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ASZOD VAROS HAVILAPJA 50,- Ft

Sebességcsökkentő 
sziget, jelzőlámpa
Az elmúlt év végéig négy településen - Bagón, Szádén, Foton és Aszódon 
- mintegy 45 millió forint értékben telepítettek olyan objektumokat, 
amelyek az M3-as autópálya díjasítása miatt a 30-as főútra zúduló for
galom hatásait próbálják enyhíteni. A sebességcsökkentő szigetek, gya
logátkelőhelyek és a sárga figyelmeztető fényt adó jelzőlámpák mellett 
csomópontok átépítésére is szükség lesz. Azt azonban még nem tudni, 
m indehhez idén mekkora összeget csoportosítanak át az Útalapból.

Tavaly novemberben azokon a településeken kezdődtek meg a munkák, ahol 
az önkormányzatok beleegyeztek az új műtárgyak lépcsőzetes telepítésébe. 
Az építés előzményeként az Észak-Magyarországi Autópálya Részvénytár
saság az M3-as autópálya díjasításával és annak várható hatásaival foglalko
zó tanulmányt készíttetett, amelyben az önkormányzatok jelzéseit, kéréseit is 
figyelembe vették. Ennek alapján készültek el az egyes településekre vonat
kozó, a biztonságos közlekedést szolgáló építési tervek.
A legtöbb teendő Aszódon várt az építőkre. Megtörtént a három sebesség- 

| csökkentő sziget kialakítása és ezen objektumoknál a főútvonal kiszélesítése. 
| A gyalogátkelőhelyekhez villogó sárga fényt adó jelzőlámpákat telepítettek. 
Idén a munkák folytatódnak. A tervek szerint a város két kereszteződését - a 

I Kondoros és a Szabadság térit - körforgalommá alakítják, akartali elágazás és 
| az OTP Bank közötti Szakaszon pedig egy 40 férőhelyes parkolósávot alakí- 
; tanak ki. Átépítésre szorul a bagi csomópont is, ám az ide tervezett körfor- 
I galom a nagy szintkülönbség miatt nem valósítható meg.

Arra, hogy mit érnek ezek az intézkedések, a napokban, az M3-ason történő 
díjfizetés megkezdése után választ kapunk. Sajnos az igazi megoldásra, a 

| városunkat északról, illetve délről elkerülő két út építésére egyelőre nem 
kerül sor. Tervek azonban ezekre a műutakra is készülnek.

R.Z.
Fotó: Balázs Gusztáv

Fesztivál a fesztivál miatt
(5. oldal)

Az ár is húzza őket
(6. oldal)

a forgalom

ellen

Minden bizonnyal csúcstartó címet ér
demel ki a Művelődés Háza előtt meg
épített járdasziget. Elkészülte, no meg , 
normális kitáblázása előtt legalább 25 j 
gépkocsi felnijét és futóművét igazította * 
meg. A szerencsésebbek megúszták 
durrdefekttel. Ám mire a jószerencséjét 
áldó gumis nagyobb beruházáson kezdte 
volna törni a fejét, a PEMÁK szakem
berei is észbe kaptak, és megtették a 
szükséges intézkedéseket. A kérdés csak 
az, miért fordított sorrendben történt 
mindez?



2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek

Az Aszódi Tükör legutóbbi lapzártája óta háromszor 
ülésezett a város képviselő-testülete. Az alábbiakban 
az ezeken hozott legfontosabb döntésekkel ismerked
hetnek meg az olvasók. Az ülésen készült jegyzőköny
veket teljes terjedelmükben a Városi Könyvtárban 
olvas hatják el.

1998. november 25.

Elsőként a GAMESZ-nak az 1999. évi önkormányzati 
tulajdonú épületek és helyiségek felújítási címjegyzékével 
ismerkedett a képviselő-testület. Tolmácsi Miklós, a gaz
dálkodó szervezet vezetője bevezetőjében elmondta: a fel
újítások során arra törekedtek, hogy a Kossuth Lajos utcai 
bérlemények homlokzata megfeleljen a város arculatának. 
(A testületi ülés idején még tartott, azóta befejeződött a 
hatos kocsmaként ismert épület külső felújítása - aszerk. 
megjegyzése) Az előterjesztésből kiderült, hogy a nem 
lakás célú helyiségek után 1999-ben 11 millió 840 ezer Ft 
nettó bevételre számíthat az önkormányzat, míg a kiadási 
előirányzatot 3 millió 902 ezer Ft nettó összegre tervezik. 
A bevétel terhére idén a Kossuth Lajos utca 24. sz. alatti 
bérleményt (volt könyvesbolt) kívánják átalakíttatni, amit 
a képviselő-testület határozattal vett tudomásul. Kevésbé 
rózsás a helyzet az önkormányzati tulajdonban lévő laká
soknál, mivel itt a lakbérek nem fedezik a szükséges 
kiadásokat, ráadásul a városnak van néhány olyan épülete 
is, amely kiérdemli az életveszélyes jelzőt. Ezt figyelembe 
véve az előterjesztés a lakbéreket oly mértékben (20 szá
zalékkal) kívánta megemelni, hogy az fedezetet nyújtson a 
legszükségesebb kiadásokra, illetve állagmegóvásokra. A 
képviselő-testület hosszas vita után úgy döntött, a szociá
lis lakásoknál meghagyja az 5 Ft/m2-es lakbért, a komfort 
nélküli lakások esetében egyetért a 20 százalékkal, a fél- 
komfortos, a komfortos, illetve az összkomfortos laká
soknál viszont 40 %-kal emeli a lakbért.

Emelésről döntöttek a grémium tagjai a következő napi
rendi pontban is. Ennek értelmében a magánszemélyek 
kommunális adója a tavalyi 2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra nö
vekszik. Aki viszont részt vesz az önkormányzat által 
szervezett közműberuházásban (szilárd burkolatú út, 
csatorna, gáz stb.), öt év adómentességet kap. A kommu
nális adóból befolyó összeget ezentúl nem működésre, 
hanem felhalmozási kiadásokra (pl. útépítés) fordítják.
A képviselő-testület emelte az iparűzési adó mértékét is, 

ám - erről később olvashatnak - ezt a következő testületi 
ülésen módosítania kellett.
Nőtt a gépjárműadó mértéke is. A helyi rendelet értel

mében 1999-ben a gépjárművek tulajdonosainak minden 
megkezdett 100 kg után 600 Ft-ot kell fizetniük.

A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy az 
AMED1K Alapellátó Orvosszövetkezetben területi ellá
tási kötelezettséggel működő dr Karayné dr. Lóska Iza
bella házi és és foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vala
mint dr. Horváth Anna csecsemő- és házi gyermekgyó
gyász szakorvos önálló vállalkozása keretében lássák el 
háziorvosi tevékenységüket. A képviselő-testület azt is 
kimondta, hogy az önálló vállalkozási formában működő 
orvosi praxis működéséhez szükséges szakmai, technikai 
és jogszabályi feltételek együttes megléte esetén a szerző
dés megkötését jóváhagyásra elő kell készíteni. A testület 
ugyancsak a szerződéskötés feltételéül szabta a készenléti 
hétvégi és munkaszüneti napokon tartott felnőtt és gyer
mekorvosi ügyeleti ellátásra külön kötött szerződés meg
létét.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a hétvégi és 
ünnepnapokon tartott felnőtt- és gyermek összevont ügye
leti ellátási rendszer különváljon. A felnőtt ügyeleti ellá
tást a betegek továbbra is az AMEDIK Orvosszövetkezet 
székhelyén, a Kossuth Lajos u. 84-ben kapják meg. A hét
végén és munkaszüneti napokon tartott összevont gyer
mekszakorvosi ügyeleti ellátásra a szakorvosok lakásán 
kialakított készenléti rendelőben kerül sor. A képviselő- 
testület 1999. január 1-től a felnőtt orvosi ügyeleti ellá
táshoz 24.000,- Ft/hó, az összevont gyermekorvosi ügye
leti ellátáshoz - figyelemmel az aszódi gyermekek lét
számára - 27.513,- Ft/hó támogatást biztosít. Az önkor
mányzati támogatás az új működési formára kötött szer
ződésaláírásáig, illetve 1999. március 3 1-ig érvényes.

A képviselő-testület elfogadta Vitányi Attilának, a mű
szaki iroda vezetőjének az 1998. évi kisjavítási és felújí
tási munkák végzéséről szóló tájékoztatóját, ugyanakkor 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a kőszórt utak kátyú
zásával és pótmunkáival foglalkozó tételt részletesen vizs
gálja meg.

A képviselő-testület határozott az Evangélikus Gimná
zium melletti építési telkek árairól. A területen kialakí
tásra kerülő ingatlanok eladási árai eszerint:
•  Alapközművesítés (víz, elektromos energia) esetén:

650,- Ft/ m2
•  Teljes közművesítés (víz, elektromos energia, gáz, 

szennyvízcsatorna+ útépítés) esetén:

3.100,- Ft/m2
Az egyebek napirendi pontban a képviselő-testület többek 
között pénzügyi előirányzatok átcsoportosítását hagyott 
jóvá, felszíni vízelvezetés és útépítés céljára történő terü
letvásárlásról, üzlethelyiség bérleti jogáról döntött.

1998.december 9.
Bérbeadásról szóló döntéssel kezdte munkáját a képvise
lő-testület. A Kossuth Lajos utca 59. sz. épület egyik he-

('folytatás a 3. oldalon)
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-hozni. A testület ezután Bagyin Józsefnek, a város 1998. 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
hallgatta meg. A város első embere kiemelte: a III. ne
gyedévi teljesítése - a bevételek 80, míg a kiadások 77 %- 
osra teljesültek - a legmagasabb színvonalú, amit jó 
szakmai eredménynek és sikernek tart. Szolnoki Ferencné, 
a pénzügyi iroda vezetője az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét stabilnak értékelte. A működésben ugyan nincs 
tartalékalap, de hitelt sem kellett felvenni, és sem rövid, 
sem hosszú lejáratú elkötelezettségei nincsenek a város
nak. Az ideiglenesen felszabadult pénzeszközök kincs
tárjegyben lekötésre kerülnek, amely folyamatosan kama
tozik az önkormányzat számlájára. A képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Pénz volt a téma a következő napirendi pont tárgyalásakor 
is, nevezetesen az 1999. évi költségvetési koncepció, amit 
a képviselők egységesen megszavaztak. Az előterjesztés
ből kiderült: az önkormányzat továbbra is működési 
hiánnyal - 67 millió 749 ezer Ft - kénytelen számolni. 
Ennek ellentételezése továbbra is pályázat útján lehet
séges, amivel az önkormányzat élni fog. Ahhoz, hogy a 
pályázatot minél előbb be lehessen nyújtani, a képviselő- 
testületnek lehetőleg az első menetben - januárban - kell 
elfogadnia a város költségvetését.

Bár az előző ülésen a képviselők döntöttek az iparűzési 
adó mértékéről, ezen máris módosítaniuk kellett. Idő
közben ugyanis a hivatal megkapta az iparűzési adóerő
képesség számításához szükséges tájékoztatót. Mint abból 
kiderült, az Aszód városra számított korrigált adóerő
képesség 17 millió 957 ezer Ft. A képviselő-testület által 
korábban elfogadott adókulcsok és egyéb kedvezmények 
viszont csak 15 millió forint adóbevételt tesznek lehetővé. 
A városatyák - mivel a hiányzó 3 milliót a forráshiányos 
támogatásból levonnák - kénytelenek voltak a jogsza
bályban megállapított felső határra, 1,7, illetve 1,5 %-ra 
vinni az adókulcsot. Emellett az eddigi - új cégek megte
lepedését segítő - adókedvezményeket is meg kellett szün
tetniük.

