
A dolgozóknak is köszönhető, hogy sikerült megfékezni a lángokat

Tűz pusztított a Richard Fritz Kft. üzemében
Uniós segítség 

a földutak
December 5-én 11 óra 30 

perckor tűz keletkezett a Ric-
hard Fritz Kft. üzemének terü
letén. A lángok egy a csoma
golóanyagok és készárú táró lá
sára használt, féltetövel fedett váci tűzoltóság hatékony

A tűzoltók fél óra alatt megfékezték a lángokat

Felújítási alapra nem jut belőle

Emelkednek az önkormányzati 
bérlakások lakbérei

Ha január, akkor áremelke
dés. Nincs ez másképpen az 
önkormányzati bérlakások 
esetében sem. A képviselő-tes
tület már döntött az új díjté
telekről, figyelembe véve a la
kások komfortfokozatát. A 
2003. január 1-től életbe lépő 
új díjak továbbra is csak a mű
ködési és karbantartási fela
datok elvégzésére elegendőek, 
felújítási alap képzésére nincs 

helyiségben csaptak fel, nagy
valószínűséggel elektromos
zárlat következtében. A dolgo
zók lélekjelenlétének és a ki
vonuló hatvani, gödöllői, és 

mód.
Lassan befejezéséhez közeledik 
az önkormányzat által 1999-ben 
elfogadott lakáskoncepció vég
rehajtása, melyben pontosan 
meghatározták, a város mely la
kásokat kívánja eladni, illetve 
állapotuk miatt felszámolni. A 
végső aktus a Kossuth L. utca 
99-ben található bérlemények 
értékesítése, amely már

{folytatás a 6. oldalon

munkájának eredményeként a 
tüzet mintegy fél óra alatt sike
rült megfékezni. Bár a lángok 
nagy gyorsasággal terjedtek, a 
kiszállításra váró termékek 
egy részét sikerült biztonságos 
helyre kimenteni, és elzárni a 
gázcsapokat. A tűz szerencsé
re nem terjedt át a szomszédos 
üzemcsarnokokra, azoknak 
csupán a faluk perzselődött 
meg.
A baleset során nem történt 

személyi sérülés. Az anyagi 
kár jelentősnek mondható 
ugyan - a veszteség pontos 
összegének felmérése folya
matban van - , de nem tette 

(folytatás a 6. oldalon)

Falu Tamás:

Karácsonyi ének
■'z/fz a jenije fi messze máz, 

sahoéáéét, máza ház sem áéé.

kzAz éhet épít, s tombolt is, 

fffo&jozik a csákány s a kaháh.

'^4z azaniiabna eéguzuét. 

ff efjuZift az ezilstcüó, 

fs most eb jött a piéfznat, 

J.'Kiköt tájuk, gondolni jó.
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messziből 2ahol nekem,
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JfigiyiFaf most a szívemen.

MINŐÉN KEOVES
ÁLOOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET/ 

ÉS BÉKÉSZ BOLOOG ÚJ 
E8XTENOÓT KÍVÁNUNK’

aszfaltozására
Amikor a magyarországi út

hálózatot emlegetjük, legtöbb
ször a településeket összekötő 
utakra, vagy az autópálya épí
tésre gondolunk, pedig a te
lepüléseken belüli úthálózat 
állapota legalább ilyen fontos 
kérdés. Ezeknek az utaknak a 
fenntartásáért és állapotáért az 
önkormányzatok felelősek, 
így - minden más mellett - ezt 
is a helyi költségvetésből 
kell(ene) kigazdálkodniuk.
Az önkormányzatok önerőből 
még a saját úthálózatuk köte
lező karbantartását sem tudják 

(folytatás a 8. oldalon)

OLVASÓNKNAK
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Önkormányzati hírek November 18.

Kemény munka várt a máso
dik képviselő-testületi ülésen a 
grémiumra. Nem kevesebb, 
mint 15 napirendi pont ügyében 
kellett dönteniük, és ezek néme
lyike bizony hosszú-hosszú tár
gyalást, egyeztetést igényelt.
Elsőként Gersei Ferenc képvi

selő tette le az esküjét. Erre azért 
most került sor, mert az alakuló 
ülés időpontja egybeesett a me
gyei közgyűlés - amelynek az 
érintett városatya szintén tagja - 
alakuló ülésének időpontjával.
Gyorsan végzett a testület az 

első napirendi ponttal, mivel ezt 
a városi rendőrőrs parancsnoká
nak más irányú elfoglaltsága mi
att kénytelen volt levenni a tár
gyalandó témák listájáról. Az 
őrsparancsnok Aszód közbiz
tonságáról, közlekedési helyze
téről számolt volna be.

Az SZMSZ módosítása már 
hosszabb időt vett igénybe, an
nál is inkább, mivel arról kellett 
dönteni, milyen tételeknek kell 
bekerülnie a képviselői vagyon
nyilatkozatokba, illetve a későb
biekben kinek kell kezelnie 
azokat. A módosítások elfoga
dása több, mint egy órát vett 
igénybe.A vagyonnyilatkoza
tokról egyébként a következő 
fontos döntések születtek: A 
leadási határideje december 4. A 
vagyonnyilatkozatokat az ügy
rendi bizottság kezeli, amelynek 
ezután a pontos neve: Ügyrendi 
és Vagyonnyilatkozatokat Keze
lő Bizottság. A képviselők va
gyonnyilatkozatába előzetes be
jelentkezés után be lehet tekin
teni, a családtagjaikéba, roko
naikéba viszont nem.
Elfogadta a képviselő-testület a 
korábban megállapított, lépcső
zetesen emelkedő szemétdíjak 
2003-ra érvényes díjtételét. A 
témáról részletesen, külön cikk
ben olvashatnak, csakúgy, mint 
a lakbérek módosításáról, a
2002. évi kisjavítási munkák so
rán szerzett tapasztalatokról, a
2003. évi költségvetési koncep
cióról és az önkormányzat gaz
dasági programjáról.
További 100 ezer Ft támogatást 

ítélt meg a képviselő-testület a 
Galga Polgárőr Egyesületnek. A 
város közbiztonságának szinten 

tartását nagyban segítő civil 
szerveződés a benzinárak mege
melkedése miatt volt kénytelen 
az önkormányzathoz fordulni.
Nem kis vitát hozott az építési 

telkek vevőkijelölése. Felmerült 
ugyanis az a kérdés, hogy a 
Fesztivál térre is kijelöljenek-e 
vevőket. (korábban már néhány 
családnak odaígértek telkeket - 
a szerk. megjegyzése) Végül 
úgy határoztak, a vevőket csu
pán arról értesítik, hogy lajst
romba kerültek, egyben tájé
koztatják őket, hogy a Fesztivál 
sorsáról később születik döntés.

Az elmúlt hetekben lehullott 
nagy mennyiségű csapadék ha
tására újabb pincétől eredő köz
terület beszakadás történt, ezút
tal a Horváth István utcában. Az 
önkormányzat a képviselő-tes
tület döntése értelmében vis ma- 
yor pályázatot nyújt be a veszé
lyes helyzet megszüntetése 
érdekében. A helyreállítás költ
sége mintegy másfél millió Ft, 
amihez az önkormányzat nem 
tud önrészt biztosítani.
Elnapolta az önkormányzat az 
egyik aszódi polgár közterü
letre bejelentett vételi szándé
kának megtárgyalását annak ér
dekében, hogy jobban megvizs
gálva a körülményeket a követ
kező ülések egyikén érdemben 
tudjanak dönteni az ügyben.

2003. január 1 -töl az eddigi ha
vi 130 ezer Ft helyett 145 ezer 
Ft-tal támogatja az Aszódi Tü
kör megjelenését az önkor
mányzat. Mivel Rácz Zoltán fe
lelős szerkesztő azt is felvázolta 
a képviselő-testületnek, hogy a 
lap ingyenessé tétele esetén 
mekkora önkormányzati támo
gatásra volna szükség, és kide
rült, ez nem nagyságrendekkel 
jelentene nagyobb költséget a 
város számára, a képviselők 
úgy döntöttek, hogy júliusban, 
amikor már ismertté válik, mek
kora állami támogatásra számít
hat a város, visszatérnek az in
gyenes újság kérdésére. Külön 
vitát váltott ki az a kérdés, hogy 
szükséges-e új pályázatot kiírni 
a felelős szerkesztői tisztségre. 
Ezt Puskás Péter, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke javasolta, 
mondván, Rácz Zoltán szerző

dése lejárt, és véleménye szerint 
a vele korábban kötött szerződés 
sem felel meg minden kritérium
nak. A képviselők többsége 
azonban leszavazta a javaslatot, 
mivel úgy foglaltak állást, sem
mi nem indokolja a változtatást. 
A képviselő ezt követően kérte, 
filggesszék fel az önkonnányzat 
azon rendeletét, mely szerint 
100 ezer Ft feletti összeg eseté
ben pályáztatni kell, mivel ezt 
éppen a képviselő-testület sérti 
meg sorozatosan. A grémium 
ezzel egyetértett, mondván, ez a 
néhány évvel ezelőtt összegha
tár mára meghaladottá vált, és 
többször okozott bonyodalmat. 
A szerződés módosítását a kö
vetkező ülésén tárgyalja a kép
viselő-testület.
Jóváhagyta a grémium a Polgár
mesteri Hivatal informatikai 
fejlesztésére vonatkozó előter
jesztését. A fejlesztés fontos ré
szét képezi a legális szoftverek 
beszerzése.
Beadványban kérte négy kép

MÓNI FOTO
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. 
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Digitális fényképezőgépek 49.900 Ft-tól!
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2003-as naptár hozott negatívról csak 800 Ft
Mesekazetták, fotóalbumok, képkeretek nagy választékban kaphatók!

Illatszertár
Parfümök, illatszercsomagok, finomkozmetikumgk 

nagy választékban már kaphatók!
Ajándékok mindenkinek: karácsonyi 
díszek, kovácsoltvas gyertya-és 
italtartók, plüss játékok nagy C
választékával várjuk kedves vásárlóinkat^® v

Gftékés, boldog ünnepeket kívánunk!
Dyitva tartás: H-P.: 8-17: Sz: 8-12

viselő - Búzás János, Huszár 
László, Nyíry Zsolt, Puskás 
Péter - hogy a város vegyen egy 
mikrohullámú melegítőt a Váro
si Bölcsőde részére, mivel sok
szor előfordul, hogy a még ete
tésre szoruló gyermekek étele el
hűl. Az ülésen jelen lévő Tolmá- 
csi Miklós tájékoztatta a képvi
selőket, hogy a GAMESZ a 
Gyermekélelmezési Intézmé
nyen keresztül az ez évi pénz
maradványból 4 db mikrohullá
mú sütőt vásárol, s az ezeket 
igénylő intézmények között ter
mészetesen szerepel a bölcsőde 
is.
A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról, illetve a 
két ülés között tett intézkedé
sekről, majd zárt ülésen döntött a 
szociális, illetve lakásfenntar
tási segélyben részesülők listájá
ról.
A nyílt ülésről készített jegyző
könyv teljes egészében elolvas
ható a V árosi Könyvtárban.
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2003. végén zár be a szeméttelep

Szemétdfl: maradtak a lépcsőzetes emelésnél
Az aszódi önkormányzat im

máron évek óta annak a prob
lémának a megoldásán dolgo
zik, hová és hogyan szállítsa el 
a kommunális hulladékot, ha 
be kell zárni a helyi szemét
lerakót Az előző képviselő
testület 2000-ben úgy döntött, 
hogy 2003-ig a korábbiaknál 
nagyobb mértékű, lépcsőze
tes áremeléseket hajt végre. A 
tarifát is pontosan meghatá
rozták, így az új grémiumnak 
csak rá kellett (volna) bólin
tania a 2003. évi díjakra. Ez 
korántsem ment simán. A vé
gén mégiscsak ez történt, így 
jövőre portánként 9.184 Ft-ot 
- az egyedülálló személyek en
nek az 50%-át- fizetünk.

A lépcsőzetes díjemelés 
bevezetésének legfőbb indítéka 
az volt, hogy az önkormányzat 
próbáljon meg egy olyan tar
talékot képezni, melynek segít
ségével a város vásárolni tudjon 
egy nagyobb teherbírású, a 
messzebbre történő szállítást 
gazdaságosabban végző teher
gépjárművet. A számítás bejött, 
legalábbis abban az értelemben, 
hogy a város 13 millió Ft önrész 
biztosítása mellett 19 millió Ft- 
ot nyert egy új gépjármű vá
sárlására, amely a napokban 
megérkezik. A lépcsőzetes 
emelésnek azonban a tartalék
képzésen túl volt egy „máso
dik” szándéka is, nevezetesen: 
ne érje sokkszerűen a lakosságot 
a telep bezárása utáni magas ár. 
A képviselők között éppen ezen 
érv jogosságát illetően volt vita. 
Az ügyrendi bizottság úgy fog
lalt állást, hogy mivel elérték a 
célt - ti. az autó megvételét -, fö
lösleges az újabb emelés, hagy
ják változatlanul a dijat. A pén
zügyi bizottság ugyanakkor azt 
javasolta, tartsanak ki az előző 
testület elképzelése mellett és a 
2003. évre megállapított tarfiát 
érvényesítsék jövőre. Az ülésen 
részt vevő Tolmácsi Miklós, a 
GAMESZ vezetője emlé-kez- 
tette a képviselő-testületet, hogy 
újabb feladatot kell megolda
niuk, nevezetesen a zöldhulla
dék komposztálását. Az egyik 

legnagyobb gondot a telep 
bezárása után ugyanis éppen a 
növényi maradványok elhelye
zése és kezelése jelenti majd.

A napirend tárgyalása során 
szóba került a zsákos megoldás 
is, amelyre néhány településen 
már van példa. Gödöllőn a 
VÜSZI árul az emblémájával el
látott zsákokat, amelybe a plusz 
szemetet lehet tenni. A zsák ára 
magában foglalja a szemét 
elszállításának költségét is. A 
képviselők véleménye e tárgy
körben is megoszlott: egy részük 
szerencsésnek tartaná e módszer 
bevezetését, mások szerint ezzel 
csak több szemét keletkezne,

Kontraszt
Két vélemény feszült egymás
nak a szemétdíj megállapítása 
során. Az egyiket Búzás János 
képviselte, aki szerint nem sza
bad előre kihúzni az aszódi pol
gárok zsebéből a pénzt még be 
sem következett indokra hivat
kozva:
- Könnyíteni akartunk azokon, 
akiktől most elvettünk 13 millió 
Ft-ot. Ezzel ugyanis mi finanszí
rozzuk a többi települést. Az 
öszszeget másra lehetett volna 
fordítani, például megkezdeni a 
telep rekultiválásának folyama
tát. Szerintem már idén be kel
lett volna zárni a telepet, és nem 
büntetni a helyieket azzal, hogy 
tovább szagolják a bűzt, nyel
jék a káros anyagokat. Mielőbb 
el kellene azt is érni, hogy a sze
métszállítás díja az elszállított 
mennyiséggel arányos legyen. 
Sok olyan nyugdíjas ismerősöm 
van, aki havonta csak egyszer 
teszi ki a kukáját, és tudok olyan 
családokról, akik nem „terme
lik” meg a megszabott mennyi
séget. Velük szemben tisztesség
telen nyereségre teszünk szert.
Kvaka István, a pénzügyi bi
zottság vezetője a másik pólust 
képviselte:
- A bizottsági ülésen csak a ko
rábban meghatározott tarifáról 
tárgyaltunk. Nem szabad elfe
lejteni, hogy a lakossági befi
zetések tették lehetővé a fejlesz- 

mivel a guberálók a válogatásuk 
során szétvágnák a zsákokat. 
Végül abban állapodott meg a 
grémium, hogy nem vetik el ezt 
a lehetőséget, hanem megbízzák 
a Városfejlesztési bizottságot, 
foglalkozzon a témával.
Végszavazásra három javaslat 
került: 1. Maradjon a jelenlegi 
tarifa. 2. Emeljék fel a korábban 
megállapított összeghatárra. 3. 
Történjen meg az emelés, de 
csak 2003. július 1-től. Az első 
javaslatra 3 képviselő voksolt 
igennel, a másodikra 9. A har
madik javaslatot senki sem 
választotta.

tést. Korántsem gondolom, 
hogy kivettünk a lakosság zse
béből 13 milliót, hanem azt 
mondom, nyertünk a városnak 
19-et. A korszerű autó gazdasá
gosan szállít, így előfordulhat, 
hogy az aszódi telep bezárása 
után sem kényszerülünk jelentős 
áremelésre. Azért tartottam ki 
az érveim mellett, hogy megte
remthessük az alapot a követ
kező fejlesztésre, a rekultivációs 
folyamat elkezdésére. A megva
lósításhoz pályázati segítségre 
lesz szükség, amihez önrészt 
kell biztosítanunk.

Nyereséges-e a lakossági 
hulladékszállítás?

A lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás két költségté
nyezőből tevődik össze- nyilatkozta lapunknak Tolmácsi Miklós, a 
GAMESZ vezetője. - A gyűjtés költsége a dolgozók béréből, az 
üzemanyagból, a gépkocsi javításából, egyébfenntartási költségei
ből (biztosítás, elhasználódás stb.) képződik. A lerakásnál a telep 
üzemeltetésének költségei (beléptetés, a dózer üzemeltetése, az ár
talmatlanítás megoldása) jelentkeznek. A Gamesz vezetője el
mondta, a lakossági befizetések csak részben fedezik a költsé
geket. Veszteség azért nem keletkezik, mivel a nem lakossági be
szállítás befizetéseiből pótolni tudják a hiányzó összeget. Ezt 
egyébként tovább növeli az egyedülállók 50%-os díjkedvezménye, 
valamint a lakossági tartozások. A kinnlevőséget folyamatosan 
küldött felszólításokkal igyekeznek csökkenteni.
A konkrét kérdésre adott válasz: a lakossági hulladék összegyűjtése 
és lerakása nem nyereséges, sőt, a képviselő-testület által meg-ha- 
tározott lerakási díjnak csaka61%-áttudjákérvényesítenia 2003- 
ra elfogadott díjban. R.Z.

Olvasóink 
figyelmébe!

Szinte hihetetlen, de megint 
elrohant egy esztendő. Az iga
zán mozgalmasnak mondható 
évtől néhány napon belül el
búcsúzunk, s valószínűleg nem 
marad el a mérleg megvonása 
sem. Ebből az alkalomból sze
retném megköszönni mindazok 
segítségét, akik valamilyen mó
don- írásokkal információkkal, 
reklámokkal - hozzájárultak ah
hoz, hogy az Aszódi Tükör meg
jelenhessen. Remélem, kap
csolatunk 2003-ban, a lap 15 
éves születésnapjának esztende
jében is gyümölcsöző marad.
Az év letelte azzal jár, hogy az 
előfizetőinknek meg kell újítani 
megrendelésüket. Ezt január 3- 
tól január 31-ig tehetik meg a 
Városi Könyvtárban. A februári 
számot már csak azoknak az 
előfizetőknek postázzuk, akik 
hosszabbítottak. A lap ára feb
ruár 1-től 70 Ft-ra emelkedik. Az 
előfizetőknek 700 Ft-ot kell fi
zetniük, vagyis 2 számhoz in
gyenjutnak hozzá.

