
Iszap volt a föútra 
ömlő rakomány?

Nem kis riadalmat okozott az a 
baleset, mely során egy, a főúton 
haladó teherautóból az útra zú
dult több köbméter vörös színű 
iszap. A szennyeződés eltávolítá
sa közel két órán át akadályozta a 
délutáni forgalmat. A szakható
ság szerint a rakomány nem tar
talmazott veszélyes anyagot.

(Folytatás a 16. oldalon)

A képviselő-testület elfogadta 
a jövő évi költségvetés tervezetét

Továbbra is szüksége van az ön- 
hikire Aszódnak. Ez derül ki a 
2004. évi költségvetés koncep
ciójából, amit néhány kiegészí
téssel már el is elfogadott a kép
viselő-testület. A tervezett műkö
dési kiadás 127 millió 733 ezer Ft- 
tál haladja meg a a működési be
vételi forrás összegét. A fő ösz- 

szeg 1 milliárd 193 millió 705 ezer 
Ft, ez 5 %-os növekedést jelent az 
idei esztendőhöz képest.
Mintegy egy évtizede szigorúan 

takarékos gazdálkodással és az 
úgynevezett önhiki pályázaton nyert 
összeggel lehet fenntartani Aszód 
működését. A működési forráshi
ányt a korábbi években megszorító

(Folytatás a 3. oldalon)

Aszódi Tükör. 
2OO4-töl 

ingyenesen 
2004 

példányban
(Részletek a 16. oldalon)
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Két, pénzzel kapcsolatos napirendi 
ponttal kezdett a képviselő-testület. 
Elsőként jelentést hallgatott meg a 
III. negyedévi pénzügyi gazdálko
dásról. Eszerint a város az összes 
bevételeit a módosított előirányzat
hoz viszonyítva 84%-ra, míg a kia
dásokat 64%-ra teljesítette.

Elkészült a 2004-es esztendő költ
ségvetési koncepciója. Erről részle
tesebben, külön cikkben foglalko
zunk, csakúgy, mint azAszódi Tükör 
megjelenésével kapcsolatos válto
zásokról.

Módosította és elfogadta a kép
viselő-testület az ingatlan árverési 
versenyszabályzatot. Ez a város 
honlapján megtalálható.

Elutasította a képviselő-testület azt 
a kérelmet, amelyben egy telket 
igénylő polgár lemondó nyilatkozat
tal szeretett volna a területéből a só
gornője számára építési lehetősé
get biztosítani. A grémium úgy fog
lalt állást, ha most enged, akkor ez a 
későbbiekben gyakorlattá válhat, ez 
pedig visszaélésekre adhat lehető
séget. A kérelmezőnek családon 
belül, akár egy ajándékozási szer
ződéssel lehetősége van megtenni 
rokonának a gesztust.

Egyéni ügyek elbírálása volt a 
feladat a következő napirendi pon
tokban: lakáscserék, lakásigénylés 
stb. Ennek köszönhetően több 
igénylőt magasabb komfortfokozatú 
lakásba helyezett el az önkormány
zat, egy igénylőt - egy Kartalon 
jelenleg albérletben lakó, két gyer
meket nevelő házaspárt - pedig 
átmenetileg a Petőfi utca 8. szám 
alatt helyezett el. A város április 30- 
ig biztosítja a főbérlö által jelenleg 
zaklatásnak kitett családnak a lak
hatást.

Kérelmet nyújtott be Szovics Pál, a 
Gála Ruházati Bt. ügyvezetője az 
Aszód, Malom közben található 
780/1 helyrajzi számú telek megvá
sárlására. A képviselők hosszas vita 
után döntöttek úgy, hogy a kért 748 
négyzetméteres területből 348 
négyzetmétert telekegyes ítésböl 
biztosítanak a kérelmezőnek nettó 
5.600 Ft/négyzetméteres áron, a 

megmaradó 400 négyzetméteres 
területen pedig 12 méteres szerviz
út kerül kialakításra, amely biztosítja 
a Kossuth Lajos utca 1. és 3. számú 
ingatlanok megközelíthetőségét.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Széchenyi úti lakók útnyitásra vo
natkozó kérelmét, de azzal a felté
tellel, hogy a lakóknak kell vállalni az 
útnyitássaljáró költségeket.

Ugyancsak kéréssel fordultak a 
képviselő-testülethez a Vas Mór ut
ca lakói. Az ott élők azt kérték, az ön
kormányzat javíttassa meg az utat, 
amelyen rossz időben szinte lehe
tetlen közlekedni. Aképviselök meg
szavazták, hogy a város rendeljen 
követ, és a GAMESZ végezze el az 
érintett útszakasz kőszórását. A vá
ros azt is megajánlja az ott lakók
nak, hogy biztosítja az anyagot jár
daépítéshez, ha cserében vállalják 
a megépítést. Ezzel ugyanis a ba
bakocsival közlekedők gondjai is 
megoldódnának.

Elutasította a grémium azt a ké
relmet, amely a Papföldi út-Ösz utca 
közötti terület lezárására irányult, 
ahhoz viszont hozzájárult, hogy az 
érintett telkek hátsó kertjei mentén 
eső területrészt 3-4 méter széles
ségben, vékony rétegben kőzúza
lékkal leszórják. A munkát itt is a ké
relmezőknek kellene elvégezni.

Létszámbővítésre adott be kérel
met a Műszaki Iroda vezetője, amit 
később vissza is vont. A létszámbő
vítés lehetőségeire a későbbiek so
rán tér vissza a képviselő-testület.

Új utcanevekről is döntöttek a kép
viselők: Ezek a következők: Szent
kereszt utca, Pauier Tivadar utca, 
Kómár Gyula utca. Valamennyi az 
Evangélikus Gimnázium környékén 
található. A napirendi pont kapcsán 
az Aszódi Tükör szerkesztőjében 
felmerült, hogy januártól új sorozatot 
indít Névadók nyomában címmel. A 
cél az, hogy kiderüljön, az egyes ut
cák névadói miről voltak nevezete
sek.

Elálltak a vásárlástól az Iparterület
re letelepedni kívánó aszódi vállal
kozók. A témával januári számunk
ban részletesebben foglalkozunk.

Lakossági kérelmekre két járda
építés is bekerült a 2004. évi felújí
tási, kisjavítási munkákba. így a 
Kender utcai cca. 750 ezer Ft, a Ha
tár úti cca. 600 ezer Ft értékben.

Nemrégiben felmérésre került, 
hány olyan utca van Aszódon, ahol 
nincs szilárd burkolat. Következő 
lépésként most arról döntött a kép
viselő-testület, milyen sorrendben 
készíttesse el ezekre az útterveket. 
A listán 17 utca szerepel, amelyek 
közül a terv elsőként a Berek út alsó 
és felső részére (utóbbi a szilárd 
burkolattól felfelé értendő), a Majna, 
Nyárád utcára és a Kassai közre 
(ezek az Evangélikus Gimnázium 
melletti új utcák) és a Papföldi utca 
folytatására (Szentkereszt utca) 
készülhet el. Ezeket a későbbiek
ben könnyített pályaszerkezettel 
építik. ATüzép melletti utcára is ké
szül terv, mégpedig teljes terhelésű 
kivitelezésre. A képviselő-testület a 
Mély út a Breda patakig történő 
megépítésére geodéziai felmérést 
rendeltei.

A képviselő-testület 9,8 millió Ft ön
részt biztosított ahhoz a pályázat
hoz, amit az Egészségügyi, Szociá
lis és Családügyi Minisztérium írt ki 
szakorvosi rendelőintézetek kom
fortosságának fokozására. Tekintet
tel a rövid határidőre (a pályázat 
csak novemberben jelent meg, és a 
beadási határideje november 30.(!) 
volt), a képviselő-testület dr. Bodó 
Zsoltot bízta meg, hogy a tervezési 

a>, Köszöntsük 
7’7 együtt a 

' 2004. évet!
A Közművelődés Otthona szilveszter éjjelén ezúttal is megrendezi a 
Szabadság-téri pezsgés koccintást. A kezdeményezésnek jó part
nere volt a képviselő-testület, és 160 ezer Ft-ot biztosított a tűzijá
tékra. A koccintáshoz szükséges pezsgőt szponzorok bevoná
sával biztosítjuk.
Várunk tehát mindenkit 2003 december 31-én 23.45 -re a Szabad
ság térre, ahol pontban éjfélkor közösen elénekeljük a Himnuszt, 
majd Bagyin József rövid pohárköszöntője után kezdetét veszi a 
görögtűz-kavalkád. Ne habozzon, az a pezsgő dolga! Szeretettel 
várunk minden együtt ünnnepelni szándékozó polgártársunkat!

munkákra felkért három építész 
ajánlatai közül válassza ki a legked
vezőbbet. Egyébként a pályázati kií
rás nemcsak a benyújtásra, hanem 
a kivitelezésre is irreálisan rövid ha
táridőt jelölt meg, ez ugyanis 2004. 
május 30.
Előző számunkban beszámoltunk 

arról, hogy a Nevelési Tanácsadót a 
továbbiakban a megyei önkormány
zat fogja működtetni. A legutóbbi 
ülésen az átadás-átvétellel kapcso
latos dokumentumok előkészítése 
volt téma. Az erről szóló előterjesz
tést elfogadta a képviselő-testület.

Ismét kérelemmel fordultak az ön
kormányzathoz a Béke-kert lakói. A 
témával külön cikkben foglalkozunk. 
A képviselő-testület döntése értel
mében pályázatot nyújthat be a Vá
rosi Könyvtár az Informatikai és Hír
közlési Minisztériumhoz a „Magyar
ország Programra", amely a nyerte
seknek 2006.december 31 -ig ingye
nes Internet hozzáférést biztosít. 
Bár a pályázat elvileg nem igényel 
önrészt, a fejlesztés utófinanszíro
zással valósítható meg, vagyis a 
könyvtár által megvásárolandó gé
pek árát utólag fizeti ki a szaktárca.

A képviselő-testület végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű ha
tározatokról és a két ülés között tett 
intézkedésekről. A jegyzőkönyv tel
jes terjedelmében a Városi Könyv
tárban olvasható.

R.Z.



TÜKÖR

A képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetés tervezetét
Továbbra is szükséges az önhiki támogatás

(Folytatás az 1. oldalról)

intézkedésekkel igyekezett csök
kenteni a város. Megszorításokra 
2003-ban is sor került, ugyanakkor 
létszámcsökkentést már nem tudott 
végrehajtani az önkormányzat. A 
helyzeten a nagyobb helyi adóbe
vétel (2003-ban lejárta Richard Fritz 
üzemének adómentessége) és a 
lakosság létszámának növekedése 
enyhíthet, mivel ezzel egyrészt javul 
az intézmények kihasználtsága, 
másrészt több személyi jövedelem
adó folyik be. A létszám ha lassan is, 
de nő, 2003-ban 5.853 főről 5910-re 
duzzadt. (Csak összehasonlítás

képpen: Veresegyház lakossága 
évente közel 500 fővel gyarapodik.)

Mindez számokban a követke
zőképpen jelentkezett a 2004. évi 
koncepcióban: a tervezett iparűzési 
adóbevétel 73 millió Ft, míg a SZJA 
önkormányzatnál maradó része 
70,5 millió Ft.
A helyi bevételek- és adóbevételek 
tervezett összege 212 millió 482 
ezer Ft, ami jóval kisebb az állami 
támogatásénál. Utóbbi ugyanis 461 
millió 284 ezer Ft-ra rúg.

A képviselő-testület a napirendi 
pont tárgyalása során kimondta, 
hogy az óvoda költségvetésében 

szerepeljen 1 fő logopédus állás
hely - ennek költségét korábban a 
Nevelési Tanácsadó által nyert 
pályázati pénzekből fedezte a város 
-, a szociálpolitikai támogatások 
összege ne csökkenjen, a lakás
fenntartási támogatásokra pedig 1 
millió 800 ezer Ft-ot tervezzenek.
Szintén a határozatban szerepel, 

hogy a kötelező alapellátást nem 
veszélyeztethetik a nem alapellátási 
körbe tartozó feladatok. A jelenlegi 
intézményhálózat működtetését és 
egyéb önkormányzati alapfeladatok 
ellátását továbbra is csak forráshi
ányos pályázati támogatás igény

bevételével tudja biztosítani a város, 
ezért 2004-ben folytatni kell a taka
rékossági intézkedéseket. Tartalék
összeg nem áll Aszód rendelkezé
sére.

A képviselő-testület végül e na
pirend kapcsán határozott úgy, hogy 
a 2004. évi kommunális adó várható 
3,5 millió Ft-os bevételét a temető 
felújításának befejezésére, illetve 
kolumbárium építésre tervezi be.
A képviselő-testületnek a 2004. évi 
költségvetést 2004. február 15-ig 
kell elfogadnia.

Rácz Zoltán

Béke kert: kis léptékű komfortosítás
A részletes rendezési terv még várat magára

A Béke-kertiek taktikát váltot
tak: az önkormányzat által ko
rábban évekig elhanyagolt terü
leten élők már nem a polgár
mestert, hanem az egyes képvi
selőket keresik meg, hogy éb
ren tartsák a figyelmet: a hely
zetük továbbra sem oldódott 
meg.

Mint arról korábban beszá
moltunk, a környéken lakók köz
vetlenül a választás előtt találták 
meg a kapcsolatot a HAB -frak
cióval, s a segítségükkel igyekez
tek lobbizni a területükért. A város 
legrégebbi részén lakók ingatlan
jainak egyelőre nem megoldott a 
csatornázottsága, gondot okoz az 
utcán való parkolás, rossz időben 

pedig a közlekedés is.
A képviselő-testület az említett 

jelzés után foglalkozott is a bead
vánnyal, de már ekkor látszott, az 
itt élők problémáját nem lehet 
egyik pillanatról a másikra megol
dani. A hosszú Csipkerózsika- 
álom után csak most készül ennek 
a városrésznek a részletes ren
dezési terve, s ennek alapján le
het tervezni a további fejleszté
seket.
A területen élők nemrégiben Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő
höz fordultak segítségért. A hon
atyajogosnak ítélte a panaszt, se
gítséget is ígért, de egyelőre ö is 
csak egy, a polgármesterrel folyta
tott telefonbeszélgetésig és a már 

ismert helyzetig jutott.
A Béke kertiek - akik most Huszár 
Mihály képviselőt keresték meg - 
legutóbbi beadványban konkrét 
dolgokat kértek: egy plusz kan
daláéért a Békekert és Mély út ke
reszteződéséhez - a sötétség mi
att balesetveszélyes a gyalogos
közlekedés -, a terület ismételt 
rendbetételét, valamint a Mély út- 
Béke-kert közötti támfal állagá
nak felülvizsgálatát. A képviselő
testület ezen gondok azonnali or
voslását rendelte el. A terület leg
égetőbb gondjának megoldásá
ra, a terület infrastukturális felzár
kóztatására azonban továbbra is 
várniuk kell az ittélőknek.

R.Z.

Köszönet 
az 1 °/o-ért

Az aszódi Cukorbetegek Egye
sületének tagsága nevében kö
szönjük mindazok értékes segít
ségét, akik személyi jövedelem
adójuk egy százalékával támogat
ták a városban élő diabeteszesek 
érdekében végzett közérdekű 
munkát.
Köszönjük az egyesületünket 
támogató adófizetők megértő dön
tését, egyben kérjük további segít
ségüket céljaink megvalósításához. 
Őszintén reméljük, hogy a követ
kező alkalommal az eddiginél is töb
ben írják majd a rendelkező cédu
lára egyesületünk adószámát:

18681275-1-13
Búzás Pál

elnök

Munkaruhák kaphatók és 
niegrendelhetők!

Egyedi méretre készítést is vállalunk!
SándorJánosné 

Aszód, Petőfi u. 40.
Tel: 500-345; 30 481-5855

A munkaruhák a tűzvédelmi boltban 
is megrendelhetők!

Eladó!
Opel Zafira Comfort 1,6, 16 V benzines, 
1999.10 hónapban forgalomba helyezett, 
150 ezer km-t futott személygépkocsi. 
Műszaki érvényesség: 2005. 10 hó-ig. 7 
személyes, ABS, szervokormány, el. tükrök, 
el. ablakemelő, el. napfénytető, kétoldali 
légzsák, központi zár, vezetett szervízkönyv, 
Mo.-on vásárolt. Ir.ár: 2,4 MFt. Sürgős! Tel: 
06 30445-6516
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Vármegyei levél
Milyen Pest megyét akarunk?

