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Emelni vagy nem emelni? - volt a kérdés a legutóbbi kép
viselő-testületi ülés zsebbe vágó napirendi pontjainak tá r
gyalásakor. A városatyáknak dönteniük kellett a polgár- 
mester fizetésemeléséről, a tavalyi fel nem használt szabad
ságának pénzbeni megváltásáról, az alpolgármesteri, illetve 
a képviselői tiszteletdíjak inflációkövető módosításáról. Az 
érvek és ellenérvek felsorakoztatása után a városatyák saját 
díjazásukról nem tudtak dönteni, így az m aradt a tavalyi 
szinten, míg a város első embere ezután 11,5 %-kal több bér
jellegű juttatást kap.
A városatyák még tavaly novemberben 67 %-kal emelték meg 
a képviselői tiszteletdíjat, ami ezzel bruttó 18 ezer forintra 
emelkedett. A bizottsági üléseken való részvételért a képvise
lők nem részesülnek díjazásban, a külsős tagok bruttó 4.000, 
míg a bizottsági elnökök bruttó 5.000 forintot kapnak. A napi
rendi pont tárgyalásakor kiderült, hogy a tavalyi döntéssel szem
ben - akkor mindenki egyetértett az inflációkövető 10%-os eme
léssel - a pénzügyi bizottság nem támogatja az emelésre vonat-

(folytatás a 2. oldalon)
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Február 3-án városunkban ülésezett az Országgyűlés Kör- bán az országos átlagnál többen halnak meg daganatos 
nyezetvédelmi Bizottsága. A térség azért került érdeklődé- megbetegedésekben. A bizottság tagjai ellátogattak a galga- 
sük középpontjába, mert a választókerület képviselője, mácsai veszélyeshulladék-lerakóhelyre, ahol megismerked- 
Tóíh Gábor által összegyűjtött számadatok szerint a régió- tek az ott alkalmazott technológiával. (cikkünk a 7. oldalon)
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2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek_
A képviselő-testület elsőként a város Polgármesteri Hivata

lának 1998. évi munkájáról hallgatott meg beszámolót, amelyet 
egyhangúlag elfogadott. A városatyák egyedül a Műszaki Iroda 
hatékonyságával szemben emeltek kifogást. Kissné Kulybus 
Gizella jegyző és Bagyin József polgármester jelezte: bár el
ismerik, hogy a hatósági jogkör megnövekedésével az elvég
zendő feladatok száma is több, ennek ellenére - a térségi hatósá
gi feladatok kivételével - nem elégedettek az iroda munkájának 
hatékonyságával, ezért a közeljövőben valószínűleg átszerve
zésre kerül sor.
Egyetértett a képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat II. 

ütemben történő megvalósulásához - Hévízgyörkkel és Baggal 
közösen céltámogatásra - beadott pályázattal. A beruházás gesz
tori feladatait Bag község önkormányzata látja el.
A képviselő-testület elfogadta az Aszódi Tükör szerkesztői 

pályázatára vonatkozó előterjesztést. Lapunk megjelenésével 
egy időben talán már a beérkezett pályázatok bizottság által 
történő elbírálása is megtörténik, hogy aztán a hónap közepén a 
képviselők döntsenek, kit tartanak érdemesnek a lap felelős 
szerkesztői tisztére.

Ünnepek, megemlékezések

A városatyák elfogadták azt az előterjesztést, amely javasolja, 
hogy az önkormányzat tekintse fontos feladatnak az álla
miságunk kezdetének 1000., Aszód nevének első említésének 
600. évfordulójának megünneplését. Az ünnepségsorozat meg
tervezésére hívjon létre emlékbizottságot, amelynek élére dr. 
Asztalos István nyugalmazott múzeumigazgatót javasolja. Az 
előterjesztés szerint az emlékbizottság feladata az Aszód vá
rossá nyilvánításának 10. évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnepség kidolgozása is.
Az előterjesztés elfogadásával megváltozott a március 15-ei 

ünnepség helyszíne. Az 1848-as emlékmű körüli forgalmi 
helyzet és a zaj miatt a megemlékezés a Petőfi Múzeum előtti 
térre kerül át.

A képviselő-testület elfogadta a Művelődési, Közoktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága azon javaslatát, hogy az 1999. évi 
Aszód Fesztivál előkészítése érdekében hozzanak létre Fesz
tivál Bizottságot. A bizottság feladata a pályázat meghirdetése, 
az erre érkező pályaművek elbírálása, illetve a rendezvény ér
tékelése, elszámoltatása. A bizottság tagjai Bagyin József 
polgármester, Búzás János és Kvaka István képviselők, Puskás 
Péter, a művelődési bizottság tagja és Rácz Zoltán művelő
désszervező lettek. A tagok közé javasolt Asztalos Tamás kép
viselő nem fogadta el a megbízatást.
A képviselő-testület döntése alapján a város önkormányzata 

költségvetési támogatási igénylést nyújt be az ivóvíz és csa
tornaszolgáltatás kiugróan magas ráfordításainak mérséklé
séhez. A városatyák végezetül a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intézkedésekről szóló jelentést hallgatták 
meg.

1999. február 2.

Szokatlan időpontban (kedden) tartott soron kívüli ülést a kép
viselő-testület. A legfontosabb, egyben legsürgősebb napirendi 
pont, a város 1999. évi költségvetésének elfogadása volt annak 
érdekében, hogy az önkormányzat eséllyel pályázhasson a köz
ponti támogatásra. (A költségvetés számadatait mellékletünk 
segítségével ismerhetik meg.)

_____________________  1999. január 27.
A második napirendi pont is a pénz körül forgott. 1998. decem
berében ugyanis olyan pótelőirányzatok érkeztek, amelyek 
miatt a költségvetésben pénzügyi előirányzatok módosítását 
kellett végrehajtani. A város költségvetése 44 millió 905 ezer 
forinttal növekedett, ami 815 millió 827 ezer forintra módo
sította a végösszeget. A többletbevételt többek között a lekötött 
pénzeszközök kamata, a vis maior támogatás decemberi megér
kezése, illetve a Vízügyi Alap szennyvízcsatorna építésre adott 
támogatása eredményezte.
A képviselő-testület meghosszabbította a Kossuth Lajos u.59 

szám alatti terület egy részét használó Masconi Kft. bérleti 
jogviszonyát. A gazdasági társaságnak elővételi joga van a szó
ban forgó területre, ám azt az önkormányzat a kusza tulajdonosi 
jogviszonyok - ennek kiderítése és megszüntetése már folya
matban van - miatt egyelőre nem tudja értékesíteni.

Versenytárgyalási biztosíték, pályázatok

A képviselők elfogadták a kiírásra kerüíó. I millió forintotmeg- 
haladó pályázatok versenytárgy alás: biztosítékára tett 10 ezer 
forintos javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a későbbiekben 
vizsgálják meg, a biztosíték fedezi-e az előkészítési munkák 
költségeit. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy a 100 ezer 
forint alatti munkák esetében a GAMESZ. illetve a Műszaki 
Iroda dönt arról, ki végezheti el az adón feladaiot. az e fölötti 
összeg esetében pedig a pály ázatok megismerése után a Köz- 
beszerzési Bizottság tegyen javaslatot. A meghirdetés módjáról 
az elvégzendő munka ismeretében döntaképvíseló-testület.
A képviselő-testület ezután támogatási kérelmekre tett javas

latokról határozott. Ennek értelmében a tavaly átadón, mészár
széket szimbolizáló emlékműre kovácsoltvasból készített, bárd 
alakú cégér kerül. Fedinecz Atanáz festömúv észtől a város el
ismerése jeléül 50 ezer forint értékben kepe: vásárol. íjászok 
támogatásáról is döntött a képviselő-testület a terep íjászatban 
országos bajnok Juhász család ennek köszönhetően 150 ezer 
forint értékben vehet íjászfelszerelést, míg Ondrik Tibor ered
ményességét 50 ezer forinttal segíti a város 
A pénzmaradvány terhére 500 ezer forintot szavazón meg a 

képviselő-testület a Gondozási Kozpcr.t átalakításához szük
séges pénzügyi fedezet biztosítására. A Petőfi Sándor u. 6. szám 
alatt kialakítandó önálló irodahelyiségjbeagyermekjóléti és csa
ládsegítő szolgálat szakembere költözik.

1999. február 17.

A képviselő-testület elsőként az ipart terület kialakításának 
programjával foglalkozott. Az elózó képviselő-testület 1996- 
ban döntött arról hogy a régi v ásártér mögött, a balassagyarmati 
vasút és a Berkes utca közötti részen alakítsanak ki egy po
tenciális ipari területet. Az önkormányzat azóta megrendelte a 
szabályozási tervet, és megkérte annak szakhatósági engedé
lyeit. Folynak a tárgyalások hét ingatlanrész tulajdonosaival is, a 
szerződéseket nemsokára megkötik. A rég benzinkút mögötti 
egy hektáros földdarabnak a BC ÍN VESZT KFT. személyében 
már vevője is akadt. A befektetési vállalkozás kereskedelmi 
vagy ipari tevékenységbe fog, amenny iben a hulladékgyűjtő 
telep elköltözik onnan. A cég egyébként jelezte, újabb terület is 
érdekelné.
A második napirendi pontban az 1998. évi pénzmaradványok 

felosztásáról döntöttek a képviselők. Ezután a közművelődés
(folytatás a 3. oldaton)
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(folytatás a 2. oldalról)

színtereinek meghatározása került sorra. A képviselő-testület 
még tavaly novemberben elfogadta a város közművelődési ren
deletét, és az önálló közművelődési intézmény megalakítását 
1999. március elsejei határidővel mondta ki. A Közművelődés 
Otthona alaptevékenysége színtereként a Művelődés Háza ka
maratermét, az önálló épületrészben lévő kistermet, valamint a 
Csengey Gusztáv Általános Iskolából átadott két alagsori termet 
használhatja.
Ismét a napirendi pontok között szerepelt az önkormányzati 

lakások ügye. A képviselő-testület most csak arról határozott, 
hogy mivel a lakáskoncepciót csak gazdasági alapon lehet jól 
elkészíteni- májusban újra napirendre tűzi a kérdést.

A következő napirendi pontokban az önkormányzati kép
viselők és a bizottsági tagok 1999. évi tiszteletdíjáról, a polgár- 
mester bérének emeléséről, a szabadságának pénzben történő 
megváltásáról, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítá
sáról döntött a grémium. A témával külön cikkben részletesen is 
foglalkozunk.
A képviselő-testület jóváhagyta a köztisztviselők 10 százalékos 
béremelésére tett javaslatot.
A városatyák döntöttek az 1999. évi Aszód Fesztivál pályázati 

kiírásáról. Eszerint a pályázónak vállalnia kell a programok és a 
vendéglátás megszervezését és zavartalan lebonyolítását. Az 
augusztus 19.és 22. között megtartandó esemény programjai to
vábbra is ingyenesek lesznek. A fesztivál területének használati 
díja 500 ezer Ft.
759 ezer forint bérleti díjjal tartozik az önkormányzatnak a 

Kossuth Lajos u 27. szám alatti ingatlan bérlője, a Vásár-Hely 
Kft. A képviselőtestület úgy döntött, nem ad helyt a cég méltá
nyossági kérelmének, és a cégbírósági információk beszerzése 
mellett továbbra is a teljes összeget követeli.
A képviselő-testület végül a két ülések között tett intézkedé

sekről hallgatott meg beszámolót.
R. Z.

Egy elutasítás előnye

Több idő marad a városra

Visszaadta a Pest Megyei Közgyűlés művelődési bizott
ságának külső szakértőjeként való megbízatását Asztalos 
Tamás képviselő. Az ügy előzménye, hogy az érintett 
írásban kérte a város képviselő-testületét, tegyék lehetővé, 
hogy részt vehessen a bizottság munkájában, és időpont 
ütközések miatt néhány esetben változtassa meg az ülések 
időpontjait. A grémium viszont úgy ítélte meg, erre nincs 
mód, mivel már így is nehezen tartható az eltervezett 
menetrend.

A Fidesz képviselője az elutasítást tudomásul véve jelezte: 
tulajdonképpen nem bánja, hogy kérelme nem talált megér
tésre, mert így több ideje marad a városért végzett szol
gálatára.

Asztalos Tamás egyébként nemrégiben nyújtotta be a har
mincötödik beadványát.

-rácz-

Zsebbe vágó 
napirendi pontok

(folytatás az I. oldalról)
kozó javaslatot. Az önmérsékletre Asztalos Tamás fideszes vá
rosatya szólította fel képviselő-társait, aki legutóbbi bead
ványában arra hivatkozott, hogy az évenkénti emelés veszélyes 
lehet, mivel a végére kikerekedő csinos kis összeg vonzóvá teszi 
a képviselőséget - az anyagiakért bármire képes emberek szá
mára is. Márpedig ő úgy gondolja, hogy a tisztség betöltése a 
városért tett szolgálat, amit nem szabad pénzben mérni. Bagyin 
József viszont úgy foglalt állást, hogy a képviselői munka ma 
már nem jószándékú amatőrködés, hanem komoly feladatvég
zés, amit meg kell fizetni, vagy legalább csökkenteni illik a kép
viselő - a köz érdekében végzett tevékenysége miatt elszen
vedett- jövedelem kiesését. Kvaka István úgy vélekedett, nem 
lehet beszélni az önmérséklet hiányáról akkor, amikor a tisz
teletdíjak messze elmaradnak az önkormányzati törvény által 
lehetővé tett 67 ezer forintos összegtől.
A városatyák közül néhányan a 0, néhányan a 10 százalékos 
emelésre tett javaslatot támogatták, de olyan vélemény is el
hangzott: halasszák a döntést novemberre. Chugyik János, a 
pénzügyi bizottság elnöke jelezte: a tavalyi döntésüknek kö
szönhetően most csupán arról kellene dönteni, hogy a vita tár
gyát képező bruttó 2.000Ft/fő/hó összeget hozzácsapják e a je 
lenlegi tiszteletdíjhoz, vagy a bizottsági ülések díjazásaként 
külön fizessék. Határozat kétszeri szavazás után sem született, 
így maradt a jelenlegi összeg.
A város első emberének béremelésére tett javaslatot viszonylag 

simán elfogadta a képviselő-testület, annak ellenére, hogy 
Asztalos Tamás azt javasolta, ebben az esetben se változtas
sanak. A polgármester illetménye 100%-os beállású, vagyis a 
miniszteri alapilletmény 80 %-ának megfelelő összeget, bruttó 
182 ezer forintot keres. A tiltakozó városatya kiemelte, nem 
személyes jellegű kifogásai vannak, csupán semmi nem indo
kolja a javaslatot. Érvként megemlítette, a város közel 70 millió 
forintos forráshiánnyal küszködik, így nincs abban a helyzet
ben, hogy választott tisztségviselőinek bért fejlesszen. A pénz
ügyi bizottság viszont úgy foglalt állást, hogy a polgármester 
100 %-os bérbeállása annak köszönhető, hogy már harmadik 
éve nem emelték központilag az illetményalapot. A bérfej
lesztés nagy többséggel történő (9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
megszavazása valószínűleg annak a takarékosnak tűnő javas
latnak is köszönhető, amely szerint az emelés összegét a polgár- 
mester egy magán-nyugdíjpénztár számlájára utaltatja, meg
spórolva ezzel a munkáltató által fizetendő járulékterheket. 
Nagyobb vitát váltott ki a polgármester szabadságának pénzben 
történő megváltásaként kifizetendő 227.500 forintos összeg. A 
város első embere a feszített munkatempóból kifolyólag tavaly 
a nekijáró 39 szabadnapból csak 12-t tudott kivenni. A Munka 
Törvénykönyve előírja, hogy a közszolgálati jogviszony meg
szűnésekor a ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltani. 
Az önkormányzati törvény szerint a polgármester tisztsége 
megszűnik a helyi önkormányzati képviselő-testület megbíza
tásának lejártát követően - akkor is, ha újraválasztják őt.
A képviselő-testület azzal a kiegészítéssel szavazta meg a sza

badságmegváltás kifizetését, hogy a város első embere az elkö
vetkezendőkben készítsen szabadságolási tervet, és ennek alap
ján vegye ki szabadnapjait. Ezzel ugyanis nemcsak a saját 
egészségét védi, hanem a város költségvetésének is használ.
A képviselők döntöttek Kovács Tamás alpolgármester tisztelet
díjáról is, amely ennek köszönhetően bruttó 30.000 forintról 
34.500 forintra emelkedett.