A képviselő-testület ezután elfogadta az Aszód Város Ön- 
kormányzat Képviselő-testülete és dr. Jólesz József házi
orvos között a város lakosságának gyógyító és megelőző 
egészségügyi alapellátásának biztosítása érdekében kö
tendő szerződéstervezetet.

A képviselők módosították a Városi Bölcsőde alapító ok
iratát. Ennek értelmében a bölcsőde a továbbiakban nem 
egészségügyi, hanem gyermekek napközbeni ellátását 
végző intézmény.

A képviselő-testület a lefolytatott közbeszerzési eljárás 
alapján a szennyvíztisztító telepnél december 17-ig meg
hosszabbított közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
minősítette. A képviselők úgy döntöttek, a szennyvíz- 
csatorna építésére 1998. december 23-ig meghosszab
bított közbeszerzési eljárást is eredménytelennek minő
sítik, ha a várható KKA pályázat nem kerül elbírálásra. 
Ugyanakkor a képviselő-testület annak érdekében, hogy 
az önkormányzat ne csússzon ki a céltámogatási pályázat 
határidejéből, nyílt felhívást bocsátott ki előminősítési el
járásra a fent említett munkákra.

A Jelentés a lejárt határidejű határozatokról című napi
rendi pontban a képviselő-testület elfogadta Asztalos 
Tamás azon javaslatát, hogy pályázatot írjanak ki az 
Aszódi Tükör szerkesztői tisztére. A pályázati feltételek 
kidolgozására a Művelődési, Közoktatási, Iíjúsági és 
Sportbizottságot kérték fel.

1998.december 22.

A napirendi pontok magas száma miatt egy órával koráb
ban kezdődött az év utolsó képviselő-testületi ülése. A 
képviselők elsőként az 1999. évi I. félévi munkaprog
ramot fogadták el, majd a bizottságok munkaprogram
jának ismertetésére került sor.

Idén többet kell fizetnünk a kommunális hulladék el
szállításáért. Az új díjtétel háztartásonként az eddigi 1680 
Ft helyett 2.240,- Ft/év. A közületi és szerződéses díjak 
ettől alacsonyabb mértékben, 11 %-kal emelkednek. 
Tolmácsi Miklós, a GAMESZ vezetője a hulladékszállí
tással, illetve a szemétteleppel kapcsolatos problémákról 
is beszámolt. A géppark elöregedett, a 12 éves IFA cserére 
szorul, viszont a díjakba a szállítóeszközök amortizációja 
nincs beépítve. A helyzeten a képviselő-testület döntése 
javíthat, amely szerint ezután a közületi és szerződéses 
szemétszállítási, valamint a szemétlerakási díjból amorti
zációs alapot képeznek. A remények szerint az így össze
gyűlt összegből lehetővé válik egy új szállítójármű meg
vétele. Gondot jelent a szeméttelep védelme is. A kerítés 
csak egy részen van kiépítve, a teljes körbekerítést az 
anyagi lehetőségek hiánya, illetve a terepviszonyok aka
dályozzák. A guberálókat a közeljövőben sűrűbb ellenőr
zéssel igyekeznek távol tartani. A képviselő-testület ja 
vaslata alapján május végéig a 30-as főúttal párhuzamosan 
egy akácost telepítenek, hogy a fák felfogják a nagyobb 
szélviharban útra kelő szemétmennyiséget.

A képviselő-testület elfogadta a dr. Karayné dr. Lóska 
Izabellával, illetve a dr. Horváth Anna házi gyermek- 
orvossal kötendő szerződés-tervezetet.

(folytatás a 4. oldalon)
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Az 1998. IV. negyedévi pénzügyi előirányzatok módosí
tásával a képviselő-testület a város költségvetését 17 mil
lió 249 ezer forinttal megnövelte. Ezzel a város költség- 
vetési pénzügyi előirányzata 770 millió 922 ezer Ft-ra mó
dosult.

A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 
megpályázza a pedagógiai szakszolgálatok központi tá
mogatását egy térségi feladatokat is ellátó nevelési tanács
adó létrehozása érdekében. A feladat ellátásához a Szivár
vány óvodához épített 3 tantermi egységet biztosítja.

Az önkormányzat a pénzeszközök államilag garantált 
rövidtávú hasznosításának köszönhetően több, mint tizen
ötmillió forinttal gyarapodott. A város - a gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása mellett - ideiglenesen fel
szabaduló pénzeszközeit folyamatosan, rövid távú, álla
milag garantált kincstárjegyekbe fekteti. Ez tavaly 3 millió 
forintot hozott településünknek. Ugyancsak államilag 
garantált kincstárjegy formájában hasznosítják a felhal
mozási jellegű, átmenetileg fel nem használt pénzeszkö
zöket is. Nagyobb összegek esetében igen jelentős hozam
ra tehet szert a város, pl. a gázvagyon értékesítéséből 
befolyt 83 millió 340 ezer Ft egy év alatt - 1999. júniusára - 
96 millió 560 ezerre hízik.

A képviselő-testület tárgyalta a kisjavítási, felújítási mun
kálatokról szóló szabályzatot. Korábban ugyanis néhány 
képviselő kifogásolta, hogy egy-egy munka elvégzésének 
lehetőségéről nem minden - az adott tevékenységi körben 
érintett - aszódi vállalkozót értesítenek. A jövőben a mű
szaki iroda az Aszódi Tükörben meghirdeti a kivitelezési 
munkákat. A napirendi pont tárgyalása során olyan ja 
vaslat is felmerült, hogy a kisjavítási és felújítási munkák 
esetében a közbeszerzési bizottságnak ne csak javas- 
lattételi, hanem döntési jogköre legyen, mert ez meggyor
sítaná a munkáját, ám a képviselők elvetették a javaslatot. 
Ugyancsak felmerült, hogy egy egy pályázatnál a pályá
zók tegyenek le kauciót. Arra, hogy ezt milyen összeg
határ esetében alkalmazzák, a pénzügyi bizottságnak a 
január 25-i testületi ülésen kell javaslatot tennie.

A GAMESZ meghívása alapján négy aszódi vállalkozótól 
kért árajánlatot az önkormányzat tulajdonában lévő 
Kossuth Lajos u. 24. szám alattti épület átalakítási, fel
újítási munkálataira. A Közbeszerzési Bizottság a leg
kedvezőbb ajánlatot tevő KELEMEN KOMPLEX Kft.-t 
javasolta a munkák elvégzésére, amivel a képviselő- 
testület is egyetértett.
Nem sikerült döntenie a képviselő-testületnek az Aszódi 

Tükör felelős szerkesztői tisztére kiírt pályázat ügyében, 
mivel a képviselők a pályázati feltételek tárgyalása során 
nem tudták eldönteni, a pályázónak milyen iskolai vég
zettsége legyen. Ugyancsak nem döntött a képviselő-tes
tület dr. Jólesz József képviselő kérelme ügyében. A kép
viselő az orvosi praxis kialakításához kért segítséget 200 
ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, és 400 ezer Ft, 
négy év alatt törlesztendő kamatmentes kölcsön formá
jában. A képviselők - mivel felmerült, hogy az összegnek

további, az önkormányzatot terhelő adóvonzatai is lehet
nek - felhatalmazták a pénzügyi irodát, hogy ez ügyben az 
APEH-től kérjen szakmai állásfoglalást. A kérelem ennek 
megérkezte után kerülhet újra napirendre.

R. Z.

18 vagy 22 doboz cigaretta?
Négy doboz cigaretta árának megfelelő különbség van a 

komfortos vagy annál nagyobb kényelmi fokozatú önkor
mányzati tulajdonban lévő lakásoknál javasolt 20 százalé
kos, és a végül elfogadott 40 %-os lakbéremelés után kiala
kult összeg között. Nem tűnik soknak, ám a mondás továbbra 
is igaz: Sok kicsi sokra megy. Azt már halkabban szoktuk 
hozzátenni, hogy nem szeretjük, ha mások húzzák ki belő
lünk azt az összeget, amelyet egyébként úgyis elköltenénk. 
Az aszódi önkormányzatnak - a többi településekhez ha

sonlóan - ráfizetéses a tulajdonában lévő lakások fenntartása, 
mert a lakbérek nem fedezik a szükséges kiadásokat. 1998- 
ban 2 millió 808 ezer volt a bevételi előirányzat, viszont a ki
adásokra 2 millió 877 ezer forintot kellett költeni. Nagyobb 
körű felújításra egyáltalán nincs fedezet.
A lakások többségében kispénzű családok élnek, akik közül 
néhányan a tavalyi összeget sem tudták (vagy akarták?) be
fizetni. A szociális bizottság több százezer forintot fordít 
lakásfenntartási támogatásra. Az emelés után tovább nőhet 
az igénylők száma és a kinnlevőség, amely 300 ezer forint 
körül mozog. A tartozás behajtása nehézkes, sőt szinte lehe
tetlen. A bírósági procedúra hosszadalmas és költséges, s az 
is kérdés, hogy az ítélet után van-e mit lefoglalni. A városban 
se üres bérlakás, se szükséglakás, így jelenleg még az sem 
járható út, hogy a nemfizetőket alacsonyabb komfortfoko
zatú lakhelyre költöztessék. A képviselő-testület eddig még 
senkit nem tett utcára.
Mindezen problémákkal szembesültek legutóbb a város

anyák és városatyák, amikor a lakbérekről kellett dönteniük. 
A GAMESZ vezetője által előterjesztett javaslat 20% volt, a 
pénzügyi bizottság viszont a komfortos és attól nagyobb 
kényelmi fokozatú lakásoknál a 40 százalékos emelést tar
totta reálisnak. Chugyik János elismerte, hogy magasnak 
tűnik az emelés, ugyanakkor emlékeztette képviselőtársait, 
hogy a lakbérek igen alacsony szintről növekednek, két évvel 
ezelőtt még csupán 15 Ft volt a díj négyzetméterenként. A 40 
százalékos emelés után egy 60 m2-es lakás után 4.800 Ft-ot 
kell fizetni, míg aki egy házépítéssel értéket hoz létre a vá
rosban, az 60 éves koráig havi 10-15ezer Ft OTP-részletet 
törleszt. Asztalos Tamás arra hívta fel társai figyelmét, hogy 
ma már egy garzonért is havi 10-15 ezer forintot+rezsit kell 
fizetni. Szerinte a nagyobb mértékű emelés elleni javaslat 
kicsit álhumánus, ráadásul egyenlőtlenséget szül, csakúgy, 
mint az, hogy a szolgálati lakást az egyik bérlő megvehette, a 
másik meg nem. Búzás Pál a 20 %-ot tartotta elfogadhatónak, 
szerinte az állami lakásban élő nagycsaládok ugyanolyan 
gondokkal küszködnek, mint a saját lakásban élők. Bagyin 
Józsefis az alacsonyabb százalékú drágítást tartotta jobbnak, 
mivel a lakbéremelés 20 %-os mértéke magasabb az infláció 
és a béremelések mértékénél.
A szavazás során 10 képviselő a 40,4 képviselő a 20 százalék 
mellett voksolt. A képviselő-testület dr. Jólesz József javas
latára várhatóan az első negyedév végén visszatér a lakás
kérdésre. A képviselő egy olyan határozat kidolgozását kez
deményezte, amely a jelenleg nem elidegeníthető lakások 
eladási tilalmát szabadítaná fel.
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Mintegy másfél órás vita alakult ki a november 25-ei 
testületi ülésen a telekárak meghatározására vonat
kozó előterjesztés kapcsán. A képviselők egy része 
ugyanis úgy érezte: az árakkal együtt városfejlesztési 
koncepcióról is döntenek.
Ma városunkban mintegy 5800-an laknak. A létszám az 