Kisebb-nagyobb hétköznapi 
gondok és hosszú távú gondol
kodás. Ez jellemzi Pest megye 
immár egy esztendeje újjáválasz
tott Közgyűlését. A legutóbbi,- 
november 28-án tartott ülésén 
fogadta el a testület a megye, a 
régió hosszú távú fejlesztésének 
stratégiáját összefoglaló úgyne
vezett struktúratervet, miköz
ben számos, az egyre gyarapodó 
számú intézmény folyamatos 
működéséhez szükséges dönté
seket is kellett hozni.
Különösen az év vége felé olyan 

örömteli feladatai is vannak a 
képviselőknek, hogy döntsenek kü
lönböző megyei kitüntetésekről és 
elismerésekről. Ez alkalommal az 
Év legjobb Pest megyei sportolói cí
mek odaítélésről határoztunk. A dí
jak kihirdetésére és átadására a 
Pest Megyei Sportkarácsonyon ke
rül sor.

Korábbi híradásaimból talán em
lékeznek rá az olvasók, hogy ko
rábbi tervezési hibák miatt mintegy 
másfél milliárdos hiánnyal kellett 
megterveznünk az idei költségve
tést. Okkal lehetett számítani arra, 
hogy az év közben hitelhez kell fo
lyamodnunk. Azonban az év első 9 
hónapjának gazdálkodásáról szóló 
beszámolóból kiderült, eddig erre 
nem volt szükség. A hivatal költsé
geinek csökkentésével, takarékos
sági intézkedésekkel, az intézmé
nyekkel való jó együttműködéssel 
eddig 900 millió forintot sikerült lefa
ragni a hiányból.
Ugyancsak ez alkalommal fogadta 

el a testület a jövő évi költségvetés 
tervezésének irányelveit rögzítő 
költségvetési koncepciót. Sokak 
számára minden bizonnyal meg
nyugtatóan hat, hogy a megye ön
kormányzata a köztisztviselőknek, 
pedagógusoknak, egészségügyi 
dolgozóknak járó minden megemelt 
illetményt ki tud fizetni. Jut az intéz
mények költségeinek fedezésére, 
és a szükséges fejlesztésekre is. 
Két nagyszabású beruházás is el
kezdődik jövőre. Teljes rekonstruk
ció lesz a Flór Ferenc Kórházban, s 
hasonló munka kezdődik a váci 
Cházár András siketekkel és na
gyothallók képzésével foglalkozó 

Speciális Iskola, Diákotthon és 
Szakmunkásképző műemlék épü
leteiben.
Határozott a Közgyűlés a megyei 

intézmények élelmezési nyersa
nyag normáinak emeléséről. Ilyen
kor a bölcsödés komáktól egészen 
az idősek otthonában élők élelme
zésének költségeit kell meghatá
rozni, ügyelve arra, hogy az ellátás 
minősége ne romoljon, az élelme
zési normák legalábbis az infláció 
ütemével tartsanak lépést. Ezért 
szerepelt az eredeti javaslatban, 
hogy fél év után a testület megvizs
gálja, az infláció valóban nem ha
ladta-e meg a tervezettet. Ellenzé
ki javaslatra azonban ezt a ha

Nem jött be a lottónyeremény-felajánlás
A testület összetétele egy darabig nem változott volna

Igazán gáláns ajánlatot tett a 
képviselő-testület, miután elfogadta 
Puskás Péter azon javaslatát, hogy 
vegyenek közösen lottót, és pró
bálják elnyerni az ötös találatot. A 
grémium megfogadta, ha nyernek, 
a nyeremény nagyobbik részét a 
városnak adják.
Az önkormányzati törvény nem tilt

ja azt, hogy a képviselő-testület 
adott esetben lottót vegyen telepü
lése pénzén, megkísértve ezzel a 
szerencsét. Mivel a képviselők is 
tisztában vannak vele, milyen kevés 
a nyerési esély, nem szokták ezt a 
módszert alkalmazni a költségve
tési egyensúly biztosítása érdeké
ben. 5 milliárd forint azért mégis
csak 5 milliárd forint, így az aszódi 
képviselők egyetértettek Puskás 
Péter azon javaslatával, hogy közö
sen dobjanak össze pénzt - fe
jenként 1000 Ft-ot vállalt mindenki -, 
és ha nyernek, a nyeremény na
gyobbik hányadát juttassák a vá
rosnak, a kisebbik részből pedig 
menjenek el közösen nyaralni vala
milyen egzotikus helyre.
Azóta kiderült, az ötöst valaki vagy 
valakik megnyerték, így ebből a 
város büdzséje nem fog gyara
podni. Mindenesetre jó volt elját
szani a gondolattal, többek között 
azzal, hogy ekkora összegnél csu
pán a kamat 400 millió Ft lett volna 

táridőt negyed évre csökkentet
tük. A megyei intézményekben ja
nuártól a bölcsődések napi élelme
zése 348 forintba kerül, az óvodá
soké 409 forint, a felnőtteké 491, az 
idős emberek ellátása 457 forint.

Milyen legyen a jövő Pest megyé
je? Tulajdonképpen erről szó! az a 
struktúraterv, melyet több évi mun
kával kiváló szakemberek készítet
tek, s amelyben a kívánatos fejlődés 
irányait és lehetséges eszközeit ha
tározták meg. Újdonság a tanul
mányban, hogy nem erőlteti újabb 
autópályák építését, sokkal inkább 
az észak-dél irányú, valamint a te
lepülések közötti hálós szerkezetű 
összeköttetések megteremtését, 
fejlesztését javasolja. Ily módon 
csökkenhet a főváros és a szintén 
túlterhelt agglomeráció zsúfoltsága, 

évente, amely közel egyharmada a 
városidéi költségvetésének.
Egyébként - nagy valószínűséggel - 
ha megnyerte volna a grémium az 
5 milliárd Ft-ot, és betartotta volna 
ígéretét, egy ideig formalitás lett vol
na a helyhatósági választás Aszó
don, mivel egyszerűen elképzelhe
tetlen, hogy a polgárok leváltsanak 
egy gáláns, a város fellendítéséért 
ekkora áldozatot hozó képviselő

APMHIWETÍSÍK
Huzat, hideg ellen! Ablakok, ajtók (fa, fém, műanyag) hermetikus 
szigetelése német technológiával, garanciával. Zárcsere, javítás, 
illesztés. 06 30 9599-643

Kiadó gázfűtéses, kis kétszobás ház. Érdeklődni szombati napon 
10-14óráig.0630 262-1477

Gödöllő belterületén, János u. 11. IV. emeleti gázkonvektoros, 
másfél szobás lakás 9 millióért eladó. Tel: 06 20 379-4908; 28 400- 
469

Aszódon, a Sára Vendéglő fölött, a kartali út elején felújított, 
ősszközműves családi ház eladó.
Tel: 06 20- 3444-047; 28 401-678

Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH ügyintézés, 
hitelesítés, szervizelés. Tel: 06 20 9281 -526

környezeti terhelése. A tervek meg
valósulására jó alapot biztosít a 
Nemzeti Fejlesztési Terv és közelgő 
Európai Uniós tagságunk is.
Röviden szeretnék beszámolni ar

ról, - korábbi cikkemben már emlí
tést tettem róla - hogy december 3- 
án a Megyenapon kiosztásra kerül
tek a Közgyűlés által adományozott 
dijak,kitüntetések. Részletesen a 
jö-vő havi cikkemben írok róla. 
Most ezúton szeretnék gratulálni 
a választókerületünkben műkö
dő Kartali Asszonykórusnak, 
akiket Pest Megye Közgyűlése 
„Pest megye Művészetéért” 
díjban részesített.
Legközelebb a decemberi esemé
nyekről számolok be.

Gersei Ferenc 
képviselő

Pest Megye Közgyűlése

testületet. Számításaim szerint 4 
milliárd megajánlása esetén fejen
ként 285 millió 715 ezer Ft-ról 
mondtak volna le a képviselők. Ez 
az összeg havi 60 ezer Ft-os tiszte
letdíjjal számolva 4761 hónap, il
letve 397 év alatt hozható vissza.
No, csípjünk magunkba, és ébred
jünk föl!

Rácz Zoltán



Tükör

SEAT IBIZA akár *
havi31 375 Ft-tól

SEAT CORDOBA akár 
havi36 050 Ft-tól

, *

Roncsautóját akár
most 200 000Ft-ért beszámítjuk

(hitel felvétel esetén)

www.dunakanyarauto.hu
DUNAKANYAR AUTÓCENTRUM 

Vác, Hóman B. út 2.
Tel: 27/512-832 info@dunakanyar.vac.hu

Meghatározott konstrukció esetén érvényes.
A további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerben 
gazdag Boldog ÚJ Esztendőt Kívánunk!

http://www.dunakanyarauto.hu
mailto:info@dunakanyar.vac.hu
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Polgárőreinket országos szinten is “díjazzák”
14 éve őrzik nyugalmunkat

A Polgárőrök báljára igyekezvén 
azon morfondíroztam, vajon hány
szor és hány helyen láttam akció
ban az ünnepeiteket. Hamar rá kel
lettjönnöm, nem volt olyan baleset, 
rendezvény, ahol ne tűntek volna fel 
fekete egyenruhájukban. Irányítot
ták a forgalmat, amikor az IFA bele
rohant a Kondoros téri üzletbe, 
biztosították a rendet a Fesztiválon, 
vigyáztak a futókra a Kihívás nap
ján, igyekeztek megakadályozni a 
bűncselekményeket a temető kör
nyékén a Halottak Napja hetében. 
Olyan tevékenységek ezek, ame
lyeket mi már megszoktunk tőlük, 
majdhogynem el is várjuk. Mégis, 
idén ezt a teljesítményt is meg tud
ták fejelni két olyan dologgal, amely 
egyedülálló kezdeményezésként 
indult az országban és egyre több 
helyen követik a példájukat. Ilyen a 
bűnmegelőző program elindítása az 
általános iskola felső tagozatában, 
és ilyen a Polgárőr Szabadegye
tem, amelyre a felnőtteket várják, s 
amely előadásokra bizony több ér
deklődőt vártak, már csak az elő
adások témái miatt is. Hiszen min
denki válhat áldozattá, mindenki ta
lálkozhat a drogproblémával, min
denki közlekedik.
Alapok nélkül persze mindezt alig

ha lehetne megvalósítani. Az alapot 
az a 14 esztendő jelenti, amely kö
zösséggé kovácsolta a társaságot. 
Olyanná, amelyik, ha lehet, önfe
ledten szórakozik, de ha kell, má
sodpercek alatt „csatasorba” áll, és 
végzi azt a feladatot, amivel meg
bízták.

Karizmatikus ember nélkül nem 
megy - mondta valamelyik illusztris 
vendég az este folyamán. Aki ismeri 
Szenoráczki Ferencet, tudja jól, 
hogy sok esetben nem könnyű dol
gozni vele. Az eredmények azon
ban őt, mármint a stílusát, a tekin
télyelvűséget igazolják. Az eredmé
nyeket pedig a polgárőrség felsőbb 
szervei is méltányolják. Ennek kö
szönhetően idén Szenoráczki Fe
renc lett az Év Polgárőre. Nem helyi, 
hanem országos szinten. Az Orszá
gos Polgárőr Szövetség kitünte
tését vehette át Bagyin József pol
gármester. Az egyik serleg személy 
szerint neki, a másik pedig a város-

Amikor játszanak: Subáné Halmos Éva és Szőke Mónika
nak, a településnek szólt, amely 
erejéhez mérten igyekszik segíteni 
e civil szervezet önként vállalt fel
adatát.

Nem tudom, hogy a polgárőrök 
minek örültek jobban: a kapott kitün
tetéseknek - helyi szinten Király 
Zoltán kapta az Év Polgárőre díjat - 
vagy azoknak a szívből jövő jókí
vánságoknak, amit például a két 
szomszédos falu polgármestere - 

Testületi ülés:
karácsonyi hangulatban

Bár komoly munka várt a képviselő-testületre az év utolsó ülésén is, azért 
érződött már a karácsonyi hangulat. A napirendi pontok tárgyalása előtt 
például gyertyát gyújtottak. Ezt egyébként Búzás János hozta, s napirend 
előtti felszólalásában jelezte, bízik abban, hogy azért, mert egyes témák
ban nézetbeli különbségek vannak , a megoldásra irányuló javaslatok 
pedig olykor eltérnek egymástól, a képviselők a továbbiakban is konstruk
tívan együtt tudnak dolgozni. A városatya ezt követően kérte Bagyin József 
polgármestert, hogy gyújtsa meg a gyertyát. Szép gesztus, felemelő 
néhány pillanat volt. (Képünkön a polgármester eleget tesz a kérésnek, 
mellette Ritecz György, az első napirendi pont előterjesztője.) R.Z.

Madarász István és Pauló Pál - 
mondott. Domonynak és Ikladnak a 
lakosság alacsony létszáma miatt 
nincs esélye, hogy önálló polgárőr 
csapatot működtessen, így óriási 
segítség az aszódi polgárőrök tevé
kenysége, amit ezúton köszöntek 
meg. De jól ismeri a munkájukat az 
estén ugyancsak részt vevő Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő 
valamint Szabó Imre, a megyei köz

gyűlés elnöke is. Utóbbi honatya jó 
hírekkel érkezett. Elmondása sze
rint a megye jövőre is megteremti a 
közbiztonsági alapot, többek között 
éppen a polgárőr szervezetek mű
ködésének megkönnyítése céljá
ból, másrészt az állam megnövelte 
a civil szervezetek által pályázható 
alapprogram összegét, mégpedig 2 
milliárd forintra.
Az este folyamán a polgárőrök sem 
feledkeztek meg azokról, akik haj
landóak anyagilag vagy egyéb mó
don segíteni a munkájukat. Okle
velet vehetett át többek között Sztán 
István, a Galga Vezetésbiztosító 
Ezred parancsnoka, néhány támo
gató, valamint az aszódi rendőrőrs 
több munkatársa.
Aki úgy gondolja, hogy december 
12-e éjszakáján a bűnözőknek több 
esélyük volt valamilyen bűntett el
követésére, az téved: a polgárőrök 
és a rendőrök a péntekenként 
szokásos létszámmal fürkészték az 
utcákat.

R.Z.

Az Aszód 
Városért 

Alapítvány 
közleménye

Az Aszód Városért Alapítvány 
2003-ban az 1 %-okból befolyt ősz
szegeket a célkitűzésének megfele
lően használtaiéi.

Az Alapítvány ezúton hirdet pá
lyázatot az alapítványhoz beér
kezett 1 % felhasználására.

A pályázatra olyan oktatási, műve
lődési intézmények, civil szerve
zetek jelentkezhetnek, akik az Ala
pítvány célkitűzéseinek megfele
lően kívánják a kapott támogatást 
felhasználni.

Az Alapítvány a pályázatok be
nyújtási határidejét 2003. de
cember 31-ig meghosszabbítot
ta.
A leadás helye: Polgármesteri Hi
vatal, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.



TÜKÖR

cífibank
Megérkeztünk Gödöllőre!

Várjuk új hitelközpontunkban:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 33.
Tel.: (28) 526-640 

•Személyi kölcsönök
Kezes és ingatlanfedezet nélkül igényelhet 75 000-3 000 000 Ft-ig*

• Hitelkártya
Személyre szabott hitelkeret, melyből akár 51 napig kamatmentesen 
költhet**

• Számlanyitás
Pénzügyeit a nap 24 órájában intézheti telefonon vagy interneten 
keresztül is

A Citibank a kondíciók egyoldalú változtatásának jogát fenntartja. ‘THM 26,13% - 51,59% *”THM 0 - 41,75%
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Kék hírek
Trabant: ügy: reggel eltűnt, este meglett

Hamar meglett az a személygép
kocsi, amelynek a Falujárók úti la
kótelepen lakó gazdája reggel tett 
bejelentést. A rendőrök annak rend
je és módja szerint helyszíneltek. 
Este a férfi telefonált a rendőrségre, 
a Trabantot sértetlenül megtalálta 
két házzal arrébb. Lehet, hogy a 
tulaj rosszul emlékezett arra, hogy 
hol parkolt le?
Ugyancsak érdekesnek számít a 
MOL-kútról érkezett bejelentés, mi
szerint a SHOP-ból valakik 60 do
bozt nyugati cigarettát vittek el. A 
kérdés csak az, hogy hogyan, hi
szen egy kezelőnek mindig benn 
kell lenni, ráadásul a kút figyelőka
merákkal ellátott.
Kölcsön kenyér visszajár: ez lehet a 
mottója annak az esetnek, amely a 
Kossuth Lajos utcában történt. Két 
család összeveszett, és előbb az 
egyik családfő ment át összeverni új 
ellenfeleit, majd ezt követően a 
másik családfő mozgósította erőit, 
és felpofozta a szomszédokat. 
Utóbbi a verés ellenére szeren
csésnek mondhatja magát: ö ugya
nis, amikor visszament törleszteni, 

olaszul és németül!
- kisiskolásoknak: barátkozz a nyelvvel!
-Felsőtagozaton: emeltszintű, 

felzárkóztató csoportok

- felnőtteknek, középiskolásoknak:
kezdő, középhaladó, 
felzárkóztató szinten

AMIT DCfiHIÁUtyKt
- kisíétszámú foglallloztatás s
- válogatott,egymásba épülői tananyag
- praktikus szemléltető eszközök
- nyugodt igényes környezet'

a i
Helye: Aszód, Lakótelepi papírbolt tetőtere ■ 

Ideje: 2004. januártól 
(heti két alkalom)

Érdeklődni: Búzásrjé Sánta Erzsébet 
28 40j-023; 20 ^95-4352 \

csöngetett, és a szomszédja been
gedte. Ellenfele viszont úgy hatolt 
be az ö lakásába, hogy berúgta az 
ajtót, ezzel magánlaksértést köve
tettel, mely miatt eljárás indul ellene. 
Ismét történt lopás két önkormány

zati intézményben: a Napsugár óvo
dában a nevelői öltözőből tűntél egy 
pénztárca a benne lévő 21 ezer Ft- 
tal és a személyes iratokkal. A Csen- 
gey iskolában egy tanuló mobiltele
fonjának kelt lába. A kisdiák sajnos a 
saját kárán okulva kénytelen megje
gyezni, hogy az általuk nagyon 
kedvelt eszköznek nincs helye a 
suliban.
Történt két kisebb baleset is: az 
egyik a Falujárók útján, ahol egy VW 
Passat csattant egy Ladával. Utóbbi 
az árokban landolt. Az eset 
tanulsága, hogy mire tulajdonosa 
megszervezte az autó mentését - 
négy-öt napba is beletelt -, addigra 
valakik csaknem teljesen kibelezték 
a kocsit. A MÓL kútnál is történt egy 
koccanás, itt egy autó tolatott bele 
egy a tankolást befejező és éppen 
indulni készülő gépkocsiba.
R.Z.

