
Ismét Aszód vendége 
lesz Habsburg Ottó

Február 9-én híres és népszerű 
vendége lesz Aszódnak. Városunk
ba látogat Habsburg Ottó. A jeles 
férfi nem először jön városunkba, 
hiszen 1997. januárjában már járt 
Aszódon a Páneurópai Unió Ma
gyar Egyesülete Aszódi Szervezete 
meghívásának eleget téve.

A vendéget most is ez a szervezet 
hívta meg. Habsburg Ottó a délelőtt 
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jobb időt, mint taáálv volt

folyamán Aszód két középisko
lájába látogat el, délután pedig Ba- 
gyin József polgármester fogadja öt 
a Polgármesteri Hivatalban.

Mi, aszódiak is találkozhatunk vele, 
ugyanis 17 órakor az Evangélikus 
Gimnázum aulájában kezdődő 
Csatlakozás az Európai Unióba cí
mű lakossági fórumon részt vesz, 
és válaszol a kérdéseinkre.

Dráguló szolgáltatások 
városunkban is

Az emelkedés az inflációval arányos
Megszokhattuk már, hogy az év 
eleje áremelkedéssel kezdődik. 
Nincs ez másképpen most sem. 
A vigaszunk legfeljebb annyi le
het, hogy a helyi szolgáltatások 
díjai nagyjából az inflációval 
azonos mértékben emelked
nek.

így van ez a vízdíj esetében, 
amelynek árát 7%-kal javasolta 
megemelni a Vízi közmű Kft, s ezt 
a képviselő-testület el is fogadta. 
A díj tervezésénél figyelembe kel
lett venni a bevezetésre kerülő 
energiaadót, az innovációs hoz
zájárulást, valamint a vízkészlet 
használati járulék emelkedését is. 
A szolgáltató továbbra is megtart
ja a kialakított differenciálást, mely 
értelmében a lakosság havi 3m3

Jótékonysági bál 
az iskoláért

Második alkalommal rendez jó
tékonysági bált a Csengey Gusz
táv Általános Iskola Szülői Mun
kaközössége. A cél hasonló, mint 
tavaly, a befolyt bevételből az is
kola felszerelését szeretnék to
vább gazdagítani. A jól sikerült 
2003-as bál tiszta bevétele 534 
ezer Ft volt. Ebből a tanintézmény 
egy jó minőségű hangosító beren
dezést és egy elektromos zongo
rát vásárolt.
Ajanuár 31-én 19 órakor kezdődő 
bál fővédnöke ezúttal is Búzás Já

vízmennyiséget kedvezményes 
áron fogyaszthat. A hatósági ár 
ennek megfelelően 270 Ft/m3 —ről 
290Ft/m3+ÁFA összegre emel
kedhet. Természetesen a lakos
sági és a közületi díj ennél keve
sebb, mivel a Kft ismét megigényli 
az állami támogatást.
A közüzemi csatornamű díja évi 
14,47%-kal emelkedik. A hatósági 
árképzésnél figyelembe kellett 
venni, hogy a hálózathoz tartozó 
öt településen a díjnak egysé
gesnek kell lenni.
A Víziközmű Kft-nek nem kis gon
dot okoz, hogy a szennyvíz-tisz- 
tító-telep kihasználtsága mind
össze egyharmada a teljes kapa
citásnak, ezért ez a tevékenység 

(Folytatás a 6. oldalon)

nos képviselő lesz. A rendez
vényre 2000 Ft-ért vásárolható 
jegy-amely a vacsora és egy kis 
meglepetésműsor árát is tartal
mazza - az iskola titkárságán, va
lamint a Szülői Munkaközösség 
vezetőségénél. Aki nem kíván a 
bálon részt venni, ám szeretne 
hozzájárulni a fejlesztéshez, meg
teheti: a Szülői Munkaközösség 
ugyanis patronáló jegyeket is ki
bocsátott, amelyek 500 Ft-ért vá
sárolhatók meg az iskolában.

R.Z.



ASZÓDI

Önkormányzati hírek----------------- December 17.

A tárgyalóasztalra készített kis 
csomagocskák várták az esz
tendő utolsó képviselő-testületi 
ülésén a döntéshozó testület tag
jait, a napirendi pontok tárgyalá
sa előtt pedig Bagyin József pol
gármester - képviselői kezde
ményezésre - meggyújtotta az 
ünnepi koszorú gyertyáját, A ka
rácsony hangulatának előszele 
azonban nem akadályozhatta 
meg a grémium tagjait, hogy a 
napirendi pontokban-több, mint 
20 várt a képviselőkre - döntse
nek.
Nem maradhattak el most sem a 

következő esztendőre vonatkozó, 

Tisztelt Aszódiak, 
kedves Olvasók!

Az új esztendőt nagy változással kezdi az Aszódi Tükör. A város Kép
viselő-testületé úgy döntött, hogy az aszódiak szélesebb tájékoztatása 
érdekében ingyenesen, minden családnak eljuttatja az újságunkat.

Ezt a lehetőséget is felhasználva megköszönöm mindenkinek, hogy 
segítette Aszód fejlődését. Magánemberként, közemberként bármit tet
tek, ami a város életét jobbította, előre vitte, köszönet jár érte!
Megragadom az alkalmat arra is, hogy eredményes boldog új esztendőt 
kívánjak minden aszódinak. Azt szeretnénk, ha mindenkinek, ha egy ke
véssel is, de könnyebb legyen az élete, a sorsa és sikerüljenek a tervek 
a lehető legteljesebben. Mindezt nem csak a magam, hanem a Képvi
selő-testületünk nevében is teszem. Továbbá arra is felhasználom ezt a 
megnyilatkozási lehetőséget, hogy röviden számot adjak arról a munká
ról, amit a képviselő-testület végzett.
Legfontosabb feladatnak az intézmények működését tartottuk, a fela
datot teljesítettük. Az erőgyűjtés évének tekintem a 2003-as esztendőt. 
Hiszen pályázatokat készítettünk, ehhez a szükséges saját erőt biztosí
tottuk. Apályázatok eredményei a 2004-es évtől érnek be, és készítjük el 
az azokban vállalt feladatokat. Elkészült városunk rendezési terve, 
mely hosszú és rövid távú feladatokat egyaránt meghatároz. A városunk 
lélekszámának emelése érdekében két befektetővel közösen mintegy 
400 építési ingatlant alakítottunk ki. Ehhez meg kellett növelni a közmű
kapacitásokat. Új víztorony-vízvezeték-és kútépítés vált szükségessé, 
melynek munkálatai nagyrészt elkészültek. Jelentős mértékű szennyvíz 
csatornázási munkák is készültek az új telkek részére. A környezetvé
delem feladatai közül a hulladéklerakó telep bővítését és szelektív hulla
dékgyűjtő szigeteket valósítottunk meg. Tovább folytattuk a támfalépí
tést a Petőfi és a Kossuth L. utcában. 3 ingatlanon készült el a Csengey 
utcát megerősítő támfal. A szükségesnél kevesebb mértékben végez
tünk felújítási munkákat középületeknél, járdáknál, kőszórásos utaknál. 
A Polgármesteri Hivatalban - a kistérségi feladatainknak megfelelően - a 
térségi irodák előtti ügyfélfogadás és ügyintézés körülményeit emberib
bé, kulturáltabbá sikerült tenni.
Az emberek, a képviselők és a hivatali kollégák is úgy ítélik meg, hogy 

2003-ban, bár apró lépésekkel, sikerült előre lépni Aszódon. Erre törek
szünk 2004-ben is, abban a bizakodásban, hogy ez sikerülni fog.

Bagyin József polgármester

az önkormányzat hatáskörébe tar
tozó díjtételek emelésére vonatkozó 
javaslatok megtárgyalása sem, er
ről külön cikkben olvashatnak.

