
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA s o ,-  F t

Az szja-elvonás Aszódon 27 millió forint mínuszt jelent

93 millió hiányzik az idei költségvetésből
Elkészült a 2000. évi költ

ségvetési koncepció, amelyet 
a polgármester az államház
tartásról szóló törvénynek 
megfelelően november 30-ig 
benyújtott a képviselő-testü
letnek.
A számok azt mutatják: a vá

rost még a tavalyinál is nehe
zebb feltételek között lehet 
működtetni. A bevételi és a ki
adási oldal között ugyanis 93 
millió forint a különbség, s fé
lő, hogy Aszód nem kap ekko
ra összeget a forráshiány miatt 
benyújtandó pályázaton.
Városunk évek óta forráshi

ánnyal küszködik. Tavaly 75 
millió forint volt a különbség a 
bevételi és a kiadási oldal kö
zött, ám a város csak 60 millió 
forintot kapott az államtól a 
működési forráshiány fedezé
sére.

Az előterjesztés szerint a for
ráshiány további növekedését 
az okozta, hogy a parlament 
megszavazta a személyi jö 
vedelemadó-bevétel kötelező 
mértékének 15 százalékról 5 
százalékra csökkentését. Ez a 
döntés Aszód esetében 27,7 
millió Ft bevételkiesést ered
ményezett. A nagy összegű 
forráshiány ellentételezésére 
működési hitel felvételét kell 
megtervezni, a működési tar
talék hiánya miatt pedig azon
nal meg kell igényelni a költ
ségvetési törvényben biztosí
tott finanszírozási előleget, 
amely 36 millió bevételi támo
gatást jelent. Mivel ez az

összeg nem elegendő a folya
matos finanszírozásra, az ön- 
korm ányzatnak program ot 
kell kidolgoznia a likviditási 
gondok megoldására.

A napirendi pont tárgyalása 
során több javaslat is elhang
zott. Chugyík János a Pénz
ügyi Bizottság ülésén elhang

zottakat tolmácsolva jelezte: a 
bizottság a helyi adók emelé
sét és a szociális támogatás 
kurtítását javasolja. Kovács 
Tamás szerint alaposan végig 
kell gondolni, hogy a város 
vállaljon-e olyan plusz támo
gatást - futballklub, turisztikai 
egyesület -, amely nem tarto

zik az önkormányzat alapfela
datához. A kiadások összegé
vel összhangba kell hozni 
azoknak a szolgáltatásoknak
- bölcsődei ellátás, zeneiskola
- a térítési díjtételeit is, ame
lyek ugyancsak nem kötelező 
feladatai az önkormányzatnak.

(folytatás a 3. oldalon)

Az autópálya-bérletek díjának csökkentését javasolja a kor
mánynak az Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztető Fó
rum -  közölte Gémest György gödöllői polgármester a környező 
települések vezetőivel tartott megbeszélése után rendezett saj
tótájékoztatón.

Az agglomeráció a bagi csomópontig tart

Önkormányzati javaslat 
az autópályadíj csökkentésére

megvásárlásának lehetőségét 
javasolják fenntartani az M3- 
as sztráda gödöllői feljárójá
nál. E törekvések célja nem 
előjog megszerzése, hanem az, 
hogy az agglomeráció egyéb 
útjairól minél nagyobb mér
tékben terelődjön vissza a for
galom a sztrádára - hangsú
lyozta Gémesi.
Isaszegen az autópálya 1999- 

es díjasítása óta 30 százalékkal 
nőtt a nehéz tehergépjárművek 
forgalma. A kerepesi önkor
mányzat próbaper kezdemé
nyezésén gondolkodik a 3-as 
főút mentén megrepedt házak 
tulajdonosai érdekében. A te
lepülések képviselői hangsú
lyozták: a napijegyek helyett 
váltható heti (9 napos), 1300 
Ft-ba kerülő matrica a heti 
egyszer-kétszer utazók számá
ra az agglomerációban több
szörösére növeli az autópálya- 

(folytatás a 4. oldalon)

Fia a fenti javaslat nem 
kivitelezhető, akkor -  az EU 
gyakorlatához hasonlóan -  az

autópályadíj eltörlését kérik a 
fővárosi agglom erációban, 
végső esetben pedig a napijegy



ASZÓDI

Bagyin József polgármester újévi köszöntője
Kedves Olvasók, 

Kedves Aszódiak!

Most egy különösen kerek év
szám, a 2000. esztendő bekö
szönte óhatatlanul is összegzés
re készteti az embereket. Végig
gondolni az elmúlt időszakot és 
gondolkodni a közeljövőn. Azt 
is fontosnak tartom, hogy a vá
rosunk közössége bizalmából 
választott képviselő-testület(ek) 
nevében tegyem meg mindezt. 
Aszód város történetének, napi 

életünknek az eseményei ma 
már összegyűjtve találhatók a 
településünkről készített mo
nográfiában. Ebből jól kiolvas- 
hatóak mindazok a sikerek és 
kudarcok, melyek Aszódot és az 
itt élők életét alakították, befo
lyásolták.
Aszódnak - főként az újszerű 

ipari fejlődés időszakától kezd
ve - mindig meg kellett küzdenie 
a modernizációért és a város 
identitásáért. Szerencsénkre 
mindig élt Aszódon egy kultu
rált “életösztön”, ami nemcsak 
másolta a korszakok divatját, 
hanem a saját lehetőségeit fej
lesztette az egymás utáni kor
szakok megvalósítható elemei
ből. Alkalmazkodott a lehetősé
gekhez, nem voltak eleve elron
tott ötletei, amiből csak veszte
ségei származtak. A történelem 
“elrontotta” lehetőségeken pe
dig igyekezett úgy túllépni, 
hogy a város jövőjét, fejlődését 
alapjaiban ne akadályozza. 
Aszód közvetlen környezetében 
meg tudta tartani vezető szere
pét. Mindezt csak önmagának 
köszönhetően, hisz állami akarat 
ritkán gazdagította városunkat. 
Ma sincs ez másként. Minden, 
az itt élők számára fontos dolog, 
az intézmények, a közművek 
stb. városunk saját erejéből és az 
aszódiak áldozatvállalásaiból 
valósulhattak meg. Nem az ép
pen időszerű állami programok 
oldalvizén fejlődhettünk, hanem 
sok dologban összefogva a kör
nyező településekkel értünk el 
sikereket. Nem utolsósorban, de 
a gondolat végén említem meg, 
hogy minden létrehozott érték, 
intézmény, esemény stb. mind 
az elhivatott és Aszódot szerető 
emberek munkája nyomán való- 
sultcsaknieg.

Aszód minden városi alapintéz
ménnyel rendelkezik. Az itt élő 
emberek számára elfogadható 
életkörülmények kialakítását 
tűzték ki a képviselő-testületek. 
Az alapközművek közül teljes
körű a korszerűsített közvilágí
tás, az ivóvíz, a gáz és a telefon- 
hálózat. Két éven belül a 
szennyvízcsatorna-hálózat és a 
burkolt utak is teljes körűen el
készülnek.
Megkezdődött városunk főteré
nek kiépítése. Az evangélikus 
egyház felújítja a Podmaniczky- 
kastélyt, és méltó tevékenységet 
visz a patinás barokk épület- 
együttesbe. Közel ezer új mun
kahely jött létre az elmúlt évti
zedben Aszódon. A 12 ha-os új 
ipari terület további munkahe
lyek létesítést alapozza meg.

jékoztatót hallgatott meg Aszód 
közbiztonsági helyzetéről. Erről 
külön cikkben olvashatnak.

A grémium elfogadta az 1999. 
III. negyedév pénzügyi teljesí
tésről szóló előterjesztést, majd a 
2000. évi költségvetési koncep
ciót vitatták meg. Erről részlete
sebben is olvashatnak lapunk 1. 
és 3. oldalán.

Módosította a város közterület
használat rendeletét a képviselő- 
testület. A változtatások közül a 
legnagyobb vitát a 13. § 1. be
kezdése váltotta ki, amely így 
szól: “Gépjárműfenntartó tevé
kenységet, valamint közúti köz
lekedési szolgáltatást végző jogi 
személyek, jogi személyiség 
nélküli társaságok és egyéni vál
lalkozók közúton vagy más köz
területen a szolgáltatáshoz hasz
nált járműveket, illetve a gép
járművet és mezőgazdasági gé
peket nem tárolhatják.” A tes
tület 2000. június 30-ig adott tü
relmi időt a jármüvek elhelye
zésére, ezt követően a továbbra 
is közterületen parkoló jármű
vek tulajdonosainak havi 9.000 
Ft-ot kell fizetniük. Az önkor
mányzat a türelmi idő alatt meg
vizsgálja, van-e városban a je-

Mintegy 1000 ember letelepíté
sét teszi lehetővé az Evangéli
kus Gimnázium körül kialakított 
új családiház-építési terület. 
Tavasszal megépül a régen óhaj
tott élelmiszer bevásárlóköz
pont a Pesti úton. Remélhetőleg 
csak időlegesen teszi városunk 
életét nehézzé az M3-as autópá
lyadíj átka, a többszörösre meg
nőtt járműforgalom a Kossuth 
Lajos utcában.
Mindezeket az - emberek élet- 

körülményeit alapjaiban megha
tározó - elképzeléseket és cse
lekvéseket azért is valósít- 
ják/valósították meg a képvise
lő-testületek, hogy a város be
vételei ezáltal is növekedjenek, 
így egyre több olyan tevékeny
ség, intézmény alakítható ki, 
amely több, mint az alapellátás.

lenleg közterületen parkoló jár
művek elhelyezésére alkalmas 
terület.

A városatyák elnapolták az 
Evangélikus Gimnázium és kör
nyéke beépítési szabályairól 
szóló rendelet-tervezet elfoga
dását a Fesztivál tér és Papföldi 
út-Régész út terület szabályozási 
tervkoncepció vázlattervének 
elkészítéséig. Ezt követően - né
hány kiegészítéssel - tudomásul 
vették a Papföldi út - Régész úti 
területszabályozási tervkoncep
cióvázlattervét.
A képviselő-testület tájékozta

tót hallgatott meg az 1999. év
ben elvégzett kisjavítási mun
kákról. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak.
A városatyák belterületbe von

ták a Városréti út II. szakaszát. 
Erre azért volt szükség, hogy az 
önkormányzat megoldhassa a 
terűiét csapadékvíz-elvezetési 
problémáit.
Módosította a képviselő-testület 
a II. számú háziorvosi körzetre 
vonatkozó szerződést. Erre azért 
volt szükség, mert november óta 
dr. Jólesz József a háziorvosi te
vékenységet az Arany János ut
cai lakásában kialakított rende
lőintézetben folytatja.
A képviselő-testület döntése ér
telmében utolsó szolgálati he-

Azt szeretnénk, hogy Aszódon 
jól, kulturáltan és kellemesen le
hessen élni. Erősödjön a lokál
patriotizmus és a kezdeménye
zőkészség. Hiszen az a jó egy 
városnak, az önkormányzatnak, 
ami az ott élő embereknek jó. 
Erről szól az önkormányzatiság, 
amit a választottaknak humánu
san és kulturáltan kell irányíta
niuk. Ennyire egyszerű és ezért 
ilyen bonyolult a város életét 
szervezni.
Miután megvan az egészséges 

és reális tettvágy az Aszódon 
élőkben és a választott képvi
selőkben is, ezért a remény is 
jogos, hogy olyan várossá ala
kul Aszód, ahol jól, kulturáltan 
és kellemesen lehet majd élni az 
új évezredben is.