Végezetül engedjék meg, hogy 
meghitt családi körben eltöltött 
karácsonyt és békés, boldog új 
esztendötkívánjak Önöknek!

Rácz Zoltán
Felelős szerkesztő
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“Mindig új feladatokat kell kitűzni”

Több, mim két évtizede a város élén
Az idei önkormányzati vá

lasztásokat Aszódon igen nagy 
fölénnyel nyerte Bagyin Jó
zsef, aki immáron negyedik 
ciklusát kezdhette polgármes
terként. A rendszerváltás előtt 
tíz éven keresztül tanácsel
nökként irányította a telepü
lést Aligha lehet tehát cáfolni, 
hogy kellőképpen ismeri a vá
ros örömeit, keserveit Ugyan
akkor a lassan egy évtizede 
tartó mindennapos küzdelem 
a pénzhiánnyal el is kedvet- 
leníthette volna őt Éppen 
ezért elsőként azt kérdeztük 
tőle, mi motiválta abban, hogy 
újra megméresse magát
- Mielőtt válaszolnék a kérdésre, 
szeretném megköszönni minda
zoknak a voksát, akik úgy gon
dolták, hogy továbbra is nekem 
szavaznak bizalmat. A motiváci
óról: én nagyon szeretem azt, 
amit csinálok, ráadásul vannak 
elképzeléseim, hogy a városnak 
mire van szüksége, és azokat ho
gyan lehet elérni. Tudom, hogy 
az itt élők komfortérzetének ja
vulása érdekében még van mit 
tenni, de éppen ezért kell maxi
málisan jól dolgoznunk.
-Mikor fogja azt mondani, 
hogy most már mindent elér
tünk?
- Soha. Az igények mindig vál
toznak, mindig új feladatokat 
kell kitűzni és elvégezni, de azt 
gondolom, ez így természetes.
- Akkor úgy kérdezem, mit 
szeretne, hogy elérjen a város 
az Ön irányításával?
- Szeretném, ha a teljes közmű
vesítés megtörténne, illetve 
elérni egy olyan gazdasági hely
zetet, amikor a város költségve
tésének nincsenek alapvető 
pénzügyi nehézségei. Az elkép
zeléseimben szerepelnek olyan 
kulturális intézmények építései 
is, amelyek szolgáltatásaiért ma 
még el kell menni Aszódról.
- Mérsékelt kampány előzte 
meg az önkormányzati válasz
tásokat. Ön sem igyekezett egy 
csapatot összekovácsolni ma
ga köré. Ennyire biztos volt a 
végeredményben?
- Az, hogy egy kampányidő

szakban milyen a kampányolás, 
vérmérséklet kérdése is. Jóma
gam sokkal nagyobb erejűnek 
tartottam az önkormányzat 
2000 és 2002 közötti teljesítmé
nyét, mint egy egy hónapig tartó 
kampányolást 2002. októberé
ben. A csapatépítés ráadásul 
elég kényes tevékenység. Ugya
nis ez magában hordozza az el
lenfél képzés lehetőségét, az el
lenfél érzés erősítését. Ennek 
egyszerű a magyarázata: aki 
nincs a csapatomban, az ab ovo 
ellenem van. Nekem, mivel 
nem vagyok tagja egyik pártnak 
sem, az volt a fontos, hogy a ko
rábbi képviselő-testületből mi
nél többen újra bekerüljenek, 
hiszen ők már bírnak tapaszta
lattal. Öt csendes kampány-ösz- 
szejövetelt azért tartottunk, a 
legsikeresebb a Vörösmarty és a 
Bethlen Gábor utca sarkán lévő 
vendéglátó-ipari helyiségben 
volt. Kötetlen beszélgetés jött 
létre, jól érezte magát az a 40-50 
ember, aki eljött.
- Nem látunk bele egy polgár
mester munkájának minden 
részletébe. Sok álmatlan éjsza
kája van?
- Nincs, amikor lefekszem, ak
kor már tudok aludni. Más kér
dés, hogy előtte rendszerint vé
giggondolom azokat az ügye
ket, amelyek megoldásra vár
nak, amelyekkel aznap találkoz
tam stb. Strapás munkának tar
tom a miénket, nem véletlen, 
hogy a TÖOSZ már négy éve 
kezdeményezi azt, hogy azok a 
polgármesterek, akik viszonylag 
hosszú ideje állnak egy-egy tele
pülés élén, korkedvezménnyel 
mehessenek nyugdíjba. Főleg 
azokról van szó, akik már ta
nácselnökként is dolgoztak. Az 
ő korosztályuk egy esetleges 
meg nem választás esetén igen 
komoly gondba kerülnének az 
elhelyezkedést illetően. Egye
lőre azonban sem a kormány, 
sem a parlament nem siet, hogy 
ezt a kérdést napirendre tűzze.
- A környezete Önt olyan 
embernek ismeri, akit nehéz 
indulatba hozni. Hogyan vé
dekezik a gondok által való fel- 

őrlődés ellen?
- Ez nyilván alkat kérdése is, 
ugyanakkor hiszem, hogy az az 
ember, aki normális egyensúly
ban végzi ezt a munkát, ellen- 
állóbb az idegi megterheléssel 
szemben. Ebbe beletartozik a 
képviselő-testülettel való jó 
együttműködés, a megbízható, 
stabil családi háttér, a „sport
szerű” életmód stb.
- A család észreveszi, ha a szo
kásosnál nagyobb teher 
nyomja a vállát?
- Egészen biztos. Ilyenkor rám 
hagyják a dolgokat. Egy ideje a 
családtagjaim rájöttek arra, hogy 
nekem a munkám egyúttal a 
hobbim is, és ez ellen nincs mit 
tenni. Néha biztosan nagyobb 
szükségük volna rám a család 
gondjainakmegoldásában is.
- Váltsunk témát! Úgy látni, 
hogy az önkormányzatok több 
pénzt vártak a következő esz
tendőre a kormánytól, mint 
amennyit valójában kapni 
fognak. Ön hogyan látja ezt?
- Amikor hallottam, hogy a 
kormány komolyan veszi a 100 
napos programját és arra pénzt is 
teremt, sejtettem, hogy szűk 
esztendő következik. Az állam
háztartás hiánya ilyen szinten 
hosszú ideig nem tartható fenn, 
ráadásul, az Európai Unióhoz 
való csatlakozás miatt egyes 
kvóták pontosan meg vannak 
határozva. Meglepetés tehát 
nem ért, de a nadrágszíjhúzás- 
nak nagyon nem örülök.
- Hogyan fogja ezt Aszód 
átvészelni?
- A legfeszítőbb gondot a közal
kalmazottak béremelése okozza. 
Még folyik a parlamenti vita a 
kormány és az ellenzék között, 
de én biztos vagyok abban, any- 
nyit az állam nem fog adni, 
amennyit a béremelés biztosí
tása szükségessé tesz, vagyis az 
önkormányzatoknak hozzá kell 
pótolni. Aszód esetében ez nyil
ván azt jelenti, hogy a működési 
forráshiánya tovább növekszik. 
Emiatt még óvatosan gazdálko
dásra lesz szükség, főleg az év 
elején, amikor még azt sem 
tudjuk, az állam mennyit ismer 

el jogosnak az önhikis pályáza
tunkból.
- Szinte látom, ahogy az intéz
ményvezetők összerezzennek, 
és azon tűnődnak, mit fognak 
levonni a már így is lecsupa
szított intézményi költségve
tésükből...
- Abból már valóban nem sokat 
lehet lehúzni. Inkább annak van 
nagyobb esélye, hogy az önkor
mányzati vagyonhoz kell hozzá
nyúlni. Hasonlít a helyzet ahhoz, 
amikor egy család annak érde
kében, hogy a karácsonyt mél
tóképpen megünnepelje, hozzá
nyúl a tartalékához, ha lát garan
ciát a visszapótlására a követke
ző időszakban. Nyilván ezt fo
lyamatosan nem lehet csinálni, 
mert egyszer minden tartalék el
fogy. Remélem, hogy a város 
esetében sem egy folyamat indul 
el. Mindenképpen növelni kell a 
bevételünket ahhoz, hogy egy 
idő után ne az intézményrend
szer karcsúsítására kerüljön sor. 
Ehhez továbbra is a lakosság lét
számának növelésében, az ipar
terület benépesítésében és az 
eredményes pályázatokban lá
tom a lehetőséget.
- A legutóbbi képviselő-tes
tületi ülésen elhangzott, ah
hoz, hogy ez a kistérség fej
lődjön, az érintett települések 
között állandó párbeszédre, 
egyeztetésekre van szükség. 
Mely területek azok, amelyek 
fejlesztése valamennyi kör
nyékbeli település érdeke?
- Véleményem szerint az 
informatika, a turizmus, a kör
nyezetvédelem - ezen belül is a 
hulladékgazdálkodás - és talán a 
közlekedés, az oktatás. Ezek 
olyan fontos területek, amelyek 
közül néhányban - igaz, sző
kébb körben, de sikerült össze
hangolni a tevékenységünket.
- Sok sikert kívánok a kö
vetkező négy esztendőhöz!
- Én pedig Önnek, az újság ké
szítőinek, olvasóinak, vala
mennyi aszódi polgárnak szeret
nék boldog, békés karácsonyt és 
sikeres új esztendőt kívánni!

Rácz Zoltán
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gesen könnyebb és modernebb lett, mint elődei. Az új motor mellé most igen 
kedvező ár is párosul. Márkakereskedésünkben minderről személyesen is 
meggyőződhet egy ingyenes próbaút során.

Csak 1 999 000 Ft-ért!
kombinált átlagfogyasztás: 5,91/100 km, CO2 kibocsátás: 142g/km

Patócs Autóház 2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
Tel.: (28)515-710

www.patocsauto.hu
Fax: (28) 515-720

"Békés karácsonyt ünnepeket és boldog 
új esztendőt kíván Önöknek márkakereskedésünk!

http://www.patocsauto.hu
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A dolgozóknak is köszönhető, hogy sikerült megfékezni a lángokat

Tűi pusztított a Richard Fritz Kft, üzemélien
(folytatás az 1. oldalról) 

lehetetlenné a termelés folyta
tását, így néhány üzemben már 
a tűzeset éjszakáján is tudtak 
dolgozni a munkások, reggelre 
pedig már 80%-os kapacitással 
működött az üzem. Mára min
den visszazökkent a rendes ke
rékvágásba, a tűzesetre csupán 
a megperzselödött tetőszerke
zet, és a használhatatlanná vált 
anyagok folyamatos eltakarí
tása emlékeztet.
- Ezúton is köszönetét szeret
nék mondani az üzem dolgo
zóinak, akik nem vesztették el 
lélekjelenlétüket, és példásan 
helytálltak - nyilatkozta la
punknak Klaus Ottenbacher, 
az üzem vezetője. - Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a keletke
zett tűz és az ezzel járó hatal
mas füst igen nagy riadalmat 
okozott a város lakossága kö
rében. Bár jobbára csomago
lóanyagok égtek, ezek egy ré
sze műanyag alapú, ennek volt 
köszönhető a sűrű fekete füst
felhő. Szeretnék azonban min
denkit megnyugtatni, hogy 
más vegyi anyagokhoz nem 
fértek hozzá a lángok.
Az üzemvezető elmondta, 
mivel az üzem biztosítva van, a 
káruk jelentős része a későbbi
ekben megtérül. Arra is meg
van minden esély, hogy teljesí
teni tudják az éves tervet. A 
dolgozók ennek érdekében 
plusz műszakokat vállaltak. A 
városban a létszámleépítésről 
keringő híreket cáfolva Otten
bacher úr arról tájékoztatott, 
hogy éppen az ellenkezője tör
ténik, újabb munkásokat vesz 
fel az üzem, egyrészt a leégett 
rész újjáépítése érdekében, 
másrészt januárban, február
ban újabb projektek beindítása 
történik meg. Utóbbi hírt 
Kari- Heinz Soldner, a Richard 
Fritz kft. ügyvezető igazgatója 
is megerősítette, aki jelenleg 
városunkban tartózkodik. 
Az aszódi üzem fejlődése tö
retlen - kezdte az eltelt 9 év 
összefoglalását.- Idetelepülé- 
sünkkor, 1993-ban 80 embert 
foglalkoztattunk, ma 490 em

bernek adunk munkát. Újabb 
és újabb megrendeléseink van
nak, így további munkatársak 
felvétele válik szükségessé. A 
stratégiánkon sem kívánunk 
változtatni, és hosszú távra ter
vezünk Aszódon. Az anyagi 
kár ellenére minden befizetési 
kötelezettségünknek eleget 
teszünk, és a dolgozóink is 
megkapják a fizetésüket.

Az üzem a napokban 40 ezer 

Felújítási alapra nem jut belőle

Emelkednek az önkormányzati 
bérlakások lakbérei

(folytatás az 1. oldalról)

folyamatban van.
A Széchenyi terv keretében, 
jelentős állami támogatással 
épített 24 új bérlakás enyhített a 
lakáshelyzeten, és arra is lehe
tőség nyílt, hogy 7 szükség
lakást kiürítsen a város. Tovább
ra is szükséges volna újabb há
zak építése, mivel a 105 ön
kormányzati bérlakás közül 11 
alig felel meg az alapvető köve
telményeknek.

Érdemes figyelmet szentelni 
az emelések mértékére is. 1999- 
ben tetemesen, 40%-kal emel
kedtek a díjak, de az új összeg 
még így is messze elmaradt a pi
aci szinttől. 2000-ben 15%-os 
volt az emelés, míg 2001-ben 
differenciált lakbéremelésről 
döntött a képviselő-testület. A 
2002-es emelést a képviselő-tes
tület igazítani próbálta a lakókö
zösségek közös költségeihez. 
Határozatuk alapján 2003. janu
ár 1-től a következő díjak lépnek 
életbe: (zárójelben az idei díjak.)

A Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. dolgozói 
békés , boldog karácsonyt kívánnak az Aszódi Tükör 

minden kedves Olvasójának.
Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy temetőnket és bensőséges 

hangulatot árasztó, gyertyafényes ravatalazónkat 
nyitva tartjuk az év végi ünnepnapokon is 9 és 17 óra között. 

Az adventi és a karácsonyi időszakban ebben a méltó 
környezetben emlékezhetnek elhunyt szeretteire. 

Az áldásos ünneplés meghittsége kísérje még sokáig 
- mindennapjaikat.

Ft-ot utalt át a Közművelődés 
Otthona és más intézmények 
által szervezett Karácsonyra 
hangoló című gyermekműso
rára. A támogatás évek óta 
rendszeres, a kft. korábban 
ugyanis kinyilvánította, hogy 
jó lokálpatrióta „lakója” sze
retne lenni városunknak, ezért 
bizonyos események megren
dezését szívesen segíti anyagi
lag. Rácz Zoltán

Összkomfortos lakás: 123 Ft / 
m2/hó(106Ft)
Komfortos lakás: 87 Ft/m2/hó 
(75 Ft)
Félkomfortos lakás: 47Ft/ m2/ 
hó (40 Ft)
Komfortnélküli lakás 20 Ft/m2/ 
hó(17Ft)
Szükséglakás: 5 Ft/m2/hó (5Ft) 
Garázsdíj: 73 Ft+ÁFA (63 Ft) 
A felújítási alap képzését 
nemcsak az alacsony díjak nem 
teszik lehetővé, hanem az is, 
hogy igen magas a tartozások 
végösszege. Az új lakások áta
dásával bekövetkezett mozgá
sok erre jótékony hatással vol
tak, így jelentősen csökkent a 
kinnlevőség. A város a hátralé
kosokat folyamatosan felszólít
ja, az ügyeket perre viszik, ám a 
végrehajtás sokszor nem hozza 
meg a kívánt eredményt. Egy 
ütőkártya van még a város ke
zében, a bírósági ítélettel való 
hatósági kiköltöztetés. Ilyen eset 
egyelőre nem fordult elő Aszó
don. R.Z.

AZAPEH 
közleménye

Az elmúlt napokban érkezett 
visszajelzések szerint néhány 
helyen elfogytak az ÉVA be
jelentkezési nyomtatványai. 
Az Adó- és Pénzügyi Ellen
őrzési Hivatal felvette a kap
csolatot a Magyar Posta Rt.- 
vel, mivel a korábban megkö
tött megállapodása alapján az 
ÉVA bejelentkezési nyomtat
ványok a postahivatalokban és 
nyomtatványboltokban vásá
rolhatók meg.

Az egyéni vállalkozók által 
december 20-áig benyújtandó 
02103-as, illetve a társas vál
lalkozások által beadandó 
02203-as bejelentkező lapok, 
illetve a járulék nyilatkozatok 
a www.apeh.hu internetes ol
dalról is letölthetők és kitöltve, 
aláírással hitelesítve - a keres
kedelmi forgalomban lévő 
nyomtatvány helyett - szintén 
benyújthatók.

Felhívjuk az adózók figyel
mét, hogy 2003. évre vonatko
zóan az egyszerűsített vállal
kozói adózás választását leg
később 2002. december 20- 
áig, a székhelyük szerint ille
tékes APEH igazgatóságon 
kell bejelenteniük. A határidő 
elmulasztása jogvesztő, a ké
sedelmet utólag igazolási 
kérelemmel sem lehet kimen
teni.

A bejelentkezések személyes 
benyújtására december 20-án 
pénteken a központi ügyfél
szolgálatok egységesen 8.15 
órától 18.00 óráig tartanak 
nyitva.

December 23-án, hétfőn és 24- 
én, kedden az adóhivatal zárva 
tart, ügyeletet sem működtet. 
Az APEH igazgatóságok a ka
rácsonyi ünnepet követően de
cember 27-én, pénteken keddi 
munkarendben fogadják az 
ügyfeleket.

APEH Pest Megyei 
Igazgatósága

http://www.apeh.hu
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irodaszerek

ajándékok

fénymásoló papír 
irattartók, mappák 
tűző -és 
lyukasztógépek

táskák, bőráruk 
dísztárgyak

r@tring IReynolds

iskolaszerek

szolgáltatás

táskák, tolltartók, 
iskolai kiegészítők, 
tanszer-és füzet- 
csomagok,borítók

fénymásolás: A3, A4 
Fuji fotó kidolgozás 
fűzés, spirálozás
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Plán Libre
Építészeti,Településtervezési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Lakótelepi Papírbolt 
Tel/fax: 28 400-968

Búzás István építészmérnök, 
építésztervező szakmérnök

Épületek 
engedélyezési 
és kivitelezési 

terveinek 
készítése.

Építéshatósági tanácsadás, 
ügyintézés. Látványterv és 
makettkészités. Műszaki 

vezetés, költségvetés 
készítése.

INGATLAN
IRODA

Aszód, Kossuth Lajos út 63. 
Tel.: 06-28/401-461, 30 302-8803
Továbbra is várjuk kedves 

ügyfeleinket az ügyvédi irodában 
működő ingatlan irodánkban.