Elfogadta a képviselő-testület a 
város településszerkezeti tervét. Az 
önkormányzat előzőleg lefolytatta a 
véleményezési és egyeztetési eljá
rást, a terv elfogadásával kapcsolat
ban nem került ellenző vélemény 
megfogalmazásra. Ehhez a napi
rendi ponthoz kapcsolódott a követ
kező is, mivel a terv elfogadásával 
egyes helyi rendeletek aktualitá
sukat vesztették, így ezeket vissza 
kellett vonni.
A pénz volt a soron következő na

pirendi pontok témája. Elsőként a 
pénzügyi irányzatok átcsoportosítá
sa. A módosítással a város költség
vetési előirányzata 1 milliárd 478 
millió 89 ezer Ft-ra emelkedett. Ana- 
pirendi pont tárgyalása során el
hangzott, hogy az ÖNHIKI támoga
tás miatt az egyéb sajátos többlet
bevétel (iparűzési adó, pótlékok, 
bírságok) összege már most tarta
lékba került.
2003-ban a pénzeszközök rövid

távú lekötéseinek köszönhetően 
12,5 millió Ft kamatbevételhez jutott 
a város. Az átmenetileg felszaba
duló pénzeszközök lehetőség sze
rinti - az önhiki miatt ezek az össze
gek maximum 3 hónapra köthetöek 
le, úgy hogy a gazdálkodás folya
matosságát nem veszélyeztethetik 
- hasznosításának lehetőségével 
továbbra is élni kíván az önkor
mányzat.
Azzal a kérelemmel fordultak a 

város közintézményei a képviselő
testülethez. hogy dolgozóik még de
cemberben megkapják a 13. havi 
bérüket. A képviselők helyt adtak a 
kérelemnek.

Elfogadta a grémium az önkor
mányzati építési telkekre vonatkozó 
árverési hirdetményt és dokumen
tációt. Eszerint a még meglévő tel
keket az aszódi honlapon, azAszódi 
Tükörben - decemberi számunk
ban eleget tettünk ennek - és egy in
gatlanértékesítéssel foglalkozó 
honlapon, egyelőre árverés nélkül 
kell megjelentetni. Ha ezek után 
marad még eladatlan telek, indulhat 
a licitálási eljárás.
Nemcsak elad, hanem - ha szük

séges-néha vásárol is telket az ön
kormányzat. Most egy olyan ingat
lant vett vissza, amelyet a tulajdo
nosok 2002-ben vettek és egy ösz- 
szegben kifizettek, ám mára bebi
zonyosodott, nem fognak tudni ele
get tenni építési kötelezettségük

nek. A város az akkori adás-vételi 
szerződésben megállapodott ősz
szeget fizette ki a telekért.
Határidőt kért a nevelési-oktatási 

intézmények kötelező eszközeinek 
pótlására az önkormányzat. A té
mával részletesen, külön cikkben 
foglalkozunk.
4,2 millió Ft-ra értékelte a Morinform 
Kft. a Béke utca 1. szám alatti ingat
lant, melynek tulajdonosa eladási 
ajánlatot tett az önkormányzatnak. A 
képviselő-testület elfogadta a fel
értékelést, így most már az eladón 
múlik az üzlet.
A korábbi híreinkkel ellentétben 

nem aszódi vállalkozó lesz az „első 
fecske" az ipari parknak szánt terü
leten. A témával részletesebben, kü
lön cikkben foglalkozunk, csakúgy, 
mint a víztorony alatti terület tulaj
donjogának megszerzése iránti 
igénnyel.

Elfogadta a képviselő-testület a 
grémium, valamint az egyes bizott
ságok 2004.1.félévi munkatervét. A 
testület továbbra is háromhetente 
ülésezik majd, a rendkívüli ülésekre 
pedig a köztes időben kerülhet sor.
Pályázatot nyújthat be az önkor

mányzata Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium által meghirdetett Ön
kormányzati informatikai rendsze
rek bevezetésének, terjesztésének 
és továbbfejlesztésének támoga
tása címmel megjelent kiírásra. A 
képviselő-testület döntésével bizto
sította az önrészként szükséges 
670 ezer Ft+ÁFA összeget. Agrémi- 
um ezt követően lakossági kérel
mek ügyében döntött, majd jelen
tést hallgatott meg a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között tett 
intézkedésekről végül a közérdekű 
javaslatok megtételére került sor. A 
jegyzőkönyv teljes terjedelmében 
elolvasható a Városi Könyvtárban.

R.Z.

Következő lapzárta: 
február 9.

Következő megjelenés:
február 20. J
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Katonák a Galga mentén
Tudjuk, hogy voltak, vannak, de lesznek-e?

Sokszor és sokan leírták már, 
Aszód és a Galga mente nem lé
tezhetett, nem létezhet honvédség 
nélkül. Az elmúlt fél évszázadban a 
katonai szolgálatot teljesítőknek 
szerencsére nem kellett fegyveres 
külső támadóktól védeniük hazán
kat, ám gondja, baja mindig akadt a 
civil lakosságnak, amelynek megol
dásához szükség volt erős katona
kézre. A katonák pedig hívásra 
mentek segíteni: ha kellett, gátat 
építettek, ha kellett, termést taka
rítottak be. Hosszú ideig a legjobb 
hangosító berendezése az aszódi 
honvédségnek volt, így elképzelni 
sem lehetett ünnepség megtartását 
az ő közreműködésük nélkül.

Mindezeknek köszönhetően szép 
lassan részévé vált a nagyobb kö
zösségnek a kisebb, akiknek tagjai 
sokszor nem a környékről, hanem 
az országnak egészen más tájáról 
érkeztek, de megérezték, megsze
rették a Galga mente varázsát, 
végül itt telepedtek meg és igazi 
lokálpatriótákká váltak.

- Együtt éltünk, együtt lélegeztünk, 
együtt voltunk - írja Sztán István 
ezredes a 40. Galga Vezetésbizto-

Rendkívüli 
testületi ülés 
a kastélyról

Rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze Bagyin József 
polgármester jövő keddre. Az ülés 
fő célja, hogy a testület megis
merje az Evangélikus Gimnázi
umnak és a mellé csatlakozott 
vállalkozónak az evangélikus 
(protestáns?) egyetem megvaló
sítására vonatkozó elképzelése
it. Az ülésen részt vesz dr Roncz 
Béla, a gimnázium igazgatója, va
lamint a vállalkozó is.
Az Országos Evangélikus Egy

ház és a vállalkozó már megálla
podást kötött a Podmaniczky-kas- 
tély hasznosításáról. Az egyetem 
megvalósítása érdekében szeret
nének hasonló megállapodást 
kötni a várossal is. 

sító Ezred parancsnoka a most 
megjelent Katonák a Galga men
tén című könyv előszavában, 
amely az ezred 40. születésnapja 
alkalmából jelent meg. Szerzője, 
Fercsik Mihály újságíró, népmű
velő, aki korábbi könyvét, „Az 
aszódi kaszárnya, bádog a teteje” 
címűt bővítette ki. Az Olvasó a 
város katonaságának közel 60 
esztendős történetét ismerheti 
meg ennek köszönhetően, kezdve 
onnan, hogy 1948-ban megszü
letett a döntés, Aszódon, a mis-

Változik a Posta nyitva tartási ideje
Hétfőn hosszabb, kedden és szerdán 

rövidebb ideig adhatunk fel pénzt
Előzö számunkban megjelen

tettünk egy olvasói levelet, amely a 
helyi postahivatal nyitva tartását ki
fogásolta. Az újság eljutott a Magyar 
Posta Részvénytársaság Központi 
Területi Igazgatóságára, ahonnan 
a napokban egy levelet kaptunk Ké
pes András hálózati igazgató
helyettes aláírásával. Idézet a 
levélből:

A településen üzemelő postahely 
jelenlegi nyitva tartási idejét a 
Magyar Posta Rt. volt Budapest-vi- 
déki Igazgatósága állapította meg. 
Az igazgatóság szervezeti átalaku
lását követően - a Budapesti és a 
Budapest-vidéki Igazgatóságok 
összevonásával létrejött - Központi 
Régió Igazgatósága, az irányítása 
alá tartozó valamennyi postahely, 
így Aszód posta nyitva tartási idejét 
is felülvizsgálta és az ügyfélszol
gálati idők változásáról annak ered
ménye alapján döntött.
A postahely! nyitva tartási idejének 
módosításakor az Igazgatóság le
hetőségeit és egyéb jogszabályi kö
telezettségeket (pl. munkaidő-keret) 
figyelembe véve 2004. február 2-töl 
olyan ügyfélszolgálati munkarendet 
állapítottam meg, amivel a hét egy 
napján hosszabb ideig állunk ügy
feleink rendelkezésére. A módosí
tást követően hétfői napokon a la
kosság 8 és 18 óra között veheti 
igénybe a posta szolgáltatásait. 

kolci út mellett laktanyát kell 
építeni.
1949-ben már toborozták az építő
ket, s két évre rá, 1951-ben beköl
tözhettek a mundér viselői az új 
kaszárnyába, amely - ki tudja, 
miért? - a József Attila nevet kapta.

Milyen érdekes fordulatot produkál 
az élet! A könyv szerzője leírja, a 
laktanya építését a Galga mente 
lakossága riadtan szemlélte. Igaz, 
ebben nyilván annak is része volt, 
hogy elterjedt a hír, ávósokat he-

Tekintettel a már említett időkeretre, 
a hétfői napokon történi nyitva tar
tási idő hosszabbítása miatt a keddi 
és szerdai napokon az ügyfélszol
gálati időt 8-tól 15 óráig határozom 
meg. A hét többi napján változatlan 
nyitva tartási idővel (8-16) biztosítjuk 
ügyfeleinknek a postai szolgáltatá
sok igénybe vételét.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó befejező tevékenység 
időigénye miatt a pénztári órák 
szűkítése szükséges. Emiatt a 
pénztári órákat a következők szerint 
határoztam meg.

Hétfő: 8-18
Kedd-szerda: 8-14.30
Csütörtök-péntek: 8-15.30

Bízom abban, hogy a nyitva tartási 
idő módosításával a lakosság 
számára kedvező döntést hoztam 
és a jövőben ügyfeleink megelége
désére szolgál majd.

A Posta többször került már egy- 
egy cikkünk központi témájává, ami 
nem csoda, hiszen dolgozói olyan 
szolgáltatásokat végeznek, amit 
szinte valamennyien igénybe ve
szünk. írtunk a Postás, Koczman 

lyeznek el itt, akiknek ekkor már 
igen rossz hírük volt. Most, ötven év 
elteltével a lakosság egy része ami
att aggódik, hogy bezárják a helyőr
séget, s ezzel számos munkahely 
szűnik meg.

Bár hivatalos értesítés még nincs 
Sztán István ezredes birtokában, 
annyit azonban elárult, hogy a 
könyv valószínűleg nem nekrológ, 
vagyis valaminek a lezárása. Van 
még egy másik hírünk is, ami 
szintén jelzésértékűnek számít: 
nemrégiben nyilvánosságra hoz
ták, hogy a 42 helyőrségi klub közül 
melyik 19 működik tovább. Köztük 
van az aszódi is...

R.Z.

Mihály nyugdíjba meneteléről, be
számoltunk olyan esetről, amikor a 
postást egy folyton utcán tartózkodó 
harapós kutya akadályozta mun
kája elvégzésében, s cikkeztünk, 
amikor kiderült, hogy szombaton
ként nyitva lesz a hivatal, illetve, 
hogy ezt az intézkedését kihaszná
latlanságra hivatkozva a központi 
vezetés visszavonta.

Sajnos az olvasói levél megjele
nésekor nem ajánlottam rögtön ezt 
a 2002. novemberében megjelent 
cikket levélírónk figyelmébe, ebből 
ugyanis kiderül, hogy nem helyben 
döntenek a nyitva tartásról.

Olvasónknak természetesen abban 
igaza van, hogy a jelenlegi helyzet
ben az, aki mindennap 8-tól 16-ig 
dolgozik, ráadásul nem helyben, az 
nem tud csekket, levelet feladni 
Aszódon. Éppen ezért várjuk kí
váncsian, milyen kihasználtságot 
hoz majd a hétfői nap. Biztosan 
lesznek bosszankodók is, hiszen 
ahhoz is idő kell, amíg megszokjuk 
a keddi és szerdai rövidebb nyitva 
tartást. Mindenesetre egy biztos, 
tűzoltásról van szó. Az aszódi pos
tának nincs és az “ócsítás” miatt vár
hatóan nem is lesz annyi embere, 
hogy azok két műszakba beosztva 
biztosítsák a nagyobb városok 
postahivatalaiban tapasztalható, 
este hétig való nyitva tartást.

Rácz Zoltán



ASZÓDI

Terveink a 2004-es esztendőre
Az óév végén az emberek többsé

ge számot vet, mit végzett az elmúlt 
esztendőben, mit tervezett és med
dig jutott el tervei megvalósítá
sában. Igaz ez egy családon belül, 
és igaz tágabb „családunk”, váro
sunk viszonylatában is. A számve
tés után az új évre terveket készí
tünk, hogy legyen vezérfonal tette
ink, cselekedeteink egymás utáni
ságában.

A képviseleti demokráciának fontos 
eleme, hogy választott képviselő
inken az ígéretek és tettek számon 
kérhetők, négyévenként „ítélkezni” 
lehet, ki mit vállalt és mit valósított 
meg elképzeléseiből. Ehhez termé
szetesen szükséges egy olyan el
képzelés, amely kimondható, leír
ható és a település polgáraival meg
ismertethető.

Polgármester Úr beszámolt a 2003- 
as év főbb eseményeiről, eredmé
nyeiről. Én néhány szóval 2004-es 
terveinkről szeretnék beszámolni. 
Képviselő-testületünk decemberi 
döntése értelmében városunk - 
egyelőre - egyetlen hírforrása az 
Aszódi Tükör c. újság 2004 ja
nuárjától minden aszódi portára 
ingyen elfog jutni. Szeretnénk, ha 
az aszódiak informáltabbak lenné
nek a helyi ügyekről, minél többen 
tudnának a helyi eseményekről. 
Szeretnénk, ha a legfontosabb helyi 
rendeletek szövege és a rendele
tek közérthető magyarázata időről- 
időre teret kapnának az újságban.

Január hónapban megkezdődik és 
a tavasz folyamán remélhetőleg be 
is fejeződik a sportpálya kiszol
gáló épületének felújítása. A fel
újítás után játékosokat és szurko
lókat egy kívül-belül megszépült 
épület, kultúráltabb környezetés az 
FC vezetésének tervei szerint ismét 
bajnokcsapat várja.

A képviselő-testület őszi határozata 
értelmében elkészült a burkolásra 
váró belterületi utak leltára. A listából 
kiválasztásra kerültek a legfonto
sabb, legforgalmasabb utak. A 
kiválasztott utcák útterveinek elké
szítésére több mérnöki irodától ár
ajánlatok lettek bekérve, a legjobb

ajánlatot adó céggel az utak építési 
engedélyes terveit elkészíttetjük. Az 
úttervek és engedélyek várható
an a II. negyedévre készülnek el, 
a szükséges és rendelkezésre álló 
pénzügyi lehetőségek függvé
nyében kerülhet sor a kivitelezésre.

