCSADÁS, képviselet:
♦ ingatlanügyek, adásvételi és egyéb 
szerződések,
♦hagyatéki, vagyonközösségi ügyek,
♦ cégeljárás, cégalapítás, változásbejelentés,
♦ ingatlanügyek.
♦ egyéb szerződések.
INGATLANKÖZVETÍTÉS, értékesítés:
♦ értékbecslés, állapotfelmérés,
♦ megbízhatóság, szakértelem,
♦ sokszínű kínálat, megfizethető ingatlanárak..

^íáegrát)
SZTÁRVENDÉG: 

jpalidajáfékük michael patrick gallagher 
A RIVERDANCE szólótáncosa

HELYSZÍN:
KIRÁLYI PALOTA

2006. július 15-e, 2O30

jegyár:2800 Ft.-

2006. j'úlíuá 7-8-0.

jegyár: 1800 Ft.- 
gyerek:800 Ft.-

mailto:razos@invitel.hu
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LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

Akció!
Csküvői meghívók katalógusból rendelhetők!
- Silky öblítő koncentrátum 1,? I (279 Ft)
- papírzsebkendő (<ó9 Ft/1OO db),
- Roxi folyékony mosószer 1,!5 I (499 Ft)
- íris ablaktisztító ÍSQO ml (229 Ft)
- íris mosogatószer ?OO ml (99 Ft)
- WC papír - két rétegű, & tekercs (229 Ft)
- írószerek, füzetek, iskolai felszerelések,
- nyomtatványok (kpszla: 369 Ft),
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk,
- szalvéták, térítők, 20 % kedvezmény a partikellékekre,
- édességek (Milka táblacsoki: 229 Ft, Mars szelet 99 Ft,
- cd, dvd, dvd-tok kapható.

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

Komplett bélyegző készíttetése esetén a lenyomatra 
50 %-os engedmény!

48 órán belül új bélyegző készítését vállaljuk!

/tátláeékuiegészÍtőüre júniusban io % kedvezményen
20 EFT FELETT IS % KEDVEZMÉNYT APUNK! J 

Nyitva tartás: H-P: 8-16.30 Szó: 8-12 
Telefon: 30 814-7945

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

Sulinet •) expressz <• /

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

PGM 01

ASROCK alaplap * VGA 
Intel Celeron 2133 MHz CPU 
256 MB Samsung DDR memória 
Maxtor 80GB HDD
16/52X LG DVD-ROM drive 
Gaba ház, 400W táppal

48.500 Ft.-

PCM 03

ASUS NForce3 K8N alaplap, 
AMD Sempron 3300+ 754 CPU 
512 Samsung DDR memória 
GeForce 6600 256MB VGA 
Maxtor 160GB SATA2 HDD 
16x Pioneer 111D DVD-iró 
Gaba ház, 400W táppal

106.600 Ft.-

LG 1 750 1 7” LCD monitor
39.000 Ft.-

KINGMAX 1GB pendrive 6.700 Ft.-

PCM02

Abit NForce3 NF8-V2 alaplap, 
AMD Sempron 2600+ 64bit CPU 
512 MB Samsung DDR memória 
Ati Radeon 9550 128MB VGA 
Maxtor 80GB HDD
NEC 16x dual-layer DVD-író 
Gaba ház. 400W táppal

75.900 Ft.-

PCM SE05

MSI alaplap
Sulinet «•1 

axptsssx * <• j

AMD Sempron 2800+ CPU 
512/400 memória
MSI Radeon 9550 128MB VGA
WD 160GB SATA2 HDD
LG DVD-RW 
billentyűzet, egér

119.900 Ft-
59.950 Ft.- VISSZAIGÉNYELHETŐ!

LG 191 SS 19" LCD monitor
49.000 Ft.-

NEC 16 +/- DVD író 8.790 Ft.-

GeForce 6600 GT VGA 28.900 Ft.- 
Winchesterek:

80GB ATA:11.390 Ft.-,1 60GB ATA: 15.900 Ft.-, 160GB SATA2: 16.190 FL- 

A FELTÜNTETETT ARAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT!

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.

Találkozás, megbeszélés 
2006. július 13-án 18 órakor 
a Szabadság téri parkolóban 
A jelentkezés folyamatos!

Előzetes ttklődés: ,
'W 0620 981-8886

Számoljon!
Velünk számolhat! 9®

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!
ZOOÍros arak!

Diákoknak, kismamáknak, nagymamáknak

50 % kedvezmény az elméleti tandíjból!
TeljeS képzési díj - 30 (SZJA36/A paragrafus) 

Egyéb költség: vizsgadíj+«/+ orvosi
PLH-0021

AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0758

mailto:pcmatrix@invitel.hu
http://www.pcmatrix.hu
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www.volkswagen.hu

Polo Sun klímával 2 399 000 Ft-tól
Már havi 19 990 Ft-tól, THM 5,99%*
Főbb szériafelszereltség:

• Klímaberendezés automatikus hőfokszabályozással
• ABS (blokkolásgátló)
• Vezető- és utasoldali légzsák
• Kormányoszlop magasság- és axiális állítással
• Sebességfüggő szervokormány

Fedezze fel az új Polo sokoldalúságát.
Sportos megjelenésével és belső méreteivel 
nemcsak a városi forgalomban állja meg a helyét.

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

Az ajanlat 2006. május 22-től június 30-ig. vagy visszavonásig, használtautó-beszámítással együtt, korlátozott darabszám erejéig érvényes. A képen látható gépkocsi illusztráció.
A Volkswagen Polo motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,4-7,61/100 km, CO2-kibocsátása: 119-182 g/km. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. *20% önerő. 
35% maradványérték, 84 hónap futamidő, CHF alapú konstrukció. A Porsche Bank Zrt. finanszírozási ajánlata tájékoztató jellegű, egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes.

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

Aszód, Ady Endre u. 9.
(Suba köz)

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

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

©V©9 vjdi©kazitta
99 99 <9 && <9 A

LEHETŐSE©!
Nyitva tartás: H-P: 12-20; Szó: 10-12, 16-20 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

HÖLGYEK BOLTJA
KOSZTÜMHÁZ

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

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

Folyamatosan bővülő 
tavaszi árulészlet!

NEMCSAK FIATALOKNAK!
Üzlet az udvarban

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

TOYOTA PfUCfOT
SCITROÉN '-S I KIA MOTORS

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

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

♦ bontott,
♦ gyári?
♦ utángyártott 

karosszériaelemek, kipufogók,

lámpák, futómű-és motoralkatrészek

^Castrol olajok a 
legolcsóbban!

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691

Nyitva: H-P: 6-17-ig
Szó: 6-12-ig_________ ___

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

A ¥«zttéf ílményr

© mázná L® j
HYiinufli
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Fabia

SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

AZ AUTÓGYÁRTÁSBAN

NEM BÍRJA SZUSSZAL?

SkodaFabia Classic 500 000 Ft 
kedvezménnyel, használtautó
beszámítás esetén.
Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 122-158 g/km.
A kép csak illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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Szállásajánlat: Sárvár, Hotel Arborétum "
Ha süt a nap és ha esik az eső... Sárváron egész évben fürdőzhet

re állnak a fedett és félig fedett 
medencék, gyermekmedence, 
gyógyászati központ, well- 
ness központ, szaunavilág, 
vendéglátó egységek, szépség
szalon. Tavasztól őszig pedig 
többfunkciós, csúszdás, úszás
ra is alkalmas 1800 négyzet
méteres strandmedence, hul
lámmedence, fejesugró öböl, 
napozókért, gyermek kaland
medence, bébipancsoló, ját
szótér, nyári vendéglátóhelyek 
várják az ide látogatókat.

A gyógyfürdőtől 700 m-re 
a sárvári Arborétum mellett, 
csendes, nyugodt környezet
ben kínálunk szálláslehető-

Az európai színvonalú, tel
jesen új Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfurdő 2002. decem
bere óta várja a látogatókat. A 
fürdő 55.000 négyzetméteren, 
több mint 3.400 négyzetméter 
vízfelülettel, számos gyógyá
szati, egészségmegőrző és 
rekreációs szolgáltatással vár
ja az ide látogatókat. A termé
szetes gyógymódok, a test és a

lélek ápolása egyre fontosabb 
szempont napjainkban, ezért a 
wellness elemek egyedülálló
an széles választéka áll itt ven
dégeink rendelkezésére. A für
dő speciális szolgáltatásai ré
vén a gyógyvendégek mellett a 
családok, fiatalok és a gyere
kek számára is tökéletes kikap
csolódást biztosít. Egész év
ben a vendégek rendelkezésé-

séget. Fiatal, felkészült és se
gítőkész csapatunk egész nap a 
vendégeink rendelkezésére áll. 
Kétágyas, tévével, telefonnal, 
minibárral, fürdőszobával ren
delkező kényelmes szobák és 
udvarias barátságos, segítő
kész csapat várja Önöket. Két
ágyas szobáink ára két fő ré
szére egy éjszakára 11.600 fo
rinttól 12.880 forintig terjed

(szezontól függően) ami már 
tartalmazza a bőséges büfé
reggelit is. Már három éjsza
kás foglalástól kedvezmé
nyekkel várjuk Önöket.

Hotelunkban lehetőség 
van masszázs igénybevételére, 
kerékpárkölcsönzésre, vacso
rázás! lehetőségre, sőt akár a 
gyógyfürdőbe szóló belépő 
megvásárlására is. Üdülési 
csekket és egészségpénztári 
kártyákat is elfogadunk.

Javasoljuk, hogy láto
gassanak el weboldalunkra 
(www. hotelarboretum.hu) 
ahol további információt 
találhatnak városunkról, a für
dőről, kirándulási lehetősé
gekről, ajánlatokról is. Ha 
feliratkoznak hírlevelünkre, 
minden hónapban nyerhetnek 
egy kétszemélyes, kétéjszakás 
üdülést is. Ha bármilyen to
vábbi kérdésük van, vagy szál
lást kívánnak foglalni, kész
séggel állunk rendelkezésükre 
az alábbi elérhetőségeink va
lamelyikén:
Címünk: 9600 Sárvár Me- 
gyessy F. u. 20.
Telefon: 06 95 520-630 
Weboldalunk címe: www.- 
hotelarboretum.hu
Email címünk: info@hotel- 
arboretum.hu

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.

hotelarboretum.hu
hotelarboretum.hu
mailto:info@hotel-arboretum.hu
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a Suzuki Sós-nál
Uj Suzukik

f i

V

Az akció 2006. június 30-ig érvényes, egyes modellekre!