Bugyin József polgármester

lyén, városunkban marad a tűz
oltóautó. Erről a témáról külön 
cikkben olvashatnak, csakúgy, 
mint a Korén közben leomlott 
támfal ügyéről.
A grémium támogatta az Evan
gélikus Egyházközség által be
adott - a Falujárók u. 5/8. alatti 
önkormányzati tulajdonú, az 
egyháznak a bérlőkijelölés jo
gával biztosított - lakás megvé
telére irányuló kérelmét. Az 
egyházközség térítésmentesen 
jut az ingatlanhoz, mivel a kép
viselő-testület figyelembe vette, 
hogy az egyház a lakás felújítá
sára 650 ezer Ft-ot fordított, il
letve támfalat épített a Csengey 
utca felől, mintegy 2 millió Ft 
bekerülési költséggel.

A képviselő-testület hozzájá
rult, hogy 1999. december 1-töl 
a Csengey Gusztáv Általános 
Iskola 1. osztályában kis létszá
mú fejlesztő csoport induljon.
A grémium nem támogatta a 

Gamesz-nek a hulladékkezelési 
feladatokra kért 2 millió forintos 
pótelőirányzatát Ugyancsak el
utasították a városaty ák a Gon
dozói Központ gondozói állás
helyre, illetve egy számítógép 
vásárlására vonatkozó kérelmét.

A kéviselő-testület dr. Bodó 
Zsolt képviselőt delegálta a kór
házi felügy elő tanácsba.

Önkormányzati hírek______ ___November 30.

A képviselő-testület elsőként tá-



TÜKÖR

Az szja-elvonás Aszódon 27 millió forint mínuszt jelent

93 millió hiányzik az idei költségvetésből
(folytatás az l. oldalról)

Dr. Jólesz Jó zse f a részvények 
eladását javasolta, mert sze
rinte a meglévők folyamatosan 
elértéktelenednek. Az értük 
kapott összeget kincstárjegybe 
vagy más értékjegybe kellene 
fektetni. Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi iroda vezetője je 
lezte: a részvények egy része 
nem adható el azok kötelező 
megtartása (DIGITEL) vagy 
értéktelen volta (IMI) miatt, a 
többinek pedig az elmúlt idő
szakban igen alacsony volt az 
árfolyama. A sztalos Tamás 
optimistább szemléletet várt el 
képviselőtársaitól. Véleménye 
szerint a testület a bevételek 
növelését tekintve évről-évre 
ugyanazon keretekben gon
dolkodik. Érdemes lenne a 
konstruktív munkába esetleg 
más bizottságok tagjait is be
vonni, hogy javaslataikkal se
gíthessék a gondok enyhítését. 
A képviselő hiányolta az ipari 
parkkal kapcsolatos reklámte
vékenységet - pl. a város hon
lapjának ügyében nem történt 
előrelépés - és azt is nehezmé
nyezte, hogy tovább húzódik 
az Evangélikus Gimnázium 
környékén a telkek eladása. 
Kovács Tamás alpolgármester 
az ipari park ügyére reagálva 
elmondta: a nagy befektetők 
nem az Internet honlapján 
megjelenő hirdetésre jelent
keznek, hanem befektetéssel 
foglalkozó cégeket keresnek 
meg. Az Ipari Park Befektető 
Részvénytársaság folyam a
tosan küldi a cégeket Aszódra. 
Bagyin Jó zse f polgármester a 
telkekkel kapcsolatban reflek
tált. Szerinte az önkormányzat 
által kínált telkek akkor lesz
nek vonzóak, amikor a buda
pesti agglomeráció kitolódik. 
Jelenleg ugyanis az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy nem fel
tétlenül az ár dominál. Az 
aszódi 3.500 Ft/négyzetméter 
áru összközmüves aszódi telek 
kevésbé vonzó, m int egy 
gödöllői, 7.000 Ft/négyzetmé- 
terbe kerülő. A város első em
bere biztos abban, hogy az ipa

ri park területe és az építési tel
kek hosszabb távon finanszí
rozhatóvá teszik a város mű
ködési költségvetését.

A közelebbi menetrend vi
szont az, hogy a pénzügyi és 
gazdasági bizottság elkészí
tette a takarékossági csomag
ját, amellyel január 12-én fog
lalkozik a képviselő-testület, a 
2000. évi végleges költségve
tést pedig február 2-án hagyja 
jóvá.
________December 15.

A képviselő-testület elsőként 
Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő tájékoztatóját hallgatta 
meg, majd a 2000. év első félévi 
munkaprogramját vitatta meg. 
Ezt követően a pénzügyi irány
zatok átcsoportosításról szóló 
rendeletét alkotta meg. Pénz volt 
a témája a következő napirendi 
pontnak is, nevezetesen a pénz
eszközök rövid távú hasznosí
tásáról szóló előterjesztés. Esze
rint az önkormányzat 1999-ben

mintegy 34 millió forintra tett 
szert a lekötött pénzeszközök 
kamataiból.

A képviselő-testület meg
emelte a gépjárműadót, a sze
métszállítási díjat, a lakások és 
helyiségek bérleti díjait. Erről 
részletesen, külön cikkben ol
vashatnak.
Elfogadta a képviselő-testület 

az Érdy utcai lakók telekkiegé
szítéssel kapcsolatos nyilatko
zatát. Az érintett polgároknak 
maga az önkormányzat aján
lotta megvételre azt az egyen
ként 96 négyzetméteres, kert
jeik mögötti területet, amelyet 
a lakók társadalmi munkában 
rendszeresen tisztántartottak, 
csinosítottak.
Befogadó nyilatkozattal for

dult öt település az aszódi ön- 
kormányzathoz. Galgamácsa, 
Vácegres, Váckisújfalu, Kis- 
némedi és Püspökszilágy az 
aszódi szennyvíztisztító telep
hez kíván csatlakozni. A kép
viselő-testület csak azzal a fel

tétellel tartotta elképzelhető
nek a csatlakozást, ha az öt te
lepülés vállalja az aszódi 
szennyvíztisztító telep és a 
hozzá tartozó rendszer (gerinc
vezeték, átemelőrendszer) ka
pacitásnövelése vizsgálatá
nak, valamint az ezzel járó 
munkák tervezésének és kivi
telezésének költségeit. Erről 
az öt településnek szándéknyi
latkozattal kell kötelezettséget 
vállalnia.
A képviselő-testület úgy dön

tött, nem hosszabbítja meg a 
december 3 1-én lejáró szerző
dést a Kossuth Lajos u. 4. szám 
alatti ingatlant bérlő Autó-Sós 
Kft-vel, hanem meghirdeti a 
helyiség bérleti jogát.
A városatyák a napirendi pon
tok megtárgyalása után jelen
tést hallgattak meg a lejárt ide
jű  határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről. Az 
ülésekről készített jegyző
könyvek a Városi Könyvtár
ban olvashatók.

aszódi cég kapott megbízást

a kisjavításokat is hátráltatja
A korábbinál több

A forráshiány
A képviselő-testület a novem
ber 30-ai ülésén korábbi hatá
rozatának megfelelően érté
kelte a kisjavítási-felújítási 
munkák pályáztatásával kap
csolatos feladatok végrehajtá
sát. A tárgykörben benyújtott 
beszámolóból kiderült: a vizs
gált félév pozitívumokat és ne
gatívumokat egyaránt hozott.

Az aszódi cégek tekintetében 
m indenképpen előnyösnek 
mondható, hogy a városban el
végzendő munkák 90 %-át ők 
kapták, szemben a korábbi 40 
%-kal. Az is pozitívum, hogy a 
vállalkozók tartották magukat 
a szerződésben megállapodott 
összeghez, így az önkormány
zat sem lépte túl a jóváhagyott 
keretet. Néhány esetben minő
ségi kifogások is felmerültek, 
ami miatt a műszaki iroda 
munkatársai csak határidőn túl 
tudták átvenni a munkát.

Kevésbé örömteli, hogy a 
munkák javát csak az év utolsó 
három hónapjában lehetett el
végeztetni. Ebben szerepe volt 
a versenyeztetésnek is, amely 
ugyan jó  formája volt a leg
megfelelőbb kivitelező kivá
lasztásának, ám a munkát is 
lassította. Az igazi gondot 
azonban a forráshiány okozta. 
Fedezet nélkül ugyanis nem 
lehetett megpályáztatni a kis
javításokat. Mire erre - legin
kább a nyár derekán - sor ke
rülhetett, addigra a szóba jö 
hető cégek többsége már le

kötötte szabad kapacitását. A 
képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy ezen a gyakorlaton 
változtatni kell, ezért elfogad
ta Asztalos Tamás képviselő 
azon javaslatát, hogy a telepü
lésfejlesztési és a közbeszerzé
si bizottság már a költségvetés 
elkészítése előtt készítsen lis
tát az elvégzendő feladatokról 
és állítson fel sorrendet közöt
tük. Ezt követően az időköz
ben beérkezett pénzösszegek 
figyelem bevételével elkez
dődhet a munkák megpályáz
tatása.

Tisztelt Előfizetőink!
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Aszódi Tükör feb
ruári számát a postai kézbesítők csak azoknak szállítják ki, akik 
február 1-ig kiegyenlítik az idei előfizetési díjat. Ez az összeg 
2000-ben is 500 Ft (azaz havonta kb. 42 Ft), melyet a Városi 
Könyvtárban lehet befizetni.
________________________________________/
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Önkormányzati javaslat 
az autópályadíj csökkentésére

(folytatás az 1■ oldalról) 

használat költségét, ami az al
sóbbrendű utak zsúfoltságá
nak növekedéséhez vezet. 
Gémesi György hangsúlyozta, 
hogy a bérletek árának lénye
ges csökkentése nemcsak az 
eseti használók számára lehet 
kedvező, hanem az autópályát 
elhagyók jelentős részét is 
visszaterelné a sztrádára. Ti
zenegyezer forintos éves, 1100 
forintos havi és 500 forintos

heti matricaárakat javasolt. 
Úgy vélte, hogy ezeket a bér
letdíjakat az M l-es és M3-as 
autópályák térségében élő 
másfél millió gépjármű-tulaj
donos jelentős része elfogad
ná, és a teljes bevétel a múlt évi 
négymilliárddal szemben az 
évi tízmilliárd forintot is el
érné.
Benyhe István, a Miniszterel

nöki Hivatal főosztályvezető
helyettese a sajtótájékoztatón

elmondta, hogy a kormány el
sődleges célja az 1999 végén 
hozott határozattal az M 1 -es és 
M3-as autópályák díjának egy
ségesítése volt. Elism erte, 
hogy ez egyes szakaszokon, 
például a fővárosi agglomerá
cióban új problémákhoz vezet
het, ezért két-három hónap ta
pasztalatai alapján elképzelhe
tőnek tartja a kormányrendelet 
módosítását.

Balázs Gusztáv

r

Újévi üdvözlet

Tisztelt
Polgárok!

Egészségben, eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kí
vánok a Galga mente minden 
egyes lakójának!

Tóth Gábor 
Országgyűlési képviselő 

Fidesz-Magyar Polgári Párt

A gépkocsifeltörés vezeti a listát

Csökkent a bűnözés, vagy csak kevesebben jelentik be?
1999. októberéig 39 bűncse

lekményt regisztráltak az 
aszódi rendőrőrs munkatár
sai. Az előző évek adataihoz 
képest ez csökkenő tendenci
át mutat.
Pálinkás József, a rendőrőrs 

megbízott parancsnoka szerint 
előfordulhat, hogy a számok 
mégsem adnak teljesen pontos 
képet a valós helyzetről, sokan 
ugyanis tartva a bíróságra já 
rástól, nem tesznek bejelen
tést. A rendőrségnek a tudo
mására jutott ügyek mintegy 
60-70 %-át sikerült felderíte
nie.