A tavasz folyamán megkezdődik a 
volt Fesztivál tér belső telkeinek 
közművesítése, a képviselő-testü
let vállalása értelmében a területen 
2005. végéig minden szükséges 
közműnek - beleértve a belső, szi
lárd burkolattal ellátott utakat is - el 
kell készülnie. A közművesítés fede
zete a telek eladásokból befolyó 
pénz. Párhuzamosan meg kell kez
deni az új fesztivál terület kiépítését 
is. Szintén ide kapcsolódó és fontos 
munka az evangélikus gimnázium 
és a Mély út közötti területen - ahol
gomba módra szaporodnak a csa
ládi házak - az utak (legalább kő
szórással) történő megerősítése.

Elkelt az első ingatlan a város ipari 
területének szánt részén. A telekela
dásból befolyó pénzből meg kell 
építeni a terület feltáró útját, így 
tehetjük talán vonzóbbá a ma még 
hezitáló befektetők részére. Az úté
pítésnek egyrészt konkrét, kézzel 
fogható előnye van, másrészt de
monstrálni tudja az önkormányzat 
elkötelezettségét a terület további 
fejlesztése irányában.

Az általános iskolát érintő két 
pályázatunk van még verseny
ben. Az egyikben egy kb. 15 millió Ft 
értékű un. „Multicenter oktatási 
rendszeri’, (egy komplett, a legkor
szerűbb technikával felszerelt, be
bútorozott informatikai terem) elnye
résében, a másikban egy kb. 64 
millió Ft értékű un. „Információs 
technológia az általános iskolák
ban” projekt elnyerésében van jó 
esélyünk. Bármelyik pályázat nyer, 
a kivitelezést várhatóan még 2004- 
ben el kell kezdeni.

Újkeletű reményünk az aszódi 
felsőoktatás megteremtése. Sze
retnénk, ha a folyamat felgyorsulna, 
ebben az önkormányzatnak katali
zátor szerepet kell felvállalnia. Le
gyünk kezdeményezők, hozzuk 

össze és ültessük le azokat, akik az 
aszódi „egyetem" megterem
tésében partnerei lehetnek, illetve 
lesznek egymásnak.

Fontos adóssága a képviselőknek a 
Béke út - Dózsa György út és kör
nyéke rendezése. A terveket készítő 
cég határidő csúszása miatt csak 
2003 decemberére készült el, majd 
elfogadásra került a város Telepü
lésfejlesztési Koncepciója. Most 
már nincs akadálya, hogy a Kon
cepció keretén belül a város egyes 
részeit is részletesebben elemez
zék, és a Koncepcióba illeszkedő 
tervek készülhessenek a város
rész rehabilitációjára és fejlesz
tésére.

A képviselő-testület minden évben 
beszámol az aszódiak által befi

AJANLATA
Henri Charriére
Szabad vagy, 

Pillangó!
Ki ne emlékezne a hetvenes-nyolcvanas évek egyik nagy bestsellerére, a 
Pillangóra? A könyvesboltokban akkoriban csak protekcióval lehetett hoz
zájutni vagy hónapokig kellett várni rá a könyvtárban. Aztán, amikor elol
vasta az ember, csak annyit mondott, megérte a várakozás.
A francia írót, Henri Charriéret 1933-ban életfogytiglani kényszermunkára 
ítélték egy általa el nem követett gyilkosság miatt. Hajóval a cayenne-i fe- 
gyenctelepre szállították. Pillangó - ez volt a szerző beceneve - több si
kertelen télak után - így nevezték a szökési kísérletet - tizenhárom év ra- 
boskodás - amelyből szökései miatt három és fél évet egy veremben töl
tött - után sikeresen megszökött Venezuelába. Nagyjából eddig tart a re
gény, amely nem kerülte el a sorsát, és film is készült belőle.

A most megjelent kötet a szerző rabság utáni életéről szól, arról, hogy lesza 
végén ünnepelt, híres ember. Persze addig történik még egy, s más. Az 
izgalmas történések közepette azonban Pillangó teljesen megváltozik. A 
bosszú, amely kezdetben oly annyira hajtja öt, hogy újabb és újabb bűn
cselekmények elkövetésén gondolkozik, lassan elcsitul benne. Már nem 
akarja megölni a hamis tanúkat, az esküdteket, mert ennél sokkal fon
tosabb érzések töltik el szívét. Feltűnik ugyanis életének igazi asszonya, 
Rita, aki teljesen olyan, mint amilyennek megálmodta őt a sötét verem 
mélyén. A nö becsületes életvitelre sarkallja öt, hosszú esztendők áldo
zatos munkájával megvesznek egy szállodát, s mikor ez sikerül, asszonya 
elhatározza, hogy megkeresi Pillangó apját...

Kalandokban a későbbiekben sincs hiány, de ezek már sokkal szelídebbek 
a korábbiaknál. Helyette viszont olyan életbölcsességeken elmélked
hetünk, amilyeneket csak a sokat szenvedett, de győztesként kikerülő em
berek tudnak megfogalmazni.

R.Z.

zetett kommunális adó tervezett fel
használásáról. Olyan megvaló
sítandó célokat igyekszünk megva
lósítani, amely minden helyben la
kót egyformán érinthet, amelyen 
nem lehet vita, hogy hol kerül fel
használásra, beépítésre. Az elmúlt 
évek kommunális adóbevételét a 
városi temetőben felépült ravatalo
zóra illetve környezetének kialakí
tására költöttük. 2004-ben ugyanitt 
a kolumbárium megépítését ter
vezzük ugyanebből a forrásból.

Nem állíthatom, hogy minden 
tervünk maradéktalanul megvalósul 
2004-ben. Azt azonban ígérhetem, 
hogy jómagam és a többi települési 
képviselő minden erőnkkel azon le
szünk, hogy terveinkből minél több 
megvalósuljon - mindannyiunk örö
mére.

Kovács Tamás
alpolgármester
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Skoda, komolyan veszik

KELLEMES
MEGLEPETÉS

ÖN MELYIKET KÉRNÉ ÚJ SKODÁJÁHOZ?
Használtautó-beszámítás modelltől függően 
akár 300 000 Ft-tal többért, 
vagy téli csomag
• Skoda Fabía mellé 100 000 Ft,
• Skoda Octavia mellé 200 000 Ft,
• Skoda Superb mellé 300 000 Ft értékben.
Bármit is választ, várják a Skoda-márka- 
kereskedések. Örömteli telet!

Az ajánlatunk Skoda Fabía Eco vásárlása esetén 
nem érvényes. Az akció 2003. december 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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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Dráguló szolgáltatások városunkban is

(Folytatás a 1. oldalról) 
egyelőre veszteségettermel.
Aszódon az ingatlanoknak csak 

az 50%-a van rákötve a csatorna
hálózatra, szemben a környező 
települések ennél jóval nagyobb 
százalékarányával. A környezet
terhelés csökkentése érdekében 
fontos, hogy ez a szám Aszódon is 
növekedjen. Mint ismeretes, az 
önkormányzat erre 2004. május 
31-ig adott haladékot.
Nö a kommunális hulladékszál

lítás díja, de csupán az ÁFA 3 %- 
os mértékével. Egy háztartásnak

Az emelkedés
az éves díja 9.200 Ft lesz, heti 120 
liter szemét elszállításával kalku
lálva.

Az önkormányzati tulajdonú 
lakások lakbérei is változnak. Ez 
jelenleg 89 családot érint. A fize
tett, illetve a fizetendő lakbérek 
ezeknek a felújítására nem nyúj
tanak fedezetet, csupán a kisebb 
karbantartások elvégzésére, illet
ve a közüzemi díjak fedezésére. 
Problémát okoznak a lakbérhát
ralékok, melyek behajtása egyre 
nehézkesebb.

R.Z.

