
Elégedett és elmarasztaló visszajelzések egyaránt vannak

Rekordmennyiségű csúszásmentesítő 
anyag került kiszórásra

A szennyvíz kezelése
egyelőre veszteséges

Víz-és csatornadíj: 
inflációt

Eddig több, mint 30 tonna, homokkal kevert ipari sót volt 
kénytelen kiszórni a Gamesz a város belterületi útjaira, és 
ez rekordmennyiségnek számít. Tolmácsi Miklós szerint a 
GAMESZ eddig eredményesen vette fel a harcot a téllel, 
legalábbis a lehetőségekhez képest.

A parkolók megtisztítása az utolsó feladatok közé tartozik

Egy 30 éves, tolólappal fel
szerelt IFA, egy sószóróval ellá
tott Multicar és a Zetor vontatta 
pótkocsiról történő kéziszórás. 
Ezek az eszközök biztosítják 
jelenleg azt, hogy a város útjai 
minden időjárási körülmények 
között járhatóak legyenek. 
Egyik gépjármű sem összkerék- 
hajtásos, ezért súllyal kell őket 
terhelni, hogy el tudják végezni 
feladatukat.
A gépjármüvek eddig megbíz
hatóan működtek, biztosítani le
hetett velük az utak időben tör
ténő sózását - leszámítva az 
ónos esőt, amikor a só is nehe
zen birkózott meg a mintegy 2 
cm-es jégpáncéllal -, így az utak 
mindvégig járhatóak maradtak. 
Tolmácsi Miklós éppen ezért 

(Folytatás a 3.oldalon)

követő áremelés
Január elsejétől 5 %-kal kell 

többet fizetnünk a vízfogyasz
tásért. 6 köbméter/2 hóig to
vábbra is megmarad a ked
vezményes ár, a közületeknek 
pedig továbbra is jóval többet 
kell fizetni, mint a lakossági 
fogyasztóknak. A kft vezetője 
az árak elfogadásán túl szor
galmazta, az önkormányzatok 
tegyenek meg mindent azért, 
hogy minél többen rákössenek 
a szennyvízcsatorna-hálózat
ra, mivel a beszállítás mértéke 
jóval kevesebb a tervezettnél, 
emiatt ez a tevékenység vesz
teséges.
270 Ft/ köbméterben állapította 
meg a képviselő-testület a vízdíj

(Folytatás a 3. oldalon)

A vállalt feladat fegyelmet kíván

Pala Sándor az Év Polgárőre
Öt év színvonalas feladatel

látás, a nyolcas csoport remek 
irányítása. Ezek röviden azok 
az érvek, amelyeket figyelem
be véve a Galga Polgárőr 
Egyesület vezetése úgy dön
tött, 2002-ben Pala Sándornak 
adja az Év Polgárőre kitüntető 
címet A nyugodt, határozott 
ember benyomását keltő ki
tüntetett egy, az ingatlanát 

(Folytatás a 11.oldalon)

Ki mit vár az új esztendőtől?

Szeretet, béke, egészség 
a kívánságlista élén

Töredelmesen bevallom,hogy 
vidámság ide vagy oda, az új 
évet én bizony az álmaimban 
köszöntöm,mert egyszerűen 
nem tudik tíz óránál tovább 
fennmaradni. így az újévi foga
dalmakat és kívánságokat sem 
tudom abban az ünnepélyes 
percben lejegyzői. így hát ma

radtam a régi bevált gyakorla
tomnál. Utólag kérdeztem meg 
az aszódiaktól: - Mit kívánnak 
az új esztendőre?
Szabó Lívia Violetta 1 .osztályos 
kisdiák: édesanyám is igazol
hatja, hogy jó tanuló vagyok. Év 
végére csupa ötöst szeretnék

(Folytatás a 4.oldalon)
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Önkormányzati hírek December 11.
26 napirendi pontot kellett 

megtárgyalnia a képviselőknek 
az év utolsó testületi ülésén. En
nek ellenére igazán korán, este 
hét órakor véget ért a hivatalos 
része, hogy aztán a grémium 
tagjai egy pohár pezsgővel kí
vánjanak boldog új évet egy
másnak.

Elsőként mégsem pezsgőről, 
hanem vízről, pontosabban a 
2003. évi víz és csatornadíjakról 
döntöttek. Erről részletesebben, 
külön cikkben olvashatnak, 
csakúgy, mint az adórendeletek 
módosításáról.
Pénz volt a témája a második 

napirendi pontnak is, mégpedig 
a III. negyedéves pénzügyi gaz
dálkodásról szóló jelentés kap
csán. Eszerint az önkormányzat 
a működési bevételét 75%-ra 
teljesítette, míg az összes kiadás 
teljesítése a módosított előirány
zathoz viszonyítva 80%-osvoIt. 
A gazdálkodást összegezve kije
lenthető, hogy a forráshiány el
lenére sem fordult elő fizetés
képtelenség, és a városnak sem 
kellett hitelt felvennie. A hi
ányzó összeget takarékosko
dással és az időközben keletke
zett működési többletbevétellel 
sikerült pótolni.
2002-ben  az eredeti költségve
tés 961 millió Ft volt, ami azóta 
1,4 milliárd Ft-ra emelkedett. A 
módosult összegben benne van 
egy olyan - 400 millió Ft értékű - 
jellegű felhalmozódás, mely a 
kincstáijegyekbe való lekötés és 
lejárat folyamán az újra köny
velésből adódik. A módosított 
előirányzat ezen összeg levo
nása után tekinthető valósnak. 
Összességében azonban közel 
400 millióval nőtt is a város költ
ségvetése, amely pályázatok
nak, a többletbevételeknek kö
szönhető - tájékoztatta a testü
letet Szolnoki Ferencné, a Pénz
ügyi Iroda vezetője, aki beszá
molt a pénzeszközök leköté
séről is. Eszerint 2002-ben is 
több millió Ft bevételre tett szert 
a város az ideiglenesen felsza
baduló pénzeszközök rövid 
távú, államilag garantált kincs- 
tárjegyekbe való befektetésével.
Technikai dolgozó álláshelyé

nek biztosítását kérte a Városi 

Óvoda az önkormányzattól. Az 
intézmény takarítási gondokra 
hivatkozva kérte a státuszt. Ba
gyin József polgármester em
lékeztette a képviselőket, hogy a 
korábban a racionalizálás kere
tében végrehajtott létszámcsök
kentéskor a munkaviszony meg
szűnésével járó összeget az ön
kormányzatkifizette, és ezt egy 
pályázat útján visszaigényel
hette. Az álláshely csak akkor 
tölthető be újra, ha a város visz- 
szafizeti ezt az összeget. A kép
viselő-testület a problémát úgy 
próbálja orvosolni, hogy a Pest 
megyei Munkaügyi Központ
nál még egy közhasznú munkás 
biztosítását kezdeményezi.

50-50 ezer Ft-tal támogatja a 
város a Kastélyzenekar tervezett 
két koncertjét. Ezen felül a város 
első ember egy koncert erejéig 
vállalta, hogy 300 ezer Ft-ot 
szponzori támogatásokból ösz- 
szegyűjt a rendezvény sikeres 
megtartása érdekében.
Elutasította a grémium a Csen- 

gey iskola pedagógus létszám
bővítésre való kérelmét. Ezt 
sem a közművelődési főelőadó, 
sem a pénzügyi bizottság nem 
tartotta indokoltnak. Novák 
Lászlóné szerint a tantestület fo
gadta el a tantárgyfelosztást, új 
feladat pedig nem jelentkezett. 
Várhatóan tavasszal - amikor az 
iskolának el kell készíteni, a kép
viselő-testületnek pedig jóvá 
hagyni a pedagógiai programot - 
derül ki, hogy az iskolának 
valóban szükség van-e plusz 
munkaerőre, és ha igen, mi
lyen feladatokra. A képviselő
testület ugyanakkor megfogal
mazta azon igényét, hogy az is
kola vezetése készítsen beszá
molót, hogyan hasznosították az 
önkormányzat által ECDL vizs
gaközpont kialakítására bizto
sított összeget, és hogy működ
nek a számítógépes tanfo
lyamok.
Elfogadta a képviselő-testület a 

2003.1. félévi munkatervet. Eb
ben az időszakban 8 alkalommal 
üléseznek a képviselők, a fél
évben utoljára június 18-án. 
Ugyancsak elfogadásra került a 
bizottságok féléves munkaterve.
Egyelőre nem lesznek Aszódon 

reklámhordozó kerékpártárolók. 
Egy dunakeszi vállalkozó térí
tésmentesen épített volna táro
lókat ingyenes közterület-hasz
nálatért cserébe, az új műtár
gyakra pedig reklámtáblákat he
lyezett volna el. A képviselő-tes
tület helyhiányra hivatkozva 
utasította el az ötletet. Ameny- 
nyiben a térségben tervezett ke- 
rékpárút-építési program meg
valósul, visszatérnek a napi
rendre.
Felújításra kerül a Pesti út páros 

oldalán 80 méter hosszon, ká
belcsere miatt felbontott gya
logjárda. A költségeket az 
EMASZ-szal közösen viseli a 
város, de egy 10 méteres hosszt 
Aszód építtet, hogy a járókelők 
ne a Profi áruház zöld sávján 
közlekedjenek.

160 Ft/ liter értékben határozta 
meg a képviselő-testület az ön
kormányzat tulajdonában lévő 
szeszfőzde főzési díját.
A grémium döntése értelmében 
két számítógépet, egy lézer
nyomtatót és jogtiszta szoftve
reket vásárolhat a Polgármesteri 
Hivatal. A beszerzés a legked
vezőbb árajánlatot adó cégtől 
történhet.

Pontosításra került a Aszódi 
Tükör szerkesztésével kapcsola
tos szerződés. Eszerint Rácz Zol
tán felelős szerkesztőnek min
den következő évre vonatkozó 
finanszírozás tárgyalási napját 
megelőzően összegző jelentést 
kell adnia az elvégzett munká
ról, a szerződésben megjelölt 
összeg felhasználásáról és a kö
vetkező évre tervezett felada
tokról. Szintén módosításra ke
rült a közművelődési feladatok 
ellátására vonatkozó, ugyan
csak Rácz Zoltánnal kötött szer
ződés. Eszerint a szolgáltatás di
ja - jelenleg 168ezer Ft+ ÁFA - 
2004.januáijától az infláció mér
tékével megegyezően növeked
het. A döntéshozók jóváhagy
ták, hogy délelőttönként a Köz
művelődés Otthona kistermét 
alkalmi árusok díjazás ellenében 
használják.
Kamatmentes kölcsönökről is 
döntött a képviselő-testület. A 
képviselők a Szociális Bizottság 
előterjesztését fogadták. Esze

rint egy család 150 ezer Ft, egy 
másik pedig 70 ezer Ft-ot kapott 
családi ház építéséhez, illetve 
felújításához. Három kérelmező 
elutasításra került, mivel nem 
feleltek meg az idevonatkozó 
önkormányzati rendelet feltéte
leinek.
Határozott a képviselő-testület 
építési telek vevőkijelölésével, - 
a kérelmet elfogadta - valamint a 
Pesti út 2/3. számú lakás eladá
sával kapcsolatos kérelemmel. 
Mint ismeretes, a lakást a bérlője 
bejelentett vásárlási szándéka el
lenére sem vette meg, ezért a 
képviselő-testület nemrégiben a 
lakás bérlővel történő eladását 
helyezte kilátásba. Az újabb ké
relmet elutasította a grém ium.
A képviselő-testület döntése ér
telmében a város 50 ezer Ft-ot 
biztosított az óév búcsúztatá
sára, és kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a koccintáshoz szük
séges pezsgőt szponzorok bevo
násával biztosítja.
A grémium megbízta az Ügy

rendi és Vagyonnyilatkozatot 
Nyilvántartó és Ellenőrző Bi
zottságot, vizsgálja meg Bagyin 
József összeférhetetlenségről 
szóló bejelentését. Az idevonat
kozó szabályok arról rendelkez
nek, hogy azokban a társasá
gokban, ahol az önkormányzat 
vagyonnal szerepel, a polgár
mester nem viselhet tisztséget. 
Az előző grémium a város első 
emberének két gazdasági társa
ságban betöltött tisztségéhez 
járult hozzá. Bagyin József az 
Aszódi Csatornamű Társulat
ban, illetve a Galgamenti Vízi
közmű Kft-ben végez felada
tokat, bejelentése szerint tiszte
letdíj nélkül. A városnak egyik
ben sincs vagyonrésze, csupán 
érdekeltségi hozzájárulást fizet. 
A város első embere kérte az új 
testületet, járuljon hozzá a két 
tisztség betöltéséhez. Puskás 
Péter elnök viszont arra kérte 
Bagyin Józsefet, hogy a bizott
ság vizsgálódás után tájékozta
tást adhasson a képviselőknek, 
indokolt-e a kérelem. A gré
mium végül jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határo
zatokról és a két ülés között tett 
intézkedésekről.
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megfelelőnek tartja a GAMESZ 
télre való felkészülését. Azt vi
szont nem rejti véka alá, hogy a 
tapasztalatok figyelembevéte
lével tovább kell javítani kell a 
hómentesítés módszerén.
- A legtöbb panasz a hótolás 
módjára érkezett. Sokan keves
lik az egy nyomtávot, illetve azt, 
hogy a tolás következtében a ke
reszteződés közepére kerül a hó
tömeg, emiatt nehéz a kanya
rodás. Sajnos tartós intenzív 
havazás esetén kevés az egy to
lólapos autó. Választhatunk, 
hogy ilyenkor egy nyomtávon 
megpróbáljuk biztosítani az 
egész városban a folyamatos 
közlekedést, vagy egy városrész 
útjait a kívánalmaknak megfele
lően hómentesítjük. Utóbbi 
valószínűleg akkora plusz időbe 
kerül, hogy félő, a többi utcát 
nem tudjuk eltűrni. A hótolónk 
sem korszerű, nem hidraulikus, 
csupán a saját súlyával neheze
dik az útra. Mindenesetre leg
közelebbmegvizsgáljuk, meny
nyi időre van szükség az összes 
út hómentesítéséhez akkor, ha az 
IFA rögtön két nyomtávot biz-

A mozgáskorlátozottak emblémája 
sem tartotta vissza őket

Lelketlen autótolvajok
Egy autó ellopása mindig nagy 

keserűséget okoz a gazdájának. 
Nemcsak azért mert nagy ér
tékről van szó, amit esetleg csak 
nehezen vagy egyáltalán nem 
tud pótolni, hanem azért, mert 
egy ideig nehezebbé válik az 
élete, arról nem is beszélve, 
hogy a használati tárgy minden 
bizonnyal a szívéhez nőtt.

Nem gondoltam még eddig bele 
abba, milyen is a lelkivilága az 
autótolvajoknak. A néhány hete 
történt sajnálatos esemény most 
mégis erre késztet. Egy szót 
tudok rámondani: ALJAS!
Városunk egykori tanácselnö- 

tosít.
A GAMESZ vezetője elmondta, 
hogy az elégedetlenkedők Kar- 
talt hozták fel példaként. Ezért 
nem volt rest, átautózott a szom
szédos településre, szakmai ta
nulmányútra. Ám ott sem só
nedves aszfaltot talált.
- Kartalon annyival szeren
csésebb a helyzet, hogy mivel 
viszonylag sík területen terül el a 
település, nem kell sózni az 
utakat, csupán letúmi róluk a 
havat. Egyenletes, egy-két cm- 
es hóréteg marad az úton, amin 
óvatosan el lehet lavírozni. Ná
lunk jóval több az emelkedő, 
ezeken a helyeken muszáj jég
mentesíteni. Az autók kerekei 
aztán tovább viszik a sót, másutt 
is olvadni kezd, nem marad 
egyenletes a felület, és ezt a ké
sőbbiekben már nehezebb leta
karítani. Egy biztos, ilyen zord 
időben továbbra sem tudjuk fel
vállalni azt, hogy az autósok tel
jesen hó-és jégmentes aszfalton 
közlekedjenek. Nekik legalább 
annyit be kell vállalniuk, hogy 
megfelelő minőségű gumit vagy 
hóláncot használjanak. Egyéb
ként szerencsére nemcsak elége

kének, Kis Károly bácsinak a 
Mazdáját ismeretlen tettesek 
eltulajdonították a kistarcsai 
kórház belső parkolójából. A 
tolvajokat a mozgáskorlátozott 
tulajdonosra utaló kék táblácska 
sem késztette arra, hogy végig
gondolják, tettük milyen nehéz
ségeket okoz majd a gépkocsi 
jogos tulajdonosának. Az autó 
természetesen azóta sem került 
elő. A rendőrség szerint ilyenkor 
vagy azonnal kiviszik az ország
ból vagy egy szerelőműhelyben 
ízekre szedik, hogy alkatrészen
ként adjanak túl rajta.