A bűncselekmények toplis
táját a gépkocsifeltörések ve
zetik. Az erre szakosodott bűn
banda nemcsak Aszódon dol
gozott eredményesen, hanem a 
gödöllői rendőrkapitányság 
egész területén. Áldásos tevé
kenységüket több önkormány
zati képviselőnk is élvezhette, 
polgármesterünk Fiatját példá
ul kétszer is feltörték.
A gépkocsifeltörések mellett 

sok besurranásos betörés tör
tént. Előfordultak más mód
szerek is, a cipőboltot például 
úgy fosztották ki, hogy rést 
vágtaka volt könyvtár üzlettel 
szomszédos falán. A feltétele
zett tetteseket sikerült kézre 
keríteni, ám bizonyíték hiá
nyában nem lehetett őket fele
lősségre vonni.
Pálinkás József a testület előtt

tartott beszámolójában külön 
kiemelte a polgárőrök segítsé
gét, akiknek munkája tényleg 
jelentős szerepet játszik a bűn- 
cselekm ények m egelőzésé

ben. Jó példa erre a legutóbbi 
portyaszolgálat, amelyre egy 
hónapon keresztül minden éj
szaka sor került. Ennek - úgy 
látszik - híre ment a bűnözők

körében, mert ebben az idő
szakban egyetlen betörés sem 
történt.

R. Z.

Fegyelmi eljárás a műszaki előadó ellen

Mindenképpen veszít a város
a támfal-ügyben?

Támfal-ügyben egyelőre csak 
a város műszaki ellenőre ellen 
indult eljárás fegyelmi vétség 
elkövetésének alapos gyanúja 
miatt. Kis János korábban 
már kapott két megrovást, így 
ha bebizonyosodik a vétkessé
ge, akár a hivatalát is elveszt
heti. A város ennél minden
képpen többet veszít, ugyanis 
még a kapott anyagi támoga
tásokon túl is mintegy 2 millió 
forintot be kell invesztálnia a 
helyreállítás költségeibe.

A támfal építését - a természe
tes partfal veszélyelhárítása ér
dekében - 1998-ban határozta 
el az önkormányzat. A meghí
vásos versenytárgyalást köve
tően a kartali Ambrus Károly 
építési vállalkozót választot
ták. A benyújtott költségvetést 
az ugyancsak kartali Kis János 
fogadta el, majd a műszaki iro
da hivatalosan is megrendelte 
a munkát, amely 1998. augusz
tus 12-én kezdődött.

Az építési napló vezetése fo
lyamatosan történt, abban Kis 
János - mint műszaki ellenőr - 
egyetlen kifogást sem rögzí
tett, noha a kivitelezés szak- 
szerűségét funkciója alapján ő 
volt hivatott ellenőrizni. Be
jegyzéseiből kitűnik: nem mű
szaki ellenőri munkát, hanem 
tervezői művezetést végzett.

A vizsgálat kiderítette: a ren
delkezésre álló dokumentu
mok között nem lelhető fel 
tervdokumentáció, így az sem 
állapítható meg, hogy a terve
zést megelőzően készültek-e 
előzetes mérések, statikai szá
mítások és állékonysági vizs
gálat. Okiratok hiánya miatt az 
sem állapítható meg, hogy a 
kivitelező valóban azt építette- 
e meg, amit megrendeltek tőle. 
Sajnos emiatt az is kérdésessé 
vált, van-e értelme a vállalko
zót is beperelni anyagi kártérí
tés reményében.

A támfal ledőlését követően 
az önkormányzat a központi 
költségvetéstől természeti kár 
helyreállítása  címen támoga
tást igényelt, s e célra 11 millió 
forintot kapott. Az elvégzett 
munkák összköltsége - a lakó
épületekben esett károkat ta
vasszal orvosolják -várhatóan 
13 millió forint lesz. ..

A kivitelező tudomást szerzett 
a támfal leomlásról és a hely
színre is kilátogatott, de a hely
reállításra nem tett árajánlatot. 
Igaz, az önkormányzat - tekin
tettel a kialakult helyzetre - 
nem is fogadta volna el azt.
A támfal újjáépítése remélhe

tőleg szakszerűen megtörtént, 
a vizsgálat tovább folyik. Az 
önkormányzat csak a végleges 
egyenleg ismeretében dönt ar
ról, kezdeményez-e kártérítési 
pert.

R. Z.
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Felhívás a közterületek A tűzoltóautó a GAMESZ
és ingatlanok rendben tartására
Aszód Város Önkormányza

tának a 18/1996./V. 29. számú 
helyi rendelete szabályozza a 
helyi környezet védelmét, a 
közterületek és ingatlanok 
rendjét, a település tisztaságát, 
figyelemmel a környezet vé
delmének általános szabályai
ról szóló törvény előírásaira.

Ezek alapján az ingatlan tulaj
donosa, kezelője, az ingatlan 
használója köteles gondoskod
ni az ingatlanok tisztántartá
sáról, mely magában foglalja a 
ház, telek előtti járdaszakasz 
és zöldsáv rendbetételét. Ezen 
túlmenően az intézmények, 
szórakozóhelyek, vendéglátó
ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusí
tóhelyek előtti járdaszakasz

tisztántartása, hó- és síkosság
mentesítése mind nyitvatartási 
időben, mind azon túl a hasz
náló, illetve a létesítményt 
üzemeltető kötelessége.

Felhívjuk a lakosság figyel
mét, hogy a téli időjárás okozta 
hóeltakarítást, valamint a csú
szásmentesítést végezzék el, 
figyelemmel a jogszabályi elő
írásokra is, valamint arra, hogy 
esetleges baleset bekövetkezte 
esetén a munkából kiesett jö 
vedelem megtérítése a tulajdo
nosra hárítható, valamint sza
bálysértési eljárás is kezdemé
nyezhető.

Kissné K ulybus Gizella 
jegyző

r

Megszegte szavát a PEMAK

Máig nem állomásozik 
Aszódon hókotró

Nem tartotta be az Aszódnak 
tett ígéretét a PEMÁK. Mint 
ismeretes, a közútkezelő társa
ság a tavaly november 4-én 
tartott “hóértekezleten” azt 
ígérte meg Bagyin József pol
gármesternek, hogy december 
1-től városunkban állomásoz- 
tat egy sószóró gépet. Nem így 
történt.
A gépjárműnek az lett volna a 

feladata, hogy a havazás kez
detekor azonnal hómentesítse a 
bagi, a hatvani és a kartali emel

kedőket. A polgármesterünktől 
kapott tájékoztató szerint a gép
jármű azért nem került Aszódra, 
mert a PEMÁK-nak nem sike
rült megállapodnia a jármű tulaj
donosával, egy csomádi vállal
kozóval.

Az esetleges újabb havazás 
tehát megint káoszt fog okozni 
a közlekedésben, ám ez - úgy 
tűnik - a legkevésbé sem za
varja az illetékeseket. Annyira 
azért nem szegények, hogy 
ígérni ne tudj anak. -erzé-

fészerében marad
Egyelőre a GAMESZ telep

helyén, egy félig nyitott fészer 
alatt - egy hasonlóan lerob
bant állapotú mikrobusz tár
saságában - marad az a tűzol
tóautó, amely Aszódon töltöt
te utolsó szolgálati éveit

A város valószínűleg a közel
jövőben sem büszkélkedhet a 
muzeális értékű Csepel típusú 
gépkocsival, mert a javítására

Múzeum szakembereinek vé
leményét.

Az intézmény igazgatója 
szem élyesen látogatott el 
Aszódra. írásba adott vélemé
nye szerint a CSD-420-as fecs
kendő eszmei értéke félmillió 
forintnál kezdődik. A szakértő 
jelezte: amennyiben a város 
nem tudja megszervezni a jár
mű felújítását, a múzeum szí
vesen tulajdonába veszi, és fel

egyelőre nincs pénz.
A forgalomból több éve ki

vont, üzemképtelen gépkocsi 
ügye akkor került a képviselő- 
testület elé, amikor a város ve
teránautókkal foglalkozó ezer
mestere, Seregély Károly le
vélben jelezte: méltányos áron 
megvenné és felújítaná a tűzol
tóautót. Cserébe azt vállalta 
volna, hogy a gépkocsival fel
vonul a város nevesebb ren
dezvényein, és öt évig nem 
idegeníti el az autót. A város
atyák úgy döntöttek, az üggyel 
kapcsolatban kikérik a Tűzoltó

újítás után kiállítja az autót, 
jelezve: nemzeti járműgyártá
sunk egykori büszkesége utol
jára Aszódon szolgált.

A képviselő-testület tagjai 
azonban úgy vélekedtek, min
denképpen érdemes megtarta
ni a jó  öreg Csepelt, még akkor 
is, ha egyelőre nincs pénz a 
restaurálására. Ennek költsége 
egyébként Seregély Károly 
szerint elérheti az 1 millió 200 
ezer forintot is. A kérdés csak 
az, mikor lesz ennyi, erre for
dítható többletbevétele a vá
rosnak. Rácz Zoltán

Ila  piegriyerep) & lottó ötö$t...
...befizetem egy szakmai tanul
mányútra a PEMÁK hóeltakarító 
szakembereit. Nem túl messze, 
csak a többnyire elmaradottnak 
titulált Borsodba. Mindezt on
nan hazafelé autózva döntöttem 
el, ugyanis az ott tevékenykedő 
kollégák szemlátomást ismernek 
valamiféle titkos, emellett fölöt
tébb hatásos szakmai fortélyt. Ők 
jégbordává érlelés helyett idő
ben le tudták takarítani a kará

csony este, majd három nappal 
később újra lehulló, tíz-harminc 
centiméternyi friss havat a me
gye főútjainak többségéről (pél
dául a 3-asról, a 37-esről, de még a 
Sárospatak és Kisvárda közötti 
h á r o m s z á z m i t t u d o m é n -  
hányastól is).
Persze nem csupán azért bosz- 

szankodom, mert kétszáznegy
ven kilométernyi tempós autózás 
után éppen Hatvan és Aszód

között, no meg bent a városban 
kellett fogcsikorgatva araszol
nom a főúton. A legutóbbi hava
zás már több mint egy hetes em 
lék volt, a változatlanul letakarí- 
tatlan 3-as főút viszont nagyon is 
valóságos - főleg azok számára, 
akik(nek) 2000. első hetében 
összetörték rajta a járgányukat.
Ha éppen működőképes, Aszó

don egyetlen tolólapos IFA küsz
ködik a város útjainak járhatóvá

tételével. Hóeltakarításra vi
szont állítólag nincs elegendő la
pátos ember. Sebaj: ha nyerek a 
lottón, nagy havazások idején 
pár órára mindig felfogadok két- 
két embert, hogy a Csengey is
kola melletti lejtőt és a hasonló
an meredek útszakaszokat meg
szabadítsák a nyaktörő jégbor
dáktól.
De az is lehet, hogy inkább ve- 

szekegy helikoptert. -hiszi-
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Parlamenti képviselői beszámoló Szemétszállítási díj: a környéken a legolcsóbb

Lobbizás változó sikerrel Aszódon is drágul az élet
A december 16-ai képviselő- 

testületi ülésen Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő szemé
lyében vendége is volt a gré
miumnak. A honatya az el
múlt másfél évben végzett te
vékenységéről számolt be.

A Parlament Környezetvé
delmi Bizottságának tagjaként 
a térség környezetvédelmi
egészségügyi helyzetével kí
ván foglalkozni. Tavaly azért 
is kezdeményezte, hogy a bi
zottság februárban Aszódon 
tartsa kihelyezett ülését, hogy 
a döntéseket előkészítők, illet
ve a döntéseket hozók szemé
lyesen is megismerkedjenek a 
térség gondjaival. Sajnos az ál
tala javasolt, a Felső-Galga 
mentén elvégzendő ingyenes 
rákszűrés különböző okok mi
att nem talált igazán meghall
gatásra, ezért most ismét az il
letékesekhez fordul.
A képviselő igyekezett a csa- 

tomaprogram esetében is ked
vezményt kicsikarni városunk
nak. Az, hogy a lobbizása

mennyire volt sikeres, a közel
jövőben derül ki, mindenesetre a 
Környezetvédelmi Alaptól ígé
retet kapott arra, hogy Aszód 
mindenképpen részesül környe
zetvédelmi támogatásban.