R. Z.
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Megjegyzések Asztalos Tamás önkormányzati 
képviselő beszámolója kapcsán

(amely lapunk februári számában jelent meg - a szerk.)

A politikában divatos szokás az új "rezsimeknek" 100 nap 
türelmi időt adni, azzal a céllal, hogy azok megismerjék a valós 
tényeket, és megmutatkozzon az az irány, amit munkájukban 
követni fognak.
Az 1998. őszén megválasztott aszódi önkormányzati képviselő- 
testület összetételénél fogva esélyt kapott a folyamatosságra, de 
azújításrais.
A képviselő-testületnek szembe kell néznie azzal a ténnyel, 

hogy a legalaposabbnak gondolt tájékozódás, véleménykérés 
alapján hozott döntést sem célravezető mindig kategorikusan, 
zárt keretek között kezelni.
Bizony, olykor döntésmódosításra van szükség. Például akkor, 
amikor a végrehajtás során ésszerűbb megoldás merül fel. Vagy 
akkor, amikor a városban élők egészítik ki a velük kapcsolatos 
rendelkezéseket, számukra elfogadhatóbbra igazítva azokat. 
Károsnak tartom azt a türelmetlenséget és merevséget, mely 

nem számol a lakosság igényével: igenis, az emberek javítani 
szeretnék a róluk hozott döntés minőségét! Ha ezt elismeri, 
akkor bizony módosítanunk kell a testület korábbi "bölcs" dön
tését.
Milyen jellegű módosításokról van szó Asztalos Tamás képvi

selő úr kifogásaiban? Milyen többletköltségek merültek fel? 
Kinek, kiknek az igényei, érdekei jelentek meg ezekben az ese
tekben?

A kisjavításokról
Az ominózus megjegyzés a kőszórásos utak javításával kapcso
latban merült fel.
A többletköltség - és ez a fentebb kifejtett gondolatsort igazolja 
- a helyi lakók többletigényéből fakadt.
Pl. a Honvéd utca javítása idején a Bethlen Gábor utcában lakók 
is kérték, hogy egyidejűleg az ő utcájukat is egyengessék el a gé
pek. Vagy a Nyár utca-Ősz utca kereszteződéssel egy időben az 
Ősz utca végének felsározódott szakaszát is szórassuk le zúzott 
kővel.
Ilyen és ehhez hasonló helyzetek igen gyakran előfordulnak az 

önkormányzati munka során és az emberek nehezen fogadják el 
azt a választ, hogy erre nincs pénz! Szükséges ilyenkor a mérle
gelés és esetleg a pénzügyi átcsoportosítás is!
Ám nem csak az említett esetben fordult elő ilyen "többletké

rés" a munkánk során. Az intézményekben végzett kisjavítások 
kapcsán rendszeresen többletigényt jeleznek, logikus és jogos 
javaslatokat tesznek az intézmények, ezeket a többletbevételek 
terhére vagy költségvetési átcsoportosítással engedélyezi a kép
viselő-testület.
Ehhez hasonlóan teljesen logikus javaslat volt a zsidótemető 

felújításakor, a felújítás vezetőjétől az, hogy a kerítés mellett lé

vő 200-250 m -es földdepóniát az ünnepi átadásig szállítássá el a 
város. Ez a munka sem volt pénzügyileg tervezve, mégis el kel
lett végezni. Az ünnep tisztessége, méltósága ezt megkívánta. 
Asztalos Tamás képviselő úr kifogásolja a többletkifizetések 

tényét, ám az okot nem keresi. Teszi ezt ismételten annak elle
nére, hogy a téma megtárgyalásán túl a polgármesteri intéz
kedések és a testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelen
tésben tételesen mindezekről szó volt, sőt a képviselő-testület 
által hozott határozat alapján az első ütem 4. sz. tételét a belső 
ellenőr is megvizsgálta.
Bizonyára igaz az, hogy a kisjavításokat a képviselő úr által 

számított arányban végezték aszódi és más illetőségű kivite
lezők. A tétel második fele azonban az, hogy a felújításokat, 
nagyjavításokat - melyek több 10 millió Ft-ot tesznek ki - az 
elmúlt években csak aszódi vállalkozók végezték és végzik. 
Személyes kétségek mindig maradnak, maradhatnak az embe

rekben, de a képviselő-testület minden pénzügyi változtatást 
megtárgyal és elfogad, vagy ha nem látja célszerűnek, akkor azt 
nem fogadja el.

A Fesztivál- térről
Régész út-Papföldi út közötti terület sorsa - ahol az aszódi 

Fesztivál helyszíne van - valóban egy koncepció része. A 
Régész út - Mély út - Városréti - Podmaniczky utca - Papföldi 
utca - Nyár utca által határolt terület egy új városrésze lesz 
Aszódnak, melynek központja az Evangélikus Gimnázium. Erre 
elkészült a rendezési terv, a beépítési vázlat. Ebben ma kikerül
hetetlen a Fesztivál eseménysorozata és helyszíne. Ezt az ese
ményt nem szabad ma veszélyeztetni azzal, hogy a helyszíne 
nem stabil, nem elfogadott. A jól kialakult hagyomány 20-30 
ezer ember szórakozását bizonytalaníthatjuk el.
Valóban, a jelenlegi helyszín teljesen körbeépült, az ott élők 

nagyon sok jogos panasszal éltek már a Fesztiválunk miatt. 
Teljesen jogosnak tartom azt az igényt, hogy - okulva a nyugat
európai példákból - ne a város közepén legyen egy ilyen több
napos, több tízezer embert megmozgató rendezvény. Meg fog
juk találni a méltó és elfogadható új helyszínét a Fesztiválnak. 
Addig azonban csak teoretikus vita lehet a jelenlegi helyszín, és 
annak sorsa. A Fesztivál és az aszódi emberek - a környékbeliek 
is - összenőttünk. Ezért kell tisztességgel megtalálnunk egy új, 
méltó helyszint.

A lakbérekről, a lakásgazdálkodásról
A lakbéremelés valóban érzékeny pontja a képviselői mun

kának, de nem azért mert "közvetlenül ismerőseinkről, 
barátainkról van szó"! Hanem azért, mert sok elemet - szociál
politikát, oktatási-egészségügyi, stb. városi tevékenységet vég
zőket - vesz figyelembe gazdasági megfontolásokon keresztül. 
A lakbéreknek a lakásüzemeltetési költségeket fedezniük kell, 
és ez az alap. Miután a bérlők egyéni helyzetét figyelembe vevő, 
egyedi lakbéreket nem lehet megállapítani, ezért komfortfo
kozaton alapuló lakbéreket állapított meg a képviselő-testület, 
kizárólag gazdasági számításokra alapozva.

A képviselő úr javaslata találkozik az önkormányzat 1999. első 
félévi munkaprogramjával. Ebben újból tervezte a lakásgaz
dálkodási koncepció elkészítését a jelenleg kialakult helyzet 
figyelembevételével. A koncepció tárgyalását a tervezet február 
17-ei időpontról további javaslatokkal kiegészítve májusi ülé
sére halasztotta a képviselő-testület.

Bagyin József 
polgármester



TÜKÖR

Gondolatok a rrmegmutatomhogykicsinállakrr-\ezére\\rő\
Kovács Tamást gyermekkorom óta, ha nem is barátomnak, de 

mindig is jó ismerősömnek tartottam. Talán ezzel ő is így van!? 
Majd múltak az évek, és Tamás városi képviselő lett. Tiszteltem 
és fölnéztem rá bátorságáért, kiállásáért, valamint azért a mun
káért, amit az elmúlt rendszer masszív utóvédjeinek lebontása 
érdekében végzett. Emlékszem olyan testületi ülésre - meghí
vottként voltam jelen -, amikor egyedül Ő mert szembeszállni 
Bagyin József polgármester úr előterjesztésével (A Fesztivál-tér 
beépítésével kapcsolatos vita során.)!
Majd megint elmúlt néhány év, és Tamást Bagyin József polgár- 
mester úr javaslatára, a képviselő-testület alpolgármesterré vá
lasztotta. Ettől a pillanattól fogva egy önmagát emésztő, belül 
küszködő-vívódó, önmagát kereső embert látok. Ez nem az a 
Kovács Tamás, akit én ismertem!
Úgyhogy én most az Alpolgármester úrnak válaszolok, nem pe
dig Kovács Tamásnak!
Biztos vagyok abban, hogy az Alpolgármester úrnak nem állt 

szándékában senkit sem megbántani cikkével, de sajnos, ez 
szándékán kívül igen csak sikerült neki. Ez azonban a kisebbik 
baj! Aki közszereplést vállal, annak tudnia kell, meg fogják gya
núsítani hatalommal történő visszaéléssel, korrupcióval, meg 
fogják sérteni, talán még meg is fenyegetik azért a munkáért, 
amit a közért, esetünkben Aszód város összes lakosáért végez. 
Nem sérelemről van szó. Másról és többről!
Az igazi baj a cikkben megbújó penészes, ötvenes éveket idéző 
mód és hangszín. A teljesség igénye nélkül összefoglalom.
A demokráciában minden kijelentést, amit érvekkel, indokok

kal, bizonyítékokkal alá tudunk támasztani, a nevén kell ne
vezni! Az általános megfogalmazás jobb esetben félreértelme
zésre, kevésbé szerencsés esetben csúsztatásra, szerencsétlen 
esetben rágalmazásra adhat alkalmat. (író emberek tudják, hogy 
a toll veszélyes fegyver. Egy kiváló dologról, ha csak általános
ságban és fitymálva szólunk, akár az is elterjedhet, hogy egy ér
téktelen férc!) Az Alpolgármester úr nem nevezi nevén a dol
gokat. Ez hiba. Nagyon komoly, nagy hiba!
Az Alpolgármester úr nem mondja ki, hogy ki az, aki ki akarja 
csinálni a többieket. Remélem, nem a Polgármester úrra gondol! 
Ugyanis - a maga valóságában szemlélve az erőviszonyokat - 
rajta kívül erre senkinek sincs lehetősége!
Nem tudom, hogy az Alpolgármester úr szerint kik azok, akik 
nem toleránsak, vagy türelmetlenek. Szerintem mindazokra rá
ül ik a minősítés, akik ez idáig hozzá voltak szokva ahhoz, hogy 
minden úgy történik, ahogy azt ők eltervezték és senki sem 
játszik el a szálka-gerenda gondolatával rajtuk kívül!
A demokrácia arról szól, hogy a hatalom megbízása négy évre 

szól. Addig senki sem vonhatja kétségbe jogukat a vezetésre. (A 
jogot nem, de a hozzáértést és az alkalmasságot azonban igen!) 
A ciklus elteltével azonban lehetőség van a váltásra. Ez külön
bözteti meg a demokrácia hatalmát, a diktatúra hatalmától! Az 
utóbbi addig uralkodik, amíg meg nem döntik, vagy magától 
össze nem omlik. A ciklus négy éve alatt azonban többet to
lerálni, többször türelmesnek mutatkozni, a saját véleményt a 
másik véleménye alá rendelni, azt elfogadni, és ahhoz igazodni a 
kisebbségnek kell. A kisebbség jelen esetben, a képviselő-tes
tületben - ha valaki nem tudná - az "Együtt Aszódért" polgári 
koalíció tagságából áll!
Szóval nem értem az Alpolgármester úr okfejtését. Nem tudom 

pontosan kinek címezte gondolatait? Ha a Polgármester úrnak, 
azt furcsállom, hiszen a "hovászavaz ás ok" aránya nem ezt tá
masztja alá. (Azontúl én, ha valami nem tetszik a Polgármester 
úr munkájában, a nevén nevezem! Egyébként sohasem jutnánk 
el a vágyott 21. századi kisvárosba!) Ha azonban másnak, mond
juk a kisebbségnek címezte mondandóját az Alpolgármester úr, 
akkor azt hasonlóképpen furcsállom, hiszen nekünk, mint ki

sebbség, semmi lehetőségünk nincs arra, hogy megváltoztas
sunk egy döntést, csak akkor, és csak akkor, ha észérvekre ala
pozunk, ha toleránsak és türelmesek vagyunk, ha észre vesszük 
saját szemünkben a szálkát, ha tiszteljük a másik véleményét, ha 
el tudunk vonatkoztatni a javaslattevő személyétől és ha elfo
gadjuk a többség véleményét! Egyébként nincs.
Okulásképpen bemutatok egy gondolati párhuzamot, mely a 

Kádár-rendszer szemlélete és az Alpolgármester úr cikke között 
húz ívet. íme:
Horváth Csaba (történész): A Rákosi-féle "aki nincs velünk, 

az ellenünk" jelszó helyett, a Kádár által megfogalmazott "aki 
nincs ellenünk, az velünk van" lépett.
Alpolgármester úr. Félre kell(ene) tenni a személyes érzelme
ket, az egymás iránt érzett ellenszenvet. Hiszen a célunk közös: 
teremtsünk meg egy igazi közép-európai kisvárost a 21. század 
küszöbén, itt Magyarországon. Az eszköz nem lehet más, mint a 
közös munka.
... "ismétlem, a cél közös kell, hogy legyen!"
Kommentár (Asztalos T.): A  két szlogenből kiolvasható a hard 

és a soft diktatúra közti különbség! Ez különösebb magyarázatot 
nem igényel.
Szóval Alpolgármester úr, aki nem akar a többség uszályában 

menetelni, mivel más az elképzelése arról az útról, ami a vágyott 
21. századi kisvároshoz vezet, az nincs velünk? Az ellenünk 
van? De, ki is van kivel, és ki is van ki ellen? Egyáltalán miért 
kellene, hogy a cél közös legyen?! A cél csak a diktatúrában egy 
és oszthatatlan! Ismerjük mindannyian azt a szőnyeget, mely a 
közös cél felé vezetett. Azon meneteltünk negyven évig. Egy lé
pés előre, kettő hátra. Aztán hová is érkeztünk meg?
Az "Együtt Aszódért" polgári koalíció letett egy írásos progra
mot a választópolgárok asztalára. Tagjai ragaszkodnak is hozzá, 
hiszen ott ülnek a Tanácsteremben. De mihez ragaszkodnak 
azok, akik még szóban sem nyilvánították ki céljaikat?
Szóval, melyik az a cél, amelyiknek közösnek kellene lennie?
Ez a vázolt 21. századi kisváros lehet ILYEN is, meg OLYAN is. 
Azért, mert Ön a jelenleg többséget alkotó hatalomhoz tarto
zónak vallja magát, és az ILYEN felé menetel, nem jelenti azt, 
hogy az OLYAN felé vezető út hosszabb vagy nehezebb. Sőt 
még azt sem jelenti, hogy az ILYEN kisváros jobb, mint az 
OLYAN! Egyet viszont azért jelent. Annak, aki kizárólagossá 
tesz egy célt, semmi köze sincs a demokráciához, a tole
ranciához... Folytassam?
Alpolgármester ú r .... "Az előző képviselő-testületek munkáját 
nem ezek - értsd, tolerancia-hiány, türelmetlenség, szálka-ge
renda dialektikus ellentmondása etc. (Lásd a nevezett cikk föl
sorolását!) - jellemezték. Megéltünk heves szócsatákat, emelt 
hangú vitákat. De: kevesebb volt az üres, meddő, sehova sem 
vezető vita."
Kommentár (Asztalos T.)\ Ha valamit meddőnek, sehova sem 

vezetőnek minősítünk, akkor azt célszerű megnevezni, hogy 
azok is értsék, akik nem tudják, hogy miről van szó. Példa nélkül 
felelőtlenség ítéletet mondani! (Kifejezetten alpolgármester
ként!) Ez olyan megbízható, névtelen telefonáló véleményére 
alapozott kijelentés, amit ma már sehol sem fogadnak el bizo
nyítékként. Ezek a lebegtetett megjegyzések, kifejezetten bolse
vik felhangúak. Ilyen módszerekkel kevertek gyanúba és hur
coltak meg ezreket az elmúlt negyven évben! Ami nem konkrét 
az mindenre fölhasználható és vétlen emberek ellen fordítható. 
Az előző képviselő-testület munkáját a város fejlődési mutatói 

jellemzik. A jelenlegi képviselő-testület munkáját pedig cca. 
száz nap után ne minősítsük! Majd négy év után. Akkor minden 
bizonnyal ki fog derülni - valóban meddők, sehova sem vezetők 
voltak-e a viták! És majd akkor el lehet gondolkodni, hogy ki 
miatt is voltak olyanok, ha egyáltalán olyanok voltak!