Az Ön Márkakereskedője: 5000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátal u. 45.

- f*

$
SUZUKI

Tel/Fax: 57/542-355
Tel/Fax: 28/504-110
Tel/Fax: 57/515-510 'HR

OLAJCSERE AKCIÓ A SUZUKI SÓSNÁL!
Az 5WA0-es valamint a lOW4O-es motorolaj 15% kedvezménnyel!!
Minden szervizhez díjtalan külső tisztítás MAXOLEN technológiával.

Mobil eredetiségvizsgálat 06-30/4085-669 Hatvan, Rákóczi út 95. Tel.: 37/349-409

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-töl 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.
A jelentkezés időpontja és helye: 2006.07.04-én kedden 16 és 17 óra között az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában.

A TANULÓNAK NÁLUNK ELSŐBBSÉGE VAN!

EEEEÍS 3

invitel.hu
http://www.bagband.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

Digitális fotókidolgozás 9x13-astól 20x30-aslg 
kiváló minőségben!
Új Olympus gépek érkeztek!
X 710 4 MP 37.900.-
C 500 5 MP 44.900.-
Hozzá memóriakártyák, táskák nagy választékban kaphatók!

Jllatszertár

úiDonsági
Keleti kisbútorok, szobrok, vázák, antik órák, 
tájképek, csendéletek, "magvas" órák, tálcák, 

kulcstartók, konyhai kiegészítők, "leveles" 
albumok, képkeretek, noteszok.

OXT
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 

KÖZPONT
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 
Megújult személyzettel 

várjuk!
Aloe termékek forgalmazása 
AEOE PRIVÁT KLUBUNK

MINDÉN KEDDEN
18.30-TÓL LÁTOGATHATÓ!Telefon: 70 382-9929

O MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA és nyomtatási kellékek

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3 UDVARHÁZ BUSZMEGÁLLÓ

TEL/FAX: 06/28 402-369 www.megaprint.hu 06/30 680-83-57

Részletre!! 0% Előleggel!
FELEZETT kamattal 

iíi 64-B1T GENERÁCIÓ
ASRfgiíJ’sIKffAPtAF' ASROCK 754 alaplap 64 BIT GIGABYTE K8NE 754 64 BIT 

2500 MHZ AMD SEMPRON CPU 2600+ S754 64bit AMD CPU 3000 MHZ SEMPRON 754 CPU 
256/400 DDR MEMÓRIA 512/400 DDR MEMÓRIA 512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA

ATI Radeon 9250 128 MB VGA ATI RADEON 9550 128 MB VGA IBIT X600PRO 128MB PC1-E VG/ 
40 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD

LG DVD MEGHAJTÓ LG 4167 16X DVD ÍRÓ Pioneer 111 16X DVD ÍRÓ
CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN
SZERVIZELÉST^ (££pek 2 órán belül Ei.vniutók j

3év gar- ÁKCI0 § év
SAMSUNG 160 GB HDD SATA2 16.990 512 KINGSTON SD KÁRTYA 5.200.-
SAMSUNG 80 GB HDD SATA2 11.900

FEKETE-FEHÉR
■^A 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 FEKETE RUHÁK

17" TFT MONITOR f

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

Minden 
korosztálynak, 

folyamatos 
kedvezmények!

- Kosztümöké
- blézerek, ||
- aljak, JxxXXM®/

- kötöttáruk, D
- sálak,
- kendők,
- nyakkendők,
- ingek.

http://www.megaprint.hu


2006. JÚNIUS ±±! TÜKÖR________ ________

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ HASZNÁLT 
GÉPKOCSI HITELÜGYINTÉZÉSÉHEZ AZ ALÁBBI 

EXTRA BÓNUSZOKAT BIZTOSÍTJA:

1.HA  MÉG NEM VETTE MEG GÉPKOCSIJÁT:
EREDETVIZSGÁLATÁT Ml FIZETJÜK!

2.HA  MÁR MEGVETTE, DE KÉSZPÉNZRE VAN SZÜKSÉGE: 
A FELVETT HITELÖSSZEG 2%-ÁT 

BONUSZKÉNT VISSZAADJUK!

3.HA  A GÉPKOCSIJÁT TŐLÜNK VESZI:
zz

MINDKETTŐT VIHETI!

HITELÜGYINTÉZÉSÉT 48 ÓRA ALATT, 
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VÉGEZZÜK EL, 

AKÁR CASCO MENTESEN IS. AMÍG Ml DOLGOZUNK, 
ÖNNEK CSAK AZ EXTRA BONUSZT KELL KIVÁLASZTANI!

NISSAN GÖDÖLLŐ KFT Hitelügyintézés 
2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/120 
Mobil telefon: 06 20 9-709-946 
e-mail: info@nissangodollo.hu
Honlap: www.nissangodollo.hu

mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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Szociális munka az egészségügyben
Amikor az egészségügyről 

hallunk, akkor számos dolog 
az eszünkbe juthat, hiszen va
lószínűleg vannak valamilyen 
negatív vagy pozitív tapasz
talataink, emlékeink a kór
házakról és az orvosokról. Ter
mészetesen leendő szociális 
szakemberként nem tisztem 
eldönteni azt, hogy ma Ma
gyarországon milyen az egész
ségügy helyzete. Azt viszont 
szeretném megjegyezni, hogy 
véleményem szerint addig 
nem lesz pozitív változás, 
ameddig a pártok - oldaltól és 
színektől függetlenül - csak 
kampánycélra használják ezt a 
kérdést.

Valószínűnek tartom, hogy 
az egészségügy kapcsán az or
szág többsége nem gondol a 
szociális munkára, pedig kül
földön a szélesen értelmezett 
gyógyítási folyamatban több, 
mint száz éves múlttal rendel
kezik a szociális szakma. Nem 
csodálkoznék, ha most többen 
megkérdeznék, hogy mi köze 
van a szociális munkának az 
egészségügyhöz? Erre próbá
lok választ adni ebben a cikk
ben.

Véleményem szerint az 
egészség-betegség, valamint a 
szociális helyzet közötti össze
függés ténye közismert, hiszen 
a betegség, a megváltozott 
munkaképesség, és a valami
lyen szintű fogyatékosság ál
talában szociális problémákat 
generál. Az is tényként keze
lendő, hogy a szociális prob
lémáknak megbetegítő hatá
suk van az emberi szervezetre. 
Kutatások bizonyítják, hogy 
az emberek egészségi állapo
tában fontos szerepet játszik a 
társadalmi hierarchia, vagyis a 
ranglétra. A hátrányos hely
zetű rétegekhez tartozóknak az 
egészségügyi ellátáshoz való 
jutásuk, halálozási mutatóik, 
és egy hosszú élet elérésére 
való esélyeik rosszabbak, 
mint az előnyösebb társadalmi 
rétegekhez tartozó társaiké.

A szociális munkás feladata 
az egészségügyet tekintve az, 

hogy a betegek, és a szociális 
problémáktól szenvedő em
berek problémáinak megol
dásához megfelelő segítséget 
nyújtson. A kliensek/betegek 
jogainak, valamint érdekeinek 
képviselőjévé és védelmező
jévé kell válnia. Rászorultság 
jellegű problémákat kezel, 
szakértelmével segíti más te
rületek szakemberei vélemé
nyének formálását, a szükség
letekhez forrásokat keres an
nak kielégítése céljából, intéz
mények és ellenérdekű felek 
között közvetít, szolgáltatást 
szervez, valamint szükség 
esetén tanácsokat ad.

A megfelelő eredmény el
éréséhez fontos, hogy a szoci
ális szakember szakmai auto
nómiával rendelkezzen. Ez 
nem más, mint szabad kéz 
nyújtása arra, hogy feladatát 
saját szaktudása, módszerei, és 
belátása szerint láthassa el. 
Erre azért van szükség, hogy

ki internet meghódítása
Ezzel a címmel indított a 

Városi Könyvtár egy tan
folyamsorozatot a világhálón 
barangolni vágyóknak. Az öt
let onnan eredt, hogy olva
sóink gyakran kértek tőlünk 
segítséget az interneten való 
eligazodáshoz. Munkaidőben 
csak kis segítségadásra van le
hetőségünk, sok művelet meg
tanítására nem. Úgy gon
doltuk, hogy a könyvtár nyitva 
tartási idején túl, hétköznap 
este 18 órától, illetve vasárnap, 
amikor szintén zárva tart in
tézményünk, segítséget nyúj
tunk az internetet bátortalanul 
használó olvasóinknak. Az e 
körben végzett felméréseink 
azt mutatták, szívesen vennék 
a lakosok, hogy internet-hasz
nálati tanfolyamot indítsunk. A 
gondolat egybecsengett a 
nyugdíjasok kérésével is. 
Támogató nyilatkozatukkal si
keres lett pályázatunk a Nem
zeti Kulturális Alapnál.

A tanfolyamok május végén 

más szakma ne korlátozhassa a 
szociális szakember döntéseit, 
hiszen minden területnek má
sok a módszerei és az eszkö
zei.

Úgy gondolom, hogy fontos 
lenne a szociális munka be
vitele az egészségügybe. Hi
szen például a kórházba kerü
lő emberek számukra teljesen 
új, szokatlan helyzetben talál
hatják magukat. Elesettnek, 
nyomorultnak, szerencsétlen
nek érezhetik helyzetüket, 
mivel nem tudnak magukon 
segíteni. Ezért jó, ha van egy 
olyan személy, akihez biza
lommal fordulhatnak, bár-mi
ről is legyen szó.

Urbán László Zoltán
A cikkhez felhasznált iro

dai om'.Somorjai Ildikó 
(szerk.): Kézikönyv a szociális 
munka gyakorlatához 
Szociális Szakmai Szövetség, 
Budapest 2001.

indultak. Mindenki más szint
ről indul a tanulásban, és ez 
egy kicsit megnehezíti a mun
kánkat, de a siker nagyon sok 
erőt ad nekünk. Örömmel ta
pasztaljuk, hogy a tanfolya
mainkon résztvevők már önál
lóan tájékozódnak a világ
hálón.

A Városi Könyvtár hat, in
ternetezésre alkalmas számí
tógéppel rendelkezik. Ez a kis 
géppark lehetőséget ad csalá
dias hangulatú foglalkozá
sokra. A két hónap időtartam 
elég kevés, de 120 fő megtaní
tására elegendő. Ez a szám 
nem sok, de ha azt vesszük, 
hogy az ismereteiket tovább 
adják a családjuknak, a kör
nyezetüknek, akkor a létszám 
többszöröződik és az esély
egyenlőség nő. A tudásuk bir
tokában több ismerethez jut
hatnak, jobban eligazodhatnak 
a világ dolgaiban.