Lakbérek 2004-ben

Összkomfortos lakás 135 Ft/m2/hó
Komfortos lakás 96 Ft/m2/hó
Félkomfortos lakás 52 Ft/m2/hó
Komfort nélküli lakás 22 Ft/m2/hó
Szoc. szükséglakás 5 Ft/m2/hó
Garázsbérleti díj: 80 Ft/m2/hó

az inflációval arányos

Víz és csatornadíjak 2004-ben
Lakossági fogyasztók részére
6m3/2hó mennyiségig 140 Ft/m3+ÁFA (15 %-os) 
(víz és csatornadíj együtt)
6 m3 felett
vízdíj 180 Ft/m3 + ÁFA
csatornadíj 130Ft/m3 + ÁFA
A csatornadíját 11.01 és 04.30. között (6 hónapon keresztül) a 
vízfogyasztás teljes egészére, 05.01. és 10.31. között a vízfo
gyasztás 80%ára kell megfizetni. A kedvezmény a családihá
zas övezetre érvényes
Nem lakossági fogyasztók részére
Vízdíj: ‘ 230Ft/m3+ÁFA(15%)
Csatornadíj: 190 Ft/m3+ÁFA
A közületi díjfogyasztók és a gazdálkodást folytatók arra a víz
vételi helyre, amelyről nem keletkezik szennyvíz, almérőt sze
reltethetnek fel, melyen keresztül vételezett vízmennyiségre a 
csatornadíját nem kell megfizetni. Az almérők felszerelésére a 
szolgáltató Galgamenti Víziközmű Kft-től előzetes engedélyt 
kell kérni.
Szennyvízleürítési díjak
Lakossági fogyasztók 400 Ft/m3+ÁFA (15%)
Nem lakossági fogyasztók: 500 Ft/m3+ÁFA (15%) 
Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a 
tűzoltáshoz elhasznált vízért.

Regionális hulladéklerakó: újabb nemek
Több kis projekt a nagy terv helyett?

Verseg és Hévizgyörk lakosai is 
nemet mondtak a regionális hul
ladéklerakó településük mellett 
történő létesítésére. Napokon be
lül Romhány polgárai mondanak 
véleményt. A szaktárca alapvető 
célját, hogy ne az ország bukja el 
az ISPA támogatást, elérte, hi
szen a valkóiak igennel voksol
tak. Ám ez korántsem azt jelenti, 
hogy ide kerül a telep, annál is 
inkább, mivel a helyszínre még 
nem készült hatástanulmány. 
2003. nyara óta a térségben lévő 

magán-és önkormányzati tulajdonú 
kommunális hulladéklerakók veze
tői az iránt puhatolóznak, járható-e 
az a megoldás, hogy a tervezett óri
ás lerakóhely építése helyett a már 
meglévőket korszerűsítsék. Kör
nyékünkön három ilyen is szóba jö
het: a csömöri, a gödöllői és a gal- 
gamácsai.
A csömöri telep korszerűnek szá
mít, teljesíti a jelenlegi előírásokat, 
de nem a térség kiszolgálására ké

szült és magánkézben van.
Gödöllőn a telep szintén szigetelt, 

és ugyancsak bővítésre szorul. A 
gödöllőiek korábban ezt a környék
beli önkormányzatok bevonásával 
akarták megvalósítani, de az általuk 
kínált feltételeket a lehetséges part
nerek elutasították. Most ismét fele
rősödhet a bővítés szándéka, hi
szen a szomszéd város nem kis ag
godalommal van amiatt, hogy a kö
zeli Valkó igent mondott. A Gödöllői 
Szolgálatban e témában megjelen
tetett cikk szerint a településre emi
att zúduló teherforgalom veszélyez
tetheti a kastélyturizmust is.
A Pyrus Rumpold Rt. ugyancsak el
képzelhetőnek tartja, hogy a galga- 
mácsai veszélyeshulladék-lerakó 
telepen kialakítsanak egy kommu
nális kistérségi hulladéklerakót is. 
Számításaik szerint a beruházási 
költségek a már meglévő infrastruk
túrának köszönhetően 2 milliárd fo
rinttal csökkennének.

Végső döntés egyelőre nincs, ám 

ahhoz, hogy a tervezés nyáron 
megkezdődjön, egy-két hónapon 
belül döntenie kell a szaktárcának.
Ami Aszódot illeti: a környezetvé

delmi felülvizsgálat megtörtént, és a 
vizsgálati eredmények semmiféle 
környezetkárosító hatást nem mu
tattak ki. A Környezetvédelmi Fel
ügyelőség várhatóan tovább engedi 
működni a telepet.
A képhez az is hozzátartozik, hogy

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

FAGYÁLLÓ AKCIÓ:
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!

raoicfli

nemrégiben Hévizgyörk önkor
mányzata feljelentette Aszódot, 
mondván, engedély nélkül bővítette 
a telepet. Nem tudni, mi tévesztette 
meg a szomszéd községet, lehet, 
hogy éppen a talajminta vételezés 
közben végzett földmunkák. Min
denesetre a telep kapott egy rend
kívüli ellenőrzést, mely megállapí
totta, hogy nem történt semmiféle 
szabálytalanság. R.Z.
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EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat
Aszód, Kossuth Lajos út 3.

Számítástechnika és nyomtatási kei lékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
Tel/Fax: 06 28 402 36B 

www.rnegapnnt.hu. email, megaprint@vivamail.hu

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 8-18

SZÁMÍTÓGÉPEK, MONITOROK RÉSZLETRE!
Ha bármilyen problémája van számítógépével vagy csak tanácsot szeretne, 

szakképzett munkatársaink továbbra is készséggel állnak az Ön rendelkezésére
Februártól nagyobb üzletben, kibővült árukészlettel és még több újdonsággal 

várjuk ÖNÖKET a megszokott helyen

mp ff I MP ** 1 □ MPffffff ~|

20% áren^edménv
amíg a készlet tart!

-tunikák, nadrágok
- kosztümök, kabátok 

Kismamáknak új nadrágok, 
fiatalos felsők 

érkeznek folyamatosan
Nyitva tartás: 

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

ASROCK K.7VM alaplap 
AMD XP1700+CPU 
128 MB DDR RAM 
40GB/7200 Maxtor HDD 
LG 52x CD ROM 
Codegene ház + táp 
Samsung 1,44 FDD 
billentyűzet, egér

69.900 Ft

ASUS A7V8X-X alaplap 
AMD XP2000+MHz pr 
GeForce 4 64MB Tv VGA 
40GB Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x32x52 CD író 
Samsung 1,44 FDD 
Codegen ház + táp 
bill+ egér

104.900 Ft

ASUS A7V8X alaplap 
AMD XP 2400+MHz proc 
ATI Radeonl2X MB TVout VGA 
80GB Maxtor HDD 
512/400 DDR RAM 
LG52x CD író 
LG 16xDVDR0M 
Codegen ház +táp 
FDD, bill+ egér

139.900 Ft
A számítógépekre díjtalan szervizelést vállalunk!

Mielőtt nyomtatót vásárolna, nézzen be hozzánk, hogy ne érje 
meglepetés az első patron cserénél!

Eredeti és utángyártott patronok: HP tonereki patronok
Canon cotnp. S200/300, i250, 350,450 760.- 4 500 -tói
Epson komp C42, 62,70, CX 3200 1.490 -

Tovúbbi ajánlataink:
ASUS 4X DVD író 29.900,-
LG DVD író -/+ 35.200,-
GABA 17 “ Flatron monitor 36.500.-
SAMSUNG 17” monitor 32.500. -

FLtTMAQYAR 
NEMZETI KÖNYVESBOLT

reu/ch
Arriwra*

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ARAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

ÍP©l©tX ff©2©Cffi?©K

• történelem, hagyomány, küldetés,
• könyvek, videokazetták, CD-k, DVD-k, 

(Wass Albert, Pap Qábor, Népmesék...)
• kitűzők, térképek, zászlók,
• történelmi reflex íjak, tarsolyok.

ASZÓD, Kossuth L. u. 3.
(UDVARHÁZ)

didlnderv

mindav
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ASZÓDI

A Pest megyei Közigazgatási Hivatal 
2003. évi tevékenységéről

hoz. E kiadványunkban 2003-tól a 
területi államigazgatási szervek 
közleményeinek is helyt adunk.