Furcsa, hogy egy egészségügyi 

detlenkedést hallottunk, hanem 
dicséretet is kaptunk a közleke
dőktől.
A GAMESZ munkáját idén az 
is nehezíti, hogy a PEMÁK- 
részben takarékosságra, részben 
arra hivatkozva, hogy a szó
róanyagokat nem tudták az eu
rópai uniós normáknak megfe
lelően tárolni - megszüntette a 
kartali depóját, az autói ismét 
Veresegyházról indulva kezdik 
meg a közutak szórását. Emiatt 
a GAMESZ embereinek néha 
ezek jégmentesítésébe is be kell 
segíteniük, ha nem akarják, 
hogy Aszódon teljesen bedu
guljon az áthaladó utak forgal
ma. Cserébe a PEMÁK ingyen 
adott a városnak 10 tonna sót.
Tolmácsi szerint-bár igyekez
nek rugalmasan beosztani a 
szolgálatot, és intenzív havazás 
esetén azonnal megkezdeni a 
hómentesítést, jelentős előrelé
pés csak korszerűbb eszközök 
beszerzése - pl. egy összkerék- 
meghajtásos, tolólappal és só
szóróval egyaránt felszerelt 
UNIMOG-MERCEDES - 
esetén lesz lehetséges. R.Z.

intézményen belül nem lehet 
megoldani az autó őrzését. Akár 
úgy, ahogy korábban az egyik 
bevásárlóközpont tette (Sajnos 
már ők sem alkalmazzák.). A 
parkolóba behajtó autósnak 
egy cédulát adtak, amit kihaj
táskor vissza kellett adni. A gép
kocsivezetőnek csak arra kellett 
vigyáznia, hogy ezt a cédulát ne 
hagyja az autóban. Kihajtáskor 
átnyújtotta az őrnek, és máris 
mehetett a dolgára.

Az esetre mindenesetre érde
kesen reagált a kórház porta
szolgálata: Karcsi bácsi érdek
lődésére, tudniillik, nem látták- 
e, ki hajtott el az autóval, azt fe
lelték, nekik nem az a dolguk, 
hogy figyeljék, ki hajt ki és be. 
Csak tudnám, hogy akkor mi
nek vannak ott.

R.Z.

A szennyvíz kezelése 
egyelőre veszteséges 
Víz-és csatornadíj:

Inflációt 
lövető áremelés

(Folytatás az l.oldalról) 
hatósági árát. Ekkora összeget 
természetesen sem a lakosság
nak, sem a közületnek nem kell 
fizetnie, mivel a Galgamenti Ví
ziközmű Kft. ezúttal is pályáza
tot nyújt be lakossági ártámo
gatásra. Összességében 5 %-kal 
kell többet fizetnünk. A díjak a 
következőképpen alakulnak:

Lakossági vízdíj
6 m3/2hó mennyiségig: 132 Ft + 
ÁFA(12%-os)
6 m3/2hó mennyiség felett: 168 
Ft+ÁFA
Közületi vízdíj: 210 Ft+ÁFA 

Csatornadíj
Lakossági fogyasztók: 112Ft / 
m3+ÁFA
Közületi fogyasztók: 160Ft/ 
m3+ÁFA

Szennyvízleürítési díj: 
Lakossági fogyasztók: 250 
Ft/m3
Nem lakossági fogyasztók: 
350Ft/m3
Lakossági fogyasztók esetében a 
csatornadíjai 11.01-től 04.30-ig 
a vízfogyasztás teljes egészére, 
a fennmaradó időben a vízfo
gyasztás 80 %-árakell fizetni. A 
közületi vízfogyasztók és a gaz
dálkodást folytató lakossági fo
gyasztók arra a vízvételi helyre, 
amelyről vételezett vízből nem 
keletkezik szennyvíz, a szolgál
tató előzetes engedélyével ahné- 
rőt szereltethetnek fel. Erre a 
vízmennyiségre nem kell csator
nadíjat fizetni.
Amíg a vízszolgáltatás minimá
lis hasznot hoz a kft-nek, addig a 
szennyvízkezelés veszteséges. 
Ritecz György igazgató elmond
ta, a vártnál kevesebben kötöttek 
a szennyvíz-csatornára, ezért ke
vesebb szenny víz érkezett a te
lepre. Az ügyvezető a települé
sek segítségére számít, akiknek 
valamilyen formában pl. kör
nyezetvédelmi adó bevezetésé
vel - ösztönözniük kell polgárai
kat, rákötéseikkel járuljanak 
hozzá az egészségesebb környe
zet megteremtéséhez. R.Z.
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Ki mit vár az új esztendőtől?

Szeretet, béke, egészség a kívánságlista élén
látni a bizonyítványomban. Eh
hez nemcsak nekem,de az egész 
családnak egészségesnek kell 
lenni. Tamás testvérem nagyon 
szeret autókkal játszani. Nagyon 
szeretném, ha végre kapna egy 
komolyabbat. Tavaly nagyon jól 
éreztem magam a nagymamá- 
méknál. Ha a nyáron újra elme
hetnék hozzájuk ebben az év
ben, minden kívánságom telje
sülne.
Kiss Attiláné postai pénzfelve

vő: Számomra az egészség a 
legfontosabb. Azonban nem 
mellékes az sem, hogy e mellett 
anyagi és erkölcsi megbecsülést 
is kapjak a munkámban. 
Gasparik Józsefrié takarítónő: 
Mindig szerény ember voltam. 
Igazat szólva magammal nem 
szeretek foglalkozni. De a körü
löttem élő emberek sorsa érde
kel. Mivel nagyon szeretem 
őket,tisztelem,becsülöm ember
társaimat. Mit kívánhatnék tehát 
mindenkinek? Talán az élet 
legfontosabb dolgait: békét, hitet 
és szeretetet. Kívánom,hogy 
ebben az évben is gondolkodja
nak el az értelmes emberek né
mely reklámon. Mert legtöbb
jükben bizony csalás is van. 
Főképp a gyermekekre ügyelje
nek e dologban, mert ők még 
hiszékenyek, s így sok csalódás 
érheti őket, értelmükben s lelkü
letűkben egyaránt.
Rács Balázsné hírlapárusító: Én 
hiszek az igazságban,a béké
ben, a szeretetben. Mert igazság 
nélkül nincs béke, béke nélkül 
nincs szeretet, szeretet nélkül 
nics értelmes élet. Megemlítem 
még a zavartalan anyagi körül
ményeket is. Mert ugye azért ez 
is fontos manapság a kiegyensú
lyozott élethez.
Izrael Lászlóné a fenti sorren
den felül a megértést emelte ki a 
kívánságok sorában.
Kvaka István postavezető: Iga
zából nincsenek nagy kívánsá
gaim. Magánéletemben szeret
ném, ha a 2003-as esztendőt 
egészségesen és boldogan él
ném meg a családommal. A 
munkahelyemen ez az év sok 
változást hoz. Nagyon szeret

ném, ha ezek a változások nem 
veszélyeztetnék a postai dolgo
zók munkahelyeit. Nem egy or
szágos média foglalkozott már a 
postások alacsony bérszínvona
lával. Sajnos ez igaz. De az is 
igaz,hogy ezt a hivatást csak el
hivatottsággal, de legfőképp ha
talmas felelőséggel lehet nap, 
mint nap végezni. A bérek egy
általán nem igazodnak e fela- 
dathoz.Mint magánember, de, 
mint hivatalvezető is azt kívá
nom, :ebben az évben végre a fi
zetésekben is tükröződjék mun

Kevés érdeklő akadt

Honfoglaló őseink nyomában
Hogyan készítették őseink az 

íjat? Milyen távolságra lehetett 
lőni vele? Tényleg szármázták 
annak idején ajurtában? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekre kap
hatott választ az a kevés számú 
érdeklődő, aki részt vett a Bor
nemisza János Hagyomány
őrség Egyesület által a honfog
laló őseink élete tárgykörében 
rendezett konferencián.
A katonai hagyományok fel

kutatásával, megőrzésével és to
vábbadásával foglalkozó társa
ság mindent elkövetett azért, 
hogy megteljen az aszódi Mű
velődés Háza színházterme. 
Mintegy 50 iskolába küldtek 
meghívót, kérve, hogy a történe
lemtanárok vagy a téma iránt ér
deklődést mutatók vegyenek 
részt rendezvényükön, amelyet 
a Honvédelmi Minisztérium tá
mogatott anyagilag. Éppen ezért 
volt különösen nagy csalódás, 
hogy csupán egy-két tanintéz
ményből érkeztek vendégek.

Szerencsére a jegyzett neves 
előadók olyan lelkesen beszél
tek a talán még mindig kevéssé 
ismert korról, mintha nem húsz, 
hanem legalább száz főből állna 
a hallgatóság.
A kívülálló több dolgot is leszűr
hetett: 1. Az előadók nemcsak 
elméleti szakemberek, hanem a 
gyakorlatban is képesek megva
lósítani azt, amiről beszélnek. 

katársaim áldozatos mun
kájának az ellenértéke. A hiva
tal vezetése mellett azonos fele
lőséggel látom el a városi képvi
selőségemből adódó feladato
kat. Ebből a pozícióból szeret
ném látni,hogy városunk egyre 
jobban szépül és épül. Egyszó
val úgy fejlődjön,hogy sokan 
mondhassák majd a későbbiek
ben is: jó aszódi polgárnak 
lenni.
Jordán Imre gépkocsivezető, 
városi képviselő: Természete
sen a családomnak, s nem utol

Másképpen ugyanis valószínű
leg nem lehet beszélni hitelesen 
az íjak, jurták elkészítéséről, a 
ruházatról stb. 2. Hihetetlen 
megszállottság, türelem és 
rengeteg utánajárás kell ahhoz, 
hogy a honfoglaló őseink által 
használt tárgyak, fegyverek 
pontosan rekonstruált mása el
készülhessen. Nem mindegy 
például, hogy az íjnál milyen ra
gasztót használnak. A honfog
laló magyarok például az íj bi
zonyos részeinek rögzítéséhez 
túróenyvet használtak. Ehhez a 
mai embernek először azt kell 
megtanulnia, hogyan készül a 
túró, csak utána próbálkozhat 
meg az enyv készítésével. Nem 
egyszerű manapság szaruhoz 
hozzájutni, amely ráadásul igen 
drága lett. A Hortobágyi Állami 
Gazdaság például 1 pár tulok
szarvért 80 ezer Ft-ot kér. Az ok 
nagyon prózai: külföldön tudják 
jó áron értékesíteni. A szaru 
esetében ráadásul elég egy rossz 
mozdulat, s a készítője máris ki
dobta az ablakon a pénzt. Ha 

Vállalom mindenféle videóformátumban készült felvételek [VMS, 
VHS-C, Videó 8 stb.) és fényképek digitalizálását DVD-R,DVD-RAM

VCD,CD-ROM lemezre. Aszódi Tükör szerkesztősége 
ASZÓD, KOSSUTH LAJOS U. 59. Tel: 402-321; 20 974-3040

só sorban magamnak is erőt, 
egészséget kívánok. A városnak 
meg azt,hogy minél több polgár 
járhasson jól kiépített járdán, 
közúton. Hosszú hónapok óta 
vátja már a képviselő-testület 
azt, hogy végre elkeljen az ipari 
park. Ez sokat lendítene az 
anyagi helyzetünkön, de a város 
külső megjelenésén is. Jó lenne, 
ha már egy befektető cég 
szerződését írhatnánk alá!

Aszódi Kovács István

nem, akkor röpke pár hónap alatt 
elkészül a fegyver, s lehet 
gyakorolni vele. Legelőször a 
kihúzását, amely igen komoly 
izomlázat tud okozni használó
jának. Egy felnőtt íj megfeszí
téséhez kb. 28 kg erőre van 
szükség. Ezzel a nyílvesszőt 
mintegy 100-150 méterre lehet 
lőni. Léteztek és ma is készülnek 
gyermekíjak is, a kisebbeknek 
„csak” 15 kg erőre van szüksé
gük a lövés leadásához.
Bár a találkozó csak részben érte 
el a célját - tudniillik azt, hogy 
minél többen szerezzenek mé
lyebb ismereteket elődeink élet
formájáról, harcászati, vadászati 
szokásairól-, mégis volt haszna. 
Egyrészt a fegyverkészítők szá
mára remek alkalomnak bizo
nyult tapasztalatcserére, más
részt körvonalazódott az egye
sület által már két alkalommal 
városunkban megrendezett ka
tonai hagyományőrző napok
2003-as  megvalósításának mi
kéntje is.

Rácz Zoltán
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Kovács Tamás a gazdaságtalan működés ellen küzd

Negyedik ciklusát kezdte az alpolgármester

Riportalanyom egyszerre az 
egyik legfiatalabb, és legidő
sebb tagja a képviselő-testü
letnek. Kovács Tamás a maga 
37 évével a fiatalabb korosz
tályhoz tartozik, ugyanakkor 
Bagyin József polgármestert 
nem számítva egyedül ő büsz
kélkedhet a negyedik önkor
mányzati ciklus kezdésével. 
Ráadásul immáron a második 
ciklust kezdi alpolgármester
ként Elsőként ez utóbbi tiszt
ség elnyerésének előzménye
iről kérdeztem.
- Öt évvel ezelőtt, a választások 
után Bagyin József meghívott 
egy beszélgetésre. Ezen szó esett 
a következő négy év terveiről, a 
megvalósításra váró feladatok
ról. Elképzeléseink, stratégiai 
célkitűzéseink nem álltak mesz- 
sze egymástól. A megbeszélés 
végén felkért, vállaljam el az 
alpolgármesteri tisztséget. Meg
tisztelő volt a felkérés és rövid 
gondolkodás után igent mond- 
tam.Ezzel nagyobb lehetőséget 
láttam terveim valóra váltására. 
Mosta polgármester és a képvi
selők jóvoltából ismét alpolgár
mesterlehetek.
- 1998-ban más szerette volna 
ezt a tisztséget megkapni és 
valószínűleg 2002-ben is...
- A város úgymond második 
emberének lenni nagy megtisz
teltetést jelent. Sokan talán úgy 
gondolják, hogy ez csak egy 
protokolláris tisztség, pedig 
tekintélyes feladatkör társul 
hozzá.
Az önkormányzatokról szóló 

törvény legalább egy alpolgár
mester választását teszi kötele
zővé. Személyére a polgármes
ter tehet javaslatot a választott 

települési képviselők közül. A 
tisztséget be lehet tölteni főállás
ban és társadalmi megbízatás
ban. Az alpolgármester a pol
gármester irányításával látja el 
feladatait A település első em
berének távolléte esetén helyet
tesítheti őt, részt vehet a képvi
selőtestület és a polgármester 
döntéseinek előkészítésében, 
azok végrehajtását szervezi, 
figyelemmel kíséri; kapcsolatot 
tart a lakossággal; segíti a bizott
ságok és a képviselők munkáját. 
Nem kifogásolható az sem, ha az 
alpolgármester egy-egy terület 
önálló gondozását kapj a meg.
- Mennyire lehet önálló egy 
alpolgármester?
Az alpolgármester nem képez
het hatalmi ellenpólust, hiszen 
ilyen esetben a város élete akár 
meg is bénulhat. (Lásd Hódme
zővásárhely esetét.) Ez nem je
lenti a polgármester vélemé
nyének mindenkori elfogadá
sát, jelenti viszont a vélemények 
képviselő-testületi ülések kö
zötti egyeztetését. Kialakult 
gyakorlat volt, hogy hétfőnként 
egyeztető megbeszélésre került 
sor Bagyin úr és köztem. Ekkor 
történt az elképzelések, történé
sek értékelése, igyekeztünk kö
zös konszenzust kialakítani és ez 
a legtöbbször többé-kevésbé 
sikerült is.
- Nem volna célszerű Aszódon 
is főállásban betölteni e tiszt
séget?
- Figyelembe véve a város mé
reteit, anyagi lehetőséget, nemet 
kell mondanom. Társadalmi 
megbízatásban, főállású mun
kaviszonyom mellett, szabadi
dőmben látom el a feladatot.
- Aszód lassan egy évtizede 
forráshiánnyal küzd. Ez nem 
töri le az Ön ambícióit?
- Erre határozott nem a vá
laszom. A távlati stratégiai cé
lunk a város kimentése költség
vetési hiányából. Ebben minden 
képviselő véleménye egyezik. A 
hiány a működési kiadások 
csökkentésével illetve a bevéte
lek növelésével szüntethető 
meg. Ez nem megy egyik napról 
a másikra. Engedje meg, hogy 
egy kicsit bővebben beszá

moljak néhány olyan lépésről, 
amelyek az irányításommal 
vagy közreműködésemmel va
lósultak, valósulnakmeg.
1999 őszén a képviselő-testület 

elhatározta, hogy korszerűsíti a 
város közvilágítási hálózatát. 
Az akkori állapot sem esztéti
kusnak, sem takarékosnak nem 
volt nevezhető. A város terüle
tén többféle típusú, elhaszná
lódott, energiafaló lámpatest 
működött, amelyek gyakran 
meghibásodtak. Sikerült a kor
szerűsítéshez olyan befektetőt és 
konstrukciót találni, mely révén 
egy ütemben, az egész városban 
lecserélődtek a lámpák új, kor
szerű, energiatakarékos beren
dezésekre. A 20 millió Ft értékű 
beruházás a városnak egyetlen 
fillérjébe sem került. A beruhá
zást a megtakarításból finanszí
rozzuk, öt éves futamidővel. A 
közvilágítás energiafelhaszná
lása kevesebb mint a felére csök
kent, a felszerelt lámpatestek 
nagyobb fényt adnak, és két- 
három évig meghibásodás nél
kül működnek. Az sem utolsó 
szempont, hogy a város utcái 
egységes esti megvilágítást kap
tak. A projekt mintaként szolgált 
a környék települései előtt, ezzel 
is erősítve városunk elismertsé
gét. A következő négy év 
feladata lehet az egyes intézmé
nyek átvilágítása energia fel
használás szempontjából, és 
ahol szükséges, meg kell lépni 
a korszerűsítést. Szeretném, ha 
több aszódi épületet, emlékmű
vet díszvilágítással látnánk el.