Sáhóné Bordás Éva
intézményvezető

r

Újra itt a 
kullancsszezon

Pest megye legnagyobb ki
terjedésű kiránduló területén, 
a Pilisi Parkerdőben egyelőre 
nem tapasztalták, hogy a ko
rábbi évekhez képest több len
ne a kullancs. A Parkerdőgaz
daság kommunikációs veze
tője, Lomniczi Gergely mind
azonáltal fokozott óvatosság
ra inti a turistákat, hiszen 
egyedül a fővárosi és közvet
len környéki erdőségeket 
évente ötmillió látogató keresi 
fel. Kullancs pedig bárhol elő
fordulhat, ezért a gazdaság fo
lyamatosan beoltatja dolgo
zóit a kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladás ellen. Ez 
bárki számára orvosi vényre 
felírható védőoltás-sorozat, 
melyet ajánlatos télen elkez
deni.

A látogatóknak elsősorban a 
megelőzést ajánlják, zárt ru
házatot vagy a kereskede
lemben kapható rovar-riasztó 
szerek alkalmazását az erdei 
sétákhoz, a napi program be
fejeztével pedig a szabadon 
maradt testfelületek alapos 
átvizsgálását.

Kullancs nemcsak az erdő- 
ségek-ben, hanem a városi par
kokban, sőt a családi házak 
kertjében is egyre gyakrabban 
fordul elő. Ha bárki kullancsot 
talál a testén, igyekezzék azon
nal eltávolítani. Ehhez a 
gyógyszertárakban speciális 
csipeszt is be lehet szerezni. A 
legnagyobb elővigyázatosság 
ellenére is előfordul, hogy va
lakit megcsíp a kullancs. A 
Lyme-kór első tünetei közé 
tartozik a csípés kőiül megje
lenő, egyre növekvő ovális 
bőrpír, amivel fáradékonyság, 
fejfájás, ingerültség, nyirok
csomó-duzzanat jár együtt. A 
Lyme-kór ellen nincs védőol
tás, de gyógyítható. Minden 
gyanús esetben azonnal orvos
hoz kell fordulni, megelőzen
dő a nagyobb bajt.

Az ÁNTSZ Pest Megyei 
Intézetének Sajtószolgálata
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A mindennapok Trianonja
Ahogyan mindennek, úgy 

ennek a rendhagyó emlékező 
beszédnek is története van. Ép
pen otthonról érkeztem haza. 
Ez az ideiglenes állapot immár 
hét éve tart. Hét szűk esztendő, 
mondhatnám nem kevés ön
iróniával , amikor megtaláltak 
a felkéréssel: mondjak be
szédet Trianonról...

Elgondolkodtam, és vál
laltam, mert ott az április végi 
tavaszba ájult Magyarkani- 
zsán, 13 kilométerre a Magyar 
Köztársaság határától, úgy 
éreztem, van mit mondanom a 
témáról. Életem nagyobbik 
felét ugyanis kisebbségi létben 
éltem meg és értékrendemmel 
- úgy tűnik - ma is kisebbségi 
sorban élek, most már itt az 
anyaországban. Személyes 
hangvételű lesz hát a megem
lékezés, ennek okán ne évszá
mokat és nagy szavakat várja
nak tőlem, azokat meghagyom 
a politikának. Bár hajói meg
gondolom, Trianonnal kapcso
latban még arra sem futotta 
igazán a rendszerváltoztatás 
óta eltelt 16 esztendő alatt po
litikus uraiméknak. Ezért in
kább a mindennapok Trianon
járól beszélek, arról hogyan éli 
meg 86 évvel az események 
után az ember a múló napok 
nyűgét és baját az utódálla
mokban. Mit jelent az oly so
kat hangoztatott toleráns ma
gatartás, a másság elfogadása, 
amiről lépten-nyomon hallani 
és olvasni balliberális ol
dalon...

A létnek, különösen a 
kisebbségi létnek fontos sa
rokkövei a nemzetiségi kultúra 
és az anyanyelv, ami közve
títője a századok során lera
kodott tudásnak, melyet bol
dog emlékezetű elődeinktől 
kaptunk azért, hogy magyarul 
legyünk emberek. Úgy, ahogy 
a szerbek szerbül, a szlovákok 
szlovákul, a románok romá
nul, a horvátok horvátul, a 
szlovének szlovénul, az ukrá
nok ukránul és a németek né
metül! Milyen sokszínű még 
napjainkban is a Kárpát-me

dence, milyen sokan élünk itt 
és mennyire nem akarunk, 
nem tudunk szót érteni...

Nem akarunk szót érteni, 
pedig nap mint nap találko
zunk egymás kultúrájával a 
Bácskában, Bánságban, Sze- 
rémségben, Erdélyben, Kár
pátalján, Csallóközben, Má- 
tyusföldön, Zobor vidéken, 
Várvidéken, Szlavóniában, 
Drávaszögben és a Muratá
jon...

Fussunk hát végig 20.

Klamár Zoltán beszéde közben. Mögötte a közreműködők: 
Remenár László, Honig László, Gregori Éva.
század végi, 21. század eleji 
gondjaink során. Mindenek 
előtt az oktatás, fontosságáról 
ejtsünk szót. Érdekes prob
léma ez: fogyunk, szórványo- 
sodunk, és közben sorra ve
szítjük el iskoláinkat. A min
denkori hatalom örömmel 
nyugtázza mindezt, hiszen ha 
nincs 15 kisdiák, nem kell 
megnyitni a magyar tagozatot 
ugyanakkor 10 szerb kisdi
ákért megteszik. Micsoda ket
tős mérce: ha nem nyílik ma
gyar tagozat, a gyermekek jó
része nem tanulja meg anya
nyelvén az élethez szükséges 
ismeretek sokaságát. Ha ki
szorul az anyanyelv a közélet
ből a magyar szórványok eró
ziója felgyorsul: lesznek, van
nak, akik a tömb felé veszik 
útjukat, s vannak akik az ál
lamalkotó nemzet felé orien
tálódnak, míg mások az anya
országba mennek, vagy onnan 
is tovább...

Arról nem is beszélve, 
hogy a történések okán a ma

gyar értelmiségi is létbizony
talanságba keiül, hiszen keve
sebb óvónőre, tanítóra, tanár
ra lesz szükség a jövőben, a 
meglévők pedig lassanként el
veszítik állásukat. Értelmisé
giek híján nem lesz, aki az 
egyesületeket szervezze, ösz- 
szetartsa, anyanyelv-ápolá- 
si alkalmakat teremtsen. Tehát 
ezek az időről időre újraszer
veződő mentsvárak is oda lesz
nek.

Mondjuk ki, hogy a min
denkori többségi nemzet sze
mében csak akkor vagyunk jó 
magyarok, ha feladjuk nyel
vünket, kultúránkat és a több

ségi nemzet nyelvén szólalunk 
meg társaságban, hivatalban 
egyaránt. Azt mondják, hogy 
nem szabad bezárkózni egy 
nyelvbe, holott ők ugyanezt 
teszik a többség jogán, még ott 
is, ahol jelesül éppen kisebb
ségben élnek egy adott közös
ségen belül. Ez volna hát a 
sokat hangoztatott tolerancia?

Aggasztó folyamatok 
ezek, és a változtatáshoz szük
ség van az anyanemzet felelős 
magatartására, az Európai 
Unió megfelelő fórumain az 
ügy képviseletére. Ez pedig 
csak akkor lehetséges, ha az 
anyaországnak van nemzet
stratégiája, jövőképe, és ha van 
elszántság a magyar politi
kában, hogy azt a keveset, amit 
nemzetközi normákra hivat
kozva megtehet, ne áldozza fel 
kicsinyes, pillanatnyi érdeke
iért. Ki kell mondanunk, hogy 
a határon túliak megma
radásának egyik legfontosabb 
záloga és támasza az anya
nyelvi oktatás megteremtése 

és megőrzése: óvodától az 
egyetemig. Ezt a támaszt csak 
külső segítséggel tudja meg
teremteni a fogyatkozó ma
gyar népesség. Ha ez megvan, 
akkor már nem feltétlenül 
anyaországi oktatási intézmé
nyekben kell az utódállamok 
magyar fiatalságának képez
nie magát, és még egy fontos 
momentum: nem kell bonyo
lult oklevél honosítási proce
dúrába kezdenie annak, aki 
szülőföldjén szeretne boldo
gulni!

Higgyék el, amit önerőből 
megtehetnek a határon túli 
magyarok, azt meg is teszik. 
1990 után, immáron sokad- 
szorra, újra felépítették kultu
rális autonómiájukat, hiszen 
hagyományőrző egyesületek 
sokasága működik mindenütt. 
Megteremtették sajtónyilvá
nosságukat: újságok, rádiók, 
televíziók működnek.

Ez mind-mind üzenet kell, 
hogy legyen, amit az anya
országban érteni, megérteni 
illik. A többség maradni akar, 
szülőföldjén érzi jól magát. 
Nem tart igényt olyasmire, ami 
nem illeti meg alanyi jogon: 
nyugdíjra és társadalombizto
sításra. Ellenben joggal várja 
el, hogy ügye ne váljon a po
litikai sakkjátszma áldoza
tává, hogy ne velük riogassák 
és zsarolják az anyaország ma
gyarságát. Ez végtelenül tisz
tességtelen és itt azt kell, hogy 
mondjam, teljesen mindegy 
melyik politikai erő vetemedik 
ilyesmire.