A szeretet lángja 
gyújtani is képes!

A karácsony és a hozzá kapcsoló
dó ünnepkör egyik legjellegze
tesebb színfoltja a gyertyák, mécse
sek, kis fáklyák használata. Arégeb- 
bi időkben ezek a folyamatosan 
csökkenő természetes fény pótlását 
szolgálták, mára azonban lényegé
ben több jelentéssel is bíró jelképpé 
váltak. Ez a változás viszont azt 
hozta magával, hogy elődeinknek a 
folyamatos használatból eredő 
rutinja a mai - ezeket csak néha 
használó - emberekből hiányzik és 
mi tűzoltók tapasztaljuk csak iga
zán, hogy milyen hajmeresztő dol
gokra vagyunk képesek. Néhány 
gondolat a használatról:
A gyertyák, mécsesek használatá
nál legfontosabb az, ahogyan eze
ket elhelyezzük. Mindenfélekép
pen használjunk nem éghető anya
gú alátétet (tányér, csészealj) vagy 
erre a célra készített gyertya-, 
mécseltartót.
Sok tűzeset keletkezik abból, hogy 
a leégett eszköz a műanyag 
alátétet, asztallapot, térítőt, adventi 
koszorút gyújtja meg. A néhány éve 
forgalomba került műanyag vagy 
vékony alumínium csészés mécse
sek különösen megtévesztöek, 
mivel ezek semmilyen védelmet 
nem nyújtanak, azonban az eszköz 
kialakításánál fogva bárhová elhe
lyezhető.
A másik jelentős veszélyforrás, 

hogy a láng akkora hő sugárzással 
rendelkezik, mely a közelében lévő 
éghető anyagokat, díszítő elemeket 
képes meggyújtani. Ezért az esz
közöket illetve a környezetében lévő 
éghető anyagukat úgy kell elhe
lyezni, hogy azok egymáshoz ké
pest ne legyenek gyújtás közelben. 
Ez a biztonsági távolság normái 

esetben kb. 30 cm, de ez függ a láng 
nagyságától, huzat irányától stb. 
Javasoljuk, hogy a fenti távolság fi
gyelembevételével helyezzük el az 
eszközt és a meggyújtott láng körül 
tenyerünkkel keressük meg azt a 
távolságot, ahol a kezünket tartósan 
ott tudjuk tartani. Ezen a távolságon 
kívül az anyagok meggyulladásával 
nem kell számolni. Ez az eljárás 
csak a jól rögzített eldőlésre, lee
sésre nem hajlamos tárgyak, anya
gok esetében megfelelő, ezeket az 
anyagokat az eszközök közeléből 
mindenféleképpen el kell távolítani. 
Ez érvényes az olyan anyagokra is, 
melyeknek gőze szobahőmérsék
leten is képes ellobbanni (benzin, al
kohol származékok stb.) A gyertya
fény mellett végzett automakett 
festegetés vagy körömlakklemosás 
nem biztos, hogy a kívánt ered
ményt hozza. Ebben a körben kell 
szót ejtenünk a nyílt lángú világító
eszközök modern rokonairól, a 
karácsonyfákon alkalmazott elekt
romos lámpafüzérekről. Ezek a biz
tonságos és a magyar előírásoknak 
garanciálisán megfelelő kialakítás 
esetén szinte teljes biztonságot 
nyújtanak a nyíltlángú eszközökkel 
szemben. Itt különös hangsúlyt kell 
helyezni a biztonságos kialakításra, 
mivel az olcsón, kéz alatt vásárol
ható "bóvlik" túlmelegedésükkel, 
zárlataikkal ugyanakkora tüzet tud
nak okozni, mint nyíltlángú társaik.
A karácsony évszázadok óta a leg
szebb ünnepünk egy kis odafigye
léssel, elővigyázatossággal mege
lőzhetjük, nehogy a legszomorúbb 
legyen.

Media Zoltán tü.alez.
tűzoltóparancsnok

i

I

Tájékoztató
Felhívjuk minden kisgyermekes szülő figyelmét, hogy dr. Horváth 
Anna gyermekorvos 2003. december26-tól 2004. január végéig 
szabadságon lesz.
Ez idő alatt a délelőtti rendelési időben dr. Meláth Viola gyermek
orvos helyettesíti, míg a sürgősségi ellátástdr. VassAnna végzi. 
Megértésüket köszönjük!
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ASZÓDI

Rendhagyó nyelvelés Megváltozott világ
A fenti cím arra utal, hogy ez az írás 

más lesz, mint az eddigiek. Ezúttal 
nem valamilyen nyelvhasználati 
problémáról vagy valamely nyelvi
stilisztikai érdekességről lesz szó, 
hanem egy fontos, sokak számára 
hasznos és örvendetes kiadványról 
írok.
A rádióban és a televízióban el

hangzó reklámokból elég régóta 
tudhatjuk, hogy a Magyar Tudomá
nyos Akadémia arra a lépésre szán
ta el magát, hogy ismét megjelen
tesse a Magyar értelmező kéziszó
tárt. Azért ismét, mert az első 
változatot 1972-ben már megjelen
tették: először egy, majd két kötetes 
változatban, amelyet olvasóink kö
zül is sokan forgattak, s melyre ma
gam is sokszor hivatkoztam. A bö 
harminc év alatt sok minden vál
tozott. Többek között a mindennapi 
élet nyelvhasználata is, s ez szük
ségessé tette egy sok tekintetben új, 
szókincsében bővített, szemléle
tében is megújuló kiadvány megje
lentetését.
A közelmúltban az egyik televíziós 
nyelvészeti műsorban Balázs Géza 
egész sor olyan szót sorolt fel, 
amelyik az előző kiadványban nem 
szerepelt. Közülük sok azért nem, 
mert 1972-ben még nem létezett a 
szó nyelvünkben, némelyek pedig 
azért nem - bár léteztek már akkor 
is -, mert a szótár készítői még nem 
érezték szükségesnek a szótárba 
való felvételüket.

Minden tekintetben korszerű, jól 
használható szótár került forga
lomba. Aszóanyag átdolgozásán túl 
örvendetes, hogy szemléletében 
oly módon is megújult a szótár, hogy 
a nyelvhasználat szempontjából 
figyelmen kívül hagyta a trianoni 
határokat, a szerzők Kárpát-me
dencei szemlélettel rendelkeznek. 

Nagyon is szükség van arra, hogy a 
határainkon kívül rekedt magyarság 
nyelvhasználatának egyes kérdései 
is megjelenjenek, hiszen éppen a 
magyar nyelv, s a hozzá kapcsolódó 
kultúra köt össze minket, ez őrzi 
meg identitásunkat.
Az ideológiai megújulás szemlélte
tésére pedig álljon legalább egyet
len példa. Ha megkérdezem a tanu
lókat, hogy mit jelent számukra a 
konzervatív szó mindennapi nyelv
használatunkban, a többség azon
nal rávágja: maradi. Az elmúlt negy- 
ven-ötven évben azt sulykolták 
belénk, hogy a konzervatív alapje
lentése a maradi, holott aki konzer
vatív, éppen az értékekhez ragasz
kodó, értékeket őrző szemlélettel 
rendelkező személy, Az új kiadás a 
maradi jelentésváltozatot már pejo
ratív (rosszalló, elítélő hangulatú) 
minősítésként közli.

Egy valami azonban van, ami 
nekem hiányozni fog: az előző ki
adás szemléltető képeket is közölt, 
s az új szótárból már teljes egészé
ben hiányoznak a képek. A szerzők 
maguk is bevallják az előszóban, 
hogy szövegalapú szótárt kívántak 
megjelentetni.
S talán ezúttal a cikk szerzőjének 

vallomása is megbocsátható: azért 
választottam témaként az új szótár 
iránti figyelemfelkeltést, mert az új
ság megjelenésekor még a kará
csonyi ajándékozás hajrájában le
szünk, s talán lesznek, akik kedvet 
kapnak, hogy ilyen ajándékkal lep
jék meg gyermeküket vagy család
jukat, hiszen az ilyen kiadvány min
denkinek csak a hasznára válhat. 
Hosszú ideig, évtizedekig forgathat
juk haszonnal. Csak egy kissé drá
ga. Vagy talán a fizetésünk kevés 
hozzá? Ezt döntse el a kedves 
olvasó! -G -I 

Nem először élek Aszódon. Igaz a 
jelenlegi ittlétem inkább nevezhető 
életnek, pedig a bejelentett lakásom 
nem itt van.
A nap nagyobbik részét töltöm itt, 
nem úgy, mint 1982 őszén, amikor 
ide voltam bejelentve, de csak este 
jöttem haza. Haza... A haza egy si
vár albérlet volt a Petőfi utcában, 
ahol pénz nélkül és kedvtelenül vár
tam a közelítő telet. Tüzelőm se volt, 
igaz kályhám se. Minden este úgy 
indultam el a kis közön a főúton lévő 
presszóba, hogy tudtam, ma se fo
gok senkivel sem beszélgetni, 
hiszen a bajaim nem szűnnek meg 
azzal, ha elmondom másoknak, a 
más baja pedig nem érdekeit.

Más volt akkor Aszód, de az is 
lehet, hogy én voltam más. Sok 
helyen megfordultam ebben az or
szágban, de Aszódnál lepusztul- 
tabb helyet nem ismertem, melyhez 
csak az albérletem volt hasonlítható. 
Három éve múlt, hogy itt dolgozom. 
Ez már nem az 1982-es Aszód. Az 
utcák a házak ugyanazok, de az em
berek mások. Ezekkel az emberek
kel már érdemes beszélgetni, mert 

fta fáma
ajánlata!

Asztalos Tamás:

Rianás
Hat évvel a Gáz című kötet megjelenése után új regénnyel jelentkezett 

Asztalos Tamás. A Rianás - ahogyan a könyv hátsó borítóján is olvasni 
lehet-az első mű folytatása, vagy inkább kiteljesedése, ugyanakkor mégis 
önálló regény.
A Rianást az teszi különösen érdekessé, hogy megengedi a „kulisszák mö
gé való betekintést”. Mi pedig kíváncsi természet vagyunk. Érdekel ben
nünket, hogy a szomszédunk, ismerősünk, kortársunk hogyan élte meg 
azokat az esztendőket, élményeket, amelyeknek mi magunk is részesei 
voltunk, és milyen élményeket szerzett, amikor mi egészen másutt, más
sal voltunk elfoglalva.
Asztalos Tamás nem kertel, szókimondóan írja le érzéseit a rendszerváltás 
előtti és a mostani világról. Beavat magánéleti titkaiba, pályájának indulá
sába, gyötrelmeibe, kudarcaiba és adott esetben örömeibe is. Közben 
óhatatlanul is lebeszél bennünket arról, hogy megpróbálkozzunk saját re
gény kiadásával: a Gáz című kötet kálváriája, terjesztésének most publikált 
gondjai elegendőek ehhez.
Az aszódiak közül a barátok, ismerősök nyilván fokozottan érdeklődnek 
majd a megjelent mű iránt, de szívből ajánlom mindenkinek a regényt. Nem 
könnyű olvasmány, leginkább a jó borhoz hasonlít: nem illik lehúzni 
egyszerre, “kóstolgatni, kortyolgatni kell”, hogy megérezzük az igazi ízét, 
értékét. Aki pedig teheti, vegye elő újra a Gáz című regényhez tartozó 
hanganyagot. Nemcsak azért, mert a Rianásban is vannak utalások a 
Magyar Zoltán komponálta számokra - a dalszövegeket a regény szerzője 
írta -, hanem mert még mindig igen erős a hangulatteremtő ereje. R. Z.

érdekel, hogy mit mondanak és ta
lán őket is érdekli, hogy én mit mon
dok.
Volt már egy pár munkahelyem, de 
arra emlékszem, hogy sokszor sze
rettem volna, ha nem kellene mun
kába mennem, ha valahol máshol 
dolgoznék, mennyivel jobb lenne ! 
Persze arra nem is gondoltam, hogy 
ez a munkahely Aszódon lesz, hi
szen ismertem Aszódot, illetve azt 
hittem, hogy ismerem...

Tévedtem. Tévedtem ebben és 
másban is. Például abban, hogy 
könyvet eladni éppen olyan, mint 
cukrot, téglát, autót... Hát nem. 
Könyvet megvételre kínálni valaki
nek felér egy jellemrajzzal, és azt 
az embert, aki könyvet választ, 
szinte megismerem a könyv által, 
akkor is, ha akkor láttam először.
Eredetileg valami humorosat sze

rettem volna írni, amit megszoktak 
tőlem, de most ilyen sikeredett... 
Majd legközelebb. Nem lehet 
mindig a napos oldalon sétálni, 
néha nem árt átmenni a túloldalra.

Pálmai Tibor

Újévi koncert a 
Kastélyzenekarral

Január 4-én 18 órakor Aszódon az Evangélikus Gimnáziumban ismét 
újévi koncertet ad a Kastélyzenekar.

Jegyek elővételben már kaphatók a Podmaniczky Művészeti
Iskolában. Felnőtt: 1200 Ft, nyugdíjas és diák: 900 Ft.
Ahelyszínen: felnőtt: 1700 Ft. nyugdíjas és diák: 1200 Ft
Tel: 06 30 221-4274 - Király Gyöngyi
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SKODA. VÁLTSON VELÜNK

SkodaAuto

Roncsbeszáiiiítás

ért!

Nem sokra, hacsak nem 
hozza be hozzánk.
Mindegy, hogy milyen 
típusú, az sem számít, 
hogy milyen állapotú a 
használt autója, ha van 
forgalmi engedélye, mi 
akár 250 000 Ft-ért be
számítjuk új Skoda vá
sárlásakor.

Az Ön Skoda-márkakereskedöje:
Patócs Autóház • 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720
www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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Igazán nem szeretném az Aszódi 
Tükör olvasóit a felajánlott busz kö
rüli vita folytatásával untatni, de mi
vel két - eléggé személyeskedő
válasz is érkezett az általam leír
takra úgy érzem, hogy reagálnom 
kell ezekre.
Acikk megírásával az volt a célom, 

hogy tájékoztassam az aszódi lako
sokat, mivel jár egy busz üzemel
tetése. Nem tolom a szekerét sen
kinek, sőt, senki szócsöveként sem 
működöm, a cikket saját elhatáro
zásomból, saját magam írtam. Po
litikai tartalmat kár keresni írásom
ban, hisz csupán gazdasági számí
tásokat végeztem, és igyekeztem 
szemléletesen megtenni azt. Nem 
tisztem bírálni, hogy a felajánlás 
után ki, milyen hibás lépést tett. Mint 
már említettem, célom csupán az 
volt, hogy láthassák a Tisztelt Olva
sók, mibe kerül egy ingyen busz. 
Nem vagyok a téma szakértője, hisz 
nem vagyok gépészmérnök, de ta
pasztalatom van a témában. Nem 
keli ahhoz építésznek lenni, hogy az 
ember építési vállalkozó lehessen, 
mégis a megszerzett gyakorlat 
alapján sikeres lehet szakmájában. 
Egyébként a buszt gépészmérnök ( 
műhelyvezető) kollégámmal tekin
tettük meg még a felajánlás meg
történte előtt, esetleges megvásár
lás céljából. A busz ára állapotához 
képest eléggé irreális volt. Ugyan
ilyen buszt vettünk akkora össze
gért, amennyiért egy jól ápolt Tra
bantot lehet megvásárolni.