elmúlt években, ha kis mértékben is, de növekedett. A be
települők a honvédség által árult ingatlanokból válogat
hattak, illetve a volt szovjet laktanya felújított épületeiben 
találtak új otthonra. Az eladásra szánt lakások elfogytak, 
ugyanakkor a lélekszám növekedése Aszód anyagi hely
zeténekjavulása érdekében továbbra is fontos volna. Tele
pülésünk intézményhálózatát jelenleg a gazdaságilag opti
mális létszámnál kevesebben veszik igénybe. Egyes szá
mítások szerint a közintézmények 7.500-8.000 fos lakos
ságszám mellett működnének gazdaságosan. A nagyobb 
lélekszám nagyobb normatív állami támogatást és több 
személyi jövedelemadót eredményezhet. Éppen ezért a to
vábbi fejlődés szükségessé teszi, hogy új telkek kerüljenek 
kialakításra.
Bár az előterjesztés szerint a képviselőknek csupán az 

Evangélikus Gimnázium, Régész ú t , Mély út, valamint az 
Ősz, Tél, Papföldi utcák közötti területen kialakítandó tel
kek árait kellett meghatározniuk, néhány városatya úgy 
érezte, ez esetben többről van szó. A településfejlesztési 
bizottság az előterjesztést megismerve új javaslatot tett, 
miszerint a gimnázium mögötti terület helyett a gimná
zium előtti területre - a Fesztivál térre - állapítsanak meg 
árakat, és az érdeklődőknek ezt a részt is ajánlják fel. Azt is 
javasolták, a fesztivál helyzetét is vitassák meg. Bagyin

József polgármester továbbra is a telekár meghatározására 
kérte a képviselőket, mivel enélkül egyetlen érdeklődővel 
sem kezdődhetnek érdemi tárgyalások. Asztalos Tamás 
képviselő viszont úgy vélekedett, nemcsak árról, hanem 
településfejlesztési koncepcióról döntenek. A képviselő 
jelezte, ő a gimnáziumtól jobbra eső területet tartja a kez
déshez megfelelőnek, mivel itt már lefektették a közmű
veket, emellett építészeti szempontból is célszerűbb a 
centrumtól kifelé haladni, mint fordítva. A polgármester 
válaszában elmondta: nincs ellenvetése az ellen, hogy a 
Fesztivál téren alakuljanak ki telkek és ott induljanak meg 
az építkezések, de szeretné, ha előtte megnyugtatóan és 
hosszú távon megoldanák a fesztivál sorsát.
Az előterjesztésben megjelölt 3.100 Ft/m2 árat is sokallták 
a képviselők, mivel szerintük a fiatal házasok nem tudnak 
a telkekért 2-3 milliót fizetni. Vitányi Attila, a műszaki 
iroda vezetője az aggodalmakra válaszolva kifejtette: ön
költségi árakról van szó, ezeket a közművek figyele
mbevételével alakították ki. Bagyin József szerint a kis
pénzű családoknak olcsóbb, kevesebb közművel ellátott 
telket is tudnak majd ajánlani. Asztalos Tamás szerint a 
Fesztivál téren olcsóbban adhatnák a telkeket, hiszen ott 
már nem kell közművesíteni, mire a város első ember 
megjegyezte, a településnek ezeket a költségeket koráb
ban kellett megfizetnie, és talán nem ártana, ha egy kis 
nyereség képződne.
A másfél órás, helyenként emelkedett hangnemű eszme

csere azzal a kompromisszummal zárult, hogy az érdek
lődőknek mindkét területet megmutatják. Az előterjesz
tésben megjelölt árat a képviselő-testület 7 igen, 4 nem 
szavazattal elfogadta.

K i s j a v í t á s o k ,  n a g y  v i t á k

Miért költ el a város a kisjavításokra többet, mint 
amennyit a költségvetés jóváhagy? Mely aszódi cége
ket keresték meg ezzel a munkákkal kapcsolatban? Ki 
ajánlotta a kartali vállalkozókat, akik a munkák javát 
kapták? Hogyan történt a kivitelező kiválasztása ? Van 
e kapcsolata Kis János műszaki ellenőrnek néhány 
kartali céggel? A kérdéseket a műszaki irodában tett 
vizsgálódása után készített beadványában tette fel 
Asztalos Tamás képviselő.
A városatya Búzás János képviselőtársával a jóváhagyott, 
vállalt és kifizetett költségek tükrében nézte meg az I-II- 
III. ütemben elkészült munkákat. A számadatok szerint a 8 
millió 815 ezer Ft jóváhagyott költségvetés mellett 8 mil
lió 296 ezer Ft vállalt költség volt. Ezzel szemben végül 9 
millió 217 ezer Ft-ot, vagyis 920 ezer Ft-tal többet fizettek 
ki. A vizsgálódó képviselők szerint ez azt mutatja, hogy 
nem volt jól előkészítve az előfelméreti költségvetés, vagy 
túl nagy rés volt a vállalkozó számára szabadon engedve. 
Vitányi Attila, a műszaki iroda vezetője elmondta: m inden 

munka versenyeztetés alapján került kiadásra. A vállalko
zóktól árajánlatokat kértek, amelyeket a közbeszerzési bi
zottság vizsgált meg. E bizottság választotta ki a munkát 
elvégző cégeket is. A munkákat mindig ellenőrizték. A 
többletköltségek többféle tételből adódtak, a legtöbb eset

ben többletmunkát is kellett végezni. A munkákat mindig 
nettó értéken számolták, míg az elszámolás végeredmé
nye bruttó összeg volt. Bagyin József polgármester arról 
számolt be, hogy Kis Jánosnak a kartali cégekben való 
érdekeltségét már vizsgálták. A cégkivonatok alapján 
egyiknek sem tagja.
Búzás Pál képviselő arra hívta fel az új városatyák fi

gyelmét, hogy a régi képviselő-testület legalább annyira 
vigyázott a város pénzére, mint ahogy most ők teszik. 
Sajnos a GAVIT-on kívül nincs olyan aszódi cég, aki 
járda- és lépcsőépítéssel, útjavítással foglalkozik.
A legtöbb probléma az útkátyúzásokkal volt. A kőszállí

tás- és terítés - amelyre egyedül a PIRAMIS Kft vállal
kozott - kora tavasszal és nyár elején történt, a grédere- 
zésre - amellyel a kitaposott köveket egyengették - ősszel 
került sor. Sok esetben az esőzések tették szinte meg nem 
történtté a javításokat, máshol - például a Honvéd utcában 
- az ideszállított kőzúzalék minősége hagyott kívánniva
lót. A város addig szélmalomharcot folytat a gödrökkel, 
amíg aszfaltozott úthálózata nem lesz. Emlékeztetőül: az 
előző képviselő-testület mintegy 80 millió forintot szava
zott meg az utak rendbetételére. A program a csatornázás 
után indulhat.
A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal, egy tartóz
kodás mellett fogadta el a tájékoztatót.
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Mindenki előtt ismeretes a kárpátaljai árvíztragédia. 
Sok szervezet igyekezett a szerencsétlen sorsú embere
ken segíteni. Aszódról is vittek segélyszállítmányt, befo
gadtak gyermekeket, akiknek életük (talán) legszomo
rúbb napjait tették szeretetteljessé, jó értelemben fe
lejthetetlenné. A bajban nem számít, hogy ki melyik 
pártnak a tagja, hogy kinek mi az ideológiája, sőt az sem 
baj, ha nem beszél magyarul. Úgy gondolom, az igaz 
szeretet nem az ember szájáról árad, hanem inkább a 
szívéről.
Az adományok sorsáról sokféle nyugtalanító hírt lehetett 

hallani. Egy biztos: az aszódi szervezésen keresztül az ot
tani lakosságnak eljuttatott adományok célba értek. A gye
rekek (mindkét alkalommal) megkapták névreszóló cso
magjaikat, az adományokat pedig Remenár József sze
mélyesen adta át a helyi képviselőnek a település nyilvá
nossága előtt.
Ezúton is szeretném a kárpátaljaiak köszönetét tolmá

csolni a kapott segítségért.
Búzás János

*

Köszönet és hála Aszód, Kartal, Iklad, Domony, Bag, Hé- 
vízgyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Vácegres, Váckisúj- 
falu, Palotás, Gödöllő és Göd mindazon polgárainak, akik 
adományaikkal és gyerekek fogadásával igyekeztek segí
teni Feketeardó és Szászfalu árvízsújtotta lakosságán. Kü
lön köszönet illeti a két aszódi általános iskola és a zene
iskola pedagógusait, akik végtelen türelmet tanúsítva ren
geteg többletmunkával gondoskodtak a vendég gyermekek 
programjairól.
A december 8-ai jótékonysági koncerten 44 ezer forint 

gyűlt össze. Az összeget az itt vendégeskedő gyermekek 
között osztottuk szét. Feketeardóra eddig két teherautóval 
és egy busszal szállítottunk ruhát és élelmiszert. A gyűjtés 
folytatódik, jelenleg fél teherautónyi rakománynál tartunk. 
Minden híreszteléssel ellentétben ruhára továbbra is szük
ség van.

Remenár József

látták, hogy a folyó feltartóztathatatlanul közeledik fa
lujuk felé.
- Gyorsan magunkra kaptunk valamit, és lélekszakadva me
nekültünk a falu magasabb pontjai felé - emlékezett vissza a 
borzalmak éjszakájára Tóth Sándorné tanárnő, az Aszódon 
vendégeskedő feketeardói gyermekek első csoportjának kí
sérője. - Az ingóságok mentésére nem jutott idő, az emberek 
a domboldalon lévő polgármesteri hivatal, a római katolikus 
templom, a vasútállomás és a néhány éve bezárt kórház épü
letében húzták meg magukat. Reggelre a település mélyeb
ben fekvő részei teljesen víz alá kerültek, kivéve a vasútállo
más töltése melletti területet. Százhetvenöt - zömében vá
lyogból készült - ház összedőlt, több mint száz pedig lakha
tatlanná vált.
A feketeardóiak az árvíz pusztítása előtt is nehéz körül

mények között éltek. A környék két - műszaki cikkeket, il
letve konzerveket előállító - gyára régen bezárt, újraindulá
sukra egyelőre nincs remény. A férfiak többsége a földek 
megművelésével próbálja biztosítani a családja elállását. A 
kevéske fölösleget a legszükségesebb iparcikkekre, vegyi
árukra cserélik. A hivatalos pénznek, a grivnyának alig van 
értéke, ráadásul nemigen látnak belőle, mivel az állam több 
havi fizetéssel tartozik alkalmazottainak.
Hiánycikk például a gyertya és a petróleum, a lámpákba 

hosszú idő óta gázolajat tesznek, ami nemcsak büdös, hanem 
rettenetesen füstöl is. Az újrakezdéshez a kormány mind
össze 5.000 téglát, 5.000 mázsa cementet és 5.000 grivnyát 
adott. A faluba érkező segélyszállítmányok igazságos szét
osztása nagyban köszönhető Varga János polgármesternek.
A tanárnő szerint a tavasz nagyon keserves lesz. Az embe

rekre nemcsak az újjáépítés vár, hanem az esős ősz miatt 
elmaradt mezőgazdasági munkákat is pótolniuk kell.
- Régóta mondogatjuk, hogy a kárpátaljai szegény embert az 
ág is húzza - jegyezte meg. - Ezt most már az ár szóval is ki 
kell egészítenünk.