Gazdaságtalanul működik a 
Polgármesteri Hivatal belső 
telefonhálózata. Jelenleg 10 fő
vonal - 7 ISDN, 3 analóg van, 
melyek éves alapdíja mintegy 
700.000.- Ft. Ebben a rendszer
ben egyik irodából a másikba 
telefonálás is pénzbe kerül. 
Több éve folyamatosan javaso
lom a rendszer korszerűsítését, 
mert már rövid-távon is komoly 
megtakarítás érhető el. Pályázat 
útján egy kevés pénzhez jutot
tunk, így a fejlesztés megkez
dődhetett. Elkészült a korszerű 
háziközpont és új belső hálózat 
kerül kialakításra, amely egy 

belső informatikai hálózat 
alapja. Kevesebb fővonal is 
elég, a bejövő hívásokat gépi ke
zelő fogadja és útbaigazít a 
megfelelő mellék irányába. 
Csak az alapdíjak csökkentésé
ből eredő megtakarítás 
400.000.- Ft/év. 2003-ban pályá
zaton nyert számítógépek rend
szerbe állításával a belső számí
tástechnikai hálózat is életre kel.
Fontos és hosszú távon bevételt 
növelő intézkedés a városlakók 
számának emelése. Az értéke
síthető építési telkek elfogytak, 
ezért új lakóterület kialakítását 
határozta el a képviselő-testület. 
A magántőke ebben a piaci 
szektorban is, megjelent, így az 
önkormányzat, az OTP Ingatlan 
Rt valamint a IX Portfolió Kft 
közreműködésével száznál több 
új építési telek kialakítása kez
dődött meg. Egy idő után nő az 
intézmények kihasználtsága, 
több jövedelemadót kap vissza a 
város stb. Lehetne tovább so
rolni a pozitív hatásokat.
- Korántsem ilyen sikeres az 
ipari park értékesítése...
- Folyamatosan próbálunk zöld
mezős beruházásokat telepíteni 
ide. Sajnos két év alatt nem si
került külföldi befektetővel a 
megegyezésig eljutni. Sok ér
deklődő járt nálunk, többel tár
gyaltunk is, de mindig találtak 
Aszódnál jobb befektetési terü
letet. A már címzetes ipari par
kokkal nem tudunk versenyezni. 
A környékünkön több (Salgó
tarján, Rétság, Hatvan stb.) 
olyan ipari park működik, ahol 
az érdeklődők teljes infrastruk
túrával ellátott terület közül vá
laszthatnak. Aszód jelenleg 
nincs abban a helyzetben, hogy 
sokmilliós beruházással tegye 
vonzóvá a területet. Örvendetes 
tény azonban, hogy megjelentek 
területvásárlási igényükkel a 
megerősödött, és korábbi telep
helyüket kinövő helyi vagy kör
nyékbeli vállalkozók. A 7,5 ha
ból így már 4 ha terület értékesí
tésére a Földhivatali procedúra 
után sor kerülhet.
- Aki ellátogat Aszód honlap
jára - www.aszod.hu-, a készí
tők között olvashatja az Ön 
nevét is.
- Ez egy önként vállalt feladat, 

amely hobbinak is nevezhető,
(Folytatás a 7.oldalon)
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A pályázat már letölthető az internetről
Kistérségi megbízott kerestetik

EU-sarok

Tudnivalók az Európai Unióról
A közép-magyarországi régió 

három kistérségében írt ki pá
lyázatot a Miniszterelnöki Hiva
tal Területfejlesztési Hivatala a 
kistérségi megbízott feladatok 
ellátására. A három kistérség 
egyike az aszódi, ahol a korábbi 
megbízott, Gersei Ferenc úgy 
döntött, nem vállalja tovább ezt 
a feladatot.

- A szerződésem december 31- 
ig szólt. Igyekeztem megfelelni 
a követelményeknek, s úgy ér
zem, hogy ez sikerült is - nyi
latkozta lapunknak az érintett.

- Az eltelt időszak azonban 
bebizonyította, a feladatkör 
egész embert kíván. Én viszont 
nem kívánom feladni a munká
mat a Javítóintézetben, emellett 
pedig számos feladatot ad a vá
rosi illetve a megyei képvise
lőségem is. Természetesen 

addig, amíg nem lesz meg az új 
megbízott, a legfontosabb fela
datokat - immáron térítés nélkül 
- elvégzem.

A kistérségi megbízottaknak a 
jövőben kulcsszerep jut, hiszen 
nekik kell elősegíteniük, hogy a 
nemzeti, majd az európai uniós 
térségfejlesztési támogatásokat 
a kormányzat és a kistérségi 
társulások együttműködésével a 
legcélszerűbben használják fel 
az országban.

A pályázatra- amely az inter
neten már elérhető és rövidesen 
megjelenik a Magyar Közlöny
ben is - bárki jelentkezhet, aki 
megfelel a követelményeknek.

R.Z.

AII.világháború után az európai 
béke és fejlődés szempontjából 
kulcsfontosságú volt, hogy létre
jöjjön egy közös intézményeken 
alapuló szervezet, amely egy
részt lehetetlenné tesz egy újabb 
háborút, másrészt feloldja a 
Franciaország és Németország 
között évszázados ellentétet, a 
gazdasági együttműködés fej
lesztésével visszaadja és javítja 
az európa országok világban va
ló versenyképességét, emellett 
pedig ellensúlyt képez a kom
munista országokkal szemben.
E céloktól vezérelve alakította 
meg hat nyugat-európai ország a 
múlt század ötvenes éveiben azt 
a három szövetséget, amelyek a 
mai EU elődszervezeteinek kö
szönhető:

1951: Európai Szén és Acélkö
zösség (Németország, Francia
ország, Olaszország, Belgium, 

Hollandia, Luxemburg) 
1957. Európai Gazdasági Kö
zösség, más néven a közös Piac 
1957. Európai Atomenergia Kö
zösség

1992-ben a Maastrichti Szerző
dés aláírásával megalakult az 
Európai Unió.
Jelenleg 15 tagja van. Az alapí
tás óta folyamatosan csatlakoz
tak országok az alapítókhoz: 
1975. Nagy-Britannia, Dánia, Ír
ország.
1981. Görögország
1986. Portugália, Spanyolország 
1995. Ausztria, Finnország, 
Svédország.
Az EU zászlaját 1968 óta hasz
nálják. Kék alapon 12 ötágú 
aranycsillag körbe helyezkedve. 
Himnusza Beethoven IX. Szim
fóniájának Örömódája.

Gersei Ferenc

Kovács Tamás a gazdaságtalan működés ellen küzd

Negyedik ciklusát kezdte az alpolgármester
(Folytatás a 6. oldalról) 

mivel érdekel a honlapkészítés 
technikája. Kezdettől fogva fon
tosnak tartottam, hogy Aszód 
megjelenjen az Interneten. Las
san másfél éve elkészült és fo
lyamatosan bővül a város hiva
talos internetes honlapja. Igyek
szünk pontos képet adni a vá
rosban működő intézmények
ről, közhasznú információkat 
gyűjtünk össze és teszünk közzé. 
A honlap gondozásában Fischl 
László segít. Az önkormányzat, 
a bizottságok éves munkatervei, 
a tervezett napirendi pontok 
mindenki számára hozzáférhe
tőek. Legújabb szolgáltatásként 
az érvényben lévő helyi rendele
tek is letölthetők. A honlap láto
gatási statisztikáját figyelve 
Kanadától Dél-Afiikáig számta
lan országból keresnek minket.
- Sokat látni Önt a labdarúgó
pálya környékén is. Egy alpol
gármesternek kötelező mécs
esekre is járni?
- Csak ha nem szereti a focit. Ha 
szereti, úgysem kötelességből 

megy oda. Lehetőségeimhez 
képest igyekszem segíteni az új 
elnökséget választott és új fela
datokat kitűző futballklubot. Az 
FC elnökével, Búzás Jánossal 
szponzorokat, támogatókat ke
restünk. Sikerült - remélhetőleg 
hosszú távon - megállapodásra 
jutni több olyan céggel, akik 
anyagilag is hajlandók támogat
ni az aszódi sportot. Terveink 
között szerepel további támoga
tók felkutatása is. Javaslatomra 
az FC erre a bajnoki szezonra 5 
és 10 ezer forintos szurkolói bér
leteket bocsátott ki, így azoknak 
is lehetőségük van segíteni a 
klubot, akik ezt anyagilag ke
vésbé engedhetik meg maguk
nak. Sikerült tíz beton tartó
oszloppal hozzájárulnom a pá
lya korszerűsítéséhez. Több 
segítő támogatásával (Huszár 
Mihály, Horváth Jenő, Jenei 
László, Tolmácsi Miklós) felújí
tásra került az edzőpálya, és 
elkészült a világítása is. A tervek 
között szerepel a klubépület
fűtés és melegvíz-rendszerének 

korszerűsítése, a lelátók felújítá
sa. A város részéről mindent 
meg kívánunk tenni az eredmé
nyes bajnoki szereplés érdeké
ben. Egyébként a siker az én ér
dekem is, ugyanis mindkét fiam 
focizik.
Sok feladatkört említett Talán 
most már kevesebben szeret
nének a város második em
bere lenni...
- Ezt nem tudhatom csak azt, 
hogy ezen felül még számos 
feladat jár a tisztséggel. Jóma
gam az önkormányzati törvény
nek megfelelően részt vettem a 
bizottságok munkájában is. 
Alpolgármesterként nem lehet
tem tagja egyiknek sem, de 
tanácskozási joggal segítettem 
és segíteni fogom elsősorban a 
pénzügyi és a városfejlesztési 
bizottságok munkáját.

A felsoroltak mellett természe
tesen helyettesítettem a polgár
mestert, amikor szabadsága 
vagy egyéb elfoglaltságai miatt 
erre szükség volt. Képviseltem 

a várost különböző konferenci
ákon, rendezvényeken. Igyekez
tem pályázati lehetőségeket fel
kutatni: legutóbb 5 nagyteljesít
ményű számítógépre valamint 
szélessávú internet kapcsolatra 
adtunk be pályázatot az Infor
matikai Minisztériumba.

Az elkövetkező négy évben ed
digi feladataim mellett a Város
háza informatikai területével, a 
műszaki iroda munkájának 
segítésével, a városban történő 
nagyobb beruházások figyelem
mel kísérésével próbálok meg 
mélyebben foglalkozni.
-Sok sikert kívánok ehhez!
- Én pedig szeretném megkö
szönni, hogy a helyhatósági vá
lasztáson ismét bizalmat kap
tam az aszódiaktól. Kívánok a 
város minden polgárának békés, 
boldog új esztendőt!

Rácz Zoltán
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Megszűnt a vállalkozó háziorvosok helyi adómentessége kellett tehát a képviseiő-testüiet-
nek dönteni. Ez azért sem volt

Változatlan iparűzési-, növekvő súlyadó rint a törvényt többféleképpen
---------- -- ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ lehet értelmezni. Mindenesetre

A gépjármű-súlyadó eseté
ben nem használta ki az ön
kormányzat a maximális eme
lés lehetőségét, az iparűzési 
adó esetében pedig továbbra is 
2%-os maradt a kulcs. Rövi
den így lehet összefoglalni a 
helyi adókkal foglalkozó napi
renddel kapcsolatos voksolás 
végeredményét

100 kilogrammonként 100 Ft- 
tal többet kell fizetni 2003. janu
ár elsejétől a gépjárműtulajdo
nosoknak az autójuk után, vagy
is minden megkezdett mázsa 
900 Ft költséget jelent. Az adó
tétel felső és alsó határát törvény 
szabja meg, amely ez évtől 
kezdve alsó határként 800 Ft-ot, 
felső határként pedig 1000 Ft-ot 
állapított meg. A képviselő-tes
tület egyetértve az ügyrendi, il
letve a pénzügyi bizottság javas
latával, elfogadta a 900FV100 
kg-os mértéket.
Aszódon jelenleg 1167 gépjár

mű adó után adóznak tulajdono
saik. Az általuk befizetett összeg 
ebben az esztendőben már teljes 
egészében az önkormányzat be
vétele marad, amely a korábbi
akhoz képest 3,5 millió Ft adó
többletet jelent.
2004-től  egyetlen törvényi adó

tétel érvényesül, mégpedig az 
1000 Ft/ 100 kg. Ennek követ
keztében megszűnik az önkor
mányzatok adómérték megálla
pításijogosítványa.

A parlament változatlanul 
hagyta a helyi iparűzési adó 
mértékét, így az továbbra is a 
nettó árbevétel 2%-a. A törvény
hozók ugyanakkor beszabá
lyozták a mentesség körét. Esze
rint 2003. január 1-től az önkor
mányzatok a vállalkozásokat il
letően csak olyan feltételekkel 
nyújthatnak kedvezményt, men
tességet, ha azt a helyi adókról 
szóló vagy más törvény lehetővé 
teszi. Az Alkotmánybíróság a 
kedvezmény és mentesség-meg
szüntetéssel kapcsolatos dön
tései alapján az önkormányzatok 
kétféle lehetőség közül választ
hattak ez ügyben: 1. már 2002. 
december 31-ével megszüntetik 
a határozatlan időre szóló men

tességeket. 2. határozott idejűvé 
teszik őket azzal a kitétellel, 
hogy ezt legkésőbb 2007. de
cember 31-ig megszüntetik.
Aszódon az adómentességet -

A Petőfi Múzeum hírei

Alapítványunk Ismertetője
Az Osváth Gedeon Emlé

kére Létrehozott Múzeumi 
Alapítványt 1999-ben vették 
nyilvántartásba és azóta köz
hasznú alapítványként műkö
dik. Az alapítvány nonprofit 
szervezet, korlátlan idejű és 
nyílt, bármely személy csat
lakozhat hozzá és adomá
nyával támogathatja.

Alapítói, Dr. Kovacsik Er
zsébet ügyvéd és Dr. Asztalos 
István ny. múzeumigazgató. 
Aszód város kulturális életé
nek támogatására, iskolai és 
művészeti emlékeinek megó
vására hozta létre.

Az alapítvány céljai között 
szerepel továbbá kiállítások 
létrehozása, Galga menti nép
művészek, iparművészek, 
képzőművészek felkarolása, 
kiadványok, könyvek megje
lentetése, muzeális értékek, 
műemlékek megmentése, fel
kutatása, az aszódi Petőfi Mú
zeum épületeinek bővítése, ál
lományának gyarapítása, kul
turális és múzeumügyhöz kap
csolódó pályázatok kiírása, 
ösztöndíj-támogatás aszódi fi
atalok részére, Petőfivel kap
csolatos rendezvények, gyűj
tések, feldolgozások támoga
tása.

Az alapítvány működteté
sében résztvevő valamennyi 
munkatárs tiszteletdíj nélkül, 
önkéntes segítőként végzi fela
datát, az alapítványnak nincs 
fizetett alkalmazottja. Az ala
pítvány gondozásában eddig 
több kötet jelent meg, amelyek 
között helytörténeti tanulmá
nyok, tudományos konferen
cia anyagai, a Galga mentéről 
szóló újságcikkek gyűjtemé
nye egyaránt szerepel. A Pe- 

amelynek feltétele volt, hogy az 
adózó adóalapja nem éri el a 2,5 
millió Ft-ot-2001-ben 4 vállal
kozó háziorvos, illetve gyer
mekorvos kapta meg, róluk 

tőfi Múzeum alapításának 40. 
évfordulója alkalmából rende
zett konferencián a helyi előa
dók mellett több Galga menti, 
budapesti és az ország egyéb 
vidékéről érkezett előadó sze
repelt. Az 1999-ben nagy si
kerrel megrendezett nemzet
közi régészeti konferencián 12 
ország 45 kutatója tartott előa
dást. Az Alapítvány rendszere
sen támogatja az aszódi mú
zeum kiállításait. Helytörté
neti pályázatán számos kör
nyékbeli iskolás vett részt, a 
legszebb munkákat kiállításon 
mutatták be. Aszód város mű
emlékeinek helyreállításában 
is aktív részt vállalt az alapít
vány (zsidó temető rendbe
hozatala, a Podmaniczky-kas- 
tély kerti kapujának helyreál
lítása stb.)