Kellemes karácsonyt 
és boldog, 

sikeres új évet kívánunk!
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Érdemes lesz pályázni

Uniós segítség a földutak aszfaltozására
(Folytatás az 1 .oldalról) 

elvégezni, így új utak építésére 
nem is igen gondolhatnak. Az 
erre felhasználható összeget e- 
zért más forrásokból kell előte
remteniük, ami leginkább pá
lyázati pénzek elnyeréséből le
hetséges. Az önkormányzati 
utak fenntartási és bővítési fel
adatainak ellátásában az egyik 
legnagyobb segítség a megyei 
Útkezelő Társaságok jelentik, 
melyek szoros együttműkö
désben a helyhatósággal vív
ják a harcot az alacsony pénz
ügyi keretek és a fejlesztések 
igényének állandó szorításá
ban. Országos szinten a telepü
léseknek közel háromnegyede 
tagja ezeknek a társaságoknak,

Iránykijelölés előtt

Merre tartson Aszód?
Négy évre szóló gazdasági 

program vitaanyaga került első 
olvasatban a képviselő-testület 
elé, mintegy gondolatébresz
tőnek. A célja az, hogy a gré
mium az egyes bizottságok ja
vaslatait figyelembe véve záros 
határidőn belül fogalmazza meg 
azokat a prioritásokat, amelyek 
mentén a városnak az elkövet
kező ciklusban fejlődnie kell.

Intézmények fejlesztése, kor
szerűsítése, a térségi feladatok 
bővítése, a város jövedelemter
melő képességének fejlesztése: 
ezek a vitaanyag egyes fejeze
teinek címei. A minden területet 
átfogó korszerűsítési elképzelés 
megvalósításában valószínűleg 
a kiindulási pont meghatározása 
a legnehezebb. Valamennyi fel
sorolt elvégzendő feladat hiányt 
pótolna a városban, ám az egy
szerre történő fejlesztésre bizto
san nem lesz pénze Aszódnak. A 
bizottságoknak az az egyik fon
tos feladatuk, hogy javaslatot 
tegyenek a fejlesztések szaka
szolására.

A képviselő-testület tagjai több 
dologban azonos álláspontot 

melyek több-kevesebb sikerrel 
látják el az önkormányzati út
hálózat karbantartását és épí
tését.

A szükséges anyagi fedezet 
megteremtéséhez háromféle 
pályázati lehetőség áll az Út
kezelő Társulások rendelke
zésére, melyek egyrészt orszá
gos, másrészt megyei szintű, 
legújabban pedig Európai Uni
ós támogatásokhoz juttatják az 
igénylőket.

A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium évente kétszer - 
tavasszal és ősszel - ír ki pályá
zatot a belterületen lévő utak 
felújítására, ami bár nagy se

képviseltek. Mindenki egyet
értett például azzal, hogy első
ként a város pénzügyi bevételeit 
kell növelni. Abban is mege
gyeztek a vélemények, hogy a 
városnak a térségben továbbra is 
vezető szerepet kell betöltenie. E 
téren első lépésként el kell érni, 
hogy a szomszédos települések 
között együttműködés kezdőd
jön, és közösen dolgozzák ki a 
térség fejlesztési koncepcióját.

Gersei Ferenc, aki egyben tér
ségi megbízottként is dolgozik, 
elmondta, a környék egyes köz
ségeinek vezetésében még nem 
tudatosult, hogy mindenképpen 
szükséges településszerkezeti 
terv készítése, ennek megléte 
híján ugyanis nem pályázhat
nak majd fejlesztési pénzekre. 
A vitaanyag csupán egy fontos 
elemet nem tartalmazott: azt , 
hogy az egyes fejlesztési ütemek 
költségeit miből fedezi majd a 
város. Várhatóan a pénzforrás 
meglelése legalább olyan nehéz 
feladat lesz, mint a kiindulópont 
meghatározása.

Rácz Zoltán 

gítség, de csak a kiépített úthá
lózatot érintő fejlesztésekre, 
illetve meglévő utaknál mind
össze szélesítésre vonatkozik. 
Ugyanide tartozik a járda- és a 
kerékpárút bővítése is, vala
mint az önkormányzathoz tar
tozó külterületi - összekötő - 
utakra vonatkozó igény, de to
vábbi korlátozó erejű feltétel, 
hogy ez a támogatás csak ak
kor adható meg, ha a kérdéses 
szakasz közterületi úthoz csat
lakozik.

A Megyei Területfejlesztési 
Tanácsok - az országos szerve
zet helyi szintjén - ugyanígy 
kiírnak féléves rendszeres
séggel pályázható lehetősé
geket, itt már a karbantartási 
munkálatokon kívül lehet 
nagyobb szabású felújításra, 
illetve új utak építésére is lehet 
némi pénzt igényelni. Németh 
Sándor, a Zala Megyei Útke
zelő Társulás munkaszerve
zetének vezetője szerint ez már 
sokkal használhatóbb támoga
tás, hiszen nemcsak az utakra, 
hanem a járdára, hidakra, vala
mint minden - az úthálózaton 
megtalálható - úgynevezett 
műtárgyra vonatkozik.

A harmadik - egyben a legú
jabb fejlesztési - támogatást a 
FVM SAPARD Irodája bizto
sítja, ahol a pályázó már a föld- 
utakra, mezőgazdasági utak 
kiépítésére és felújítására is 
adhat be igénylést. A feltételek 
tehát már nem olyan szigorú
ak, sőt szinte korlátlan lehető
séget biztosítanak az úthálózat 
bármilyen fejlesztéséhez. A 
pályázónak azonban rendel
keznie kell a tervezett költsé
gek 25 százalékával, a megma
radó résznek pedig több mint a 
felét európai támogatásból fi
nanszírozzák.

A MÉH Nemzeti Fejlesztési 
Hivatalának képviselőjétől, 
Mosonyi Balázstól megtudtuk, 
hogy a Phare - az egyik uniós 
támogatási forrás -2002-2003- 
as program helyi fejlesztések 

megvalósítására további pá
lyázati lehetőséget nyújt az or
szág mind a hét régiójában. A 
kiírást a magyarországi telepü
lések vezetőinek, fejlesztői
nek, valamint a kistérségi tár
sulások vezetőinek ajánlják 
figyelmébe, melynek végle
ges, mindenre kiterjedő infor
mációit várhatóan 2003 febru
árjában hozzák majd nyilvá
nosságra.

A program célterületei az 
olyan települések és térségek 
lesznek, ahol rossz állapotú, de 
építészeti értékekben gazdag 
belső központok vannak, vagy 
ahol kedvezőtlenek az elérhe
tőségi viszonyok a foglalkoz
tatási központok és a települé
sek között. »
A program által támogatott 

egyik beruházási forma tehát 
éppen a közlekedési infra
struktúra fejlesztése, melyre az 
ország összes helyi önkor
mányzata, önkormányzati tár
sulások, térségfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek, vala
mint közútkezelő, közhasznú 
társaságok is pályázhatnak. A 
közlekedési infrastruktúra fej
lesztésében leginkább a tele
püléseket összekötő, a turisz
tikai vonzerőkhöz vezető utak 
és kerékpárutak építése és fel
újítása szerepel, de támoga
tásban részesülhet minden 
olyan kezdeményezés is, ahol 
az újonnan épített utaknak a 
meglévő úthálózatba való csat
lakozását biztosító csomó
pontok építése a cél.
Mind a hét régió egy meghatá
rozott keretösszeggel rendel
kezik, melyet a beérkező pá
lyázatok között maga oszthat 
el.
A részletek ugyan még nem, de 
az összegek már most nyilvá
nosságra kerültek. A hét régió 
számára összesen 28,3 milli
árd forint áll rendelkezésre a 
kívánt fejlesztésekre, melyből 
Észak -Magyarország 4,7, 
Észak-Alföld 5,6, Dél-Alföld 
4,1, Nyugat Dunántúl 2,1, Kö- 
zép-Dunántúl 2,8, Közép-Ma- 
gyarország pedig 4,9 milli- 
árdot oszthat szét a pályázói 
között.

Localinfo - Vincze Zita
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Nem engedték be a képviselőket a szeméttelepre

Hulladéklerakó vagy szemétdomb?
A hulladék egyidős az élettel. 

Minden élőlény termel valami
féle hulladékot élete során.
Amíg az emberek kisebb cso

portokban, a természettel szoro
san harmóniában éltek, nem je
lentett különösebb problémát a 
keletkező hulladék. Az emberi 
civilizáció fejlődésének eredmé
nye a hulladéktermelés növeke
dése. A "civilizált” ember által 
termelt hulladék jelentős része 
azonban a természetben nem 
talál felvevőre.
Az elmúlt századok alatt a hul
ladék mennyisége mellett az 
összetétele is megváltozott. Ma 
már megjelentek benne kémi
ailag egészen új, nehezen le- 
bomló, részben erősen mérgező, 
esetleg sugárzó anyagok, ame
lyek évszázadok alatt sem bom
lanak le. A környezetet a hulla
dékok elképzelhetetlen mennyi
ségű növekedése fenyegeti.
A HULLADÉK TAROLÁ- 

SÁNAK ALAPVETŐ 
SZABÁLYAI: (részletek)

Területfeltöltés, lerakóhelyen 
történő elhelyezése (elhagyott 
homokbányák, vízfolyás nélküli 
völgyek, esetleg dombok képzé
se).
A feltöltést a tároló hely gondos 

geológiai, hidrológiai és éghaj
lati megválasztása előzi meg, 
amely terület a lakott helytől 
minimum 1 km-re helyezked
het el. A lerakott szemetet 
földdel naponta letakarják, 
időnként fertőtlenítik, majd a 
terepet feltöltés után füvesítik, 
fásítják, rendezik. A feltöltés al
kalmazása esetén szigorú köze
gészségügyi rendszabályokat 
kell érvényesíteni. Dombépíté
ses lerakás esetén már az üze
meltetés alatt szükséges a kül
ső rézsűoldalakon a növényzet 
telepítése és a folyamatos re
kultiváció.
A levegő, a talaj és a talajvíz 

szennyeződésére számítani kell. 
Különösen ellenőrizni kell a 
bomlástermékeknek az ivóvízre 
gyakorolt hatását.

A deponált lerakó telepen 
történő hulladék égetése (égése), 
a környezetre előre nem látható 
károkat okoz, ami az élővilág

ban később jelentkezik. A sze
méttelep égésekor rengeteg 
mérgező és rákkeltő anyag ke
rül a levegőbe, köztük a dioxin 
is fellelhető. A gyakori tüzek 
oka valószínűleg az, hogy nin
csen deponiagáz-elvezető 
rendszer, így a szerves anyagok 
bomlásából származó gázok 
szabadon távoznak a felszínen. 
Gyulladás - esetleg kisebb gáz
robbanás - többnyire akkor kö
vetkezik be, ha valamilyen na
gyobb felületű réteg elzáija a gáz 
útját, és az a felszín alatt össze
gyűlik. A gázkezelés hiányából 
adódó veszély egyrészt a fo
lyamatos tűzveszély, másrészt a 
fokozott bűzhatás, de szélső
séges esetben akár a környé
ken lakók egészségét is veszé
lyezteti. Ezért tűz esetén azon
nal értesíteni kell a tűzoltó
ságot. Bizonyos kémiai elemek 
mértéktelen és figyelmetlen 
használata, bár azonnal nem 
mindig látszik, mégis károsít a 
mérgező és rákkeltő anyagok 
hatásával. Az üzemelés során 
célszerű beépíteni és fokozato
san bővíteni a gázgyűjtö és elve
zető csőhálózat szakaszait, illet
ve a gázkutakat. Ezen alapvető 
lépéseket sokan hajlamosak fi
gyelmen kívül hagyni, pedig 
valamennyiünk életéről, kör

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele. Hitelesítés, APEH ügy
intézés. 06-20-928-1526.
Medicin kerék. Ősi indián bölcselet, ismeret. A ma emberének is 
szól, meríthetsz belőle. Ha érdekel, ismerd meg! Tel: 6 20 388-4953 
Alkalmazottat keresünk elektronikus kaszinóba, játékgépek 
keze-lésére. (Yellow Söröző, Aszód) Érdeklődni lehet a 06 20 
311-6309-es telefonszámon.
Személyiségünk születésünktől adott. Van módszer, hogy jobban 
megismerjük önmagunkat és másokat: a személyiségháló felvázo
lása. Már az ókori görögök is használták! Ha érdekel, jelentkezz! 
Tel: 06 28 415-998
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás, kellékanyagok. 
Kiss Károly. Tel: 06 30 9489-020
Aszódon 600 négyszögöles telken jó állapotban lévő komfortos pa
rasztház gazdasági épületekkel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. 
Azonnal beköltözhető! Tel: 28 401 -448
Aszódon 62 nm-es téglaépületben található, 8 lakásos társas
házban, udvarral, szép környezetben, garázzsal, 3 szobás örök
lakás ELADÓ! Erkélyes, jó fekvésű! Irányár garázzsal együtt: 
HM Ft Telefon: 06/30-238-2818

nyezetéről van szó.
Forrás: - Schwabe: Anyag
megőrzés és környezetvédelem, 
Kerekes Sándor: A hulladékok 
környezeti hatása
Gál Zoltán: Hulladékgazdálko
dási technológus (Levegő Mun
kacsoport)

Tudomásom szerint a fent 
említett alapvető szabályokból 
nem megoldott a lerakott szemét 
napi földbetakarása, az időnkén
ti fertőtlenítés. Nem megoldott a 
talajszigetelés, ami az erősebb 
csapadékos hónapokban okoz
hat gondot. Nem megoldott a 
deponiagáz - elvezető rendszer 
sem. Nem megoldott a gyors 
tűzoltás, bár a gödöllői tűzoltó
ságnál tett érdeklődésünkkor 
Bihari János Úr elmondta, hogy 
tűzesetnek minősül mindaz, ami 
az emberi életben és a testi 
épségben károsodást okoz. 
Gondolom a hulladéklerakón 
történő gyulladások és az azt 
napokig követő káros füst a testi 
épségben károsodást okozhat. 
Nem történt meg a tűzoltóságnál 
tett kérésünkre a tűzoltóság 
megjelenése.
Három - négy éve kapjuk a fo
lyamatos ígéreteket, hogy az ol
táshoz szükséges vizet a telepre 
vezetik. Akkoriban képviselő

társaim Dr. Horváth Anna, Chu- 
gyik János, Asztalos Tamás, Hu
szár László és jómagam kaptunk 
erre ígéretet egy szombat éj
szakai órában. Az idei évben 
Sztán István Ezredes Úr, Tukora 
János, Dr. Németh Attila és jó
magam egy szombat éjszakába 
nyúló kesergéssel próbáltuk fel
vázolni a gyors tűzoltást a 
lángokba borult büdös szemét
telepen. Másnap Sztán István 
Ezredes Úr hívott az esti órák
ban segítséget ajánlva a gyors 
tűzoltáshoz, amit az illetékes 
megdöbbenésünkre nem tette le
hetővé. Tukora Jánossal a telep
re érve láttuk, hogy a domboldal 
lángokban ég.
Másnap reggel Asztalos Tamás 
képviselőtársammal szerettük 
volna megnézni a valós helyze
tet, de a telepőr nem engedett be, 
holott legalább 8-10 fő guberált 
a füstölgő, de a még néhol láng
foltokban égő szemét között.
Nehéz volt elviselni az éppen 
Aszód irányába teijedő bűzt, de 
még nehezebb volt, hogy képvi
selő létünkre alárendeltebb sze
repet kaptunk, mint azok akik a 
telepen turkálnak és esetleg tűzet 
is gyújthatnak.
Sajnos nem vagyok környezet
védelmi szakember, ezért kérem 
Önöket a szemétteleppel kap
csolatos tapasztalataikról, lehet
séges segítség nyújtásukról tájé
koztatni szíveskedjenek.

Prológus:
Minek nevezzelek?

Te oly sokszor lángokban álló 
Te füstöktől gomolygó, a 
bűzöktől kábító szeméttelep!
Ki volt az atyád?
Gondolt-e rád, gondolta, hogy 
egyszer még,
Szennyezed a Galga völgyét, 
Megölheted gyermekét! 
Gyermekeitmind annak, 
Kik e térségben laknak, laktak. 
Nem tudjuk mi vár ránk, ha 
hagyjuk még,
Hogy ide gyűjtsük a környék 
szemetét.
Remélem Te büdös telep, 
Nemsokára a föld betemet, 
Mert csak az nem látja, ártalmas 
hatását
Ki két szemét becsukja,
S füle botját sem mozdítja.

Búzás János 
Önk.képv.
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Kedvenc állateledel

Twi Aszód, Kossuth Lajos u. 63.
\ Tel: 06 30 905-3360

Nyitvatartás:
H-P: 9-17 Szó: 8-12 |

Fogási naplók leadási határideje:
2003. január 5.

2003.évi horgászengedély (felnőtt, ifi, gyermek} 
kiváltása január 02-től folyamatosan! 
Éves jegyek, napijegyek kaphatók!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG I

ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN VEVŐNKNEK I

Aszód, Kossuth L. u. 63.
Tel.: 06-302/670-884
yitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12

Élő állatok:
teknős, 

papagáj, 
hörcsög, 
tengeri

Tienyésztőknek;IChoppi} 
minőségi tápok, 

kiegészítők.

Állatbarátoknak: 
minden, amire 
kedvencüknek 

Szüksége lehet.

Purina
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Kellemes 
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Az Aszód Ifjúságért Alapítvány tájékoztatója
Az Aszód Ifjúságért Alapítvány a 2001-es 1%-okból befolyt 

összeget az alábbi programok támogatására használta fel.

1. Szivárvány Óvoda
2. Szivárvány Óvoda
3. Napsugár Óvoda
4. Csengey iskola
5. Csengey iskola
6. Csengey iskola
7. Csengey iskola
8. Csengey iskola
9. Csengey iskola
10. Csengey iskola
11. Csengey iskola
12. Közművelődés Otthona Városi Gy.nap 2002.
13. Osváth Gedeon Múz. Al. Aszód, a Galga parti kisv.kiáll.

20.000
14. Nagycsaládosok Asz. Egy. Parlagfű gyűjtés 6.000

Szivárvány nap 
családi sportnap 
Napsugár Óvodai Napok 
nyári táborozás 
tanulmányi verseny jut. 
udvarszép.program 
családi közös sportv.
tehetséges gyermekek tám.20.000 
A Föld Napja 2002. 4.000
Műveltségi vetélkedő 10.000 
magyar anyany. versenyek 8.000

25.000

10.000 
10.000 
20.000 
15.000 
10.000 
20.000 
25.000

15. Városi Bölcsőde Szakmai fórum 12.000
16. Mozgáskorl. Egy. Gyógyfürdő látogatás 5.000
17. Városi Civil V.kar Turné és évadzáró hangv. 20.000
18. Városi Nyugdíjas klub Hagyomány őrző turné 30.000
19. Idősek klubja Idősek Világnapja 2002. 20.000
20. Podmaniczky zeneisk. Kömyezetszépítés 10.000
21. Galga Tenisz Egy. Teniszp. komfortosítása 20.000
22. Bamáné Vankó Mónika Sportnap a Berek játszótéren

15.000
23. Római kát. Egyház hittanos gyerekek nyári prog. 15.000
24. Aszód körzeti Vörösk. Dohányzásmegelőző

program 25.000

Összesen: 375.000

Az Aszód Városért Alapítvány Kuratóriuma

A Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola felhívása

Kedves Olvasók, Öregdiákok és Érdeklődők!