A feketeardói árvízkárosult gyerekek és kísérőik nevé
ben szeretnénk megköszönni mindazt a sok segítséget, 
velünk való mély együttérzést, felebaráti szeretetet, amit 
Aszód város polgármesterétől, polgáraitól, és a környék 
lakosaitól kaptunk. Úgy éreztük, a befogadó családok 
nemcsak otthonaik, hanem a szívük ajtajait is megnyi
tották előttünk.

Külön szeretnénk köszönetét mondani Remenár 
Józsefnek és Bárány Józsefnek mindazért a nehéz és és fá

radságos szervezői munkáért, amit a gyermekek kiutaz
tatásáért és elhelyezéséért végeztek. Köszönjük a 2. szá
mú Általános Iskola és a Csengey Gusztáv Általános Is
kola igazgatóinak, tantestületeinek a sok segítséget és a 
végtelen türelmet, amit irántunk tanúsítottak.

Isten áldását kérjük mindazokra, akik bármiképpen 
hozzájárultak a feketeardói árvízkárosult gyermekek és 
családtagjaik megsegítéséhez.

Kardos Natália Vasas Mária Tóth Sándorné
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Szerződést kötött és orgoifátpzeritélt álpüspöíe
Sajnálatos módon az Aszódi Tükör legutóbbi számából 

kimaradt az a hír, mely szerint november 16-án Aszódra 
látogatott Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök, hogy 
aláírja a Fiúnevelő Intézet és az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség közötti megállapodást. A hivatalos ok
mány az intézetben 1990 óta működő kápolna haszná
latában kialakult több éves gyakorlatot rögzíti.
Mint ismeretes, a Fiúnevelő Intézet 1990-ben a lelkiismereti 
szabadság gyakorlása érdekében a növendékek számára bel
ső kápolnát létesített, amelynek kapuját a városlakók előtt is 
szélesre tárta. Azóta visszakerült az intézet régi - 1960-ban 
felrobbantott - templomának Domonyba menekített oltára, és 
egy padláson ráleltek a korábban ugyancsak a régi templo
mot díszítő Mária-képre is. A környéken lakó polgárok ha
mar megbarátkoztak a misék új helyszínével, így tavaly szük
ségessé vált a kápolna bővítése.
- Mikor először jártam itt, félelemmel és szorongással léptem 
át a kaput, annyi rosszat hallottam az intézményről. Ma már 
örömmel jövök ide, mert azt tapasztaltam, hogy az itteni fia
talok megközelíthetők, barátságosak, és ők is vágynak arra, 
hogy elfelejtsék mindazon rossz dolgokat, amikbe belesod
ródtak - mondta Keszthelyi Ferenc a szerződés aláírása előtt. 
A megállapodás szerint az intézet továbbra is biztosítja a 

hívek számára, hogy a szentmiséken és más hitéleti esemé
nyeken részt vehessenek, míg a katolikus egyház a növendé-

Új orgona került a róm ai katolikus templomba
Balázs Gusztáv felvétele

dékek hitéletének fejlesztésére és gondozására lelkipásztori 
tevékenységet végez, valamint gondoskodik a kápolna meg
felelő díszítéséről és a liturgiához szükséges eszközök biz
tosításáról.
Az egyházi méltóság az okmány aláírása után misét celebrált 
az aszódi római katolikus templomban, melynek keretében 
megáldotta az egyházközség újonnan vásárolt elektromos 
orgonáját. A szertartás végeztével dr. Mészárosáé Petrován 
Mária orgonaművész koncerttel örvendeztette meg a hí
veket.

R.Z.

Autószerelő műhelyből vezérléstechnika terem
Avatóra került sor a téli szünet előtti utolsó tanítási 

napon a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskolában. A korábban autószerelő műhelyként 
szolgáló teremben ezentúl a vezérléstechnika alapisme
reteire oktatják a szakközépiskolásokat.

Amíg korábban senki nem volt kíváncsi arra, hogy a meg
szerzett ismeretekből a munkahelyen mit tudnak hasznosí
tani a frissen érettségizett szakmunkások, addig manapság a 
szakképzésben is egyre inkább előtérbe kerül a marketing- 
szemlélet. Az iskoláknak - ha nem akarnak beiskolázási gon
dokkal küszködni - meg kell vizsgálniuk, milyen szakmákra 
vevő a piac, illetve egy-egy szakmán belül mely részterületek 
oktatására kell nagyobb gondot fordítaniuk. Az aszódi szak- 
középiskola tanárainak felmérése szerint a környékünkön 
működő vállalatok a pneumatikához, az elektropneuma- 
tikához és a hidraulikához értő szakmunkásokat hiányolják. 
Ebből született meg az elhatározás, hogy vezérléstechnika 
tantermet alakítanak ki a korábbi autószerelő műhelyből. A 
megvalósítás első lépéseként a Pest Megyei Munkaügyi Köz
ponthoz nyújtottak be pályázatot, amelyen több, mint két és 
fél millió forintot nyertek. A pénzből vásárolták meg a 
FESTŐ cég pneumatikus egységeit. A terem kialakítását az 
iskola által biztosított 400 ezer forintból fedezték.
A tanterem berendezése rövidesen a rendszerhez kapcsolódó 
szimulációs szoftvercsomaggal bővül, amellyel a hibakere
sés, a korszerű üzemeltetés és karbantartás logisztikai müve- 
letelemei sajátíthatók el. A megvásárlásához szükséges ösz- 
szeget a Richard Fritz cég fizeti be szakképzési támoga
tásként. A jelenleg 320 főt foglalkoztató, autóalkatrészeket 
gyártó vállalat azért döntött a támogatás mellett, mert azt re

méli, az iskolából kikerülő fiatal szakemberek kezelni tudják 
majd a legkorszerűbb gépeiket is. A közeljövőben ugyanis 
robotokat telepítenek az aszódi üzembe.

Rácz Zoltán

Galga parti gulyásparti
Aszódi honvédek fő z tek  a Népligetben

Ismét a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred szakácsainak 
főztjét ehették a hajléktalanok december 20-án a Népli
getben megrendezett szociális gulyáspartin. Az alföldi 
gulyásleves hozzávalóit - 360 kiló krumplit, 200 kiló mar
hahúst, 18 kiló zsírt és 360 kiló kenyeret - egy kelenföldi 
cég adományozta.
Az ételt a laktanya konyhájában készítették elő, de az össze- 
főzés a helyszínen felállított gulyáságyúkban történt - tudtuk 
meg Sztán István ezredestől, a helyőrség parancsnokától. Az 
akcióban 4 tiszt, 3 tiszthelyettes, 35 sorállományú katona és 3 
közalkalmazott vett részt. Az aszódi szakácsok által megfő
zött és felszolgált mintegy 2.000 adag étel osztatlan sikert 
aratott a rászorulók körében.
A hatalmas mennyiség elkészítése nem okozott különösebb 
gondot a fakanál szakavatott mestereinek, főztek ettől már 
nagyobb létszámra is. A csúcsot 8.000 adag gulyáslevessel 
tartják. A szokatlan nagyságrendű adagot két évvel ezelőtt, a 
Lagzi (most már Dáridó?) Lajcsi által szervezett karácsonyi 
segélyakció alkalmával állították elő.

-racz-
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Jubileumi ünnepség koncerttel és névadóval
Három koncerttel, valamint névadó ünnepséggel ünne

pelte városunk zeneiskolája önállóvá válásának 10. évfor
dulóját. A gödöllői anyaiskolától való elszakadás óta 
eltelt egy évtized mennyiségi és minőségi változást egy
aránt hozott az intézmény életében. Amíg 1988-ban 100 
gyermek tanult itt zenélni, addig ma háromszáz növen
dékük és hét kihelyezett tagozatuk van. Közülük egyik
másik nemsokára szintén önálló iskolaként fog működni.
Aszódon a zenével ismerkedő diákok 

még soha nem tanulhattak olyan remek 
körülmények között, mint most. A hosz- 
szú-hosszú albérlet után - amelyek kö
zött még raktárhelyiség és stencilszoba is 
szerepelt - az új épületbe való átköltözés 
a szülök bizalmát is elnyerte, 1998 őszén 
ugyanis minden eddiginél több gyerme
ket írattak be. A zeneiskola tanítványait 
ma már sok helyre hívják zenélni, ami az 
intézmény szakmai elismertségét jelenti.
Ősszel tizenöt muzsikusuk Miltemberg- 
ben, az Európa ifjúsága zenél című fesz
tiválon Magyarországot képviselhette.

A rendezvénysorozat december 15-én 
a Podmaniczky-kastély zsúfolásig meg
telt dísztermében Bagyin József polgár- 
mester köszöntőjével, a bagi tagozat fu- 
rulyásainak produkciójával, majd a Ze
neiskola zenekarainak bemutatkozó 
hangversenyével vette kezdetét. Decem
ber 17-én a Művelődés Háza kamara
termében a Fix Stimm együttes bűvölte el széleskörű reper
toárjával és biztos hangszertudásával a népzenét kedvelőket. 
A névadó ünnepségre december 19-én, a Podmaniczky-kas
tély dísztermében tartott koncertet megelőzően került sor.
-A jubileumi sorozat időpontjának közeledtével egyre in
kább erősödött bennünk az igény, hogy érdemes lenne vala
kiről elnevezni az iskolánkat. Olyan névadóra gondoltunk, 
aki nemcsak a zenéhez, hanem városunkhoz is kötődik. így 
esett a döntésünk a Podmaniczky családra - indokolta elhatá

rozásukat a közönség előtt Rónai Lajos igazgató.
Dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumigazgató az Aszód 
és Podmaniczkyak kapcsolata című előadásával megerősí
tette a választás jogosságát. A nemesi család tagjai közül né- 
hányan ugyanis nemcsak a gazdasági, oktatási, egyházi és 
városfejlesztési ügyekben voltak járatosak, hanem a zené
ben, a zenei oktatásban is. A történész elmondta: előkerült 
Justh Juditnak, Podmaniczky I. János anyósának egy 1730- 

ban, szlovák nyelven írott feljegyzése, 
amely arról tudósít, hogy a család egy 
klavikordiumot (a zongora őse) vásárolt, 
hogy a gyermekek zenét tanulhassanak. 
Talán ekkor ivódott a família génjeibe a 
muzsika szeretete. A későbbi leszárma
zottak közül többen hangszeren is ját
szottak. Podmaniczky József - akit kora 
egyik legműveltebb művészetpártoló ne
mesuraként tartanak számon - például 
kiválóan zongorázott. Az ő pozsonyi 
házában játszott először közönség előtt 
az ekkor 7 éves Liszt Ferenc. A gróf vég
rendeletében 5.000 váltó forintot adomá
nyozott a pozsonyi evangélikus egyház
nak, azzal a kikötéssel, hogy annak ka
matait olyan fiatalok kapják, akik kitűn
nek a zenélésben. Podmaniczky Lajos 
báró, császári és királyi kamarás kitűnő 
zenész lévén számos művet komponált, 
többek között két, nagyzenekarra írt 
nyitányt, valamint keringőket. A név- 

választást szentesítő oklevél átadása után az őáltala írt - és 
nemrégiben a levéltárban fellelt - három dallal vette kezdetét 
a díszhangverseny, amelyen az iskola egykori és mostani 
növendékei muzsikáltak együtt. Egy szintén a Podmaniczky- 
akhoz kapcsolódó mű volt a zárása is a jubileumi sorozatnak. 
A zeneiskola szimfonikus zenekara Krausz Somának a név
adó család jeles tagjához, Podmaniczky Frigyeshez írt indu
lóját szólaltatta meg.