Ön esetleges támogatásával 
Aszód környékének kulturális, 
tudományos életének fellendí
téséhez járul hozzá, segíti mű
emlékeink megóvását, rendbe
hozatalát, közös múltunk feltá
rását, s ezzel erősíti a szülő
földünkhöz, lakóhelyünkhöz 
való kötődést.

Kedves leendő 
Támogatónk!

Ezúton szeretnénk figyelmébe 
ajánlani az alapítványunk te
vékenységét bemutató rövid 
ismertetőt. Ha úgy döntene, 
hogy személyi jövedelem
adójának 1 %- át működé
sünk elősegítésére szánná, azt 
ezen a helyen előre is hálásan 
köszönjük!
OSVÁTH GEDEON EM
LÉKÉRE LÉTREHOZOTT 
MÚZEUMI ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18683253-1-13 

mind az ügyrendi, mind a pénz
ügyi bizottság javaslata az volt, 
hogy szüntessék meg a kedvez
ményeket az érintettek esetében 
is. A pénzügyi bizottság veze
tője, Kvaka István ugyanakkor 
úgy foglalt állást, hogy a 
hatályban lévő rendelet alapján 
adott kedvezmény csak a leadott 
kártyák után járó összegre kor
látozódott, az egyéb vállalkozói 
tevékenységre- pl. gépjárműve
zetői engedélyekhez szükséges 
orvosi vizsgálat - nem, ezért ja
vasolta a 2007-es dátumot, mint 
a kedvezmény időpontjának 
megszüntetését. Dr. Bodó Zsolt 
szerint különbséget kell tenni 
vállalkozás és vállalkozás kö
zött, a vállalkozó háziorvosi el
látás ugyanis nem tartozik a nye
reségorientált tevékenységek 
közé. Megoldásként azt javasol
ta, hagyják meg az adókedvez
ményt, az orvosok pedig vál
lalják át az önkormányzat esz
közbeszerzési kötelezettségét. 
Ezzel a kollégái sem járnának 
rosszul, mivel a TB-vel szerző
dést köthetnek erre, így az át
vállalja a költségeket. Puskás 
Péter azt kérte, mindenképpen 
döntsön a grémium, mert ennek 
elmaradása esetleg további ké
relmezők sorát indítja el, és 
megerősítette azt a véleményét, 
hogy ne tegyenek különbséget a 
vállalkozók között. Szolnoki 
Ferencné, a pénzügyi iroda ve
zetője arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a képviselő-testület elfo
gadta a 2003. évi költségvetési 
koncepciót, amely tartalmazza a 
jövő évi iparűzési adóbevételt, 
55 millió Ft-ot. Ez a kötelező 
adóerő képesség, melyet az 
APEH szabott meg és semmi
féle kedvezményt nem fogad el. 
A képviselők 8 igen szavazattal, 
2 nem voks ellenében úgy dön
töttek, megszüntetik a 4 orvos 
eddigi kedvezményét. R.Z.

♦
Lapzárta után érkezett szerkesz
tőségünkbe a január 22-ei képvi
selő-testületi ülés anyaga. Esze
rint a háziorvosok azt kérik, hogy 
a testület vizsgálja fölül a velük 
kapcsolatban hozott döntését.
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A tavasz beálltáig áll rendelkezésükre a szükséglakás

Nehezen fogadták el a segítséget a hajléktalanok
Megint elértük valamiben a vá
rosokra jellemző állapotokat. Ez 
a kétes dicsőség abban nyilvá
nult meg, hogy immáron a vá

A hajléktalanok nehezen hagytak el ezt a sátrát
rosnak is van két hajléktalanja. 
A páros jelenleg a képviselő-tes
tület engedélye alapján az egyik 
Kossuth Lajos utcai szükségla
kásban húzhatta meg magát, ta
vasztól azonban újra a sátor vár
ja őket.
A középkorú nő és élettársa nem 
aszódi, hanem bagi. Egy ideje 
azonban városunkban csövez
nek. A nyáron a vasútállomás 

egykori lángossütőjének bódéjá
ban húzták meg magukat, ami
kor pedig ez lebontásra került, 
akkor különféle anyagokból ké- 

szítéit sátorba költöztek. Alkal
mi szálláshelyüket a vasúti sínek 
túloldalán állították fel, amely 
már bagi közigazgatási terület
nek számít. Az aszódi önkor
mányzat, miután látókörébe ke
rült az eset, felvette a szomszé
dos településsel a kapcsolatot, 
ugyanakkor sürgősen megoldást 
keresett, mivel félő volt, hogy 
megfagy a két ember.

Manapság nem könnyű segíteni 
azokon, akiknek nincs hol meg
húzniuk magukat. A környéken 
nincs hajléktalanszálló, a buda
pestiek pedig általában tele van
nak. Mégis, a segítségnyújtás 
legnehezebb fázisa az volt, hogy 
aférfit és anőtrábírják, fogadják 
el a támogatást. Különösen az 
előbbi volt rossz bőrben. Ám hi
ába írt beutalót neki dr. Bodó 
Zsolt a hatvani kórházba, ahová 
fel is vették volna, a férfi kiabált 
a mentősökkel és a belgyógyá
szati osztály főorvosával, hogy 
engedjék őt haza. Ugyanez tör
tént akkor is, amikor a budapesti 
kríziskórház jelezte, tudják fo
gadni a gyenge bőrben lévő em
bert.

Miért volt az elutasítás? Talán 
azért, mert nehéz beismerni, 
hogy az ember odáig jutott, mu
száj elfogadni más segítségét. 
Vagy talán azért, mert féltették a 
magára hagyott sátrat, amelyben 
minden vagyonukat - két három 
ruhadarabot, használati eszkö
zöket-tároltak.
Az elhelyezés egyre sürgetőbbé 
vált, mivel a tél igencsak ki
mutatta foga fehérjét. De talán 
éppen a hideg hozta meg a 
döntést. Azt követően ugyanis, 

hogy a Polgármesteri Hivatal 
néhány illetékes tisztviselője 
több napig a helyszínen könyör- 
gött, húzzák meg magukat a 
képviselő-testület által kijelölt, 
ebben az esztendőben lebontásra 
kerülő épületben, ahol biztosí
tani tudják a fürdés és a fűtés le
hetőségét, a végén már válaszra 
sem méltatták őket.

Karácsony előtt azonban az 
asszony jelezte, mégiscsak el
fogadják a szállást.
A történet tehát happy enddel 

végződött, már amennyire an
nak lehet felfogni a szomorú 
tényt, hogy egyre többen szorul
nak az utcára különféle okok 
miatt. A képviselő-testület tag
jaiban a segíteni akarás mellett 
az aggodalom is felmerült. Ho
gyan lehet tavasszal kitenni a 
párost abból az épületből, amely 
tulajdonképpen életveszélyes
nek számít? Nem történik-e ad
dig valamilyen baleset, amely 
miatt éppen a segítséget nyújtót 
marasztalják el?
Ezekre a kérdésekre március
április környékén kapunk vá
laszt.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

A szakemberek eltérően gondolkodnak az agresszor további sorsáról

"Dlwatos” téma: oroszait a családilag
Igen aktuális témát választott 

a Gyermekvédelmi Szolgálat 
legutóbbi konferenciája tár
gyaként. Ezúttal ugyanis a 
családokban történő agresszi
óról esett szó a közös eszme
cseresorán.

Ma egyre többet hallani ilyen 
esetekről. Szilágyi Katalin ren
dőr őrnagy, a délután egyik elő
adója korántsem biztos, hogy 
nőtt az ilyen esetek száma, vi
szont ezek mostanában nyilvá
nosságot kapnak, mint koráb
ban. Az ilyen ügyekre egyéb
ként éppen a rendőrség sajtóre
ferensei irányítják rá a média fi

gyelmét, azért, hogy az átlag
polgár okuljon belőle.

Kérdés persze, hogy mennyi 
agresszív cselekedetről szerez 
tudomást a rendőrség. Nyemecz- 
né Andó Edit, a Gyermekvé
delmi Szolgálat vezetője úgy 
vélekedik, nagyon nehéz meg
győzni a sértettet arról, hogy vál
lalja fel a bántalmazás tényét an
nak érdekében, hogy az ag- 
resszort meg lehessen büntetni. 
Ehhez próbálják erősíteni a bán
talmazottat, aki éppen az újabb 
retorziótól tartva általában 
rendkívül nehezen nyílik meg. 
Márpedig a kört mindenképpen 

meg kell szakítani ahhoz, hogy 
az erőszak megszűnjön végre.

A gyermekvédelmi szakember 
úgy érzi, az utóbbi időben vál
tozott a rendőrség hozzáállása az 
ilyen ügyekhez, mégpedig po
zitív irányba. Korábban az volt a 
jellemző, hogy a rendőrök csak 
akkor szállnak ki egy családon 
belül történő veszekedéshez, ha 
már vér folyik. Mostanában 
szinte minden bejelentésre kivo
nulnak, hogy megelőzzék az 
esetleges tragédiát.

A szakemberek véleménye ab
ban megegyezik, hogy a család

ból az agresszort el kell távolí
tani. Abban viszont már eltérnek 
a vélemények, hogy ezt követő
en mi legyen vele. Egyre többen 
akadnak, akik úgy gondolják, 
hogy az agresszort is segíteni 
kell, hiszen általában ők sem 
erőszakossággal kezdték a csa
ládi-életüket.

2002-ben Aszódon 1 bejelentés 
érkezett bántalmazásról. A fele
ség tett feljelentést, mert a félj 
bántalmazta. Bár az agresszor 
itt is próbálkozott drasztikusabb 
módszerrel, hogy ezt vissza
vonja, az asszony kitartott, így 
rendőrségi ügy lett az esetből.

R.Z.
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Több, mint 12 ezer óra szolgálat

A polgárőrök bállal búcsúztatták az óévet
Több, mint egy hivatalos szer

vezet. Ez a benyomása annak a 
kívülállónak, aki be-betoppan a 
Galga Polgárőr Egyesület „ci
vil” rendezvényeire, és eltölt ott 
egy kis időt. Jókedv, baráti be
szélgetés, és ha olyan az alka
lom, akkor mulatozás jellemzi 
ezeket a találkozókat. A sok kö
zös, szolgálatban együtt töltött 
óra mára igazi közösséggé for
málta azt a csapatot, amelyik 
sokszor erején felül igyekszik a 
rendőrségnek besegítve megő
rizni a város közbiztonságát.

A Galga Polgárőr Egyesület 
tagjai karácsony tájékán bállal 
búcsúznak az óesztendőtől. A 
rendezvénynek mindig van egy 
hivatalos része, amelyen értéke
lik az addig végzett munkát, 
jutalmazzák a legjobban telje
sítő polgárőröket, megköszönik 
a szponzorok támogatását, és 
aztán közös vacsorával kezdetét 
veszi az est kötetlenebb része.
Szenoráczki Ferenc az egyesü
let elnöke ezúttal is tiszteletet 
parancsoló adatokkal tudott 
szolgálni. A polgárőrök már heti 
négy-öt nap teljesítenek szolgá
latot, 2002-től nemcsak éjszaka, 
hanem napközben is. Mindezt a 
szabadidejük rovására, térítés 
nélkül. A szokásos tennivalókon 
túl - járőrözés, baleset esetén 
forgalomterelés, rendezvények 
biztosítása stb. - 2002-ben még 
egy, az elnök szavaival élve hú
zós feladatuk volt, nevezetesen a 
Városháza épületének őrzése az

Állásajánlat
Aszód Város Polgármesteri 
Hivatala a pénzügyi irodába 
felvételre keres főkönyvi 
könyvelőt.
Elvárás: felsőfokú szakmai 
(mérlegképes vagy KALÁSZ) 
könyvelői végzettség, számító
gépes ismeret, önálló munka
végzés.
Előny: költségvetési gyakorlat. 
Bérezés: a köztisztviselői tör
vény szerint.
Jelentkezés: a pénzügyi iroda
vezetőnél. (2170 Aszód, Sza
badság tér 9.; Tel: 500-670) 

épület födémcseréje idején. Ezt 
két hónapon keresztül éjszakán
ként, hétvégéken pedig 48 órás 
szolgálatban végezték. Igaz, 
ezért különjuttatásban részesül
tek, az összeget az egyesület mű
ködésének biztosítására fordítot
ták. Évek óta nagy kihívásnak 
számít az Aszód Fesztivál biz
tosítása is, mivel rendre erre az 
időszakra esik a Forma I. mo
gyoródi futama, ahová ugyan
csak mennek biztosítani a pol
gárőrség tagjai. A Halottak Nap
ja idején egy héten keresztül

A vállalt feladat fegyelmet kíván

Pala Sándor az Év Polgárőre
(Folytatás az 1. oldalról)

érintő betörés után döntött úgy, 
csatlakozik a polgárőrséghez.
- Az egyik ingatlanom tárolóhe
lyiségét törték fel, és vittek el 
néhány eszközt. Nem az ello
pott érték nagysága keserített el, 
hanem az, hogy az eszköze
imhez illetéktelen személy 
nyúlt hozzá, és vitte el saját ha
szonszerzése céljából. Egyéb
ként többen kérdezték már tő
lem, miért lesz az ember 
polgárőr. Nem vagyunk egyfor
mák, nyilván mindenkit más és 
más csábít. Van, aki azért dönt 
így, ezzel egy kicsit színesebbé 
teheti az életét, hétköznapi ka
landokat élhet át. Mások szá
mos sikerélményt értek meg 
polgárőrként, és ez hajtja to
vább őket. Akad, aki a rossz, a 
nem tisztességes embereken 
akar bosszút állni, illetve mega
kadályozni őket, hogy többször 
ne tudják megtenni. Én talán 
ebbe az utóbbi csoportba tar
tozom.
- Megváltozott a személyisé
ge, az élete a polgárőrségbe 
való belépését követően?
-A személyiségem remélem, 
hogy nem, az életritmusom ala
kulásában minden bizonnyal 
szerepet játszik az önként vál
lalt feladat. Azt vallom, ha 
valaki vállalja a szolgálatot, ak
kor egyben bizonyos rendsza
bályozást is vállal. Tudnia kell, 

vigyáztak a temetőre, nem is 
történt viráglopás, sírkőron
gálás. Fontos lépcsőfok a szer
vezet életében, hogy az általá
nos iskolában bűnmegelőző 
programot sikerült beindítani. 
Összességében a polgárőrök 
2002-ben 12.500 órán át vi
gyáztak a város közbiztonságá
ra.

A beszámoló után Bagyin 
Józsefpolgármester, majd Sztán 
István ezredes köszöntötte a 
jelenlévőket, és köszönte meg a 
közösségért végzett munkát, ezt 

polgárőrként hogyan öltözköd
jön, hogyan viselkedjen. Nem 
hozhat szégyent az egyesü
letre, a vele együtt szolgálatot 
teljesítő rendőrre. Azt is el
mondhatom, hogy aktív közös
ségi életet élünk, és talán éppen 
ebben van a csoportom ereje. 
Évente több közös programot 
szervezünk, például gombát 
gyűjtünk, horgászunk vagy 
csak összejövünk és beszél
getünk. Ebből mára már barát
ságok szövődtek.
-Említette, hogy akad, akit a 
hétköznapi kalandok lehető
sége vonz a polgárőrséghez. 
Ön élt-e át ilyet?
- Volt ilyen esetem. Egyszer a 
Vécsey Helyőrségi Klub ren
dezvénye alatt eltulajdonítot
tak két kerékpárt. Az elkövetők 
után eredtünk, és végül Karta
lon fogtuk meg őket. Túlerő
ben voltunk, úgyhogy könnyen 
rá lehetett venni őket, vigyék 
vissza a bicikliket. A kerékpá
rok tulajdonosai végül nem tet
tek feljelentést.
- Ön szerint a polgárőröknek 
köszönhetően javult-e Aszód 
közbiztonsága? 

azok a fránya telefonszámok...
A V-Fon Rt. ISDN akciója nem volt összhangban a telefonkönyv 
kiadásával, ezért egyelőre a régi számok találhatók a könyvecs
kéjükben. Sokan még mindig a 400-056-on keresik a GAMÉSZ-t, 
pedig az intézménynek már egy ideje 500-550 a száma.

követően került sor a kitünte
tések átadására. Az egyesület 
vezetősége idén Pala Sándort 
választotta az Év Polgárőrének, 
négy tag pedig a megyei szö
vetség oklevelét kapta.
A kötetlenebb blokkot a Városi 
Civil Vegyeskar nyitotta meg re
mek énekcsokrával, hogy aztán 
fokozatosan a tánc vegye át a 
főszerepet. Aki azt gondolja, 
hogy ezen az éjszakán a 
rosszban sántikáló embereknek 
az átlagosnál nagyobb esélyük 
volt tettük végrehajtására, azok 
tévednek. Ugyanis a polgárőrök 
szolgálatba beosztott tagjai ek
kor is járőröztek. R.Z.