Számításaim helyességét azáltal 
is igazolni látom, hogy noha két 
válasz is érkezett cikkemre, egyik 
sem tartalmaz egyetlen érvet sem a 
busz üzemeltetése mellett. Vádas
kodó kijelentéseket, sértő megjegy
zéseket annál inkább. Számomra 
nem derül ki egyik válaszból sem, 
hogy miért építő jellegű ötlet bele
rángatni az önkormányzatot fölösle
ges költségekbe? Ezek után felme
rül bennem az a kérdés, hogy ki az 
aki, ha nem tud érvelni, akkor erővel 
próbálja igazát bizonyítani? Pedig 
magyarázatom állítólag - mint Asz
talos Tamás írásából kitűnik- rogya-

Az ingyen busz ára - befejező rész?
dozó lábakon áll. Ilyen gyenge érve
lést sem lehet megdönteni? Manap
ság szerencsére az emberek több
ségét a tények, nem pedig a hang
zatosfrázisok érdeklik.
Alternatív megoldás lett volna (?) az 
ajándékba kapott busz eladása. 
Nem tudom, hogy milyen reakciók 
érkeztek volna ennek megvalósí
tása esetén. Szerintem az önkor
mányzat nem arra való, hogy autó
busszal kupeckedjen. Egyébként is, 
a jelenlegi helyzetet úgy érzem, 
hogy ha megkínálnám a két írá
somra érkezett válasz íróját füst
szűrös és füstszűrő nélküli cigaret
tával, észrevennék, hogy nincs raj
tam sapka.

Az Omega együttes énekesét 
Kóbor Jánosnak hívják. Hogy jön ez 
a busz üzemeltetéséhez? Igazán 
sehogy, mint ahogy a Medgyessy- 
kormány politikája sem. Azt viszont

Belső hang
Búzás János képviselői jegyzete 4.

2003-12-08. hétfő du.
Igazán nem állt szándékomban 

mást írni, mint az ünnepekre és az új 
esztendőre való jókívánságokat, 
ám szerkesztő úr hétfőn du. eljut
tatta hozzám, ifj. Jordán Imre kép
viselő Úr „válasz - válaszát”, hogy 
belátásom szerint reagálhassak, 
egy megbántott érzelmű ember kri
tikáira. Hogy valósak vagy valótla
nok? Mint mindég ezt is Önökre 
bízom! Döntsék el! Tudjuk, az igaz
ságot néha nehezen viseli az em
ber, ám nem gondolom, hogy nyílt
ságom, ifj. Jordán Imre városatya 
„bekoszol’-ásával, kellene hitelesí
tenem. De azért engedtessék meg, 
hogy szúrós kérdéseire válaszoljak. 
Egyébként Jordán városatya ezt 
most sem tette meg, holott lehető
sége meg lett volna rá.
Visszakanyarodva, elég rövid időt 

kaptam T. Szerkesztő Úrtól, ezért 
telefonon felhívtam Jordán képvise
lő urat, s kértem egy riport jellegű 
megbeszélést tőle, amit elfogadott 
2003-12-09.-e. du. félhatra. Előre 
megígérem, ha füstszűrös cigaret
tával kínál azt is elfogadom, de a 
füstszűrő nélkülit sem utasítom el. 

ne feledjük - ha már a politikánál tar
tunk - a jelenleg tisztségben levő 
vezetőket mind települési, mind or
szágos szinten a választópolgárok 
demokratikus szavazás utján, több 
jelölt közül választották.

Ha írásommal az Aszód FC bár
mely vezetőjét, sportolóját megsér
tettem volna, elnézést kérek emiatt, 
ez nem állt szándékomban. Eddigi 
képviselői munkám során mindig 
támogattam szavazatommal a fut- 
ballclub kéréseit. Viszont szerintem 
Frajna György és Búzás János 
vannak olyan viszonyban, hogy az 
önkormányzat testületének kiha
gyásával is egyeztethettek volna az 
autóbuszAszód FC tulajdonába ke
rüléséről, ha igazán ez lett volna 
képviselőtársam szándéka, nem 
pedig az „építőjellegű” kötözködés.
A képviselőtestületi üléseken ritka 

hozzászólásaim nem passzív mun

Sőt ha sapka lesz rajta, azt sem 
figyelem, és ha sapka nélkül jön azt 
sem veszem észre.
2003-12-09. kedd du.
Hát akkor kezdhetjük a riportot! Az
az kezdhetnénk, mivel képviselő
társam bizottsági munkájára való te
kintettel és megromlott egészség
ügyi állapota miatt lemondta.
Telefonon történt beszélgetésünk 
alapján hangján érezhető volt, a 
megfázás, de azért abban marad
tunk, hogy egy beszélgetésre ösz- 
szejövünk a közeljövőben. Szeret
nék gyors gyógyulást kívánni.

Az igazat megvallva az előálló 
helyzet feladta a leckét! Megosz- 
szam Önökkel a bennem felmerülő 
kérdéseket, vagy magamba fojtva 
gondolataim, maradjak csendben. 
Újra átolvasva képviselő úr írását, 
rádöbbentem szinte minden kérdé
semre válaszolt, ezért a megjelenés 
mellett döntöttem.
Idézem írásából : „ Frajna György 
és Búzás János vannak olyan vi
szonyban, hogy az önkormányzat 
testületének kihagyásával is egyez
tethettek volna az autóbusz Aszód 

kámat tükrözi, csupán nincs még 
akkora képviselői rutinom, mint kép
viselőtársaimnak. De azt már most 
tudom, hogy ez minőségi munka, 
nem a hozzászólások száma, ha
nem tartalma számít. Ezen ismere
temet ajánlom mások figyelmébe is.

Mindkét válasz hangneméről csak 
annyit mondhatok: a stílus maga az 
ember. A két cikkből az derül ki szá
momra, hogy az újító szellemű, 
megoldást kereső ember ismérve: a 
vádaskodás, a gúnyolódás, a cini- 
kusság. Ha ez tényleg így van, ak
kor inkább legyek maradi. Nem stí
lusom a mások bemocskolásával 
történő előre jutás. Ha valaki másik 
embert bekoszol, attól ö még nem 
lesz tisztább.

Tisztelettel: Jordán Imre
önk. képviselő

FC tulajdonába kerüléséről’le mint 
választott képviselő, akit demok
ratikus szavazás útján, több jelölt 
közül választottak, meg mernéd 
kerülni egy ■ egy döntéseddel 
képviselőtársaid ?
Azt írod a testületi üléseken való 
ritka hozzászólásaid nem a passzív 
munkádat tükrözik. Majd néhány 
gondolattal később „ De azt már 
most tudom, hogy ez minőségi 
munka, nem a hozzászólások szá
ma, hanem tartalma számít. Ezen 
ismeretem ajánlom mások figyel
mébe is.”

Én úgy érzem veled ellentétben, 
hogy amiről van véleményem, azt 
elmondom a testületi üléseken, és 
képviselőtársaimra bízom, annak 
eldöntését, hogy „minőségi" véle
mény volt vagy sem. Sokszor mon
dunk olyan javaslatot, véleményt 
képviselőtársaimmal, amit termé
szetesen utólag jobb elfelejteni. 
Mondataidból leszűrve te már 
magadban eldöntőd, hogy a kép
viselőtársaiddal megosztod-e 
gondolataidat vagy csak ami sze
rinted tökéletes, azt tárod a gré
mium elé? Nem gondolod, hogy 
ami benned még nem forrott ki, 
vagyis szerinted nem „minőségi 
"az más képviselőkben felszaba- 

(folytatás a 13.oldalon)
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Aszód is kapott ajándékot a Mikulástól
Megújulhat az Aszód FC klubépülete

Ez év nyarán sportlétesítmények 
felújítása és bővítése tárgyában 
pályázati kiírást jelentett meg a 
Gyermek-, Iflúsági-, és Sport Mi
nisztérium (GYISM). Apályázat cél
ja a sport bázisául szolgáló helyi 
létesítmények rendbetétele, esetle
ges bővítése.
Aki már járt az aszódi sportpálya 

környékén, (hála Istennek, meg a 
sportbarát aszódiaknak, egyre 
többen vagyunk ilyenek) láthatta, bi
zony elférne egy komolyabb fel
újítás a pályán és kiszolgáló épü
letén. Végre van városunknak több 
jó eredményeket elérő futball csa
pata, legyen hát a környezete is 
méltó a magasabb osztályban való 

Belső hang
Búzás János képviselői jegyzete 4.
(folytatás a 12. Oldalról)

díthatja a gondolatokat ? Már 
csak azért is , mert a felszólalások 
közt van ami elsőre nem mindég „ 
minőségi "(az enyémet is ide értve) 
és hát ezekből alakulnak ki a jobb 
ötletek, majd a döntések.
Szintén írásodból: „ Eddigi kép
viselői munkám során mindig támo
gattam szavazatommal a futballclub 
kéréseit.” Úgy gondolom, egy vá
lasztott képviselőnek nem csak sza
vazatokkal kell támogatni bármilyen 
dologról legyen szó. Egy képviselő, 
ha megszavaz valamit, az még nem 
támogatás, hisz a támogatást a 
város adja, a város sportegyesüle
tének. Vannak olyan képviselők is 
akik tényleg támogatják az Aszód 
FC -1. Ilyen megvilágításból mi a 
véleményed ?
Utolsó bekezdésedben a cinikus- 

ság a vádaskodó ember szavak 
előtt írod : újító szellemű, megol
dást kereső ember: a stílus maga 
az ember. Igaz itt kicsit más sor
rendbe raktam a szavakat! De az 
a véleményem, hogy csússzunk - 
másszunk közösen a pályán, és 
akkor tényleg kézfogás lesz a vége.
Telefonos beszélgetésünkkor ab

ban megegyeztünk, hogy egy csa
patban játszunk, és haragról szó 
sem lehet, sőt abban is, hogy te sem 

szerepléshez.
Ezért aztán a kedvező lehető

séggel élve összeállítottam egy 
részletes pályázati anyagot, (az 
elvégezni tervezett munkák részle
tes szakmai leírásával, költség
becsléssel, fotókkal illusztrálva) 
melyhez sikerült megszereznem a 
szakbizottság és a képviselő tes
tület támogatását (önerő), így határ
időre benyújthattuk a szükséges 
dokumentumokat.

December 5-én jelent meg a nyer
tes pályázók listája a GYISM hon
lapján, és legnagyobb örömre meg
találtam városunk nevét a felsoro
lásban. 7,5 millió Ft-ot nyertünk a 
sportpálya felújítására, a pályázott 

ismered a busz kérdés döntés 
menetét. Ezek szerint a döntésből 
„demokratikusan” te is kimarad
tál, mint képviselőtársaink.
Arra invitállak, ha már csapat

tagok vagyunk, gyere és játsz- 
szunk a közönségnek - hiszen az 
Ő kezükben van a belépő! Add a 
kezed ehhez!

Kedves
Jordán Imre!

A busz körül kialakult vita nem 
csupán egy fölajániásról, hanem 
annál sokkal szélesebb és mé
lyebb dolgokról szól, amit nevez
hetünk szemléletmódnak, a patri
otizmus kérdésének, de nevezhe
tünk ideológiai dialógusnak is.

Ez a mostani szám Karácsony 
előtt jelenik meg, amikor félre kell 
tenni a nézeteltéréseket, vélt vagy 
valós sérelmeket, s inkább azt kell 
keresni, ami összetart minket, 
mintsem azt, ami szétszakít. En
nek szellemében én a decemberi 
számban nem kívánok válaszolni 
az írásodra, azonban megra
gadom az alkalmat, s boldog Ka
rácsonyt kívánok mind Neked és 
Családodnak, mind pedig a ked
ves Olvasóknak!

Tisztelettel: Asztalos Tamás 

támogatást teljes egészében meg
kaptuk.

A város által biztosított önerő és a 
pályázaton elnyert támogatás 
összege 13,5 millió Ft. A rendel
kezésre álló pénzből a következő 
felújításokat fogjuk illetve tervezzük 
elvégezni:
- külső villamos hálózat átépítés, 
korszerűsítés;
- teljes belső közmű felújítás: víz, 
villany;
- központi fűtés és melegvíz kiala
kítás, tartályos PB gázzal történő 
kiépítéssel;
- új öltöző kialakítása, meglévők 
teljes felújítása;
- teljes belső burkolás, festés;
- akadálymentes megközelítés kia
lakítása (pályázati alapkövetel
mény!); Ha a tervezett munkákat 
sikerül elvégezni a pályán, nem

Köszönetnyilvánítások
Tagságunk - elnökségünk tisztelettel megköszöni és a tisztesség 

úgy kívánja, hogy név szerint is felsoroljuk mindazokat, akik e nehéz 
gazdasági évben is önzetlenül segítették szervezetünket:
Bagyin József polgármester, Tolmácsi Miklós GAMESZ vezető és mun
katársai, Nagy Lászlóné, a Szivárvány Óvoda vezetője és munkatársai, 
Varga Jánosné, a Gondozási Központ vezetője és munkatársai, Rácz 
Tibomé üzletvezető, Tóth József üzletvezető, Ondrik Bt. Nyomda (Ungi 
József), Laukó Péter üzletvezető, Hmcsár Pál üzletvezető, a Városi 
Könyvtár munkatársai, Micsutka József, a Művelődési Ház gondnoka, a 
Kenyérgyár kollektívája, Szamosvölgyi István, Szamosvölgyi Bálintka, 
id. Körösi József, Gersei Ferenc, Oláh Károly, Molnár József, Kiss Gá
bor, Szabó József, a Galga-Coop üzletház kollektívája (Aszód), Juhász 
József, Marsav Mihály.
Kérem, fogadják tagságunk-elnökségünk nagyrabecsülését, kérjük 
Önöket és kollektívájukat, hogy a jövőben se feledkezzenek meg rólunk. 
Tagságunk-elnökségünk Önöknek, munkatársaiknak és Aszód város 
minden egyes polgárának boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván. Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet Elnöksége

A Városi Könyvtár ezúton mond köszönetét olvasóinak Angyal Atti- 
lánénak, Balogh Anna Dórának, Bordi Editnek, Duhonyi Boglárká
nak, Duhonyi Gabriellának, Egervári Mihálynénak, Gerlach Gézá- 
nénak, Harangozó Károlynak, Hegedűs Nagy Zoltánnak, Mudris 
Lászlónénak, Nagy Lajosnak, Nagy Lajosnénak, Pardi Lászlóné- 
nak, Péter Ferencnének, Pintérné Takács Renátának, Salamon Já- 
nosnénak, Sásdi Mártának, Szőke Péternek, Tarr Gábornak, Tózsa 
Irmának, akik könyvadománnyal gazdagították könyvtárunkat.
Boldog Karácsonyt Kívánunk minden Olvasónknak!

A Városi Könyvtár dolgozói

csak a sportolók, hanem a szur
kolók is kulturáltabb körülmények 
között találják magukat.
A szebb környezet hatására talán 
több aszódi gyerek kap kedvet a 
versenyszerű futballhoz, és a szü
lök is könnyebb szívvel engedik el 
csemetéiket az edzésekre. Remé
lem a bajnokság tavaszi rajtján már 
látható lesz a felújítás nagy része, 
és bízom abban is, hogy a csapatok 
folytatják remek bajnoki szereplé
süket. Tavasszal találkozunk a lelá
tókon...

A karácsonyi ünnepek és az új év 
közeledtével engedjék meg, hogy 
minden kedves aszódi polgárnak 
áldott, békés ünnepeket és boldog 
új esztendőt kívánjak.

Kovács Tamás 
alpolgármester
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Lokálpatrióták I.
Avagy hogyan szervezzük át még jobban a postát

Ha ma megkérdeznének, akkor 
sajnos azt kellene mondanom, hogy 
felőlem akár be is zárhatják az 
aszódi postát, hiszen úgy sem tu
dok egyetlen ügyet sem elintézni. 
És akkor én lennék az a statisztikai 
adat, amellyel jól alá lehet támasz
tani, hogy egy ekkora településnek 
sokkal hasznosabb a heti egyszeri 
mozgóposta (És még "ócsíthatunk" 
is vele.)

Mostanában nosztalgikus pil
lanataimban gyakran eszembe jut 
Bokros Lajos és az ő nagyszerű ko
ra, amikor a hallgatóimmal együtt 
tüntettem a parlament előtt a tandíj 
bevezetése ellen.