Asztalos Tamás



6 ASZÓDI

Válaszok a "Gondolatok az önkormányzati munkáról" című cikkre
Ajánlom Kovács Tamásnak, mint gyermekkori ismerősömnek, 
és minden olvasónak, aki megtisztel, hogy ideje egy részét arra 
szánja, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a valósághoz. Meg
jegyzem, nem áll szándékomban, hogy e téma havonkénti foly
tatásáról gondoskodjak, csupán tisztázni akarom az említett 
írásban megjelenteket - azon személyek előtt, akik saját sze
mükkel nem látják, fülükkel nem hallják a testületi üléseken 
történteket. Mondhatják Önök, "Akinek nem inge nem veszi 
magára." Igen. De tessék megengedni nekem, hogy ha nem az 
enyém, ne is engedjem, hogy rám, (ránk) adják!

Először is szeretném azokat a vádakat cáfolni, amelyekkel meg
vádoltak engem, és az önkormányzati választásokon első ízben 
megválasztott képviselőtársaimat. Mert kérem ezek vádak, rá
galmak reám és új képviselőtársaimra (nem csak az Együtt 
Aszódért Polgári Koalícióból választott képviselőkre gondolok) 
nézve, sőt a bizottságok külsős tagjaira nézve is, akik a testületi 
ülésre a napirendi pontok kidolgozásánál munkálkodnak. 
Őszintén megvallva, nem jellemzőek az üres, meddő, sehova 

sem vezető viták, sőt olyat sem ismerek az képviselők közt, akik 
nem tudnak egymás szemébe nézni, és olyat sem, akik nem ráz
nak kezet az ülés végén, ismétlem - a végén!, és nem közben.

Az előző képviselő-testület munkáját, elért eredményeit jelle
mezni nekünk ma már nem sportszerű (pláne nem!, ha mi is ab
ban a csapatban fociztunk), ezt megtették a választópolgárok, 
véleményüket elfogadni, tiszteletben tartani kötelességünk. 
Bár megvallom, a köszönet, az elismerés kijár érte, vitathatat
lanul sokat fáradtak a városért.

Bízom abban is, hogy a munkánk célja közös, hogy minden kép
viselő a városban élő emberek életszínvonalának emeléséért 
dolgozik, egymás személyes tiszteletének megtartásával. 
Viszont azt elképzelhetetlennek tartom, hogy a közös munka 

része a sunyiság, a vád, a rágalom, az egymás leégetése, a fél
retájékoztatás, a mellébeszélés. Ezekkel közösséget vállalmi 
nem tudok, és nem is akarok. Talán nem is az jellemző a 21. 
század küszöbén egy közép-európai kisvárosra.

Ezért kérem Kovács Tamástól, mint régi ismerőstől, hogy az 
érintőlegesen érintettektől kérjen bocsánatot! Továbbá kérem 
Kovács Tamástól, mint alpolgármestertől, viselkedjen rangjá
hoz méltón, adja meg az idősebbnek járó tiszteletet, a bizalmat
lanság helyett a bizalmat szerezze meg képviselőtársaitól, név
telen áskálódás helyett fogja össze a testületet, adja át esetleges 
tapasztalatait (a közös célok elérésének felgyorsítása érdeké
ben), pontosítsa (egészítse ki!!!) írását a következőkkel:

- beszéljen nyíltan, nevezze meg az általa "megmutatomhogy- 
kicsinállak" vezérelv képviselőjét, és hogy ki kit akar kicsi
nálni?
-ki az a képviselő aki nem tiszteli a másik véleményét?
- ki az a képviselő akinek nem a javaslat számít, hanem a javas- 
lattevő ?
- melyek azok a témák, amelyben üres-meddő viták folytatnak a 
jelenlegi képviselők ?
- ki az, aki türelmetlen a másikkal szemben stb...

Bizalmam megrendült, ám reményeim vannak afelől, hogy a 
több mint nyolc éve csiszolás alatt lévő nyers formálatlan "gyé
mánt" megtalálja az utat, hogy egyszer ékszer legyen.

Búzás János 
képviselő

Kovács Tamás helyében ezt a cikket nem írtam volna meg. Mi, 
polgárok igen kíváncsian, néha már türelmetlenül várjuk azokat 
az eseményeket, tetteket, eredményeket, amik Aszód várost 
(nem 1-2 személyt) előrébb viszik. Sajnos hiába. Arra nem va
gyok kíváncsi, hogy bárki magáról bizonyítványt állítson ki és 
azt még írásban is közölje. Sértő, hogy butának, primitívnek 
néznek minket.
A programfüzeteket eltettük, az utolsó előtti választásokét is (!), 
sőt a 30-40 évvel ezelőttit is. Ejnye-ejnye, de érdekesek ezek! Jó 
volna, ha Kovács úr is áttanulmányozná.
"Félre kell tenni a személyes érzelmeket, az egymás iránt érzett 

ellenszenvet'". (Idézet Öntől). Sőt a másképpen gondolkodást és 
az azt követő pozitív cselekedeteket is végre el kellene fogadni. 
Nem mindenkivel közös a célunk! Mi is a "közép-európai kis
várost” szeretnénk megvalósítani, de nem ígéretekkel, szö
veggel, meddő vitákkal, hanem tettekkel! E cikk terjedelme nem 
engedi meg annak részletes, tényszerűen felsorolt okait, hogy ki 
miben gátolja városunk fejlődését. Négyszemközt vagy egy 
nyilvános fórumon szívesen elsorolom mindazokat, akik az Ón 
által elmondott, leírt szöveggel homlokegyenest ellenkezőek.
A közös munkánk legelső feltétele a 21, század szerinti gon

dolkodás, az értelem (!), az erkölcs (!) előtérbe helyezése. En
gem Kovács úr soha nem fog meggyőzni arról, hogy helyes, ha a 
történelem kerekét visszafelé forgatjuk. Önök (szerencsére 
egyre kevesebben) még mindig egy "Trabant-korszakban" él
nek, sajnos "Trabant gondolkodásmóddal." Ebből egyesek nem 
tudtak felfejlődni a 21. századi gondolkodásmódhoz. Mivel 
ezen szomorú tapasztalataink alapján már nincs reményünk a 
hitegetések megvalósítását tovább várni, ezért kénytelenek va
gyunk személyi cserékben gondolkodni.

Cikkének "Ezzel szemben...." bekezdésbeli felsorolásának 
minden mondatával egyetértek, csupán mindezeket nekem kel
lene Önnel szemben elmondani. Tehát már megint mást mon
danak, írnak és mást cselekszenek! Nyilván nem vezet jó irány
ba. Ezt 9 év tényei bizonyítják. Ezek viszont határozottan rossz 
irányba vezettek.
Az átmeneti állapotot 54 éve tapasztalom. Végre intelligens 

módon (konstruktív-, kreatív-, a következményekkel számoló 
gondolkodás) kellene megtervezni munkájukat és cselekede
teiket. Csak egyetlen példa: Kovács úr valószínűleg tőlem idézi 
a "Képviselőink tervei című írásában, hogy a "köz pénzét rossz 
helyen, vagy rosszul használják..." stb, stb. Ha ezt már ko
rábban tudta, súlyos vétséget követett el, mert az elmúlt 8 évben 
ez ellen nem tett. Pedig bőven volt rá lehetőség. Szeretném 
megkérdezni, hogy a napi rutinmunkán kívül mint képviselő, 
vagy mint egyszerű polgár mit tett Aszódért? Mi az a személyi 
kvalitása, hosszú éveken át tényszerűen Aszódért végzett mun
kája ami Önt jelenlegi beosztására predesztinálja?
A "meddő viták helyett" (amiből bőven volt az elmúlt években!) 
szeretném, ha meggyőzne esetleges téves nézeteimről. ígérem - 
sikere esetén - a nyilvánosság előtt fogok elnézést kérni.

Kaáli Nagy Kálmán
* * *

Miután alpolgármester úr az előző számban megtalálható cik
kében említette a választási kampányt, így megszólítva érzem 
magam, hisz választási kampányt csak a mi polgári összefo
gásunk szervezett és bonyolított le, így nyilvánvaló, hogy ezek 
az érces megjegyzések csak nekünk szólhatnak, ezért bátor
kodtam tollat ragadni.
Meglepően tapasztaltam alpolgármester úr mondatait, idézem - 
Az eső leáztatta a plakátokat, a szél szétszórta a röplapokat. Azt 
gondolom, ilyen kijelentést csak olyan személy tehet, aki nem 
értett egyet nézeteinkkel, elképzeléseinkkel, nem szimpatizált

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
összefogásunkkal, személyünkkel. Minden bizonnyal nem ve
zérelhette más ezen gondolatok papírra vetését, mert mi megle
hetősen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne szemetelős 
kampányt folytassunk és hogy a plakátok a helyi rendeletnek 
megfelelően legyenek kihelyezve az engedélyezett időpontig. 
Nagy örömömre szolgál, hogy Kovács Tamás Úr eltette a MI 

(Együtt Aszódért Polgári Koalíció) programfuzeteinket. Azt 
már sajnálnám, ha a szekrény mélyére tette volna, mert akkor 
elesne annak lehetőségétől, hogy tanuljon belőle.
Választási hadjáratunk alatt elsődleges szempontunk volt, úgy 
írásban mint szóban, hogy senkit ne minősítsünk, annak elle
nére, hogy - higgye el nekem, Tisztelt Olvasó - minden hiteles 
információnk megvolt hozzá.
Lám-lám, eltelt néhány hónap, a választások óta és van, aki a la
kosság bizalmát élvező pozícióban attól sem riad vissza, hogy 
képviselőtársait, a lakosság által bizalommal honanyának-hon- 
atyának választott köztiszteletben álló személyeket meglehe
tősen csúnyán minősítse. Minden bizonnyal aki a korábbi cik
lusban is testületi tag volt, annak rutinból mennek a dolgok, de 
ettől nem biztos, hogy az új képviselők - és itt nem kizárólag a 
koalíciónkból bekerültekre gondolok - rosszat akarnak, mert 
mást, esetleg másként akarnak. Talán a segítés, a “kézen fogás” 
eredményesebb lenne, mint a sajtó hasábjain minősíteni.
Bízom benne, hogy alpolgármester úr előveszi néha a kiadvá

nyunkat (melyet sokkal könnyebb kritizálni mint esetleg hason
lót produkálni), és nem csak, idézem a cikket “négy év múlva 
elővegye és megnézze, mi valósult meg az ígéretekből.” hanem 
azt Önmaga csiszolására nagy lelkesedéssel fogja használni. 
Nos, tisztelt Kovács Tamás Úr! Méltatlannak tartom, hogy ne
kem kell Önnek a figyelmét felhívnom arra, hogy abban az eset
ben lehetne négy év múlva rajtunk bármit is számon kérni, ha a 
Képviselő-testületben többségi szavazattal rendelkeznénk. Saj
nos ez nem így történt, így esetleg Önökön lesz mit számon kérni 
négy év múlva, persze nem az ígéretek megvalósítását, hisz azok 
nem is voltak, hanem a négy év alatt elvégzett munka mennyi
ségét és minőségét. Talán Ön is tudja, nem biztos, hogy elegendő 
lesz arra hivatkozni, hogy négy évig alpolgármesteri státusszal 
rendelkezett valaki vagy akár képviselői mandátummal, hisz 
mindannyian tudjuk: Az embereket a tetteik minősítik és nem a 
szavaik.
Fontosnak tartom én is a csiszolódást, hisz ha valaki a követ- 

Kező ciklusban ismét legalább képviselői státuszt szeretne betö
lteni a városvezetők között, annak már most el kell kezdenie a 
formálódást, annak érdekében, hogy egy esetleges választási 
hadjárat alkalmával tökéletes legyen úgy szóban mint írásban. 
Végül, de nem utolsósorban javaslom, hogy aki közszereplést 

\ állal, az tartózkodjon az “Ami szívemen a számon” stílustól, 
hátha nem bánt meg vele senkit. Szlanka Zsolt

ex és leendő polgármesterjelölt

Tisztelt Szlanka Zsolt Úr!

Szomorúnak és sajnálatosnak tartom hogy egy magát leendő 
polgármesterjelöltnek tartó aszódi polgár az általam leírtakból 
ezekre a következtetésekre jutott.
Sem szervezeteket, sem személyeket nem neveztem nevén. Vá
rosunk továbbfejlődésével szemben álló jelenségre szerettem 
volna az olvasók figyelmét felhívni. Ennyi volt célom és nem 
több.
Végül, de nem utolsósorban:

“Akinek nem inge, ne vegye magára 
Részemről a további vitát lezártnak tekintem.

Kovács Tamás

Tekintve, hogy az Aszódi Tükör vastagsága már-már vetek
szik a telefonkönyvével, a szerkesztőség azt javasolja, hogy 
az érintettek személyesen folytassák a pengeváltást.

Gyászos statisztika
(folytatás az 1. oldalról)

Illés Zoltán, a bizottság elnöke az ülést megelőző sajtótájékoz
tatón elmondta: a délelőtt látottak meggyőzték őket a galga- 
mácsai telep biztonságos működéséről. A veszélyeshulladék-le- 
rakóhely a sajtótájékoztatót követő meghallgatáson is szóba ke
rült. A biztonságot illetően elhangzott, hogy a telep a legszigo
rúbb európai előírásoknak is megfelel. A hulladék tárolásának 
magassága ugyan némileg változott - 4 szint helyett 6-ot ala
kítottak ki -, ám ennek legfeljebb talajmechanikai gátjai lehet
nének. A beérkezett veszélyes anyagokat az előírt technológi
ának megfelelően, konténerekben és hordókban, bitumenes 
burkolattal ellátva tárolják. A térségben található másik veszé
lyes üzemet, a püspökszilágyi atomhulladék-temetőt szintén 
rendszeresen ellenőrzik, és eddig semmilyen rendellenességet 
sem fedeztek fel, a vizsgált értékek pedig mindig az egészség- 
ügyi határértékek alatt maradtak.
A kérdés ezek után az, hogy mitől romlik a térségben élők ró

zsásnak korántsem nevezhető egészségi állapota. A témában 
felszólaló aszódi háziorvosok és az egészségügyi tárca képvi
selője arról tájékoztatták a jelenlévőket, hogy az utóbbi években 
folyamatosan nőtt a megbetegedések száma, a Tóth Gábor által 
bekért statisztikai adatok szerint pedig egyes években kima
gasló volt a daganatos betegségben elhunytak száma. Ráadásul 
ettől valószínűleg még rosszabb az arány, mivel a kórházakban 
meghalt aszódi, domonyi, stb. lakosok nem lakóhelyük szerint 
kerültek regisztrálásra.
A régió településeinek első emberei közül többen csalódott

ságuknak adtak hangot, mivel a közelmúltban elutasították a 
szennyvízhálózat megépítéséhez szükséges állami támogatásra 
benyújtott pályázatukat. A kezdetben ötös fogatként pályázó 
Hévízgyörk, Iklad, Domony, Aszód és Bag közül ma már csak 
utóbbi két településnek van esélye állami pénz elnyerésére. A 
polgármesterek felhívták a vendégek figyelmét, a térség pol
gárai fokozottan terhelt környezetben élnek, és ezért soha sem
milyen kompenzációt nem kaptak. Az M3-as autópálya díjasí
tása következtében a 3-as főúton tapasztalt forgalomnövekedés 
tovább rontja a környék polgárainak életesélyeit, a szennyvíz- 
csatoma-hálózat kiépítésének elmaradásával pedig a térség ivó- 
vízkészlete is veszélybe kerülhet.
A kérdésekre, kérésekre adott válaszok között utólagos kárpót
lásra vonatkozó ígéret nem hangzott el. Egyedül Püspökszilágyi 
reménykedhet, mivel Illés Zoltán bejelentette, kezdeményezni 
fogja az atomhulladék-tároló bővítését, amiért cserébe a falu 
kompenzációt kaphat. A térségben élők romló egészségi állapo
tának okait a minisztériumok egy összehangolt vizsgálat kere
tében igyekeznek kideríteni.