- Nincs összehasonlítási ala
pom, de úgy gondolom, nem 
rosszabb a helyzet, mintha nem 
lenne polgárőrség. A jelenlé
tünket visszatartó erőnek ér
zem, ezzel pedig elértük cé
lunkat, hiszen a feladatunk a 
bűncselekmények megelőzése.
- Lehet azt tudni, hogy az 
aszódiak hogyan vélekednek 
az Önök tevékenységéről?
- Nyilván akadnak, akik 
közömbösek ezzel kapcsolat
ban, de úgy gondolom, a több
ség elismeréssel vélekedik a 
munkánkról. A Halottak Napja 
idejére szervezett temetői jár
őrözés alkalmával például töb
ben megköszönték, hogy meg
akadályozzuk a virágok ellopá
sát. Áz ilyen elismerő szavak 
mindig újabb lökést adnak, 
hogy érdemes folytatni.

- A család mit szólt annak ide
jén, amikor bejelentette, hogy 
polgárőr lesz?
- Közömbösen fogadták a hírt, 
és rám bízták a dolgot. Ma már 
úgy érzem, hogy támogatnak. 
A feleségem mindig szendvi
csekkel lát el, ha szolgálatba 
megyek, a fiam pedig már há
rom alkalommal belekóstolt a 
szolgálatba.
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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 mé
száros és bérlő Petrovics Ist
ván: Elhoztam Őt Professzor 
úr Pestről, mert ott sokat ólál
kodott 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- 
(Petőfi 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-

Aszódi Honismereti Akadémia indult
Ismerjük meg szülőföldünket! 

Ismerjük meg lakóhelyünket!” 
Ez a mottója annak az előadás
sorozatnak, amelyet a Városi 
Könyvtár és a Petőfi Múzeum 
közösen szervezett. Az első is
meretterjesztő, Mit rejt a föld? 
című előadásra január 12-én a 
Petőfi Múzeumban került sor dr. 
Kulcsár Valéria kandidátus köz
reműködésével. A további esték 
időpontjai és előadói:

Január 27. 17.30 Petőfi Múze
um:

Aszód és Szentkereszt virág
zása és pusztulása
A város és lakói a középkorban 
és a török korban.
Előadó: Horváth Lajos, a Parla
ment nyugalmazott főlevél
tárosa
Korreferátor: dr. Miklós Zsuzsa 
kandidátus, a MTA Régészeti 
Intézet régésze

Február 3. 17.30 Az Evangé
likus Egyház Gyülekezeti terme 
(Szontágh lépcső):

“Aszód, a Galga mente „fővá
rosa”
Aszód aXVIII-XX. száazadban 
Előadó: dr. Asztalos István törté
nész
Korreferátor: Detre János evan
gélikus esperes 

ség keretében felszentelésre 
került Petrovics Tamás (+Do- 
mony, 1817. április 2.), Tóth 
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
nálj a magát.

Február 17. 17.30 Az Evangé
likus Egyház gyülekezeti terme:
A múlt értékei a jövő záloga
A város XVIII-XX. századi 
építészeti emlékei-a XXI. 
század városfejlesztési tervei 
Ismertetőt tart: dr. Asztalos 
István történész
Meghívott előadók: Chugyík 
János városi képviselő, Fehér 
Endre mérnök, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki irodájának 
vezetője

Március 3. 17.30 A Művelődés 
Háza kamaraterme:

„Galga parti Athén” 
írók, költők, muzsikusok, fes
tők - Aszód művészeti emlékei 
Előadó: dr. Asztalos István tör
ténész
Közreműködik: Kovács Fe- 
rencné, a Podmaniczky Művé
szeti Iskola tanárai és növen
dékei.

Március 16.10.30 Gyülekezés a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola kapujában:

Kisváros a Galga mentén
A sétát vezeti: dr. Asztalos István 
Segítői: Asztalos Tamás múze
umigazgató, Buzgán József r.k. 
plébános, Detre János evangé
likus esperes

FELHÍVÁS! 
Kedves Aszódiak!

Mi ezt a sírkövet Aszód Város 
Közönsége nevében kívánjuk 
felállítani. Bekerülési összege 
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 befi
zetheti a múzeum keretei kö
zött működő Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Mú
zeumi Alapítvány OTP 
11742166-20018786 számla
számúra.

Március 24. 17.30 Művelődés 
Háza kamaraterme:

„Sej, mikor mentem Aszód 
városába...”
A város néprajzi emlékei 
Előadó: PhD Klamár Zoltán, a 
Petőfi Múzeum néprajzkutatója 
Közreműködik: az Aszódi 
Nyugdíjas Hagyományőrző 
Csoport és a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola énekkara

Április 7.17.30Művelődés Háza 
kamaraterme:

Á2. Európai Unió kapujában
Aszód a XXLszázad hajnalán 
Kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: Bagyin József pol
gármester, Gersei Ferenc városi 
és megyei képviselő, dr. Skultéti 
Csaba független publicista.
A beszélgetést vezeti dr. Aszta
los István történész
Az este folyamán kerül sor az 
Aszódi Honismereti Akadémia 
záróünnepségére, az előadásso
rozat résztvevőinek az Emlék
lap átadására.

A programot a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány 
támogatta.
A szervezők minden érdeklődőt 
szerettei várnak. Az előadások 
ingyenesek.
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KÉSZPÉNZFELVÉTEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

=t> 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

■=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

■=> Diszperzit - Héra - Limit
■=> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők
Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig
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ASZÓDI

Hová illant el a gázpénz?
Levelem, amelyet a képviselő

testületnek is eljuttattam, a Pol
gármesteri Hivatal egy újabb 
baklövésének köszönhetően 
írom. íme, ismét egy újabb frics
ka az aszódi polgároknak a gáz
bekötéssel kapcsolatos bürok
rácia útvesztője miatt.

Köztudott, hogy annak idején 
az ezzel kapcsolatos kedvező 
ajánlat - tudniillik hogy a ve- 
szélyeshulladék-lerakóhelyért 
cserébe az aszódiak ingyen köt
tethetik be a gázt - a szó elszáll, 
az írás megmarad ténysze
rűsége folytán a semmibe ve
szett. Most „csak” 22 család itta 
meg a levét a Polgármesteri 
Hivatal trehányságának követ
keztében.
2002. június 18-án fizettük be a 
MOL-GÁZ részére a 135 ezer Ft 
hálózatfejlesztési hozzájárulást. 
Siettünk, hogy a tél beállta előtt 
az összes tatarozási munkát be 
tudjuk fejezni. Tisztelet a MOL- 
nak, szinte napok alatt lezajlott a 
papírmunka, így jöhetett a dolog 
gyakorlati része. Nekünk sze
rencsére tudomásunkra jutott, 
hogy a befizetett összeg egy 
részét közműfejlesztési támo
gatásként vissza lehet igényel
ni. Erről a MÓL Rt világosított 
fel. Akik a Polgármesteri Hi
vataltól várták ugyanezt, rosz- 
szul jártak, mert elutasító vá
laszt kaptak.
Ezután hónapokig vártunk tü

relmesen. 2002. november 19- 
én meguntuk a várakozást, és 
felhívtuk az illetékeseket a 
Polgármesteri Hivatalban, hogy 
mikor kapjuk vissza a tá
mogatást. Azt a választ kaptuk, 
hogy ők nem kapták meg a be
fizetők listáját. Visszahívtam a 
MÓL ügyintézőjét, aki el
mondta, hogy 2002. szeptem
ber 6-án adták fel a keresett 
levelet Bagyin József polgár
mester úr részére, hogy a 
visszaigénylést szeptember 20- 
án eszközölni lehessen. Ugyanis 
ezt csak minden harmadik hó
nap 20. napján tehetik meg az 
illetékes önkormányzatok. Ezek 

után ismételten felhívtam a 
Polgármesteri Hivatal ügyinté
zőjét, hogy7 elmondjam, mit és 
hol keressenek.

Csodálatos, hogy ily módon 
egyszerre előkerült a lista, és két 
hónap elteltével iktatásra került. 
Most már csak hónapok kér
dése, és a 22 család talán visz- 
szakapja azt az összeget, ami jár. 
Öt hónapos késéssel. Talán a 
Polgármesteri Hivatalt is köte
leznie kellene a késedelmi ka
mat fizetésére, hiszen a hivatal is 
ezt teszi már pár napos késés 
esetén is.
Úgy érzem, a mi önkormány

zatunk nem az olyan egyszerű 
emberekért van, mint amilyenek

A panaszbeadványra az alábbi 
információval szolgálok a 
tisztelt Olvasóknak.

A gázközművagyon a MOL- 
GÁZ Kft. tulajdonát képezi. A 
közműfejlesztéssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról, kö
zöttük az éves közműfejlesztési 
hozzájárulásról szórólapon ke
resztül tájékoztatja az érdeklődő 
lakosságot, de az információkat 
a hivatalban is megadjuk, 
szükség szerint. A Polgármesteri 
Hivatal hatásköre mindössze 
annyi, hogy a MOL-GÁZ által 
közölt lista alapján negyedé
venként igényelhetjük vissza a 
közműfejlesztési támogatáso
kat. A negyedéves közműfej
lesztési visszaigényléseket úgy 
kell elküldenünk, hogy az a 
negyedév utolsó hónap 20-ig be
érkezzen.

A III. negyedéves igénylést a 
MÓL folyamatosan hozzánk 
érkező (kb. 300- 350 főt érintő) 
listái alapján határidőre elküld
tük. A panaszlevélben érintett, 
szeptember 6-ra keltezett 22 fos 
lista hivatalunkba (az iktatás 
adata szerint) szeptember 19-én 
érkezett. Ezért az ezen a listán 

mi vagyunk. Családomat az el
múlt években is több sérelem 
érte az embertelenségük, tre- 
hányságuk, nemtörődömségük 
miatt. Szeretném egyszer már 
egyszer megtapasztalni azt a 
nagy egyenjogúságot akkor is, 
ha egy problémával fordulok a 
Polgármester Úrhoz. Nem csak 
akkor kell emberszámba venni 
minket, amikor a választások 
idején névre szóló levelet kül
denek.
Bízom abban, hogy a képvi

selő-testület odafigyel majd az 
ilyen esetekre, elérve ezzel azt, 
hogy a hozzám hasonló embe
rek bátran hozzájuk fordul
janak. A demokrácia ugyanis er
ről (is) szól.
Az ügyben érintett családok lis
tája egyébként nálam megta
lálható, a telefonszámomat meg
hagytam az Aszódi Tükör szer
kesztőségében.

Rada Józsefné

szereplő befizetések vissza
igénylése már a IV. negyedévre 
esett. A TÁH a negyedéves köz
műfej lesztési támogatásokat 
következő hónap közepén utalja 
át a hivatal számára, amelynek 
kifizetéséről haladéktalanul 
gondoskodunk. Ennek megfe
lelően a 22 fő január végéig 
megkapjaanekijáró összeget.

A Polgármesteri Hivatal a 
közműfejlesztésekkel kapcso
latos befizetéseket nem kezeli a 
számláján és nem fűződik érde
ke ahhoz, hogy a visszaigény
léseket “nem törődöm, trehány, 
embertelen” módonkezelje.

.Amennyiben a panaszos konk
rétan tájékoztatott volna, hogy 
korábban milyen jogsérelem ér
te, úgy a rendelkezésünkre álló 
iratok és jogszabályi keretek kö
zött arról is tudtam volna infor
mációt adni.

Tisztelettel:
Kissné Kulybus Gizella

Jegyző

Tisztelt Szerkesztőség!

Azért fordulok Önökhöz, hogy 
segítsenek, hátha rám figyelnek 
az illetékesek, aki az újságon 
keresztül talán elolvassák sora
imat. Itt átél, lehet sok csapadék, 
úgy, mint eddig. Azt a vizet az 
udvarom nyelte, a mérget én. 
Nagyon szépen megcsinálták a 
Kender utcát, csak hat csatorna 
vize jön hozzám: Szóltunk az 
illetékeseknek, el is jöttek több
ször is, Utoljára azt mondták, 
majd jövőre. Kis úr is jelent
kezett, biztos gondolta, meg
nyugtatja a mamát. Ez sikerült 
is, olyan ideges lettem, hogy 
azóta még jobban szédülök. A 
betegségemet a polgármester úr 
is fokozta, aki azt mondta fi
noman: Jucika néni, lejtnek fo
lyik a víz.
Ha vannak jó emberek, a vizet el 
lehet vezetni. Jelenleg jut belőle 
a pincébe, a ház mögött vissza
jön az utcáról a WC-be. Ezt már 
alig merem használni, félek, 
hogy összedől. Én bekötöttem a 
csatornába, mégis sarat söprök a 
lefolyóba.
Szerencsére vannak jó szomszé
daim is, akik segítenek nekem, 
például Szabolcsi János, Barná- 
né és az Anikó az SZTK-ból. 
Szeretném, ha ez bekerülne az 
újságba.
Nem tudok sehová menni, mert 

beteg vagyok. Öt éve szélütés 
ért, és az egyik szememre nem 
látok. Ezt a levelet egy hétig ír
tam, nagyító segítségével. 
Kérem az illetékeseket, segít
senek, mert bajban vagyok.

Özvegy Nagy Jánosné 
Kender u. 1.

Olvasóink 
figyelmébe!
Tisztelettel arra kérjük Olvasó

inkat, amennyiben még nem újí
tották meg előfizetésüket, szí
veskedjenek megtenni, mivel a 
februári számot csak a hosszab- 
bítóknak postázzuk. A lap ára 
februártól 70 Ft-ra emelkedik. 
Előfizetőinknek 700 Ft-ot kell 
fizetnük, vagyis két számhoz in
gyenjutnak hozzá. Üdvözlettel:

Rácz Zoltán
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Kedvenceink védelmében
(válasz)

Gondolatok az MTV
Főtér című műsoráról

Január 5-én sugározta a Ma
gyar Televízió a Főtér című mű
sorát, amelyben ezúttal Aszód és 
térsége kapott főszerepet. Nem 
tudjuk, kinek volt köszönhető ez 
az összeállítás. Nagyon hiá
nyosnak találtuk, és felhábo
rodtunk, mert sok minden ki
maradt, amire büszkék va
gyunk városunkban.
Helyeseljük, ami be lett mu

tatva, csak keveselltük, hiszen 
mégiscsak furcsa, hogy a tér
ségből Aszód jutott a legkeve
sebb idő.
Vannak népi hagyományai 
Aszódnak, amelyekből sokat 
felelevenítettünk. A népi ételek 
közül is tudtunk volna főzni, hi
szen számos klubtagunk ért el 
szép sikereket a Népi ízek 
Fesztiválján. Van zeneiskolánk, 

amely szép sikerekkel büszkél
kedhet, van Mukk József opera
énekesünk. Három énekkar mű
ködik szép sikerekkel. Szó sem 
esett arról, hogy a Javítóintézet 
területén működött egykor a 
Lloyd repülőgépgyár Büszkék 
vagyunk az új intézményeinkre: 
az Evangélikus Gimnáziumra, a 
Petőfi Gimnázium új kollégi
umára stb.
Minden nyugdíjastársam elége
detlenségét közvetítem ezzel a 
pár sorral. Remélem, vélemé
nyünket megértéssel fogadják. 
Senkit sem akartunk megbánta
ni, csupán szeretünk sok jót hal
lani szeretett városunkról.
Az aszódi Nyugdíjasklub nevé
ben:

Szilágyi Sándorné 

Egyetértek Papp Balázs cik
kével, miszerint a városnak ten
nie kellene valamit az állatok vé
delmében!

A mérgezés kegyetlen dolog, 
nem tudom, hogy van lelke vala
kinek ilyet tenni! Nincsjoga sen
kinek kioltani egy háziállat éle
tét, az ilyen ember az én sze
memben éppen olyan gyilkos, 
mint aki embert öl!

Sajnos nem csak az felelős az ál
latok életéért, aki mérgezi őket, 
hanem az is, aki nem óvjam fe
lelőtlenül kiengedi az utcára, ez
zel különböző veszélynek teszi 
ki kedvencét!

Aszódon nap mint nap gazdát
lan kutyák kóborolnak, akiket 
látva mindig elszorul a szívem. 
Kiszaladnak az úttestre, elüti 
őket az autó, megtámadja egy 
náluk erősebb kutya - jó esetben 
megússza vérző sebekkel! Az 

ilyen gazdákat is felelősségre 
kell vonni! Nem lehet Aszód ut
cáin egy kellemes sétát tenni, 
mert aki szereti az állatokat és 
félti őket, csak rossz élménnyel 
térhet haza.