Most mintha visszajöttek volna 
ezek az idők. Mindent "ócsítunk". 
Most a postahivatalokat is elérte az 
"ócsítás", ami persze azt jelenti, 
hogy az amúgy is rosszabb infra- 
struktúrális körülmények között lakó 
vidékiek, közülük is leginkább a kis 

falvak lakói húzzák a rövidebbet. 
(Budapesten még mindig van éjjel
nappal nyitva tartó posta, és a ki
sebb hivatalok nyitvatartási idejét se 
változtatták meg.)
Ha egy hónappal ezelőtt, megkér

deztek volna én is mélyen elítéltem 
volna a posta ilyen átszervezését, 
az "ócsításnak" ezt a visszatetsző 
módját. De, aztán egyszer úgy adó
dott, hogy korán végeztem a mun
kahelyemen. Elindultam haza, siet
tem, hogy a délután 4 órai záróra 

előtt be tudjam fizetni azt a rengeteg 
csekket, amivel elhalmoznak a 
szolgáltatók. Megérte a sietség, 
illetve 15 óra 38 perckor, amikor ki
szálltam a posta előtt az autóból 
még azt hittem. Aztán amikor be
mentem és azt láttam kiírva jó nagy 
betűkkel, hogy a HELYI postának 
nem volt elég a központi korlátozás, 
önként még egy félórával meg
rövidítette a pénzbefizetési időt, 
akkor új állásfoglalásra kénysze
rültem.

Nem várok reakciót senkitől erre a 
cikkre, azaz nem olyat, amiben egy 
"súlyos", "elkerülhetetlen", "tölünk 
független", "leküzdhetetlen" techni
kai akadály hosszas ecsetelésével 
megmagyarázzák, hogy miért nem 
lehet befizetni egy csekket szomba
ton délelőtt. Olyan reakciót várok, 
ahol leírt és kimondott szavak nélkül 
is helyreáll a rend és Aszódon azok 
is élhetnek akik valamiért nem itt 
dolgoznak.

Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt Szerkesztőség!
Ebben a rohanó világban csak a 

rosszat vesszük észre. Vitat
kozunk, panaszkodunk, és elsiklik 
szívünk elő a kedvesség, az em
berség és a szeretet. Pedig van 
ilyen. Például én húsz éve járok a 
Túrái Takarékszövetkezet aszódi 
kirendeltségébe. Róluk, a három 
dolgozóról csak jókat mondhatok. 
Mindenkinek vannak problémái, 
jó és kevésbé jó napjai, rajtuk ezt

még nem vettem észre. Kedve
sek, előzékenyek, segítőkészek, 
és ami a lényeg, náluk soha nem 
kell órákig várakozni.
Ezúton szeretném megköszönni 

mindenki nevében a kedves
ségüket, és kívánom, maradjanak 
mindig vidámak, kedvesek és 
segítőkészek.

Szőke Lászlóné

Köszönet nyi I vá n í tás
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete 2003. november 8-án újra meg
rendezte hagyományos jótékonysági bálját. A rendezvény tiszta be
vétele 31.400 Ft, amellyel a következő évben a nagycsaládosok gyer
mekeinek nyaralását kívánjuk segíteni.

Köszönjük a segítséget az alábbi támogatóknak:

Drop Gábor, Vécsey Károly Helyőrségi Klub, Gradus Stúdió, Optika- 
HatalyákJánosné, Divatáru-Borkesz Tibor, Rőfösbolt, Cipőbolt-Aszód 
Kér. Bt., Gála Bt., Mózner Cipőbolt, Barkácsház 94 Kft., Festékbolt- 
Kárász Pál, Dián Bútor Bt., Fekete-fehér Divatáru, Csilla ékszer, 
Tappancs cipőbolt, Divatvarázs-Csery Béláné, Lady XL, Megaprint 
Számítástechnika, Bizarr butik, Riva-Lux Háztartási bolt, Bababolt, 
Virágbolt-Deák F. u., SoundCafé, Chili Burger, Virág-bazár-Pálya Má
ria, Ricsi Presszó, Liget diszkont-Pintér Miklósné, Korona Cukrászda, 
Bernadett Hajstúdió, Pöttöm kuckó, Kalamáris papírbolt, Lakótelepi 
Festék-és Tapétabolt, Magdi kozmetika, Videokölcsönzö-Makkai 
István, Patina Ruházat, Aszódi Tükör BalázsnéMayer Zsuzsa

felhívás
Az Aszódi Leánynevelő Intézet 

emlékeinek összegyűjtésére
Az Evangélikus Gimnázium

ban 2003. szeptemberében meg
nyílt iskolatörténeti kiállítás meg
alkotóinak céljai közé tartozik fo
lyamatosan gyűjteni és bemu
tatni a Leánynevelő Intézet em
lékeit - a hajdani gimnázium és 
evangélikus elemi iskola emlékei 
mellett.

Minden tárgyi és írásos emléket 
köszönettel fogadunk!
Várunk pl. iskolai egyenruhát,

tornaruhát, hímzéseket, fényké
peket, rajzokat, festményeket az 
iskoláról, taneszközöket, füzete
ket, tankönyveket, értesítőket, ko
rabeli leveleket, képeslapokat, 
visszaemlékezéseket stb.
Bővebb felvilágosítást ad és a 
felajánlott tárgyakat átveszi 
Koncz István tanár (2170 
Aszód, Régész u. 34. Tel: 28 
400-611).
Az Aszódi Evangélikus Iskolák 

Öregdiákjainak Egyesülete

Közlemény
Az Aszód Helyőrség Szociális és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma kö
szönetét mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy száza
lékával 2003-ban is támogatták az alapítványt.
Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az alapítvány számlájára beérkezett 

493.436 Ft-ot - összhangban az alapító okiratban foglaltakkal - a több
szörösen hátrányos helyzetben lévő sorkatonák segélyezésére, az Internet 
hozzáférés biztosítására és a Vili. Laktanya Búcsú finanszírozására kíván- 
jukfordítani.
Tisztelettel kérjük, hogy 2004-ben is támogassák alapítványunkat adójuk 
1%-ával.
Adószámunk: 18671898-1-13
Számlaszámúnk: OTP BankAszód 11742166-20010678
Köszönettel: Zeller Zoltán

A kuratórium elnöke



TÜKÖR

POSTÁMAT MÓNI FOTÓ1*
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

Digitális Tel: 400-957
La bor Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

Fényképezőgépek nagy kedvezménnyel!
Canon Zoom 65 15.990,-
Canon Zoom 85 26.990,-
Canon Zoom Date 29.990,-
Canon Zoom 105 34.990,-

Digitális fényképezőgépek:
Fuji A 202 2MP 49.900,-
Fuji203 2MP, 3x optikai zoom 79.900,-

Illatszertár
üzletünkben szép karácsonyi ajándékok 

között válogathat szeretteinek.
Parfümök, kész illatszercsomagok, 

kovácsoltvas gyertyatartók, párologtatók, 
plüss figurák nagy választékban kaphatók.

’ünnei

OPostaBank
és Takarékpénztár Rt. TAPÉTA VÁSÁR
Személyi kölcsön 
ügyintézés

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

járilaüB tenföDTO ímpitó is tóimj q itt

Egész évben olcsó ár, nagy választék!
a Sima és habosított, mintás és szövetmin

tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit-Héra-Limit
a lábazat-és homlokzat

festékek, ecsetek, meszeló'k
◦ Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

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

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!
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Iszap volt a föútra ömlő rakomány?
A Környezetvédelmi Felügyelőség ügyeletese szerint a rendőrség hibázott

(Folytatás a 1. oldalról)

Egy balra kanyarodó személy
gépkocsi miatt kényszerült hirtelen 
fékezésre az a nyergesvontató, 
amely a menetlevele szerint Dom
bóvárról szállított szennyvíziszapot 
Lőrincibe. A rakomány egy része a 

hirtelen fékezéstől előbb a vontató 
nyeregrészére, majd a pótkocsi hát
só részéből az úttestre ömlött. A 
gépkocsivezetőnek egy cégen 
belüli másik nyergesvontató vezető

je segített a feltakarításban. A csú
szóssá vált úttest jelentős részén el 
kellett terelni a forgalmat. A rend
őrség és a polgárőrség munkatár
sai előbb váltakozva engedték a 
kétirányú forgalmat, majd a Hatvan 
felől érkezőket a Petőfi utca 

igénybevételével vezették vissza a 
föútra.
A kívülállóknak két dolog is feltűnt. 
Egyrészt az, hogy az iszap vörös 
színű volt. Másrészt óhatatlanul is 

felvetődött a kérdés, miért kell az 
úgymond normál szennyvíziszapot 
közel 200 kilométerrel arrébb 
lerakatni.
Az éppen arra járó Tóth Gábor 

országgyűlési képviselő, valamint 
Sztán István ezredes a maga mód
szereivel igyekezett segíteni a hely
zet megoldásán. A honatya az ille
tékes szakhatóságokat telefonálta 
körbe, míg a laktanyaparancsnok 
készenlétbe helyeztette a tűzoltóko
csit. Mivel az iszap feltakarítása 
nagyjából megtörtént, a rendőrök 
tovább engedték a tehergépkocsit. 
Az úttest lemosását végül a Hatvan
ból kiérkezett tűzoltóautó végezte 
el.

Ezt követően érkezett helyszínre 
Puruczki Tamás, a Környezetvé
delmi Felügyelőség ügyeletese, aki 
kifogásolta a rendőrség eljárását: 
szerinte Papp György rendőrkapi
tánynak - Tóth Gábor elmondása 
szerint ő utasította az intézkedő ren
dőröket az autók tovább engedé
sére - meg kellett volna várnia az ö 
kiérkeztét, s csak a helyszíni vizs
gálat után zöld utat engedni a teher
kocsiknak. Első látásra szabályta

lannak találta a menetlevelet is. El
víve az általunk a kiömlött rako
mányból felszedett mintát, egy hét 
türelmet kért a laborvizsgálat ered
ményének megszületéséig. Telefo
non történt érdeklődésemre el
mondta, a vizsgálat szerint minden 
szabályosan történt, a szállított 
anyag pedig ipari iszap, amit vas- 
oxid festett vörösre. Még a szállítás 
módja is megfelelt, a gondot csupán 
az okozta, hogy a berakodott föld 
nedvesebb volta kelleténél, s a víz a 
szállítás ideje alatt a rakomány tete
jére szivárgott. A hirtelen fékezés 
miatt a ponyva ezt a tömeget már 
nem tudta lefogni, így történt meg a 
baleset.
Ezek után mondhatják azt, minden 

jó, ha jó a vége. Bennem mégis fel
vetődött kérdés: 1. Ha egy ilyen te
herautó szabályosan szállít ipari 
iszapot, akkor miért nem ennek a 
nevét tüntetik fel a menetlevélen?
2. Miért bizonygatta már másnap az 
ügyeletes Tóth Gábornak, hogy ár
talmatlan anyagról van szó, amikor 
a laboreredmények még meg sem 
voltak? Önök ezeket nem találják 
furcsának? R.Z.

Aszódi Tükör: 2OO4-töl 2004 példányban
Minden háztartásba és intézménybe el kell Jutnia

1999 óta - amikor is a képviselő
testület megbízott az újság szer
kesztésével - kétszer kellett áre
melésről tájékoztatnom Önöket. 
Most jóval kellemesebb feladatom 
van. Arról kell beszámoljak a ked
ves Olvasóknak, hogy a grémium 
döntése értelmében 2004. január
jától az Aszódi Tükör ingyenessé 
válik, és az eddiginél jóval na
gyobb - 2000 fölötti - példány
számban jelenik meg. Ez gyakor
latilag azt jelenti, hogy minden 
háztartásba és minden önkor
mányzati intézménybe el fog jutni.

Nem túlzás állítani, a 16. évfolya
mába lépő újság életében ez gyö
keres változást jelent, mivel kitel
jesedhet alapvető feladata, a szé
leskörű tájékoztatás.

Az ingyenessé válást azt tette le
hetővé, hogy a képviselő-testület 
biztosította azt a többlet-támo
gatást, ami a megemelkedő 
nyomdai költségek fedezése tesz 
szükségessé. Az eladott példány
számok után kieső bevételt a rek
lámokból kell fedezni.

Mindez azonban korántsem je
lenti azt, hogy az Aszódi Tükör 
hirdetési újsággá válna. Feltett 
szándékom, hogy nagyjából meg
maradjon az egyharmad reklám
kétharmad információ arány. Az 
ennek érdekében kidolgozott új 
reklámtarifa-táblázat remélhető
leg anyagilag elviselhető és von
zó lesz a hirdetők számára, akik 
az újságon keresztül immáron 
minden aszódinak kínálhatják 

portékáikat, szolgáltatásaikat.
Szívből remélem, hogy a válto

zás mindenki tetszését megnyeri 
majd. Ehhez természetesen szá
mítok az Önök segítségére, ész
revételeire, jelzésére is.

NEW FRANKA SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT

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

FACYÁLl Ó ÁKCtÉ
Tömény -70 C: 1,5,10, 20, 25 kg-os kiszerelésben kapható! 

Akkumulátorok szenzációs árakon!:
amerikai, 

2 év garancia! STARTER
magyar, 

1,5 év garancia!

AGIP, PRISTA, MOGUL, Challoils (olasz! motor, hidraulika, hűtő, 
kenő, vágó -és hajtóműolajok széles választékával várjuk!

Mezőgazdasági és tehergépjármű alkatrészek nagy 
választékban kaphatók! Egyes termékekre 10-20% kedvezmény!

Végezetül engedjék meg, hogy 
ezúton kívánjak minden jelenlegi 
és leendő Olvasó számára kelle
mes karácsonyt és békés, boldog 
új esztendőt. RáczZoltán

Felelős szerkesztő
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Nehéz ugyanolyat találni!

Ahány feladat, annyiféle Transporter!
Ha csak a sajátját ismeri, messze nem az összesét ismeri, hiszen az új Transporter variálható
ság tekintetében aligha szárnyalható túl! A számtalan modellváltozat mindenfajta rakomány 
szállítására alkalmassá teszi, az új Transportert pontosan olyan kivitelben kapja meg, amilyenre 
Önnek igénye van. Válassza a vállalkozásának leginkább megfelelő Transporter változatot!

• 302 verzióban. • Dobozos, kombi, platós, duplakabinos vagy alvázas kivitelben. • Rövid vagy 
hosszú tengelytávval. • Normál, középmagas vagy magas tetővel. • 85, 104, 130 vagy' 174 lóerős 
PD TDI motorral. • 0,8 t, 1,0 t, 1,2 t vagy 1,4 t hasznos teherbírással. • Már nettó 3 699 000 Ft-tól.

Az új Transporter. Vagy semmi. Haszonjárművek

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.
Tel.: 28/515-510 Fax: 28/6515-520
E-mail: vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
Web: www.autocentrumgodollo.hu

http://www.vwh.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu


Aszódi

INGATLAN IRODA 
(az Ügyvédi iroda mellett) 

Aszód, Kossuth Lajos út 63. 
Tel.: 06 70 389-67-05

Keresünk: Eladó családi házakat, 
lakásokat, telkeket ügyfeleink részére 
- ingatlan értékbecslés - vásárláshoz hitelek 

Aszódon építési telkek eladók!
Kellemes karácsonyi ünnepeket 

ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Aszód főutcáján 
36 négyzetméteres 

üzlethelyiség 
kiadó!

Telefon: 06 70 389-6705

reu/ch

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

OTOOmSí MElEmŐX
Tsatsscarőx wmtiMMMi wxóx szb 
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71. 
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

Szolárium
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére! 

ZO-LA 2000 Kft., Aszód, Kossuth L. utca 71.
(A Művelődés Házával szemben)

Tel: 20 571- 6463; 28 500-450
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12 

(Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

I

MMfiASBdT
/

ES 
ALLATELEDEL 

ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

Tel: 06 30 905-3360
Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

HfliVBtaKHrikin
Január hónapban minden horgászcikkre

f kedhrwEménv!
A fogási naplók leadási határideje 

2004. január 10.!

A 2004. ÉVI HORGÁSZENGEDÉLY 
KIVÁLTÁSA FOLYAMATOSAN!

Fogásokban gazdag új évet kívánunk 
minden horgásznak!

Az

Helyi képviselőt keres 
Aszód térségében!

- önálló munkakör
- 15 hónapig eredménytől függő 
garantált fizetés
- iroda nyitásához céges támogatás

Jelentkezni lehet a
0620454-9315-ÖS 

telefonszámon 
Bella László 

területi igazgatónál
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A Túrái 
Takarékszövetkezet 

ünnepi nyitva tartása:

FOURTEL
Sport-Hobby- Táplálékkiegészítő termékek 

boltja

2003. Pénztár ügyfélfogadás
Dec. 22. hétfő 8-10 8-18
Dec.23. kedd 8-15 8-16
December 24-től december 28-ig ZÁRVA
Dec. 29. hétfő 8-17 8-18
Dec.30. kedd 8-10 8-10
December 31. szerda BANKSZÜNETI NAP

2004.
Január 1-től január 4-ig ZÁRVA
jan. 05. hétfő 8-17 8-18
Jan. 06. Kedd 8-15 8-16
Jan. 07. Szerda 8-15 8-16
Jan. 08. Csüt. 8-15 8-16
Jan. 09. Péntek 8-13 8-14
Jan. 10 szombat 8-13 8-14

^Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag íg esztendőt kívánunk!