R. Z.

Figyelem , munkalehetőség!

Felvételre keresünk gépjármű szerelő, (mezőgazdasági gépsze
relő) vizsgával rendelkező szakembert. Alkalmazási feltétel: hi
vatásos jogosítvány. Fizetés a közalkalmazotti bértábla szerint. 
Érdeklődni lehet Tolmácsi Miklósnál, a GAMESZ vezetőjénél. 
(Aszód, Kossuth L. u. 59.)

* * *

Közhasznú munkára keresünk férfi munkaerőt. Jelentkezhetnek 
mindazok a munkanélküliek, akik a munkaügyi központban re
gisztrálva vannak. Érdeklődni lehet Tolmácsi Miklósnál, a 
GAMESZ vezetőjénél. (Aszód, Kossuth L. u 59.)
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Lakossági fórum gyér érdeklődéssel

Fekvőrendőr és közlekedési
Mindössze húsz fő vett részt azon a lakossági fórumon, amit 
az Újtelepi Lakóövezet kialakítása ügyében hívott össze az 
önkormányzat. Ráadásul a megjelentek egyharmada hiva
talból érkezett a 2. számú iskolába.

A beszélgetés bevezetőjében Bagyin József polgármester el
mondta: a polgárok véleményének segítségével szeretnék fel
oldani a képviselőtestület azon dilemmáját, hogyan tegyék biz
tonságosabbá a településrész közlekedését. Ennek lehetséges 
módjaként felmerült az úgynevezett fekvőrendőrök alkalma
zása. A kérdés az, mit szólnak ehhez az itt lakók, illetve ha elfo
gadják ezek alkalmazását, hány darab elkészítését tartják szük
ségesnek.
A hozzászólásokból kiderült, az Újtelepen élők mindenképpen 
azt szeretnék, ha Aszódnak ez a része továbbra is csendes övezet 
maradna. Azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy lehet megőrizni, 
már eltértek a vélemények. Néhányan a sebességet 30 km/órá- 
ban maximáló táblákban, és az ehhez társuló rendszeres rendőri

A lél eddigi aszódi mérleg
A kemény csapadékos tél miatt a GAMESZ gépei és munkásai 

eddig mintegy 6,5 tonna sót, 45 köbméter homokot, 10 köb
méter salakot és 10 köbméter forgáccsal kevert fűrészport szór
tak a város útjaira és járdáira. A csúszásmentesítésre szánt 360 
ezer forint nem lesz elég, ezért a képviselőtestület a legutóbbi 
ülésén újabb 200 ezer forintot különített el erre a célra.
A hóval 3 gépjárműnek kell megbirkóznia. A tolólapos IFA, a 

tolólapos traktor és egy csúszásmentesítő anyagot szóró Zetor 
mellett idén a GAMESZ több alkalommal Ikladról is bérelt egy 
hókotró gépkocsit. A három gépkezelő mellett öt közhasznú 
munkás is dolgozik a balesetmentes közlekedés feltételeinek 
megteremtéséért. Ők egyébként november óta folyamatosan 
készenlétben vannak, am iért ügyeleti díjat kapnak.

Arra a kérdésre, hogy a polgárok sokszor miért érzik az előbb 
felsorolt feltételeket kevésnek, Tolmácsi Miklós, a GAMESZ 
vezetője így felelt:
- Ahhoz, hogy a gépezet beinduljon, adott esetben másfél-két 
órára is szükségünk van. Sajnos manapság olyan a közbizton
ság, hogy a gépkocsikból ki kell szednünk az akkumulátorokat,

táblák a gyorshajtók ellen?
jelenlét visszatartó erejében bíztak, míg mások úgy vélekedtek: 
az autósokat csak fizikai akadályok elhelyezésével lehet vissza
tartani a száguldástól. Egyébként ez utóbbi a költségesebb meg
oldás, mivel az aszfaltból vagy viakolorból készített menetdina
mikai küszöb ára darabonként 40-60 ezer forint között mozog. 
Ha valamennyi útkereszteződés elé tennének, 51 darabra volna 
szükség, vagyis a kivitelezés összege meghaladná a kétmillió 
forintot. Többen sokallták ezt az összeget, míg az egyik képvi
selő úgy vélekedett, gyermekeink biztonsága meg kell érjen 
ennyi pénzt.

A mintavételezésül szolgáló, kompromisszumos megoldást 
hozó eszmecsere után a képviselő-testület felé az alábbi javaslat 
kerül: helyezzenek az Újtelepre vezető utak elejére sebesség- 
korlátozó táblákat, az Arany János utcában a 2-es számú iskola 
elé pedig telepítsenek egy fekvőrendőrt. Ha beigazolódik ennek 
hasznossága, és az erre közlekedők ezt pozitívan fogadják, a 
későbbiekben újabbak kihelyezésére is sor kerülhet.

R. Z

különben ellopják. Az üzemanyaggal ugyanez a helyzet. Mire 
kimegyünk az utakra, a jármüvek által letaposott hó addigra el
jegesedik. Utána már legfeljebb a frissen esett hótól tudjuk az 
utakat megtisztítani. Azt is el kell mondjam, hogy elsődleges 
feladatunk a településrészeket összekötő utak megtisztítása, a 
többi csak utána következhet Intenzív havazás esetén nem tu
dunk a mellékutcákra eljutni.
A jövőre nézve talán annyit javul a helyzet, hogy kialakítanak 

egy fedett lerakóhelyet, ahol majd a csúszásmentesítő anyagot 
tárolják. A homokot tavasszal megvásárolják, hogy november
re kellőképpen kiszáradjon, és lapát helyett a nemrégiben vá
sárolt speciális szóróeszközzel lehessen teríteni. A többit ma
gunknak, közlekedőknek kell megoldani. A téli problémákon 
egyébként két dolog biztosan enyhít: hólánc az autón és a hó
lapát használata a házunk előtt. R. Z.

*  *  *

Olvasói levél

Faltoló hótoló
Minden évszaknak megvannak a maga szépségei. A télnek is. 

Elsősorban a hó. A gyerekek szánkózhatnak, síelhetnek, hógo
lyózhatnak, hóembert építhetnek. Még lehetne folytami a felso
rolást. Emellett a hótakaró praktikus is, mert megvédi a növé
nyeket a kemény fagyoktól. Különösen kívánjuk a havat kará
csony táján. Egészen más hangulata van a fehér karácsonynak, 
mint a szürke, sivár, hó nélküli ünnepnek.
Persze az autósok például már sokkal kevésbé örülnek a hónak, 

s velük szolidáris az idősebb korosztály is, amikor a hólapátolás 
kénytelen-kelletlen szertartását végzi - már sokadszor, soro
zatban.
Január végén, február elején pedig már nem nagyon örülünk az 

égi dunna kiszakadásának, főleg ha olyan hirtelen és nagy 
mennyiségben zúdul ránk a hó, mint ebben az évben. A köz- 
tisztaságért felelős dolgozóknak is megszaporodik ilyenkor a 
tennivalójuk, s olykor váratlan meglepetés is bekövetkezik. 
Január 29-én a GAMESZ tolólappal felszerelt IFA-ja telibe 
kapta s kidöntötte a közelmúltban szépen kitatarozott Kossuth 
Lajos u. 59. szám alatti épület téglakerítését - jobbrásegondol-

(folytatás a 9. oldalon)
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Valaki kiengedte az ebeket

Megnyílt az átmeneti kutyaszálló
Az átmeneti kutyaszálló létrehozásának terve már régen felme
rült a város vezetése részéről, azon bejelentések alapján, misze
rint Aszódon rengeteg a kóborló, veszélyes eb. Megszületett te
hát a döntés a kutyaszálló létrehozásáról. A kezdeti tervekről 
már olvashattak az érdeklődők az Aszódi Tükör tavaly októberi 
számában dr Németh Mihály tollából. A kutyák befogadásának 
feltételeit végül a Galgamenti Víziközmű kft.kezelésében lévő 
területen teremtették meg. A telepen 12-13 eb helyezhető el biz
tonságosan, nemek szerint elkülönítve. Állandó állatorvosi felü
gyelet nincs, de dr. Németh Mihály társadalmi munkában alka
lomszerűen kijár ellenőrizni az átmeneti kutyaszálló lakóit. 
Nemcsak a kisebb sérüléseiket kezeli és a betegségeket gyó
gyítja, hanem veszettség ellen is beoltja őket. A kutyákról és a 
kezelésekről nyilvántartást vezet. A gyógyszerek és az altató
szer árát az önkormányzat állja.
-Ez a telep nem a megunt állatok elhelyezésére szolgál, hanem a

kóbor ebek közterületről való kivonására jelent ideiglenes meg
oldást - mondta Tolmácsi Miklós, a GAMESZ vezetője. A befo
gás humánus módon történik. Az akció során bódítószerekkel 
beetetik az állatokat vagy a telepre csalogatják ki őket. Élel
mezésüket az iskolák ételmaradékával oldják meg. Ha nincs 
elég ebből, akkor a GAMESZ által tárolt kutyatáppal etetik őket.

(folytatás a 8. oldalról)

ni, mi lett volna, ha a nagykapu másik oldalán lévő épületrészbe 
szaladt volna bele -, majd 10 napra rá ugyanaz a kocsi a Rákóczi 
utca és a Hajnóczy utca kereszteződésében kissé odébb tolt 3 
utasával együtt egy Trabantot. A Trabant saját kerekein távozott 
a helyszínről, az IFA-t másnap húzták ki a magasfeszültségű ve
zeték és a telefonhálózat oszlopai közül. Kora délutánra már 
csak a hó nélküli folt és a Trabant sárvédőjének (?) két törmelék
darabja jelezte, hogy valami történt előző este.
Tudom, a baleset ilyenkor könnyen jön. Csak a gyakorisággal 

nem tudok megbékülni. Különösen akkor, ha a Trabant három 
utasából kettő kisgyermek volt.
S az ember óhatatlanul tovább szövi a gondolatokat: azt tudtuk, 

hogy a kocsi mindkétszer ugyanaz volt. Vajon a sofőr is? Azt is 
tudjuk, hogy elég váratlanul romlott el az idő, a két eset nagyjá
ból azonos időben történt. Valószínűleg a gépkocsivezetőnek 
már lejárt a munkaideje. Esetleg úgy hívták vissza, hogy szük
ség van rá. S innentől nem folytatom tovább.
Örüljünk, hogy ennyivel megúsztuk.

Honig Antal

A hónap 
mondása...

Az olvasói levél kapcsán megkerestük Tolmácsi 
Miklóst, a GAMESZ vezetőjét, aki elmondta: 
mindkét esetben bebizonyosodott, hogy a 
gépkocsivezető a hibás a történtekért, 
mert nem körültekintően végezte a 
munkáját. Ugyanakkor egyik eset 
sem ittas vezetés miatt következett 
be. Az első alkalommal a hóesés 
okozta hatalmas dugó miatt az 
IFA vezetője nem tudott kellőkép
pen ráfordulni a kocsibejáróra, és 
a szűkre méretezett kanyar után a 
tolólappal kiütötte a kerítés olda
lát. A második balesetnél a gépko
csivezető valószínűleg későn féke
zett, és a jeges úton már képtelen
volt megállni. V országban több millióan vannak, akik ettől ki-
A GAMESZ vezetője elmondta, a két \ .  sebb összegért naponta bejárnak a mun- 

eset után átszervezte a szolgálatot, a hóto- %^kahelyükre..• 
ló IFA-ra más gépkocsivezető került. A régi 
sofőr visszakerült eredeti beosztásába, az ügye
letet ugyanis plusz feladatként vállalta.

A gazdátlan jószágokat két hétig megfigyelés alatt tartják, csak 
utána lehet kiváltani őket. Ha egy hónap után sem jelentkezik 
értük senki, akkor injekcióval (speciális, hatóságilag engedé
lyezett altatóval) szenderítik jobblétre őket. Elaltatás során az 
izomba adják az injekciót, amely egy perc alatt fájdalommen
tesen hat. A  tetemeket a Gamesz saját költségén a környék dög- 
kútjaiba szállítja.
A kutyabarátok megnyugtatására dr. Németh Mihály arról tájé
koztatott bennünket, hogy a begyűjtött ebeken nem folytatnak 
állatkísérleteket, és erre a célra nem is adnak ki kutyákat a te
lepről. A harci kutyák esetében a hatályos törvény rendelkezései 
szerint járnak el, és ha szükséges, el is altatják őket.
Mivel még mindig túl sok kutya kóborol városunk utcáin, az 

illetékesek arra kérik a polgárokat, hogy jelezzék a 400- 
056-os telefonszámon, ha ilyet tapasztalnak. A 

Gamesz kizárólag olyan kutyákat gyűjtet be, 
amelyeket már több ízben láttak kóbo

rolni a város közterületein.
Váradi Csaba

dr. Jólesz ./óz.se/képviselő nevéhez fűződik. A kép
viselő-testület az egyik ülésén arról tárgyalt, hogy mek

kora legyen az az összeghatár, mely fölött a munkákat az 
intézményvezetőknek meg kelljen pályáztatni. A kép
viselő által indítványozott összeg 100 ezer forint volt, 
amire a pénzügyi iroda vezetője megjegyezte: nem biz
tos, hogy ezért a pénzért a vállalkozó hajlandó négyszer 
elmenni a polgármesteri hivatalba. Mire dr. Jólesz 

József arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az

Ott jártunkkor egyetlen kutya volt 
a telepen, a többi a város utcáin 
kóborolt. Valaki ugyanis az egyik 
éjszaka alatt kiengedte a már be
fogott ebeket.

(A szerkesztő megjegyzése)

Fotó: Rácz Zoltán

Közmeghallgatás

-r-

Aszód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

1999. március 12-én 18 órakor 
közmeghallgatást tart

a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Nyílt farsang a Szivárvány Óvodában
Kisfiam már harmadik éve jár a Szivárvány óvoda Nyuszi 

csoportjába. Minden ünnepi készülődés izgalommal, a napok 
visszaszámlálásával telik el. Így volt az idei év február 10-én is, 
amikorra az óvónénik megszervezték a télbúcsúztató farsangi, 
jelmezes mulatságot.
A ruha elkészítése, rövid verses bemutatkozás megírása és meg
tanulása örömmel töltötte el kisfiam napjait.
A várt napon igen nagy hó esett le, így elterveztük, hogy vég
legesen elzavarjuk a hideget, a telet! A gyermekek öröméneke, 
versei, dalos játékai minden szülő és felnőtt szívét átjárta. Fi
gyeltem az őszinte gyermekarcokat és szemeiket, amik vissza
tükrözték a felhőtlen vidámság, felszabadultság érzését. Bemu
tatkozott Superman, Menyasszony, Hercegnő, Kommandós, 
Törpike, Rendőr... és még sokan a mese és a képzelet világából. 
Szerettem volna én is abban a pillanatban ismét gyermek lenni, 
mert tudom és vallom, hogy a megalapozott, szeretettel átszőtt 
gyermekévek sokat jelentenek az ifjúság érzelmi életében. 
Nekem és gondolom más szülőnek sem mindegy, hogy a büsz
keségeink a gyermekeink milyen úton fognak a felnőtté válás fe
lé eljutni, elkerülve azt a sok veszélyt, ami előttük áll.
Köszönet azoknak a felnőtteknek, hivatástudó pedagógusok

nak, akik segíteni szeretnének nekünk, szülőknek és apró cse
metéinknek, hogy elképzeléseink sikerüljenek!
Mi, szülők segítő szándékunkat továbbra is felajánljuk olyan 

megvalósításokhoz, ami hozzájuttatja a lurkókat a boldogabb, 
gondtalanabb játékaikhoz, tevékenységeikhez.
Jó volt részt venni ezen a délelőttön, vidám mulatságon!