Tóth Gábor a legnagyobb 
problémát az autópálya díja
sítása következtében Aszódra 
zúduló forgalomban látja. Ép
pen ezért igyekszik eljárni, 
hogy megvizsgálásra kerüljön, 
mekkora szénmonoxid-terhe- 
lést és zajszintet kell elviselni
ük az itt élő polgároknak, illet
ve milyen statikai igénybevé
telnek vannak kitéve a főútvo
nal közvetlen közelében talál
ható épületek. A honatya úgy 
tudja, az Aszódot elkerülő út 
megépítése mintegy nyolc év 
múlva várható. Ám ha az előbb 
említett vizsgálatok adatai iga
zolják a fokozott környezetter
helést, van esély arra, hogy a 
szaktárcánál az elkerülő út 
megépítésig valamiféle kom
penzációt harcoljanak ki a vá
rosnak. -erzé-

Nincs új a nap alatt. Tavaly, 
ugyanebben az időszakban 
arról olvashattak az Aszódi 
Tükör olvasói, hogy miért 
kell majd többet fizetniük. 
Nincs ez másképp idén sem.

A képviselő-testület a leg
utóbbi ülésén módosította a 
helyi iparűzési adórendeletét, 
növelte a súlyadó mértékét és 
megemelte a szemétszállítási 
díjat és a lakbéreket is.

A z  iparűzési adó adókulcsa 
január elsejétől a jövedéki, ill
etve pénzügyi tevékenységet 
végzők esetében 2 %-ra, az 
egyéb tevékenységet végzők 
esetében 1,8 %-ra emelkedett. 
Nőtt a gépjárművek után fize
tendő súlyadó mértéke is, a ko
rábbi 600 Ft-tal ellentétben 
700Ft-ot kell fizetni minden 
megkezdett 100 kilogramm 
után. A törvényi előírások 
egyébként 1000Ft/l 00 kilo
gramm összegben maximálják 
a fizetendő adó összegét. Az 
aszódi gépjármű-tulajdonosok 
által befizetett adónak csak az

50%-a - mintegy 3,5-4 millió 
Ft - marad a város büdzséjé
ben, a másik fele a központi 
költségvetésbe kerül.

A szemétszállításért ezentúl 
15 %-kal többet, vagyis ház
tartásonként 2.800 Ft/év ösz- 
szeget kell fizetnünk. A napi
rend tárgyalása során Búzás 
Pál képviselő a 10 %-os eme
lésre tett javaslatot, ám erre vé
gül csak két városatya voksolt. 
Az Aszódon fizetendő díj 
egyébként az emelés után is 
messze a legalacsonyabb a 
környékbeli településeken al
kalmazott díjtételekhez viszo
nyítva; Gödöllőn például éven
te 4.200 Ft-ot kell fizetni a ha
sonló szintű szolgáltatásért. 
Városunkban valószínűleg ak
kor ugrik m eg- 1-3 éven belül- 
az inflációt jóval meghaladó 
mértékben a díjtétel, amikor a 
helyi hulladéklerakó-telep be
zárása miatt Túrára kell szállí
tani a szemetet.
Változtak a lakások és helyisé

gek bérleti díjai is. Az összkom
fortos és komfortos lakások lak
bére 15%-kal (88Ft/négyzet- 
méter, illetve 60 Ft/négyzetmé- 
ter), a félkomfortos és komfort 
nélküli lakások lakbére 10%-kal

Mitsubishi? Samsung? Mindkettő? Egyik sem?

Látogatás szintjén már “kapós”
az aszódi ipari park

Az utóbbi hetekben egyre- 
másra érdeklődnek különbö
ző külföldi cégek az aszódi ipa
ri parkiránt.
Decemberben egy üzemanyag

adagolókat gyártó japán cég 
képviselői tekintették meg a te
rületet. Sokat nem lehetett meg
tudni tőlük, csupán annyit árul
tak el, hogy Magyarországon 
még egy település, Újhartyán 
adottságait vizsgálják meg. A 
80-100 főt foglalkoztató üze
mük 2001 -ben kezdi meg a ter
melést.
Az elmúlt héten a Mitsubishi 

prágai irodájának munkatársai 
látogattak Aszódra. Nekik négy 
hektár területre volna szüksé
gük, ahol egy 200 főt foglalkoz
tató, gépjárműelektronikai al
katrészeket összeszerelő üzemet 
építenek majd. A cseh kollégák 
valószínűleg nem csupán híze

legni akartak, amikor megje
gyezték: a hat, Magyarországon 
megvizsgált terület közül az 
aszódi tetszik nekik a legjobban, 
mert a jövő héten újabb, ezúttal 
már japánokból álló Mitsubishi- 
küldöttség érkezik városunkba.
Lapzártánk idején a dél-koreai

Samsung képviselői jöttek meg
nézni a területet. Erről részlete
sebben következő számunkban 
számolunk be.

Lehet, hogy az idei tavasz meg
hozza az első fecskéket?

Rácz Zoltán

(31 Ft/négyzetméter, ill. 15 Ft 
/négyzetméter) emelkedett. A 
szükséglakások lakbére változat
lan (5 Ft/négyzetméter) maradt. 
A garázsok bérleti díjaként ezen
túl havi 55 Ft/négyzetméter ösz- 
szeget kell fizetni.
Az árváltozásnak nincs még 

vége, a testület a következő 
ülésén a vízdíjakról határoz.

Felhívás

Júliustól közterülethasználati díjkötelesek 
az ott parkoló nehézgépjárművek

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a “Közte
rület-használati díj mértéké
nek és fize tési módjának meg
állapításáról"  szóló helyi sza
bályozását felülvizsgálta, s a 
jövőben megtiltja a közterüle
ten a jármüvek (busz, mező- 
gazdasági gép, teherautó, ka

mion stb.) parkíroztatását. 
Amennyiben ezen járművek vá
rakozóhelye 2000. július 1-töl is 
a közterület lesz, a gépjármű tu
lajdonosának ill. használójának 
9.000 Ft /db/hó közterülethasz
nálati díjat kell megfizetnie.
Az Önkormányzat várja mind
azon jogi, illetve magánszemé

lyek jelentkezését, akik tulajdo
nában olyan terület van, amely 
alkalmas gépjárművek parkíroz- 
tatására, és lehetőséget is ad 
azok megfelelő keretek közötti 
befogadására.

K issné Kulybus Gizella 
jegyző
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Egyszerűsödik az ügyintézés

Megújul a személyi igazolvány
2000. január elsejétől meg

kezdték az új, bankkártya 
formátumú, hamisítás ellen 
védett személyazonosító iga
zolványok kiállítását.

Az új okmányok a kijelölt te
lepüléseken - Aszód esetében 
Gödöllőn - megnyitott okmány
irodákban igényelhetők. Az ed
digi gyakorlattól eltérően a sze
mélyazonosító igazolvány ki
váltásához vagy cseréjéhez nem 
kell kérőlapot vásárolni.
A kiváltására jogosult minden 
Magyarország területén élő, a 
14. évét a kiváltás évében be
töltött magyar állampolgár, be
vándorolt vagy menekültként 
elismert személy.
Az okmányt kötelesek kivál

tani a magyar állampolgárok, 
ha nem rendelkeznek más, ér
vényes hatósági igazolvánnyal 
(pl. útlevél), valamint a beván
doroltak és a menekültként el
ismertek.

Az igényléshez szükséges:

•  személyazonosításra alkal
mas okmány

•  esetleges adatváltozásokat 
igazoló okmányok (pl. anya
könyvi kivonat, doktori ok
levél )

Aki személyazonosításra al
kalmas okmánnyal nem ren
delkezik:

•  három hónapnál nem régeb
bi születési anyakönyvi ki
vonat

•  névviselés megállapítására 
alkalmas házassági anya
könyvi kivonat

•  külföldről hazatérteknél ér
vényes állampolgársági bi
zonyítvány

•  bevándoroltak és menekül
tek esetében a jogállásukat 
igazoló okirat

Az igénylő által hozott iga
zolványfényképet - kérésre - az 
okmányirodák rögzítik. A sze
mélyazonosító igazolványt pos
tai úton kapja meg a kérelmező. 
Az állandó személyazonosító 

igazolvány kiállításának ille
téke jelenleg 1.500 forint. Ille
tékmentes a 14 éves polgár 
első személyazonosító igazol
ványának kiváltása, de csak a 
jogosultság elérésének évé
ben, illetve a 70. életévét betöl
tött polgár igazolványa.

2000. január elsejétől egysze
rűsödött a lakcímbejelentési el
járás is. A lakcímbejelentést a 
lakcím szerinti illetékes polgár- 
mesteri hivatalnál kell megtenni. 
A lakcímbejelentéssel együtt 
igényelhető a lakcímigazolvány, 
amely a lakcímen kívül a sze
mélyi azonosítót is tartalmazza. 
A szükséges űrlap ingyenesen 
igényelhető a polgármesteri hi
vatalban.

Aszódi időpontok

Vásárnaptár
Ebben az évben az alábbi idő
pontokban lesz Aszódon állat 
és kirakodóvásár:

Február 19. augusztus 19.
március 18. október 21.
április 22. november 18.
május 20.

Családi eseményeit örökíttes- 
se meg videón! Minőségi fel
vétel, digitális utómunka, re
álisár. Tel: 401-498

Várjuk olyan szem élyekjelent
kezését, akiket 5 éven belül, 
önhibájukon kívül személyi sé
rü l és es közúti baleset ért, 
m elynek következtében mara
d a ndó  e g é szség ká ro so d á st  
szenvedtek, és káruk nem lett 
megelégedésükkel lerendezve.

Érdeklődni a 78/413-301-es 
telefonszámon lehet.

C R edm ényeköen  

g azd ag , öo ld og  új 

e sz r e n d ő r  kívánunk  

m inden  

K ed v es
• •

U gyFelünknekl

A Túrái Takarékszövetkezet vezetősége és dolgozói

TA PÉTA  VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■4> Sima és  habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
és hővisszaverő tapéták  

■=t> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valam int a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
glette lő  segédanyagok  

■4> Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

é  Diszperzit - Héra - Limit 
■4> lábazat- és hom lokzat

festékek, ecsetek, m eszelők 
é  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

NOE-kártya felmutatásával: TAPÉTA vásárlás esetén 
10% engedmény!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

S  (2 8 ) 4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig
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Az új épületnek az idegenforgalomban is szerepet szánnak

Kollégiumot épít az állami gimnázium
Amennyiben márciusban a 

parlament is elfogadja az el
készült terveket, két év múl
va új kollégiumba költözhet
nek a Petőfi Sándor Gimná
zium és Szakközépiskola di
ákjai.
A jelenlegi tanintézmény tel

kén, a tanuszoda felett felépí
tendő háromszintes épület - 
amely a 2004-ben életbe lépő 
közoktatási törvény követel
ményeinek is megfelel - 80 di
áknak biztosít majd kulturált 
otthont. Az egyes szinteken a 4 
ágyas szobákon túl társalgó, 
mosó- és teaszoba, illetve szá
mítógépszoba is helyet kap, a 
földszinten pedig egy 100 fős 
konferenciaterem várja a ven
dégeket.