Aszódon a középiskolai szintű képzés kezdete 1728-ra tehető. Középiskolánk gyökerei ide nyúlnak vissza. 2003-ban emlékezhetünk 
meg és ünnepelhetjük a működés 275. évfordulóját. Dr. Asztalos István, a Petőfi Múzeum igazgatója egy 350 oldalas könyvben megírta az 
iskola történetét 1728-tól 1948-ig, az államosítás évéig. (Mint ismeretes, dr Asztalos István több település történetét is feldolgozta.) A 
könyv évfordulós kiadásához, a nyomdai költségekhez pénzre van szükség. A különböző pályázatokból megnyerhető és befolyó pénz bi
zonytalan, és a költségeket nem fedezi. Ezért a szükséges összeg előteremtéséhez elővásárlókra és mecénásokra (pártfogókra, adako
zókra) is szükség van.

- Az elővásárlók a leválasztandó részen jelezhetik vásárlási szándékukat és ezzel egyben vállalják, hogy a megjelölt összeget 2003. február 
15-ig csekken befizetik, amely összeg egy könyv előállítási költsége. Az elővásárlók a könyvet a befizetett áron vehetik át. (A könyv 
későbbi ára ennél több lesz.) A Megrendelő-és támogatói lap másolható.

- A mecénások lehetőségeikhez képest a könyv áránál nagyobb összeget ajánlhatnak fel e nemes cél megvalósításának érdekében, és a 
könyv tiszteltpéldányát kapják. A nagyobb összeggel (5 ezer Ft vagy ennél több ) támogatók nevét - ha ehhez hozzájárulnak- a szerző a 
könyvben feltünteti.
A Megrendelő-és támogató lap kitöltése és visszajuttatása az igény felmérését és a könyv kiadásának biztosítékát szolgálja. A visszajelzés 
határideje: 2002. december 20. Cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Baráti Egyesület 
2170 Aszód, Hatvani út 3.
Köszönjük a támogatást: a Szerző, az iskola Igazgatósága és Tanári Kara és az Öregdiákok Baráti Egyesülete

MEGRENDELŐ és TÁMOGATÓI LAP

Alulírott megrendelem és vállalom, hogy a dr. Asztalos István által írt, az aszódi iskola történetét bemutató könyv árát a megrendelést 
követően a befizetésre szolgáló csekken a megadott határidőig teljesítem. Egy könyv elővásárlói ára: 1.500 Ft, azaz egyezerötszáz Ft

Név lakcím/telefon aláírás

Alulírott vállalom, hogy a fent megjelölt könyv megjelentetéséhez felajánlott összegeta befizetésre szolgáló csekken a megadott határi
dőig befizetem.

Támogatói összeg:

Név lakcím/telefon aláírás
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Adott esetben 500fő is mozgósítható

Szövetségben a polgárőr egyesületek
Új fejezethez érkezett a Galga 

mentén tevékenykedő polgár
őr egyesületek működése. A 
korábban csupán a saját tele
pülésén szolgálatot ellátó pol
gárőr tag a szervezetek között 
nemrégiben kötött együttmű
ködési megállapodás értelmé
ben szükség esetén ezentúl 
másutt is „bevethető”. A lehe
tőséggel a szövetség főként na
gyobb rendezvények lebonyo
lítása, súlyosabb bűncselek
mények elkövetése, kataszt
rófahelyzet kialakulása esetén 
kíván élni.
Az élet mindig is mindenkor 

kikövetel egyfajta védekezési 
mechanizmust az embertől. 
Pontosan ez történt a polgárőr 
szervezetek esetében is. Mikor 

a polgárok látták, hogy a ren
dőrség nem képes megbirkóz
ni a bűncselekmények soro
zatával, civil kezdeményezés
ként saját bűnmegelőző szer
vezetet igyekeztek létrehozni a 
településük határain belül. Ma 
már rengeteg város, község 
helynévtáblája alatt még egy 
felirat olvasható: településün
kön polgárőr egyesület műkö
dik. A Galga mentén és a kör
nyékén összesen 22.

Egy idő után világossá vált, 
nagyobb hatásfokot lehet el
érni a bűnmegelőzés terén is, 
ha a csoportok munkáját egy
mással összehangolják. Ennek 
egyik szervezője Szenoráczki 
Ferenc, aki amellett, hogy a 
Galga Polgárőr Egyesületet 

irányítja, a régió vezetőjének is 
tudhatja magát.

-Számtalan esetben dolgoz
tunk már többször együtt más 
települések polgárőreivel, 
elég, ha csak az Aszód Feszti
vált vagy a Hungaroringet em
lítem. A frissen kötött szerző
dés értelmében már a járőrözés 
során is számíthatunk egymás
ra. Ennek fontosságát ismét 
csak egy példával szeretném 
szemléltetni. Az iskolák kör
nyékén ólálkodó drogdealerek 
intézményről intézményre jár
nak. Ezután mi sem állunk 
meg a település határán, ha
nem követjük őket.

A közös összefogásnak kö
szönhetően egyéb területeken 
is nagyobb erőt tudnak majd 

összpontosítani, például egy 
nagyobb rendezvény vagy ka
tasztrófahelyzet esetén. Ilyen
kor a polgárőrök mozgósítása 
azonnal megtörténik. Létrejött 
egy környezetvédő csoport is, 
akik feladata az illegális sze
métlerakás, a vegyi anyagok 
tiltott helyen való kiöntésének, 
elásásának felderítése, mega
kadályozása.

A közös együttműködés a 
korábbinál valamivel nagyobb 
költségbe kerül. Szenoráczki 
Ferenc bízik abban, hogy az 
önkormányzatok felismerik a 
polgárőrök együttműködése 
biztosította előnyöket, és eme
lik a csoportok költségvetését. 
Aszódon a polgárőr csoport 
felhőtlen működéséhez 1,5 
millió Ft-ra van szükség. Eb
ből a város 500-600 ezer Ft-ot 
biztosít, a többit vállalatoktól, 
szponzoroktól igyekeznek 
megszerezni.

Felújítás alatt a püspökszilágyi kiképző bázis

lőgyakarlat számítógép-monitor előtt
Ha fel van húzva a bolya, a 

lőtéren gyakorlat folyik - fi
gyelmeztet a felirat az aszódi 
40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red által üzemeltetett püspökszi
lágyi katonai kiképző bázis bejá
ratánál lévő táblán. Az állítás ma 
még megállja a helyét, a jövőben 
már nem biztos. A bázisnak az 
Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság ( 
ÖLTP) által logisztikai kiképző 
központtá történő fejlesztése 
lehetővé teszi, hogy a hadsereg 
állománya a most felújított, szá
mítógéptermekké átalakított 
helyiségekben a monitorok előtt 
ülve gyakoroljon be egy-egy 
éles helyzetben megoldandó fel
adatot, anélkül hogy használná a 
lőteret. Ehhez pedig igazán nem 
szükséges felhúzni a bolyát.

Püspökszilágyi lakói már régen 
hozzászoktak a gépfegyverro
pogáshoz, a gránátok felrobba
násával járó morajokhoz. A te
lepülés szomszédságában talál
ható katonai bázis alapjait az 
1980-as évek elején rakták le, 
azt követően, hogy Aszódon, az 

úgynevezett Hosszúvölgyben 
megszüntették a gyakorlópályát.
- 1985 óta itt gyakorlatilag nem 
történt fejlesztés, csupán állag
megóvás.

- A mostani felújítás része a 
honvédség NATO kompatilissá 
való fejlesztési programjának - 
tudom meg Sztán István ezre
destől, az aszódi alakulat ve
zetőjétől, aki azt is elmondta, a 
40 millió Ft-os beruházás költsé
geit az ezred költségvetéséből 
fedezik. A legénységi körlet, a 
konyha már teljesen megújult, a 
helyiségeket modem lakberen
dezési tárgyakkal szerelték fel, 
leszámítva az elnyűhetetlen vas
ágyakat és a stokikat A raktá
rakban, egyéb kiszolgáló helyi
ségekben elvégzendő munkák
kal most végeznek a felújítási 
tendert megnyerő cég szakmun
kásai. A legnagyobb durranást 
azonban korántsem az épületek 
megszépülésejelenti.

- Az elöljáróink segítségével 
egy harcászati szimulációs 
feladatok elvégzésére alkalmas 
számító-gépes rendszer kerül 

kialakításra. A komputereken 
nagyjából a gyerekek körében 
nagy népszerűségnek örvendő 
kommandós és más harci játé
kokban megszokott „kikülde
téseket” kell teljesíteni, azzal a 
különbséggel, hogy itt a körül
mények kialakításakor nagyon 
is valós adatokat vettek figye
lembe a program készítői. Kato
náinknak a lehető legjobban kell 
az ellenség hadmozdulataira re
agálni, és minél előbb korrigálni 
kell a hibákat.
Az új rendszert egyébként első
ként november 24-27. között a 
galgások próbálhatták ki egy 
parancsnoki törzsfoglalkozás 

keretében. A katonáknak min
denesetre jobban tetszett, mint 
szakadó esőben lőni a gyakor
lópályán.
A püspökszilágyi kiképző bázis 
eddig is nagy forgalmat bonyo
lított, hiszen az ÖLTP Parancs
noksága alá rendelt katonai 
szervezetek állományán túl a 
vonzáskörzetébe tartozó alaku
latok katonái is itt gyakorolnak, 
nem beszélve a különböző társ 
fegyveres testületekről. Nyaran
ta pedig a kiképzésmentes 
időszakban különféle rendezvé
nyeknek, táboroknak adnak he
lyet. A mostani fejlesztés, az új 
berendezések valószínűleg még 
népszerűbbé teszi a püspökszi
lágyi lőteret mind a honvédség 
kötelékében szolgálók, mind a 
civil szervezetekbe tartozó 
vendégek előtt. Rácz Zoltán
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Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy bemutassuk 

Önnek bankunk egyik legsikeresebb 
termékét,

a GENERÁCIÓ X 
befektetési kötvényt.
A befektetési lehetőség célja a maxi
mális biztonság mellett az állampapír 
piaci hozamokat meghaladó jövedel
mezőség elérése. A kötvény sajátos
sága, hogy a megtakarítások befekte
tési alapokba kerülnek, melyeknek 
nincs kezelési költsége.
Az elmúlt év értékelése alapján a 

Generáció X Alap az állampapír ho
zamokat jelentősen meghaladta.

Az Alap egy olyan biztonságos port
folió, mely tőkéjét 80 %-ban állam
papírokba, 20 %-ban fedezeti ügyle
tekbe fekteti.

A biztonságos portfoliónak köszön
hetően az OTP Bank Rt. a teljes fu
tamidőre hozamgaranciát nyújt.

■ A hozamgarancia mértéke az OTP 
Lakossági Folyószámla minden
kori egyéves lekötésű kamatainak 
futamidőtől függően a 110 %-a 
vagy 115 %-a.

■ Adókedvezmény vehető igénybe 
a futamidő alatt, melynek mértéke 
a befektetett összeg 20 %-a, maxi
mum 50.000,-Ft.

■ A futamidő alatt a megtakarítások 
és azok jóváírt hozamai

adómentesek.
■ Amennyiben készpénzre van szük

sége, nem szükséges a befektetését 
megszüntetnie, mivel a kötvény 
hitelfedezetként használható.

■ Díj kedvezmény vehető igénybe 
az OTP Lakossági Folyószámláról 
történő befektetés esetén.

■ Egyszeri és folyamatos megtakarí
tási formák választhatók.

Reméljük, ajánlatunk elnyerte 
tetszését és ügyfélként tisztelhetjük 
az OTP Bank Aszódi Fiókjában:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 
Tel/Fax: 28/400-133

Tel: 400-076, 400-208

OTP ÖNKÍNTOS NYlGB(|PÉNnÁ»
a WVGDÍjaS ÉVEK BlZTONSÚGd

étiéit érdemes élni a

mert...
■ ...stabil és megbízható a háttere
■ ...piacvezető és sikeres nyugdíjpénztár
■ ...adókedvezményt nyújt
■...egyedülálló szolgáltatásban részesülhet
■ ...esélye nyílik, hogy nyugdíjas éveiben is fenntartsa

korábbi életszínvonalát
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyféléinkéi, hogy a karácsonyi 

ünnepeli körüli napokon fiókunk nyitva tartása a következő: 
december 2.3. (hétfő) hétföi nyitvatartás.....   
december 24. (kedd) 
december 25. (szerda) 
december 26. (csütörtök) 
december 27. (péntek) 
december 28. (szombat

zárva
zárva
zárva

keddi nyitvatartás
pénteki nyitvatartás

Kérjük, hívja az (1) 3-666-777 
információs vonalunkat vagy keresse 

fel fiókunkat, ahol munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére.

OTP Bank Rt. Aszódi Fiókja 
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 

Tel: 400-133

Ismét teljeskor^ lakáshitel szolgáltatással 
állunk a lakosság rendelkezésére!

un iú'iii^^üfilcní’lc békés kalácsa tti[t és ete2méiuiebben tyarbafy tij esztendőt Icwánunlc!
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ww w. Volkswagen, h u

Felszereltebb, mint gondolná: GOLF

+++ Félmillió Ft árelőnnyel +++ Félmillió Ft árelőnnyel +++ Félmillió Ft árelőnnyel +++

-F++ Félmillió Ft árelőnnyel +++ Félmillió Ft árelőnnyel + + +• Félmillió Ft árelőnnyel ++ +

Őszi Volkswagen meglepetés több mint félmillió Ft árelőnnyel

Kimagasló biztonság és kényelem elérhető áron.

• vezető- és utasoldali légzsák
• oldallégzsákok elöl
• ABS
• szervokormány
• Béta rádió négy hangszóróval
• központi zár
• ködfényszóró elöl
• mechanikus klímaberendezés
• elektromos ablakemelők
• elektromos külső tükrök
• 205/55-ös gumiabroncsok

egyedi dísztárcsával
• állítható magasságú első ülések...

^Castrol f\z Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

Az ajánlat aM’ augusztus o*>-én kiadott artista alaptan az október M töl kötőn szerződésekre érvényes. Az aki ió korlátozón darabszámú gvpkui si erejéig érvényes.
A részletekről és a léitételekrő! a VW márkakereskedés athajektiztatást A AAV Gólt motorizált sálitól ftiggő kombitsöli átlagfogyasztása. 5.3-1l.l!/iíMi km. < Uj fabwsAtásailSS-Zliő g/ktn

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Segítők  jelentkezését várja az alapítvány

Síremléket Petőfi Sándor nagyanyjának!
Petőfi Sándor aszódi diákos- 

kodásáról több visszaemléke
zés maradt fenn. Ezek jelentős 
része azonban inkább a legen
dák világába, mintsem a meg
történt valóságok közé tartoz
nak. Kivételt képeznek Korén 
Istvánnal, a latin iskola kiváló 
tanárával egykor készített in
terjúk, melyek során az idős 
professzor visszafogottan, so
hasem túlzóan, ezért nagyon is 
hihetően mondta el emlékeit 
arról a három esztendőről, 
amikor Petrovics (Petőfi) Sán
dort, a „mészáros fiút” Aszó
don tanította.
Ennek sorába tartozik annak 

az eseménynek a leírása, hogy 
miként mutatta be elsőszülött 
fiát Aszódon, 1835 kora őszén 
a jómódú, szabadszállási 
mészáros és bérlő Petrovics 
István: Elhoztam Őt Profesz- 
szor úr Pestről, mert ott sokat 
ólálkodott a színházak körül és 
ezért tanulmányaiban lerom
lott, de elhoztam Őt azért is 
Aszódra, mert ez a város ne
kem és feleségemnek kedves 
és emlékezetes hely.
A történet első része közis
mert. Petőfi éppen pesti tanu
lóévei alatt lett az akkor kibon
takozó, a magyar nyelvet és a 
nemzeti érzést tápláló színé
szet szerelmese. Az emlékezés 
másik része azonban javarészt 
feledésbe ment, pedig a XVIII. 
század második, és a XIX. szá
zad első felében a Petrovics- 
(Petőfí atyai felmenői) és a 
Hrúz-(anyai felmenői) csalá
dok tagjai közül többen Aszó
don és a Galga mente közsé
geiben születtek, házasodtak, 
éltek, s haló poraik a települé
sek öreg temetőiben nyugsza
nak. E gazdag családtörténeti 
kapcsolatrendszerből csupán 
néhányat említünk: Petrovics 
Tamás (Petőfi atyai nagyapja) 
mészáros mester Aszódon, 
1773-ban kötött házasságot 
Salkovics Zsuzsannával, a he
lyi mészáros nevelt leányával. 
E házasságban nyolcadik gyer
mekként, Kartalon született 
1791-ben István, a költő édes
apja. A nagyszülők aszódi, 

kartali, galgagyörki,domonyi 
életkörülményeit nem őrizte 
meg az emlékezet, még do- 
monyi és aszódi sírjaik is ele
nyésztek az öreg temetők 
pusztulásával.
Aztán e sorok írójának a kez
deményezésére megmozdult 
valami. A Mátó András vál
lalkozó magánkezdeménye
zésével megújított Öreg teme
tőben (Emléktemető), Fazekas 
Ferenc domonyi származású, 
Németországban élő grafi
kusművész-vállalkozó anyagi 
támogatásával, emlékezete
sen szép megemlékező ünnep
ség keretében felszentelésre 
került Petrovics Tamás (+Do- 
mony, 1817. április 2.), Tóth

TraudlJungle-Melissa Müller:

[ajánlata] Az utolsó óráig
*4 fáma

korty rkwnkcdéii

Valószínűleg nem sok Olva
sónknak cseng ismerősen Tra- 
udl Junge neve. A könyve mé
gis már a kirakatban felkeltheti 
az olvasó érdeklődését, ugya
nis az alcíme: Hitler titkárnő
jének visszaemlékezései.
A hölgy két és fél évig volt a 
Führer titkárnője. 22 évesen, 
az intelmek ellenére vállalta el 
a feladatot, mint írja, merő ka
landvágyból. Hitler jó főnök
nek bizonyult, és a fiatal lány 
csak akkor, amikor a rémtettei 
lelepleződtekjöttráarra, hogy 
egész életében kell majd bir
kóznia a bűnrészesség érzésé
vel.
A könyv számos érdekességről 
számol be a Führerbunker 
mindennapjaival kapcsolat
ban. Természetesen szó esik 
1944. július 20-áról, arról a 
napról, amikor Hitler ellen me
rényletet hajtottak végre. 
Eszerint a náci vezér életét 
Bodenschatz tábornok mentet
te meg, aki a két méterre lévő 
bomba robbanásának pillana
tában hajolt a tanácskozóasztal 
fölé, felfogva ezzel a csapást. 
A Führer környezetében min
denki megsebesült, kivéve őt 

Károly kőfaragó mester által 
készített stílusos síremléke.
Tervünk, hogy az aszódi Ó- 

temetőben eltemetett Petro
vics Tamásné Salkovics Zsu
zsanna emlékét is egy egy
szerű, de stílusos, férjéhez ha
sonló síremlék, szerény ün
nepség keretében történő felál- 
lításával-felszentelésével örö
kítsük meg. Erre halálának és 
temetésének kerek 200. évfor
dulója (2003. február 25.) kí
nálja magát.