A kutya olyan, mint egy gyerek! 
Nekünk kell vigyázni rá, hogy 
nem menjen ki a kapun, de ha ez 
véletlenül mégis bekövetkezik, 
addig kell menni, amíg meg nem 
találjuk! Ne csukjuk be a kaput, 
hogy “majd visszajön”, mert ha 
tévedtünk, sok szenvedésnek 
tesszük ki kedvencünket. 
Higgye el mindenki, aki mellett 
még nem nőtt fel kutya, hogy ép
pen csak beszélni nem tudnak! 
Lelkűk van! Nem úgy, mint sok 
embernek!

Király Gyöngyi

Újévi köszöntő
(Elhangzott 2003.január elsején 0 óra 5 perckor Aszód főterén)

Üzenet
Határkőhöz érkeztünk. Senki 

sem tudja, hány ezer éves 
hagyomány az óév búcsúztatása, 
az újév köszöntése. Hoz
zátartozik az önfeledt vidámság, 
az önvizsgálat, nagy elha
tározások, fogadalmak tétele. 
Mennyit érnek, meddig tartanak 
ezek a fogadalmak? Elmondok 
erre egy példát. Valóban meg
történteset.

Szülőfalumban élt egy sánta 
cipész, akinek volt vagy 10 
gyereke. Az italt is szerette, de a 
nagy családot is el kellett 
tartania. Ezért a cipészkedés 
mellett éjjeli őrséget is vállalt. 
Útja, mint éjjeliőrnek, mindig el
vezetett a kocsma előtt is, és 
mindig zárás előtt. Ő pedig nem 
tudta megtenni, hogy be ne tér
jen egy fröccsre, vagy amit ép
pen megkívánt. Egyszer mégis 
megfogadta, hogy most nem fog 
bemenni a kocsmába. Közele
dett sántikálva az italbolt felé, A 
lába be akarta vinni. A szíve

befelé húzta, de az esze azt 
mondta: Gyula, te erős akaratú 
ember vagy, most nem mész be! 
Sikerült. Eljutott a következő 
házig. Ott megállt, megveregette 
saját vállát, mondván: Gyula, te 
A jelen perc a jövendőnek ára. És a jelent a múltfizette meg. 
Elmúlt egy év, hagy jöhessen egy másik. És én hiába kérdem, 
hogy: minek?
Mikor az egyik élet fölneszei, a másik élet elnémul és elül. 
Milyen bölcsen is rendelték el ezt,- S milyen kegyetlenül!

Ó Isten, teremts hát a semmiből Új esztendőt nekünk,/ Fehér 
lapot, hogy írjuk végre rá igaz történetünk:
A szeretet s a jóság álmait

Más hangulat ugyanebből a versből:

Mit bánjuk, hogy lejár az év! Énekre ajk és táncra láb! 
Használja, ki mozogni tud, Ezt az előnyét legalább, 
Hajráfiúk! Ez a pohár... Föl a kehelyt, koccantsatok!

Vígan! Az óév haldokol, Nevessünk, mint örökösi, - Hajrá 
fiúk! Ez a pohár, az évért, mely kiszenvede;
Emléke fönn lesz holnap is...Egy kis mámor futó köde.

Buzgán József

erős voltál, most már visszafor
dulhatsz és megihatsz egy pohár 
fröccsöt.
Az ünnep hangulata kedvéért 
néhány sort idézek Reményik 
Sándortól is:

SHeá/ioA én hitel, hedcet. 
szép szerelmet, Au tanelmel, 
tdaAAoz fényt, csodál, álmot, 

Aéhességes Aoldoyságot, 
magyart szét és égre AéAel, 

emA&zartcá emAezségel, 
vevsehet, célt, igazságot, 

daltól dertasjoAA világot, 
éoArtoA mellé tártsnaA fáAal, 

cfiapféngt, 
amely el nem fártod, 

tehintelel szeméenézee, 
éjt meg nappalt soAa félte, 
Aézfogásos tiszta csöndet, 
és mosolyáét minél toAáelJ

rSŐaloyA fózstf 
eAíit AáánoAfJ
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2003.évi horgászengedély 
(felnőtt, ifi,gyermek) 

kiváltása folyamatosan!
Éves jegyek, napijegyek kaphatók!

Egész énben: 
bot + orsó 

együttes násáalása 
esetén 
1O% 

kedvezményi

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth L. u. 63 =-^IxUsslllil Li. U. 03. fSjjfi 

Tel.: 06-302/670-884
Nyitva: H’P: 947>Szo: 842

Elő
állatok: p 
teknős,

papagáj, 
hörcsög, 
tengeri I Choppi 
rákok

Tenyésztőknek: 
minőségi tápok, )! 

kiegészítők.

Purina

PRO PÁC

Eukanuba*'-
Flcrtazor

Állatbarátoknak:
minden, amire

ROYxiL cknin
n u nnm

Felsőfokú végzettségi 
munkatársat keresünk controller 

és vezető
számviteli felelős munkakörre

Fizetés megegyezés szerint
A jelentkezést önéletrajzzal a GREX Rt.
1625 Budapest, Pf.: 100 címre kérjük. 

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

NEW FRANKASHOP Kereskedelmi és Szolgáltató BT. ' A 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT -r~~~

Aszód, Kossuth L.*). 71. Tel:28 500-450
28 500-451; 06 20 941-6533

'■jWÜSri' toJSÉ:Hi£lL.d»ÉÉM -
FÁpyÁtJLéT

Fagyálló folyadék többféle 
kiszerelésben kapható!

A ilKiHHKe/éUlW cljsKell tudni Indulni _..

IVlonbcit
akkumulátorok (USA)

. 2 év Qorcfricí<átvcaí! -
12 V 44 Ah-tói 12 V230 Ab-ig .

Suzukihez 12V 35Ah teljesítménnyel is! j

INGATLAN
IRODA

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

ügyfeleinket az ügyvédi irodában
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A Skoda slágerakciói

SkodaAuto Megjelentek, és 2003. február 28-ig 
ígényelhetőek a Skoda legfrissebb aján

latai!* Amennyiben új autót szeretne, válasszon egyet - ajándék téligu
mi • kamatmentes hitel • egyedülálló beszámítási lehetőség (akár 
+200 000 Ft) és élvezze a vezetés harmóniáját!
* Akciós ajánlatunk nem vonatkozik a Fabia Ecö, Octavia Ratio és Superb modellekre, valamint egyszerre csak 
egy vehető igénybe. Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-9,21/100 km • CO2-kibocsátás: 132-221 g/km.

11^1^1*11317 2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
r alUO AUlüliaZ. Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720

E-maíl: skodaertekesites@patocsauto.huwww.patocsauto.hu

mailto:skodaertekesites@patocsauto.hu
http://www.patocsauto.hu
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Egy kis nyelvelés

Lábtyű AJANLATA
Egely György:

Borotvaélen
Ezekben a hideg napokban 

eszébe ötlik az embernek, vajon 
a hideg elleni védekezés hatásos 
módját miért csak a kezünk vé
delmével kapcsolatban őrizte 
meg nyelvünk. Ha kesztyű sza
vunk van, miért nincs e szónak 
páija, mondjuk, a lábtyü? Miért 
használjuk a láb védelmével 
kapcsolatos viselet neveként a 
német eredetű zokni szót?

A kérdés teljesen logikus, és - 
amint ki fog derülni - nem is 
olyan különleges. De mielőtt 
magyarázatot adnánk rá, nézzük 
meg kesztyű szavunk rövid tör
ténetét.

A szó viszonylag korán fel
lelhető írásos emlékeinkben, 
amire logikus magyarázatnak 
tűnik, hogy a kezet régóta igye
keztek oly módon is védeni a 
hideg - vagy más kellemetlen
ség ellen -, hogy közben munkát 
is lehessen végezni. (A később 
divatba jött muff elsősorban az 
úriasszonyok viseletéhez tarto
zott, mivel nem munkára rendelt 
ruhadarab volt.) 1359-ből már 
van adatunk az írásos előfordu
lásra vas kezthew alakban. 1408- 
ban már Kezthyws formában 
személynévként is felbukkant a 
szó. Majd - többek között - 
késztyü; far kasbőrkesztü; Kestü; 
keszti alakban bukkan fel a szó, 
de mindig azonos jelentésben.

Abban nincs vita, hogy a szó 
előtagja a kéz szavunk. Az azon
ban már nem egyértelmű, hogy 
pontosan hogyan alakult ki a mai 
hangalak, s pontosan milyen je
lentéstartalmat hordozott a szó 
második, a mi szempontunkból 
kétségtelenül érdekesebb része. 
Egyesek szerint a szó utótagja a 

tesz ige melléknévi igenévi alak
jából, kezet utánzó, formázó je
lentésben vált a szó második ré
szévé.

Szempontunkból azonban az 
a legfontosabb, hogy a nyelvú
jítás korában (a XVIII. század 
vége, XIX. század eleje) már az 
utótagot képzőként kezelték - 
pl. billentyű, emeltyű, dugattyú 
stb. - ,s a kesztyű szavunk mintá
jára megalkották a (még szigo
rúan követve a hangrend és 
illeszkedés szabályait) lábtyú 
alakot az idegen eredetű zokni 
szavunk kiszorítására. A szó 
1786-ban jelent meg írásban, 
szórványosan használták is a 
XIX. század végéig, de aztán 
végleg feledésbe merült.

Meghonosodni nyilván azért 
nem tudott, mert a zoknit vagy 
pamutharisnyát viselő körökben 
nem magyarul társalogtak, s 
fütyültek a nyelvújítók lelemé
nyére, az egyszerű emberek kö
rében pedig a bakancsot vagy 
csizmát kapcával gondosan kö
rültekert lábra vették fel, ezek
ben a körökben nem viseltek 
zoknit vagy harisnyát.

De maga a szó nem ment tel
jesen feledésbe. Évekkel ezelőtt 
egy fővárosi üzlet kirakatában 
láttam egy olyan zoknit, mely 
az öt lábujjnak megfelelően meg 
volt formázva, s mellé nem azt 
írták, hogy zokni, hanem azt, 
hogy: lábtyü. Nyilván tréfából, 
de már a kesztyű szó mintájára 
vegyes hangrendű szó vált belő
le. Ráadásul szellemes megol
dással, mert az elnevezés felhív
ja a figyelmet a hagyományos 
zokni és a lábtyű közti különb
ségre. -g-1 

Két hajót láthat az olvasó aján
lati könyvünk megosztott borí
tóján. Az egyiken egy európai 
hajó szeli a habokat a másikon 
egy ázsiai dzsunka. Az európai 
tengeijárón a felirat: tűrt, az 
ázsiain: tiltott. Mi ez a kettősség, 
és miért -e titokzatos cím? Erre 
kapunk választ a könyv elolva- 
sakor.
Egely György e könyvében nem 
kevesebbet állít, mint azt, hogy 
az emberiséget nem a tudás, ha
nem a tudatlanság jellemzi. Vé
leménye szerint találmányaink 
jelentős része sokkal inkább a 
véletlennek köszönhető, mint
sem a tudatosságnak, a termé
szet által biztosított szimmetria 
kihasználásának. Olyan találmá
nyok sikkadtak el, amelyek 
használatával - ez biztosította 
volna a technikai haladás kö
vetkező lépcsőfokát - sokkal 
előbbre tartana az emberiség. A 
számos, a könyvben ismertetett 
találmány különböző okok miatt 
- rendszerint egy-egy ellenér
dekelt csoport közbenjárásának 

Január 27-én 17.30 órakor a Petőfi Múzeumban az Aszód Hon
ismereti Akadémia soron következő előadása Aszód és Szent-ke
reszt virágzása és pusztulása címmel városunk középkori életét is
merteti meg az érdeklődőkkel. Előadó Horváth Lajos, a Parlament 
nyugalmazott fölevéltárosa.

Január 28-án 18-30-kor a Művelődés Háza kamaratermében 
Maczkó Mária népdalénekes és Szabó András versmondó közre
működésével láthatják-hallhatják az “Országunknak meg-áldoz- 
tak” című irodalmi estet. A belépés - a Magyar Kultúra Napjára va
lótekintettel - ingyenes.

Február 2-án vasárnap 19 órakor a Művelődés Háza kamara
termében felhőtlen zenélésre kerül sor a JAZZKLUB keretében. 
Fellép: Bubenyák Zoltán és barátai. Belépődíj: 300 Ft.

Február 3-án 17.30-kor az Evangélikus Egyház gyülekezeti 
termében hallgathatják meg dr. Asztalos István történész Aszód, 
a Galga mente fővárosa című előadását, amely a város XVIII-XX. 
századi életébe avatjabe a kíváncsiskodókat.

köszönhetően - nem került a 
mindennapi használatba. Egely 
nem véletlenül választotta e két 
hajót pédaként. Az európai egy 
lassú fordulású, bonyolult kötél- 
zetű, sok tengerészt igénylő jár
mű volt, amellyel mégis föld
részeket sikerült meghódítani. 
Az ázsiai vitorlázata a madarak 
szárnyára emlékeztet, és a csúcs
technikát képviseli. Kétezer 
évvel korábban építették, mint 
európai testvérét. Hogy miért 
nem hódították meg vele a vilá
got? A könyv tanúsága szerint 
azért, mert a kínai császár meg
tiltotta használatát.
A szerző arra próbálja felhívni a 
figyelmünket, hogy az emberi
ség már nem sokáig folytathatja 
a Föld önemésztő kihasználását. 
Közel az utolsó, a végső olajrob
banás, és ez gazdasági, társa
dalmi válságokat eredményez
het.
Nem könnyű olvasmány, de 
nagyon elgondolkodtató ez a kö
tet, mindenképpen megérdemli 
a figyelmet.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 3 db dohányzóasztal, 2db tárgyalóasztal, 1 db lemeztá
roló szekrény és 1 db falikút Érdeklődni lehet a Városi 
Könyvtárban. Telefon: 400-606

Árván maradt fekete-fehér nyakkendős kiskutyák szerető gazdikat 
várnak. (November elején születtek.) Megtekinthetők Aszódon a 
Podmaniczky u. 14. szám alatt. (A Jolika vegyesbolt mellett.) Tele
fon: 402-549; 30482-7873

A Közművelődés Otthona állandó programjai:
Minden szombaton 17-től 22 óráig: Tinidisco. Belépés csak tag 
sági igazolvánnyal!
Január 31-től péntekenként 14-től 16-ig: Játszóház.
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gi|h 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
Nőket keresünk három műszakos munkarendbe gumiüzembe, illetve 
üveg-előkészítő üzembe.
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány

Jelentkezés: 
Aszód, Pesti út 19/a

Személyesen minden kedden és csütörtökön 10-től 11-ig a 
személyzeti vezetőnél- Tel: 28 400-680

KIABÁLÁS
Aszódon

KILÓS RUHÁK
BOLTJA

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

Szó: 8-12 
íe AmÁtW
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Az életigenlés hajtja őket

Ünneplés angyalokkal és pásztorokkal
Bensőséges, megható ünnep

séggel zárták a 2002-es eszten
dőt a Városi Nyugdíjasklub tag
jai. Szépen megterített asztal, 
gyönyörűen feldíszített fenyőfa 
várta azt a mintegy száz főt, 
akiket a szakadó hóesés sem 
tudott otthon marasztalni.

Persze a nyugdíjasaink nem
csak külsőségekkel, hanem lé
lekben is felkészültek a kará
csonyra. Ritkán látható igényes 
műsorral, az ünnepkörhöz fűző
dő versekkel, énekkel, betle- 
hemes játékkal kedveskedtek a 
résztvevőknek, akik a végén kö
zös énekléssel kapcsolódtak 
bele a műsorba.
Öröm volt nézni az idősebb ge
neráció lelkesedését, észre
venni az apró ötleteiket, amikkel 
ismét színesíteni tudták a prog
ramjukat. Hogy mi a titkuk a 
más korosztály számára is példát 
mutató életigenlésüknek? Erre 
valószínűleg Szilágyi Sándorné 
klubvezető adta meg a választ

Kis csomag, nagy öröm karácsonyra

Lépcsőkkel küszködnek 
a mozgáskorlátozottak

A tél leginkább talán a fogya
tékkal élő, mozgássérült embe
rek életét nehezíti meg. A sok 
helyen hiányzó rámpák okozta 
közlekedési akadályok számát 
ilyenkor tovább növeli a kedve
zőtlen időjárás. Ennek ellenére 
sok mozgássérült ember igye
kezett a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban megrendezett ka
rácsonyi ünnepségre.
- 187 regisztrált fogyatékos él a 
környékünkön. Rendkívül ne
héz kimozdítani őket, három 
hagyományosnak mondható 
programunk azonban már van: 
ilyen a közös szalonnasütés és a 
nyári strandlátogatás, és termé
szetesen a karácsonyi ünnepség
- számolt be az egyesület életéről 
Takács Lajos, a mozgáskorláto
zottak egyesületének körzeti tit
kára.