Jáger Józsika édesanyja

A Csengey iskola 
hirdetm ényei

Felvételi az ének - zene tagozatra a jövendő első osztályosoknak 
1999. március 18-án (csütörtökön) 14-17 óráig az iskolakönyv
tárában . A gyerekek 3-4 óvodás dallal készüljenek!

Tavaszi szünet

Első napja: március 29. (hétfő) Utolsó napja: április 5. (hétfő) 
Első tanítási nap: április 6. (kedd)

Az iskola márciusi programja

12. Iskolai ünnepség és fordított nap
16. Diáknapi programok - szellemi és sportvetélkedők, játékok, 

egészségvédelmi előadások
19. A Kazinczy Szép magyar beszéd országos verseny megyei 

területi fordulója 
29-től tavaszi szünet

Gyermeknapi felhívás
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is meg kívánjuk rendezni a Vá
rosi Gyermeknapot. Ezúton keressük rendezvényünk támoga
tóit. Várjuk mindazon segítők jelentkezését, akik valamilyen 
módon részt kívánnak venni a program megvalósításában.

Jelentkezni lehet Kissné Rúzsom Szilviánál a 400-001-es, 
Győrfi Jánosnál a 400-083-as, illetve Rácz Zoltánnál a 400-606- 
os telefonszámon.

A levélhez nem mellékelt képet kedves olvasónk. 
Mi most a Városi Bölcsödében mearendezett 
farsangi bálon készített 
visszaidézni a

Fejlesztő pedagógus

“Az ember csodálatos életet élhet ezen a világon, ha tud dolgoz
ni és szeretni:
dolgozni azért, amit szeret-és szeretni azt, amit dolgozik. ”

Lev Tolsztoj

Ebben a szellemben nevelünk - oktatunk a Csengey Gusztáv 
Általános Iskolában 1999-ben!
Nem adtuk fel a reményt, tárt kapukkal várunk minden érdek
lődőt !

Tisztelettel:

az iskola pedagógusai
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Nem irígylik a kötetlen munkaidejét

Szép szóval, tanáccsal a családokért
Az 1997. november elsején életbe lépett gyermekvédelmi tör
vény az önkormányzatok számára új szervezetek, a gyermekjó
léti szolgálatok felállítását írta elő. Ezek munkatársai, a család- 
gondozók főleg a kisgyermekes, hátrányos helyzetű családok
hoz kopogtatnak be, felajánlva segítségüket a problémák megol
dásához. A hatósághoz csak akkor fordulnak, ha már minden le
hetőséget kihasználva sem sikerült a család életvitelén változ
tatni, s ez az ott élő gyermekek testi-lelki egészségét, fejlődését 
veszélyezteti.
A családgondozók mostanában számolnak be tapasztalataikról 
a képviselő-testületeknek. Ezt hallgatva a képviselők a legtöbb 
esetben úgy foglalnak állást, annak ellenére nem irigylik a szak
embereket, hogy kötetlen munkaidőben, saját időbeosztás sze
rint dolgoznak.
A korábban nevelőintézetben dolgozó Nyemeczné Andó Edit 

(képünkön) nem gondolta, hogy valamikor családgondozóként 
dolgozik majd. Azután elvégezte a szociálpedagógia szakot, és 
megtetszett neki ez a terület. Aszódon éppen szak
embert kerestek, ő pedig elvállalta a feladatot.
Több, mint egy éve a hét három napján gyalog rója 
a várost, kettőn pedig az irodájában várja a segít
ségre szorulókat. A hozzá tartozó területet több 
részre osztotta, s pontos útiterv alapján keresi fel a 
családokat. Ezeken a napokon később kezdi a mun
kát, de később is kerül haza. Az általa gondozott 
családok időbeosztásához neki kell alkalmazkod
nia, mivel a közös beszélgetéseknek csak akkor van 
értelmük, ha már valamennyi családtag otthon tar
tózkodik.

sebb helyzetben, ahol több szakember is dolgozik, mivel ők 
tudnak egymás között területet, címet cserélni. A gyámügyi ha
tóság a családgondozók jelzéseiből értesül a családokkal való 
kapcsolattartásról, a végzett munka eredményességéről. 
Amennyiben nem találja megfelelőnek, hivatalosan is elren
delheti a családok védelmét. Ez azt jelenti, hogy most már 
szankciók - pl. a gyermek kiemelése a családból stb. - előtérbe 
helyezése mellett kötelezően írja elő nekik az addig csak java
solt feladatok elvégzését. Más kérdés, hogy az egy gondozót 
foglalkoztató településen ilyenkor ugyanazt a szakembert tud
ják kirendelni, amelyiknek tanácsait korábban nem fogadta meg 
a család.
- Bár kötetlen a munkaidőnk, és magunk osztjuk be a feladato
kat, a problémák megbeszélésére, szakmai konzultációkra ne
künk is szükségünk van. Előfordulhat ugyanis, hogy másképp 
ítéljük meg a család reagálásait, mint kellene. Az ember egy bi
zonyos idő után óhatatlanul is hajlamos ugyanazokat a problé

mamegoldó mechanizmusokat alkalmazni, holott 
esetleg más módszerre volna szükség. Máskor a 
család nő túlságosan a családgondozóra, és félő, 
hogy emiatt nem tud majd leszakadni és önálló 
életvitelt folytatni. Amikor ilyen érzéseim van
nak, akkor a kollégákhoz fordulok, és velük vita
tom meg az esetet.
Aki családgondozónak jelentkezik, ne számítson 

magas fizetésre. A kollégákat közalkalmazottként 
alkalmazzák, és ennek megfelelő bért kapnak. 
Pluszt legfeljebb a munkavégzés során tapasztalt 
sikerélmény nyújt. Szerencsére Edit büszkélked
het ilyenekkel.
-A legnagyobb örömet eddig egy házasság meg

- Munkánk éppen az aktív részvétel elvén alapszik, j j 
Nem csupán segélyekkel próbáljuk átlendíteni a ^  legnügyOuD 0f‘0M£t
családokat a nehézségeken, hanem a problémák prjrjio pm- hnyriKKno mentése okozta. A családban az édesapa ivásnak

tanítani ne- <5 cív “ adta a fejét, és emiatt agresszívvé vált, verte a fe
leségét és a gyermekeit. Aztán egy józan pillana
tában közösen leültünk, hogy megbeszéljük ennek

megoldásának mikéntjét próbáljuk megtanítani ne 
kik. Megmutatjuk, hogyan kell kérvényt írni, m eg m en tése  okoztü  
nyomtatványokat kitölteni. Eligazítjuk őket, hogy 
bizonyos esetekben milyen szervezetekhez, hatóságokhoz szük
séges fordulniuk. Ha a gyerek sokat csavarog, megbeszéljük, mi 
lehet ennek az oka, és hogyan lehet változtatni ezen. A példákat 
lehetne tovább sorolni. A cél az, hogy a kis közösségek egy idő 
után alkalmasak legyenek saját életük vitelére. Nehéz feladat, 
sok esetben más-más értékrendek találkoznak. Évtizedes tradí
ciókat kellene az útmutatásaimmal, kéréseimmel egy csapásra 
megváltoztatni. Nem mindig sikerül. Ennél jóval egyszerűbb a 
hirtelen krízishelyzetbe került családok segítése. Itt ugyanis 
rendszerint egy probléma van, s ha ezt sikerül megoldanunk, 
akkor minden visszazökken a régi kerékvágásba.
Ahhoz, hogy a családgondozó segíteni tudjon, el kell fogad
tatnia magát a családdal. Edit először a védőnőkhöz fordult, tő
lük szerezte meg a védelemre szoruló kisközösségek címeit. Az
tán már csak a családok felkeresése maradt hátra.
- Nincsenek rossz tapasztalataim ezen a téren, mindenhová szí
vesen beengedtek. Persze a legtöbb helyen meglepődtek, hogy 
nem előírni, csupán kérni jöttem. Idő kellett, hogy megnyílja
nak, és elmondják a problémáikat. Ma már sok esetben várnak 
rám. Vannak olyan védenceim, ahová 1997. decembere óta já
rok. Náluk alighogy megoldjuk a gondokat, máris újak jelent
keznek.
Az is előfordulhat - bár erre Aszódon még nem akadt példa -, 

hogy a család valamilyen ok miatt nem fogadja el a segítőt.
Ilyenkor azok a gyermekvédelmi szolgálatok vannak előnyö-

a fordulatnak az okát. A terápia segített, a férj jelentkezett egy 
alkoholelvonó kúrára. Nemrégiben találkoztam a feleségével, 
aki örömmel újságolta, hogy még sohasem volt ilyen boldog 
időszak a házasságukban, mint most. Ennek ellenére nem biztos, 
hogy véglegesen megoldódott a probléma, és soha többé nem 
kell nekik segítenem.

R. Z.
(Megjelent a Népszabadság Pest Megyei Krónika 

február 3-ai számában.)

F I L M K L U B  a Művelődés Házában

Kedvenceink 2.

Március 8-án 18 órakor:
SP1ELBERG: SCHINDLER LISTÁJA

Március 22-én 18 órakor:
MICHAEL RADFORD: 1984

Március 29-én 18 órakor:
TERRY GILLIAM: BRAZIL
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A gazdák kivárnak 
az adatszolgáltatással

Január elsejétől Pest megyében az eddigi 23 helyett 47 ag
rárszakember igyekszik információkkal, szakmai tanácsok
kal segíteni a mezőgazdasági termelők munkáját. A falugaz
dászok széles feladatkörének egyik legfontosabb része ma
napság a termelők regisztráltatása, mivel a gazdák ezentúl 
csak adatszolgáltatás után juthatnak a különféle mezőgaz
dasági támogatásokhoz.
Az öt településen Aszódon, Kartalon, Ikladon, Domonyban és 

Versegen - tevékenykedő Ruszkai János falugazdász szerint a 
gazdálkodók többsége megértette, az ország Európai Unióhoz 
való tagságának egyik előfeltétele a mezőgazdaság átlátható
sága. Azt is szerencsésebbnek tartják, hogy ezúttal nem adóhoz, 
hanem támogatáshoz kötötték az adatszolgáltatást. Azzal vi
szont, hogy így belenéznek a zsebükbe is, már nehezebben ba
rátkoznak meg.

A termelők közül sokan azt hiszik, hogy az adatszolgáltatással 
automatikusan jár a támogatás, amit egyébként fémzárolt vető
magok, műtrágyák és növényvédő szerek vásárlására lehet for
dítani. Ahhoz, hogy állami pénzhez jussanak, számos egyéb fel
tételnek is meg kell felelniük. így például őszi búza termesztése 
esetén február 28-ig, más, támogatott növény esetében az igény
lés beadásáig értékesítési szerződést kell kötniük a felvásárlók
kal, vagy nyilatkozniuk kell arról, hogy a terményt saját gazda
ságukban hasznosítják. Néhány növény termesztése - pl. cukor
répa, zöldborsó, ipari napraforgó stb. - esetén egyáltalán nem 
igényelhető támogatás. Ruszkai úr arra számít, hogy a hozzá 
tartozó több száz termelő közül idén kevesebb, mint százan 
szolgáltatnak adatot.
________________________________________________ R_Z_

A BÖRZSÖNYGÁZ KFT. tájékoztatója

Az új gázigénylők 
jelentkezési módjáról

A MagyarOlaj és Gázipari RTjogosult 1999. január 1. napjától 
szerződést kötni a hálózathoz csatlakozni kívánó fogyasztókkal.

A csatlakozási díj: 120.000,- Ft, mely tartalmazza a csatlakozó 
kiépítésének költségeit is.

Az újonnan jelentkező fogyasztók az igénylőlapot a Polgár- 
mesteri Hivatal Műszaki Irodáján veheti át. Az igénylőlapot jó 1 
olvashatóan kell letölteni és vissza kell juttatni a Börzsönygáz 
Önkormányzati Gázberuházó Kft. számára, aki posta útján jut- 
tatj a e 1 a csatlakozási szerződést a befizetést szolgáló csekkel.

A befizetett csekk másolatát és a szerződést vissza kell juttatni a 
Kft-nek, aki ez után fog intézkedni a rákötésről és ezzel 
egyidejűleg áfás számlát küld.

BÖRZSÖNYGÁZ KFT.
Szob, Szent Imre u.12.

Színházlátogatás autóbusszal

Budapest, te csodás
A Művelődés Háza autóbuszos színházlátogatást szervez már

cius 18-án 19 órára, a József Attila Színház Budapest, te csodás 
című zenés darabjára. Jegyek még kaphatók a Városi Könyv
tárban 780,1180 és 1380 Ft-os áron.
Az autóbuszköltség 450 Ft/fo.

Á L L A f e n v e s i
y © ¥ f L f ¥

Aszód és a környező települések i Bag. Domony, Iklad. Galga- 
mácsa, Váckisújfalu, Kartal. Verseg i részére kialakított hétvégi 
és ünnepi állatorvosi ügyelet márciusi beosztása az alábbiak sze
rint alakul:

Március 6-án 8 órától március 8-án 8 óráig:

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5.
Tel: 06 20 9566-529

Március 13-án 8 órától március 16-án 8 óráig:

Dr. Soás Erüké 
Aszód, Kossuth L. u. 51.

Tel: 28 400-062

Március 20-án 8 órától március 22-én Soráig:

Dr. Németh Miháh 
Aszód, Kossuth L. u_ 62.