Aszód Udvarház

Li termékek 
kaphatók!

NYITVÁN- P 9-17-IG 
SZOMBAT: 9-12 
HÉTFŐ: SZÜNNAP 

TEL: 30 560-3044
20 3259-446

Scitec Nutrition

- Universal Nutrition
-Cytogen
-Nutrend
-AFP
-American Muscle

l ai>iiatck még: - makettek, súlyzók 
-kések, sportcikkek

MLO és Bio Tech termékeket ~ ajándéktárgyak, 
új ikladi telephelyünkön lehet megvásárolni!
Cím: Iklad, Iskola tár 1. (Horgászbolt)

A Takarékszövetkezet Igazgatósága £íá.naj(£/
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Szeretettéi várjuk Kedves VásárCóiniat!

IADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat

TCaráesoniji ajátulékál
tálunk i) á s árulja ntctfl

nadrágok, tunikák, szoknyák. .A
estélyi ruhák, alkalmi tunikák,

J kötött pulóverek, fehérnemű, 
harisnyák, sálak

I 20.000 Ft feletti vásárlás esetén
1 ajándékot kap a kedves vásárló! 4

Kuck
> 2170 Aszód, v

Kossuth Lajos u. 3.
Babakelengye 

bébi és gyermeksapka

Nyitva tartás: 
H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Tel.: 06-30 627-8481

Aranyvasárnap is nyitva!

"^öttörí)
terrnékek:

sapkák, bod^k,
rúgik...

készítői áropfí

Kellemes 
karácsonyi 

ünnepeket és 
boldog új évet 

kívánunk kedves 
vásárlóinknak!

NyÜva: l-l-P: 9-17: Szód 8-12 
Tel: 06 30 415 0368

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
Te«Fax: 05 28 402 369 

www.megaprint.nu. email: megapnnt@vivamasi.hu

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 9-18

SZÁMÍTÓGÉPEK RÉSZLETRE!

CIPOBOLT
Új helyen;

Aszód, Kossuth L. u. 2.
(Samu gazda és az Állateledel között)

Az üzletünkben vásárolt számítógépekre 1 év DÍJTALAN szervizelést 
vállalunk. A garancia ideje alatt meghibásodott alkatrészeket a helyszínen 

cseréljük!
|Megaprint AMD 2000+ |

ASROCK K7S8X alaplap 
AMD XP2000+MHZ proc 
GeForce4 64 MB TV VGA 
40GB/7200 Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x CD Drive 
Sony 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
Titánium D5TB hűtő 
Codegen bill+ netscroll egér

89.800 Ft

Megapnnt AMD 2200+

ASUS A7V8X alaplap 
AMD XP2200+MHz pr 
GeForce 4 128MB Tvout VGA 
60GB/7200 Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x24x52 CD iró 
SONY 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
Titánium D5TB hűtő 
Codegen bill+ egér

114.900 Ft

| Megaprint AMD 2400+1
ASUS A7V8X alaplap 
AMD XP 2400+MHz proc 
ATI Radcon 128 MB TVout VGA 
80GB/7200 Maxtor HDD 
512/400 DDR RAM
LG52x CD iró+DVD olvasó
SONY 1,44 FDD
Codegen ház +300W táp 
Titánium D5TB hűtő
Codegen bill+ egér

137.900 Ft

zácsűnqi akció!
10% kedvezmény minden termékre!

Az akció december 31-ig tart.

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 
Tel: 06 20 585-1660

Számítógép + 17"monitor+nyomtató= 141.900 Ff

További ajánlataink:
ASUS 4X DVD író 32.900,-

Philips 80 írható CD 180,-
4,7 GB írható DVD 720,-
DVD tok dupla 120,-

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

» DÍSZÁLLAT is ÁLLATfUML
C Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

4 Decemberi - karácsonyi akciónk:
hüllők - kígyók - madárpókok

20% kedvezménnyel! 
Terráriumok, akváriumok 

10% kedvezménnyel kaphatók!
(az akció a készlet erejéig tart) 

További kedvező árainkkal várjuk 
kedves vásárlóinkat!

10.000 Ft feletti vásárlás esetén törzsvásárlói 
kártyát kap, mellyel 10% kedvezménnyel vásárolhat.

Decemberben nyitva: 
Hétfőtől vasárnapig 

9-17

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

http://www.megaprint.nu
mailto:megapnnt@vivamasi.hu
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Fenyőágból karácsonyfa
A fenyő már az emberiség ősko
rában is mágikus jelkép volt. 
Örökzöld ágai hirdették a téli nap
forduló ígéretét: a meleg, a fény 
visszatértét a földre, a fák kizöl
dülését, a rontó szellemek eltá
vozását, az élet újjászületését. 
Ezért az emberek már igen korán 
borókát, fagyöngyöt, fenyőágakat 
akasztottak fel otthonaikban a 
mestergerendára. Már a rómaiak 
is ajándékoztak egymásnak zöld 
ágacskákat, az ún. strenaét, új
esztendő napján.
A fenyőágakat, fákat idővel piros 
almával, dióval, mogyoróval, 
tojással: termékenységszimbó
lumokkal díszítették fel.
A pogány hagyományokra épült 

rá a keresztény vallás liturgiája. A 
fenyőfaállítás jelképe már korán 
összefonódott az élet, illetve a 
tudás fájának képzetkörével. Erre 
utal az is , hogy a legtöbb német 
területen a karácsonyfának para
dicsom (Paradies) volt a neve, s 
hozzátartozott a középkori para
dicsomjátékok kellékeihez. Ki 
gondolná, hogy még ma is szim
bolikus értelme van azoknak a dí
szeknek, amiket fenyőfánk ágaira 
aggatunk?
Bizonyára kevesen tudják, hogy 

A város karácsonyfája...

... a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred ajándéka. Agyönyörű, szép formájú 
fenyőfát a laktanya mögötti területen vágták ki, és szállították a főtérre a 
GAMESZ munkatársai. Már csak a hó hiányzik az igazi karácsonyi 
hangulathoz.

az angyalhaj, a fémgyöngy és pa
pírlánc a bibliai kígyót idézi a bűn
beesés idejéből, a narancs és az 
alma a tudás fájának gyümölcsét, 
s egyben a megígért megváltás 
kegyelmét. Áfa alá tett ajándéko
kat pedig ételek formájában egy
kor a család eltávozott tagjainak, 
a szellemeknek szánták.
Az első karácsonyfát a 15. szá
zad végén Strasbourgban állí
tották. Gyertyával díszített fáról is 
Strasbourgból, 1685-ből való az 
első adatunk. Európa többi terü
letén német földről evangélikus 
szokásként terjedt el a kará
csonyfa.
Hazánkban Bécsből, a magyar 
arisztokrácia példája nyomán 
terjedt el. Hogy nálunk ki állí
totta az első karácsonyfát, azt 
nem tudjuk biztosan. Va
lószínűleg közel egy időben 
,1824-26 táján Brunszvik Teréz, 
József nádor harmadik felesé
ge: Mária Dorottya és a Podma- 
niczkyakaszódi kastélyukban. 
forrás, www: karacscnyiap r u

KÍVÁNOK ÖNÖKNEK ÉS CSA
LÁDTAGJAIKNAK BÉKÉS KA
RÁCSONYT, ÉS BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT! Búzás János

“Mondd el!”
Ezzel a mottóval nyitották meg az 
evangélikus gimnázium hittan ta
nárai azt az e-mail címet, amin ke
resztül a diákok segítséget illetve 
tanácsot kérhetnek lelki és hitbéli 
problémáikkal kapcsolatban.

“Egyik ember kerdez a másiktól valamit.
Körülbelül egy éve hallhattunk elő
ször erről a lehetőségről. A levele
zés szellemi anyja Aklanné Balogh 
Éva evangélikus hittantanárnö, aki 
felismerte, hogy a diákoknak szük
ségük van egy olyan személyre, 
akit ismernek, de akivel mégis név
telenül meg tudják beszélni a prob
lémáikat. Akivel megoszthatják azo
kat a dolgokat melyet nyilvánosság 
előtt nem mernének elmondani, 
illetve megkérdezni.
Ahogyan az a gimnázium faliújság
ján is olvasható, elsősorban hitbeli 
problémákat várnak, de szívesen 
segítenek a személyes illetve a lelki 
gondokkal küszködő diákoknak is. 
A levelezés legfőbb tulajdonsága a 
diszkréció. Ehhez oly mértékben 
ragaszkodott az e-mail cím megte
remtője, hogy sem a korosztály sem 
pedig az eddig beérkezett problé
mák milyenségéről nem adott ki 
számomra információt. Hallgatását 
azzal magyarázta, hogy nem sze
retné elveszteni az írók bizalmát, és 
ezért nem szivároghat ki semmilyen 
információ az ilyen formában se
gítséget kérő diákokról, sem pedig a 
leveleik tartalmáról. Annyit azért 
sikerült megtudnom, hogy a diákok 
nem fogalmaznak közvetlenül.A 
levelezés vezetője így nyilatkozott 
erről:" Az én részemről teljesen 
közvetlen lehetne bárki, akár álné
ven, akár saját nevén jelentkezik. 
Még akkor is hogyha, személyes, 

engem érintő kérdéseket tesz fel, 
azt hiszem válaszolnék rá." És hogy 
mégis miért nem közvetlenek a le
velek írói? Erre a következő választ 
kaptam:" Valószínűleg ott követtem 
el hibát, hogy nem saját címet hoz
tam létre hanem egy közöst, amit 
bármelyik hittantanár megnézhet.

Azt hiszem, ez az ami visszafogja 
sokszor a gyerekeket. Éppen ezért 
gondolkozom egy olyanon ami csak 
az enyém és csak én vagyok rajta 
elérhető. Egy ugyanilyen e-mail 
címről lenne szó, és akkor a gyere
kek tudják, hogy senki más nem 
olvassa e leveleiket, csak én." 
Tehát egy kis változtatással, de to
vábbra is él ez a levelezés, aminek 
lényegét Aklanné Balogh Éva a 
következőképpen foglalta össze:" 
Ez egy olyan érintkezési pont, amit 
azért szerettem volna megva
lósítani, hogy egy picit túl tudjunk 
lépni a tanár-diák kapcsolaton és 
ember - ember kapcsolatról legyen 
szó. Egyik ember kérdez a másiktól 
valamit, a másik válaszol, vagy 
visszakérdez. És az anonimitás, va
gyis a névtelenség segít ebben. Te
hát ez egy találkozási pont,ami ab
ban segít, hogy még jobban meg
ismerhessem a gyerekeket, a diák
jaimat, és azokat, akiket nem taní
tok, és hogy segítsek megoldani a 
problémáikat"

Kovács Kitty

2004-ben 
is 

hirdessen 
az 

Aszódi Tükörben!
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Adventi koncert a katolikus templomban
A bevételből a hátrányos helyzetű gyermekeknek vesznek ajándékot

A Szentháromság kórus Énok Nagy Levente vezényletével

Nem akarom cáfolni azt a mon
dást, hogy adni sokszor nagyobb 
öröm, mint kapni. A december 7- 

én vasárnap a római katolikus 
templomban megtartott koncert 
azt bizonyította, a kölcsönösség 

az egyik legjobb megoldás.
A nagy sikert aratott komolyzenei 
hangverseny motorja Énok Nagy 
Levente, a katolikus felekezet 
kántora volt, aki a fejébe vette, 
idén is megnyer számos neves 
művészt, előadót, segítsenek ab
ban, a karácsony közeledtére ne 
csak az ajándékok utáni nyarga- 
lás emlékeztessen bennünket, 
hanem fennköltebb érzés töltsön 
el minket.
Az ügynek sikerült megnyernie 
Petrován Mária orgonaművészt, 
Mukk József operaénekest, Király 
Gyöngyit és a Podmaniczky Mű
vészeti Iskola Barokk Kamara
zenekarát, a kartali baptista gyü
lekezet kórusát és természete
sen a Szentháromság kórust. 

Csodálatos két órának voltak 
részesei mindazok, akik kellemes 
kikapcsolódás gyanánt választot
ták ezt a programot. Ismert és ke
véssé ismert dallamok csem
pészték bele szívünkbe azt az 
örömet, amiből erőt meríthettünk, 
meríthetünk a szürkébb, gyötrel- 
mesebb napokra.

A koncert egyébként jótékonysági 
célokat is szolgált, a fellépők nem 
kértek tiszteletdíjat, a közönség 
által befizetett összegből a Kari- 
tász a nehéz sorban élő családok 
gyermekeinek igyekszik ajándé
kokkal kedveskedni. Erre az ese
ményre december 20-án 14 óra
kor kerül sor a katolikus templom
ban.

Mukk József sikeres évet tudhat maga mögött
Az adventi hangverseny leg

nagyobb, legkedvesebb sztárja 
az aszódi születésű Mukk József 
operaénekes volt, aki hangjával 
ezúttal is elkápráztatta közön
ségét. A művész szerényen fo
gadta a koncert utáni gratuláci
ókat, s biztosította az ismerőseit, 
szülővárosa továbbra is bármikor 
hívhatja öt, ha teheti, mindig szí
vesen fellép itt.
- Hogyan is mondhatnék nemet? 
Engem ebben a templomban ke
reszteltek, ezen a településen 
nőttem fel, s bár már hosszú ideje 
Budapesten élek, továbbra is ezer 
szál köt ide - mondta a produk
cióját méltató elismerések között.
Lapunk arról faggatta, év vége 

közeledtével csinált-e már szám
adást a művész, s ennek alapján 
milyennek gondolja a 2003-as 
esztendőt.
- Bár még tételesen nem készítet
tem számadást, elmondhatom, 
hogy sokat foglalkoztattak. A szín
ház szempontjából még csak az 
esztendő felénél járunk, hiszen 
az évad közepén vagyunk, de így 
is tudok nagyon kellemes dolgok
ról beszámolni. Hiszen volt egy 
Hunyadi bemutató, volt egy beug
rásom a Szöktetés a szerájból cí
mű operába, melynek szerepét 

hét éve énekeltem utoljára, és 
mellette játszom Bizet: Carmen, 
és Strauss: A denevér című ope
rájában is. Szerencsére koncer
tekből sem volt hiány.
■ Mostanában többet szere
pelsz a televízióban is...
- Ez nagyon rapszódikus. Tény, 
hogy ha Mozart: Rekviemjét kell 
énekelni akár magyarországi, 
akár európai prominens helyen, 
akkor sok szervezőnek eszébe 
jutok. Valóban látható volt a te
levízióban a Mátyás-templomban 
rögzített felvétel, ahol ezt a művet 
énekeltem. December 18-án kerül 

Irodalmi pályázat kezdőknek
Az Accordia Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem 
rendelkező szerzőknek - életkortól függetlenül. Műfaji, tematikus és 
terjedelmi megkötés nincs. A 36 legjobbnak ítélt szerző műveiből 2004-ben 
válogatott kötetet jelentettünk meg.

Beküldési határidő: 2004. január 15. Bírálók: a Magyar írószövetség tagjai. 
Eredmény. 2004. március 31., melyről minden pályázót levélben értesítünk.

AZ ÍRÁSOKAT KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON VÁRJUK, NYOMTATOTT 
VAGY KÉZÍRÁSOS FORMÁBAN, KIADÓI CÍMÜNKRE:
Accordia Kiadó, 1062 Budapest, Lehel u. 3/B

További tájékozódás: Tel/fax: 061 239-2330 vagy 06 30 531 -7028, valamint 
honlapunkon: www.accordiakiado.hu

adásba egy másik koncert, ahol 
Beethoven IX. szimfóniájából 
adok elő részleteket. December 
23-án a Magyar Rádió élő egye
nes adásban közvetít egy koncer
tet, melyben többek között hall
ható lesz Handel: Messiás című 
művének újszerű feldolgozása, 
ebben is énekelek. Az utolsó idei 
fellépésem egyébként december 
30-án lesz a Mátyás-templomban.
• Aszódon mikor láthatunk és 
hallhatunktéged újra?
- Ez mindig az alkalomtól függ. 
Meghívásra boldogan jövök és 
énekelek a városunkban.

Ó, Ave Maria
Búg, süvít az orgona, 

Zsoltárok hullnak, 
A Szentek fényben úsznak.

Ó, Ave Maria

Üdvök-üdvössége, 
Lelkek reménysége 

Feléd száll most szózata: 
Ó Ave Maria.

Orgonaszó, üdvös ének 
Dicsőíti az oltárképet, 

Szent lobogás a gyertyák lángja, 
Ó Ave, Ave Maria.