Meg kellene már végre ta
nulnunk, így 86 év távlatából, 
hogy itt a Kárpát-medencében 
velünk, magyarokkal szemben 
igen sajátosan értelmezi min
den politikai oldal a toleran
ciát. Mert ugye van olyan ol
dal, amelyik úgy gondolja, ak
kor vagyunk toleránsak mi 
magyarok, ha nem beszélünk a 
mindennapok magyar gondjai
ról. Ha a fontos kérdéseket 
nem megoldani akarjuk, ha
nem szőnyeg alá söpörni, az
zal, hogy ne legyünk irre
denták, ne magyarkodjunk, le
gyünk tekintettel a mások ér
zékenységére, nem jutunk elö-

(Folytatás a 21. oldalon)
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A Hrabal-galaxis pillanatképei Solymáron
Az aszódi Petőfi Múzeum, a Fekete Ökör Baráti Kör és az 

Apáczai Csere János Művelődési Ház május 6-án közösen cseh 
estet rendezett Solymáron. Asztalos Tamás (dia, szöveg) Odler 
Zsolt (fotó) Ladócsy László (akvarell, táblakép) kiállítását a 
Művelődési Ház aulájában Pálinkás János bevezetőjét kö
vetően Hagymásy András kocsmográfus nyitotta meg. A Hrabal 
életéből kiragadott pillanatképeket az aszódi közönség tavaly 
szeptemberben a Petőfi Múzeum Galériájában már láthatta. A 
megnyitót követően minden érdeklődő kapott egy korsó csapolt 
Staroprament, miközben elfoglalta helyét a színházteremben, 
hogy a program folytatásaként részese legyen, egy a Monarchia 
hangulatát árasztó előadásnak. A mintegy 150 fős közönségnek 
Mikó István a már hosszú évek óta játszott saját, Svejk vagyok 
című zenés darabját adta elő Herrer Pál és Suha Kálmán 
szereplésével.
A „Hrabal-galaxis pillanatképei” meghívást kapott Ráckevére, 
az Árpád Múzeumba, ahol a tervek szerint a kiállítást Hrabal 
halálának évfordulój án mutatj ák be az alkotók. A. T.

A megnyitón készült képen (balról jobbra) Ladócsy László, 
Odler Zsolt Asztalos Tamás és Hagymásy András

Fotó: Daróczi Péter

A mindennapok Trianonja
(Folytatás a 20. oldalról) 
re egy tapodtat sem.
Belátom, egy ilyen etnikailag 
kevert térségben sokféle ér
zékenység van, de a gondok
hoz - bármilyen nációhoz köt
hetők is - azonos, értő érzé
kenységgel kell nyúlni és min
den esetben a lehető legjobb 
megoldást kell megtalálni!

Nem az a tolerancia, ha nem 
beszélünk kárpát-medencei 
közös gondjainkról, hiszen 
már látjuk: az unió sem hozott 
varázsvesszejével azonnali 
megoldást! Inkább csak lehe
tőséget kínál, melyet nekünk, 
itt élő népeknek kell okosan 
kihasználnunk és belátnunk, 
hogy egymás kárára nem tu
dunk boldogulni.

Etnográfusként a kisebbségi 
lét számtalan arcával talál
koztam. Szívszorító helyzetek 
sokaságáról adhatnék számot, 
de mindenek között a legszív- 
szorítóbb látni a megbántott 
embereket, akik minden alka
lommal felteszik a kérdést: mi 
végre volt a népszavazás? Mi
ért kellett szembe állítani ma
gyart a magyarral? Számta
lanszor kell szembesülni ez
zel, ha az ember határon túliak 
között jár. Mondják, magya
rázzák, hogy ők csak azt sze

rették volna, ha az anyaország 
- mint egy tyúkanyó - a kettős 
állampolgárságot, mint védő
szárnyat terjesztette volna fö
léjük. .. Sokaknak erőt, tartást 
adott volna és talán a megátal
kodott nacionalisták is megtor
pantak volna, esetleg azt érez
nék, hogy ha egy magyart bán
tanak, akkor számolniuk kell 
15 millió magyar rosszallásá
val. Mi tagadás, mint oly sok
szor, most is elmulasztottuk 
megmutatni: sok mindenben 
vitatkozunk, de a nemzet iga
zán fontos dolgaiban összefo
gunk, szolidárisak vagyunk. 
Nem ez történt, hanem mint 
annyiszor, most is egy tál len
cséért megvettek bennünket a 
riogató, felelőtlen, nemzetben 
gondolkodni képtelen politi
kusok!

Végezetül hadd mondjak 
valamit arról, hogy szemé
lyesen nekem mit jelent Tri
anon. Nos, segítségül Mikes 
Kelement, a nagyságos feje
delem kamarását hívom, ő írta 
egyik törökországi levelében: 
úgy szereti Rodosót, hogy 
Zágont nem feledheti... Hát 
valami hasonlót érzek magam 
is, hiszen, ha hosszú ideig 
Aszódon tartózkodom Ma- 
gyarkanizsáról álmodom, vi

szont ha otthon járok, haza 
gondolok Aszódra...

Ebben a számomra kedves 
Galga parti kis városban sok
szor űz velem tréfát a képze
letem: néha a városban járván 
látni vélem magyarkanizsai 
barátaimat és fordítva, a Tisza 
partján aszódi ismerősökbe vé
lek belebotlani...

Néhány évvel ezelőtt egyik 
esszémben arra a kérdésre, 
hogyan érzem magam, azt vá
laszoltam, hogy gyökértelenné 
váltam az eltelt esztendők so

Első alkalommal tartottak megemlékezést a trianoni évforduló 
kapcsán az Evangélikus Gimnázium diákjai. A hagyomány
teremtőnek szánt esemény irodalmi összeállításában egykori 
beszédrészletek, versek, dalok üzentek a mai tanulóifjúságnak: 
igazságtalan döntés született 86 esztendővel ezelőtt. A műsort 
Péterfl Gábor tanár állította össze.

rán. Esztendőknek kellett el
telniük, amígrájöttem, hogy ez 
nem teljesen igaz, hiszen ma
gyarként a Kárpát-meden
cében mindenütt otthon va
gyok egy kicsit és ezen Tri
anon sem tud változtatni.

Klamár Zoltán
A beszéd 2006. június elsején a 
trianoni döntés 86. évfordulója 
alkalmából a Szabadság téren 
tartott megemlékezésen hang
zott el.

SHH9BHB
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Énekel az ifjúság
Gondolatok a zenei oktatás és az iskola kapcsolatáról

Május 20-án ismét Veres
egyház adott otthont a Pest 
megyei ének-zene tagozatos 
iskolák „Éneklő Ifjúság” mi
nősítő kórusversenye számá
ra. Ezen a versenyen a váro
sunkban immáron közel 50 
éve működő Csengey Gusztáv 
Általános Iskola zenei tagoza
ta is képviselte magát (hosszú 
idő óta először) a „Kicsinyek 
Kórusával”, amely arany mi
nősítésben részesült.

A Fővárosi Pedagógiai

A “Kicsinyek Kórusa” arany minősítést szerzett Énok-Nagy Levente és Katona Márk négykezese
Intézet átszervezése miatt nem 
került volna megrendezésre az 
idei megmérettetés, de Veres
egyház városa felkarolta azt, 
így nem szakadt meg ez a szép 
és nemes hagyomány, melyet 
még Kodály Zoltán indított 
útjára „Éneklő Ifjúság” né
ven. Veresegyház egy másik 
kiemelkedő zenei esemény, az 
Országos Bartók Béla zongo
raverseny színhelyét is bizto
sította.

Jó látni, hogy nincs veszve 
minden, ami az ének-zene 
ügyét illeti, amíg lelkes, tenni 
akaró, helyes értékítéletű ve
zetők vannak településeink 
élén. Egy ország zenei életét 
ugyanis nem az határozza 
meg, hány híres zeneszerző, 
előadóművész él és alkot ben
ne, hanem hogy a kis váro
sokban, falvakban milyen in
tenzitású és nívójú zenei élet 
folyik. Ennek színterei több
nyire az iskolák, művészet-ok

tatási intézmények, templo- 
mi-zenélési gyakorlat, művé
szeti önképzőkörök (amatőr 
kórusok hagyományőrző cso
portok). A kultúrát azonban 
nem lehet örökölni, azt minden 
generációnak magának kell - 
sokszor nehéz küzdelmek árán 
- megszereznie. Ebben nagy a 
feladata és felelőssége az isko
lának és az ott folyó oktató-ne
velő munkának.

Meggyőződésem, hogy mi
nél alacsonyabb iskolafokon 

tanítunk annál inkább a neve
lésre kell a hangsúlyt tenni. Az 
érzelmi, zenei nevelést, Ko
dály Zoltán szerint már a 
gyermek születése előtt kilenc 
hónappal el kell kezdeni.

Mi lehet a cél? Konstruk
tívan gondolkodó, az értékest 
és értéktelent felismerni és 
egymástól szétválasztani, ké
pes, gazdag érzelemvilágú, 
kiművelt lelkületű, mindig az 
újat, az ismeretlent kutató ön
álló személyiségek nevelése. 
És bizonyult-e jobb nevelő
eszköz a zenénél, amelynek 
erejét már az ókori görögök is 
felismerték.
„Nem a zenében rejlik-e a 
leghatásosabb nevelés? Hi
szen semmi sem hatol be olyan 
mélyen a leiekbe, mint a rit

A rendőr jár őr telefonszáma:
20 516-5940

mus és a dallam. Megragadja, 
felékesíti és megnemesíti a lel
ket, ha az ember helyesen ne
velkedett. Ha pedig nem, ép
pen ellenkezőleg hat rá Való
ban a zene mélyén ott rejlik a 
nevelés” - vallotta Platón.
Miért kell és fontos ezt újra és 
újra megfogalmazni? A zene
pedagógus társadalom tétlenül 
kénytelen szemlélni mindazt a 
pusztító-romboló munkát amit 
„tanügyi bácsik-nénik” vé
geznek a reform nevében.

Nemzetközi konferenciákon, 
kurzusokon a világ minden 
táján igyekeznek elsajátítani a 
magyar Kodály módszert. Mi 
bezzeg eldobjuk magunktól. 
Ezt kellene engedni?

Sajnos országszerte szűntek 
meg általános iskolák zenei 
tagozatai (ott ahol engedték), 
ahol még megmaradt, ott az 
énekórák számának csökken
tésével próbálják meg ellehe
tetleníteni, megnehezíteni a 
színvonalas művészi munka 
megvalósulását.

Ott, ahol engedik az ének
tanárt dolgozni, engedik, hogy 
tegye a dolgát, kellőképpen 
megbecsülik, anyagilag és er
kölcsileg is megfelelő támo
gatást kap az iskola és a tele
pülés vezetőitől, ott még lét

rejöhet eredmény és siker, ám 
ez egyre ritkább jelenség. Ahol 
a város „ad magára” azzal, 
hogy támogatja a kultúra (és 
benne a zene) ügyét, ott virág
zik a gazdaság is. Ezt a nagy
múltú városok történelme jól 
bizonyítja. Ott ugyanis felis
merték, hogy a gazdasági és 
kulturális fejlődés egymástól 
szét nem választható.