FELHÍVÁS!
Kedves Aszódiak!

Mi ezt a sírkövet Aszód Város 
Közönsége nevében kívánjuk 
felállítani. Bekerülési összege 

magát.
A merénylőre, Stauffenbergtá- 
bomokra — ő tette a robbanó
szerrel megtömött táskát az 
asztal mellé - úgy terelődött a 
gyanú, hogy a tiszt bejelentet
te, kimegy telefonálni. A me
rénylet időpontjában tele
fonszolgálatot teljesítő Adam 
tizedes azonban visszaemlé
kezett, hogy a kérdéses idő
pontban senki sem használta a 
készüléket.
Junge-nak diktálta le Hitler az 
öngyilkossága előtt a politikai 
és a személyes végrendeletét 
is. Ebből kiderül, a halála előtt 
feleségül szándékozik venni 

Irodavezető, személyi titkár, 
titkár munkakörre keresünk 

munkatársakat
Fizetés megegyezés szerint

A jelentkezést önéletrajzzal a GREX Rt. 
1625 Budapest, Pf.: 1OO címre kérjük. 

Felvilágítás. Venczel Tímea 
Tel: 405-4401, 405-5894

70000,-Ft, azaz hetvenezer 
forint. Aki (bármilyen nagysá
gú összeggel) szeretne részt 
vállalni Petrovics Tamásné
Salkovics Zsuzsanna, Petőfi 
atyai nagyanyja síremléke lét
rehozásában, az a támogatást 
eljuttathatja személyesen a Pe
tőfi Múzeumba, vagy be-fi- 
zetheti a múzeum keretei kö
zött működő Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Mú
zeumi Alapítvány OTP 
11742166-20018786 számla
számára.
A támogatók segítségét előre 
is hálásan megköszönjük.

Dr. Asztalos István
Ny. Múzeumigazgató 

az Országos Petőfi Sándor 
Társaság Elnökségének tagja

szeretőjét, Éva Braunt. És lön: 
a jelenlévők hirtelen esküvői 
vendégsereggé alakulnak, a 
közeli frontról visszarendelt 
tisztviselő pedig összeadja a 
párt. Még egy koccintás, majd 
megvárják a visszajelzést, 
hogy a fiitárok elküldött iratok 
célba értek. Ezt követően mind 
Hitler, mind Éva Hitler öngyil
kosságot követ el. Junge kál
váriája is megkezdődik. Hiába 
menekül az oroszok elől, az ő 
hadifogságukba kerül. Végül 
sorsa szerencsésen alakul, és 
megússza az oroszországi 
kényszermunkát. Új élete lesz, 
de csak most, az emlékiratai
nak kiadásával szabadul meg a 
a két és fél év miatt ránehezedő 
tehertől. A könyv jelenleg is 
vezeti a német és osztrák si
kerlistákat. R.Z.
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Siker volt a Ladócsy-kiállítás
Nagy sikere volt a Petőfi Mú

zeum Galériájában szeptember 
2-án megnyitott és november 3- 
án bezárt Aszód című akvarell 
kiállításnak, amely Ladócsy 
László festőművész városunkról 
készített képeit foglalta magá
ban. íme néhány idézet a 
vendégkönyvből:
„ A monumentalitás nem 
méretfüggő, köszönöm azebbeni 
megerősítést. ”
„Nem szaporítom a szót, a kiál
lítás gyönyörű!”
„Kedves Tanár Úr! A képek na
gyon szépek. Mégfessen sokat!” 

„Ez a kiállítás elénk tárja Aszód 
szépségét. ”
Szeretnénk remélni, hogy az új 

gazdára talált művészi értékű 
képek igényességükkel majd az 
aszódi lakások belső szépségét 
is emelik. Egyébként a Petőfi 
Múzeum képzőművészeti gyűj
teménye is gyarapodott két La- 
dócsy-képpel.
Értékes és jelentős darabszámú 
érem-, kitüntetés-, jelvény-, ka
tonai rang- s fegyvernem -jelzés 
gyűjteményét adományozta a 
Petőfi Múzeumnak Lengyel Ká
roly nyugállományú alezredes. 

A múzeum 2003. tavaszán az 
adományozott anyagból egy 
szép kiállítás megrendezését 
tervezi, amikor is részletes cikk
ben számolunk be a gyűjtőről 
(adományozóról), a gyűjte
ményről és a kiállításról. Addig 
is a Petőfi Múzeum, továbbá a 
Pest Megyei Múzeumok Igaz
gatósága hálás köszönetét fejezi 
ki Lengyel Károly alezredes 
úrnak.
Ezúton mondunk köszönetét a 

Petőfi Múzeumnak átadott, 
Aszód régmúltjához tartozó 
adományokért
Barlai Béláné Margócsy Edit
nek, Juhász Gyula ny. tanárnak, 
Somay Rezsőné Zsemberovszky 
Judit ny. pedagógusnak és 

családjának, Szalay Fanni 6.o. 
ev.tanulónak.
Felhívjuk a múzeumlátogatók 
figyelmét, hogy a Petőfi Múzeu
mot a téli nyitva tartási rend sze
rint tekinthetik meg, vagyis hét
fő kivételével naponta 9-től 16 
óráig. December 23-tól 2003. 
január 2-ig a múzeum zárva lesz. 
A Petőfi Múzeumban értékes 
könyvek, szép, Aszóddal kap
csolatos ajándékok, emléktár
gyak, metszetek valamint képes
lapok vásárolhatók. Ajándé
kozza meg szeretteit aszódi em
lékekkel!

Támogató segítségét előre is 
köszönjük!

dr. Asztalos István
Múzeumigazgató

Európa országútján

Dr. Asztalos István-Brandtner Pál: Az ikladl családok története
A Galga menti Iklad falu múlt

jának feltárásához fontos ada
lékokkal szolgál a könyv, mely
ben a szerzőpáros migrációs és 
családtörténeti adatokat tár az 
érdeklődő olvasó elé.

Bevezetőjében - a történész 
Asztalos István - vázlatosan, a 
fontos politikai és társadalmi tö
résvonalakat megmutatva, a 18. 
század eseményeit veszi szám
ba, azokat az eseményeket, me
lyek a vidék újranépesedésének 
szempontjából alapkérdésnek 
tekinthetők. Szemléletes leírást 
ad az uralkodói szándékról, a te
lepesek korábbi lakóhelyéről és 
magáról a fáradságos vándorlás 
állomásairól. Több térkép és ko
rabeli képi ábrázolások teszik 
színesebbé a bevezető tanul
mányt.

Nem szokványos migrációs 
adalékokat és családtörténetet 
ismerhet meg az érdeklődő 
nagyközönség és a művet tudo
mányos igénnyel forgató avatott 
kutató, mert a kapcsolathálóban 
oda-vissza kereshetők az adatok. 
A vizsgált időintervallum 1752 
és 2001. december 31. Ez az idő
határ vezérfonala, erre fűzik fel a 
szerzők a népességmozgás főbb 
állomásait, helyszíneit. Bizo
nyos ponton azonban túlmutat 
ezen az anyag, egyrészt időben, 
sok esetben visszaköveti a 

családtörténetet egészen a 16. 
századig, pontosabban addig a 
pontig, amíg az érintett család 
felmenőiről elérhető írásos do
kumentumok vannak. Ebből 
származási hely, vagy helyek 
pontjai rajzolódnak ki, illetve 
rokoni, házassági kapcsolatok - 
majd a Magyarországra tartó 
migrációs út állomásai, az ikladi 
letelepedés után viszont a 21. 
század első esztendejéig mutatja 
meg a könyv a leszármazottak 
kapcsolatrendszerét, egészen 
addig a pontig, amíg kilépnek, 
vagy éppen tagjai maradnak a 
faluközösségnek.

2453 család adatai találhatók a 
könyvben, sajnos több okból 
sem teljes a falu anyaga, ugyanis 
néhányan — szerencsére csak az 
elenyésző kisebbség - éltek az 
adatvédelemi törvény biztosítot
ta joggal és nem engedélyezték a 
családjukra vonatkozó tudomá
nyos feldolgozást, más esetek
ben viszont írott források hiá
nyában a családok egy részének 
története, mozgása az idő homá
lyába vész. A feldolgozott írott 
forrásokból jól nyomon követ
hetőek az elmúlt 250 év névadá
si szokásai is, bár itt a valós és az 
anyakönyvezett névalak között 
eltérés mutatkozhat, abból adó
dóan, hogy milyen volt a bejegy
ző nyelvismerete, illetve milyen 

nyelven kellett vezetni az admi
nisztrációt. Ennek függvényé
ben 1841-ig német, attól kezdve 
magyar keresztnév írást használ
nak a szerzők.

A könyv a nemzetségekhez tar
tozó családok vérségi és műro
konsági kapcsolatai közötti ösz- 
szefuggéseket számok segítsé
gével mutatja be. Az első szám a 
sorszám a betűrendbe szedett 
családok számát jelöli. A máso
dik szám az adott nemzetség 
száma, tehát a közös őst jelöli. A 
harmadik szám a családfő szá
ma, a negyedik a családfő apjá
nak a száma, melyből látható, 
hogy a felmenő tagja volt-e a 
falusi társadalomnak.
A családfő adatainak ismerte
tésekor a született gyermekek 
nevét is felsorolják születési ide
jük, vagy korai haláluk adata
ival, sőt azt is jelölik, hogy a ké
sőbbiekben családfő lett-e az 
illető,vagy sem.
A rendszer segítségével fény 
derül a családfők és a feleségek 
párkapcsolatából adódó, sok
szor igen bonyolult rokonsági 
kapcsolatrendszer időbeni és 
térbeni tagolására. Ha ismert, 
akkor a halálozási helyet és az 
elhalálozás időpontját, eseten
ként a foglalkozást is megadják 
a szerzők.
A nemzetségek származási 

helyeiről rövid összefoglalók 
készültek, a településekről fotó
kat közölnek. Sok értékes archív 
fotó illusztrálja Ikladot és szá
mos családról láthatók fényké
pek a 19. század második felétől 
egészen napjainkig terjedően.

A szerzőpáros időközben 
elhunyt tagja, Dr. Brandtner Pál 
a kutatást még aszódi gimna
zistaként 1927-ben kezdte, majd 
az 1930-as években többször járt 
Németországban és Ausztriában 
az ikladiak nyomában. Brand
tner a második világháborút 
követően az NSZK-ban telepe
dett le, így szinte helybeliként 
folytathatta a kutatást. Az 1970- 
es évek végén vette fel a kap
csolatot Dr. Asztalos Istvánnal, 
az aszódi Petőfi Múzeum tör
ténész-igazgatójával, aki végül 
is az anyagot rendszerbe foglalta 
és bevezető tanulmánnyal kiegé
szítve sajtó alá rendezte. A 
könyvet Iklad Község Önkor
mányzata adta ki és nagy értéke, 
hogy voltaképpen bilingvis ki
advány, német és magyar nyel
ven olvasható. A kiadvány meg
vásárolható a falu önkormány
zatánál, illetve az aszódi Petőfi 
Múzeumban.

Klamár Zoltán
Etnográfus-muzeológus
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Egy kis nyelvelés

Mindennapi kenyerünk
Sokszor hivatkozunk arra, 

hogy anyanyelvűnk akkor indult 
igazán fejlődésnek, amikor egy
re többen tekintették fontosnak - 
ilyen vagy olyan ok miatt hogy 
lefordítsák a Bibliát.

A Biblia szövege komoly fel
adat elé állította a fordítókat, hi
szen sokszor - gondoljunk csak 
többek között Jézus példabe
szédeire - a szöveg árnyalatai 
megdolgoztatják azt, aki teljes 
körű megértésre törekszik. Szá-
momra nem kétséges, hogy 
anyanyelvűnk árnyalatokban és 
elvont kifejezésekben való gaz
dagsága ezeknek a fordítások
nak is köszönhető.

Az egyik legismertebb Biblia
részlet az Úri ima, közismertebb 
nevén a Miatyánk Az viszont 
már egyáltalán nem közismert, 
hogy a Bibliában a Miatyánknak 
két, lényegét tekintve azonos, 
szövegében viszont eltérő vál
tozata van. A mai bibliafordítá
sok mindkét változatban - akár 
katolikus, akár protestáns szö
vegkiadásról van is szó - lénye
gében azonos módon fordítják a 
szövegnek azt a részét, mely így 
szól: „Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma”, viszont az 
eredeti szövegben - s némely ko
rai fordításokban is-a „minden
napi kenyér ” fogalomra mást ta
lálunk a két szövegváltozatban. 
A Vulgata szerint a Máté 6,11- 
ben ez olvasható: „Panem nost
rum supersubstantialem da no- 
bis hódié. ”, míg a Lukács 11,3 
szerint a szöveg így szól: „Pa
nem nostrum quotidianum da 
nobis hódié. ”.

Mai ismereteink szerint a 
katolikus felfogás szerint készült 
legteljesebb bibliafordítás a 
Jordánszky-kódexben maradt 
ránk (1520 körül), s még ugyan
ennek a századnak az utolsó év
tizedében elkészült az első teljes, 
protestáns bibliafordítás, melyet 
ma Vizsolyi Biblia néven szok
tunk emlegetni.

A Jordánszky-kódex fordítója 
munkája során különbséget is 
tesz a két szövegváltozat között. 
A Máté evangéliumban talál
ható szöveget „Mi mennyei ki- 
nyerünket ádjad nekünk ma” 

szöveggel adja vissza, a Lukács 
evangéliumbeli mondatot pedig 
„Mi kinyerünket naponkédját 
adjad nekünk ma” formában 
fordítja. Tehát valamiképpen tö
rekedett a fordító arra, hogy a la
tin szövegben meglévő különb
séget a fordításban is érdemben 
megkülönböztesse.

A Vizsolyi Biblia fordítója -

Tartalmas évet zárhatunk

Bronzoklevelesek a hagyományőrzők
A Városi Nyugdíjas Klub Ha

gyományőrző Csoportja gaz
dag, tartalmas évet zárhat ma
ga mögött. Több helyen sike
resen szerepeltünk, s a közön
ség már várja az aszódi nyug
díjasok fellépését.
Május 5-én Valkón, a Béke 

Napján vettünk részt. Ekkorra 
elkészültek a férfiak fekete 
mellényei, amit Seres Tamás 
szabómester varrt meg: mes
termunka.
Május 20-án Tápiószecsőre, a 

Pünkösdi Sokadalomra hívtak 
meg bennünket. A katonada
lokkal nagy sikerünk volt. A 
rendezés is nagyszerű zajlott, 
így jól érezte magát a 45 aszódi 
nyugdíjas.
Augusztus 4-én Gödöllőn, a 

Népi ízek Fesztiválján öregbí
tettük az aszódi szakácsok és 
dalosok jó hírét: Takács Lajos 
és felesége most is a díjazottak 
között volt. Micsutka József 
pikáns ízesítésű cseresznyés 
nyúlpaprikással örvendeztette 
meg a vendégeket. A sikeres 
szereplés alapján hívták meg a 
hagyományőrző csoportot az 
országos Ki Mit Tud?-ra.
Augusztus 18-án Úri község 

fennállásának 750. évfordu
lója alkalmából rendezett falu
napon vettünk részt. A főutcán 
vonulva végig énekeltünk. 
Sorra nyíltak a kiskapuk, hogy 
megnézzenek bennünket. 
Estefelé került ránk a sor. Kis
sé fáradtak voltunk, de ezúttal 
is sikert arattunk.
Szeptember 7-én Vácott az 50 
éves házassági évfordulós há

Károli Gáspár— is eltérően fordít 
(„A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma”, illetve,,/! 
mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk naponként. ”), de 
éppen abban tesz különbséget, 
ami a latinban ugyanúgy szere
pel mindkét szövegben: hódié. 
A „Panem nostrum supersubs- 
tantialem” és a „Panem nost
rum quotidianum ” kifejezéseket 
viszont teljesen azonos módon 
adja vissza.

. Nyilvánvalóan nem arról van 

zaspárok ünnepélyén 15 ta
gunk képviselte a klubot. A 
rendezvény vőfélye Takács 
Lajos volt, aki e szerepkörben 
is nagy elismerést aratott.
Szeptember 18-án került sor 

az Eletet az éveknek mozga
lom Ki Mit Tud? bemutatójára. 
Csoportunk ezúttal is a katona
dalokkal lépett felsikerrel.
Aztán elkövetkezett a megmé
rettetésünk: szeptember 28-án 
Budakalászon rendezték meg a 
IV. Vass Lajos Népzenei Ver
seny megyei elődöntőjét. Mi 
Galga-menti karikázó dalokat 
fűztünk csokorba. A zsűri el
nöke gratulált, hogy ilyen kor
ban vállalkoztunk a megmé
rettetésre, megfelelő dalokat, 
természetes hangon, szépen 
adtunk elő. Teljesítményünket 
bronz fokozattal jutalmazták. 
Mi erre büszkék vagyunk és 
örülünk a sikernek.
Velünk egy napon lépett fel 
Balázsné Mayer Zsuzsa szóló
énekléssel, és ezüst fokozatot 
ért el. Gratulálunk a sikeréhez. 
Október elsején Szentendrén a 
Pest megyei nyugdíjas amatőr 

Köszönetnyilvánítás
A Nagycsaládosok Aszódi Szervezete köszöni a Nagycscsaládosok 
Bálja megrendezéséhez az alábbi vállalkozók, intézmények segít
ségét: Dropp és Társa Bt., Vécsey Károly Helyőrségi Klub, 
Közművelődés Otthona, Kalamáris Papírbolt, Artwindkft., Fekete
fehér Divatáru, Mudri Csilla mesterfodrász, Divatáru bolt (Borkesz 
Tibor), Patina Divatáru, Rőfös bolt, Gála Bt., Divatsarok-Somogyi 
Lívia, ChiliBurger, Barkácsház 97 ’ Kft.

szó, hogy akár Károli Gáspár, 
akár a későbbi fordítók ne tudtak 
volna jól latinul vagy pedig nem 
ismerték volna eléggé a teoló
giát. Sokkal inkább arról, hogy 
az első változat „mennyei ke
nyér” kifejezése elvontságával 
talán sokak számára nehezen ér
telmezhető lenne vagy lehetne, s 
a fordítók nem kívánják próbára 
tenni a hívek türelmét. Még ak
kor sem, ha tudják: „Nem csak 
kenyérrel él az ember.”! -g-1 

költők kötetének bemutatóján 
vettünk részt. Büszkék va
gyunk, hogy 7 aszódi versíró 
költeményei is olvashatók a 
kötetben. A kezdeményező 
Budai Józsefné volt.
A hagyományőrző csoport 
rengeteget dolgozott, próbált, 
és a befektetett munka meg
hozta gyümölcsét. A szereplé
sek költségeihez Pest megye 
Kulturális Bizottsága, Aszód 
Város Önkormányzata, Ba- 
gyin József polgármester, és az 
Aszód Ifjúságért Alapítvány 
kuratóriuma nagyban hozzá
járult. Támogatásukat e lap ha
sábjain is tisztelettel is köszön
jük.
Itt köszönöm meg a tagság ak
tív munkáját, a segítő, jószán
dékú észrevételeket és a veze
tőség fáradságot nem kímélő 
tevékenységét. Jómagam 
igyekszem legjobb tudásom
mal a csoportot vezetni, szol
gálni, s szeretetben összetar
tani.