A hegedűk, s a cselló hangja,
A karmester lágy ívű ujja, 
Kezek, s ajkak szózata,

Ó Ave, Ave Maria

Az áhitat a falak között 
Átitatott és legyőzött, 
Űzve lelkem bánata, 

Ó Ave, Ave Maria

(Kaszás Andrásné)

Lapzárta: 
január 07. 
Megjelenés: 
január 18.

http://www.accordiakiado.hu
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“A helytörténetirás ünnepe”
Megjelent Az aszódi evangélikus középiskola története című könyv

ASZTALOS ISTVÁN

evangélikus középiskola 
tövién ele

17Z9 - 1999

Hosszú-hosszú évek íróasztal-fi
ókban való tárolása után végre 
napvilágot látott Az aszódi evan
gélikus középiskola történetének

“Megöregedni nem tanítanak meg”
Befejeződött az Életutazás-sorozat

„Izgalmas témával ért véget a 
baptista gyülekezet Életutazás című 
előadássorozata, melynek utolsó 
előadója dr. Iván László professzor, 
öregedéskutató volt.
„ Megöregedni nem tanítanak meg” 
Ez mondat a néhány éve elhunyt re
formátus lelkipásztortól, Gyökössy 
Endrétől származik. Valóban, elke
seredünk azon, hogy beigazolódik a 
Jób könyvében olvasható mondat: 
Az ember rövid életű. Olyan, mint a 
virág: kinyílik és elhervad. Félünk a 
hervadástól, félünk az öregségtől, s 
nem készülünk föl rá.
Pedig a professzor szerint, bár a 

folyamat nem megállítható, de ke
zelhető. Azt persze be kell látnunk, 
hogy a szervezetünk természetéből 
eredően kopik. Ám ez nem beteg
ség. Az embernek az lehet a célja, 
hogy a kopási folyamatot nyújtsa, a 
betegséggel terhelt szakaszt pedig 
lerövidítse.

Sok okos tanács hangzott ezen a 
délután. Például az, hogy annak az 
embernek, aki egész életét végig
dolgozta, nyugdíjas korban sem 
szabad teljesen leállnia, elfoglaltsá
got kell találnia, mert a leállás okozta 
lelki változás a vesztét okozhatja. 
Óhatatlanul a nagyapám jutott 

kézirata. Akönyv megjelenésének 
több segítője akadt, és maga a 
szerző, dr. Asztalos István is 
lemondott tiszteletdíja nagyobbik 
részéről, hogy a kötet karácsony
ra a fenyőfák alá kerülhessen.
Klamár Zoltán, a Petőfi Múzeum 

munkatársa a helytörténetírás ün
nepének nevezte a december 9- 
én - lapzártánk után - tartott 
könyvbemutatót. Mint mondta, az 
evangélikus iskola 1728-és 1948 
közötti történetét várta, kívánta 
Aszód közönsége. Jól mutatja ezt 
az is, hogy sokan előre befizették 
az árát, segítve ezzel is a cél elé
rését. A néprajzkutató két nevet 
emelt ki, Zalán Péterét és Nádas- 
dy Ferencét, akik különösen szor

eszembe, aki 87 évesen még min
den nap megetette a jószágait, töb
bek között a lovát. Aztán egy őszi 
napon beteg lett, s az állapota 
rohamosan romlott. - Végelgyen
gülés- mondta az orvos, amikor 
nagyapa meghalt és én ezt a mon
datot 10 évesen még nem értettem, 

A professzor úr az idősödő korosztály tagja
nem érthettem. Mint ahogy azokat 
sem, hogy ha valakiről azt mondták 
hogy szép kort élt meg, meg hogy 
nem szenvedett sokat.

A magyar ember a 60 éveseket már 
öregnek tartja. Nyugaton ezzel 
szemben legfeljebb idősödőnek 

galmazták a mű napvilágra 
segítését.

Dr. Dalkó Jenő, a Pest megyei 
Múzeumok Igazgatóságának 
igazgatóhelyettese köszöntőjé
ben kiemelte, nemcsak egy iskola 
történetéről van szó, hanem ennél 
sokkal többről. - Az iskola a 
társadalom kohója - mondta, - 
ahonnan generációk nőnek ki. A 
tudósi szárazsággal előadott 
éppen azt mutatja meg, hogy az 
aszódi iskolának micsoda szel
lemi kisugárzása volt.

A vendég azt is kiemelte, a művet 
elolvasván világosan látszik, hogy 
a tanintézmény sosem állt ma

tartják, egészen 75 éves koráig. A 
75 -90 év közöttiek számítanak 
idősnek, az efölöttiek pedig agg 
korúnak.

Mi sokszor rácsodálkozunk azokra 
a nyugati turistákra, akik elérve a 
nyugdíjas kort, másodvirágzásukat 

élik, és utaznak. Nézzük őket irigy
kedve, és mondjuk, persze, könnyű 
nekik, a jómód miatt nincsenek le
strapálva.
Köztudott, a magyar emberre euró
pai viszonylatban az egyik legrövi
debb életút vár. Sok minden oka van 
ennek. Érdemes például azokat a 

gában. Mindig támogatták: az 
egyház, a nemesi család, mecé
nások.
-Ez olyan tényező- és ezt be kell 
látni -, ami nélkül ma sem újulhat 
meg egy iskola, s ezen keresztül a 
tudás és a társadalom - mondta a 
vendég, gratulálva a szerzőnek.
Azt est hátralévő részében Detre 

János evangélikus esperes mu
tatta be a könyvet, majd dr. Asz
talos István dedikálta a kötetet, 
amely egyben a Múzeumi Fü
zetek című sorozat 52. darabja.

Az aszódi evangélikus közép
iskola című könyv 1800 Ft-os áron 
kapható a Petőfi Múzeumban.

R.Z.

számadatokat tanulmányozni, ame
lyek azt mutatják, mi mekkora sze
repet játszik egy halálos betegség 
kialakulásában.
1. Milyen az egészségügy? 18%
2. a gének szerepe 25%
3. Környezeti összetevők: 22%
4. Az életmód 35%

Gondolom kitalálták már, a pro
fesszor is azon a véleményen volt, 
csodák a legritkább esetben fordul
nak elő. Mi viszont befolyásolhatjuk 
az öregségünk milyenségét, még
pedig fiatalabb korunkban. Kár, 
hogy nem volt sok fiatal ezen az 
előadáson. Talán megdöbbentek 
volna Iván professzor azon mon
datán, hogy az életünk első 18 évé
nek életvitele meghatározó szere
pet játszik életünk utolsó harma
dának minőségében, így talán 
kevesebben gyújtanának cigaret
tára.

A végére azért hagytam egy jó hírt 
is. A magyar ember köztudottan 
szereti az alkoholt, s szívesen issza 
az “a” betűs italokat: a sört, a bolrt, a 
pálinkát. Nos, a Szardínia szigetén, 
Nuero településen élők - ahol a 
legmagasabb a 100 évet elérők 
száma - állítólagos titka az, hogy 
szeretik és szívesen isszák a 
vörösbort, aminek bizonyítottan jó 
az élettani hatása. Igaz, van még 
egy trükkjük: mértékletesen élnek.

R.Z.



TÜKÖR

“Ha egészséges vagy, adj vért!”
Egészségnapot tartottak a Petőfi Gimnáziumban

Idén 40 megyei középiskolában - 
köztük az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakközép
iskolában és Kollégiumban - tartott 
ingyenes elsősegélynyújtó tanfo
lyamot a Pest Megyei Vöröskereszt. 
A16 órás tanfolyamon mintegy 600 
diák vett részt és tette meg ezzel az 
első lépést a jogosítvány megszer
zéséhez.
- A Magyar Vöröskeresztnek érde
ke, hogy a fiatalok kapcsolatban

kerüljenek a szervezetünkkel - vé
lekedett Török László megyetitkár. - 
A velünk való együttműködés ugya
nis egészséges életmódra szoktatja 
a fiatalokat, innentől pedig ök segít
hetnek nekünk, hiszen a feléjük cél
zott egyik mottónk: „Ha egészséges 
vagy, adj vért!”
A kapcsolat megteremtését, meg

erősítését más programok is segítik, 
többek között táborok, és egészség
napok. Az előbbi különösen nép-

Kodály Kórustalálkozó:
közel háromszázan énekeltek
2003. december 14-én a Csengey Gusztáv Általános Iskola Kodály Kó
rustalálkozóra hívta az Aszódon és a Galga mentén működő énekkarokat. 
Már hetekkel előtte lázas szervezőmunka folyt, hogy minden rendjén 
legyen, s méltóképpen ünnepeljük meg Kodály Zoltán születésnapját.
Azon a vasárnap délután a 11 kórus tagjai feledtették a közönséggel a 
hétköznapok monotonságát, s felüdülést nyújtva énekeltek majd három
százan.
A már hagyománnyá vált találkozót köszönjük Tarr Gábornak és a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola Igazgatóságának.

A szervezők

Verskedvelők figyelmébe!
„Gyöngyeim” címmel verseskötetem jelent meg. Kapható az aszódi 
Fáma könyvesboltban.
Minden kedves Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendőt kívánok:

Probocskai Lászlóné

folytatódik a
Honismereti Akadémia

2004. januárjában folytatódik a nagysikerű Aszódi Honismereti Akadémia 
II. Sorozata. Az előadások helyszíne az Aszódi Evangélikus Egyház 
Gyülekezeti Terme, a kezdési időpont pedig 17.30 óra

Január 6.
Új élet kibontakozása és virágzása a Galga vidéken - A Galga mente 
története a török kiűzésétől all. világháborúig.
Előadó: dr Asztalos István múzeumigazgató, Detre János ev. lelkész, Pest 
megyei esperes.

Január 20.
A föld népének élete és művészete a Galga mentén - a Galga vidék 
néprajzi és népművészeti emlékei.
Előadó: PhD Klamár Zoltán néprajzkutató.

szerű a diákság körében, hiszen na
gyon sok jó program várja őket, s ta
lán észre sem veszik, hogy a foglal
kozásokon szereplő kommunikáci
ós tréning, szituációs játék meny
nyire fejleszti, átalakítja a személyi
ségüket. A legkitartóbbak, legér- 
deklődöbbek pedig olyan emberek
ké válnak, akik képesek a bajba ju
tott kortársaiknak segíteni.
A legutóbb az aszódi középisko

lában tartott Egészségnap kereté
ben - idén ez volt a negyedik ilyen a 
megyében - a fiatalokat sok-sok 
program és előadás várta. Téma 
volt a drogfogyasztás, a táplálko-

volt receptje is erre, miután meg
nézte az iskola udvarát és területét:
- Akár hiszi, akár nem, ezen a 
zsebkendönyi területen is tudnék tá
jékozódási versenyt rendezni. Nem 
kell hozzá más, csak egy kis kre
ativitás és akarat. Remélem, még 
egyszer meghív az iskola, jobb idő
ben szívesen mutatok egy-két trük
köt arra, hogyan lehet megsze
rettetni ezt a sportágat a diákokkal. 
Az előadások végeztével a legna
gyobb izgalmat a véradás jelentette. 
Nem csoda, hiszen többen életük
ben először szúratták meg magukat 
emiatt. Mondani se kell, ment a „szö
veg”, sokan humorral próbálták 
leplezni idegességüket.
- Nekem teljesen természetes, hogy 
adjak vért, hiszen a szüleim is

Több diák életében először adott vért
zás, a közlekedés, az anorexia és az 
AIDS.
Az előadók közül a legismertebb 
kétségkívül Monspart Sarolta táj
futó világbajnok volt.
- Igencsak meglepődtem, amikor 
kiderült, nem 20-30 gyereknek, ha
nem egy tomateremnyinek kell, 
hogy beszéljek. Tudja, a verbális út
mutatás is lehet hatékony, de min
den a gyakorlatban az igazi.
Az ízig-vérig sportembernek rögtön

rendszeres véradók. Tényleg jó ér
zés tudni azt, hogy ezzel egy másik 
ember életének megmentésében 
van részem - mondta higgadtan az 
egyikük, de azért rajta is látszott, jól 
jön,, hogy a többiek szorítanak érte.

A véradás szervezői alapvetően 
elégedettek voltak, hiszen közel 30- 
an adtak vért, ám csendben meg
súgták, több felnőttet vártak.

R.Z.

Ovigaléria
A Napsugár Óvoda kicsinyei 

gyönyörködhettek néhány napon 
keresztül ezekben a csodaszép ba
bákban, amelyeket Galga menti 
népviseletbe öltöztettek fel a kör
nyéken élő tulajdonosaik.
Áz óvoda módszeresen igyekszik 

esztétikai élményhez juttatni növen
dékeiket, erre találódott ki az 
említett galéria is.
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Háromszor karolták át...
Életkép egy járdaépítésből

December elején megérkezett a 
fagy ide Aszódra is. A szokatlan hi
deg miatt fázósan baktattam végig a 
megújult járdájú Petőfi utcában. 
Sajnáltam, hogy Észak lehellete 
nem később érkezett, hiszen előző 
nap láttam, csupán pár tucat méter 
hiányzott a betonszalagból a teljes 
megújuláshoz.
Magam a laikus szemével must- 
rálgattam a katonás sorba letett,s 
körbebetonozott járdalapokat. Gyö
nyörködve az emberi kéz célszerű 
alkotásán. Miközben leszegett fejjel 
lépkedtem az új járdán,egy enyhe 
kanyar után hirtelen felkaptam a 
tekintetem; az utca végén emberek 
bogoztak a nagy hidegben.
Ki lapáttal a.kezében rakta az alap
ba a finomra őrölt aprókövet, ki 
egyenesre döngölte, mások meg 
adogatták annak,aki sorba rendezte 
a betonlapokat. Aztán beálltak azok 
a lapátosok is, akik a kész betont 
belapátolták a fugákba, hogy a 
kérges kezű kőműves végleg szi
lárd keretbefoglalja szerszámával a 
talpnak oly kellemes sima járó
felületet. Egyszóval öröm volt néz
nem az összehangolt brigádmun
kát. Sok szó nem esett köztük. 
Véltem, hogy a nehéz munka köz
ben talán nincs is kedvük be- 
szélni.Meg a hideggel is meg kellett 
birkózniuk.
-Á,dehogy! - nevette el magát az 
egyik munkás, Csányi István. - 
Megszoktuk mi már ezt a munkát. 
Hajói belejövünk, már nem vesszük 
észre a hideget. Azonban hiába is 
igyekeztünk gyorsan és pontosan 
dolgozni, abba kell hagynunk a Sza
badság téri járdaszakasz megépí
tését. Pedig egy egyszerű munka
technológiai eljárással kifogtunk a 
hidegen. A betonba fagyálló folya
dékot kevertek, így a fagy nem 
repeszti szét reggelre az eddig 
elkészült munkánkat.Tudomásunk 
szerint 670 négyzetméternyi járdát 
építettünk már eddig november ele
je óta. Mivel a GAVIT nagyon érzé
keny arra, hogy minőségi munkát 
végezzen, így tavaszra vár a végle
ges befejezés, amit sajnos az 
időjárás mostoha volta miatt nem 
tudtunk befejezni.