Mint ismeretes, az Evangé
likus Egyház az úgynevezett 
1992-es törvény értelmében 
visszakapta jogos tulajdonait, 
így az aszódi Podmaniczky- 
kastélyt is. Ebből a város gaz
dálkodó szerve már tavaly ki

költözött, a Pest Megyei Levél
tárnak és a középiskolai kollé
giumnak - amely az egykori ne
mesi rezidencia négy szobáját, 
dísztermét és ebédlőjét használ
ja  - 2000. március 3 1-ig kellene 
elhagyni az épületet. A határidő 
nyilván nem tartható, arra azon-

jékoztatta lapunkat Paksi Fe- 
rencné igazgató. - A diákjaink 
elhelyezésére két változatot ké
szítettünk. Az első a Podmanicz- 
ky-Széchenyi kastély - tanuló
ink jelenlegi lakhelyének - fel
újítását javasolta, a második pe
dig egy teljesen új kollégium

bán van esély, hogy 2001-ben 
már a fiúk se itt, hanem az új 
kollégium földszintjén lakjanak. 
- 1999. novemberében tudtuk 
meg, hogy az állam által kiírt 
kollégiumépítési célpályázaton 
270 millió forintot nyertünk - tá

MÓNI FOTO
Agfa gyorslabar

A szó d , K ossuth  Lajos u . 38.
Január hónapban 24 0  10X15 cm nagyításban 

+13X18 cm ajándék nagyítással: 1.490,- Ft + ajándékfilm

Képkeretek, ptóalkum k nagt/ é la sz tikká r kaphatók!

Lapunk képanyagának kidolgozását a Móni Fotó végezte.

építését. A megyei közgyűlés az 
utóbbi variációt támogatta, an
nál is inkább, mert a kastély fel
újításának költségei kevésbé 
voltak beláthatóak, az ütemét 
pedig szintén nehezebb volt 
megjósolni. A döntésnél az is 
sokat nyomott a latba, hogy az új 
létesítményt 30%-kal kisebb 
költséggel lehet majd üzemel
tetni.
A nyertes pályázat hírét Aszód 
város képviselőtestülete is 
örömmel fogadta, és egyhan
gúlag támogatta az önkor
mányzat telkén megvalósuló,

előreláthatólag 220 millió fo
rintba kerülő építkezést, amely 
várhatóan ez év szeptemberé
ben indul és 2002. szeptembe
rére fejeződik be.

Bár az épület még csak lát
ványterven létezik, az iskola 
vezetése már azon gondolko
dik, hogyan lehet majd minél 
ésszerűbben kihasználni az új 
létesítmény adta lehetősége
ket. A tervek között a kollégi
umnak iskolai szünetekben az 
idegenforgalom vérkeringésé
be való bekapcsolása is sze
repel. Erre jó  esélyt adhat a 
szálláshely már említett konfe
renciaterme, a közelben lévő 
Hungaroring és a környék 
egyéb nevezetességei.

Az Evangélikus Egyháznak a 
Podmaniczky-kastéllyal való 
tervei ismertek: egy részébe az 
Evangélikus Gimnázium kol
légiuma költözik, a levéltár he
lyére pedig nagy valószínűség
gel az Országos Evangélikus 
Egyházmegyei Múzeum. Azt 
azonban egyelőre nem tudni, 
hogy a jelenleg a megye ke
zelésében lévő Podmaniczky- 
Széchenyi-kastély  további 
sorsa mi lesz. Elképzelhető, 
hogy - bár ez a szárny sohasem 
volt a felekezeté - a további
akban az evangélikus egyház 
erre is igényt tart majd. Ez a 
megoldás az épület szempont
jából valószínűleg szerencsés 
is volna.

Rácz Zoltán

Évzáró az MSZP 
Aszódi Alapszervezeténél

December 15-én méltón bú
csúztatta az MSZP Aszódi 
Alapszervezete az évezred 
utolsó kilencesekkel leírt évét.

A Vécsey Helyőrségi Klubban 
rendezett kisebb ünnepségen 
Gersei Ferenc, az alapszerve
zet elnöke tartott beszámolót 
az éves munkáról és a jövőbeni 
tervekről. Köszönetét mondott 
mindazoknak, akik segítették 
az MSZP munkáját.
A meghívottak között szere

pelt a város polgármestere is, 
aki sajnos csak rövid ideig tu
dottjelen lenni. Külön meghí
vót kapott több helyi vállalko

zó, akik közül sokan el is jö t
tek. Az ünnepélyes összejöve
tel baráti beszélgetéssel és va
csorával zárult.

*

Az MSZP Aszódi Szervezete 
tájékoztatásul közli, hogy meg
nyílt a helyi irodája, ahol a fo
gadóórák idején szívesen vár
nak minden érdeklődőt. Havon
ta megjelenő kiadványukban ol
vashatnak is az alapszervezet 
működéséről.

Az MSZP ezúton kíván min
denkinek boldog új esztendőt!

Váradi Csaba



Ahol a márka magára talál: 
LEVIS, ROCCO, DIESEL Original Jeans

Aszód, Kossuth L. u. 1.
Nyitva: Kedd-Póntek: 8-17 Szombat: 8-12

kedvezménnyel
férfi-női és gyermek kabátok, nadrágok,

női szoknyák, felsőrészek

gyermektől - felnőttig Gála divatház
Aszód, Kossuth L. u. 1.

Gyönsy ífcktbáz
Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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ismét megrendezzük az immár hagyománnyá vált

ASZÓDI VÁLLALKOZÓK
BÁLJÁT

a Vecsey Károly 
Helyőrségi Klubban.

Zene:
a budapesti 

COCTAIL Együttes

Jegyek kaphatók:
Kurucz Gáborné, Szovics Pálné 

(06 2 8 ) 4 0 0  202  

Gála Bt. Ruházati Bolt 
Aszód, Kossuth Lajos u. 1.

Irodaszerek:
os- fénymásolópapírok 
bs- tűző- és lyukasztógépek 
i®- irodai kiegészítők 
bs - tollak, tollkészletek 
i®” gyűrűs és fűzős irattartók 
bs- rovatolt íves és pauszpapírok, 
bs- leporellók, műszaki rajzlapok 
ir-í asztali- és falinaptárak 
na- agenda, konferencianapló 
b® asztali jegyzetblokk 
bs- zsebszámológépek

Háztartási papíráruk:
bs? csomagolópapírok, díszdobozok 
bs- képeslapok, levélpapírok, borítékok

Iskolaszerek:
bs- háti- és sportzsákok, táskák 
b s - tolltartók, író- és rajzeszközök 
bs - füzetek, fúzetborítók 
bs - vonalzók, körzők 
bs- festékek, kréták 
bs- füzettartók, mappák

É s  m ég  so k fé le  
egyéb  árucikkel 
várjuk K ed ves  
V ásárló in k at!

G sű lg áítatásain k:
Fénymásolás
fotokidolqozas
nyomtatványok 
beszerzése 
megrendelésre, 
rövid határidővel

'  Közülefek 
megrendelését is várjuk!

szamitoqepes
épülettervezés

fU itu á fi*
ajánlatunké

farsa/iH i  k e U é k e k
dekor kartonok, színes kartonok, hullámpapírok, krepp papírok, 

arany- ezüst íves papírok, lufik, álarcok, fejdíszek, szemüvegek
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Másodszor lettek a megye legjobb polgárőrei

10 ezer óra társadalmi munka a közbiztonságért
December 10-én városunk 

polgárőrei kilencedik alka
lommal értékelték fehér asztal 
mellett éves munkájukat. Ve
zetőjük, Szenoráczky Ferenc 
nem kis büszkeséggel számolt 
be arról, hogy Aszódon és kör
nyékén csökkent a bűnözés. 
Hogy ebben a polgárőröknek 

nagy szerepe van, jól mutatják 
a havi statisztikák: azokban az 
időszakokban, amikor közös 
akciókat szerveztek a rendőr
séggel - összesen hét alkalom
mal -, egyetlen bűncselek
mény sem történt Aszódon és 
környékén.
A vállalt társadalmi munká

nak köszönhetően az 54 pol
gárőrre és családjára nagy te
her hárult. Több mint 10 ezer 
órát áldoztak fel szabadide
jükből a köz érdekében, ezen 
kívül jelentős időt töltöttek kü
lönböző rendezvények biztosí
tásával. A legjobban két do
logra büszkék: másodszor let
tek a megye legjobb polgár
őrei, a Forma I-es verseny ide
jén pedig ismét a segítségüket 
kérték a Hungaroring közbiz
tonságának fenntartása érde
kében.
Talán furcsának hangzik, de a 

polgárőrök válogatni is tudnak 
a jelentkezők közül - annak 
ellenére, hogy munkájukért 
egyetlen fillért sem kapnak, 
csupán a járőröző kocsi tulaj
donosának fizetnek üzem 
anyagtérítést. Az "újonc" sor
sáról negyedéves próbaidő 
után döntenek, figyelembe vé
ve annak a csoportnak a véle
ményét, ahová beosztották őt. 
A tagfelvétel egyik fontos kri
tériuma a rendezett családi hát
tér. Mert teher arra is hárul, aki 
otthon marad.
- A férjem eleinte érdekesen 
fogadta a bejelentésemet, hogy 
én polgárőr leszek, de aztán el
fogadta a helyzetet. Benne 
egyébként fel sem merült, 
hogy ilyen szolgálatot vállal
jon. A 17 éves fiam szerintem 
még büszke is rám - avat be 
családja belügyeibe Subáné  
Halmos Éva, aki egyike a 12 
hölgy polgárőrnek. Őt évvel 
ezelőtt azért döntött úgy, hogy 
csatlakozik a csoporthoz, mert 
szeretett volna valamit tenni a 
városért. Amikor arról kérde

zem, került-e meleg helyzetbe, 
szinte egyszerre válaszolnak 
M iklós Józseffel, akit Éva szer
vezett be közös munkahelyü
kön, a Fiúnevelő Intézetben. 
-Egyik éjjel Hatvanból érke
zett egy csapat baseball-ütők- 
kel. Nem érték be csak idegen
gyűlölő szavak harsogásával, 
az ütőket is használták: ütöt- 
ték-vágták az ereszcsatorná
kat, sőt néhány ablakot is be
vertek. Elég félelmetes volt. 
Szóltunk a rendőröknek, és kö
zös erővel sikerült megfékez
nünk őket.

Józsi szerint az ilyen esetek 
könnyen meggyőzik az embert 
arról, hogy részt vállaljon a köz- 
biztonság javításában. Neki két

gyermeke van, akiket sötétedés 
után is szeretne nyugodt szívvel 
elengedni a barátokhoz vagy 
egy-egy programra.
A polgárőrökre idén talán még a 
tavalyinál is nagyobb teher jut. 
Szenoráczky Ferenc szerint a 
drogterjesztők már a mi váro
sunkban is feltűntek, így az is
kolák környékén rendszeres fi
gyelőszolgálatra lesz szükség - 
csakúgy, mint a temető környé
kén a rendszeres gépjárműfeltö
rések miatt. A polgárőrök emel
lett szeretnék megszervezni a 
SZEM-et (Szomszédok Egymá
sért Mozgalom), amelytől a 
messzebről érkező, Aszódon 
portyázó bűnbandák lefülelését 
várják.

A december 10-én megtartott 
összejövetelen a polgárőrök 
feleségeinek jutalmazása - ők 
könyvet kaptak az áldozatvál
lalásukért - mellett két rendőr: 
Pálinkás Jó zse f  rendőr őrnagy 
és Földi András törzszászlós -, 
valamint két polgárőr, Füleki 
László  és Deme Tibor vehette 
át a Pál Sándor által felajánlott 
a ján d ék o k a t. Ju ta lo m b an  
részesült még Subáné Halmos 
Éva  és M iklós József.
A  kitüntetettek teljesítményé

hez a szerkesztőség is gratulál, 
és ezúton kíván jó  munkát va
lamennyi polgárőrnek és rend
őrnek.