Ezen kitérő gondolatok után 
hadd térjek vissza az „Éneklő 
Ifjúság”kórusversenyhez. Há
lás vagyok a sorsnak, hogy fi
atal pályakezdő zenetanár
ként zenei tagozatos iskolában 
dolgozhatok. Olyan iskolában 
ahol ilyen sikereket érhetünk, 

mint ez a mostani, hiszen ez ad 
erőt és kitartást nekem és a 
gyerekeknek a jövő évi mun
kához. Célunk pedig nem a ze
ne megtanítása (hiszen nem ze
neképzésről van szó), hanem 
annak megszerettetése.

Befejezésként álljon itt egy 
Kodály idézet, amely minden 
pedagógus ars poeticája is le
het. Ha erre törekszünk és 
ügyelünk, még megvalósulhat 
Kodály Zoltán álma egy bol
dogabb Éneklő Magyaror
szág!

„Utóvégre lehet élni zene 
nélkül is. Sivatagon át is vezet 
út. De mi, akik azon fárado
zunk, hogy minden gyermek 
kezébe kapja a jó zene kulcsát, 
s vele a rossz zene elleni taliz
mánt, azt akarjuk, ne úgy járja 
végig élete útját, mintha siva
tagon menne át, hanem virágos 
réteken.” ,

Énok-Nagy Levente
zenetanár
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Tanévzáró a Podmaniczky Művészeti Iskolában
Mottó: „A zene lelki táplálék, 

és semmi mással nem pótol
ható. Aki nem él vele, lelki vér
szegénységben hal meg. Teljes 
lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, me
lyekbe csak a zene világit be. ”

(Kodály Zoltán)
Június 4-én a Podmaniczky 

Művészeti Iskola évzáró elő
adásaira és bizonyítványosz
tására került sor az Evan
gélikus Gimnázium aulájában. 
Ez alkalommal a kerámia tan
szak kiállítása mellett az iskola 
társas-és néptánccsoportjait, 
valamint népzenészeit láthat
tuk, hallhattuk. Ebben a tan
évben öt növendékünk búcsú
zott iskolánktól; Baranyi Ré
ka, Dallos Zsófia, Deme Zsó
fia, Szlepák Zsolt, Varga Bá
lint, akik végigjárták az elő- 
képzőt, az alapfokot és a négy 
középfokot. Gratulálunk a ki
tartó és szorgalmas munká
jukhoz.

A nagy közönségsikert hozó 
előadás kapcsán fontosnak 
találom kiemelni Kodály Zol
tán zenei nevelési koncep
cióját, mely a mai zenei köz
nevelés alapját kellene képez
ze. Elgondolásait néhány, az 
írásaiból vett idézettel villant
hatom fel. „Az általános iskola 
célja: a teljes embert megala
pozni. Zene nélkül nincs teljes 
ember... Jó mérnök, vegyész 
stb. lehet valaki, ha tizenöt 
éves koráig rá sem gondol. De 
zeneértő nem lehet, ha hat
éves korában (s játékosan még 
előbb) nem kezdik rendsze
resen nyitogatni-gyakorolni a 
fülét.” „Mit kellene tenni? Az 
iskolában úgy tanítani az éne
ket és zenét, hogy gyönyörű
ség legyen a tanulónak, s egész 
életére beleoltsa a nemesebb 
zene szomját.”

A júniusi Pedagógusnapi 
ünnepség alkalmából Bagyin 
József polgármester külön 
kiemelte a Podmaniczky Mű
vészeti Iskola ez évi jelentős 
fejlődését, gyarapodását (je
lenleg közel 700 tanuló vesz 
részt művészeti oktatásban) a 

Galga mentén. Kedvcsiná
lóként leendő diákjainknak, 
szüleiknek fontosnak tartom 
röviden ismertetni az iskola 
tanszakait.

A klasszikus zene területén 
szolfézs tanszakon Hévizné 
Király Csilla a zenei írás-ol
vasás rejtelmeibe vezeti be a 
gyermekeket, a kodályi esz
meiséget folytatva. „Minden 
népnek van egy sereg népdala, 
amely oktatásra kiváltképpen 
alkalmas. Ezeket jól kiválo-

Lendületben: a néptánccsoport... ... és az iskola zenekara Fotó: Rácz Zoltán

gatva, a népdal lesz a legmeg
felelőbb tananyag, hogy rajta a 
gyermekeknek az egyes zenei 
elemeket bemutassuk és tuda
tosítsuk ezeket........Többszó
lamú éneklés, s vele párhuza
mosan fejlődő halló-és felfo
góképesség olyanok számára 
is megnyitja a világirodalom 
remekeit, akik semmiféle 
hangszeren nem játszanak. S a 
művek csak akkor tölthetik be 
létük célját, ha milliók lelké
ben keltenek visszhangot.”

Az ének tanszak hallgatóit 
Molnár Marica, az Interope- 
rett primadonnája oktatja. Újra 
csak Kodály Zoltán szavai 
jutnak eszünkbe: „... az ének 
felszabadít, bátorít, gátlások
tól, félénkségből kigyógyít, 
testi-lelki diszpozíción javít, 
munkára kedvet csinál, figye
lemre, fegyelemre szoktat.”

Zongora tanszakunkat négy 
növendék képviseli a Dunake
szin megrendezett III. Farkas 
Ferenc zongoraversenyen: Ka
tona Márk és Hajdú Gréta 
(Novák Istvánná zongora
tanárnő), Mihail Andrea (Fo

dor Lászlóné zongoratanárnő) 
és Mátyási Márk (Suchy Pálné 
zongoratanárnő).

A zenekar egyik alaphang
szere a cselló, szaktanára Hé
vizné Király Csilla.

A klasszikus gitár tanszakot 
és kamaracsoportját Virág- 
halmy Bálint vezeti.

A fa-és rézfúvósokat 
Dobondiné Tóth Judit tanárnő 
(furulya, fuvola) és Rónai La
jos tanár (klarinét, szaxofon), 
Varga Sándor tanár (trombita 

és rézfuvós) oktatják.
A szimfonikus zenekar Sze

gedi József hegedűtanár és a 
Barokk Kamarazenekar Király 
Gyöngyi hegedűtanár vezeté
sével Aszód várossá avatásá
nak 15. évfordulóján is fellé
pett, különleges fényt kölcsö
nözve az ünnepségnek, hi
szen: „Zeneértövé csak aktív 
zenei tevékenység tehet, pusz
ta zenehallgatás magában nem 
elég.” (Kodály Zoltán)

Klasszikus zenén kívül nép
tánc illetve népzene tanszakra 
is lehet jelentkezni, oktató: ifi. 
Rónai Lajos. Növendékei kö
zül négyen jutottak tovább a 
szeptemberi szarvasi Országos 
Gyermekszóló Táncverseny 
döntőjébe. A népzene tansza
kon a klasszikus felállást, a vo
nós banda zenéjét, cimbal
mot, népi furulyát és magyar 
dudát Rónai Zoltán tanítj a.

Galgamácsán idén első al
kalommal néptánc tanszak in
dult Hajdú Zsuzsa vezetésé
vel. A szép éneklés, érthető be
széd és jó növendék-tanár kap
csolat jellemzi. Hévízgyörkön 

ugyancsak idén társastánc tan
szak indult Király Izabella ve
zetésével. A nagyszerű rende
zés mellett igen gazdag reper
toárt mutattak be a hallgatók 
(angol keringő, sarkazó polka, 
lépegetős country). A püspök
hatvani Művelődési Házban a 
Tóth Judit vezette néptánc
csoport kiválóan teljesített. 
Pál Lajos és Pál Katalin (Püs
pökhatvan) zenetanárok veze
tésével a furulya és zongora 
növendékek együtt muzsikál

nak, a klasszikus és népzenét 
ötvözve nagy sikerrel. A nagy 
hagyományokkal rendelkező 
gödöllői néptánc tagozat ok
tatói Tóth Judit, Mosonczy 
Lívia és Hajdú Zsuzsa. Növen
dékeik közül heten jutottak 
tovább a már említett szarvasi 
verseny döntőjébe.

A régi táncokat Raksányi 
Ildikó tanítja, programjukon 
többek között menüett, pava- 
ne, gavotte, gagliarde szerepel. 
Túrái Sissy nevű tánccsoport
juk szép sikereket tudhat ma
gáénak.

Zsemberovszkyné Molnár 
Márta a kerámia tanszak ve
zetője. Legnagyobb méretű al
kotásuk, egy falikép, mely a 
művészeti iskolát ábrázolja, az 
épület falán tekinthető meg. 
Beiratkozás az iskolába: szep
tember második hetében (tel.: 
06 28 400-093). Felvételi kö
vetelmények: egy népdal el- 
éneklése, ritmikai és dallam 
visszaéneklés! készség, betöl
tött 6 éves kor.

Dr. Magyari Zita
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Táborok vannak, csak győzzük fizetni őket
Üdítő aszódi példákra bukkantunk

(Folytatás az 1, oldalról) 

diákjait. Még kevesebb az 
olyan város, község, ahol az 
önkormányzat támogatással 
igyekszik enyhíteni a szülők 
terhein.

Aszódon a Csengey iskola 
éveken keresztül Patincére vitt 
gyerekeket nyaralni. Idén 
azonban ez elmarad. Az Evan
gélikus Gimnáziumból július 
elején egy osztálynyi csapat 
indul egy hétre Karintiába. A 
csodálatos környéken való 
pihenés mellett a cél a német 
nyelv gyakorlása.

A nyaralás területén egy ide
je átszerveződés figyelhető 
meg. Egyre több cég, vállal
kozás hirdet nyaralási lehe
tőséget, népszerű tevékeny
ségekkel csábítva a gyereke

2006. május 6-án igazi 
gyöngyszemekre lelhettünk az 
Aszódi Javító Intézet falai kö
zött, ahol ezen a verőfényes 
szombaton került megren
dezésre a Nevelőotthonok 
Országos Vers- és Próza
mondó Találkozója. Hét in
tézmény legjobbjai hozták 
magukkal irodalmunk ismert 
és kevésbé ismert kincseit.

A vendégek fogadásakor a 
program házigazdái tízórai
val, frissítőkkel kedveskedtek 
a hosszú útról érkezőknek. A 
találkozót néhány bíztató, 
kedves szóval a nap házi
asszonya, Herr Piroska nyi
totta meg. Köszöntőt mondott 
Szarka Attila, az intézet igaz
gatója. Probocskai Erzsébet 
saját versét hozta el ajándék
ba, és mondta el nagy sikert 
aratva.