Tóth Gézáné
A Hagyományőrző Csoport 

vezetője
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Hagyományos

Shop és új aszódi 
képeslapok

telefonkártyák

Postai 
értékcikkek

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak 
az aszódi Posta dolgozói!

A postahivatal és a shop nyitvatartása:
Hétfő - péntek: 8.00-16.00 Pénztári órák: 8.00-15.30 

Szombat-vasárnap: zárva

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

■=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

■4> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők 
Diszperzit - Héra - Limit 
lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők
Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTABOLT 

a (28) 401-691,401-092
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

Kellemes kaácsouyt és boldog íj esztendőt!

M TUraÍ
W Takarékszövetkezet

Ünnepi nvitvatartás:
Pénztár Ügyfélfogadás

2002.
December 23. (hétfő) 8-17 óráig 8-18 óráig
December 24-25-26. (K-Sz-Cs) ZÁRVA
December 27. (péntek) 8-15 óráig 8-16 óráig
December 28. (szombat) 8-13 óráig 8-14 óráig
December 29. (vasárnap) ZÁRVA
December 30. (hétfő) 
December31. (kedd) 
2003.
Januári, (szerda) 
Január 2. (csütörtök) 
Január 3. (péntek)

8-17 óráig 8-18 óráig
BANKSZÜNNAP

ZÁRVA 
BANKSZÜNNAP 

i-13 óráig 8-14 óráig

cAű/idett, Aetíves ügyfelünÁJirsJb AeUemes 
Áazácsonyl ü/nnepeÁ&i és e^edménye/üAe/i 

gazdag, Aoldog úf éget /dcánafiÁf

A Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága
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Szeretetted várjuk Kedves Vásárlóinkat!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN 

KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

LADY-XL
EXTRA méretű divatáru 

és kismamaruházat
DecJ6-M dec 2*4--ig minden nálunk 

vásárolt termék árából 
5% kedvezményi adunk! 

Szeretettel várjuk Önöket! 
Nyitvatartás: 

H-P: 9-17, Szó: 8-12 
T&L: 06-70-242-6205 
káranp-és ezüstvasárnap: 8-12

babakelengye, gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

babaápolási cikkek, játékok 
KARÁCSONYI AKCIÓS TERMÉKEINK:

- bodyk 600 Ft-tól
- rugdalózók 1550 Ft-tól
- sapkák, sálak 700 Ft-tól
Kellemes karácsonyi ünnepeket 

kirónunk!

MegaPPint
Aszód, Kossuth L őt 3. Udvarház 
TeL/Fax: 28/402-369 Mobil: 30/297 1546 
Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
E-mail: megaprint@vivamail.hu 

...... - ........
Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Gondoljon a karácsonyra... 
ÓRIÁSI akciókkal várjuk Önöket!

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

PENTIUM III * PENTIUM III** PENTIUM IVj^

MetaAT/ATX alaplap+hk+VGA Méta APRÓ 133 ATX FCPGA ECS P4 266ÁTX+hangalap
VIA C3 866 Mhz CPU +ulatin + hk Celeron 1,7 Ghz processzor
FCPGA CPU hűtő Intel Celeron 900 Mhz CPU FCPGA Titánium D5T hűtő
128 MB SORÁN! PC 133 Cooling CPU hűtő 256 MB RAM PC 133

ATX ház 128MBSDRAM PC 133 ATX ház Codegea 300W
Floppy 1,44 ATX ház Floppy 1,44
52xCD ROM Floppy 1,44 16x48 DVD meghajtó
20 GB Maxtor HDD 52xLG CD ROM 40 GB Maxtor HDD
Integrált VGA 30 GB Maxtor HDD GeForce 4 Mx 440 64 MB
billentyűzet Nvidia TNTII32 MB VGA DDR TVoneVGA
egér Win 98 Multimédiás billentyűzet
hangfalpár PS/2HU billentyűzet 105 gombos Netscroll egér

A4 tech egér + pad A4 tech 180 W hangfalpár

multimédiás hangfalpár 56, kbps modem belső PCI

L. 61.525.- 1 I___ 72.080.- 1

CIPŐBOLT
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

- téli bakancsok, csizmák
- gumicsizmák, hótaposók
- zoknik és harisnyák
nagy választékban kaphatóki

MELÁNIA * ASSÓ

A hirdetés felmutatója 
5% kedvezményt kap!

* ORTOPE *
HIRSCH BIO papucs * PLAYSOES bébicipők

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 
Arany- és ezüstvasárnap: 9-13-ig !

DÍSZÁLLAT ÉS ÁLLATELEDEL
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

Hínáldtlink: - száraztápok, konzervek, jutalom falatok
- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-,haleleségek nagy választékban
- akvárium készítés, hátterezés, csobogók és 

vízesések rendelésre
KÜLÖNLEGES MADARAK, HALAK ÉS 

HÜLLŐK MEGRENDELHETŐK
Már 20 % befizetéssel elviheti a kiválasztott gépet!

Szerviz, karbantartás, gépátépítés, felújítás 
Üzletünkben hitelkártyával is fizethet.

Decemberben a hüllők és tartozékai 10% kedvezménnyel^*'*^|^y { 
kaphatók! x—< Wy 1

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12 Sps) y » A V I
Arany-és ezüstvasárnap, [• Á! lateledel-

illetve az ezeket megelőző szombatokon: 8-17

mailto:megaprint@vivamail.hu
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Ne az edzés látogatásának megvonásával büntessen a szülő!

A sport és az ifjúság kapcsolatának problémái
Rohanó, fejlődő világunk egyre 

kényelmesebbé teszi életünket, s 
ez furcsa módon éppen az ellen
kező hatást váltja az emberek 
millióiból.

A fizikai igénybevétel csök
kenése, a magán- és tömegköz
lekedési járművek egyre növek
vő száma, az elektronikai szóra
koztató eszközök könnyebb el
érhetősége az emberi elme 
dicsérete, de az emberi test át
ka is egyben. Nehezebben moz
dulnak ki otthonról, s ha igen, 
akkor is a lehető legkevesebb 
mozgással próbálják megoldani 
problémájukat. Egyre több a 
túlsúlyos, elhízott ember és a kü
lönböző szív és érrendszeri meg
betegedés. A sport lenne hivatott 
ellensúlyozni az eltunyult, ellus
tult testek karbantartását. Sajnos 
sok embernek sem ideje, sem

A z. osztályosok nyertek

Egy sportos délután a családoknak
Sokadik alkalommal invitálta a 
családokat egy egészségesen 
eltöltendő délutánra a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola. Saj
nos ezúttal sem túl sokan özön
löttek a hívó szóra, akik viszont 
elfogadták az invitálást, remekül 
szórakoztak. Mert mi is lehet 
nagyobb öröm annál, mint az, 
hogy a felnőtt együtt játszik a 
gyermekével?

A Holiday Tánccsoport be
mutatója és a Pálfi István vezé
nyelte zenés bemelegítés után a 
váltóverseny következett.

- Öröm volt nézni egykori 
tanítványaimat, ahogy csúsztak- 
másztak a padlón, azon igyekez
ve, nehogy szégyent hozzanak a 
csemetéjükre - kommentálta 
mosolyogva a látottakat Kom- 
márné Gerőcs Edit, a délután fő
szervezője. - Nyolc csapat ver
sengett egymással, mindegyik
ben 5 diák és 3 szülő vagy külsős 
segítő. Az alsósoknál a 4.z osz
tály, a felső tagozatosoknál pe
dig a 7.z osztály csapata nyert. 
Persze most sem a győzelem, 
hanem a részvétel volt a fontos. 

kedve nincs a napi munkák után 
a sportnak, a mozgásnak 
„feláldozni” magát. Gyermeke
ink is ebben a felfogásban, e né
zet szerint nőnek fel. Megsok
szorozódott a tornából felmen
tett gyerekek száma, az utóbbi 
évek statisztikája szerint egyre 
többen vannak, akik alkalmat
lanok a katonai szolgálatra is. A 
szülök többsége nem ösztönzi 
csemetéjét a mozgásra. Megve
szi a számítógépet, TV-játékot, 
videót. A gyerek iskola után - 
ahol egész délelőtt ül - haza
megy és lefekvésig különböző 
elektronikus eszközökkel fog
lalja el magát.
Az a diák, aki mégis sportolásra 
„adja a fejét” nem elég kitartó és 
hamar meg is unja. Arra a gyer
mekre, aki kitartó és szeret spor
tolni, rossz jegyek hatására a

A hulla-hopp karika évtizedek óta divat
A „csapatmunka” után az egyéni 
produkciók következtek. Ki-ki a 
számára kedves versenyszá
mokban próbálkozhatott. A lá
nyok körében a hullahopp ka- 
rikázás aratott osztatlan sikert, 
míg a legtöbb fiút a hétméterest 
rúgó verseny vonzotta, de sokan 
próbálkoztak a kosárra dobással 
és más ügyességi feladatok meg
oldásával is.

A versenyek végeztével afféle 
levezetésként labdarúgó-mérkő
zésekre került sor. 

szülői szigor csap le. Némely 
szülő óriási hibája, hogy bünte
tésként a mozgástól, sportolástól 
tiltja el csemetéjét más büntetési 
módozat helyett!
A felnőtté váláshoz vezető út 

rögös, tele akadályokkal. Sok 
fiatal abban a hiszemben él, 
hogy minél előbb kezd el inni, 
dohányozni, annál előbb válik 
felnőtt emberré. A korán vállalt 
szexualitás sem tesz jót a fia-ta- 
loknak. Ismerek olyan 12-13 
éves fiatalokat, akik rendszere
sen italoznak, dohányoznak. 
Serdülő és ifjúsági korú fiúk ed
zéseket hagynak ki, hogy együtt 
lehessenek barátnőikkel. Szám
talanszor megfigyeltem Aszó
don tizenéves fiatalokat: jó idő
ben képesek órákat ülni egy 
pádon, bámulva a semmibe min
den cél és értelem nélkül. A

A remek délután lebonyolítását 
az Aszód Ifjúságért Alapítvány 
25 ezer Ft-os támogatása, vala
mint a testnevelő pedagógusok 
munkája tette lehetővé.

Az orvosi 
ügyelet 

telefonszáma:

20 9271-171 

játékgépek, asztali játékok egyre 
több fiatalt csalnak be a szóra
kozóhelyek ajtaján. Sok gyerek 
egyenesen utál otthon lenni. In
kább csavarog az utcán, kocs
mákban a „mindenhol jobb mint 
otthon” elv alapján. Sajnos a leg
többen fölös energiáikat nem a 
sportpályákon, tornatermekben 
vezetik le, hanem buszmegál
lókon, szemetes kukákon, tele
fonfülkéken, útjelző táblákon és 
esőcsatornákon.
Az igazolt, rendszeresen spor

toló fiatalok nagy része nem sze
ret futni, edzeni; csak a kapura 
lövés, a kiskapus játék érdekli 
őket. El vannak kényelmesedve, 
tunyulva, s nem vagyok meg
győződve arról, hogy fejlődő vi
lágunk valóban jó irányba tereli 
a jövő nemzedékét.

Pallagilmre

Ajánlja fel 
adóját nekünk!

Az Osváth Gedeon Emlékére 
Létrehozott Múzeumi Alapít
ványt a város kulturális életének 
támogatására hozták létre alapí
tói. Pályázatok, intézmények, 
magánszemélyek által felaján
lott támogatásokból eddig több 
múzeumi szakmai és kulturális 
rendezvény, kiállítás lebonyo
lításában, múzeumpedagógiai 
foglalkozások tartásában, kiad
ványok megjelentetésében volt 
szerepe. Elkészülhetett a Schos- 
berger-mauzóleum színes üveg
ablakai rekonstrukciója, vala
mint a Millenniumi Park bejára
tánál álló kapu műemléki hely
reállítása. Céljainknak megfe
lelően jelenleg elsősorban az 
aszódi Petőfi Múzeum szakmai 
munkájának támogatásában van 
jelentős feladata az alapítvány
nak. Kuratóriuma ezúton köszö
ni mindazok támogatását, akik 
segítették terveink megvalósu
lását. Tisztelettel kérjük, hogy 
jövedelemadójuk 1%-val ha
sonló módon segítsék alapít
ványunkat. Számlaszám: 
11742166-20018786 Adószám: 
18683253-1-13
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A parlament dönt, küld-e magyar katonákat a térségbe

A helyőrségparancsnok megjárta Afganisztánt Is
Nagy megtiszteltetés érte 

Sztán István ezredest, a 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezred 
parancsnokát A néhány hete 
Kínát megjárt tiszt egy száza
dos társával néhány napot 
Kandahárban tölthetett az ott 
állomásozó, Vörös Skorpió ne
vű román zászlóalj vendége
ként
A magyar és román védelmi 

miniszter még októberben egye
zett meg abban, hogy magyar 
katonatisztek ellátogathatnak a 
szomszédos ország Afganisz
tánban állomásozó katonáihoz. 
A Vörös Skorpió kötelékébe 
tartozó 400 fős legénység július 
óta teljesít szolgálatot az ame
rikai hadsereg kötelékében. Az 
amerikai katonák a térségben a 
tavaly megdöntött tálib rendszer 
megmaradt katonai bázisait 
igyekeznek felszámolni, míg a 
románok a táborok biztosítását 
végzik, illetve azok körzetének 
külső gyűrűjén látnak el harci

Sztán István egy helyi és az amerikai katonai vezetővel
feladatokat. 40 román katona 
Kabulban katonai rendőrként 
dolgozik.
Sztán István és társa a romániai 
nemzeti ünnep alkalmából az 
afganisztáni különítményeseket 
meglátogató küldöttségben ka
potthelyet.
Az aszódi parancsnok elmond

ta, vendéglátóik készségesek 
voltak, és mindent megmutattak 
a táborban. Részletesen beszá
moltak azokról a nehézségekről 
is, amelyekkel a legénységnek 
nap mint nap meg kell küzdenie. 
A legnagyobb megpróbáltatást a 
nagy hőingadozás - a nappali és 
az éjszakai hőmérséklet között 

akár 25 fok különbség is lehet - 
,valamint a finom, mindenho
vá behatoló kőpor okozza.

A vendéglátók elmondása 
szerint a katonáknak közel egy 
hónapra volt szükség az akkli
matizálódásig. A megérkezé
sük óta eltelt öt hónap alatt 
egyetlen katonát sem kellett 
betegség vagy fegyelmi vétség 
miatt hazaküldeni.

A magyar tisztek tapasztalat
szerzésére azért volt szükség, 
mert hazánk - amennyiben a 
parlament jóváhagyja - egy 
negyven fos alakulatot tervez 
Afganisztánba küldeni. A ma
gyar katonák a német hadse
reg kötelékében látnának el 
rendvédelmi feladatokat. A 
parlamenti jóváhagyás lapzár
tánkig nem született meg.

R.Z.

pulóverek, szabadidőruházat,
pólók és tréning atléták,rövid
nadrágok, melegítőnadrágok 
sportcipők

Sportegyesületeknek,

AKCIÓ!
Minden nálunk vásárolt 

DIADORA teremcipohöz egy 
4000 Pt-os labdát adunk 

ajándékba!

sportköröknek felszerelések:
sportszárak - nadrágok, mezek, sípcsont védők - futball- 
cipó'kfterem, salak, gumis, éles) - sportlabdák (futball, 
vízi, kosár,dobó) - kapusfelszerelések (mez, kesztyű, 
könyök-és térdvédők)

UHLSPORT éE TOTI
me^garnifú-ráJk olcsón?

Aszód, Kossuth Lajos u. 71. 
(a Művelődés Házával szemben)

Nyitva: H-P: 8-17 Szó: 8-12 
Tel: 28 500-450; 28 500-451; 20 9124-936

<NEW FRANK A SHOP Kereskedői mi és Szolgáltató BT. > 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel: 28 500-450 ^’
28 500-451,06 20 941-6533

NE VAKJA MEG,AMIÍÍ SZETIAGY!
MOST GSEREÍ JEN 

fitóúúh- ÍfötMÍVÉa0l '

Fagyálló folyadék többféle 
kiszerelésben kapható!

. A megérkezéshez el is kell tudni indulni....

Monbat
akkumulátorok (USA) 

2év garanciával!
12 V44Ah-tól12 V230 Ah-ig

Suzukihez 12V 35Ah teljesítménnyel is!
Szellemes karácsonyt 
és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk régi 

és teendőüzleti partnereinknek! )
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KI/-BÁLÁT
Aszódon

A Richard Fritz Kft. felvételt hirdet!
Az alábbi területekre várunk munkaerőt:

Géplakatos munkakörbe
Feladata: bonyolult hidraulikus gépek javítása 
és karbantartása
Elvárások: középiskolai végzettség, szakmai 
gyakorlat és tapasztalat.

Betanított munkásokat
Férfiakat és nőket keresünk három műszakos 
munkarendbe gumiüzembe, illetve üveg-elő
készítő üzembe
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány

Jelentkezés:
Aszód, Pesti út 19/a 

2003,január 7-től személyesen kedden és csütörtökön 
10-től 11-ig a személyzeti vezetőnél

Tel: 28 400-680
J'CM.emes karácsonyt és boídoy új esztendőt kívánunk 

jedenHeyi és jöoöbeti munkatársainknak 

és minden aszódi potyáznak!

KILÓ/ RUHÁK
BOLTJA

Aszód, Kossuth Lajos utca 3. 
Nyitva: H-P: 8-17 

Szó: 8-12

lí.A>Áewhy< íáihepdtet
kíuÁhAhlí úfÁdpíhllhdd

Szemet-fület gyönyörködtető harangjáték

Evangelizáció a baptista imaházban

Egy ilyen beszámoló nem ad
hatja vissza a harangok csengé
sét, szemet kápráztató ragyogá
sát, egyáltalán mindazt, amit 
november 17-én láttunk és hal-

Összel, év vége felé az ember 
visszaemlékezik, összefoglal, 
mérleget készít az elmúlt év ese
ményeiről. Én is ezt teszem 
most. Visszamelékezem arra a 
programsorozatra, amelyet a 
gyülekezetünk szervezett “A vi
lág, ahogyan mi látjuk” címmel. 
Minden egyes alkalmat sok-sok 
imádság, megbeszélés, előké
szület előzött meg.