A hivatali tevékenység társa
dalmi-környezeti feltételei

A Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal olyan speciális társadalmi
környezeti feltételek között mű
ködik, amelyek jelentős munkater- 
heket ró a Hivatalra annak ellenére, 
hogy létszámunk és a költségve
tésben rendelkezésre álló pénzesz
közeink évek óta nem követték fela
dataink bővülését. Pest megye az 
ország többi megyéjéhez képest 
ugyanis sajátos helyzetben van, 
mely összefoglalóan a következő:

- megyénk a lakosságszám alapján 
az ország legnagyobb, területére 
nézve pedig az ország második 
legnagyobb megyéje, területe 6393 
km2 lakosságszáma 1.250.000 fő;

- a települések száma 186, melyből 
78 tartozik a Főváros agglomerá
ciójához (az összes település 42 %- 
a);

- a megyéhez tartozó települések 
száma alapján ugyan országosan 
csak 8. helyen állunk, ám más me
gyékben a lakosság zöme 2000 fő 
alatti településeken él, míg Pest me
gyében a települések 66,3%-a ren
delkezik 2000 főnél több lakossal:

- egyedülállóan magas a városok 
száma (32), ami egyaránt hatással 
van a hatósági-igazgatási és törvé
nyességi ellenőrzési munkára;

- egyedülállóan magas a kiemelt 
jogkörű építési hatóságok száma 
(103).

2. A hivatali feladatok ellátása

2.1. Törvényességi ellenőrzési 
feladatok

A jelen előzetes összefoglaló 
elkészítésének időpontjáig 3510 
képviselő-testületi jegyzőkönyv, 
3502 bizottsági jegyzőkönyv, 903 
kisebbségi önkormányzati jegyző
könyv érkezett be Hivatalunkhoz 
törvényességi ellenőrzés céljából. 
Már az előzetes adatokból is lát
ható, hogy folytatódik az évek óta 
tartó növekedési tendencia, a tele

pülések képviselő-testületei, bizott
ságai, kisebbségi önkormányzatai 
évről évre egyre aktívabban mű
ködnek.
Időközi választásra 3 településen 
került sor. Galgamácsán a képvi
selő-testület feloszlatta magát, ezért 
képviselő-testületi és polgármester 
választás is zajlott; Zsámbékon a
2002. évi választás eredmény
telensége miatt polgármestert vá
lasztottak, Biatorbágyon pedig szin
tén önfeloszlás történt, itt is új tes
tületet és polgármestert választottak 
a helyi polgárok.

2.2. Az igazgatási-hatósági fela
datok ellátása
Többféle témában is szerveztünk 
továbbképzéseket, konzultációkat, 
kistérségi (városkörnyéki) értekez
leteket, hogy segítsük a helyi pol
gármesteri hivatalok munkáját, 
azonban sajnos az I. fokú hatósági 
tevékenység színvonala (különö
sen az építésügyi hatósági munka 
terén) továbbra sem kielégítő. Az 
I. fokú határozatok közel 40 %-át 
kell megsemmisítenünk vagy meg
változtatnunk, s folyamatosan mind 
nagyobb munkaterhét jelent szá
munkra az I. fokú eljárás sürgetése 
és az érdemi döntéshozatali kötele
zettség teljesítésének kikénysze
rítése.

2.2. a Igazgatási feladatok
Az elvégzett feladatok közül kie

melten sikeresnek ítéljük az ok
mányirodák tevékenységének se
gítését: Az egységes joggyakorlat 
érdekében általános szakmai fóru
mot szerveztünk az okmányirodák 
részére a Belügyminisztérium, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Pest Megyei Főügyészség köz
reműködésével.
Valamennyi okmányiroda vonatko

zásában elvégeztünk egy kérdő
íves felmérést, amelynek során az 
ügyfelek véleményét kérdeztük az 
ügyintézés körülményeiről, gyorsa
ságáról, az általa észlelt hiányossá
gokról és pozitívumokról. A felmérés 
másik részében az okmányirodák 
válaszoltak arra, hogy átlagosan 
mennyi időt vesz igénybe az ok
mányok előállítása, mennyiben biz

tosítottak a munkavégzés feltételei, 
milyen fejlesztésekre lenne szük
ség. A számítógépes feldolgozás 
után levont következtetések 
iránymutatást adnak ahhoz, hogy a 
jövőben milyen problémák meg
oldására kell elsődlegesen töre
kedni.

2.2. b Az építésügyi hatósági és 
kisajátítási feladatok
A megye sajátosságaiból eredően 
az építésügyi feladatok ellátása Hi
vatalunk legneuralgikusabb pontja, 
mivel itt jelentkezik leginkább az 
első fokú hatóságok szaksze
rűtlensége, az egyre erősödő és a 
törvényesség ellen ható az önkor
mányzati befolyásolás, továbbá a 
nehéz a szakember-utánpótlás biz
tosítása. Folyamatos határidő túllé
péseink elkerülése érdekében
2003. nyarán egy akciótervet dol
goztunk ki, mely az ügyintézési és 
ügyirat-kezelési fegyelem javítását 
célozta, továbbá belső átcsoporto
sítással megerősítettük az Építés
ügyi Főosztály létszámát is. Intéz
kedéseink következtében javult az 
ügyintézés színvonala és a határ
idő-fegyelem. Különösen fontos 
eredménynek ítéljük, hogy a kisa
játítási feladatok ellátása lényegé
ben naprakésszé vált, holott az év 
első felében e téren is súlyos lema
radásaink voltak. 2003-ban a kisa
játítási ügyekben ugrásszerűen nö
vekedett az autópályákhoz és főu
takhoz kapcsolódó kisajátítási kérel
mek valamint a MÓL és TIGÁZ által 
kezdeményezett bányaszolgalom 
alapítási kérelmek száma.

2.3. Koordinációs tevékenység
A Pest Megyei Államigazgatási 
Kollégiumot alkotó területi szervek 
- a megye területén működő külön
böző államigazgatási szervek, mint 
pl. a Pest megyei munkaügyi felü
gyelet, azÁNTSZ az APEH megyei 
szerve stb. - együttműködését és a 
Kollégium tevékenységét kiemelke
dően jónak ítéljük. Eredménynek te
kintjük, hogy az idei évben először 
negyedévente sikerült megjelen
tetni a Hivatal Szakmai Tájékoz
tatóját, melyet elektronikus úton jut
tatunk el a polgármesteri hivatalok-

3. Minőségirányitás,minőségbiz
tosítás
Munkánk minőségének javítása, 
áttekinthetőbbé tétele érdekében 
2001-ben ISO minőségbiztosítási 
rendszert vezettünk be (a tanúsító 
audit 2002-ben zajlott), majd - a ve
zetést segítő eszközként - 2002- 
ben a Belügyminisztérium felkéré
sére részt vettünk az Általános Érté
kelési Keretrendszer (CAF) közi
gazgatási bevezetésének kísérleti 
programjában, és a minisztérium
mal együttműködve adaptáltuk a 
CAF- rendszert a közigazgatási hi
vatalokra, valamint elvégeztük az 
ezzel kapcsolatos önértékeléseket 
is. A számítástechnikai úton feldol
gozott eredményeket beépítettük a 
2003. évi egyéni teljesítmény köve
telményekbe. Közben 2002. de
cemberében alávetettük magunkat 
az ISO ellenőrző auditnak is. 
Természetesen e módszerek alkal
mazása nem szüntette meg a Hiva
talunk működésében jelentkező va
lamennyi hiányosságot, de folya
matosan segíti azok feltárását és ki
javítását. Ezért elkötelezettek va
gyunk a tekintetben, hogy minőség
biztosítási rendszerünket és önér- 
tékelő-önjavító tevékenységünket 
továbbra is fejlesszük. Eredmé
nyeink birtokában a 2003. novem
berében a Belügyminisztérium út
ján az ENSZ Közszolgálati Díjára 
pályáztunk.