Ezután 16 verselő és 14 pró
zamondó produkciójában 
gyönyörködhetett a népes kö
zönség és a zsűri, Kuczárné 
Bodó Judit tanárnő, Varga 
Edit a Duna Televízió hírol
vasója, Juhász Edit tanárnő és 

ket. A sláger a lovaglás, de 
népszerűek a kézműves fog
lalkozások is. A táborok - ame
lyek egy része bennlakásos, 
többségük napközi jellegű - 
azonban korántsem olcsók,

Az olvasótáborosok egyik kedvenc elfoglaltsága a bábozás
Rácz Zoltán felvétele

Szombati gyöngyszemek
Káli Horváth Kálmán elő
adóművész, a Duna Televízió 
hírolvasója, aki az elnöki fel
adatokat is ellátta.

A bemutatót közös ebéd 
követte. Ezután került sor a 
produkciók értékelésére, és a 
díjak átadására. Az intézet 
négyes csoportja Romhányi 
József: A róka és a holló című 
tréfás, kedves művének bábjá
tékos feldolgozásával enyhí
tette az izgalmakat. Káli Hor- 
yáth Kálmán, a zsűri zord el
nöke maga is megajándékozta 
a közönséget egy rövid kis 
produkcióval. Ezután egyen
ként értékelte a résztvevők 
előadását jó szóval, biztatás

Vers kategória:
I.: Kiss József Aszód
II.: Budai György Zalaegerszeg
III.: Lakatos Béla Aszód
különdíj: Sztojka Péter Bálint 
Próza kategória:

Aszód

I.: Kiss Dávid Debrecen
II.: Bertalan Kálmán Kalocsa
III.: Varga Katalin Esztergom
különdíj: Vitárius Adrienn Esztergom

fenntartóik természetesen 
hasznot remélnek a tevékeny
ségtől.

A napközis jellegű tábo
rokat tekintve Aszódon talál
tunk néhány üdítő példát. A 

sal, építő kritikával.
Értékes, kellemes hangulatú 

napot töltöttünk együtt. Kö
szönet illeti azokat a segítő
társakat, akik munkájukkal, 
mosolyukkal és gondoskodá
sukkal segítették a tisztes ven
déglátást! Valamint köszönjük 
a Pest megyei Közoktatási, 
Fejlesztési Közalapítványnak, 
aki anyagiakkal járut hozzá,a 
rendezvény létrejöttéhez. És 
nem utolsósorban köszönet 
Herr Piroskának, aki sok mun
kával, szeretettel szervezte 
meg ezt a minden szempontból 
tartalmas, meghitt, szép napot!

Sz.T.

Városi Könyvtár több eszten
deje szervez olvasótábort, 
amely egyre népszerűbb. A 
résztvevők szüleinek csupán 
az étkezés költségeit kell fi
zetniük. A lehetőség egyre 
népszerűbb, idén jelentős túl
jelentkezés mutatkozott. Az 
alsós olvasótábor már véget 
ért, a felsős diákok lapunk 
megjelenésének hetében Kit- 
tenberger Kálmán regényei
vel ismerkednek meg.

A baptista gyülekezet a 
Gyermekvédelmi Szolgálattal 
és néhány szülővel karöltve 
szintén tábort szervez, amely
nek a Közművelődés Otthona 
ad helyet. Ajúlius első hetében 
kezdődő, napközis jellegű tá
bor érdekessége, hogy a ren
dezett körülmények között élő 
gyerekek hátrányos helyzetű 
társakat is kapnak, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy meg
tanulják elfogadni, kezelni a 
másságot, és hogy fejlődjön a 
toleranciaszintjük.

Ugyancsak véget ért már az 
a tábor, amelyet a Gyermek
védelmi Szolgálat kistérségi 
szinten szervezett meg és bo
nyolított le. A környékbeli hát
rányos helyzetű gyermekeket 
nyaraltatták oly módon, hogy 
minden nap más település látta 
őket vendégül, és ismerkedtek 
meg azok nevezetességeivel. 
A tapasztalatokról külön cikk
ben olvashatnak.

Apróhirdetés

Pénztárgépek, mérlegek 
adásvétele, szervizelés, hite
lesítés, APEH-ügyintézés. 06 
209281-526
Fáradt, rosszul alszik? Stresz- 
szes? Fáj a nyaka, fáj a háta, 
görcsösek az izmai? Szeretet
tel várom, próbálja ki frissítő, 
relaxáló, gyógyító masz-szíro- 
zásomat. 06 70284-2596
Szolárium! Fekvőszolárium 
- 37 csöves, 3 arcbarnítós - 
eladó. Telefon: 06 20 
9416-533
Kartalon négyszobás, szintel- 
tolásos, összkomfortos családi 
ház eladó. Telefon: 06 30 415- 
0368.
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Mindig mosolygó munkás mongolok
(Folytatás az 1. oldalról) 

a másság elfogadása kölcsö
nösen gazdagítja jellemünket, 
és ismereteinket egyaránt.
Nem akarom további találga
tásokra késztetni a Tisztelt 
Olvasót: a közelmúltban ri
portot készítettem az egyik 
varrodában dolgozó mongol 
fiatalasszonyokkal. Nem szo
kásom feltárni írás közben a 
közös beszélgetések hangu
latát, de utólag megállapí
tottam, sohasem volt még 
ilyen vidám természetű be
szélgetés riport készítés köz
ben.

Tumurkhun Altanzoe és 
Gált Munkcécég immár 9 
esztendeje dolgoznak Aszó
don varrónőként. Fiatalabb 
korukban nem hallottak Ma
gyarországról. Nemrégiben 
azonban a mongol társadalmi, 
és gazdasági változások gyö
keresen megváltoztatták addi
gi életútjukat. Elmondták, 
hogy mindketten varrónőként 
dolgoztak egy ulánbátori ru
hagyárban. Egy alkalommal 
Magyarországról szóló isme
retterjesztő filmet láttak, me
lyet az egyik magyar fejva
dász cég vetített le nekik. Min
den érdekes és új volt számuk
ra, ám legjobban a pirostetejü 
házak tetszettek meg nekik. 
Elhatározták, ezt az országot 
választják jövendő megélheté
sük otthonául. A gondolatot 
tett követte. Munkcécéget a 
szülei is bíztatták, menjen, lás
son világot! Az 1 hétig tartó 
14.000 kilométeres út során 
lepődtek meg, milyen mesz- 
szire is merészkedtek otthon
ról.

Aszódról nem tudtak 
semmit sem, de nagyon bíztak 
a jövendő munkáltatójukban, 
hogy jó helyre kerülnek. Szá
mukra meglepően jó váro
sunk levegője, a pirostetejű 
házak azonban nagyobbak, és 
magasabbak, mint azt koráb
ban hitték.

Kezdetben az aszódiak 
kínainak nézték őket, és gyak
ran mondogatták nekik: a 

beszédük amolyan "csam- 
csong". Pedig a mongol be
széd hangjainak alapjait in
kább torokhangok sokasága 
képezi.

Hogy ők milyennek lát
nak minket? A mongolokhoz 
képest a szemünk kerek, nagy- 
orrúak vagyunk, és ami a leg
furcsább: vannak közöttünk a 
szőkéktől kezdve a sötétbarna 
színárnyalatig mindenféle, 
göndör hajú ember.

A biztonságot adó meg
élhetés velejárója a minden
napi eleség, étel. Számukra az 
otthoni ételeikhez képest igen 
nagy változatosságot jelentett 
a magyar ízvilág változatos
sága. Legjobban a pörkölt Ho
kedlivel, a húsos ételek, vala
mint a túrós sütemények, a saj
tos pogácsa, és a palacsinta íz
lik nekik. A hegyek levéből, a 
szép piros, és édes vörösbort 
szeretik.

Szóba került az utazás is. 
Szabad idejükben az üzemve
zető asszony, és a munkatársai 
gyakran viszik őket kisebb- 
nagyobb magyarországi kör
útra. Tapasztalatuk szerint a 
fiatalok hangoskodók, s leg
többjük igen udvariatlan az 
öregebbekkel szemben. Bána
tosan jegyezték meg: sajnos 
Mongóliában is ilyen irányba 
kezd megváltozni a fiatalok 
magatartása. Ez annál is fá
jóbb, mivel a hagyományok
nak megfelelően különös tisz
telet övezte eddig az öregebbe
ket.

A hazaiakkal való kap
csolat nemcsak levélben lehet
séges . A korszerű technika már 
Mongóliában is kezd elterjed
ni. Rendszeresen beszélget
nek vezetékes telefonon, és 
mobilon az otthoniakkal. így 
sokkal elviselhetőbbé vált szá
mukra a gyötrő honvágy.

Beszélgetőtársaim haza
vágynak. Bár - mint mondják 
- az aszódiak kedves és jó em
berek, a jövőjüket csak otthon, 
Mongóliában tudják elkép
zelni. A dicsérő szavak mellett 
azt is megjegyezték, nekik 

nagyon feltűnik, hogy sokan 
isznak a kocsmákban.

Az itteni vizet nem sze
retik nagy mésztartalma miatt. 
”Bajarte” - hangoztatták. Ma
gyarul inkább “bajértét” lehe
tett kihallani a beszédből. Na
gyot nevettünk ezen, hiszen 
mindjárt hozzátették: “Nem 
lenni nagy baj érte, mert inni 
nagyon kevés piros bort he
lyette.”

Búcsúm során néhány 
szót váltottam Czomrek Ist
vánná üzemvezető asszonnyal 
aki elmondta, hogy 9 éve 

Tisztelt Rácz Zoltán!
Szeretném, ha leírná az Aszódi Tükörben vagy megoldást 

találna a következő gondomra.
Én egy egyéves kisleány anyukája vagyok és itt lakunk fenn 

a Falujárók úton. Itt, közvetlen a lakóépületünk mellett található 
egy játszótér, amely ugyan kimondottan rozoga állapotban van, 
de mégis a környék legjobbnak számító játszótere. A többi 
ugyanis még rosszabb. Ezért nagyon sok gyerek jön ide játsza
ni, Szívesen játszanának is, ha tudnák például a csúszdát hasz
nálni. Sajnos ezen a lemez nagyon rossz állapotban van, félő, 
hogy sérülést okoz a gyerekeknek, és kárt tesz aruhájukban.
A másik gondom, hogy ezt a játszóteret jó lenne elkeríteni 
ugyanis rögtön az út mellett található. A pici gyerekek még nem 
értik meg sajnos, hogy nem mehetnek ki oda, mert jön az au- 
tó.Ezért nagyon veszélyes és sajnos a baj pillanatok alatt meg
történik, akármennyire is figyel a szülő!
A harmadik gondom, hogy a játszótér elkerítetlensége miatt, a 
játszótéren található homokozóba kutyák piszkítanak bele. Nem 
egyszer kutyagumival kellett szembesülnünk a homokozás 
alkalmával. Az én kislányom emiatt már kétszer volt beteg. 
Most azért nem engedem a homokozóba, mert félek, megint 
összeszed itt valamit, pedig imád homokozni.
Ezekre a problémákra szeretnék megoldást, és megköszönném 
önnek más szülők nevében is ha ezekre a gondokra segítene 
megoldást találni vagy az ebben illetékes személy figyelmét 
felhívni. Gödöllőn például elkerített, felújított játszóterek 
vannak, a homokot pedig fertőtlenítették. Kistarcsán ugyanez a 
helyzet. Nem értem, itt miért nem lehet legalább egy ilyen 
játszótér. Persze inkább mind ilyen legyen.
Megértését és segítségét előre is köszönöm.