Rácz Zoltán

Aszódi siker a balassagyarmati színjátszó fesztiválon
December második hétvégéjén rendezték meg Balassa

gyarmaton az Irodalmi és Színjátszó Napok keretében a 
Kamaraszínjátszó Fesztivált, amely egyben verseny is. 
1997-ban a 16 produkció közül négyet tartott kiemel
kedőnek a zsűri, idén a 15 előadásból már hetet jutal
maztak. Ez azt mutatja, hogy fejlődtek az amatőr színját
szók, s a mi csoportunknak sikerült megkapaszkodnia az 
élbolyban.

A Vécsey Kamarateátrum Aszód - hasonlóan a tavalyi évhez 
- ezúttal is színész díjat hozott el: Barabás Tamás megosztva 
kapta meg a legjobb férfi színész díjat. A másik díjazott a 
nyertes Sitkéi Színkör előadásának főszereplője volt. Az ici
pici falucskában minden hatodik ember kapcsolódik a szín
játszáshoz, egy profi színész-pedagógus (Soltis Lajos - Vesz

prémi Petőfi Színház) mentorral. A társulat tagjai tehetsége
sek, a falunak pedig szívügye a csoport.
Mivel nálunk Győrfi János lett a Vécsey Helyőrségi Klub 

vezetője - ezzel biztosított az állandó próbahelyiség a házban 
-, felmerült, hogy saját (kamarateátrumi) rizikóra vendégül 
látnánk néhányat a nyertes produkciók közül. Tervezzük 
Ungvári P. Tamás paródiaműsorának, a budapesti Pince- 
színház Rejtő-bemutatójának, valamint a sitkeiek egyik pro
dukciójának meghívását. Van esély rá, hogy színvonalas da
rabokat sikerüljön Aszódra hozni, most már csak a városon 
múlik, hogy igényli-e. Saját anyagi felelősségünkre csak 
addig próbálkozhatunk, amíg a dolog önköltségesre kijön (ez 
előadásonként kb. 100 fő) vagy amíg a csoportunk keretéből 
futja. Olyan misszió-szerű ez, de belevágunk.

B. T.



TÜKÖR

Hangulatos összejövetellel búcsúzott az 1998-as évtől a 
városi Cukorbetegek Egyesülete. A műsorról a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola 4. b osztályos tanulói gondos
kodtak. Vers és zene, a jókedv és a meghittség percei vál
togatták egymást. Köszönet érte a gyerekeknek, valamint 
Kiss Mária ésRébné Bartha Zsuzsanna pedagógusoknak.

A karácsonyi meglepetés sem hiányzott a programból: min
denki egy-egy apró, diabetikus készítményeket tartalmazó 
ajándékcsomagot kapott.
Az önkormányzat által juttatott 14.000 forintból 7 tag gyógy
szertámogatásban részesült. Természetesen cukormentes 
volt az a sok finomság is, mellyel egymást vendégelték meg 
az egyesületi tagok.
Örültünk, hogy a kedvezőtlen útviszonyok ellenére is sokan 
eljöttek. Továbbra is hívjuk közénk azokat a cukorbeteg 
sorstársainkat, akik még nem tagjai közösségünknek. Az 
egyesület rendszeres orvosi tanácsadással, tapasztalatcse
rékkel igyekszik megkönnyíteni a betegséggel való együtt
élést, annak elfogadását. Összejöveteleinket minden hónap 
utolsó csütörtökén tartjuk. Legközelebb február 25-én, dél
után 3 órakor találkozunk a Művelődés Háza kamarater
mében.

Búzás Pál 
CBE elnök

3 \z ^Együtt ^szódért Egyesület
felhívása

Tisztelt Aszódiak! 1998. novemberében megalakult az 
Együtt Aszódért Egyesület. E civil szervezet vállalja fel 
mindazokat a programokat, melyek az Együtt Aszódért pol
gári koalíció választási programjában szerepeltek, s melyek 
egyesületi keretben megvalósíthatók. ígéretünkhöz híven 
kéthavonta polgári estéket rendezünk: képviselőink beszá
molói, problémák felvetése, megbeszélése, az egyesület 
tisztviselőinek bemutatkozása, egyesületi teendők és hírek, 
amiről beszélni szeretnénk Önökkel, Önökért 
Találkozunk 1999. január 15-én, pénteken 18 órától a Műve
lődés Háza kamaratermében, ahol várjuk mindazokat, akik 
érdeklődnek a beszámolók iránt, vagy szeretnének belépni az 
egyesület tagjai közé. Ötleteket és javaslatokat is szívesen 
fogadunk.

Szlanka Zsolt 
az egyesület elnöke

Kiegészítés
Az Aszódi Tükör előző számának Törzsgárda Tagok kitün
tetése a Fiúnevelő Intézetben című cikkében a törzsgárda 
tagok felsorolásánál kimaradt Jakus József neve. Jakus úr az 
arany fokozatot vehette át Szarka Attila igazgatótól.

Az érintettől szíves elnézést kérünk.

Döntött az Aszód Ifjúságért Alapítvány kuratóriuma
Az Aszód Ifjúságért Alapítvány számlájára felajánlott 1 százalékok összege 1998-ban 223.691 forint. Ennek szétosztása a 
beérkezett pályázatok alapján az alábbiak szerint történt:

pályázat pályázó kért összeg kapott összi

Hagyományápolás a farsangon Csengey G. Ált Isk 50.000 18.000
Színjátszó csoport támogatása II. sz. Ált. Iskola 70.000 később döntenek
Iskolai diáknapok megrendezése Csengey G. Ált. Isk. 20.000 10.000
NON STOP vetélkedők szervezése Csengey G. Ált. Iskola 30.000 10.000
Tavaszi kirándulás Napsugár Óvoda 30.000 -

Környezetszépítés Napsugár Óvoda 40.000 20.000
Tejfarsang-kulturális program Szivárvány Óvoda 24.000 10.000
Tanulásmódszertani tréning Balogh Lászlóné és 40.000 40.000

Sisáné Maczó Ibolya 40.000 40.000
Sporttal az egészségért Csengey G. Ált. Iskola 60.000 10.000
Karácsonyi vetélkedő Művelődés Háza 20.000 10.000
Idős emberek köszöntése Idősek Otthona 7.500 7.500
Óvjuk egészségünket, környezetünket Családsegítő Szolgálat 20.000 10.000
Környezetszépítés, fásítás Evangélikus Gimnázium 50.000 24.000
Zeneiskola hangversenyeinek támogatása Podmaniczky Zeneiskola 30.000 10.000
Focisuli megyei bajnokság megrendezése Csengey G. Ált. Iskola 50.000 30.000
Kárpátaljai gyemiekek megsegítése - 18.000

A kuratórium tagjai: Pesti Imréné, dr. Maár György, Sáhóné Bordás Éva, Vezér Anna, Penák Dóra, dr Bodó Zsolt, Remenár 
József. A kuratórium elnöke: Kovács Ferencné
Továbbra is felelősséggel felvállaljuk a beérkező 1 százalékok cél szerinti elosztását, amit sajtóközleményben nyilvános

ságra hozunk.
Kovács Ferencné
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50 év békességben, szeretetben
Aranylakodalom Aszódon

50 év elteltével újra örök hűséget fogadott egymásnak 
városunk két polgára, Kvaka István és Sebák Ilona. Há
zasságukat december 12-én a Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termében szűk családi körben erősítették 
meg.

Ilonka néni és István bácsi 53 évvel ezelőtt egy táncmu
latságon némi rokoni segédlettel ismerkedett meg. Az első 
közös érdeklődési pont, a tánc és a zene szeretete adott volt, a 
három évig tartó udvarlás alatt pedig annyi közös vonást, 
emberi értéket találtak egymásban, hogy a házasság mellett 
döntöttek. István bácsi 21, Ilonka néni pedig 20 éves volt 
ekkor.
- Az esküvőnk szombati napra esett, másnap pedig az Er
zsébet napi búcsú alkalmából bált rendeztek. Bizony alig ért 
véget nálunk a mulatság, máris mentünk a másik helyre, hogy 
ott is végigtáncoljuk az éjszakát - emlékezik vissza moso
lyogva a régi-új feleség. - Azóta fél órát nem voltunk külön. 
Pedig van törvénye mindkettőnknek, csak mindig éreztük, 
mikor melyikünknek kell engedni.
A fél óra persze a házastársi viszonyra értendő, mert az iljú 
férj a munkaköre miatt egy időben sokat volt távol a család
tól, csak 1964-ben jött vissza Aszódra, illetve a környékére 
dolgozni. A háztartás vezetése és a gyermekek nevelése így 
jórészt Ilonka nénire maradt. Ilonka lányuk 1949-ben, István 
fiuk 1957-ben született.
-A másik nagy közös pont közöttünk a gyermekek szeretete- 
mondja Pista bácsi. - Szerencsére idősebb korunkban is van 
kiknek örülnünk. Eddig 5 unokával és egy dédunokával büsz
kélkedhetünk, akik bearanyozzák napjainkat.
Ilonka néni és Pista bácsi szerint a jó házasság titka minden 
házaspárnál más és más. Ők a lehetőségekhez igazodva igye
keztek sokat együtt lenni, kirándulni, hogy minél több közös 
élményt szerezzenek. Frissen megerősített esküjüknek meg
felelően életük hátralévő részét is békességben, szeretetben 
szeretnék leélni.
A szerkesztő ehhez kíván mindkettőjüknek jó egészséget és 
sok-sok örömet. R. Z.