Rácz Zoltán

r

Uj szaktantermet avattak a szakközépiskolában

A szakképzés támogatásával mindenki jól jár
Szaktanterem átadására hívta 
a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola ve
zetősége december 10-én 
mindazon cégek és önkor
mányzatok képviselőit, ame
lyek az elmúlt időszakban tá
mogatták a szakközépiskolai 
oktatást.
- A ma már 80-100 ezer fős ré
giót kiszolgáló iskola mindig 
elméletigényes szakot válasz
tott, és az innen kikerülő diá
kok érettségi bizonyítvánnyal 
hagyhatták el Alma Materün
ket - mondta nem kis büszke
séggel a vendégeknek Hajdú  
Vendel gyakorlati oktatásveze
tő. Persze a képzés profilja az 
igényeknek megfelelően fo
lyamatosan változott. Amíg a 
60-as években általános gépé
szeket oktattak, addig ma in
form atikusokat, gépjárm ű- 
technikusokat képeznek. En
nek megfelelően kell az iskola 
felszereltségét is fejleszteni. A 
modern mérőműszerekkel, di
agnosztikai berendezésekkel 
felszerelt szaktanterem ben 
például korábban a hegesztés, 
majd az autószerelés alapjai
val ismerkedtek a tanulók.
Az iskola ma már nem tudna 

támogatások, pályázati pénzek 
nélkül működni. Szerencsére

egyre több vállalat ismeri fel 
azt, hogy az oktatás segítésé
ből ő is profitál, hiszen szak
képzett munkaerőt kap. Ko
rábban volt olyan időszak, 
amikor a szakképzési alapba 
befolyt összeget a tanintéz
ménynek a működésre (pl. fű
tőolaj vásárlására) kellett köl
tenie. Mára ez megváltozott, a

Sokan jöttek a nyugdíjasok 
immár hagyományossá vált 
karácsonyi ünnepségére a 
helyőrségi klub nagytermébe. 
Ünneplőbe öltözötten, sütemé
nyes tálcákkal, üdítőkkel meg
rakodva. Egymást szeretettel 
üdvözölve - külön, de nem el
különülve a cukorbeteg nyug
díjasok, a városi nyugdíjas 
klub tagjai és a meghívott ven
dégek. Nagy örömünkre az ik- 
ladi nyugdíjasklub három tag
já t is vendégül láthattuk. Re
ményeink szerint klubjukkal 
közös programokat fogunk 
szervezni. Egy meghívást már 
kaptunk tőlük, amit farsangkor 
szeretnénk viszonozni.

A rendezvényt a városi nyug
díjas klub vezetője, Szilágyi 
Sándorné nyitotta meg, majd 
Búzás Pál, a cukorbetegek egye
sületének elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket. Kedves színfoltja

támogatást kizárólag a szak
képzés fejlesztésére fordítják. 
Hogy ez mennyire így van, ar
ról a cégek képviselői szemé
lyesen is meggyőződhettek, 
hiszen ezen a délutánon ők 
vették birtokukba a szakkö
zépiskola legkorszerűbb esz
közeit.

volt a napnak az iskola tanuló
inak az ünnep hangulatát emelő, 
lelkesen és mosolyogva előadott 
műsora, melyet a Hagyomány- 
őrző csoport fellépése követett. 
Szívet melengető volt a régi-régi 
karácsonyesteket idéző játékuk. 
A Luca-szék készítésétől kezdve 
a szomszédokkal együtt díszített 
karácsonyfáig, a rigmusokkal 
betlehemező karácsonyi kö
szöntőig, amiért jóféle bor és 
egyéb finomságok jártak. A 
versmondástól a karácsonyi 
énekig olyan szép műsort állí
tottak össze, amire az idősebb 
nyugdíjasok is alig-alig emlé
keznek.
Minden ünneplő nyugdíjas egy 

kis házilag készített ajándékot 
kapott. Közben sok-sok kará
csonyi ének csendült fel. így ért 
véget nyugdíjas klubunk 1999. 
évi karácsonyi ünnepsége.

Kovacsik Elemérné

R.Z.

Kiskarácsony, nagykarácsony
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Pénzügyi terület bővítéséhez keres 
aszódi teleppel rendelkező autóipari cég 

önállóan dolgozni tudó

mérlegképes könyvelőt.

Elvárás:

mérlegképes könyvelői szakképesítés 
& szakirányú végzettség 

(gazdasági, közgazdasági)
& német nyelvtudás 
& min. 3 éves gyakorlat 
& adóbevallások készítése 
<fc> női munkaerő előnyben

A pályázatokat az alábbi címre várjuk:

Csombor Róbert 
RICHARD FRITZ KFT.

2170 Aszód, Pesti u. 19/A
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Egymilliárd közül, a Hatmilliárd között

Mit ünnepel egy keresztény a 2000. évben?
A fenti kérdés megválaszolása 
arra ösztönöz, hogy mélyen 
magamba nézzek. Nem általá
ban óhajtok válaszolni, hanem 
egyes szám első személyben; 
egy, az Egymilliárd közül, a 
Hatmilliárd között. Egy ember 
személyi adataiban, ma a név
nél is fontosabb a születési 
hely és idő. Nevet ugyanis tör
vényesen lehet változtatni, de 
születési helyet és időt nem. 
Nem mindig volt ez így. Két
ezer évvel ezelőtt, ha megszü
letett egy ember, nevet ugyan 
adtak neki, de hivatalosan se
hol sem jegyezték, hogy hol és 
mikor született, és a nevet is 
csak a család tartotta számon. 
Idővel aztán feledésbe merült a 
legtöbb név is, a feledés mély 
homályába merült a személy, 
aki a nevet viselte.
Van egy személy, aki különös 

módon beszélt magáról. Testi 
számlázása szerint egy Ábra
hám nevű kaldeus ember iva
déka volt, és közismert ősének 
kora után közel 2000 évvel azt 
állította magáról, hogy “mielőtt 
Ábrahám lett, én vagyok”.{Jn 
8,58). Kortársai felháborodtak 
ezen a kijelentésén. Más alkal
ommal ezt mondta barátainak: 
“Én veletek vagyok mindennap, 
avilágvégéig. ’'(Mt28,20). 
Egyik tanítványa így ír Róla: 

“Kezdetben volt az Ige, az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige, 
ő  volt kezdetben Istennél. Min
den általa lett, nélküle semmi 
sem lett. ami lett. S  az Ige testté 
lett, és közöttünk élt. Benne az 
élet volt, s az élet volt az embe
rek világossága. A világba jött, 
a világban volt, általa lett a 
világ. ” (Jn 1,1-14). "Az Ige test
té le tt”. A keresztények ezt az 
eseményt ünnepük. Ma úgy ne
vezzük Őt: Jézus Krisztus.

Sokan a keresztények közül 
ebben az évben a Szentföldre 
zarándokolnak, hogy lássák a 
helyet, ahol emberként meg
született, ahol gyermekként 
élt, ahol mint felnőtt tanított és 
csodákat müveit. Én nem me
gyek a Szentföldre. Hiszem és

vallom Angelus Silesius-al: 
“Ha Krisztus százszor is szü
letne Betlehemben, elvesznél, 
hogyha nem jönne el a szíved
ben. ” Ha ünnepelni akarok 
bármely évszakban, a Bükk- 
fennsíkra megyek föl. Szá
momra az a legszebb templom, 
ott a lelkem is templommá 
válik.
Nem szeretem a Jézus életéről 
szóló filmeket, ugyanígy a 
szentképeket, szobrokat sem. 
Személyét nem kötöm egy 
archoz sem. Nem az én különc
ségem ez, hanem az Ő elve, 
melyet értek és tisztelek. Leg
gyakrabban és legkönnyebben 
a gyermekek között találok rá. 
“A ki befogad egy ilyen gyere
ket a nevemben, engem fo g a d  
be. ” (M t 18,5). A gyermekek 
szemének tiszta ragyogásában, 
egyes megnyilatkozásaikban, 
amikor sikerül számukra kö
zölni az őket gazdagító Igét; 
ezek az alkalmak számomra 
találkozások a köztünk élő 
Krisztussal. A felnőttek, a gyá
moltalanok, a segítségre szo
rulók, a nyomorultak között 
ritkább és nehezebb átélni a 
Vele való találkozás örömét, 
élményét. Pedig tudom, hogy 
o tt van bennük, köztük. 
“Bizony mondom nektek, amit 
e legkisebb testvéreim közül 
eggyel is tettetek, velem tetté
tek. "(M t 25,40)
Szeretem az evangéliumokat, 

ahol kommentár nélkül meg
szólal. Tudom, hogy adott kor
ban, adott közösségben és évti
zedekkel a beszéd elhangzása 
után foglalták írásba Jézus sza
vait. De ha a szavak mögött a 
krisztusi szellemet keressük, 
hamisítatlanul megtaláljuk azt. 
Ha rátalálok erre, a Vele való 
találkozás élménye tölti be lel- 
kemet. Ez a találkozás nekem 
mindig ünnep és jubileum, ak
kor is, ha hetenként vagy na
ponként történik. De nemcsak 
az evangéliumokban találko
zom Vele. Olyan könyvekben 
is, amelyeknek írója nem ke
resztény, de nem is vallásos,

bevallása szerint. Krisztus 
szelleme nem is tűri az emberi 
korlátokat, skatulyákat. Olyan 
írás, mely növeli értelmemben 
a világosságot, mely érdek és 
elfogultság nélkül keresi az 
igazságot, mely feloldozza, 
felszabadítja az embert az őt 
megnyomorító béklyók fogsá
gából, mely bátorságot és erőt 
ad az önzetlen szeretet gyakor
lására, ezek a könyvek, ezek az 
írások számomra a Krisztussal 
való találkozás alkalmai, él
ményei, ünnepei, jubileumai, 
akkor is, ha hetenként vagy na
ponként történnek.
Nem szeretem a zászlókat, je l
vényeket és a külső hovatar
tozást jelző szimbólumokat, de 
az ezek alapján készült statisz
tikákat sem. Krisztus sónak és 
kovásznak szánta híveit, köve
tőit a világ számára. A só akkor 
is jelen van, ha nem észleljük, 
a kovász akkor is teljesítette

A Közművelődés Otthona és 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub március 17-én ismét 
megrendezi az Aszódiak az 
aszódiaknak című gálamű
sorát.

Szeretettel várjuk mindazon 
csoportok és egyéni előadók,

feladatát, ha mint kovász el
tűnt. Nem annak alapján mé
rem le a kereszténység jelen
létét a világban, hogy a vati
káni statisztikák mit jelente
nek, az sem érdekel, hogy a 
szociológusoknak mi a véle
ménye. Nem azon mérem le az 
aszódi lakosok keresztény
ségét vagy pogányságát, hogy 
hányán szerepelnek az anya
könyvekben, hányán kérnek 
egyházi szolgáltatást, hányán 
járulnak szentségekhez, vagy 
hányán járnak templomba. 
Nem akarom, és nem is tudom 
lemérni. Érzékelni tudom.
A 2000. évben, én, egy a meg
keresztelt egymilliárd közül, 
és a hatmilliárd között, hálát 
adok, hogy Krisztus szelleme 
megérkezett és jelen van a vi
lágban.

illetve kézműves alkotók je 
lentkezését, akik produkcióju
kat, alkotásaikat szívesen be
mutatnák a közönség előtt. 
Jelentkezni március 5-ig lehet 
Győrfí Jánosnál a 400-083-as, 
illetve Rácz Zoltánnál a 400- 
009-es telefonszámon.

Következő lapzárta: 
január 24.