TisztelettekNagy Zoltánná

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Üzenet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
„Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja.” 
(Latin szállóige Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című 
regényében)

dolgoznak itt ezek a fiatal
asszonyok. A munkakapcsolat 
mára már barátivá vált. O és a 
magyar munkatársai igyekez
nek minden ünnepet megün
nepelni velük együtt. Sokat ki
rándulnak széles e hazában. A 
mongol fiatalasszonyok kitar
tóak, ügyeskezüek, hűsége
sek, de legfőképp örökké vidá
mak.

Mit tehetnék hozzá: bár 
mi is elmondhatnánk ma
gunkról mindezeket a tulaj
donságokat a napi munkánk 
során. Legyen szó különös
képpen az utóbbiról.

AKI
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Egy kis nyelvelés
Szólások, szóláskapcsolatok keverése

Mindennapi nyelvhasz
nálatunk során gyakran alkal
mazunk szólásokat, szálló
igéket, állandósult szókap
csolatokat, mert ezek színesí
tik, árnyaltabbá teszik szóbeli 
vagy írásbeli megnyilvánulá
sainkat. Ezeknek fontos tulaj
donsága, hogy sokszor szó
szerinti értelmezésük nem le
hetséges, az átvitt értelmű 
jelentést mégsem kell magya
rázkodva, a gondolatot sok
szor körüljárva, minden egyes 
összefüggést sokszor „meg
rágva” elfogadtatni a mon
danivalónkat, mert legtöbb
ször önmagukban kínálják a 
helyes értelmezést, a kifeje
zésmód megfejtését.

Ugyanakkor vigyáznunk is 
kell a használat során, mert 
vannak egymáshoz nagyon 
közelálló kifejezések, ame
lyeknek keverése esetenként 
zavart okozhat, s vannak olya
nok is, amelyek használatának

Gyökössy Endre:
Iajolata] l$ten ®re9 bojtárjának vallomásafáma

kiiniftkcrvfikedéfi

Évekkel ezelőtt, még a ke
reskedelmi rádiók indulásának 
az elején, az egyik ilyen adón 
hallottam a szerzőt. A párkap
csolatokról beszélt nagyon 
szépen, nagyon közérthetően. 
Aztán kiderült, hogy ez a be
szélgetés nem egyszeri alka
lom volt, hanem a református 
lelkipásztornak rendszeres, e 
témával foglalkozó műsor
ideje van. Lehetett hozzá be
telefonálni, és ő a rövid tény- 
megismerést követően igye
kezett tanácsot adni az ille
tőnek. Egyszerre volt szívhez 
szóló, elgondolkodtató, és az 
ember sokszor azt kérdezte 
magától: én miért nem így 
csinálom, miért nem jutott 
eszembe ez az egyszerű meg
oldás, amely a szeretteimhez 
fűződő viszonyt kiegyensú
lyozottabbá, mélyebbé teheti? 

helytelen voltát csak az veszi 
észre, akinek valamiféle - sok
szor csupán minimális - nyelvi 
előképzettsége van, vagy leg
alábbis jó stílusérzéke.

És ne gondoljuk azt, hogy 
az efféle nyelvi hibák csak a 
szavak és kifejezések világá
ban járatlan emberek nyelv
használatában fordulhatnak 
elő. Bizony gyakorlott újság
írókkal, riporterekkel, szóno
kokkal is elő-előfordul olykor, 
hogy a „szónoklat” hevében 
mást mondanak, mint szeret
nének. Ugyanúgy előfordul ez 
a hibatípus a magát nagyon 
szépen kifejezni akaró diák 
gondosan összeállított írásbeli 
munkáiban is.

Nemegyszer halljuk, ha 
valaki nagy, esetleg az erejét is 
meghaladó feladatra vállal
kozott, hogy kemény fába vág
ta a fejszét, holott az eredeti 
kifejezés úgy szól, hogy: nagy 
fába vágta a fejszét/fejszéjét!

Tudvalévő, hogy a kereskedel
mi adók csak olyan műsorokat 
hagynak meg, amely bizonyí
tottan növeli a hallgatóságu
kat. Ez az órányi rovat évekig 
ment, aztán egyszeresük meg
szűnt. Talán azért, mert a lelki
pásztor egészsége megromlott, 
és nem vállalta tovább a fel
adatot. Sajnos a lelkész úr egy 
ideje már nincs közöttünk. 
Ezért is örültem meg a köny
vének.
“Szenvedjétek el egymást 
szerétéiben”. Ezt választotta a 
szerző alapigéjének. Vallja, 
nincs szeretet szenvedés nél
kül. Minél jobban szeret az 
ember valakit, annál jobban 
megszenvedi azt. Hiszen már 
szinte fizikai fájdalmat okoz, 
ha a kedvesünk nincs mellet
tünk, megszenvedjük a hiá
nyát.

Vagy: szoktuk hallani-olvasni 
a nehezen megoldható felada
tok kapcsán, hogy nehéz dió, 
pedig itt éppen a dió kemény
ségére kellene utalnunk a kife
jezéssel. Az első esetben az a 
magyarázat, hogy a fejszét 
nem a fa finom megmunkálá
sához, hanem tűzifaként való 
felhasználásához használjuk, s 
ebben a tevékenységben a 
nagyobb darabok szokták pró
bára tenni az erőnket, a dió 
esetében pedig általában nem 
a termés nagyságára, hanem a 
héj keménységére utalunk, 
mert még a legnagyszeműbb 
diófajta sem a méretével tesz 
minket próbára, hanem héjá
nak keménységével. (Más 
lehetne a helyzet és a kifejezés 
jelentése, ha mondjuk a kó
kuszdió őshonos lenne ná
lunk!)

Gyakran keverjük össze a 
vaj van a fején és a valami van 
a füle mögött kifejezéseket. 
Ezeket olyankor emlegetjük, 
ha valami turpisságot sejtünk 
valamely dologban, amikor 
érezzük, tudjuk, hogy a szóban 
forgó illető le fog lepleződni,

Kedves kis könyvet ajánlok, 
tele szép gondolatokkal, egy 
életút mulatságos és keserédes 
eseményeivel és az ö versei
vel. Jó szórakozást hozzá!

R. Z.

A Városi Könyvtár 
köszöni

A könyvtár olvasóinak 
ajándékozási kedve kiapadha
tatlan. Ismét sok dokumen
tummal gazdagították könyv
tárunkat. Ajándékozóink: 
Bálik Gabriella, Czmorek Ist
ván, Mankovics Melinda, 
Media Hajnalka, Nánási Péter, 
Petrovics András, Dr. Simorjai 
Zsuzsanna, Zsírosné Szegedi 
Lívia. Köszönet érte.

Sáhóné Bordás Éva 

hiszen a kalap vagy más fej
fedő alá rejtett vaj hamar ol
vadni kezd és leleplezi azt, aki 
elcsente, s ha valami van a fü
lünk mögött, az is könnyen ki
derül, hiszen a fül méreténél 
fogva nem a legalkalmasabb 
„eszköz” valaminek a rejtege
tésére, takargatására.

Tanulók írásbeli munká
iban egyre gyakrabban figyel
hető meg a vérét ontja és az 
életét kioltja kifejezések fel
cserélése, hibás használata. A 
Toldi estéje feldolgozásakor 
találkoztam olyan megfogal
mazással, amikor a nagyon jót 
írni szándékozó diák azt írta, 
hogy: „ Miklós kiontotta az 
olasz bajnok életét", illetve az 
önfeláldozó, hősies példamu
tatás érzékeltetéseképpen az 
alábbi kifejezést használta 
valaki: „ ... a vár hős védői vé
rüket oltották hazájukért

Felmerül a kérdés, mi az 
oka az ilyesfajta nyelvi hibá
nak. Minden bizonnyal az ese
tek jó részében a figyelmetlen
ség és a gyakorlatlanság. Adott 
esetben pillanatnyi zavar va
lami miatt. Szóbeli megnyil
vánulásaink során az ilyen hi
bák elkövetése majdnem kikü- 
szöbölhetetlen, míg írásos 
munkáinkból azért egy kis 
odafigyeléssel „kigyomlálha
tok”. De lehet a hiba oka a mű
veltség hiányossága is. És még 
sok minden. Néha azon cso
dálkozik az ember, hogy jog
végzett, a maguk területén te
kintélyt szerző emberek is el
követnek ilyen hibákat: két, a 
maguk politikai pályafutása 
során komoly pozíciót betöltő 
politikusunktól hallottam 
többször a korábban e rovat
ban már emlegetett tolerancia 
helyett a tolarenciát emlegetni. 
Az egyik jobboldali, a másik 
baloldali. (Mais!) Úgy látszik, 
a nyelvi ostobaságok nem 
függnek a politikai hovatarto
zástól. Bár a fentebb sejtetett 
két személyben egy közös tu
lajdonság van: mindketten na
gyon szeretik az alkoholt. Le
het, hogy az ö esetükben időn
ként ebből erednek a nyelv
használati pontatlanságok.

-g-l
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Bajnok az ifjúsági csapat, kiestek a felnőttek?
Legalább az utolsó hazai meccs szépre sikeredett

Asztalitenisz: 
felsőbb osztályba

A 2005/2006-os bajnoki év
ad utolsó hazai mérkőzésén az 
ifjúsági csapat bajnokavatásra 
készült. Sajnos mérkőzésük a 
vendég együttes hiányában 
egymás közötti kétkapus ed
zéssé változott. így a győze
lem garantált volt...