A sorozat tulajdonképpen 
evangelizációs istentiszteletek
ből állt, melyeken mindig más 
vendég lelkipásztor prédikált. 
Volt közöttük idős és fiatal, 
mégis ugyanaz sugárzott belő
lük: Isten és az Ö igéje iránti sze
retet, hűség. Mindannyian Jézus 
Krisztusra mutattak rá, aki így 
hívta a különféle gonddal-bajjal 
küszködő embereket: “Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve. És én megnyugvást 

adok nektek." Az igehallgatás 
élményéhez felejthetetlen zenei 
élmények csatlakoztak.
Az egész évet átívelő rendez
vénysorozatra kétségkívül az 
Újpesti Baptista Gyülekezet Ha
rangzenekarának előadása tette 
fel a koronát, melyre a Műve
lődés Háza kamaratermében

Ünnep előtt...
...talán egy picit jobban fi
gyelünk egymásra. Különösen 
a gyermekekre, nehogy ne ke
rüljön semmi a fenyőfa alá. Ka
rácsony előtt két program is vár
ja a hátrányos helyzetű fiata
lokat: december 18-án a Köz
művelődés Otthona több intéz
ményei karöltve mesejátékkal 
váija őket. Természetesen az 
ajándékok sem maradnak el. De
cember 21-én a Karitasz oszt 
csomagot a katolikus temp
lomban.

került sor. A zenekart elkísérte a 
gyülekezet lelkésze, Újvári 
Ferenc, aki rövid igehirdetést 
tartott. A harangzenekar klasz- 
szikus zeneszámok és ismert 
egyházzenei müvek átiratait ad
ta elő. A programot vers, fuvo
laszóló, férfikari számok színe
sítették. 

X Temetkezés
Ú/Ay kellékek - szállítás - ügyintézés

Iroda: Aszód, Deák F. u. 6/a 
Tel.: 06-28/402-302

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 
Aszód, Béke kert 10. 
Tel.: 06-30-297-80-32

lőttünk. Megtisztelő számunkra, 
hogy sokan eljöttek. Bizonyára 
még sokáig visszhangozni fog 
bennünk a záró ének:
“Nincs helyed Jézus számára?
Nézd, az ajtód előtt áll!
Arra vár, hogy bebocsássad, 
Tárd ki szíved néki már!”

JózsefFerencné
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A bürokrácia baklövése^
Kedves Rácz úr!

Kedvenceink védelmében
Meddig tűrjük, hogy mérgez

zék kutyáinkat? Hogy hosszú 
időn át tartó rettenetes kínok kö
zött múljanak ki, ami a család
nak is nagy fájdalom? A gyere
kek ilyenkor azt kérdezik, kik és 
miért bántották a szeretett ku
tyást, és siratják keservesen 
kedvencüket.
Nálunk öt gyermek és számta
lan, a családhoz tartozó felnőtt 
bánkódott kutyánk elpusztulása 
miatt. A szeretetet és ragaszko
dást nyújtó jószágot megmér
gezték. Azt kérdezem ilyenkor: 
ember az ilyen? Még állatnak

Hősi emlékművünk 
és a gördeszka?!

Furcsa párosítás elismerem, 
de nem ok nélkül teszem. Di
ákéveim egyik legszebb emlé
ke, mikor a téren a Hősi emlék
mű felavatásán sokadmagam- 
mal részt vettem. Majd évtize
deken át nemzeti ünnepünk 
alkalmával itt emlékezhettünk 
méltóképpen. Sok mindenen 
keresztül mentünk azóta, de 
emlékművünk áll, tisztelgése
inket várva. Emlékezem ezzel 
kapcsolatban Petőfi egy versé
nek részletével, amit remélem, 
ma is tanulnak diákjaink: 
„ Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. ”
Sajnos emlékművünket nem

csak ünnepélyeken látogatják. 
Már évek óta szokásává vált a 
fiataloknak, hogy - főleg hét
végéken - csoportosan kivo
nulnak és az emlékmű talapza
tán csiszolgatják gördeszkázó 
tudományukat. Ennek az 
eredménye ugyancsak meglát
szik a töredezett márványla
pokon. Már alig van köztük 
egy-két ép darab. Elismerem, a 
fiataloknak szükségük van a 
mozgásra. De kérem őket, ne 
az emlékművet rongálják. A 

sem nevezném, mert ezzel azo
kat sérteném meg.
Ha nem lépünk fel az ilyen bar

bár cselekedetek ellen, mi is cin
kosai leszünk az elkövetőnek.
Szeretnénk, ha a Polgármesteri 

Hivatal is reagálna erre, és meg
tennék a szükséges lépéseket. 
Évek óta hallani ilyen esetekről, 
amit jobb híján bűncselek
ménynek nevezek.
A közvélemény segítségét is 

kérjük: ítéljék el az ilyen csele
kedeteket, és támogassák a hi
vatalok fellépését.

Papp Balázs és családja 

piactéren létesítettek egy autó
parkolót, amely méretre két
szer akkora, mint a főtéri hely, 
j árj anak oda gyakorolni.

Egyik alkalommal szintén a 
téren mentem át, amikor Sztán 
ezredes úr igen határozottan 
megfedte e csoportot tevé
kenységükért, mondván: nem 
gondolnak arra, hogy hőseink 
emlékművét gyalázzák meg 
ezen tevékenységükkel.

Sokunk nevében kérem az 
illetékesek figyelmét és intéz
kedését: szűnjön meg végre az 
emlékmű rongálása.
H. Zsemberovszky Erzsébet

A szeretet lángja gvújtanl Is képes!
A karácsony és a hozzá kap

csolódó ünnepkör egyik legjel
legzetesebb színfoltja a gyer
tyák, mécsesek, kis fáklyák 
használata. Néhány hasznos ta
nács:
A gyertyák, mécsesek hasz
nálatánál legfontosabb az el
helyezésük. Mindenféleképp 
használjunk nem éghető anya
gú alátétet (tányér, csészealj) 

A novemberi Aszódi Tükörben 
írt cikke adja a témát levelem
hez. Az adófizető polgárok 
állják a hivatal tévedéseit?! Mint 
mindenkor, most is.
A szomszédomban egy építke
zés mindenféle engedély nélkül 
kezdődött el, és épült meg a ház. 
A hivatal írásban, több alkalom
mal értesült ajogellenes helyzet
ről. Mindehhez utólag, hangsú
lyozom, utólag adták meg a 
Műszaki Irodától a jogerős hatá
rozatot, úgy, hogy a szomszéd
nak egyidejűleg a fellebbezés
hez biztosítják a jogeszközt. 
Nem várja meg az I. Fokú ható
ság a jogerőre emelkedés törvé
nyes határidejét sem.
Ki milyen határozatot kér, olyat 
kap, ez az aszódi joggyakorlat 
parádés példája. Itt meg is le
hetne állni és vizsgálódni, ho
gyan következhet be ilyen jogi 
paradoxon. De így még nem len
ne teljes a bürokrácia baklövé
seinek sorozata.

A 253/19976(XII. 20) kor
mányrendelet nem teszi lehető
vé a telek beépítését, mivel az 
csak 368 nm, de adnak ki jog
szerűtlenül jogerős határozatot. 
Az elöljáró hatóság beismeri, 
hogy csak 550 nm felett lehet 
beépíteni, de vannak sokkal 
rosszabb helyzetek, és “egyéb
ként is kell a lakás” indoklás. Az 
már csak szépséghiba, hogy a 
fenti nagyságú telek meg van 
osztva, és az összevonás hatá
rozata sem emelkedettjogerőre. 
Mindehhez már csak adalék az, 
hogy amikor a telek vásárlása 

vagy erre a célra készített 
gyertya-, mécseltartót. Sok 
tűzeset keletkezik abból, hogy a 
leégett eszköz a műanyag alá
tétet, asztallapot, térítőt, adventi 
koszorút gyújtja meg. A néhány 
éve forgalomba került műanyag 
vagy vékony alumínium csészés 
mécsesek különösen megté
vesztek, mivel ezek semmi
lyen védelmet nem nyújtanak, 

történt, helytelenül tájékoztatják 
a hivatalban az építtetőt, és ami
kor építeni akar, akkor vissza
vonják az “elvi beépítés” lehető
ségét. Az önkormányzat hosszú 
vita és huzavona után rend
szerint a törvény ellen határoza
tot hoz, és engedélyezi az egyedi 
beépítést, nehogy anyagi fele
lősségterhelje a hivatalt. Az már 
csak széljegyzet, hogy a ház 
nem úgy épültmeg, ahogy ajog- 
erőre nem emelkedett határozat 
előírja.
A család beköltözik úgy, hogy 
egy sort hiányosság áll fenn.
Lakhatási vagy fennmaradási 
engedély nem létezik. Amikor 
ennek hiányára hívom fel a hi
vatal figyelmét, akkor az “admi
nisztratív szégyenkezésbe “kezd 
és hallgat, semmiben nem intéz
kedik.
Az Ön példája azt illusztrálja, 
mibe kerülhet az engedély nél
küli építkezés, abban az esetben 
a jószándékú lakosnak, aki a ma
gánpénzéből még a közügyért is 
tenni akar valamit, és vitatható 
módon kezd az építkezéshez.
Ebben a példában viszont lát
szik, mibe kerül az adófizetők
nek az engedély nélküli építke
zés akkor, ha a hibát a hivatal kö
veti el, és nem kell viselnie a 
következményeket.
Ez az az eset, amiről tudomást 
szerzünk, és mennyi lehet, amirő 
nem szerezhetnünk tudomást.
Ez a hivatali valóság a jogál
lamiság 12.évében

Sidló Vilmos

azonban az eszköz kialakításá
nál fogva bárhová elhelyezhető. 
A másik jelentős veszélyforrás, 
hogy a láng hősugárzása képes 
meggyújtani a közelében lévő 
éghető anyagokat, díszítő ele
meket. Ezért az eszközöket illet
ve a környezetében lévő éghető 
anyagukat úgy kell elhelyezni, 
hogy azok egymáshoz képest ne 
legyenek gyújtás közelben.
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Rekordösszegű a 2003. évi 
költségvetés hiánya

Elkészült a város 2003. évi költ
ségvetési koncepciója, amely el
ső nekifutásra minden eddiginél 
nagyobb, 128 millió Ft műkö
dési forráshiányt tartalmaz. Ba- 
gyin József polgármester mind
ezt úgy kommentálta, a 4 éves 
ciklusváltások törvényszerűsége 
következett be ismét, vagyis az 
első két évet a nadrágszíj meg
húzása, a másik kettőt a szorítás 
enyhítése jellemzi. Hiába hagy 
az eddiginél több adóbevételt a 
kormány az önkormányzatok
nál, hiába emelt az állami nor- 
matívákon, ez egyelőre kevés
nek bizonyul. Aszód esetében 
például 137 millió Ft a többlet
bevétel, viszont nőttek a terhek 
is. Csupán a közalkalmazottak 
béremelése 50 millió Ft-tal nö
veli a forráshiányt. A napirend 
tárgyalása során elhangzott, 
amennyiben a központi költség
vetés nem pótol hozzá a bevé
telhez, az önkormányzat kény

telen lesz a vagyonfelélés mód
szeréhez nyúlni. (Az intézmé
nyek költségvetésén jószerével 
már nincs lefaragni - a szerk. 
Megjegyzése.) Az első egyezte
tések megtörténtek az intéz
ményvezetőkkel is, akik jövőre 
mindössze 3%-os dologi kiadás
növeléssel számolhattak. A kép
viselők tudomásul vették a hely
zetet, ugyanakkor kifogásokat is 
emeltek. Puskás Péter például 
arra kérte Szolnoki Ferencnél, a 
Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a 
költségvetés átláthatóbb legyen, 
mert azon jelenleg legföljebb a 
pénzügyi szakemberek tudnak 
eligazodni. Mások hiányolták, 
hogy néhány várható bevétel 
nem szerepel a tételek között, 
bár elismerték, hogy ez most 
egyáltalán nem hátrány az ön- 
hiki pályázat benyújtása előtt. 
Folytatás a következő testületi 
üléseken. R.Z

23 millió Ft-ot költött az idén az önkormányzat sikeres munkákra

Orwoslásra szorul a kisjavítási munkák lebonyolítási rendszere
A pénzhiány okozza a legna

gyobb gondot a kisjavítási-fel
újítási munkák elvégezteté
sében - derült ki abból a beszá
molóból, amelyet e tárgykör
ben Fehér Endre, a Műszaki 
Iroda vezetője készített a kép
viselő-testület részére. A szű
kös anyagiak miatt sokszor a 
legolcsóbb ajánlatot kénytele
nek választani, amely - tiszte
let a kivételnek - általában a 
minőség rovására megy. Prob
lémát okoz az is, hogy a mun
kákhoz alig lehet műszaki elle
nőrt találni.

A képviselő-testület elé tett 
beszámoló nem csupán a bajo
kat sorolta fel, hanem a lehet
séges megoldást is tartalmazta 
arra vonatkozólag, miként lehet
ne orvosolni a problémákat. Fe
hér Endre szerint akkor történ
hetne előrelépés, ha a munkák 
felmérését követően a szükséges 

engedélyeztetések megtörténné
nek, majd elkészülnének a kivi
telitervek.

A kívánt folyamatot legfőkép
pen az önhiki pályázatra való vá
rakozás akadályozza. Ennek 
eredményét viszonylag későn 
tudja meg az önkormányzat, és 
az időveszteség azt eredménye
zi, hogy a munkákra alig találni 
megfelelő vállalkozót. Ők ugya
nis - teljesen érthető módon - 
már év elején szeretnék magukat 
megrendelésekkel bebiztosítani. 
A későn megkezdett munkák 
befejezését több esetben az 
időjárás is hátráltatja, idén pél
dául határidőt kellett módosíta
nia Szent István út- Széchenyi út 
építésénél. A munkát 2003. ápri
lis 30-ig kell elvégezni.

Fehér Endre azt is javasolta, 
emeljék meg a közbeszerzés alá 
eső munkák önkormányzat által 

meghatározott határát, amely 
jelenleg 100 ezer Ft. Ezt a kép
viselő-testület támogatta, a mó
dosításra várhatóan 2003. janu
árjában kerül sor.

A napirendi pont tárgyalása 
során több olyan munka is szóba 
került, amelynek minősége 
kívánni valót hagy maga után. 
Ilyen például az Újtelep négy - 
Bercsényi, Hunyadi, Bocskai, 
Bethlen - utcájának felső sza
kasza, mely a nem megfelelő 
ágyazat miatt már most új asz
faltrétegre szorulna. Bagyin Jó
zsef polgármester emlékeztette a 
képviselőket, ezeknek az utak
nak az aszfaltozása kötbér tör
lesztés gyanánt készült el. A fel
kínált útépítésbe azért mentek 
bele, mert igen nehéz lett volna 
pénzt behajtani egy időközben 
csődbe került és felszámolás 
alatt álló cég esetében.
Hasonló elégedetlenséget jelez

tek a képviselők a Berek utca 
kövezetének betonnal történő 
hézagolása esetében, ahol a 
munkások a saras felületre vitték 
rá a betont. A munka elvégzé
sével megbízott cég vezetője, 
Huszár Mihály képviselő jelez
te, amennyiben a tél károkat 
okoz a betonban, kijavítják ahi- 
bákat.

Ne hagyja 
megfakulni 
emlékeit!

A minőség 
megőrzésére a

DVD
a megoldás

Érdeklődjön!
Tel 20 974-3040
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Labdarúgás

A keményebb ellenfelekkel jobban boldogult az Aszód
2002-10-27, vasárnap, Pomáz 
Pomáz Ifi - Aszód FC Ifi:8-1 
(félidőben: 3-0)
Aszód : Kovács A(4), Harkai 
P(2), Truzsi 1(3), Tóth 1(2), Varjú 
B(2), Ondrik G(5), Szabolcsi 
J(2), Pintér T(3), Bujdosó 7(2), 
Száraz T(4), Körösi G(3)
Cserék: Harkai P. helyett Masz
nyik D. (3) a 45., Bujdosó Z. 
helyett Bilzási L (4), Szabolcsi 
J. helyett Gabai G (3)a 65. perc
ben.
Sárga lapok : Száraz T a 17., 
Truzsi I. a 34., Szabolcsi J az 52., 
Masznyik D a 78. percben.
Gólszerző: Körösi G az 57. 
percben. (5-1)
Az edző (Pallagi Imre) érté
kelése: Az akaratgyenge, szív és 
lelkesedés nélkül játszó aszódi 
fiatalok kritikán aluli játékával 
„megérdemelték” a nagyarányú 
vereséget!
(Megjegyzés: nem először ér
tékeli így az ifi csapat teljesít
ményét edzőjük. Vereséget 
szenvedni sokféleképpen lehet. 
Van olyan mérkőzés, ahol az el
lenfél nagyobb tudása előtt meg 
kell hajolni. Az is elképzelhető, 
hogy igyekszünk, de valahogy 
nem jön össze semmi a pályán. 
Egy dolgot azonban sportolótól - 
akár fiatal, akár idősebb - nem 
lehet elfogadni: ha úgy lép a 
futballpályára, lép a vívópástra, 
ugrik a medencébe, hogy „aka
ratgyengén, szív nélkül, szét- 
esően, enerváltan” focizik, vív, 
vízilabdázik! Képzeljük el a 
helyzetet: rászánják a vasárnap
jukat, utaznak, szétáznak az eső
ben, csúszkálnak a sárban, 
esetleg le is rúgják őket. Ráa
dásul még nincs is kedvük fociz
ni...)
2002-11-03, vasárnap, Aszód 
Városi Sporttelep
Aszód FC Ifi - Göd Ifi : 0 - 1 
(félidőben: 0-0)
Aszód: Kovács Á.(6) , Szabol
csi J.(5), Matyóka P.(5), Tóth
1.(5),  Varjú B.(5), Ondrik G. (6), 
Pintér T.(5), Varga T.(5), 
Bujdosó 7(4), Masznyik D.(4), 
Körösi G. (4)
Cserék: Bujdosó Z. helyett Tóth 
T.(4), Masznyik D. helyett Gabai 
G.(5), Körösi G. helyett Búzást