Sikerült a karácsonyi 
készülődés

December 12-én délután a Fiúnevelő intézet kapuján 
kisgyermekes családok kaptak bebocsátást. A meghívó 
azt ígérte, hogy a gyermeknaphoz hasonlóan több szer
vezet, egyesület összefogásával kedveskednek a kará
csony jegyében a gyermekeknek. Legyintettek is páran, 
hogy olyan nem lehet, hiszen a szép udvar most nem hasz
nálható fel, mint nyáron a szabadtéri versenyekre, tom
bolára, mozgásos játékra. Nem lett igazuk.
A szervezők által a nagyteremben feldíszített, csillogó kará
csonyfa várta az érkezőket. Tea, süteményillat keveredett a 
fenyő és a gyertyák karácsony-illatával. A hosszú asztalokon 
felhalmozva a különböző tevékenységhez tartozó alapanyag, 
s mindegyiknél 2-3 felnőtt, aki azt várta, ki ül az ő művésze
téhez közel, kinek segíthet, hogy saját készítésű karácsonyfa- 
díszt vagy karácsonyi ajándékot vihessen majd haza.
A zeneiskolások szólószámai, duettjei, a sokféle hangszer 

megszólaltatásával, az ismerős karácsonyi dallamokkal meg
adták az alaphangulatot. Azután beindult a műhely! Lehetett 
karácsonyi témájú HEBO-t festeni, színes papírokból csil
lagot, díszdobozt, karácsonyfadíszt, hajtogatni, ragasztani. 
Megismerhették a méhviasz gyertya csavarását, a mézes
kalács cukorhabbal való díszítésének technikáját, a szalma- 
csillagok-karikák-angyalok készítését. A legkisebbek sem 
maradtak tétlenül: a Csiribiri játszóház gusztusos, szép, szí
nes játékaival játszhattak a nagy szőnyegen, de nézegethettek 
képeskönyvet vagy rajzolhattak is. S ha közben megéheztek, 
a roskadásig megrakott asztalról kérhettek teát, süteményt. 
Nehéz volt a választás: mit is készítsen még az ember - mert 
sok újat találtak a felnőttek is - vagy inkább a bábdarabot 
nézze?
Lehetett karácsonyi totót is kitölteni, és azzal plüssjátékot, 

könyvet nyerni. Ha mégsem volt szerencséje valakinek, ak
kor sem volt oka szomorúságra. A szervezők ugyanis vita- 
minos ajándékcsomaggal szaporították a hazavinni valót. 
Biztosan sokba került ez a délután! A forintokhoz számoljuk 
hozzá, hogy a szervezők jó szívvel áldozták fel szabad
idejüket, adakoztak, sütötték a süteményt, szállították a kel
lékeket, szerepeltek, díszítettek, takarítottak...
Ezt az önzetlen előkészítő munkát és a szép délutánt kö

szönöm a résztvevők nevében!
Kovács Dezsőné

Aszódon egy életen át
Elismerés a M agyar Naplótól

A Magyar Napló című folyóirat A magyar társadalom ön
képe az ezredfordulón címmel meghirdetett szociográfia pá
lyázatára beküldött pályaművek közül a zsűri díjazta Huszár
áé Zsemberovszky Erzsébetnek az Aszódon egy életen át című 
munkáját.

A jutalmat Oláh János, a lap főszerkesztője és dr. Hámori 
József, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere adta át 
Erzsiké néninek, akinek mi is szívből gratulálunk.
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Az én városom fotópályázat nyertesei

A Művelődés Háza októberben Az én 
városom címmel jeligés fotópályázatot 
hirdetett, amelyre négy pályamű érke
zett. A beküldött anyagokat a gödöllői 
Duflex Fotográfiai Stúdió tagjai minő
sítették, akik - a pályázók egyenetlen 
teljesítménye miatt - célszerűbbnek tar
tották egy-egy fényképet kiemelve el
dönteni a sorrendet.
A legjobb képért járó díjat - egy 600 

fotónak helyet adó albumot, valamint 3 
tekercs Agfacolor filmet - a De nehéz itt 
átmenni című fotó készítője kapta, a 
második helyezett - aki egy 200 darabos 
fotóalbumot és 3 tekercs Agfacolor fil
met vehet át - a Kacsaláb néven pályázó 
lett Az éden kapujában című munká
jával. A harmadik díjat - egy 100 dara
bos fotóalbumot és 1 tekercs Agfacolor 
filmet - az Aszódi Életképek néven pá
lyázó kapta az evangélikus templomot 
ábrázoló felvételéért.

Az egyelőre anonim nyertesek - akik fotói január 11-től megtekinthetők a Városi Könyvtárban - a tárlat első 
napján 17 órakor vehetik át díjaikat a Művelődés Házában. Nevüket lapunk következő számában közöljük.
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Duna-vizet a Galgába?
Folyami kikötő lehetett volna Aszód

Nem az emberi találékonyságon múlt, hogy a Duna-Tisza 
köze nem vált egy óriási szigetté a Kárpát-medencében. 
Nemrég egy térségi tanácskozáson vetődött fel, hogy pár 
száz méteres csatorna közbeiktatásával Duna-vizet lehet
ne engedni a Galgába. Abba a patakba, amit Galgamácsa 
környékén egy gyerek is átugorhat - persze nem feltét
lenül ezen a különösen csapadékos őszön. Hogy mire len
ne jó a folyam koszos vize? Ezt most ne firtassuk, főként, 
ha nagyobb álom felidézésére készülünk!
Guganovich Máté földbirtokos lelki szemei előtt Aszód 

folyami kikötőként lebeghetett, amikor 65 évvel ezelőtt a 
Duna-Tiszaközi Kereskedelmi Kamara gyűlésén előadta 
nagy tervét. Pedig megvolt a fantáziája Petőfi Sándornak is, 
aki aszódi iskolaéveire visszaemlékezvén így írt a Galga 
partihoz című versében:

"Üdvözöllek messze bérctetőkről,
Szent helyek!
Hol a Galga lassú andalgással
Hempelyeg."

Tudjuk persze, hogy nem volt mindig ilyen alacsony víz
hozamú a Cserhátban eredő, a Zagyvába torkolló, három me
gyében otthonos patak. Néhány évtizede még rendszeresen 
kiöntött, csak azután csendesedett meg, hogy töltést kapott. 
De miről is beszélt Guganovich Máté, feltehetően izgalomba 
hozva közönségét 1933-ban? Arról, hogy a Duna-Tisza csa
tornát ne az Alföldön, a Gödöllői-dombság alatt vezessék, 
hanem a főváros felett! A szakirodalom a vác-aszód-újszász
szolnoki magas vezetésű csatorna néven őrzi a koncepciót, 
ami - talán mondanunk sem kell - nem volt előzmények nél
küli. Kétszáz évvel korábban III. Károly készíttetett terveket 
külföldi mérnökökkel, 1879-ben pedig Schönstein Ferenc 
udvari tanácsos Pest és Szolnok között két nyomvonalat is 
kijelölt. Az egyik szerint a csatorna a Rákos, a Galga és a 
Zagyva völgyében haladt volna. Na ja, ma pedig egy víz
lépcsőt sem tudunk megépíteni a Dunán!
A vemei fantáziáról tanúskodó csatorna Váctól délre ágaz
hatott volna ki a Dunából és Váchartyán mellett a Hartyáni- 
patak, Váckisújfalun a vízárok mentén haladt volna. A "ku
tya" Váchartyán és Váckisújfalu között van elásva. A műnek 
ott kellene átszelni a vízválasztót. Az viszont olyan magas - 
210 méter -, hogy nem tudtak volna olyan mély bevágást 
készíteni, amelyben a víz átfolyna az egyik völgyből a má
sikba. Hét kilométer hosszú csatornaalagutat képzeltek erre a 
szakaszra! A Galga völgyében tovább úszó vízi alkalma
tosságok Túra után ásott csatornában haladtak volna az új- 
szászi Zagyva-torkolatig. A hajózhatáshoz a gravitáció tör
vényszerűségeit 13 zsilip hidalta volna át. A zsilipelések és a 
természetes párolgás miatt elvesző vizet a Zagyva felső sza
kaszából üzemvíz-csatomán keresztül szándékozták pótolni.

A Duna-Tisza-csatornát végül Dunaharaszti térségében 
kezdték építeni, de a munka abbamaradt. Napjainkban sokat 
hallani arról, hogy a Kiskunságban katasztrofálisan süllyed a 
talajvízszint. Ismét számosán gondolnak a csatomaterv meg
valósítására, amivel korábban elsősorban a hajózást kívánták 
elősegíteni. Úgy tűnik azonban, hogy Guganovich Máté el

gondolása olyan illúzió marad, mint a marsbeli csatornák 
létezéséről szóló állítás. A váckisújfaluiak szerencséjére, hi
szen a településnek távolabb kellett volna költöznie, ha va
laki áldását és pénzét adja a beruházásra. A Galga mente esti 
csendjét nem verik fel tehát a hajókürtök, csak évente egy-két 
nosztalgiavonat gőzösének üdvözlése köszönt be az abla
kokon.

Balázs Gusztáv
(NÉPSZABADSÁG Pest Megyei Krónika -  1998. november 19.)

Térségfejlesztési irodát 
nyitnak a Galga menti 

önkormányzatok
Regionális térségfejlesztési iroda létrehozásáról döntött 

a Galga menti és Gödöllő Környéki Önkormányzatok 
Társulása a legutóbbi, Dányban megtartott közgyűlésén. 
Az iroda leendő munkatársától térségfejlesztési koncep
ciók menedzselését, valamint a Pest Megyei Területfej
lesztési Tanács és az önkormányzatok közötti jobb infor
mációáramlás biztosítását várják. Arról azonban, hogy 
ez az iroda hol, és milyen pénzből működne, egyelőre nem 
született döntés.
- Ahhoz, hogy a térségünk ne csak néhány egymás mellett 
élő település láncolata, hanem egy fejlesztési koncepciót 
megvalósító közösség is legyen, egy ezt irányító menedzs
ment létrehozására van szükség - indokolta az iroda létreho
zására vonatkozó előterjesztést Gádor András, Dány polgár- 
mestere, a társulás elnöke. A jövőben ugyanis a pályázatokat 
térségekre írják ki, és egyetlen önkormányzattól sem várható 
el, hogy ezt egymaga próbálja lebonyolítani. Ugyanígy véle
kedett a közgyűlés vendége, Tóth Gábor fideszes ország- 
gyűlési képviselő, aki arról tájékoztatta a polgármestereket, 
hogy az Európai Unió a csatlakozást megelőző időszakban a 
SAPARD program keretében lehetőséget biztosít a vidék- 
fejlesztési programok támogatására. A hétéves program 
2000-ben indul, és országunknak évente 13-16 milliárd fo
rintot biztosít, amely összegre az egyes régiók pályázhatnak 
majd.
Bár a térségfejlesztési iroda létrehozásával minden jelenlévő 
polgármester egyetértett, csupán a szándéknyilatkozat elfo
gadásáig jutottak. Arról ugyanis, hogy az új menedzsment 
hol, és főleg mekkora összegből működjön, egyelőre nem 
tudtak dönteni. Az iroda lehetséges helyszíneként Aszód, 
Galgahévíz, Gödöllő, Túra és Veresegyház neve is fölmerült. 
Az eredeti javaslattal, miszerint az önkormányzatok a lako
saik arányában fizessenek, több polgármester nem értett 
egyet; elfogadhatóbbnak tartották azt a megoldást, hogy a 
települések az értük végzett munka arányában biztosítsák az 
iroda működtetését. Döntés ez ügyben a januári közgyűlésen 
várható, addigra az iroda tervezett költségvetése is elké
szülhet. Az egyes településekre eső költséget ugyanakkor a 
helyi képviselő-testületeknek is meg kell szavazniuk.