A felnőttek meccse előtt egy 
kis ünnepségre is sor került. 
Lelkes szülők két tortával ked
veskedtek a megyebajnok ifjú
sági csapatnak. Természetesen 
focipálya alakú tortával... A 
szurkolók vastapsa köszön
tötte az aszódi utánpótlás-ne
velés szép sikerét. Gratulálunk 
a csapatnak és Molnár László 
edzőnek, aki bajnoki címre ve
zette alakulatát. Remélhető
leg a következő szezonban 
több ifjúsági korú labdarúgó 
kap majd lehetőséget a felnőtt 
csapat keretében.

A diósdi ifi csapat nem, a 
felnőtt csapat azonban megér
kezett a mérkőzés helyszíné
re. A szurkolók a kiesés lehe
tőségét latolgatták, a játéko
sok viszont nem foglalkoztak a 
jövővel, inkább futballoztak. 
Szerencsére. Már a 2. percben 
megzörrent a vendégek hálój a. 
Egy kapu előtti kavarodásból 
Balázs Peti elé pattant a labda, 
aki a hálóba vágta.fl:0) Nem 
kellett sokat várni az újabb ta
lálatra. A végig nagy kedvvel 
játszó Balázs Péter ismételte 
meg előbbi mozdulatát.(2:0). 
A 30. percben egy jobb oldali 
beadásból Nagy Péter perdített 
a kapuba.(3:0) Száraz Róbert

Akkor most kiestünk?
Hiába végzett az Aszód végül a 13. helyen, a dolgok jelenlegi 
állása szerint, jövőre a megyei másodosztályban folytathatják a 
fiúk. Itt ugyanis nem az utolsó két csapat esik automatikusan, a 
kiesők száma attól függ, hogy a magasabb osztályban hogyan 
szerepeltek a Pest megyei csapatok. A tabella szerint nemcsak a 
mieink estek ki, hanem a 12. helyen végzett Diósd is. A helyzet 
akkor változik, ha a magasabb osztályú csapatok közül esetleg 
akad, akadnok olyanok, amelyek nem vállalják a magasabb 
osztályt. Van tehát némi remény. Az ifjúsági csapat miatt min
denesetre kár volna az alacsonyabb osztályban való szereplés.

R.Z.

A 2005/2006-os megyei ifjúsági bajnokság győztes csapatának 
tagjai. Edző Dejan Milovanovics. Felső sor: Geizer György, 
Zdenko József, Bujdosó Zoltán, Csűri Ferenc, Braun Tamás, 
Budai Kornél, Kovács Kristóf, Molnár László edző, Középső 
sor: Masznyik Dávid, Csányi Viktor, Gabaiígábor, Bárdi Adám, 
Pácsai Tamás, Braun József Elöl: Máté Tamás, JuhászNorbert, 
Kicska László, Madarász Viktor, Braun István.

rossz ütemben próbált szerelni 
az aszódi büntető területen be
lül, lábán átesett a diósdi csa
tár. A megítélt büntetőt 
magabiztosan értékesítették. 
(3:1) Próbálkozott a vendég
egylet, de Kovács Róbertnek 
(Rókának) nem lehetett gólt 
rúgni. Egyik parádés védést 
követte a másik.

A második félidőben szép 
gesztussal kedveskedett Dejan 
Milovanovics, a felnőtt csapat 
edzője. Pályára küldte a me
gyebajnok ifi csapat két játé
kosát. Braun Tamást és Pó- 
csai Tamást köszönthettük 
életük első megyei I. osztályú 
felnőtt mérkőzésén. A két 

fiatal meg is hálálta a bizalmat. 
A 21. percben Braun Tamás 
száguldott el a jobb oldalon, 
beadását Balázs Péter továb
bította a kapu jobb alsó sar
kába (4:1). A29. percben foly
tatódott a gólgyártás. Ezúttal 
Kálmán Balázs volt ered
ményes, védhetetlenül bombá
zott a léc alá (5:1). Próbálko
zott a vendégcsapat is. A 35. 
percben egy jól eltalált 25 
méteres lövés talált utat Róka 
kapujába.(5:2) A 43 .percben 
Pócsai Tamás bal oldali be
adására jó ütemben érkezett 
Balázs Péter, aki egy csel után 
kilőtte a hosszú sarkot, ezzel 
beállította a végeredményt: 
6:2!
Összefoglalva: nagy kedvvel 
játszott az Aszód FC csapata. 
Balázs Péter különösen jó na
pot fogott ki, négy(!) góllal 
vette ki a részét a győzelemből. 
Kovács Róbert szárnyalt a ka
puban, s a többiek is megmu
tatták, többre képes ez a csa
pat, mint amit tavasszal láttunk 
tőlük. Még ilyen arányban is 
teljesen megérdemelt volt győ
zelmük. Különösen jó volt lát
ni a két újonc érett játékát

Kép és szöveg: K.T.

léphetnek
(Folytatás az 1. oldalról) 

jelezte, nem tudja vállalni az 
előrelépés költségeit.

Az Aszódot a TEVA Euro- 
kapu I, és a Dabas gárdája 
előzte meg. A mieink a 22 for
dulóból - hasonlóan a máso
dik helyezetthez - 19-et meg
nyertek, és csupán 3 alkalom
mal szenvedtek vereséget. Az 
egyiket éppen a Dabas ellen, 
emiatt csúsztak le az ezüst
éremről.

A csapatnak gratulálunk és 
jó szereplést kívánunk az NB 
III-banis!

Felhívás
A Mozgáskorlátozottak Aszó
di Szervezete tagjai és kísérői 
részére kirándulást szervez 
július 2-án vasárnap a jász
apáti gyógyfürdőbe.
Indulás: 7.30-kor a lakótelepi 
buszmegállóból.
Részvételi díj: tagoknak 1000 
Ft + a belépő, kísérőknek 1400 
Ft + abelépő.
Jelentkezés: 401-096; 401- 
479.

Értesítés
Az Aszódi Szabadidő

sport Egyesület ezúton értesíti 
az aggteleki kerékpáros tábor 
résztvevőit, hogy a túrával 
kapcsolatos megbeszélés nem 
június 30-án, hanem 29-én 18 
órakor lesz a Művelődés Háza 
kamaratermében.

Apróhirdetés
Kivágott diófa feldolgozásra, 
elvitelre vár. Ára: 3 0 ezer Ft. 
60-as átmérőjű, 2 méteren túl. 
0620313-7208.

Előző számunkban az Ami a perse- 
néssel kezdődik című cikkben elírtuk 

Masznyikné Fruzsi Ibolya nevét.
Az érintett elnézését kérjük.



28 TÜKÖR 2006. JÚNIUS

Folytatódik az Aszódi Zenei Napok Tél és nyár

Képünkön a Tűzoltóság zenekarának néhány tagja
Rácz Zoltán felvétele 

2006. augusztus 11-ig között az Aszódi Zenei Napok rendez
vénysorozatának keretében minden pénteken 20 órától a mu
zsika kap főszerepet Aszódon a Szabadság téren (rossz idő ese
tén a volt Tiszti Klub udvarán.) Előtte 19 órától a kistérség 
települései mutatkoznak be. A rendezvény minden műsora díjta
lan. íme a hátralévő program:
Június 30.
19 óra: a kartali hagyományőrzők műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Légierő zenekara
Július 7.
19 óra: az ikladi hagyományőrzők 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 hagyományőrzők műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Honvéd Együttesének műsora 
Július 28.
19 óra: a domonyi hagyományőrzők 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 
A rendezők a műsorváltozás j ogát fenntartj ák.

„ Oly fényes délután volt, oly 
vidám
úgy június vége felé talán 
mikor északi szél terelgeti 
s nyájban a felhők ezüst 
hegyei elúsznak... ” 
(Percy Bysshe Shelley: Tél és 
nyár)
Vízszintes: 1. Az idézet be
fejező sorának első része, 
zárt betű: Z 12. Gépkocsi 13. 
Elég azonos hangzói 14. Élős
ködő rovar lő.Kázé! 16. Szí
nésznő, komika (... Zsuzsa) 
19. Nagy varázsló 20. Kerti 
szerszám 22. Emelet, röv. 23. 
Ének 26. Római 1 27. Római 
51. 28. Vércsoport 29. Ütni 
kezd! 30. Az orrához 32. Ká
lium 33. Az idézet befejező 
sorának harmadik része 37. 
Rétes is van ilyen 39. Pé! 40. 
Iskola, becézve 41. Nem én és 
nem te 42. Némán rak! 43. 
Esztendő 45. Nitrogén 46. Vers 
sorok végén cseng 49. Juttat 
50. Amerikai Egyesült Álla
mok 51. Középen nyal! 53.

Egyhelyben áll 56. Félédes! 
57. Vissza: Vilmos, becézve 
60. Kicsinyítő képző 61. Fod
rász eszköz
Függőleges: 1. Ragadozó 2. 
Népzenét játszó együttes 3. 
Primszám 4. Csomó 5. Félöt! 
6. Csapat, angolul 7. Évszak 
8. Közepén sül! 9. Káté! 10. 
AE 11. Mi, oroszul 17. Ilyen 
vonat is van 18. A végén 
marad! 21. Régi 24. Amper 
25. Néz 28. Szappan márka 
29. Nagy edény 31. Járás 34. 
A pók hálót készít 35. Apáca 
lak 36. Iskola rövidítve 37. 
Az idézet befejező sorának 
második része, zárt betű: L 
38. Arcszín 44. Nem művelt, 
sűrű erdő 47. Jód 48. Római 
2000. 49. A vértanúk városa 
50. Urán 52. Keleti férfinév 
54. Vonatkozó névmás 55. 
DÓT 56.Akésnekvan 58. Ige 
végződés 59. ve párja 62. 
Elek! 63. Félsz! 64. Személyes 
névmás

-fné-

Aszódon és környékén 
eladó lakást, házat keresek! 

Telefon: 06 70 772-3035
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Májusi rejtvényünk helyes megfejtése: “És legelőször éreztem 
azijjú, most született tavasz leheletét. ” A Móni Fotó 2000 Ft-os 
filmkidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító utalványát 
Hartai Emőke (Széchenyi utca 19.), míg a FÁMA könyvesbolt 
2500 Ft-os vásárlási utalványát Tőkés Ella (Malom köz 3.) 
nyerte. A nyereményükről szóló értesítést postán küldjük el. 
Gratulálunk!

Mostani rejtvényünk beküldési határideje: július 12.
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