L.(5)
Sárga lapok: Matyóka P., 
Szabolcsi J., Masznyik D.
Az edző (Pallagi Imre) értéke
lése: Az ifi bajnokságban első 
helyen álló Göd ellen határo
zottan, jól játszó aszódi fiatalok 
egy lesgyanús góllal maradtak 
alul. A döntetlen igazságosabb 
eredmény lett volna 
2002.11.10. vasárnap 
Halásztelek
Halásztelek Ifi-Aszód FC Ifi: 
6-l(3:0)
Aszód : Kovács A.(3), Harkai 
P. (3), Szabolcsi J. (2), Tóth I. (2), 
Varjú B. (2), Varga T. (2), Ondrik 
G.(4), Pintér T.(2), Bujdosó 
7.(2), Franka 7(2), Körösi 
G.(2)
Cserék : Varga T. helyett Gabai 
G.(3), Bujdosó Z. helyett 
MasznyikD.(3)
Gólszerző : Körösi G. az 57. 
percben. (4-1)
Az edző (Pallagi Imre) 
értékelése: Ismét becsúszott egy 
súlyos vereség. A játékfelfo
gásban és a hozzáállásban ta
pasztaltak a Pomáz elleni mér
kőzésre emlékeztettek. Rászol
gált a csapat a vereségre, a köze
ledő bajnoki szünetben rendet 
kell tenni a fejekben.
2002-11-17, vasárnap
Aszód Városi Sporttelep 
Aszód FC Ifi - Hévízgyörk Ifi: 
1—2(1:1)
Aszód: Kovács A. (5), Szabolcsi
J.(4), Matyóka D.(3), Varjú 
B.(4), Varga T.(4), OndrikG.(5), 
Truzsi 1.(4), Tóth 1.(4), Pintér 
T. (4), Kör ősi G. (3)
Cserék: Masznyik D. helyett 
Harkai P.(5), Varga T. helyett 
Bujdosó 7.(4), Szabolcsi J. 
helyett Zdenkó J.(5)
Gólszerző: Truzsi István 11- 
esből a 17. percben. (1-0) 
Sárga lap: Truzsi István, Pintér 
Tamás
Az edző (Pallagi Imre) 
értékelése: Éles, harcos küzde
lem alakult ki a pályán. A ven
dégcsapat mindkét gólját szög
letből beadott fejesgóllal szerez
te.
Aszód FC - Hévízgyörk 4-2 
(félidő: 2 -1), 300(1) néző.
Szinte tavaszi melegben, igen 

nagy érdeklődés övezte a két 
szomszédos település össze
csapását, Hévízgyörkről is szép 
számban érkezetek vendégszur
kolók. A pálya remekül elő volt 
készítve: minden adva volt egy 
jó meccshez.
Pörgősen kezdődött a találkozó. 
A vendégcsapat nem állt be vé
dekezni, bátran kitámadtak, ha 
az Aszód labdát vesztett. A 17. 
percben mégis a hazai csapat 
szerezte meg a vezetést: a tizen
hatoson belüli rossz ütemű sze
relést követően tizenegyest ítélt 
a játékvezető. A büntetőt La- 
banics biztosan értékesítette (1- 
0), sőt az indulatosan reklamáló 
hévízgyörki játékosok közül 
egyet ki is állítottak. Sajnos a já
ték képén nem látszott meg a ha
zai emberelőny. A vendégek 
magukhoz vették a kezdemé
nyezést és egy hazai védelmi 
hibát követően a 33. percben ki 
is egyenlítettek (1-1). Az egyen
lítés felrázta a hazaiakat, és a 
szünet előtt Hosszú Péter talá
lata (2-1) megnyugtatta az aszó
di szurkolókat.
Rosszul kezdődött a második 

félidő: az aszódi kapu előtti 
kavarodásban a bíró szabályta
lanságot látott és a tizenegyes 
pontra mutatott. Hiába biztatták 
a kapus Kovács Róbertét, a 
pontosan rúgott büntetőt nem 
védhette.(2-2) Ismét kiegyen
lített a tíz emberrel játszó Hévíz
györk. Ezzel azonban el is lőtték 
minden puskaporukat és el is 
fáradtak. Nem véletlenül van tíz 
helyezés különbség az Aszód 
FC javára; kihasználva a véde
lem bizonytalankodását és 
Hosszú Péter gyorsaságát, Peti 
két villanással eldöntötte a mér
kőzést: 4-2 ! Az utolsó gól mu
tatta meg igazán a két csapat 
közötti különbséget. Kálmán 
Balázs a jobb szélen a védők 
mögé kerülve pontos beadással 
Hosszú Péter fejére varázsolta a 
labdát, aki az ötös bal sarkánál 
éles szögből pontosan fejelt a léc 
alá.
Összefoglalva: saját magunk
nak tettük izgalmassá a találko
zót, 2 - 2-ig fej-fej mellett haladt 
a két csapat, de a jobb erőket fel

vonultató hazaiak Hosszú Péter 
mesterhármasával végül bizto
san vették az akadályt. Az utolsó 
forduló előtt újonc létére a 
bajnoki táblázat második helyét 
erősítette meg az Aszód FC 
csapata. Szép volt fiúk, csak így 
tovább...
2002-11-24, vasárnap 
Dunaharaszti
Dunaharaszti Ifi - Aszód FC 
Ifi: 7-2 (félidő: 5-1)
Aszód: Kovács Ágoston (3), 
Szabolcsi János (3), Matyóka 
Péter (3), Bujdosó Zoltán (3), 
Masznyik Dávid (3), Kazi Dávid 
(4), Ondrik Gergely(4), Tóth 
Imre (4), Gabai Gábor (4), 
Pintér Tamás (4) Körösi Gábor 
(3)
Cserék: Kovács Adám helyett 
Braun István (6), Kazi Dávid 
helyett Zdenkó József(5) 
Gólszerzők: Pintér Tamás 11- 
esből a 28., (2:1), Tóth Imre a 70. 
percben (5:2)
Sárga lap: Pintér Tamás
Az edző (Pallagi Imre) érté
kelése: A mérkőzésen a serdülő 
csapatból felhozott három játé
kos akarásával voltam maradék
talanul elégedett. (Kazi Dávid, 
Braun István, Zdenkó József) A 
védelem óriási hibáiból szerertte 
góljait az ellenfél. Akarásból, 
küzdeni tudásból a gyengébb ké
pességű dunaharaszti csapat 
vizsgázottjelesre.
Dunaharaszti-Aszód FC: 4-2 
A felnőtt csapat az őszi szezon 
meglepetéseként szerepelt. 
Újonc létére a játék folyama
tosanjavult, és a gyengébb baj
noki rajt után sorra vette az aka
dályokat. Érdekes módon a 
gyengébb csapatok ellen ment 
nehezebben, példa erre a GEAC 
elleni itthoni mérkőzés. Ha az 
ellenfél komolyabb játékerőt 
képviselt, mindig motiváltabban 
játszott a csapat. Az őszi máso
dik helyezés - egy komoly téli 
felkészülés után - már elérhe
tővé teheti a vezetők által kitű
zött és a szurkolók által elvárt 
eredményt: a megye II. osztály 
megnyerését.
Az oldalt összeállította:

Kovács Tamás
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Ahogy a vezetőség látja az őszi szereplést

K felnőtteknek az elsőség megszerzésére Is volt esélyük
Mozgalmas időszakot zártak az 

Aszód FC labdarúgó csapatai. A 
felnőtt csapat a sikeres elmúlt 
szezon után magasabb osztályba 
lépett. Új és ismeretlen ellen
felekkel szemben újoncként kel
lett megfelelni a vezetői és edzői 
elvárásoknak. A felnőtt csapat 
őszi második helyezése minden
képpen dicséretes eredmény. Ha 
a téli felkészülés alapos és kö
vetkezetes lesz, sikeres tavaszi 
folytatás következhet. Kíváncsi
ak voltunk a csapatokat közvet
lenül irányító edzők hogyan ér
tékelik az eredményeket, az 
elvégzett munkát.
Pálfi István edző (serdülő 
csapat): az Aszód FC serdülő 
csapata az átalakulás időszakát 
éli. A csapat zöme 1990-1991- 
1992 születési gyermek, ők ko
ruknál fogva még a serdülő 
előkészítő bajnokságban játsz
hatnának. Tehetségeseknek tar
tom őket, ezért döntöttem mégis 
úgy, a magasabb osztályba neve
zem be őket. Természetesen sok 
csiszolni való van a játékukban, 
néhányuknak az edzéseken vég
zett munkában. Játéktudásuk 
most van kialakulóban, mint 
ahogy az a mag is, akik a csapat 
„gerincét képezik ”. Ha ugyan
azzal a komolysággal és odaa
dással dolgoznak az edzéseken 
és a mérkőzéseken, még sokra 
vihetik, sok örömöt okozhatnak.
Pallagi Imre edző (ifjúsági 
csapat):
15 mérkőzésből 4 győzelem, 2 
döntetlen és 9 vereség. A 
megszerezhető 45 bajnoki pont
ból 14 pont begyűjtése sikerült, 
ami 31%-os teljesítménynek 
felel meg. Az utóbbi évek leg
rosszabb gólarányával büszkél
kedhet csapatom: a 28 rúgott 
góllal szemben az 54 kapott gól 
a védelem „gólképességét’’ jel
lemzi. Edzői pályafutásom alatt 
ennyi gólt ifjúsági csapat még 
nem kapott. Nemhogy fél sze
zonban, de az egész bajnoki 
évadban sem. A 28 rúgott gólon 
9 játékos osztozott, ami dicsé
rendő lenne, ha nem kaptunk 
volna majdnem kétszer ennyit. 
23 játékos próbálkozott az őszi 
szezon alatt, közülük öten mor

zsolódtak le különböző okok mi
att. Az egyéni értékelés alapján 
három játékos nyújtott egyen
letes és elfogadható teljesít
ményt az ősz folyamán: Kovács 
Ágoston, Varjú Balázs és 
Ondrik Gergely.
A bajnokságban öt vereség 
váratlanul ért, gyengébb képes
ségű csapatok ellen szenvedtük 
el, s volt olyan csapat (Solymár) 
amely az egész szezonban 
egyetlen egy győzelmet aratott; 
sajnos épp ellenünk...
Játékosaim 21 sárga lapot kap
tak, ez jelzi, hogy valami nincs 
rendben a fejekben. Rajtam kí
vül álló okok miatt elmaradt a 
nyári alapozás, ez rányomta a 
bélyegét a teljes bajnoki teljesít
ményünkre. Fizikális és pszichi
kai okai vannak csapatom gyen
ge teljesítményének.
Ágfalvi Imre szakosztályvezető 
-menedzser (felnőtt csapat): 
Engedjék meg, tisztelt aszódi 
polgárok, hogy a karácsonyi 
ünnepek meghitt pillanatai előtt 
néhány gondolat erejéig, a té
nyek ismertetésével bemutas
sam Aszód város labdarúgó csa
pata 2002-2003-as szezonjának 
első felét és ismertessem céljain
kat.
Az Aszód FC idei első mérkő

zése nem volt sikeres. Ugyan 
szélsőséges időjárási körülmé
nyek között, de tény: vereséget 
szenvedtünk a Tárnok csapatá
tól. Akkori ellenfelünk jelenleg 
a bajnoki táblázat alsó harmadá
ban található. Ezt és a rendkívül 
kedvezőtlen időjárást - amely 
sárdagasztássá változtatta a 
mérkőzést, azért említem, mert a 
vereség ellenéra biztosak vol
tunk abban, hogy az FC játé
kosai sokkal többre képesek a 
Tárnok elleni produkciónál. A 
jövő igazolta reményeinket: fél 
tucat győzelmet aratott zsinór
ban a csapat. A hat megnyert 
mérkőzés gólaránya: 32 lőtt és 
mindössze 7 kapott gól. Ez 
igazolja a csapat jó teljesítmé
nyét. A győzelmi sorozatot 
kínos döntetlen zárta. A sereg
hajtó GEAC ellen azzal az 
eséllyel léptek pályára játéko
saink, hogy győzelem esetén a 

tabella első helyére kerülhetnek. 
Néhány labdarúgónkra ez az 
esély bénítólag hatott és sajnos 
olyanok is akadtak a csapatban, 
akik kissé lenézték ellenfelüket. 
A GEAC elleni döntetlen (2:2) a 
csapat és szurkolóink számára 
egyaránt csalódást jelentett. A 
GEAC után újabb kudarc követ
kezett. Nem tudtuk legyőzni 
idegenben a Pomáz együttesét. 
Mentségünkre szolgáljon, hogy 
ezúttal egyértelműen tendenci
ózus bírói tévedések gátolták 
csapatunkat a siker elérésében. 
Ez a mérkőzés is döntetlenül 
végződött. Sajnos a két joggal 
elvárt győzelem elmaradása 
megzavarta labdarúgóinkat. Tel
jesítményük hullámzóvá vált, 
biztos sikerekről maradtunk le, 
ugyanakkor legyőztük idegen
ben a Halásztelek csapatát-nem 
is akármilyen arányban: 5 - 2 ! - 
mely együttes eddig kizárólag 
tőlünk szenvedett vereséget sa
játpályáján.
Az elmúlt időszak változó telje
sítménye ellenére csapatunk je
lenleg a bajnokság második he
lyezettje. Szándékunk nem titok: 
célunk a bajnokság megnyerése, 
mert meggyőződésünk, hogy

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Aszódi 

Választópolgárok, kedves 
Barátaink!

Az MSZP Választókerületi 
Társulása és a Pest megyei Te
rületi Szövetség nevében nagy 
tisztelettel köszönjük meg azo
kat a szavazatokat, amelyeket 
Önöktől kaptunk és segítségük
kel az MSZP aszódi szervezeté
nek jelöltjei, illetve támogatott
jai közül négyen - Bagyin József 
polgármester, Jordán Imre, ifi. 
Jordán Imre, Gersei Ferenc - be
jutottunk Aszód Város Képvi
selő-testületébe.
Az Önök szavazatainak is kö

szönhető, hogy Pest Megye 
Közgyűlésébe is a kormányko
alíció pártjai delegálhatták a 
többséget, a közgyűlés élére pe
dig Szabó Imre országgyűlési 

eddigi eredményeink és játé
kunk alapján az Aszód FC-nek 
legalább a megyei első osztály
ban a helye. Megfelelő képessé
gű játékosok igazolása is lehet
séges legfőbb célunk eléréséhez. 
A bajnokság megnyerése nem 
könnyű feladat. Természetesen 
továbbra is számítunk Aszód 
város labdarúgást kedvelő és ezt 
a népszerű sportágat támogatni 
képes polgárainak segítségére.

Egy ideig szünetel tehát a baj
nokság, van idő az erőgyűjtés
hez a tavaszi szezonra. Minden 
kedves szurkolónak, vezetőnek, 
labdarúgónak jó pihenést, kel
lemes ünnepeket és boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk. Reméljük tavasszal 
ismét találkozhatunk!
HajráAszód!

Kovács Tamás
Az Aszód FC-ről információk, 
friss hírek, eredmények, bajnoki 
táblázatok megtalálhatók a 
következő internet címen : 
GOTOBUTTON BM 1 www. 
aszod.hu/sport. Kellemes bön
gészést!

képviselő, az MSZP Pest me
gyei elnöke kerülhetett.
Szabó Imre Pest megye 5.sz vá
lasztókerület MSZP Társulá
sának jelöltje volt. Rajta kívül 
még kerten - Hanga Ferenc, Kó- 
ka, Gersei Ferenc, Aszód-jutot
tak be a megyei közgyűlésbe.
Valamennyiünk nevében ígé
rem, hogy mindig a város és a 
választókerület fejlődését tartjuk 
szem előtt munkánk során. 
Munkánkkal kapcsolatos észre
vételeiket, tanácsaikat örömmel 
fogadjuk. Tisztelettel várunk 
mindenkit egy kis beszélgetésre, 
véleménycserére. Cím: MSZP 
iroda 2170 Aszód, Kossuth 
L.u.59.Tel/fax: 500-490 
E-mail: aszod@mszp.hu

Gersei Ferenc
Az MSZP városi elnöke, 

Önk. képviselő

aszod.hu/sport
mailto:aszod@mszp.hu
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Egy kis humor

Haláli...
A macskának hét élete van, de 
ne irigyeljük, mert kinek hét éle
te van, annak van hét halála is!
-Szeretnék gyorsan, fájdalom
mentesen meghalni... mondjuk 
hirtelen vagy álmomban. És te?
-Én sehogy.
Hosszas töprengés után megta
láltam az örök élet titkát! Nem 
szabad italozni, dohányozni, éj
szakázni és meghalni.
Nehéz elképzelni, hogy halá

lunk után a Föld tovább forog, a

Weöres Sándor: Suttog a 
fsnyves...

Vízszintes: 1. ... Húzza, ráz
za hűs szellő (zárt betű: A) 
12. Megzenésített szöveg ze
néje 13. Ábel testvére 14. Ott
honunkba látogató 16. Ma
kacsság 17. ve párja 18. Lán
gol 19. Belső tulajdonságok 
összessége 21. Gramm 22. 
Idős,röv. 23.Szintén 24. Nyu
gat 25. Kiejtett betű 27. Gé! 
29. Retesz 32. Távolabbi ős 
33. Személyes névmás 34. 
Kamionjelzés 36. Liter 37. A 
késnek van 38. Létezik 39. 
Maga 41.Miss 42. Nitrogén
43. Orosz cár volt a XVI.sz. 
elején ... Iván 48. Juttat 49. 
Attól fogva 50. Mixelő 52. 
Nulla 53. Fosztogató szegény
legény 56. Könyvet megje
lentet
Függőleges: 1. El! 2. A szer
vezet rostos köteg alakú eleme 
3. ben párja 4. Bal szélek! 5. 
A tűz martalékává lesz 6. Az 
egyik nagyszülő becézése 7. 
Délelőtt angolul röv. (AM) 8. 
Tonna 9.Elektrotechnikai
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk;

Aszódi Tükör Szerkesztősége
2170 Aszód, Kossuth L u. 59.
Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 400-117

E-mail:
raczz@rhpluszvideo.hu

patakok csörgedeznek, a mada
rak dalolnak, a halak úsznak, a 
férgek rágnak... (A férgeket 
inkább hagyjuk!)
Egy misztikus kérdés: Van-e élet 
a halál előtt?
A halálnak csak akkor van ér
telme, ha külön írjuk és két l-lel. 
(A hal áll.) Tévedtem. így is ér
telmetlen.
Hazánkban több ember hal meg, 
mint amennyi születik. Ez in
kább jó hír, mint rossz, mivel az 
évek múlásával egyre kevesebb 
ember fog meghalni. Ha ez így 
folytatódik, lesz olyan év, mikor 
senki. Pálmai Tibor 

Köszöntsük együn az 
új esztendeit!

A Közművelődés Otthona, Aszód Város Önkormányzata és a 
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred szeretettel vár mindenkit 
2002. december 31-én 23.45 perckor a Szabadság téren. Sze
retnénk, ha éjfélkor egy pohár pezsgővel együtt köszönthetnénk 
az új esztendőt. A koccintás és egy rövid ünnepi beszéd után 
tűzijátékra kerül sor.

márka 10. A börtön ablakán 
van 11. Kiöregszik 14. Csen
dül a fürge száncsengő (zárt 
betű: E) 15. Kisgyerek 16. 
Néma Dani! 20. Elme 22. Ha
táridő rag 26.Kettéválasztás 
28. Római 6 30. Hamis 31. 
Sugár 34. Tanuló vezető 35. 
Göröngy 37. Kötőszó 40. Ré
szedre 41. Magyar Televízió
44. Visszataszítóan csúnya
45. TTOT 46. Mega hangzói! 
47. Fedél a házon 48. Nem er
re! 51. Elázik egynemű hang
zói! 53. Banán szélek! 54. Pá
rosnyak! 57. Római 500

-fné-

Előző számunk rejtvényének 
helyes megfejtése: “És semmi 
húrt meg nem feszít túlságo
san”.
A rejtvényt beküldők közül a 
szerencse Bénik Gézánénak ( 
Falujárók útja 5/13) és Boros 
Gábornak (Falujárók útja 30.) 
kedvezett. Ők kapják a Móni 
Fotó, illetve a Fáma könyves-
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