Tel: 28 400-20"

Március 27-én 8 órától március 29-én 8 óráig:

Dr. Márton János 
Galgamácsa. Kiskút u. 3 

Tel: 06 30 9229-420
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A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e na
pon emlékeznek meg a hívek Krisztus feltámadásáról. Idő
pontja egybeesik az antik kultuszok tavaszkezdő ünne

pével, a természet megújulásának, örök újjászületésének 
időszakával. Keresztény ünnepként már a 3. századból 
vannak rá vonatkozó adatok. Kezdetben azonban az 

ünnepetnem mindenütt tartották egyidőben, bár a niceai zsinat 
(Kr. u. 325-ben) döntése szerint a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni első vasárnap a húsvét. Lévén így mozgó 
ünnep, évenkénti időpontja március 22. és április 25. közé eshet. 
Az ünnep előkészülete a hamvazószerdától húsvétvasámapig 

tartó nagyböjt, amivel Jézus 40 napi böjtölésére és kínszen
vedésére emlékeznek. A 7. századtól vált szokássá, 1091-ben II. 
Orbán pápa iktatta törvénybe. A nagyböjtben a hívő katolikusok 
húst, zsíros ételeket nem ettek, olajjal, vajjal főztek. Az egyház 
az 1920-as évektől már csak a hamvazószerdát, a pénteki napo
kat és a nagypéntektől nagyszombat délig terjedő időt írta elő 
szigorú böjtnek.
Ezekben a hetekben tilos volt a lakodalom, bálok megtartása, 

mindenféle zenés, hangos mulatság. A nagyböjti bűnbánati idő
ben gyóntak, áldoztak, a haragosok igyekeztek kibékülni.
A virágvasárnappal kezdődő hét, a nagy’hét az ünnepi előké

születekkel telik, jeles napjai: nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat. Az egyházi ünnep előkészületei, a krisztusi szen
vedéstörténetről való megemlékezés a vallásos megindulás, a 
lelki megtisztulás jegyében történik. Ehhez sok helyen mágikus 
rítusok kapcsolódnak. A természet megújulása az embert is kör
nyezete megtisztítására készteti. Részben a lakóház, a gazdasági 
udvar rendezését, a nagytakarítás, nagymosás elvégzését is a 
húsvéti ünnepek előtt a nagyhéten végzik.
A bűnbánati idő, a böjti előkészületek után érkezik el a húsvét- 
vasárnap, Jézus feltámadásának ünnepe, ami az isteni feltáma
dás misztériumának gazdag liturgikus hagyományát őrzi. A 
néphagyományban is gazdag szokásanyag kapcsolódik a hús
véti ünnepkörhöz. A katolikusok megszentelt ételei, az étkezé
sek ünnepi hagyománya, a húsvét másodnapján zajló locsolko- 
dás számos hiedelmet és rítust is megőriztek A katolikus egy
házban a húsvéti ünnepkör zárónapja fehérvasárnap, a húsvét 
utáni vasárnap.
A Galga mente falvai a szokásoknak a polgárosodással járó 

megkopása ellenére kiemelkedő ünnepként ülik meg a húsvétot. 
Nagyban készültek a lányok a húsvéthoz Galgamácsán. A vi

rágos kertben el volt már vetve minden, mert azt virághéten 
kellett elveteményezni, hogy szép legyen egész évben. Virághét 
a nagyhét előtti hét volt. Azért öltöztünk virágvasárnap virágos 
ruhákba, mert az egész ünnepnek ez a jelképe. Még a vasárnapi 
körmenetben is virágos barkát kaptunk, amit meg is szenteltek. 
Kartalon a nagyhét nemcsak szigorú böjtöléssel kezdődött, 

hanem ájtatoskodó virrasztásokkal is. Mindenkinek gyónni, ál
dozni kellett, majd nagycsütörtök este a templomban gyűltek 
össze a hívek. Énekelve indultak a keresztjárásra, felkeresték a 
faluban felállított kereszteket, éjfél után értek vissza a templom 
előtti feszülethez. Itt énekléssel, imádkozással töltötték az időt 
egészen hajnalig, a kakas megszólalásáig, ami Jézus elárultatá- 
sára emlékeztetett. A harangok elnémultak és csak a feltáma
dáskor szólaltak meg újra. A családokban is nagy volt a készü
lődés húsvétra. A lányok fehér szoknyáit újra kellett mosni, 
vasalni, ráncolni, a kimenős szoknyák alját új posztóval át
szegni.
Zsámbokon nagypénteken már nem illett meszelni, mosni.

Reggel fődön sült kalácsot ettek, 
délben bableves volt vajjal vagy 
olajjal rántva és mákos tészta. 

Estére már főzték a kocsonyát és a 
sonkát. Nagyszombaton még böjtöl

tek, csak a föltámadási körmenet után ehettek húst. Ezen a napon 
festették a tojásokat is. Húsvét vasárnapján a misére ugyan
abban a fehér Leóban és piros posztó szoknyában mentek a 
fiatalok, mint amit előző nap a foltámadáskor viseltek. 
Húsvéthétfőn locsolkodni jártak. Bagón hajdan csak a gyerekek 
és a legények locsolkodtak: a kútnál friss vízzel öntötték meg a 
lányokat. A versmondás a kölnivel való locsoláshoz kapcso
lódott, de csak egy-két nagyon egyszerű locsolóverset tudnak. 
Az öntözők régen hagymahajjal festett pirostojást kaptak, ami 
egyszínű volt, vagy rákötözött levélkékkel mintát alakítottak ki 
rajta. Az 1940-es évek végén jött divatba, hogy a fiúk és a na
gyobb legények minden lánytól egy hímzett zsebkendőt és szál 
virágot (jácint, tulipán, szegfű) kaptak a locsolásért. 
Galgamácsán húsvétkeddje a lányoké volt. A legények nem 

mertek a falun végigmenni, mert a lányok leöntöttek őket vízzel. 
Az ünnep egykor valószínűleg gazdag szokásköltészetének ma
radványait mára már jobbára az óvodában, iskolában tanult lo
csolóversek váltották fel. A hidegvízzel való öntözködés divatos 
parfümökkel való jelképes locsolkodássá, a korábban sok em
bert megmozgató ünnep pedig családok és ismerősök közötti 
tisztelgő látogatássá szelídült.

Összeállította: Viszóczky Ilona néprajzos-muzeológus
Petőfi Múzeum, Aszód

XVIII. századi minta alapján

Cégér kerül az emlékműre
Rövidesen elkészül az a marhafejet formázó, két bárddal ke

resztezett kovácsoltvas cégér, amely még hiányzik a tavaly fel
avatott, mészárszék bejáratot formázó emlékműről.
A mintát egy XVIII.századvégi gravírozott üvegről választotta 

Asztalos Tamás múzeumigazgató és a munka elkészítésével 
megbízott hatvani Nagy Pongrác kovácsmester. A mészáros 
mesterség jelképe elkészülte után minden különösebb cere
mónia nélkül kerül a torzóra.

R. Z.

Munkavédelmi szabályzat, 
oktatási tematikák, 

szakértés munkabiztonsági kérdésben

Oktatási munkák munkabiztonsági 
előírásainak készítését vállalom  

rövid határidővel.

Sáhó Béla
munkavédelmi szakmérnök 

Tel (28) 400-122 (üzenetrögzítő)
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Az Evangélikus Gimnáziumban

Agykutatók konferenciája
Március 16-án 11 órakor az Európai Agykutatás Napja alkal

mából tudományos konferenciát tartanak az Evangélikus Gim
názium Auditóriumában. A rendezvényre számos neves agyku
tató érkezik és tart előadást a diákoknak, valamint a meghívott 
vendégeknek. A konferenciát Gógl Árpád egészségügyi mi
niszter és Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia 
alelnöke nyitja meg.

Amit a f oqbctcq 
tudni kell
A fogkő mint főbűnös

Az előző számban arról olvashattak, hogyan kerülhetjük el a 
fogszuvasodás létrejöttét. Most arra szeretném felhívni a figyel
müket, hogy a fogágy állapotával is törődnünk kell.
35 éves kor felett egyre inkább számolhatunk a fogágy beteg

ségeinek kialakulásával. Létrejöttüket számos tényező elősegít
heti. Az egyik ilyen a fogkő jelenléte.
A rendelőmbe sokan érkeznek olyan panasszal, hogy itt-ott 

meglazult egy, esetleg több foguk. Arra kémek, írjak fel valami 
orvosságot fogínysorvadás ellen. Sajnos erre a betegségre nincs 
konkrét orvosság. Létrejöttének oka legtöbbször a fognyakra 
rakódott fogkő és az ennek következtében létrejövő gyulladás, 
ami később a fogágy pusztulását okozza.
A fogkő kialakulása annak köszönhető, hogy a fogak ínyszéli 

részén maradt lepedékbe a nyálban oldott sók lerakódnak, és el- 
meszesedve a fogkefe által már nem eltávolítható anyagot ké
peznek. A sötét csíkot, amely az íny szélénél látható, először 
csak esztétikai hibaként tartjuk számon. Pedig ennek a vékony

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 

dr. Jólesz József szakorvostól.

A  munkaadó kötelessége, hogy 

alkalmazottai számára biztosítsa 

a törvényben előírt 

foglalkozás-egészségügyi ellátást. 

Érdeklődni lehet telefonon hétfő, szerda, 

péntek délután, kedd, csütörtök délelőtt 

a 4 0 0 -0 3 2 -es telefonszámon.

rétegnek a felülete már korántsem olyan sima, mint a fogzo
máncé, baktériumok tömkelegé tapad rr.eg rajta, és ezeket még 
alapos fogmosással sem lehet eltávolítani. A kórokozók a fog- 
nyaki részen gyulladást okoznak. Ez a terület megduzzad, be
pirosodik, és ami nagyon fontos, fogmosásnál vérzik. Ez az első 
intő jel, amely arra kellene, hogy ösztüuOzzfin bennünket, hogy 
felkeressük fogszakorvosunkat és annak szakvéleményét kér
jük. Sajnos ehelyett a fogmosás alkalmával egyszerűen kerüljük 
ezeket a vérző területeket, ezzel újabb és újabb adag lepedéket 
hagyunk a gyulladt részeken. Közben az m> mar nem a fog
nyakon tapad, hanem a gyökér felszínes. Addig, amíg a csont
pusztulás nem indul el a gyulladt részeken, az érzékenységen és 
a vérzésen kívül nincs is más panaszunk. Sajnos egy idő után - a 
fogágypusztulás előrehaladtával - a foggyökér elveszti táma
szát, és az adott fog nemcsak meglazul, hanem előbb utóbb fájni 
kezd. Ilyenkor már a fogorvos is tehetetlen, egyedül a fog eltá
volítása marad lehetséges megoldásként 
A fogkő eltávolítása igen egyszerűen elvégezhető és nem fáj

dalmas beavatkozás. Éppen ezért y n l™  mindenkinek: az 
előbb felsorolt tüneteket észlelve forduljon fogorv oshoz. 
(folytatjuk) Dr M asznyík Ildikó

fogszakorvos

F o g á s z á t

Dr. Masznyík Ildikó
fogszakorvos

Magánrendelési ideje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

08-c-1100 
1600-1900 
08“-T1m
léo°-i9°o
14°0_ig00

§ ?  A M I T A S T E C  H N 41K. A

Számítógépek, alkatrészét, kellékek 
Nyomtatók, tintapatronok, tonerek, festék- 
szalagok
Szerviz, szaktanácsadás 
CD írás és egyéb szolgáltasson.
Oktatás

Forduljon hozzánk bizalommal!!!
Tel:(28)402-057 Mobil:(30;96S0-4 :5  

Búzás Zsigmond

2170 Aszód, Falujárók útja 5. E-mail: foco@mail.digitel2002.hu www.digitel2002.hu foco

Tel:(28)402-056 Mobil:(20)9242-033 H

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S z e n t  Is t v á n  P a t ik a
Minden páros héten ügyeletes 
Ügyelet: Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig 
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig

V á r o s i  P a t ik a
Minden páratlan héten ügyeletes 
V auelet: Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig

Szombaton 8  órától 12 óráig 
Vasárnap 9 .30-tól 11-30-ig

mailto:foco@mail.digitel2002.hu
http://www.digitel2002.hu
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Tizenhárom középiskolát várnak

Aszódon találkoznak 
a Petőfisek

Március 12-14. között Aszódon rendezik a Petőfi Sándor 
nevét viselő középiskolák országos találkozóját. A rendez
vényre - amelyet városunk két gimnáziuma közösen szervez, 
és amelyet a Petőfi Társaság aszódi csoportja is támogat- ti
zenhárom középfokú tanintézményből mintegy 50 vendéget 
várnak.
Az Országos Petőfi Társaság tavaly állította össze a két jubi

leumi év eseménysorozatát, amelyben az aszódi találkozó is 
helyet kapott. A vendégek a három nap alatt nemcsak a város

Petőfi-emlékhelyeivel ismerkednek majd meg, hanem a kör
nyék hagyományaival, nevezetességeivel is, és persze lesz al
kalmuk az egymással való ismerkedésre is.
Az esemény bővelkedik néhány, közérdeklődésre is számot 

tartó programmal. Március 12-én 14 órakor a Művelődés Háza 
kamaratermében nyílik meg a Petőfi Múzeum által rendezett 
Petőfi és kora című vándorkiállítás, amelyet Herényi Ferenc 
méltat majd, egyben most megjelent könyvét ajánlja az ide el- 
látogatóknak. 19 órakor az Evangélikus Gimnázium díszter
mében a gimnázium színköre Füsi József: Az aszódi diák című 
darabját mutatja be, utána pedig Maczkó Mária népdalénekes 
lép színpadra. Másnap 10.30-kor a kollégium dísztermében Itt 
lobbant fe l a láng címmel tudományos előadásokra kerül sor.
A találkozó rendezői minden érdeklődőt szívesen látnak.

R. Z.

Tanfolyamok és levelező képzés
a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö
zépiskola 1999. őszén a következő szakmákban indít képzést 
érettségizettek részére:

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
OKJ szám: 5246103

A számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés középszintű 
számítástechnikai tudást ad a következő területeken (iskola
rendszerű képzés, csak érettségizettek jelentkezését tudjuk el
fogadni):
• a számítógép, illetve kapcsolódó perifériák bekapcsolási fo

lyamatának felügyelete
• a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rend

szeres napi feladatok ellátása
• a számítógépes rendszer üzemeltetése során felmerülő problé

mák detektálása, egyszerűbb problémák megoldása
• az operációs rendszer kezelése
• Üzleti, statisztikai, ügyviteli feladatok számítógépes kiszol

gálása

Középfokú gazdasági informatikus
OKJ szám: 54464101

A gazdasági informatikus szakképesítés a következő betölthető 
foglalkozásokra ad elégséges szakképesítést (iskolarendszeren 
kívüli képzés, erre a képzésre középfokú szoftverüzemeltetői 
végzettséggel rendelkezőket várunk):

• számítástechnikai tudományos foglalkozás 
(analitikus, modellkészítő, operációkutató)

• számítástechnikai tervező
• szó fverfejlesztő informatikus
• Üzemgazdász,ügyvitelszervező
• Piackutató,marketing tevékenységet végző

Mindkét képzési formában heti négy óra angol nyelv tanítása 
folyik, a képzések végén gépíró szövegszerkesztői OKJ képe
sítést is szerezhetnek tanulóink.

A szakközépiskola által indított képzésekről bővebb felvilá
gosítást Sáhó Béla műszaki igazgatóhelyettestől lehet kérni. A 
képzésekre a jelentkezési lapok az iskola titkárságán vehetők át 
március 1-től.

Információk az esti és a levelező tagozatról

A tagozat - korábban Szakmunkások Szakközépiskola formájá
ban - már évtizedek óta működik. Az idei tanévben esti tago
zatként kezdte el munkáját, a levelező oktatás a kifutó évfolyam 
után megszűnik. Az 1998/99-es tanévre 161 hallgató iratkozott 
be, akik 5 tanulócsoportban heti két, illetve három alkalommal 
vesznek részt a konzultációkon, tanítási órákon. A tanítás anya
gát a helyi pedagógiai program határozza meg. A 13. évfolya
mon 30 fő tesz érettségi vizsgát, többen közülük főiskolán sze
retnék folytatni tanulmányaikat.
Hallgatóink félévenként 3.000 Ft tandíjat fizetnek, amely a ta

nulmányi eredményük függvényében mérséklődik csökkenhet, 
(pl. 3,71 -es átlag fölött 2.400 Ft-ra stb.)
A tagozatunkra március 1-től május 31-ig minden olyan sze

mély jelentkezhet, aki már rendelkezik szakmunkás bizo
nyítvánnyal. A hallgatókat munkahelyi kedvezmény illeti meg, 
utazási költ-ségeiket lakóhelyük és az iskola viszonylatában 
diákigazolvány csökkenti. A harmadik év után - magyarból, tör
ténelemből, matematikából és fizikából vagy számítástech
nikából - sikerrel letett érettségi vizsga felsőfokú iskolákban 
való továbbtanulásra is feljogosít.
Érdeklődni az iskola címén, telefonszámán 
(Aszód, Hatvani út 3. Tel 28 400-006) lehet.
Várjuk a tanulni vágyó hallgatókat!

Bállá Károly 
az esti és a levelező tagozat vezetője

Aszódi telephelyű/ nyílászárók  
gyártásával fog la lkozó kft. keres 

fia ta l m unkatársakat 
m űhelym unkára (gyártás) 
és nyílászáró-beépítésben  
gyakorla tta l rendelkező  

m unkatársakat azonnali belépéssel/ 
jó kereseti lehetőséggel.