4. A 2003. év kiemelt feladatai
Mindezeken túlmenően Hivatalunk 
2003-ban két kiemelt feladatkörrel 
foglalkozott: a közigazgatási szol
gáltatások korszerűsítési program
jával, illetve az uniós csatlakozás
hoz kapcsolódó, önkormányzatokat 
érintő jogharmonizációs feladatok
kal.

4.1. A közigazgatási szolgálta
tások korszerűsítési programja
A Kormány 2002-ben célul tűzte ki a 
közigazgatás átfogó reformjának é 
s fejlesztési programjának kidol
gozását, ennek keretében a kistér
ségek komplex szerepének fej
lesztését és átalakítását. A jelen
legi településszerkezet elaprózó- 

(Folytatás a 9. oldalon)
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Oktatási eszközbeszerzés: haladék 2008-ig
/Az egyszerre történő beszerzés 17,5 millióba kerülne
A Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium rendeletben írja le, az 
iskoláknak milyen eszközökkel, 
felszerelésekkel kell rendelkez
nie. Ezek beszerzését a fenntar
tóknak kell(ene) biztosítani.

Csakhogy a rendelet életbe lépé
se óta bebizonyosodott, az önkor
mányzatoknak óriási terhet jelent 
a követelmény betartása, s na
gyobb részük a megadott határi
dőig - 2003. augusztus 31-ig - 
nem képes ennek eleget tenni. A 

visszajelzések hatására az illeté
kes szaktárca 2008-ig meghosz- 
szabbította a beszerzés határide
jét.
Aszód szintén élni kíván ezzel a 
lehetőséggel, ezért már benyúj
totta kérelmét az Országos Köz
oktatási és Vizsgaközponthoz.

A haladék kérése azonban nem 
jelentheti a fejlesztések elma
radását, csupán annak öt évre ki
terjesztett ütemezését. Nem kis 
összegről van szó, a számítások 

szerint az óvodákban és az 
iskolákban még hiányzó, kötele
zőnek besorolt eszközök, felsze
relések megvásárlásához mind
összesen 17, 5 millió Ft-ra van 
szükség. A pénz nagyobbik há
nyada a 2003-tól életbe lépett kö
tött normatívából előteremthető 
(ez 2 millió Ft évente), emellett az 
önkormányzatnak is hozzá kell 
tennie a maga évi 1,5 millió Ft-ját. 
A kötelezettségvállalást megsza
vazta a képviselő-testület.

R.Z.

Köszönet
nyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik mamánk, 
özv. Koncz Jánosné temetésén 
részt vettek és sírjára a kegyelet 
virágait helyezték.

Tisztelettel:

Koncz és Kemény család

A Pest megyei Közigazgatási Hivatal 2003. évi tevékenységéről
(Folytatás a 8. oldalról)
dottsága miatt az önkormányzatok 
kevéssé tudnak megfelelni szolgál
tatási, szervezési és igazgatási fel
adatellátás magas szintű követel
ményeinek. Éppen ezért elodázha
tatlan egy alulról szerveződő, de a 
kormányzat által is támogatott, egy
re jobban a térség adottságait is fi
gyelembe vevő rendszer, a kistér
ség kialakítása.
Hivatalunk a megyében számos 

rendezvényt szervezett a közigaz
gatási szolgáltatások reformprog
ramjának megvitatására. Elsőként a 
Pest Megyei Államigazgatási Kollé
gium tárgyalta a témát, majd Hiva
talunk 2003. májusában a megye 
prominens vezetői részére Ceglé
den megyegyűlést szervezett, mely 
alkalmával a téma legjobb ismerői, 
mint például dr. Tóth Zoltán, a Bel
ügyminisztérium közigazgatási ál
lamtitkára, dr. Ágh Attila professzor 
a reformprogram egyik kidolgozója 
és más BM szakértők ismertették a 
reform főbb pontjait és a hozzá kap
csolódó tennivalókat.
A kistérségekkel kapcsolatosan kü
lönböző rendezvényein a Magyar 
Közigazgatási Kar is megvitatta 
mind a kialakítás, mind a feladatel
látáskérdésköreit.
A megyegyűlés után Hivatalunk 
2003. tavaszán-nyarán a korszerű
sítési programra alapozott vitaindító 
előadássorozatot szervezett mind 
az - akkor még -14 kistérségben, 
ahol az érintett önkormányzatok ve
zetői, polgármesterek, jegyzők, civil 
szervezetek szakmai konzultáció 

keretében ismerkedhettek meg a 
program részleteivel, és fejtették ki 
álláspontjukat a témáról. A nagy ér
deklődéssel kísért konferenciaso
rozaton a résztvevők mindegyike 
egyetértett a reform szükségessé
gével, mivel azt mind a belső valós 
igények, mind az EU-s csatlakozás
ból származó tartalmi követelmé
nyek megkövetelik. Támogató véle
ményük mellett azonban minden 
esetben kihangsúlyozták, hogy 
alapfeltétel a települési önkormány
zati autonómia teljes körű tisztelet
ben tartása, sőt az autonómia to
vábbi növelése, erősítése. Egyetér
tés volt abban is, hogy szükség van 
erős, regionális szerepkörre. A meg
oldás formájára, tartalmára nézve 
az önkormányzati régió kapott tá
mogatást.
A résztvevők szinte mindegyike tá
mogatta az önkéntes alapon szer
veződő közigazgatási kistérség lét
rehozásának szándékát is, valamint 
a kistérség hármas (önkormányzati
közszolgáltatási, területfejlesztési 
és államigazgatási) funkciójának 
bevezetését. Összességében el
mondható, hogy a reform megfelelő 
támogatottságot kapott, ugyanak
kor a polgármesterek, a jegyzők, de 
a civil szervezetek képviselői is fi
gyelmeztettek arra, hogy a sikeres 
reformhoz szükség van a pénzügyi 
megalapozásra, körültekintő szer
vezési intézkedésekre, valamint ar
ra, hogy a feladatok és hatáskörök 
feltétlenül felülvizsgálatra kerülje
nek, ezáltal az eljárások egy-sze- 
rűbbek, átláthatóbbak legyenek.

A kistérségi reform keretén belül 
Pest megyében a korábbi 14 sta
tisztikai kistérség helyett- az érintett 
települések javaslata alapján - 15 
kistérség alakult, az újonnan alakult 
kistérség központja Veresegyház.

4.2 Jogharmonizációs feladatok 
A Kormány az 1058/2001 (VI.21.) 
Korm. határozatban felhívta a helyi 
önkormányzatokat, hogy az Euró
pai Unióhoz történő csatlakozásra 
való felkészülés körében a hatá
rozat alapján elkészülő átvilágítási 
terv és módszertani segédanyag
ban megadott szempontok szerint 
vizsgálják felül rendeleteiket. Hiva
talunk az európai uniós jogharmo
nizáció végrehajtásának előkészíté
seként, a helyi önkormányzati ren
deletek átvilágításának elősegíté
sére 2002. február 1-től kezdődően 
rendeletegyeztetési programot 
indított el a települések jegyzőinek 
közreműködésével.
Az egyeztetés eredményeként ha
tályos - manuális - megyei rende
lettár került kialakításra. A program 
segítségével e többlépcsős feladat 
első, fontos szakasza - helyi önkor
mányzati rendeletek deregulációja 
(hatályon kívül helyezés, egységes 
szerkezetbe foglalás) - lezárult.
Hivatalunk személyi állományának 
felkészítésére irányuló tevékenység 
részeként több tanfolyamon kép
viseltettük magunkat, (pl. a Pest me
gyei Európai Információs Pont szer
vezésében) de jelentős volt azok
nak a - saját szervezésű - képzési 
programoknak, értekezleteknek is a 