Rácz Zoltán

(NÉPSZABADSÁG Pest Megyei Krónika -  1998. november 30.)
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Amit a foq/zuvasod|á^_ 
megelőzésér ől WtX- JX - jjj 
tudni érdemes "
Sokunkban felmerül az igény, hogy megőrizzük saját, 

valamint gyermekeink fogazatának épségét. A fogászati 
prevencióra (megelőzésre) korábban kevesebb lehetőség 
volt, ezért az idősebb korosztály képviselői kevésbé tud
ták megőrizni mosolyukat, körükben gyakoribbak a fog
betegségek. Talán éppen a sok negatív tapasztalat késztet 
bennünket arra, hogy jobban odafigyeljünk a fogaink 
állapotára.
30-35 éves korig a fogak elvesztéséért a fogszuvasodás és 

következményes megbetegedései a felelősek. Kialakulásá
ban számos tényező közrejátszik, éppen ezért nincsen olyan 
módszer, amely önállóan alkalmazva elkerülhetővé tenné a 
megbetegedést. De ha kihasználunk minden lehetőséget, 
minimáiisra csökkenthetjük a betegség létrejöttének esélyét. 
Sokak által ismert, hogy a fluoridok használatával a savakkal 
szemben sokkal ellenállóbbá tehetjük a fogzománcot. Éppen 
ezért nagyobb szerepet kell szánni ennek az anyagnak. Hasz
nálata alapvetően két módon lehetséges: szájon keresztül a 
szervezetbejuttatva, illetve kívülről, helyileg alkalmazva. 
Hazánkban is kapható fluoros konyhasó, mely jól és egy

szerűen felhasználható ételeink elkészítésekor. Éz bármely 
háztartásban bevezethető módszer. Megjelentek a fluortab
letták is, amelyeket főleg a gyermekeknek javasolnak. Eze
ket azonban óvatosan és körültekintően kell alkalmazni, 
figyelembe véve például azt, hogy az adott településen mek
kora az ivóvíz fluortartalma. Ha túl sok fluort adunk cseme
téinknek, az éppoly ártalmas lehet a fogzománcra, mint a szu- 
vasság maga.
Ma már mindenki által hozzáférhetőek a jobbnál-jobb fluor
tartalmú fogkrémek. Rendszeres fogmosással - bármelyiket 
használva - hatékonyan védekezhetünk a szuvassággal szem
ben. A gyógyszertárban kapható Elmex gélt elég hetente 
egyszer alkalmazni. Egyszerre kis mennyiség elég belőle, így 
nem terheli meg vészesen a pénztárcánkat. Széles a kínálat a 
fluortartalmú szájvizekből is, a melyet a fogmosás mellett 
naponta rendszeresen lehet használni.
A táplálkozási szokásaink megváltoztatásával szintén jó 

eredményeket érhetünk el a megelőzés terén. Igyekezzünk 
olyan élelmiszereket vásárolni, amelyben cukorpótló anya
gok találhatók. A gyermekeinknek - ha már mindenáron 
nassolni akarnak - cukor helyett inkább csokoládét adjunk, 
mert az ebben lévő zsiradék szintén gátolja a szuvasság 
kialakulását. Természetesen a gyümölcs ettől is jobb meg
oldás.
Kerüljük a finom őrlésű lisztből készült ételeket, mert ezek 
rátapadva a fogra, jó táptalajt biztosítanak a betegség kiala
kulásához. Igyekezzünk minél többet rágni, és az ételeinkhez 
ne főzzük túl az alapanyagokat.

Az Aszódi Tükör következő számában arról olvashatnak, a 
hogy a fogszakember milyen módszereket alkalmazhat a 
szuvasság megelőzése érdekében.

Dr. Masznyik Ildikó 
fogszakorvos

Véradás hetven fővel
December 8-án - idén immár negyedik alkalommal - ismét 

véradásra került sor az Aszódi Fiúnevelő Intézetben. A fel
hívásra ezúttal több, mint 70-en jelentkeztek, s közülük - kü
lönféle egészségügyi problémák miatt - mindössze négy 
véradó segítségét kellett elutasítani.
A szervezők ezúton is köszönetét mondanak minden meg

jelent polgárnak.

Állatorvosi ügyelet
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére ki
alakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet januári 
beosztása az alábbiak szerint alakul:

Január 9-én 8 órától január 11-én 8 óráig:
Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5.
Tel: 06209566-529

t ü .  I-fx. - " f e l

Január 16-án 8 órától január 18-án 8 óráig:
: Dr.Soós Endre 

Aszód, Kossuth L. u. 51.
Tel: 28 400-062

Január 23-án 8 órától január 25-én 8 óráig:
Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel: 06 30 9229-420

Január 30-án 8 órától február 1-jén 8 óráig:
Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62.
Tel: 28 400-207

Vásárok Aszódon 
és környékén 1999-ben

Aszód: február 20., március 20., április 17., május 22., 
augusztus 21., október 16., november 20.
Hatvan: január 19., február 16., március 23., április 20., 

május 19., június 22., július 20., augusztus 24., szeptember
21., október 19., november 23., december 21.
Túra: márciustól minden hónap első szerdáján 
Jászfényszaru: március 7., április 4., április 25., június 2.,

június 13., augusztus 2., augusztus 8., szeptember 3., szep
tember 19., szeptember 26., október 3., október 17. 
Jászberény: február 13., március 13., április 10., május 8., 

június 2., július 10., augusztus 14., szeptember 11., október
9., november 13., december 11.
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Olvasol tevéi

ó e  nem  v á lto tt ig é ze t

Az ember haj lamos arra, hogy azt higgye: a városban történő 
dolgokat az arra illetékesek mindig átgondolják, mielőtt 
cselekszenek. így például a tervezők és kivitelezők is. Sajnos 
azt kell tapasztalnunk, hogy nem mindig.
Jó egy éve felújították a Szontágh lépcső elöregedett, bal

esetveszélyessé vált lépcsőit, és a lépcső melletti vízelve
zetőt. Sajnos nem elég körültekintően. Feltehetően költség- 
kímélés miatt nem szedték fel a vízelvezető árok téglabur
kolatát, hanem vastag betonréteget húztak fölé. Ezzel a meg
oldással valóban szép sima lett a vízelvezető alja, viszont a 
lépcső túloldalán található kerítés vonaláig, néhol még ma
gasabbra is, emelkedett fel az árok szintje. Nagyobb eső ese
tén a víz egy része átbukhat a kert irányába. Télen a járdáról 
letakarított hó nem fér el az árokban, hanem azt eleve rá kell 
hányni a kerítésre. Ezzel nemcsak bosszúságra adtak okot, 
hanem kifejezetten balesetveszélyes helyzetet is teremtettek 
az "alkotók". A legfelső lépcsősor felújítását úgy oldották 
meg, hogy jó vastag rétegben betont raktak a megkopott lép
csőfokokra. így azokat nem kellett lebontani: kevesebb mun
kával és kevesebb anyaggal meg lehetett úszni a rendbetételt. 
Csupán egy dologra nem figyeltek: az addig sem túlságosan 
magas korlát gyakorlatilag használhatatlanná vált, különösen 
a fölülről érkező számára. Mire sikerülne elérnie a korlátot, 
csúszós időben nagy valószínűséggel a lépcső alján találja 
magát, aki ott szándékozik lejönni. Szerencsére az elmúlt

Aszód Város Önkormányzata 
az alábbi munkák kivitelezésére 

pályázatot ír ki:

1. Dózsa Gy. út Miskolci köz közötti lépcső, támfal
2. Aszód, Régész út 2-14-ig terjedő terület felszíni 

csapadékvíz-elvezetése
3. Aszód, II. sz. csapadékvíz főgyűjtő (a Posta melletti) 

nyílt árok burkolása a vasúti hídig, 240 fm.
4. Aszód, Dózsa Gy. út 21. az. alatti ingatlan mögötti 

támfal helyreállítása

Beadási határidő: a megjelenéstől számított 20. nap.

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési 
feltételekről a Műszaki iroda ad írásbeli tájékoztatást. 
Helyszíni szemle: igény szerint.

A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének 
feltüntetésével, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell 
leadni.

A kiírásban szereplő határidő elmulasztásajogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében törté
nik, a határidőt követő 3 napon belül, a Közbeszerzési 
Bizottsági ülésen.

A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő- 
testületi ülésen történik.

---------------------Aszód, 1999. január 5 .----------------------

télen alig volt csúszós időszak, így nem történt baleset.
Hogy ne is történjék, még valamikor augusztus-szeptember 

folyamán - vissza lehetne keresni az önkormányzati jegyző
könyvek "közérdekű kérdések és bejelentések" részében - fel
hívtam erre az áldatlan állapotra a figyelmet. Képviselő- 
társamtól, aki egyben a GAMESZ vezetője is, ígéretet kap
tunk, hogy még kellő időben elkészül a korlát magasítása. 
Azóta várok. Időnként megfordulok a Szontágh lépcsőn és 
környékén, s látom, hogy a korlátmagasítás mindeddig ígéret 
maradt.
Vajon hány kéz- és lábtörés kell hozzá, hogy a korlát maga

sabb legyen? És kérdezhetem azt is, hogy miért jó télen beto
nozni. Mert a korlátot egy kicsit meg is kell nyújtani, s ebben 
az esetben a kiegészítést a talajban is célszerű lenne rögzíteni. 
Mégpedig betonba.

Honig Antal

Tanfolyamok 
a Művelődés Házában

A Művelődés Háza kellő számú jelentkező (8-10 fős csoport) 
esetén 60 órás kezdő és haladó szintű angol és német nyelv
tanfolyamot, valamint 45 órás alapfokú számítógép-kezelői 
és szövegszerkesztői tanfolyamot indít. (Utóbbihoz minden 
résztvevőnek külön számítógépet biztosítunk.)

Érdeklődni személyesen a Művelődés Házában, vagy a 400- 
606-os telefonszámon Rácz Zoltán művelődésszervezőnél 
lehet.

Ha számodra is vonzó 
a filmművészet...
Ha szeretnél értékes és érdekes 
filmeket nézni...
Ha szeretnél ezekről egy csésze 
tea mellett beszélgetni...