Tel: (28) 401-588
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Rendőrségi hírek
Jogtalan eltulajdonítás miatt indítanak eljárást az ellen a sze

ntély ellen, aki a minap egy boltban észrevette, hogy az egyik 
vásárló a bevásárlókosarak mellett hagyta a pénztárcáját, és azt 
magához vette. Pechjére az eladó minden, az eset időpontjában 
megforduló vevőjét megjegyezte.
Nem sikerült a nyomára bukkanni annak az autósnak, aki egy 

parkoló járműnek hajtott neki, majd megállás nélkül elhagyta a 
helyszínt.
Újabb két feljelentés érkezett az aszódi rendőrőrsre rádiótelefon 
vásárlás ügyben. A recept a régi: az ebben utazó banda néhány 
ezer forintot felajánlva arra bír rá főleg lecsúszott egzisztenciájú 
embereket, hogy személyi igazolványukkal rádiótelefont, és 
vele együtt előfizetést vásároljanak. A telefont természetesen 
elveszik, a kárvallottban pedig akkor tudatosul, hogy valame
lyik telefontársaság előfizetője, amikor megkapja tőlük az első 
(nem kis összegről szóló) számlát.
Nem volt szerencséjük azoknak az elkövetőknek, akik a Fiú

nevelő Intézet egyik lakásába törtek be. Az ajtó kinyitásakor 
ugyanis megszólalt a riasztó. A tettesek menekülőre fogták a 
dolgot, ám nem jutottak messzire, a rendőrség ugyanis hama
rosan elfogta őket.
A közelgő tavaszt nem csak az idő javulása jelzi, hanem az is, 

hogy elkezdődtek a kerékpárlopások. Legutóbb a Falujárók útja 
egyik épületének lezárt pincéjéből tulajdonítottak el egy moun- 
tain bike biciklit.
Eltűnt az aszódi rendelőintézetből egy nyomtató és egy monitor. 
A rendőrök nem találtak betörésre utaló nyomokat, az elköve
tőnek valószínűleg kulcsa volt az ajtókhoz.
A tél és a megnövekedett forgalom számos balesetet okozott a 
környékünkön. Néhány napja a bagi elágazásnál csúszott egy 
autóbusz az árokba. Szerencsére a hét utas közül csak egy sérült 
meg, ő is csak könnyebben.

Recept

Lakótelepi áloműző
Végy a szalagavató báli szezonban, szombat éjjel egy óra 

körül egy kék, itt-ott spoilerrel és matricákkal sportosított 
Ladát, hozzá egy fiatal fiúkból és lányokból álló társaságot. 
Hajts be a járművel a Falujárók úti lakótelep egyik egyirányú 
utcájába - lehetőleg ellenkező irányból -, majd parkolj le vele 
az árokban, miután gondosan nekimentéi a szemeteskukák 
tárolójának. Rikoltozva, röhögéséivé próbáld kitolni a jármü
vet az árokból (erre a műveletre a lányok a legalkalmasabbak, 
a társaság erősebbik nemhez tartozó tagjai addig drukkolja
nak). Mikorra a környéken mindenki felébredt, hagyj ott csa- 
pot-papot, másnap valaki úgyis kihúzza a Ladát. Otthon lega
lább te hajtsd nyugodtan álomra élményektől (és esetleg más
tól is) kábult fejed, ha már a felébresztetteknek nem sikerül.
A recept sikerét jelenti, hogy sűrűn emlegetik a hozzád kö

zelállókat, akik nem tanítottak meg arra, hogy kell az utcán 
éjszaka viselkedni.

ínyencek szerint ez a méreg, nem a ciánkáli.
-hiszi-

Aszód Város Önkormányzata

pályázatot ír ki
a Gondozási Központ Petőfi úti iroda 

kialakítási munkáira

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 elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a 

határidőt kővető 3 napon belül, a Közbeszerzési Bizottsági 
ülésen.
A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő-tes
tületi ülésen történik.

Aszód Város Önkormányzata

meghirdeti az Aszód, Kossuth Lajos u. 27. szám alatt 
lévő 126 négyzetméteres, nem lakás célú bérlemény 

bérleti jogát.

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti díjnak megfelelő 
bánatpénz fizetendő meg, valamint a nem aszódi pályázónak 
50 ezer Ft kaució.

A pályázat leadásának határideje:
a megjelenéstől számított két héten belül.

A pályázat leadásának helye:
Városi Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód Város Önkormányzata 
az alábbi munka kivitelezésére pályázatot ír ki.

A Falujárók úti napközi 3 terméből 
nevelési tanácsadó kialakítása

Beadási határidő: a megjelenéstől számított20. nap.

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési felté
telekről, a kialakításra váró helyiségek alaprajzi elrendezéséről 
a Műszaki Iroda ad írásbeli tájékoztatást.

Helyszíni szemle: igény szerint

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

A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a ha
táridőt követő 3 napon belül, a Közbeszerzési Bizottsági ülésen.

A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő-testü
leti ülésen történik.
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Az Elektromos Gyűjtemény

Az antenna-kapcsoló
Az első ismertetésben a feltalálók, tudósok, mérnökök, 

amatőrök szorgalmas munkája eredményeként megszüle
tett kristálydetektoros rádiót mutattam be. Ez alkalommal 
az antenna-kapcsolót szeretném ismertetni.
Ez a kis szerkezet ma már muzeális tárgy. Legtöbbször két ablak 
között helyezték el, a szabadtéri antennánk és a rádió között. 
Körülbelül egy töltőtoll doboz nagyságú műanyag lapra szerelt 
karos átkapcsolóra tessék gondolni, amelynek három bekötési 
pontja van. A felsőhöz kötötték a rádióhoz menő antenna ve
zetéket. Az alsóhoz a földből jövő fóldvezetéket és innen kapta a 
rádiókészülék is a földelést. A középső átkapcsolható karhoz a 
szabadtéri antenna vezetéke csatlakozott. Ezt a kart rákapcsol
ták a felső érintkezőkre. így jutott el az antenna által felvett 
energia a készülékünkhöz.

Zivatar esetén az antenna kapcsoló karját az alsó érintkezőkhöz 
(földvezeték) kapcsolták. így tettek eleget az akkoriban elég 
sokszor hangoztatott felhívásnak, hogy “zivatar esetén földelje 
le antennáját! Az egyik vitrinünkben sorakozó detektoros ké
szülékek előtt málunk is van felszerelve egy ilyen kapcsoló.
A detektoros készülékek teljesítménye csak egy fejhallgató mű

ködtetésére alkalmas. Gyűjteményünkben több ilyen korabeli 
fejhallgató található, amivel a betérők szívesen hallgatják a rá
diót. Próbálja ki Ön is!

Kaáli Nagy Kálmán

Fél évszázad után a jövő évezred felé
A magyar pénzügyi életben fél évszázados aktív jelenlétét 
ünnepli 1999-ben az OTP Bank, amely a kétszintű bank- 
rendszer 1987-es létrejötte óta stabilan őrzi piacvezető 
szerepét. Több, mint 1600 milliárd forintos mérlegfő
összegével a jelenlegi több, mint negyvenszereplős ma
gyarországi bankszektor összes eszközének egynegyedét 
tudhatja magáénak.
160 évvel ezelőtt Fáy András, a reformkor kiemelkedő sze

mélyisége Pest vármegye közgyűlésén indítványozta az OTP 
Bank történelmi elődjének, az Első Pesti Hazai Takarékpénz
tárnak a létrejöttét. Az intézmény 1840 január 11-én kezdte 
meg működését.
50 évvel ezelőtt az MNB Takarékosz

tályából, a gazdasági Főtanács határozata 
alapján hozták létre az Országos Taka
rékpénztár Nemzeti Vállalatot. A lakos
sági szolgáltatásokra alapított pénzinté
zet 1990-től száz százalékos állami tu
lajdonú, részvénytársasági formában mű
ködő kereskedelmi bank. Az OTP Bank 
többlépcsős privatizációja 1997-ben le
zárult, mára a tulajdonosai kül- és bel
földi intézmények, valamint kisbefekte
tők. Az állam részesedése 1 darab 1000 
forint névértékű, különleges jogokat biz
tosító szavazatelsőbbségi részvényre korlátozódik.
Az Euromoney című szaklap 1998-ban a Legjobb Bank Ma
gyarországon kitüntető címre az OTP bankot tartotta mél
tónak. Indoklásában a legnagyobb kereskedelmi hitelintézet 
vállalati hitelpiacon betöltött szerepére és rendszeres tőke
piaci jelenlétére helyezte a hangsúlyt. Hasonlóan vélekedett 
a Global Fináncé is, amelyik szintén az OTP bankot helyezte 
a csúcsra.

BANK

-  Mi jellemzi az aszódi OTP fiókot? - kérdeztük Mészáros 
Antal fiókigazgatót.
- A fiók technikai színvonala nagyon fejlett. A nálunk mű
ködő ATM bankjegykiadó automata mellett a fiókhoz tartozó 
12 Galga menti település közül Ikladon és Túrán is működik 
egy-egy ilyen. A megnövekedett forgalom azt indokolja, 
hogy Aszódra még egy gép kerüljön beállításra. Ennek in
tézése már folyamatban van. Egyébként - sajnos kevesen 
tudják -, de OTP kártyával bármelyik postahivatalban lehet 
pénzt felvenni.
-  Kik veszik igénybe a fiók szolgáltatásait?

- Mind a vállalkozói, mind a lakossági 
számlavezetés jelentős. Az általunk ke
zelt lakossági folyószámlák száma meg
haladja a település keresőképes polgárai
nak számát. A Galga menti falvak ná
lunk vezetik számlájukat. Nagy szívfáj
dalmunk, hogy annak ellenére, hogy a 
város egyik legnagyobb adófizetője va
gyunk, a helyi önkormányzat Budapesten 
kezelteti a pénzét. Bízunk benne, hogy a 
képviselőtestület ez év második felében 
számunkra kedvező döntést hoz, ami a 
lakosság érdekeit is szolgálja.
-  Növelhetó'-e tovább az ügyfélkörük?

- Szerencsére az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy más 
bankoktól is átpártolnak hozzánk. Sokan lesznek tagjai az 
OTP magánnyugdíjpénztárnak és az OTP Lakástakarék
pénztárnak. Megítélésem szerint az 50 éve tartó stabilitás, a 
megbízhatóság és az ügyfelek udvarias kiszolgálása jól 
kamatozik.

(x)
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MÓNI FOTO
Ajándékfilm-kidolgozás

1 nap alatt!
2 4  K O C K A  C S A K  

C S A L Á D I  F O T Ó A L B U M O K

US % k e d v e z m é n n y e l !

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
Nyitva: hétköznap 8-17 szom baton 8-12

Aszód, Kossuth L u .3 8 .
Tel: 06-10-9416-256,06-28/400-957

h ű tő g ép ek  szere lése , jav ítás a  
rövid  h a tá rid ő v e l,
1 év  g a ran c iáva l

cYl'lindkét CwAelünMw szewleUet váijuk‘önöket!

Lapunk képanyagának kidolgozását a Móni Fotó végezte.

Postai nyitva tartás:

Minden hónap első két hétfője:
8 .00- 17.00

a következő hétfőkön 

és keddtől péntekig:

8.00- 16.00
szombat, vasárnap: zárva

N yitva  tartás:

Hétfőtől
péntekig:
8 .00-12.00
13.00- 16.00

Szom bat:
6. 00-  10.00

cWn .....  JÁTÉK B J fW
V* Aszód, Kossuth L.u. 63. H

(a Csengey G. Alt. lah. lejáratával szemben)

. y f l T B R U

KÍNÁLATUNKRÓL:

F H R U I 6 R  n a d r á g ,  i n g ,  s z o k n y a ,  d z s e k i ,  m e l lé n y

B Ő R  f é r f i ,  n ő i  a k í a í á s k a ,  a u í ó s í á s k a ,  í o l l f a r í ó ,  

p é n z t á r c a ,  k u l c s t a r t ó ,  ö u  é s  ö u f á s k a

6 V 6 R I I 1 6 K  s z a b a d id ő r u h a ,  p u lő u e r ,  p ó ló ,  

3 Á T £ K é s  a j á n d é k t á r g y a k

Ú 3 D 0 I I S É S :  f é r f i ,  n ő i  s z ö u e í n a d r á g ,  f é r f i  é s  f i ú  

z a k ó ,  H l .  ö l t ö n y  i s  k a p h a t ó

RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON!

lé/4szád
o l t

Árukészletünk bővült:

konyhai felszerelésekkel, édességekkel, 
tisztálkodási és tisztítószerekkel, 

műanyag árukkal.

Olcsó árak, pl.:

400 ml sampon 1 2 0 ,-Ft
400 ml habfürdő 1 2 0 ,-Ft
500  ml mosogató 1 10 ,-Ft
tányérok 25,-Fl-lól

Napijegyek, horgászengedélyek, 
kishajóvezetői vizsgára jelentkezés. 
Horgászfelszerelések, etetőanyagok 

tavalyi árakon.
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Egy kis nyelv elés

Tenyeres-talpas
A Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint a címben 
szereplő szó melléknév, pejoratív jelentésű tagja nyelvünk szó
kincsének. Jelentése: testes, vaskos, nagy kezű és nagy lábú sze
mély, különösen nőkre vonatkoztatják.
Mindennapi nyelvhasználatunkban is gyakorta hallhatjuk a te

nyeres-talpas szót jelzős szerkezet tagjaként, elsősorban ebben a 
formában: tenyeres-talpas menyecske.
Nem kell különös nyelvérzék ahhozsem, hogy megérezzük: pe

joratív, azaz rosszalló megállapítást kifejező szóval van dol
gunk. S talán azt sem furcsálljuk, hogy elsősorban nőkre vonat
kozó minősítésekben használjuk.
De vajon így volt ez mindig? Elárulhatom - egyáltalán nem. Bár 
a Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára nem tartalmaz 
ilyen szócikket, a szó évszázadok óta jelen van nyelvünkben, 
mégpedig nagyon is változó jelentéssel és használati körrel. 
Ugyanis kialakulása idején a tenyeres-talpas szó kizárólag fér
fiakra vonatkozott, s eredeti jelentésének semmi köze nem volt a 
mai jelentéshez. Azt jelentette: ép, megvan a keze és a lába, va
gyis épkézláb ember.
A szó kialakulása arra az időre nyúlik vissza, amikor még nem 

volt reguláris hadsereg, hanem toborozták 8-10-12 vagy még 
ennél is több év katonai szolgálatra az életerős fiatalembereket. 
Aki katonának szegődött, világlátott ember is lehetett egyúttal. 
S ha szerencséje is volt, a szolgálat letelte után - ekkor kapta meg 
az obsitot - épen, egészségesen tért vissza falujába. Ha megsebe
sült is, nem vesztette el sem a kezét, sem a lábát, azaz ép, egész
séges, vagyis tenyeres-talpas volt.
Az ilyen kiszolgált katona - aki falubéli társainál jóval később 

alapított családot - nem nagyon ismerhette a falubéli lányokat, s 
a hozzáillő korúakjava addigra már el is kelt. Csak a maradékból 
válogathatott. S a korábban pártában maradó leány a lánykérést 
követő igen kimondása előtt azt tehette a mérleg másik serpe
nyőjébe, hogy a kérő tenyeres-talpas, azaz megvan keze-lába, 
munkaképes, képes gondoskodni a családjáról.
A reguláris katonaság bevezetése ezt a szemléletet fokozatosan 
átalakította - hiszen majdnem mindenki átesett a katonai szol
gálaton -, s mára már csak az a jelentés maradt meg, hogy a nagy 
testű, nagy kezű és nagy lábú ember - még ha nő is - jól bírja a 
nehéz, elsősorban férfiaknak való munkát. Valószínűleg belőlük 
lettek az első traktorosnők az 50-es években.

-g. /.-

Egy képből kettő

Tisztelgés
festményvásárlással

Aszód város önkormányzata nemrégiben arról döntött, hogy 50 
ezer forint értékben egy képet vásárol dr. Fedinecz Atanáztól, 
ezzel is tisztelegve a nagyszerű fegyvertény előtt, hogy az 
aszódi művészt a közelmúltban felvették a Magyar Alkotómű
vészek Országos Egyesületébe. Az egy képből kettő lett, ugyan
is Fedinecz úr egy másik munkáját térítésmentesen felajánlotta 
városunknak. A festményeket bekeretezésük után a Művelődés 
Háza kamaratermében helyezik el.