Buzgón Jó zse f  
plébános

----------- tízénél-----------1
Ez újév reggelén minden jól Kívánok, 
ffhová csak nézel, nyíljanak virágoki 
még a hó feleli is virág nyiladozzon, 
Dalosmadár zengjen minden rózsabokron! 
minden szép, minden jó legyen mindig bőven, 
Szálljon áldás rálok ebben az új évben!

(magyar népköltés)

Előadókat, kézműves alkotókat várnak

Márciusban ismét 
Aszódiak az aszódiaknak
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Az ünnepek előtt két délutá
non is az éneké és a zenéé volt 
a főszerep. A Csengey Gusz
táv Általános Iskola december 
16-án, Kodály Zoltán szüle
tésnapja alkalmából rendezett 
énekkari találkozót a Podma- 
niczky-kastély dísztermében. 
Képünkön Tar Gábor karnagy 
vezényli a Csengey iskola kó
rusát (1. kép).

A Podmaniczky Zeneiskola 
növendékei a december 20-án, 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub dísztermében megtartott 
koncertjükkel búcsúztatták az 
óévet. Képünkön Szegedi Jó 
z s e f  vezetésével „munkában” a 
nagyzenekar (2. kép).
A II. számú Általános Iskola 

tanulói december 17-én a Fiú
nevelő Intézetben tartották ka
rácsonyi műsorukat (3. kép). 
A 3. osztályosok produkcióját 
M olnár Józsefné  tanította be.
A Városi Nyugdíjasklub Ha

gyom ányőrző csoportja  a 
Mozgáskorlátozottak Egyesü
letének december 20-án meg
rendezett ünnepi taggyűlésén 
csalt nevetést a nehezebb élet- 
körülményeit legalább egy rö
vid időre elfelejtő közönség ar
cára a régi karácsonyi szoká
sok felelevenítésével (4. kép). 
December 18-án a V écsey Ká
roly Helyőrségi Klubban ren
dezett Karácsonyváró összejö
vetelen együtt készíthetett fe
nyőfadíszt, ajándékot szülő, 
gyermek (5. kép).

Millenniumi
vetélkedősorozat

indul
A Millenniumi Emlékbizott
ság hazánk államiságának 
1000 éves, valamint Aszód el
ső írásos említésének 600. év
fordulója alkalmából vetél
kedősorozatot hirdet 6-10 fős 
kisközösségek részére. 
Korosztályi megkötés nincs, 

vegyes korosztályú csapatok 
és családok jelentkezését is 
várjuk. A csapatok a vetélkedő 
feladatainak végrehajtása so
rán pontokat gyűjtenek, me
lyek között szerepel:

© történelmi emlékhelyek, ki
állítások látogatása 

® történelmi és lakóhélyismereti 
vetélkedőn való részvétel 

© lakóhelyszépítés 
© családi és várostörténeti 

anyaggyűjtés, fotózás 
® kiállításra kerülő anyag ösz- 

szeállítása stb.

A vetélkedőre való beneve
zésről, a díjazásról és a felada
tokról részletesebben a követ
kező Aszódi Tükörben olvas
hatnak, amely a vetélkedő in
dulása után folyamatosan tájé
koztatja az olvasókat a verseny 
állásáról.

A Művelődés Háza

Irigy
Hónaljmirigy 
Klub alakul

Irigy a Mirigy néven Irigy 
Hónaljmirigy Klub alakul a 
Művelődés Házának kama
ratermében január 25-én 16 
órakor.

Szeretettel várjuk mindazokat, 
akik szeretik a magyar és kül
földi popzenét remekül meg
fricskázó együttest, és szeretné
nek a közeljövőben velük talál
kozni.

Kép és szöveg: 
Rácz Zoltán
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l Jk: J

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje;

H é tfő tő l
p é n te k ig :
8 .00- 16.00

S z o m b a t:
8.00- 12.00

Kínálatunkból:
filmek, golyóstollak, sorsjegyek, 

dohányáru, hírlap

Vagyon- 
és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 
raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon 
bennünket!
0 6  6 0  4 1 2 - 4 7 3  

0 6  2 0 9  2 1 9 - 6 5 0  

0 6  2 0 9  4 5 5 - 5 6 4

Alakform áló nőt torna  
m inden kedden  
és csütörtökön  
18-tól 19 óráig  
a C sengey iskola  
tornaterm ében.

Jelentkezés  
a helyszínen.

E X TR A /N N Ő S É G Ű  HOLLAND ÉS O L /föZklLÓ S  

R U H /U Z/W Ó K , BLÉZEREK KABÁTOK DZSEklk 

400  F T -T Ó L Í500  E T -IG

aszód . m ű v e l ő d é s i  h á z

JANUÁR Í9-ÉN  f i-T Ó L  Í 6-IG  

MINDENkIT SZERETETTEL VÁRUNK
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Tovább tart az Aszód-szindróma?

Rokonok, nemcsak rokonoknak (még egyszer Aszódon)
Decemberben új bemutatóval 

jelentkezett a Vécsey Kamara
teátrum társulata. Aki látta 
Móricz Zsigmoml Rokonok cí
mű regényének Barabás Ta
más által színpadra írt válto
zatát, egyetértett abban: ma
napság is rendkívül aktuális a 
mű mondanivalója.

- Tamás, te önkormányzati 
képviselő' vagy Kartalon. Mó
ricz regényének főügyész fő 
hőse a közigazgatásban vezető 
szerepet játszó személyek ösz- 
szefonódásait próbálja lelep
lezni, ám őt is lehúzza magá
hoz a mocsár. Ilyen rosszak a 
tapasztalataid?
- Színházat azért csinál az em
ber, mert véleménye van a vi
lágról. Ez a világ, ez az ország, 
ez a közélet ilyen. Eddig so
hasem látott emberek jönnek 
elképzelések és elhivatottság 
nélkül, akiket a meglévő érté
kek sem érdekelnek, és a meg
gazdagodásuk, előbbre jutásuk 
érdekében törnek-zúznak ma- 
guk körül. Annak egyébként,

hogy most Móriczot választot
tunk, korántsem csak politikai 
okai vannak. A közelmúltban 
megújult a társulatunk, új em
berek játszanak a darabban, 
amelyben mindenkinek jó  sze

előzte meg. Egyébként ez a 
darab sem tragédia. A néző 
egyszerre tud nevetni és el
gondolkodni rajta, ha akar.
-A z eredeti regényben a főhős 
öngyilkosságot kísérel meg...

Amikor a politika még nem mételyezi meg a házaspár életét
(Rehorovszky Krisztina és Lévai József)

rep jut. Korábban ért olyan vád 
bennünket, hogy hiányoznak a 
vígjátékok. Nem érzem, hogy 
ez így van, a Rokonokat pél- 
dául három könnyedebb mű

Peterdi Pál:
Tücsök és bogár 

|AJANLATA| és egyéb marhaságok

A4 fáma
k i in y rk e rv h k c r ié *

Manapság nem múlik el a 
Magyar Televízió Szeszélyes 
évszakok című műsora Tücsök 
és bogár rovat nélkül. Kitalá
lója eredetileg nem képernyőre 
szánta a rovatot, hanem a Lú- 
das Matyi című, több évtizedet 
megért, mára azonban meg
szűnt vicchetilapban jelentette 
meg. Ország-világ nevetett a 
sajtótermékekbe került nyom
dahibák, újságírói baklövések 
adta humoron, amit a rovat 
gazdája az ehhez fűzött kom
mentálásával tovább fokozott. 
Ezen gyöngyszemek legjavá
val ismét találkozhat az olvasó 
a most megjelent válogatásnak 
köszönhetően.

Az ajánlati könyv címének 
második része, az ‘‘egyéb mar
haságok” Peterdi Pál tollából 
származnak. Ezek is váloga
tások, többségük szintén a Lu

das Matyiban jelent meg, de ta
lálkozhattunk vele más folyó
iratokban és napilapokban is. 
Egy ajánlóban nehéz bármit is 
írni ezekről a humoreszkekről, 
mert mindegyikazthozza, ami
ért íródott: könnyesre röhögi 
magát rajtuk az ember. Persze 
jó  lenne tudni, mi a titka Peter- 
dinek, hogyan látja meg azokat 
a visszásságokat - legyen szo
cializmus vagy éppen a piac- 
orientált gazdaság időszaka - 
amelyekkel mi is találkozunk, 
de természetesnek tartva őket 
figyelemre se méltatjuk.
Egy biztos: aki megveszi és el
olvassa a könyvet, szerez ma
gának néhány kellemes órát, és 
legalább elmondhatja magá
ról, hogy számára jól kezdő
dött ez az év.

-erzé-

-Számomra ma már nem el
fogadható a Móricz-féle befe
jezés, sokkal inkább am i befe
jezésünk a jellemző. Aki ma 
M agyarországon törte t és 
megbukik, annak esze ágában 
sincs öngyilkosnak lenni. Az 
ilyent is szépen magába illeszti 
a társadalom. Láttál már szé
gyenkező bukott politikust, 
gazdasági csalót? A bukásuk 
után jobban élnek, mint te vagy 
én. Móricz regényében a fő
ügyész leleplezését, majd tá
vozását követően a polgár- 
mester megjegyzi: “H a vissza
jön , használható ember lesz ”. 
Mi itt fejeztük be a darabot, le
hagytuk a regény utolsó két ol
dalát, az öngyilkosságra való 
készülődést. Természetesen az 
alapműhöz más helyeken is 
hozzá kellett nyúlni, hiszen jó 
val kevesebben vagyunk, mint 
a regény szereplői. Az érde
kesebb karaktereket azonban 
mind megelevenítettük.
- Nekem nagyon összeforrot- 
tnak tűnt a társulat. Sikerül 
egyben tartani a szereplőket?
- Sajnos nem biztos. Csak egy 
aszódi van köztünk, és néhá- 
nyan egészen messziről kerül
tek ide. A Kardics doktort ala
kító Teréki Krisztián  például

Nagykátán lakik, s már jelezte, 
januárban nem tudja vállalni a 
fellépéseket. A Martiny dok
tort életre keltő Göblyös István  
Tiszaföldvárról ingázott a pró
bákra. Nem lesz könnyű dol
gunk. Február végén új tobor- 
zót tartunk. Hátha lesznek bá
torjelentkezők.
- A két előadásnak rendkívül 
jó  a visszhangja, ennek elle
nére nagyon kevesen voltak rá 
kíváncsiak.
-Valóban tovább tart ez az 
Aszód-szindróma, ugyanis a 
városból mintegy 40 polgár 
látta. Igyekeztük reklámozni 
az előadásokat, pedig ez sem 
könnyű, ugyanis a főutcát le
számítva alig vannak hirdető- 
táblák. Megkerestük a közép
iskolákat is. Az volt a reakció, 
hogy jó, majd megkérdezzük a 
gyerekeket, ki szeretné meg
nézni. Senkinek sem jutott 
eszébe, hogy Aszódra is lehet
ne színházlátogatást szervezni. 
Biztos azért, mert nem drága és 
nem igazán rossz. Dicseked
hetnék most azzal, hogy a cso
portunk az ország legjobb 
amatőr színjátszói közé tarto
zik. Ezt a különböző fesztivá
lokon elért eredményeink bő
ven igazolják. Mégis, amikor 
tálcán kínáljuk a lehetőséget, 
nem élnek vele. Pedig, ha a fi
atalokat nem szoktatjuk a szín
házba járásra, akkor felnőtt
ként sem fognak odajárni. Az 
meg külön probléma, hogy így 
nekünk sem lesz utánpótlá
sunk. Ellenpontként Palotást 
említem, ahol 100-120 nézőt 
garantálnak egy előadásra. Pe
dig ott csak két-két és félezren 
laknak.
- Nem is játsszátok már ezt a 
darabot Aszódon ?
- De igen, szeretnénk még egy 
előadást a városban, aztán vi
déki fellépések következnek: 
Palotás, Kartal, Túra, Tisza- 
földvár, Szigetújfalu stb. Ezek 
a vendégszereplések jelentik 
számunkra a kiutat az Aszódon 
tapasztalható érdektelenség
ből.