A kkor hétfőnként 
18 órakor a 

Művelődés Házában  
vár a

Filmklub
Januárban:

Kortárs magyar filmek

11-én: Szabó István: Édes Emma, drága 
Böbe

18-án: Koltay Róbert: Sose halunk meg 
25-én: Kern András: Sztracsatella
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Egy kis nyelvelés

Marha húsárak
Az egybe- és különírás kérdéseiről már esett szó e rovat tör
ténetében. S hogy most ismét ilyen téma következik, azért 
van, mert életünk mindennapjaiban tucatszám vigyorognak 
ránk az ilyen és ehhez hasonló, helyesírási szempontból hibás 
szövegek, feliratok.
Azt is mondhatnám, hogy legalább van min mosolyognunk, 
de magyartanárként csak kudarcként tudom megélni ezeket 
az eseteket. Mert mindig arra figyelmeztetnek: mondhatsz te 
a katedráról, amit akarsz. Rohanó, elanyagiasodó világunk
ban egyre kevesebb szerepük van a valódi értékeknek. Pedig 
a nyelv érték, s a helyesírás ismerete rendkívül fontos.
A címet adó felirat egy húsboltból származik. Nem Aszód

ról, mert helyi feliratot nem szívesen idézek. Tartok tőle, 
hogy a magukra ismerők szándékos hántásnak tekintenék. 
Pedig csak ajobbítás szándéka vezérel.
A címadó szókapcsolat ebben a formában arról tájékoztatja a 
vásárlót - s egyúttal az olvasót is -, hogy a boltban található 
húsárak marhák. Pedig nyilvánvalóan az a szándék vezette a 
felirat megalkotóját, hogy a boltba belépő vásárló tudja, hogy 
az ott kapható marhahúsfajták mennyibe kerülnek. Helyesen 
így kellene írni: marhahúsárak.
Nem gondolom, hogy az egyébként szimpatikus hentesfiút 
meg kellene kövezni, talán még azt a kérdést sem kellene 
feltenni ebben az esetben, hogy "Ki volt tanítód, hol jártál 
iskolába?". Az viszont már a megdöbbenésen túl is elgon
dolkodtató, hogy a tévéműsorokban elképesztően sok hibás 
felirattal találkozunk. Az már nem is meglepő, hogy az egyéb 
szót egyre gyakrabban látjuk kettőzött b-vel írva.
Úgy gondolom, elvárható lenne, hogy például a vak gyer

mekek úszáslehetőségének bővüléséről tudósító riport felira
ta pontos legyen abban a tekintetben, hogy ki segíti a fogya
tékos gyermekek úszástanulását. Mesterségét tekintve úszó
mester. A felirat szerint úszó mester. Aki viszont a riport ké
szítésének időpontjában éppen medencén kívül volt. Azaz 
nem úszott. Pedig a felirat szerint éppen úsznia kellett volna. 
Innen már csak egy lépés, hogy az irodalomkönyvben a 

görög bukolosz magyar megfelelője ne marhapásztor, hanem 
marha pásztor alakban jelenjen meg. Pedig a kettő messze 
nem ugyanazt jelenti.

(-g -l)

Szakkörök, figyelem!
A Művelődés Háza kézműves és rajzszakkört indít. Várunk 

minden gyermek és felnőtt érdeklődőt január 14-én 17 órakor 
a Művelődés Háza Ifjúsági Klubjában. A szakkört Zsembe-
rovszkyné Molnár Márta keramikus vezeti.

*

A Művelődés Háza színjátszó szakkört indít általános és 
középiskolás diákoknak. Várunk minden olyan érdeklődőt, 
aki szeretne mozgás- és beszédtechnikát tanulni, színdara
bokban játszani. Az első találkozóra február 10-én 16 órakor 
kerül sor a Művelődés Háza Ifjúsági Klubjában. A szakkört 
Herr Piroska vezeti.

Pótszjlveszterj programok
Rock and roll randevú II.
A gödöllői művelődési központban 

1999. január 16-án, szombaton 20 órától 
a 60-as,70-es,80-as évek fergeteges házibulijainak 

slágereit idézi fel az 
ÁTRIUM DANCE BÁND

Sztárvendég:
KOMÁR LÁSZLÓ

A belépő ára 2.000 Ft/fő, amely magában foglalja a vacsora 
árát is. Asztalfoglalás a művelődési központban.

Tel: 420-977 
*

Február 7-én vasárnap 19 órakor
a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermében

Bajor - Koós vidám zenés kabaré

Belépődíj: 900,- Ft
Jegyek már kaphatók az iskolában, 

illetve a Városi Könyvtárban

Indonézia
Január 14-én, csütörtökön 14.30-kor az evangélikus gim

náziumban dr. Makra László botanikus, a JATE docense 
Indonéziáról tart előadást.

Apróhirdetések
Camping kerékpár eladó. Érdeklődni: 400-606, 400-009 

Garzon méretű lakást bérelnék. Érdeklődni: 29/411-276

Olcsó üdülés Gyulán, üdülőszövetkezetben 1999. március 8- 
tól 21-ig kiadó apartmanban. Bükfürdőn 1999. március 31- 
től április 13-ig kiadó egy apartman. Érdeklődni lehet este a 
401 -3 52-es telefonon.

Aszódon új családi ház sürgősen eladó.
Érdeklődni: 28/401-968, 400-606

ASZÓDI TÜKÖR

Kiadó és nyomda:
ARTWIND KFT. - Gödöllő 

Nyomdai előkészítés: 
RH+VIDEO BT. - Gödöllő 

Megbízott felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

Városi Könyvtár
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.

Tel: 28/400-606

Tisztelt
Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk éves előfizetési díja idén is 500 Ft. 
Az Aszódi Tükörre a Városi Könyvtárban lehet előfizetni.
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Labdarúgás

A vezetésváltás lendületet hozott
Hogyan tovább, Aszód FC? Erre a kérdésre próbáltak 

választ találni a város futball klubjának őszi közgyűlésén 
résztvevő edzők, játékosok és szurkolók. A sportág 
ugyanis olyannyira válságos helyzetbe került városunk
ban, hogy a csapatnak a körzeti bajnokságban való indí
tása is csak a legutolsó pillanatban vált lehetségessé. 
Köztudott, hogy a labdarúgóklub évek óta anyagi gondokkal 
küszködik. A klub elnöksége tavaly az 1997. évi támogatás 
két és félszeresét - több, mint kétmillió forintot - kérte az ön- 
kormányzattól. A képviselőtestület az infláció mértékét fi
gyelembe véve 630 ezerről 700 ezerre emelte az összeget, 
illetve egy közhasznú munkást biztosított a gondnoki te
endők ellátására. A működésben fellépő zavart tovább fo
kozta a Palotás együttesét támogató vállalkozó ajánlata, aki 
nem kevesebbet ígért, mint azt, hogy a csapatot áthozza 
Aszódra, és a jövőben a város nevén szerepelteti az NB II- 
ben. Az ígéretből semmi sem lett, néhány játékos viszont tá
vozott, mondván: az NB Il-es gárdában úgysem lesz helye. 
Miután egymást követték a vereségek és lassan egy csapatra 
való labdarúgó sem maradt itt, a klub vezetése lemondott.

Az ősszel megválasztott új elnökségnek ebből a helyzetből 
kellett feltámasztania az aszódi labdarúgást. A bajnokságban 
való indulást végül az önkormányzat 80 ezer forintos gyors
segélyéből sikerült biztosítani. A város nemrégiben újabb 
összeget utalt át a klub számlájára, a polgármester pedig az 
egyik vállalat támogatását megnyerve autóbuszt szerzett az 
együttes idegenbeli meccseire való utazásához. A klubnak 
csak a gépkocsivezetőt kell fizetnie.
Az elnökség új tagjait a korábbi csapattagok elfogadták, és 
egymás után jelentkeztek játékra. Edzőjüknek, Pintér Mik
lósnak sikerült belőlük és a tehetséges fiatalokból egy vi
szonylag ütőképes felnőtt gárdát építeni, amely ősszel a kör
zeti bajnokság hatodik helyét szerezte meg. Az ifjúsági kor
osztályúak - nekik Pallagi Imre a trénerük - csupán rosszabb 
gólkülönbséggel szorultak a negyedik helyre, míg a serdülők 
Pálfi István irányításával ugyancsak negyedikek lettek. A 
novemberi banketten a játékosok közül néhányat különösen 
megdicsértek a őszi teljesítményükért. A felnőtteknél Tóth 
Attila középpályás - egyben a csapat gólkirálya - és Rizsák 
Krisztián kapus bizonyult a legjobbnak. (A háló őreit Kis

r

íjászat

Aszódiak a válogatottban
A Magyar íjász Szövetség kijelölte az 1999. évi válogatott 

keret tagjait. A 3 D szakágban két aszódi sportoló is bekerült 
a legjobbak közé. A gyermek korosztályban Juhász Csaba, 
míg a felnőttek Compound Unlimited kategóriájában Juhász 
Attila előtt áll az a lehetőség, hogy hazánkat képviselje a 
nemzetközi versenyeken. Ahhoz azonban, hogy ez így tör
ténhessen, nemcsak jól kell lőniük, hanem szponzorokat is 
kell találniuk. Lehet, hogy ez a nehezebb?
A szövetség közzétette a 3 D Alpen Kupa nemzetközi ver
senysorozat végeredményét. A gyermekeknél Juhász Csaba 
a 8., ajunioroknál Juhász Ákos a 8. ,míg a felnőtteknél Juhász 
Attila a 22. helyen zárt. Mindhárman egy(!) versenyen tudtak 
indulni. R■ Z.

János edzi.) Az ifiknél Hódul Gábort és Pető Lászlót emelték 
ki, míg a serdülőknél Gádor Attilát és Franka Zoltánt jutal
mazták oklevéllel.
Túrosán István elnökségi tag szerint a legfontosabb teendő 

továbbra is a klub működéséhez szükséges anyagi háttér 
biztosítása, valamint az utánpótlás nevelése, a fiatal játéko
sok versenyeztetése. Természetesen ezután is rászorulnak az 
önkormányzat hathatós segítségére, ám emellé szponzorokat 
is keresnek. A bevétel a januárban bevezetésre kerülő tag
sági díjakkal tovább gyarapodik. Az igazolt játékosoknak, a 
vezetőknek, a klub elkötelezett híveinek ugyanis ezentúl 
éves klubtagsági igazolványt kell vásárolniuk, amely a ta
nulóknak 1.000, a felnőtteknek 2.400 forintba kerül. Meg
váltani azért érdemes, mert a közgyűléseken csak ennek bir
tokában lehet szavazni.
A labdarúgóklubnak jelenleg 70 igazolt játékosa van, emel
lett sok kisdiák jár a Csengey iskolában az 1-2. illetve a 3-4. 
osztályosoknak beindított focisuliba. Őket csak 12 éves 
koruk után lehet leigazolni. A labdarúgóklub a sportág nép
szerűsítésének programjába a többi iskolát is szeretné be
vonni, mert a bajnokságokban való szereplésen túl fontosnak 
tartja, hogy a városban tanuló fiatalok tömegesen, szervezett 
formában sportoljanak.

Diákfoci

Iklad A csapata volt a mumus
December elején Aszódon rendezték meg az I. korcsoportos 

(3-4.osztályos) teremfoci diákolimpia körzeti döntőjét, ame
lyen 7 csapat - köztük a város két általános iskolájának két 
együttese - vett részt.
Eredmények: A csoport: Iklad-Püspökhatvan 9:5, Aszód 

Csengey - Aszód II. sz. Iskola 5:1, Püspökhatvan - Aszód 11. 
sz. Iskola 5:0, Aszód Csengey - Iklad 2:4, Aszód, II. sz. 
Iskola-Iklad 1:9. B csoport: Hévízgyörk-Iklad B 2:1, 
Domony - Iklad B 3:0, Domony- Hévízgyörk 3:0.
A döntőt Iklad A csapata vívta a domonyiakkal. Az ered

mény 2:0 lett az ikladiak javára, így ők jutottak a megyei 
döntőbe.

Juhász Attila

Torna
r

Újabb aszódi siker született 
Ráckevén

Ráckevén 5 csapat részvételével rendezték meg a középis
kolás megyei leány tornacsapatok területi versenyét. A gyen
ge mezőnyből elegáns tartásával, biztos versenyzésével ki
emelkedett gimnáziumunk csapata. A versenyt magabizto
san nyerték lányaink, 4 ponttal előzték meg a második helye
zett nagykőrösi Arany János Gimnázium együttesét.

Kiemelkedő teljesítményéért dicséret illeti Bíró Szilvia, 
Csorba Bea, Kovács Ágota, Kovács Éva, Szilágyi Gyöngyi, 
Tóth Éva versenyzőket.

Nyíry Szabolcsné

Következő lapzárta: január 25-én