Felhívás
Aszódiak az aszódiaknak

A Vécsey Károly Helyőrségi Klub és a Művelődés Háza 
március 26-án ismét megrendezi a hagyományos Aszódia k az 
aszódiaknak gálám űsorát.
Jelentkezni egyéni és csoportos produkciókkal március 20-ig 
lehet Győrfi Jánosnál, a helyőrségi klub igazgatójánál és Rácz 
Zoltán művelődésszervezőnél a 400-083-as, illetve a 400-606- 
os telefonszámon.

Következő lapzárta: 
március 20.

A százdolláros csekk esete

Már Amerikában is...
... van olvasója az Aszódi Tükörnek. Nemrégiben N. J. Cheplo 
úr levélben kérte Bagyin József polgármestert, rendszeresen 
juttassa el neki a város lapjának legfrissebb példányait. A lap 
árának és postaköltségének fedezésére 100 USA dollárt küldött. 
Természetesen szívesen eleget teszünk kérésének.

R. Z.
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NHf@MmTmN¥@6c

Nyitva: hétit*
JI.0O, *3.00-17.00

13.00-17.00  
szombat: 8 .00-13.00

Telefon:
38/400-968

KÖNYVELŐ IRODA
2191 Bag, Vasút út 1. Telefon: 06-28/408-009 Ügyvezető: 06-309-313-667

Örömmel értesítem Önt, hogy 1999. március 1-jén BAG, Vasút út I. sz. alatt KÖNYVELŐ IRODA nyílt.

A háttérben a ífflentÁze* d X ft. áll, amely 6 éve működik. BÉR, TB, A dó  és KÖNYVELÉS területén 

szakképzett munkatársaink biztosítják a naprakész ügymenetet. Több mint 50 referenciával rendelkezünk.

Szolgáltatásaink:
TELJESKÖRŰ könyvelés, BÉRSZÁMFEJTÉSSEL kapcsolatos ügyintézés, ÉVVÉGI bevallások elkészítése, Adó-tanácsadás, 
Adóhatóság előtti képviselet. Könyvelés VISSZAMENŐLEG IS, felülvizsgálat, ellenőrzés, ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás.

CÉGALAPÍTÁS
(új cég megalapítása, társasági szerződés módosítása stb.)

F elelősségbiztosítással rendelkezünk. B t a i l d r ö u  a j t a l l t  

Az első két hónapban a havi díjból

árengedményt biztosítunk. 

HÍVJON MOST: 06-309-313-667

m Q)

J
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Ünnepi
program soroló

Március 11-én 18 órakor a Művelődés Háza kamaratermében 
Fábián Dénes fotóművész, ólomkatona-gyártó tart előadást 
A szabadságharc katonái címmel.

Március 12-én 14 órakor a Művelődés Háza kamaratermében 
a Petőfi Múzeum rendezésében (a Petőfi nevét viselő középisko
lák országos találkozója keretében) a Petőfi kora című vándor- 
kiállítás megnyitójára kerül sor. A tárlatot Kerényi Ferenc mél
tatja.

Március 12-én 19 órakor az Evangélikus Gimnázium díszter
mében az iskola színköre Fiisi József: Az aszódi diák című szín
darabját mutatja be. (A rendezvény a Petőfi nevét viselő közép
iskolák országos találkozójának része.)

Március 13-án 10.30-kor a Kollégium dísztermében "Itt lob
bant fe l a láng... ’’ címmel tudományos előadásokat hallgat
hatnak meg az érdeklődők. Előadók: Hódi Gyuláné dr. tanár, dr. 
Asztalos István ny. múzeumigazgató, Czok Erzsébet tanár és 
Detre János esperes.

Március 14-én 18 órakor a Kollégium szervezésében fáklyás 
felvonulás indul a Petőfi Sándor Gimnázium udvarában talál
ható Petőfi szobortól a város Petőfi emlékhelyeihez.

Március 15-én 10 órakor a Petőfi Múzeum előtti téren az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkal
mából ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor.

Köszönet
A Petőfi Múzeum köszönetét fejezi ki Huszárné Zsemberovszky 
Erzsébetnek, aki régi képsorozat gyűjteményét, Búzás Pálnak, 
aki aszódi dokumentumokat, Szlanka Zsoltnak, aki egy dombo
rú Magyarország térképet és dr. Skultéty Csabának, aki az aszódi 
ún. Vegyes (Építőipari) Céh 1872-ből való segédlevelét, vala
mint egy 1827-ben keltezett Podmaniczky-iratot adományozott 
az intézmény számára!

Egy vagy másfél szobás lakást keresek megvételre. 
Tel: 06-1-341-2317

Aszódon családi ház, gázfűtéses, 220 négyszögöl telekkel eladó. 
Érdeklődni munkaidőben a 400-251-es telefonszámon.

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

Fiatal pár másfélszobás bérletet keres Aszódon vagy Gödöllőn. 
Tel: 06-20-9587-694

Családi eseményeit örökíttesse meg videón!
Tel: 401-498,06 20 9743-040

A Városi Könyvtár 
új kötetei

Hősregék a hunok és Árpádok nyomában 
Flaubert: Bovaryné 
Heinrich, M.: Karácsony 
Heinrich, M.: Száncscngö 
Rangáné Lovas Ágnes : Sok-sok új találós kérdés 
Benedek Elek: Jégpáncélos vitéz 
Blixen,K.: Árnyék a fiivön 
Frisch, Max: Homo Faber 
Kolozsvári Grandpicrre Emil: Örömalma 
Rochefort, C.: Házasság párizsi módra 
Wouk, Hermán: A riporter 
Gray, John : Mars és Vénusz párkeresö 
Gray, John: A férfiak a Marsról jöttek 
Smith,W.: Vad igazság 
Smith,W.: Elefántsirató 
Bradford, B. T.: Titkos szerelem 
Végh Antal: Mi újsága Fradinál ?
Child, L .: Elvarázsolt dollárok 
Hassel,S.: Lánctalpak 
Connelly, M.: Fekete jég 
Cook, R.: Halálfélelem 
King, S.: A setét torony 
Török F.: Koko, a király 
Courths-Mahler, H.: Lolo hercegnő 
Isten legszebb története 
Dahlke, R.: A lélek nyelve: a betegség 
Colé, M.: Madám 
Holt, V.: A szökevény 
Bradford, B. T.: Bízva bízzál 
Mawson, R.: Kelj fel és járj!
Trent, P.: Merényletbajnokság 
Small, B.: Vad jázmin 
Spencer, L.: Regina nővér

Tisztelt Adózók!
Köszönjük, hogy személyi jövedelem adójuk 1%-át 

városunknak ajánlották fel. Kérjük Önöket, hogy a 
továbbiakban is támogassák városunkat. Ezt megte
hetik, ha a jövedelem adójuk 1%-át az alábbi két adó
szám valamelyikére utaltatják:

Aszód Városért Alapítvány 
1 9180460461 - 1-13

Városszépítő Egyesület 
19184984 - 1-13

Segítségüket előre is köszönjük!
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Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt
aszódi fiókjának

nyitvatartási ideje 1999. március 1-től meghosszabbodik:

/  /y rr

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG:

7.45 - 15.30-ig
PÉNTEKEN:

7.45 - 14.00-ig
EBÉDIDŐ: 12.35 - 13.00-ig

Az OTP Bank továbbra is várja régi és új ügyfeleit, 
ahol ügyeit helyben intézheti.

Szolgáltatásaink:
lakossági folyószámla; havi folyamatos lekötés; 

ifjúsági takarékbetét; vállalkozói, önkormányzati számlavezetés; 
A-hitel, B-hitel; OTP Magánnyugdíjpénztár; OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztár; OTP Lakástakarékpénztár; OTP Garancia 
biztosítás; Garancia Generáció X; lakásépítési kölcsönnel; 

“szoc. por’-lal és ÁFA-visszatérítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk, 
munkatársaink teljes körű felvilágosítást nyújtanak.

< x >
B A N K

aszódi fiókja
Cím: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 42-46. 

Tel/Fax: (28) 400-076, 400-133, 400-208
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Csak az kap szerelést, aki megérdemli

Aszód FC:
új elnökség, új tervek

Két napirendje volt az Aszód FC február 12-én megtartott 
közgyűlésének. Elsőként Bán József elnök értékelte az ősz óta 
elért eredményeket, és beszámolt a labdarúgóklub pénzügyi 
helyzetéről, majd a 42 résztvevő új, hét fős elnökséget vá
lasztott. Az elnök Túrosán István lett, tagjai pedig: Bán József, 
Franka László, Szovics Pál, Molnár Árpád, Molnár József és 
Huszár László. Az irányító testület munkáját egy ügyvezető 
elnökség segíti, melynek elnökévé Bán Józsefet választották, 
tagjai pedig Gazsó Pál, Hódul Tivadar, Oláh Károly és Szvitán 
Imre lettek.
Turcsán István az elnökség nevében ismertette a klub új elkép
zeléseit. Ezek szerint az eddigiektől eltérő alapokra kívánják 
helyezni a labdarúgást. A nemrégiben beindított Focisulit szak
mai segítséggel, szakértők bevonásával igyekeznek eredménye
ssé tenni. A 6-12 éves gyerekekkel való foglalkozás ezután a 
holland futballiskola mintájára történik, amelynek szakmai kon
cepcióját az MTK-tól sikerült megszerezni. Nemrégiben ugyan
is Búzás János képviselő segítségével sikeres kapcsolatfelvétel 
történt a patinás fővárosi egyesülettel.
Az aszódi klubnál új követelményrendszert vezetnek be, és ez
zel a jó teljesítményért járó juttatások is arányban lesznek. így 
például csak az kaphat a szakosztálytól szerelést, aki lelkiisme
retesen dolgozik az edzéseken, és a mérkőzéseken mindent el
követ a csapat győzelméért.
A közgyűlés tagjai támogatásukról biztosították az új vezető

séget, néhányan pedig - Truzsi Miklós és Juhász József szemé
lyes szolgálatukat is felajánlották.
A pályát sikerült használhatóvá tenni - külön köszönet illeti a 

Galgamenti Víziközmü Kft-t, amelynek munkatársai ingyen há
rították el az elfagyott vízvezeték okozta károkat így a labda
rúgócsapat lejátszotta első, magasabb osztályban szereplő 
együttesek elleni edzőmérkőzéseit. Az ikladiak ellen 5:l-re, il
letve 4:l-re kaptak ki, míg az Őrbottyán ellen 5:3-as, a Sziget
halom ellen pedig 2:l-es vereséget szenvedtek. A felkészülési 
menetrend szerint március 14-én 14 órakor a Galgahévíz ellen 
játszanak a fiúk.

***

Végezetül két rövidhír, amelyik közül az első igazán örömteli: 
Gazsó Pált a labdarúgásért végzett több évtizedes munkájáért a 
Pest Megyei Labdarúgószövetség emlékplakettal jutalmazta. 
Kevésbé jó hír, hogy egyelőre nem tudni, mikor kezdődik a 
bajnokság, mert a szövetség még nem értesítette a csapatokat.

R. Z.

Lövészverseny 
a Helyőrségi Klubban

Március 13-án 9 órától a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 
lövészversenyt tartanak. Nevezni a helyszínen lehet, amelynek 
díja felnőttek esetében 150 Ft (gyermekeknek ingyenes).

A rendezvény fővédnöke Sztán István ezredes, a 43. Galga Ve
zetésbiztosító Ezred parancsnoka

Társadalmi munkáért

Elismerés a postaládán

Harmadmagammal az FC képviseletében 175.000 Ft értékű 
munkát végeztünk ingyen Aszódon, mert ezt a pénzt az FC be
vételének növelésére adtuk. Ezért köszönetül ezt az emléklapot 
kaptam a postaláda tetej éré téve.

Polgári Béla

Galga Tenisz Egyesület

Köszönet az egy 
százalékért

A Galga Tenisz Egyesület megköszöni mindazon magánsze
mélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával az egyesü
letet támogatták. A beérkezett összeget egy új teniszpálya épí
tésére kívánjuk fordítani, ahol gyermekek, fiatalok teniszokta
tása valósulhat meg.

Idén is várjuk adójuk 1%-ának felajánlását, amit az utánpótlás 
képzésére használnánk fel. Az egyesület csak tagdíjakból tartja 
fenn magát. Segítségüket előre is köszönjük!

Adószámunk: 18664593-1-13

Túrosán István 
elnök



Vízszintes: 1. A megfejtés első része 
(zárt betűk: RBV) 10. Teljes mértékű 11. 
Lapos vidék 12. Levegő, angolul 13. Tan- 
gens 14. Emberen és néhány emlősön a 
medence hátsó részén lévő húsos dombo
rulat 16.... vágja a kezét (ha fázik) 17. Bi
zonyos irányban változik, fejlődik 20. 
UNN 21. Angol sörféle 22. Nótafa egy
nemű betűi 24. Ego 25. Visszásságokat 
kigúnyoló irodalmi mű betűi, keverve 28. 
Állapot, helyzet 31. Nem te 32. ... de Ja
neiro 33. Némán sért 36. Végtelen lyuk 
38. Tizedadó volt a középkorban 41. 
Hosszú palást 44. Margarin márka 46. 
Adat 48.... móg, dohog, zsörtölődik 49. 
Női név keverve

Függőleges: 1. Vénasszony (rég.) 2. Kes
keny nyílás 3. “Zubbonyka” 4. Mutató 
névmás 5. Zenei félhang 6. Miskolci pá
lyaudvar 7. Földművelő eszköz 8......Ra-
sa, tiszta lappal 9. Kevert Irén 10. Por
szívómárka 15. Fluor és urán vegyjele 18. 
Rangjelző 19. Színházi páholy (rég.) 23. 
Városunk 24. A megfejtés második, be
fejező része (zárt betűk: AVL) 26. Sze
mélyes névmás 27. Szolmizációs hang 29. 
Utazás keverve 30. Hatalom gyakorlása 
33. Alkohol 34. Finom süti betűi keverve 
35. Néma Tomi 37. Párosán nyes 39. Nem 
keserű 40. AAM 42. Pápaszem egynemű 
hangzói 43. Ittrium és gallium vegyjele 
45. Kecske szava47. A-k

Ismét győztek a tornász lányok
Február 25-én Nagykörösön rendezték meg torna sportágban a 

leány diákolimpiát. A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola csapata ismét kiemelkedett a mezőnyből. Min
den létező versenyszámot megnyertek - úgy csapatban, mint 
egyéni összetettben.

Az eredmények:
1. Aszód, P. S. Gimn. és Gépészeti Szki. 181,1
2. Nagykőrös, Arany J. Gimn. 178,2
3. Cegléd 173,2
4. Abony 170,2
5. Nagykőrös, Toldi Miklós Szki. 158,9

A bajnokcsapat tagjai: Szilágyi Gyöngyi, Kovács Ágota, 
Kovács Éva, Tóth Éva, Csorba Bea, Bíró Szilvia

B kategória egyéni összetett:
1. Kovács Éva Aszód
4. Tóth Éva Aszód

A kategória egyéni összetett:
1. Petneházi Margit Aszód

Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk az 

országos területi döntőhöz!
J. K.

\

A megfejtést március 20-ig lehet beküldeni nyílt levelezőlapon, 
a lap aljáról kivágott és felragasztott rejtvénnyel együtt a Városi 
Könyvtár címére (2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. ) A helyes 
megfejtést beküldők között a Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozásra beváltható utalványát, illetve a 
Virág ABC 1500 Ft értékű ajándékkosarát sorsoljuk ki.

* * *

Előző havi rejtvényünk megfejtése: Millennium 
A szerencse Kovács Andrea (Rákóczi u. 15.) kedves olvasónk
nak kedvezett, akinek ezúton is gratulálunk. A nyeremény be
váltására feljogosító utalványt postán küldjük el.

A rejtvényt készítette: Szilágyi Ramóna

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