Az egyesület aszódi körzete 

köszöntőjében, amikor azt 
mondta, a nyugdíjasklub olyan, 
mint egy nagy* család, amelynek 
tagjai szeretnek ajándékot kapni, 
ám ennél még jobban szeretnek 
adni: vidámságot, örömet, vi
gaszt. Csak ezzel tudják ugyanis 
elterelni figyelmüket a minden

Betlehemes játékkal is kedveskedtek a jelenlévőknek

igen szerény költségvetésből 
gazdálkodhat. Az éves tagdíj - 
amely jelenleg 1000 Ft szemé
lyenként - 40 százaléka kerül 
vissza a váci központtól. Ezt 
próbálják kiegészíteni a vál
lalkozóktól kapott adományok-

A Petőfi Múzeum hírei
FELHÍVÁS!

Felhívjuk azoknak a sorköteles 
fiataloknak a figyelmét, akik 
kötelező katonai szolgálatukat 
polgári szolgálatosként sze
retnék teljesíteni, hogy a Petőfi 
Múzeumban erre lehetőséget 
biztosítunk. Tájékoztatást a 
Petőfi Múzeumban (Szontágh 
lépcső 2.) kapnak, munkana
pokon 8-12 óra közötti idő
pontban. Az érdekelt személyes 
megjelenését elváijuk!ASZÓDI 

napos gondokról, a betegségek
ről.
Szerkesztőségünk ezúton kíván 

további jó egészséget és kitartó 
munkát a város legaktívabb civil 
szervezetének.

R.Z.

kai. A tagok a befizetett össze
gért cserébe kedvezményesen 
veheti igénybe a programokat, 
illetve megkapja érte a karácso
nyi csomagot: 2 kilogramm sza
loncukrot, pogácsát, üdítőt.
A szerény ajándékot minden év
ben a gyerekek műsora egészíti 
ki. így történt ez ezúttal is: a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola Rákóczi úti épületének kis
diákjai mulattatták a vendégeket 
és csaltak mosolyt az arcukra.
- Higgye el, ez a kis csomag és a

HONISMERETI AKADÉMIA 
Februári előadások:

Február 3-án 17.30 órakor 
Evangélikus Gyülekezeti Terem 
vagy Petőfi Múzeum (a 
megjelentek számától függően) 
Aszód, a Galga mente „főváro
sa” — Előadó: Dr. Asztalos 
István múzeumigazgató és 
Detre János ev. Esperes.
Február 17-én 17.30 órakor 
Evangélikus Gyülekezeti Terem 
vagy Petőfi Múzeum.4 múlt

Siess, eddi, 
segíts!

Kedves Barátaink!
Az aszódi Cukorbetegek 

Egyesület elnöksége és tagsá
ga nevében azzal a kéréssel 
fordulok Önök felé, hogy 
anyagi támogatással segítsék 
az egyesületben folyó egész
ségmegőrző, utógondozó és 
részbeni rehabilitációs munka 
folytatását.

Hogy ez az önzetlen tevé
kenység hatékonyabban meg
valósulhasson, kérjük, hogy a 
személyi jövedelemadójának 
1%-át egyesületünknek ajánlja 
fel.

Számlaszámúnk: OTP Bank 
Rt. 11742166-20018157
Támogatásukat előre is kö
szönjük!

Búzás Pál
Elnök

gyerekek produkciója nagy örö
met okoz a tagjainknak. 
Mindennek tudunk örülni, ami 
kicsit könnyebbé teszi az életün
ket. A legnagyobb segítséget az 
jelentené, ha a város önkor
mányzata tenne a közlekedé
sünk könnyebbé tétele érdeké
ben. Egyelőre azonban azt ta
pasztaljuk, szinte mindenütt ne
hezen leküzdhető lépcsők állják 
utunkat.

R.Z.

értékei a jövő záloga — Előadó: 
Dr. Asztalos István és Fehér 
Endre a Polgármesteri Hivatal 
műszaki irodájának vezetője 
MEGJELENT! KAPHATÓ A 
PETŐFI MÚZEUMBAN!
Dr. Asztalos István - Dr. 
Brandtner Pál: Ikladi családok 
Iklad, 2002. (A/4 560 1) Ára 
4500,-Ft-Könyvismertetőt lásd 
az Aszódi Tükör 2002. decem
beri számában!
A PETŐFI MÚZEUMBAN 
megtekinthető kiállítás: Gal
ga mente. Nyitva: hétfő kivéte
lével naponta 9-16 óra között.
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Új kis énekkar alakult

Kodály-kórustalálkozó karácsonyi hangulatban
Néha olyan jó lenne tudni, hogy 

halálunk után mi is történik majd 
velünk. Sokszor föltettem már 
magamban azt a kérdést, vajon 
figyelemmel tudjuk - e kísérni 
Földön élő szeretteink, ismerő
seink életét.
Mindezen gondolat a Kodály 

hangversenyen is eszembe ju
tott, azzal kiegészítve, a híres 
embereknek valószínűleg az az 

Kis kórus nagy-nagy lekesedéssel

egyik jutalmuk, hogy rájuk halá
luk után is sokkal többen és sok
kal többször gondolnak, mint 
ránk, közönséges halandókra.
A kiváló zeneszerző, zenepeda

gógus születésének 120. évfor
dulója alkalmából szerte az or
szágban koncerteket, kórustalál
kozókat tartottak, felelevenítve a 
zene óriásának munkásságát. 
Örömteli, hogy mi aszódiak sem 

maradtunk ki az ünneplésből, 
köszönhetően Tarr Gábor Ta
nár Úrnak és segítőinek, akik 
évről-évre koncertet rendez
nek ilyenkor.
Az Evangélikus Gimnázium 
zsúfolásig megtelt aulájában 
helyet kapott rendezvény ismét 
azt igazolta, jöhetnek-mehet- 
nek különféle zenei irányza
tok, a szép dalokra, énekekre 
mindig szükség lesz, ezeknek 
mindig megmarad a létjogo
sultsága.

Igazságtalan lenne a nagy
szerű produkciók közül - min
den eddiginél nagyobb volt a 
résztvevők száma! - bármelyi
ket is kiemelni, hiszen minde
gyik páratlan volt a maga ne
mében, és mindegyik nagy- 
nagy örömet okozott a közön
ségnek. Most mégis kivételt te
szek, mert azokra szeretném 
felhívni a figyelmet, akik nem
csak énekelni tudnak, hanem 
ezt a csodálatos képességüket 

átadni, átörökíteni. Tarr Gábor 
szuggesztivitását, zeneszeretetét 
szinte minden aszódi ismeri. Az 
ő, és Benedek Éva tanárnő irá
nyításának köszönhető, hogy az 
általános iskolának még mindig 
van énekkara. Nem könnyű ezt 
megtartani olyan korban, ami
kor a gyerek számára megannyi 
más - sokkal kevesebb erőfeszí
tést, munkát igénylő - program 
kínálkozik.

Látványos fejlődésnek indult a 
Városi Civil Vegyeskar is, mióta 
két nagyszerű zenepedagógus, 
Pál Katalin és félje, Pál Lajos 
dirigálja őket. December 15-én 
egy újabb kis közösség lépett 
színre, nevezetesen a Csengey 
Iskola Rákóczi úti tagiskolá
jának kórusa. Mindez azt jelzi, 
Énok Nagy Levente személyé
ben itt is van már, aki - Pánker 
László bácsi után - tovább viszi a 
stafétabotot.

R.Z.
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Nem lesz lecke hétvégére a kisiskolásoknak

Leáldozóban a felsőoktatási felvételi
2005-től megszűnik az egye

temi felvételi: az érettségi je
lenti majd a belépőt a felsőok
tatásba. Ez nem az egyetlen lé
nyeges változás a közoktatási 
törvény tervezett módosításá
ban. Olyan könnyítések vár
nak a diákokra, mint, hogy az 
alsó tagozatosoknak hétvégé
re, illetve szünidőre nem lehet 
írásbeli házi feladatot adni, sőt 
megbuktatni sem szabad őket 
Emellett megszűnik az a gya
korlat is, hogy a diákok közép
iskolába lépve elkezdik újra
tanulni mindazt, amit az álta
lános iskolában egyszer már 
elsajátítottak.
A közoktatási törvényt 89 
helyen, bekezdések százával kí
vánja módosítani az Oktatási 
Minisztérium. Az átalakítások 
valamennyi tanköteles korú 
gyermekkel rendelkező csalá
dot érintenek. Sípos János, az 
Oktatási Minisztérium közokta
tásért felelős helyettes állam
titkár a Localinfo érdeklődésére 
mindenekelőtt azt tartotta fon
tosnak kiemelni, hogy a változ
tatások hozzájárulnak a magyar 
diákok képzettségi szintjének 
növeléséhez.
- A magyar diákok egyre inkább 
lemaradnak külföldi társaikhoz 
képest a tananyag elsajátításá
ban. Erre több hazai és nemzet
közi kutatás is rámutatott. A tör
vénymódosítás mindenekelőtt 
ennek a tendenciának kíván gá
tat szabni azzal, hogy lényege
sen nagyobb hangsúlyt helyez a 
tanulók alapkészségeinek (írás, 
olvasás, szövegértés, számolás) 
fejlesztésére - nyilatkozott a he
lyettes államtitkár. Ebbe az 
irányba hat az a változtatás is, 
amely az alsó osztályokban 
megtiltaná a tanító képzettség
gel nem rendelkező szaktaná
rok alkalmazását. A készségek 
és képességek megszilárdítása 
tovább folytatódna az ötödik és 
hatodik évfolyamon is, emiatt az 
eddigi hagyományoktól eltérően 
a tanítók tovább taníthatnak 
máj d ezeken az évfolyamokon.
A jogszabálymódosítás másik 
sarkalatos pontja hatékonyabb 

fellépést tesz lehetővé a hátrá
nyos megkülönböztetés ellen. A 
magyar közoktatás ugyanis je
lenleg nem képes csökkenteni a 
családból hozott hátrányokat, 
sőt inkább erősíti azokat - mu
tatott rá a helyettes államtitkár. A 
hátrányos megkülönböztetést az 
új jogszabály sokkal pontosab
ban határozza meg, illetve a 
szankciókat is rögzíti. így pél
dául utólag megtámadható és 
semmisnek nyilváníttatható 
minden olyan döntés, intéz
kedés, amely a gyermekek, ta
nulók csoportját vagy akár 
egyetlen egy gyermeket is, ne
me, kora, származása, családi 
helyzete vagy bármely más ok
nál fogva hátrányosan megkü
lönböztet.
Nagy változást hoz az oktatási 

rendszerben, hogy 2005-től nem 
tarthatnak az egyetemek, főisko
lák önálló felvételiket: az érett
ségijelenti a belépőt minden fel
sőoktatási intézménybe - emelte 
ki harmadikként Sípos János. 
Kivételt ez alól az olyan - első
sorban művészeti - képességeket 
igénylő képzések jelentenek, 
amelyeket csak önálló (alkal
massági) vizsgák során tudnak 
felmérni a felsőoktatási intézmé
nyek. 2005-ben tehetnek először 
a maturálok kétszintű érettségi 
vizsgát is, hiszen a felsőoktatási 
intézmények döntő többsége va
lószínűleg az emelt szintű vizsga 
bizonyos minőségű teljesítését 
úja majd elő a jelentkezők szá
mára. Ezzel a megoldással a kö
zépiskolai oktatás visszanyeri a 
rangját, és lényegesen csökken a 
tanulók túlterheltsége is, mivel a 
középiskoláknak az érettségire, 
nem pedig az egyetemi felvéte
likre kell felkészíteniük a tanuló
kat - áll a törvénymódosítás 
munkaanyagában.
Kiemelt célja a jogszabály át

dolgozásának a diákok túlter
heltségének csökkentése. Ennek 
érdekében jelenleg zajlik az el
sajátítandó tananyag felülvizs
gálata, a felesleges lexikális in
formáció kigyomlálása. Figye
lemreméltó újdonság lesz példá
ul, hogy a középiskolások nem 

kezdik újra tanulni, amit az ál
talános iskola felső tagozatán 
egyszer már elsajátítottak: a két 
oktatási szakaszban folyamato
san, egymásra épülő tananyagot 
oktatnak majd. A felszabaduló 
időt az alapkészségek fejleszté
sére kell a pedagógusoknak for
dítaniuk, illetve némi tanulói 
óraszám-csökkentésre is futja 
majd belőle.
Az alsósok kiegyensúlyozottabb 
lelki fejlődését hivatott segíteni, 
hogy végleg eltörli a jogszabály 
a „buktatás” intézményét ebben 
az életszakaszban. És hát az sem 
mindegy, hogy a hétvégét és a 
szünidőket a gyerekek körmölés 
helyett önfeledt játszadozással 
tölthetik; írásbeli házi feladat 
ugyanis erre az időszakra nem 
adható az alsósoknak
A diákokat érő stressz csökken
tését szolgálja, hogy bizonyos 
tantárgyakból egyáltalán nem 
lesz szükséges osztályzatot adni, 
és a többi tárgyból is lehetősé
gük lesz az iskoláknak, hogy ér
demjegy helyett szöveges érté
kelést adjanak a tanulókról.
Fontos változást hoz a javaslat a 
tanulók, szülők és az iskolák 
kapcsolatában is. Számos olyan 
kérdésben ugyanis, amelyben

Mikulás a Csiribiri játszóházban
Azt hiszem mindenki nagyon 

várta ezt a napot anyukák, apu
kák, de legfőképpen a gyerekek. 
December 5-én délelőtt a böl
csőde játszószobája tele volt 
mosolygós gyerekekkel és iz
gatott szülőkkel, hiszen ez volt 
talán az első alkalom, hogy 
gyermekeink találkozhattak a 
Mikulással. Sugárzó szemek, 
mosolygós arcok és egy kis 
félelem töltötte be a termet, 
amikor megérkezett a Mikulás. 
Ekkor a gyerekek már nagyon 
várták a piros ruhás ismeretlent 
és természetesen kíváncsiak vol
tak az ajándékra is, amit a putto
nyában hozott. A kis mikulás 
csomagok tele voltak minden
félejóval: banán, mandarin, túró 
rúdi, szaloncukor és csokik. A 

eddig az iskola egyedül dönthe
tett, a jövőben ki kell kérnie az 
iskolaszék vagy a szülői közös
ség és a diákönkormányzat véle
ményét.
Az a módosítás elsősorban a pe
dagógusokat érinti, hogy a Fi- 
desz-kormány által bevezetett 
kerettantervek elveszítik jelenle
gi funkciójukat és kötelező sza
bályozó erejüket. Az oktatási 
miniszter kerettantervek kiadá
sával csupán segíti majd az is
kolai helyi tantervek elkészíté
sét.
Emellett még számtalan válto

zás várható, amelyeket hely hiá
nyában itt még felsorolni sem le
hetséges. Az elképzelések azon
ban december óta megtalálha
tók az Oktatási Minisztérium 
honlapján. Sípos János elmon
dása szerint folyamatosan érkez
nek a szakmai észrevételek, 
amelyek közül jó néhányat be 
fognak építeni a módosítási ja
vaslatba. Jelenleg ugyanis min
dez csak munkaanyag, amelyről 
január közepén tárgyal előbb a 
Közoktatáspolitikai, majd a 
Köznevelési Tanács és csak ezt 
követően kerül miniszteri érte
kezlet elé. A tervek megvalósu
lása azonban még ekkor is igen 
távol lesz, hiszen a változtatá
sokat 2003 szeptemberétől fel
menő rendszerben tervezi beve
zetni az oktatási kormányzat.

Nagy Ildikó Emese

gyerekek lelkesen bontogatták a 
kis csomagokat, és persze amit 
lehetett meg is ették. Ezután egy 
kis éneklésre buzdította a gyere
keket és a szülőket a Mikulás és 
előkerültek zsákjából a játékok 
is, autók, babák, barkácskészlet. 
Ezek még tovább gazdagítják a 
játszóház játéktárát. Mindenki 
elégedett és boldog volt.
Ezúton szeretnék köszönetét 
mondani, a magam és a többi 
szülő nevében a bölcsőde dolgo
zóinak valamint Erzsiké néni
nek, hogy folyamatosan szer
vezik és fenntartják a csiribiri 
játszóházat, ahová minden gye
reket szívesen fogadnak egy kis 
játszadozásra.
Tisztelettel:

Jeney Andrea
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www.volkswagen.hu

Az erő új mértékegysége

Válassza a Sharan-t új, 130 lóerős 
PD TDI motorral és 410 000 Ft árelőnnyel!