R.Z.
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Egy kis nyelvelés

Kinek mit szoktunk kívánni?
Százezret ért

a Napsugár óvoda plakátja
Ebben az időszakban, amikor az 

óévet búcsúztatjuk, s az újat kö
szöntjük, különböző jókívánsá
gokkal szoktuk köszönteni kör
nyezetünket, barátainkat, ismerő
seinket. Ha megtehetjük, szemé
lyesen esünk túl ezen a “szertar
táson”, de sok esetben erre nincs 
lehetőségünk. Ezért más, hagyo
mányos módszerekhez és eszkö
zökhöz folyamodunk. 
Segítségünkre van ebben a tár

sadalom is, hiszen a kereske
delem csábító eszköztárat biz
tosít számunkra: mindenféle 
emléklapok, hagyományos ké
peslapok, zenélő szuper csodák 
állnak rendelkezésünkre.
Most mégis inkább a jókíván

ságok kifejezésének hagyomá
nyos módjáról, a képeslapon 
küldött üdvözletről szeretnék 
szólni, pontosabban: írni. 
Amikor elkezdjük az évváltás

sal kapcsolatos jókívánságain
kat papírra vetni, először azzal 
találjuk szemben magunkat, 
hogy általában szokványos, 
sztereotip szövegek jutnak 
eszünkbe. Ilyenkor megtehetjük 
azt is, hogy olyan képeslapot vá
lasztunk, amelyet csak alá kell 
írni, mert az előzékeny gyártók 
már rá is nyomtatták a javasolt 
üdvözlő formulát.
Sokszor valóban beérjük azzal, 

hogy egy ilyen lap üres oldalát 
ellátjuk a szükséges aláírások
kal, s már viheti is a posta az üd
vözletét. S talán el sem gondol
kozunk azon, mit is kívántunk 
barátunknak, kedves ismerő
sünknek. Hiszen a szöveget el
készítette valamilyen formában 
helyettünk más.

Ela a lapon ez áll: "Boldog 
Újévet kívánok”, akkor valójá
ban csak egyetlen napra szól a 
jókívánság, hiszen a naptárban 
az év első napját így találjuk

Aszód és a környező telepü
lések (Bag, Domony, Iklad, 
G algam ácsa, V áckisújfalu, 
Kartal, Verseg) részére kiala
kított hétvégi és ünnepi állat
orvosi ügyelet januári beosz
tása:

meg leírva: Újév. Nagy kezdő
betűvel, bár nem névnap, és ter
mészetesen egybeírva. Ebben a 
formában csupán az év év első 
napját jelöli az íráskép, s bár 
nagy kezdőbetűs szóalakkal van 
dolgunk, szöveg belsejében ír
hatjuk kis kezdőbetűvel is, mert 
nem tulajdonnév, csak a tulaj
donnevek mintájára, szokásjog 
alapján került nagybetűvel a 
naptárba.
Ha egész évre szánjuk a jókí

vánságokat - s miért ne tennénk 
ezt? - akkor így kell helyesen le
írnunk: "Boldog új évet kívá
nok. ” Ebben az esetben jelzős 
szerkezettel van dolgunk, s a jel
ző jelentéstartalma a teljes évre 
vonatkozik.
Ha kényelmesek vagyunk, sok
szor nem írjuk ki a mondatot, 
hanem rövidítünk. Ilyenkor 
BUÉK, BUÉK!, Buék!, Buék. 
Búék! Búék., B.ú.é.k! vagy 
B.ú.é.k. alakváltozatok közül 
válogathatunk. (Mert bármeny
nyire hihetetlen is, ezekkel a va
riációkkal még a nyomtatott üd
vözletét tartalmazó képeslapo
kon is találkozhatunk!) Vajon 
melyik a helyes? Egyes-egyedül 
az utolsó. Ugyanis ez a néhány 
betű egy teljes mondat rövidí
tése. Nem betűszó, nem moza
ikszó, hanem rövidítés. És ezért 
minden egyes szó kezdőbetűje 
után ki kell tenni a pontot. Nagy 
kezdőbetűt írunk, mert monda
tot kezdünk, s az utolsó betű 
után is elég a pont, mert va
lójában kijelentő mondatnak 
minősül. Barátságtalan hétköz
napjaink pedig lassan, de bizto
san lekoptatják e jókívánságról 
is a pátoszt. így nem szükséges a 
felkiáltójel. Bár akkor vétünk 
legkevésbé a helyesírás ellen, ha 
pont helyett felkiáltójellel zárjuk 
a jókívánságot. -g-l

Január 15-én 8 órától 
január 17-én 8 óráig: 

Dr.Szöke Zsolt
Aszód, Baross u. 5. 
Tel: 0620 9566-529

Nem várt, ám titkon mégis
csak remélt M ikulásnapi 
ajándékot kaptak a Napsu
gár óvoda óvodásai.
Az ide járó gyerekek szülei 

még az év elején Szimba ta
nuló balesetbiztosítást kötöt
tek a Generali-Providencia 
Biztosítóval, amely társaság - 
Szimba kölyök a gyerm ekekért 
címmel - februárban rajzpályá
zatot hirdetett három korosz
tálynak. Az óvodásokat arra 
kérték, hogy óriásplakáton 
mutassák meg, milyen állat az

A Közművelődés Otthona 
kézműves szakkört indít fel
nőttek részére. Szeretettel vár
juk mindazokat, akik szeret
nék megtanulni a korongozás, 
azüvegfestés és a rajzolás for-

Január 22-én 8 órától 
január 24-én 8 óráig: 

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth L. u. 62. 

' Tel: 28 400-207

Január 30-án 8 órától 
február 1-jén 8 óráig: 

Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51. 

Tel: 28 400-062

oroszlán. A Napsugár óvoda 
óvodásai elfogadták akihívást. 
Vegyes technikával készített 
plakátjuk nagyon megtetszett a 
zsűritagoknak, akik úgy dön
töttek, hogy az egyik 100.000 
forintos fődíjat nekik adják. 
A készítők közül négyen egy 
felnőtt kíséretében részt ve
hettek a december 11-én meg
rendezett Szimba Partyn is.

A tervek szerint az óvoda sza
badtéri játékokat vesz a nyere
ményen.

télyait. Érdeklődni lehet min
den pénteken 17-és 19 óra kö
zött Zsemberovszkyné M olnár 
M ártánál a Csengey iskola 
alagsorában.

ÁLLATSSVeSl ÜGtffLrr

A 100 ezer Ft-ot érő értékpapírt Tusán Józsefné, a biztosító- 
társaság gödöllői kirendeltségének üzletágvezetője adta át a 
nyerteseknek.

Korongozás, üvegfestés, rajzolás

Kézműves szakkör 
- felnőtteknek is!
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Gyermek labdarúgás

Ajándék a karácsonyi 
viadalon

"Megérte ezt az évet is, 
M egérte a magyar haza..."

(Petőfi Sándor: 
Újév napján, 1849)

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: B) 12. ítéle
tet hozó személy 13. Délnyu
gat-magyarországi helység 14. 
Énekes, Ferenc (Rózsi) 16. Itt- 
rium, jód, bőr 17. Előkelő 
hölgy 18. Pusztulófélben lévő 
21. Kiejtett betű 22. Házát há
tán hordó állat 24. Arra fele! 
25. Nitrogén 26. Kommunista 
Ifjúsági Szövetség 28. Nem 
nemesfémből készült ékszer 
30. Női név 32. Vízgőz, finom 
köd 33. Liter 34. Éjfélig tart 
35. Brit nemzetiségű 37. Üre
sen vet! 38. Távozik 40. Téve
sen jegyez 43. Tenger, angolul 
(SEA) 44. Repülőgép-tároló 
csarnok 47. Zuhan 49. Nem a 
jobb! 50. Éva párja

Függőleges: 1. Abba fele! 2. 
Jókedvű 3. Győztes jutalma, 
aranyból 4. Férfinév 5. Zé! 6. 
Nem mögé! 7. Mindenki ellen
téte 8. Csokoládéfajta 9. Ger- 
mánium 10. Külföldi énekesnő 
11. Decemberi csillagjegy 15. 
Joule 17. A megfejtés máso
dik része (zárt betűk: T, L) 
19. Határidőrag 20. Milos For
mán filmje 22. Kínai név 23. 
Félkész! 26. Házból 27. Cson
tokat összekötő rostos képződ
mény 28. Zenés, táncos est 29. 
Fordított névelő 31. Énekszá
mokból álló műsor 32. Olasz- 
országi folyó 35. AE 36. Ket
tős betű 37. Illatos növény 39. 
Air ... (légi posta) 40. Mind- 
egy, egyenlő értékű 41. Fából 
készült tárolóeszköz 42. Sugár 
jele 44. Testrész 45. Keleti fér
finév 46. Nitrogén 48. Kicsi
nyítő képző 49. Páratlan boci! 
51. Nem tegnap! -szr-

A téli szünet első napján a 
környékbeli iskolák ifjú focis
tái vették birtokukba a Csen
gey Gusztáv Általános Iskola 
tornatermét.

A szerző fe lvéte le

A megfejtést január 28-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felra
gasztott rejtvényszelvénnyel 
együtt a Városi Könyvtár címére 
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.) 
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.
Előző számunk rejtvényének 

megfejtése:
“A békességet szétosztja

az este, m eleg kenyeréből 
egy karaj vagyok. ”

A szerencse ezúttal F erencz  
Csaba (Miskolczy köz 6.) és 
H ars D énes (Baross u. 2.) ked
ves olvasóinknak kedvezett. 
Nyereményüket postán küld

jük el.

A labdarúgó-palánták három 
korosztályban, reggel 9-től késő 
délutáni rúgták a bőrt, hogy el
döntsék a jelenlegi erőviszonyo
kat. Az aszódiaknak a legkelle

mesebb megle
petést az 1991- 
ben születettek 
csapata (képün
kön) szolgáltat
ta, az együttes 
ugyanis maga
biztosan, 5:3-ra 
verte az ikladi- 
akat (ősszel 
még 6:1-re ki
kaptak tőlük), 
és a későbbi tor
nagyőztes Gö

döllőtől elszenvedett 4:0-ás ve
reség után a Hévízgyörknek is 
bevarrtak két gólt. A két győze
lem a második helyhez volt elég. 
Külön öröm, hogy a torna leg
jobb kapusának is aszódi játé
kos, Rigó Milán (képünkön 

jobbra) bizonyult. Kevésbé volt 
sikeres az aszódiak 89-es kor
osztályú gárdájának szereplése, 
ők az utolsó helyen végeztek.
Az ifjú labdarúgók a további

akban sem pihennek, hiszen 
indul a Góliát Kupa. Ennek el
ső fordulójára a '91-ben szüle
tetteknek Aszódon, a Csen
gey iskolában kerül sor január 
15-én. A '89-ben születettek 
csapatai egy héttel később Gö
döllőn, a '87-es korosztály 
gárdái pedig január 29-én Tó
almáson csapnak össze. 
______________________ R. Z.

Barangolás 
a mesék 

világában
Január 21-én 17 órakor a 

Kultúra Napja alkalmából 
Uicz Zsuzsa  Ki Mit Tud?- 
győztes mesemondót látjuk 
vendégül a Művelődés Háza 
kamaratermében. Belépődíj: 
50 Ft. Minden érdeklődőt sze
retettel várunk!
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