A rögtönzött tájékoztatásra körénk 
gyűltek a Varga József vezette bri
gádtagok. Szinte egymás szavába 
vágva magyarázták, miként lazítot
ták meg, és szedték fel a meglazult 
kerámiakockákat csákánnyal, 
rakták halomba,s onnan a rakodó
gépre. Az meg a teherautó platójá
ra.
- Egyszóval háromszor karoltuk át a 
régi köveket, hogy helyet adjunk az 
újaknak,
Beszélgetőtársaim külön kérték, 
hogy feltétlenül írjam le: a házak la
kói mindig megköszönték.szóban 
dicsérték őket a jól végzett munkáju
kért. A műszak befejeztével szinte 
versengtek, hogy kinek az udvarába 

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata meghirdeti az alábbi építési telkeket 
értékesítés céljából, a Régész út-Nyár út-Papföldi út-Podmaniczky út által 
határoltterületen 5.600 Ft/négyzetméteres áron.
24/93 hrsz. 668 m2 sorházas beép. 3.162.800 K
24/94 hrsz. 570 m2 sorházas beép. 2.614.000 K
24/95 hrsz. 570 m2 sorházas beép. 2.614.000 K
24/100 hrsz 571 m2 sorházas beép. 2.619.000 K
24/101 hrsz 571 m2 sorházas beép. 2.619.000 K
24/102 hrsz 725 m2 sorházas beép. 3.482.000 K
24/109 hrsz 570 m2 sorházas beép. 2.614.000 K

24/103 hrsz 878 m2 egyedi beép. 4.338.800 K
24/96 hrsz 843 m2 egyedi beép. 4.720.800
24/99 hrsz 1006m2 egyedi beép. 5.055.600 K
24/122 hrsz 876 m2 egyedi beép. 4.905.600
24/127 hrsz 828 m2 egyedi beép. 4.058.800 K
24/130 hrsz 817m2 egyedi beép. 4.575.200
24/131 hrsz 816m2 egyedi beép. 4.569.600

24/116 hrsz 715m2 egyedi beép. 4.004.000
24/118 hrsz 820 m2 egyedi beép. 4.592.000
24/117 hrsz 713m2 egyedi beép. 3.414.800 K
24/104 hrsz 932 m2 egyedi beép 4.641.200 K
24/119 hrsz 921 m2 egyedi beép. 4.579.600 K
24/105 hrsz 1074m2 egyedi beép. 5.436.400 K
24/132 hrsz 819m2 egyedi beép. 4.586.400
24/98 hrsz 1046m2 egyedi beép. 5.279.600 K
24/126 hrsz 766 m2 egyedi beép. 3.711.600 K

24/106 hrsz 570 m2 sorházas beép 2.614.000 K
24/107 hrsz 570 m2 sorházas beép. 2.614.000 K
24/108 hrsz 570 m2 sorházas beép. 2.614.000 K
A K-val jelölt telkeknél levonásra került a közmű-hozzájárulás összege. A 
vételárat egyösszegben a szerződés aláírásakor kell kifizetni. Atelkekre 3 
év es beépítési kötelezettség van. Az önkormányzat 5 éves visszavásárlási 
jogot is kikötött. Atelkekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.

kerüljenek a szerszámok.
Jó magyar szokás szerint az el
készült friss betonba valakik mindig 
beletaposnak vagy firkálnak vala
mit. Nem történt ez másképpen 
most sem.Ök ezt gyermekcsínynek 
tartották mindig. De, amin legjobban 
csodálkoztak: reggelre nem lopták 
el ismeretlenek az értékes pallókat 
a friss, 15 centiméteres betonszél 
mellől.
A jó munka dicséretet érdemel. 
Álljon itt megemlékezésül azoknak 
a neve, kik ezt véghez vitték: Varga 
József, Fehér Árpád,Kondella 
György Lami Mihály, Bátyi János, 
Harkai Béla Béla, Gönczi Pál, Patrik 
Miklós és Csányi István. AKI

Valkó igent 
mondott, 

de nem biztos, 
hogy nyert

További 
népszavazások 

lesznek
További népszavazások várhatók 
szeméttelep-ügyben

Valkó igent mondott, de nem biztos, 
hogy nyert is

Akár áttörésnek is tekinthető a tér
ségi hulladéklerakó ügyében kiírt 
valkói népszavazás eredménye. 
Mint arról már korábban beszá
moltunk, az ISPA által 3 milliárd Ft- 
tal támogatott tervet, miszerint Pest 
megyében egy 99 település hul
ladékát befogadó korszerű lerakó
hely épüljön, öt település - Püspök
szilágy, Kösd, Kartal, Szód és Ke
szeg - elutasította. Újabb lehet
séges befogadó települések felku
tatása azért vált szükségessé, mert 
ha december 31-ig nem lesz megje
lölt helyszín, az ország elbukja a 
pénzt.

A népszavazás útján döntő tele
pülések közül Valkó már azzal is ki
lógott, hogy nem az illetékesek sze
melték ki a községet, hanem a tele
pülés vezetői ajánlottak fel területet. 
A kisebb zavargásoktól sem mentes 
népszavazás igent eredményezett, 
így gyakorlatilag itt valósulhatna 
meg a terv. Ám a terület alkalmas
ságát még csak most fogják meg
vizsgálni. December végéig egyéb
ként másik két faluban is lesz nép
szavazás: Versegen és Hévíz- 
györkön. A dolog érdekessége, 
hogy az utóbbi két település által 
megjelölt terület gyakorlatilag 500- 
1000 méter távolságra van attól a 
helytől, amit a kartaliak nem ál
doztak föl.
Hogy végül melyik település lesz a 
nyerő, egyelőre nem tudni. Gyanít
ható, hogy a kialakult helyzetben 
már nem a terület pontos megje
lölése volt az elsődleges cél, ha
nem a 3 milliárd Ft megmentése.

R.Z.



TÜKÖR

Rólunk írták
Elektromos gyűjtemény Aszódon

A Budapesttől csaknem ötven ki
lométerre fekvő Aszód ad otthont 
az országosan is jelentős tárgyi 
anyaggal rendelkező Aszódi 
Elektromos Gyűjteménynek. Az 
elektrotechnika fejlődésének 
nagyon korai szakaszait bemu
tató tárlat már több, mint négy
ezer “tárgyi emléket” őriz, amely 
körülöleli a szakma csaknem 
mindegyik ágát. Ezen jelentős 
kutatómunka mögött egyetlen 
ember áll, az aszódi nevelőintézet 
már nyugdíjba vonult egykori ta
nára, Kaáli Nagy Kálmán.

Édesapjától örökölve az elekt
rotechnika iránti vonzódását, Kál
mán bácsi érdeklődése már rég a 
villamos gépek felé fordult, akkori
ban kezdett hozzá a mások által 
már haszontalannak ítélt és leselej
tezett gépek gyűjtéséhez is.
Az egykoron a szoba díszének és a 
családi élet központjának számító 
tévéket, rádiókat, magnetofonokat 
és lemezjátszókat mára már a váro
son kívülről is hozzák a gyűjtemény
be. Amikor valaki behoz egy érték
telenné vált eszközt, az a gyors lel
tárba vétel után máris helyet kap a 
muzeális értékek között. Ennek kö
szönhetően a készlet olyannyira 

In memóriám Antall József
Itt egy kicsi ország 

most megnagy ült Családja, 
mégis csonkán, riadtan uárja 

a legszentebb Estét.
(1993. december 12. Nagy Gáspár)

Tíz éve, 1993. december 12-én, vasárnap 17 óra 15 perckor visszaadta 
lelkét Teremtöjének Magyarország első szabadon választott Minisz
terelnöke, dr. Antall József
Ember volt, polgár és politikus. Lélekben tizenötmillió magyar miniszterel
nöke. Jelentősége a reformkor legnagyobbjaihoz mérhető. Áldozata is: úgy 
adta az életét hazájának, olyan természetesen, mint a jó katona. Nagy
ságát még azok is elismerték, akik életében csak bántani tudták.
Antall József Miniszterelnök úr sírján mindig van friss virág: nagyon sokan 
szerették. És nagyon hiányzik.
Az Úr adjon Neki örök nyugodalmat!

megduzzadt, hogy az amúgy is 
szűkös tárolótér a falig megtelt.

Az egykori tűzoltószertár épüle
tébe belépve a látogató fölé tor
nyosulnak a gyűjtő által kincsként 
számon tartott eszközök, alkat
részek. A legtöbbjük nem a kiállított 
állapotában érkezett, de köszönhe
tően Kálmán bácsi lelkes rekons
trukciós munkájának, nagyon 
sokuk máig működőképesen várja 
a látogatókat.

A rengeteg tévé mellett nagy 
számban találhatók híradás-tech
nikai eszközök, egészen 1920-tól. A 
rádiók fejlődését a detektorostól a 
modern tranzisztoros változatig vé
gig követhetjük. A Kádár -korszak
ból őriznek egy néprádiót, mellyel 
csak a Kossuthot lehetett fogni vagy 
egy akkoriban luxuskészüléknek 
számító 5+2 csöves Oriont vagy 
néhány Sokolt, ami szintén néprá
diónak számított.
Külön helyet kaptak a telefonok, te
lexgépek és a katonai híradás esz
közei is.
A raktár egy nagyobb szegletében 
helyezték el a régi kapcsolóórákat, 
fogyasztásmérőket. A szakmai ta
nulmányaink során elsajátított elve
ket (egészen a legkezdetlegeseb

HőnignéZádorÉva
az MDF Aszódi Szervezetének 

Elnöke 

bekig) nyomon követhetjük. A 
nagyobb teljesítményű készülé
keket közvetlenül az erőművek bo
csátották Kálmán bácsi rendel
kezésére. Kiállítottak régen hasz
nált háztartási eszközöket és mo
dern kori eszközökről készült pros
pektusokat, láttatva, hogyan köny- 
nyitik meg ezek a háziasszonyok 
életét. Számukra készült egy 
fogyasztásmérővel egybekötött 
“őskori” vasaló, melyet bekapcsolva 
máris gyönyörködhetünk a szám
láló örült pörgésében. A következő 
témakörbe tartozó villanymotorok, 
dinamók és transzformátorok 
különböző fajtáiból is szép számmal 
őriznek. Bizonyára a gyűjtemény 
legértékesebb darabjának számít 
az a kézi kapcsolású telefonköz
pont, mely egészen 1996-ig az 
aszódi postán volt használatban. A 
nagy helyigényű készülékek közé 
tartozikaz egykori szovjet laktanya 
közelmúltban leselejtezett tévéa
dója is, ami szintén működőképes 
állapotba hozható néhány, a szál
lításkor eltűnt alkatrész pótlásával.
A nagy helyigény az egyik leg

fontosabb tulajdonsága itt egy-egy 
készüléknek, hisz a gyűjteménynek 
helyet adó helyiség már alkalmatlan 
újabb kiállításra váró tárgyak be
fogadására. A kiállított tárgyak javí
tásához, használhatóvá tételéhez 
nagy mennyiségű szakirodalom áll 
a gyűjtemény egyik szobájában 
Kálmán bácsi rendelkezésére. A 
könyvtár az idők folyamán frissen 
megjelent kiadványokkal, kataló
gusokkal és szaklapokkal folyama
tosan bővül. Tervbe vették a hazai 
villamosság nemzetközi hírnevét 
erősítő szaktekintélyek életrajzának 
és szakmai tevékenységének, do
kumentumainak beszerzését és 
közszemlére tételét. Tudja meg az 
idelátogató fiatal nemzedék, kinek 
köszönheti például a helyszínen is 
kiállított dinamót!

Teremben bizonyíthatnak 
a labdarúgóink

A már fociéhségben szenvedő szurkolóknak érdemes a hétvégén 
Gödöllőre menni. Az egyetemi csar-nokban megkezdődött a GEAC -Kupa 
labdarúgó teremtorna, amely-re az Aszód is nevezett. A kiírás szerint a 
csapat mérkőzései 20-án 14 órakor kezdődnek. Az ellenfelek: Sülysáp, 
Váci Fiúk. A csoportokból továbbjutó két csapat december 23-án 
mérkőznek a végső győzelem megszerzéséért. Hajrá Aszód!

R.Z.

Aszód városi rangjának vissza
nyerése idején egyre nagyobb 
igény merült fel a település szebbé 
tételére, rangjának megfelelő kul
turális és értelmiségi élet kialakí
tására. Ekkor, 1991-ben tette meg 
Kálmán bácsi az első lépéseket egy 
elektrotechnikai múzeum létrehozá
sára. Közzétett a helyi lapban egy 
felhívást elektromos múzeumi tár
gyak beszerzésére. Az ekkor el
induló gyűjtéssel egy időben a 
művelődési ház igazgatója felaján
lott egy kis raktárhelyiséget a felhal
mozott tárgyak tárolására. Ám ez a 
megoldás kevésnek bizonyult, és 
csaknem egy évet kellett várni, míg 
a szintén ideiglenes, de már na
gyobb épületrészt megkapták és el
kezdődhetett a tárgyak tényleges ki
állítása, még mindig nem múzeumi 
szinten.
Jó kapcsolatot ápolnak a nagyobb 
és patinásabb múzeumokkal, me
lyek szakmai tanácsadással segítik 
a széles körben elismert “kultúratör
téneti munkásságot”, dr Szabad- 
váry Ferencnek, az Országos Mű
szaki Múzeum egykori igazgató
jának szavával élve.
A környékbeli gyárakkal, üzemek

kel, iskolákkal, magánszemélyek
kel, iparosokkal kiépített jó kap
csolat is szavatolja az újabb szak
mai és tárgyi hozzájárulásokat...
...A tervek között szerepel min
denekelőtt az épület bővítése, a he
lyiségek múzeumi színvonalú be
rendezése, szakkörök, tanfolyamok 
szervezése, és természetesen az 
egész ország megmozgatása an
nak érdekébenm hogy a vállalkozás 
elérje e múzeumi státuszt, mind a 
kiállított anyag mennyiségében, 
mind színvonalában.
Ssegítsünk nekik! Erki Szabolcs 
A cikk az Áram és Technológia cí
mű erös-és gyengeáramú informá
ciós lapban jelent meg 2003. Szep
temberében.
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Hódítottak az “ütős” sportágak
November végén, december ele- 1.Nagy Bence 1. Gáspárné Csókás Rita 3. Lakos Mária

jén a Városi Szabadidősport Egye- 2.BalázsMáté 2. Budavári Erika
sülét amatőr asztalitenisz, illetve tol- 3.Masznyik Máté Férfiak
laslabdaversenyt rendezett a Petőfi Férfiak: 1. Barna Csaba
gimnázium, valamint a Javítóintézet Felső tagozat 1. Gáspár Tibor 2. Korpás László
tornatermében. 1. Budai Kornél 2. Lukács Krisztián 3. Tóth Attila

2. Molnár László 3. Szászi Tibor A versenyek megrendezésében, dí-
A versenyeken egyéni számokban 3. Braun István jazásában a következő támogatók
indulhattak a résztvevők felnőtt és Tollaslabda, Aszódi Tükör Kupa segédkeztek:
gyermek kategóriákban. Középiskolások: Aszód Városért Alapítvány, Aszód
Ajó hangulatú versenyeken az aláb- 1. Szászi Tamás Általános iskolások Város Művelődési Bizottság, Aszódi
bi eredmények születtek: 2. Králik Attila 1. Braun István Tükör Támogatásukat ezúton is kő-

3. Vad Szabolcs 2. Bubenyák Norbert szönjük. A versenyeken készült ké-
Asztalitenisz Felnőttek: 3. Vértessi Olivér pék megtekinthetők a www.

Ált. iskolások, alsó tagozat: Nők Nők: aszod.hu honlapon.

Téli éj
Petőfi Sándor Téli éj c. verséből 
idézünk:
„Közéig az éjfél. Fenn virrasztva 
várom.
Akkor kisértet látogat meg, 
három; ... ”

A vers folytatását lásd a 
rejtvényben.

Vízszintes: 1. A verssor első 
része (zárt betű: Á) 12. Római 6. 
13. Éva betűi, keverve 14. Az 
egyik kor 15. Izgulni kezd! 16. 
Baszk terror szervezet 18. Ettől 
cseng egy verssor 20. Elekt
romosfeszültség 21. A végén há
zas! 22. Nem siet, kényelmes 24. 
Szobába 25. Spanyol autójel 26. 
Zsuzsanna becézve 29. Becézett 
női név 31. Liter 32. Tanuló ve
zető 33. Kerek szám 35. Oxigén 
36. YSZY 38. Európai valuta 40. 
Becses tulajdonság 42. Egye! 
43. Az idő jele a fizikában 45. 
Régi űrmérték 46. Gramm 47. 

Állóvíz 49. Férfinév 51. Fektet, 
angolul (LAY) 53. Nagyon sze
retne vmit 55. Perec is van ilyen 
57. Angyal rang 58. Meggyő
ződés 59. Nitrogén 60. Vidám 
62. Janó egynemű betűi! 67. Su
gár

Függőleges: 1. Egyes! 2. Az 
utolsó magyar királynő 3. Félbe! 
4. Némán nívó! 5. Közterület 6. 
Haj, angolul (HAIR) 7. Dehogy! 
8. Vés 9. Nulla 10. Orosz űrállo
más 11. Szövetet vág 12. A vers
sor második része (zárt betűd) 
17. A verssor befejező része 
(zárt betű: E) 19. Bódulat 20. 
Napsütéstől védett hűvös hely 
23. ÉO 27. Szavak gyűjtemé
nye 28. UTE szélek! 30. Diákok 
„munkahelye” 34. Finom leveles 
sütemény 37. Félsz! 39. Unni 
kezd! 41. Hatalmas rész! 44. Ku
tya 48. Tanít 50. Pénz (szleng) 
52. Menyasszony 53. A verssor 
harmadik része 54. Súrolószer 
56. Vasút! 59. Tagadószó 61. A

közepén egye! 63. Az ellenállás 
jele a fizikában 64. Metró 65. Éj
fél! 66. Es!

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Carmen, Traviata, 
Mozart, Salieri, Csongor és Tün
de.
A helyes megfejtést beküldők kö

zül a Móni Fotó 2000 Ft értékű, 
filmkidolgozásra feljogosító utal
ványát/^'. Szász! Istvánná (Aszód, 
Falujárók útja 9), a Fáma köny
vesbolt 2500 Ft értékű könyv
utalványát pedig Gipsz Jakab 
(Aszód, Rákóczi u. 5.) nyerte. A 
nyereményről szóló értesítést 
postán küldjük el. Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait
Címünk:

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
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