A Volkswagen Simán ezentúl 115 helyett 130 lóerőt teljesítés két kivehető hátsó üléssel gazdagabb.

• vezető és utasóldali légzsák, oldallégzsákok elöl
• ABS (blokkolásgátló)
• mechanikus klímaberendezés
• Delta rádió CD-Iejátszóval és 10 hangszóróval
• ködfényszóró elöl
• elektromos ablakemelők elöl
• kormányoszlop magasság- és axiális állítással
• központi zár

Sharan

^Cashof ]
Az Ön Volkswagen márkakereskedője:
Autócentrum Gödöllő Rt
2100 Gödöllő, Szent-Győrgyi A. u. 1 Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-maíl: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

öiiKia ;ikipi;ÍD, gépte&iUiWnyes. A kepén Ííuhtó étíéh.T vxu.túíhzvn-W-’ti
&W Shísfan O>WÖIW te (X)^ kiteMWi;

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


ASZÓDI

Szeretettet várjuk Kedves Vas ár Cóivt k atl

Házhozszállítás 11-23 óráig

Tel: 06 20 252-3007; 30 524-7800

32 féle pizzáiból, valamimé 
íészíátlből, saláéálslból és 
desszerteílxlbo’l válaszfRaí!

Színvonalas kiszolgálás, szolid árak!

Minden hónapban új akcióval jelentkezünk!

Januári akció:
minden csaíádí pizzához 1í üdítő 

fíárom normáípízzafioz egy í üdítő 
AJÁNDÉKBA!

Pizzafutárt keresünk!

MegaPrn

■
 Aszód, Kossuth L út 3. Udvarhoz
A Tel./Fax: 28/402-369 Mobil: 30/2 
/ Nyitvatartás: H-P: 8-17,5zo: 8-1!

F E-mnil: megaprint@vfvamail.hu

It
1546

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Tovább folytatódik Pentium IV-es akciónk!
Komplett számítógép vásárlása esetén

Játékszoftvert adunk ajándékba!

PENTIUM IV 98.000 Ft
ECS alaplap (2 év garaneia)SD, DDK Ram, Celeron 1,7 Ghz processzor, 
40 GB Maxtor HDD, LG DVD lejátszó, GeForee 4MX 420 Tv out, 
256 Ram, Codegen ATX ház+300W táp, bili., egér, hangfal

JANUÁRI AKCIÓNK:
Canon BCI-21 kompatibilis tintapatron (fekete) 960 Ft 
Canon BCI-21 kompatibilis tintapatron (színes) 1250 Ft 
Epson kompatibilis tintapatronok 1320 Ft-tól

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

Canon, HP, Epson, Lexmark tintapatronok, 
tonerek, festékszalagok nagy választékban kaphatók!

Akciókkal és újdonságahhaI
várisik vásárlóinkat

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

Bélelt bakancsokat 10 20% kedvezni 
árusítunk, amíg a készlet tart!

Zokni, harisnya, papucs, szandál, félcipő 
és bakancs nagy választékban kapható!

MELÁNIA * ASSÓ * ORTOPE *
HIRSCH BIO papucs * PLAYSOES bébicipők

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12

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

Hínáidtllllk: _ a^raztápok, konzervek, jutalom falatok

- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madáishaleleségek nagy választékban

Tenyésztők, kutyaiskolák, figyelem!
Tápok, fagyasztott húsok, konzervek 
rendelésre, házhoz szállítása hétvégén^ 
Nagyobb rendelésnél nagyobb (g 
kedvezményt kap! !•áltat ele de i •

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

mailto:megaprint@vfvamail.hu
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A felelősség mindenkié

A gyermeknevelésről általában
Az “Erdőmester Természetbarát 
Csoport 2003.évl programjából

Előző cikkemet folytatva fog
lalkozom egy kicsit a gyerekek 
nevelésével, viselkedésével.

Egy gyermek viselkedéséhez 
hozzájárul a család, a baráti kör, 
az iskola, a város és a jogrend. A 
gyermek- és családjogi törvé
nyek a gyermekek védelmében 
születtek, nagyobb szabadságot 
adva a kiskorúaknak. Támoga
tom ezt az elképzelést, ám nem 
hallgathatom el, hogy eme tör
vények bizonyos fokig megkö
tik a szülők, nevelők és tanítók 
kezét. Az egyik hipotézis szerint 
veréssel nem lehet gyereket ne
velni. Ebben van igazság, de én 
azt vallom, hogy egy jó időben 
adott pofon többet ér egy óra lel
kizésnél. Mielőtt félreértene a 
tisztelt olvasó elárulom: én nem 
gyakorlom ezt a makarenkói ne
velési módszert, ám hellyel-köz- 
zel egyetértek vele. Vissza kell 
kanyarodnom gyermekkorom
hoz, hogy megértsék mire gon
dolok.
Abban az időben a szülői szigor 
fakanálban és vasaló zsinórban 
csúcsosodott ki, mely táncot járt 
rajtunk, ha nem az elvárásoknak 
megfelelően viselkedtünk. Az 
iskolában a pajeszhúzás, kormos 
és jól irányzott koki dívott a taní
tók körében. Természetesen 
csak akkor, ha megérdemeltük. 
Otthon el sem mertük mondani, 
mert még ott is kaptunk volna.

Ezek a nevelési módszerek 
nem tetszettek, de most felnőtt 
fejjel jöttem rá, hogy igenis volt 
visszatartó ereje. Igyekeztünk 
úgy viselkedni, hogy ne „érde
meljük” ki sem az iskolában, 
sem otthon.

Mindenkiben él a remény, 

Az új év nem lesz olyan kemény. 

Boldogok, s vidámak leszünk talán 

Itt az atomkor hajnalán.

Terveink, álmaink egy pont felé jutnak, 

Megvalósulás: s nem zátonyra futnak I 

Szeretnénk gondtalanul élni, 

S nem a bizonytalanságtól félni I

Egészségesek, gazdagabbak legyünk ez évben, 

Vidáman evezzünk az élet tengerében I 

Valósuljon meg mindenkinek vágya. 

Legyen otthona a szerencse melegágya!

Pallagi Imre

Mire elvégeztük az általános 
iskolát, egy bizonyos viselkedés 
forma belénk rögződött. Megta
nítottak az udvariasság alapvető 
szabályaira, a rend, a tisztaság, a 
környezetvédelem, az időseb
bekkel szembeni viselkedés 
alapjaira.
Sok fiatal most bizonyára le

gyint, s azt mondja: „Ne jöjjünk 
mindig a múlttal !” Az ő szá
mukra ajánlom: menjenek ki az 
utcára, sétáljanak egy órácskát a 
városban és megértik miről is 
beszélek!
Ha szembejön velem az utcán a 

mai fiatal, nekem kell félre állni, 
mert vagy fellök vagy nekem 
jön; nekem kell köszönni előre, 
mert egyébként átnéz rajtam. 
Hanyag eleganciával dobálják el 
a szemetet az utcán, trágár sza
vakat használnak már az alsó 
tagozatos gyerekek is. A tanár 
keze meg van kötve, s némelyik 
el is fordul, hogy ne lássa, ne 
hallja mi történik, mert még neki 
lesz belőle problémája Sok szülő 
inkább a gyermekének hisz, 
mint a tanárának. Az iskola ré
gen elvesztette már arculatát: 
nem nevel, „csak” tanít. A taná
rok többsége - tisztelet a kivétel
nek - az ismert okok miatt „leda
rálja” napi kötelezettségét és siet 
haza saját problémáihoz. Nem 
őket hibáztatom!
A szülők nevelési módszereiről 
nem kívánok írni, elég ránézni a 
sok elhízott, elkényeztetett gye
rekre !
Szerencsére van ellenpélda is, s 
bízom benn, hogy a jövőben ez 
fog dominálni! Tisztelettel:

Pallagilmre 

A 2003. évi túráinkat elsősorban 
gyalogos szakágban terveztük. 
Találni a tervben egy- és több
napos sima -, teljesítmény-, bo
tanikai túrát, de tábort is szer
vezünk. A túrák várható költ
ségei: 300- Ft/fő és 15.000.- 
Ft/fő között igen széles skálán 
mozognak. Minden túratár
sunknak 2003-ban is lehetőséget 
kívánunk adni a minősítések 
megszerzésére, illetve a külön
böző jelvényszerző- és teljesít
ménytúrákon való részvételre.

A TÚRÁKRÓL ÉRDEKLŐDNI, 
AZOKRA JELENTKEZNI A VE
ZETŐSÉGNÉL ÉS A TÚRAVEZE
TŐKNÉL LEHET A TÚRAKIÍRÁ
SOKBAN ÉS A FELHÍVÁSOK
BAN, PLAKÁTOKON FELTÜN
TETETT IDŐPONTIG. VÁRUNK 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT - NEM 
CSAK TAGOT - A RENDEZVÉ
NYEINKRE!

VEZETŐSÉGÜNK TAGJAI/ TÚ

Labdarúgás

Továbbra is a bajnokság 
megnyerése a cél

Évértékelő játékosértekezletet 
tartott az Aszód FC, de külö
nösebb ünneplésre nem került 
sor. Ennek az volt az oka, hogy a 
vezetőség szerette volna, ha a 
felnőtt csapat első helyezettként 
várja a tavaszt. Be kellett 
azonban érni a második hellyel, 
ráadásul az első helyezett Érd 4 
pont előnnyel rendelkezik.
- A Budakalászon elszenvedett 
vereség nagyban hozzájárult az 
őszi elsőség elúszásához - kezd
te az értékelést Búzás János 
klubelnök. - Természetesen a 
hátrány nem ledolgozhatatlan, 
de nem szabad újra azokba a hi
bákba beleesni, amiket ősszel 
elkövettünk. A csapat kerete 
valószínűleg nem módosul szá
mottevően. Senkit nem szeret
nénk elküldeni, ugyanakkor 
mindenképpen szükséges az 
erősítés. Jelenleg 16 fos a keret, 
amihez2-3 ifi csatlakozhat. Saj

RAVEZETŐK: Budavári Erika 
(Aszód, Hajnóczi u. 5. T.: 400- 
182; mobil: 30/3817217), 
Balogh László (Aszód, Falujá
rók útja 5/4. T.: 401-578), 
Masznyik Károly (Aszód, Vö
rösmarty u. 17. T: 401-254) 
Turek Ágnes (Aszód, Város
réti u. 38. T.: 400-325).

Kedvcsináló a programból: 
Dorog - Kesztölc - Klastrom
puszta - Piliscsév - Piliscsaba; 
Galyatető - Mátrafüred; Ko
márom v.á. - Fort Monostor 
(Monostori Erőd); Hosszú hét
vége a Bakonyban, Bükkben, 
Zalában, Cserhát szélén. Ba
rangolás Sopron környékén, 
autóbuszos kirándulás az oszt
rák Szafari Parkba; telje- 
sítménytúrák:„Csavargás a 
Megyeszélén”; „Ébredő ter- 
mészet”stb.

nos a tavaszi rajt első meccsén 
Törökre, Makóra és Vizlerre 
nem számíthatunk eltiltásuk 
miatt.
A lehetséges új igazolásokkal 

kapcsolatos tapogatózás már 
megkezdődött. A klubelnök 
nagy eredménynek tartja, hogy 
néhány focista önszántából ke
reste őket azzal, szeretnének az 
Aszódban játszani. Azt, hogy 
végül kit igazolnak le, egyelőre 
nem tudható.
A felkészülés január 18-án egy 
teremtornán való részvétellel 
elkezdődött. Innentől kezdve 
már folyamatos az edzéssoro
zat. A téringekre heti három al
kalommal kerül sor. A játéko
sok emellett 10 edzőmérkőzést 
is játszanak a tavaszi nyitányig. 
Az eredményekről természesen 
rendszeresen beszámolunk.

R.Z.
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Egy kis humor

lógus
Mivel az eddigi munkahelye

imen elég sokszor tévedtem, sőt 
hibákat is követtem el, gyakran 
gondolok arra, hogy talán jobb 
lett volna „lógus” végződésű 
szakmát választanom.

Lehetséges, hogy nem értik, 
miről beszélek, ezért megpró
bálom kifejteni.
Meteorológus:
Ha tíz napon keresztül azt mond
ja, hogy jégeső lesz, de remek 
napos az idő, senki nem foglal

Gyűrűk Ura a sorok közt
E havi rejtvényünkben a filmtrilógia főszereplőinek nevét rej
tettük el a sorok között. Jó szórakozást!
Vízszintes: 1. A Gandalf-ot 
alakító színész neve 12. Át
mérő jele 13. Keleti férfinév 
15. A zenében a G-kulcs 17. 
Időmérő egység 19. Páratla
nul etet! 21. Tengeri emlős 
22. -va párja 23. Van ellentéte 
25. Hiányos trófea! 28. Méter 
29. Gramm 30. Ráma 33. Női 
név 35. Spanyol autókjelzése 
36. Kilót ... (fogy) 38. Ma
gyar író volt ... (Ferenc) 40. 
Bór 41. Nem élve 45. Amper 
46. Névelő 47. Országos Köz
oktatási Értékelési Vizsga
központ 48. Valakinek tarto
zik 52. Bentről 53. Autó már
ka 55. Zoli egynemű hangzói 
56. Nem idevalósi 59. Ilyen 
„hal” is van! 61. Oxigén 62. 
A lábához hinti a sót 64. Nit
rogén

Függőleges: 1. Ebben az év
ben 2. Hatharmad! 3. Nátri
um 4. Metró 5. Római 101 6. 
Sugár jele 7. A Besenyő csa
lád egyik tagja 8. Liter, ango
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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:
vRaczz@rhpluszvideo.hu

kozik vele. Ha azt mondja, hogy 
napos idő lesz, viszont szakad a 
jég az égből, másnap kijelenti, 
hogy ez benne van a hibaszáza- 
lékban-én meg térdig aj égben.
Egyiptológus:
Az ásatásnál talál egy csikket és 
azt állítja, hogy XXII. Ramszesz 
csikké volt. Valójában Antonius 
és Cleopátra utolsó cigijéről van 
szó, de ha valami csoda folytán 
kiderül, még fegyelmi sem lesz a 
dologból.
Pszichológus:
Megállapítja, hogy X. Y. azért öl
te meg a családját, mert egy anti
szociális, deviáns személyiség 

lul 9. Igavonó állat 10. Fé 
lelem! 11. NIV 14. Feladat 
16. Tagadószó 18. Az Ara- 
gorn-t megszemélyesítő szí
nész neve (Zárt betű: M) 20. 
Földre hullás 24. Félne! 26. 
A Legolas-t alakító színész 
neve (Zárt betű:L) 27. Érez
ni, angolul 31. Pé! 32. Évszak 
33. Bizony 34. Néró azonos 
hangzói 37. Láda hátsó része! 
39. Angyal-rang 40. Csoko
ládé máz 41. Menyország, an
golul 42. Olló szélei! 43. 
Fals! 44. Kén 46. Vonatkozó 
névmás 49. Ól része! 50. Ál
lati fekhely 52.Nem oda! 54. 
Liter 57. Igekötő 58. G! 60. 
Idom azonos hangzói 63. 
Félsz! 65. Középen tol!

-ftié-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: “ Libben a tarka 
nagykendő, véget ért az esz
tendő.”
A helyes megfejtést beküldők 
közül a szerencse Boros 

( Ki hitte volna? )A bűncselek
mény elkövetésében szerepet 
játszott, hogy X.Y. csecsemő
korában befújt a délkeleti szél a 
bölcsőjébe. És mi van akkor, ha 
a szél északnyugati volt? Feltá
mad az a 26 ember? Hát persze, 
hogy nem!
Grafológus:
Az írásomból megállapítja, 
hogy intelligens és okos vagyok. 
Nagy dolog! Ezt mindenki tudja 
rólam.

Pálmai Tibor

Imrének (Falujárók útja 3O.)és 
Gombor Nikolettának ( Újud
var, Ifjúság út 6.)kedvezett, így 
ők nyerték a Móni Fotó és a Fá

Lapzárta: február 5. 
Megjelenés: február 15. 

.......... .
ASZÓDI TÜKÖR

Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 

A szerkesztőség címe:
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59 Tel: 28/402-321 

Fax: 28/400-117 
Nyomdai előkészítés:

RH+VIDEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/514-225 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

800 példányban

Ismét Aszódiak 
az aszódiaknak
A Közművelődés Otthona és a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
április 11-én ismét megrendezi 
az Aszódiak az aszódiaknak cí
mű gálaműsorát. Várjuk olyan 
csoportok, egyéni előadók, illet
ve kézműves alkotók jelentke
zését, akik produkciójukat, alko
tásaikat szívesen bemutatnák a 
közönség előtt. Jelentkezni ápri
lis 1-ig lehet Rácz Zoltánnál a 
400-117-es telefonon.

ma Könyvesbolt ajándékát. 
Nyereményüket postán küld
jük el!
Gratulálunk!

mailto:vRaczz@rhpluszvideo.hu