száma, amelyeken a helyi önkor
mányzatok vezetői, munkatársai 
vettek részt. Példaként említhetők a 
rendszeresen megrendezésre ke
rülő jegyzői értekezletek, vagy a ne
ves hazai és külföldi előadók által - 
a témához kapcsolódóan - tartott 
előadások. Hivatalunk negyedé
vente megjelenő szakmai kiadvá
nyában („Hírlevél”) tájékoztatók 
közreadásával informálta a közér
deklődésre számot tartó kérdések
ről az önkormányzatok vezetőit, el
sősorban a jegyzőket, felhívva a fi
gyelmet a 158/2001., III. az 1020/ 
2003. Korm. határozatban foglaltak
ra, a Belügyminisztérium által kia
dott módszertani segédanyagokra, 
továbbá arra, hogy a közösségi 
jogszabályok magyar nyelven figye
lemmel kísérhetők az Igazságügyi 
Minisztérium honlapján, valamint 
arra, hogy a helyi önkormányza
tokat érintő közösségi jog-szabá
lyok adatbázisa megtalálható lesz a 
Belügyminisztérium EU In-tegrációs 
Hivatal Önkormányzati EU Informá
ciós Központjának rövidesen induló 
honlapján is.

A2004. év önkormányzatokat érintő 
legjelentősebb feladata változat
lanul a jogharmonizációhoz kapcso
lódó teendők elvégzése lesz, a már 
harmonizált magasabb szintű jog
szabályokkal való összhang meg
teremtése. A Pest Megyei Közi
gazgatási Hivatal szakembereinek 
képzésével és felkészítésével járul 
hozzá e célkitűzés eléréséhez.

Dr.Petrik János hivatalvezető
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Év végi hajrá kellemes kötelességekkel
Pest Megye Közgyűlése ismét megrendezte a Megyebált

fcz. év utolsó hónapjában egymást 
érték az események. így volt ez 
Pest Megye Önkormányzata eseté
ben is. A szokásos hó végi ülést ép
pen a sokasodó programok miatt 
már a hónap közepén megtartottuk, 
s a szokásos, intézményeket fenn
tartó szerepünkből eredő feladatok 
mellett hosszú távú, stratégiai kér
désekkel is foglalkoztunk. Ebben 
az esetben egy olyan helyzetfelmé
résről, tervről van szó, ami számba 
veszi, hogyan tud a társadalom se
gíteni azokon, akiknek erre az átla
gosnál is sokkal inkább szüksége 
van: az idős, magukra maradott em
bereken, az árvákon, a fogyatékos 
embereken. Minden erre irányuló 
törekvés ellenére a növekvő igé
nyekkel - elsősorban az állandó el
látást nyújtó intézmények esetében 
- az önkormányzatok nem tudnak 
lépést tartani. A várakozási idő, 
amíg valaki felvételt nyerhet, már 
eléri az 5-6 esztendőt is. Ajövőt ille
tően a program nem csak a jelenlegi 
intézetek és szolgáltatások színvo
nalának megőrzését, de az európai

Az ipari park első fecskéi?
Két vállalkozó jelezte vételi szándékát

Két cég is bejelentette letele
pedési szándékát az ipari park
nak szánt területen - derült ki a 
decemberi képviselő-testületi 
ülésen. A DIMÉ CNC Technik 
5000 négyzetméternyi területet 
kíván vásárolni, míg a FA-For- 
gács Bt. 3800 négyzetmétert.
Az érdeklődők a képviselő-testület 
döntése értelmében nettó 1100 Ft/ 
négyzetméter áron juthatnak föld
területhez. A vételár 50 %-át a szer
ződés aláírásakor kell kifizetniük, 
míg a fennmaradó 50 %-ot 2004. jú
nius 30-ig.
A területre korábban is voltak kérők, 
mégpedig helyi vállalkozók. Az 
adásvétel azonban nem jött össze. 
Az önkormányzatnak ugyanis csu
pán november végére(l) sikerült 
rendezni a terület tulajdonjogát, és 
elvégeztetni a szükséges földhi
vatali adminisztrációt. Decem
berben aztán kiderült, a vállalkozók 

normákhoz való közelítését, a he
lyek számának jelentős gyarapítá
sát tűzik ki célul.

Hasonló állapotfelmérö és feladat 
meghatározó jelentés készült a 
Pest megyei gyermekvédelmi intéz
ményekről is. Indokolta ezt többek 
között, hogy korábban az ombuds
man és a testület is elégedetlen volt 
a szolgálat munkájával.
Széles körben ismert az a botrá

nyos esemény, mely az egyházhoz 
csak nevében kapcsolódó Katoli
kus Kereszt magánalapítvány 
szobi, verőcei, zebegényi és váci 
idősotthonainak lakóival történt. A 
luxus ellátást ígérő intézmény szer
vezői a lakók vagyonának elköltése 
után máról-holnapra csődöt jelen
tettek, magukra hagyták az idős em
bereket. Ellátásukról azóta állami 
támogatással ugyan, de Pest Me
gye Önkormányzatának kell gon
doskodnia. A beszámoló szerint a 
csődhelyzeten hamar sikerült túl 
lenni, az intézmények a sződliqeti 
Viktor Speciális Otthon szakmai 
felügyeletével megfelelően működ

mindegyike elállt a vételi szándék
tól. Ez csak azért okozott meglepe
tést, mert november elején még kö
zös kérelemben sürgették az 
önkormányzatot, intézze az admi

fia azt szeretné...
...Hogy adójának 1%-a helyben maradjon, akkor az érintettek kérésére 
javasoljuk Önöknek, hogy a következő kedvezményezett adószámok 
közül jelölje meg valamelyiket nyilatkozatában:

Aszód Városért Alapítvány 
19180461-1-13

Aszódi Szentháromság Egyházközség Alapítvány 
19185631-1-13

Aszód Helyőrség Szociális és Kulturális Alapítvány 
18671898-1-13

Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány 
18683253-1-13

Aszód Ifjúságért Alapítvány 
19175773-1-13

nek, minden lakójuk megkapja a 
szükséges élelmezést és orvosi el
látást, az önkormányzat gondosko
dott az épületek műszaki állapotá
nak javításáról, a téli fűtésről is.
Pest megye Önkormányzata kiter

jedt nemzetközi kapcsolatokkal ren
delkezik. Az Európai Unióhoz törté
nő csatlakozásunk idején különö
sen nagy jelentősége van annak, 
hogy átvehessük mások ezzel kap
csolatos tapasztalatait, s hogy még 
szorosabbra vonjuk kapcsolatainkat 
a határon túli magyarokkal. Az ezzel 
kapcsolatos, az idei eredményeket 
összefoglaló jelentésből kiderül a 
megye önkormányzata jól használ
ta ki az ezzel kapcsolatos lehetősé
geket. A személyes találkozókra túl
nyomórészt nem vezetőket, hanem 
a látottakat a gyakorlatban is alkal
mazni tudó szakembereket küld
tek. Tevékeny részt vállaltunk a 
Dunamenti Tartományok Munkakö
zösségének és a Vág-Duna-lpoly 
Eurégió munkájában, delegációt 
küldtünk az Európai Régiók Gyűlé
sének nyári egyetemére, s a szer- 

nisztrációt, mert, ha az adásvételi 
szerződés aláírása átcsúszik 004- 
re, nem tudják visszaigényelni az 
ÁFÁT a telek után...

- rázós ■ 

vezet egyik tanácskozásának Pest 
megye volt a gazdája.
Ápoljuk kétoldalú kapcsolatainkat a 
német Ludwigsburg és Schmalkal- 
den-Meiningen járásokkal, az erdé
lyi Hargita megyével.

Az év utolsó heteiben került sor a 
Megyeházán a Közgyűlés által ado
mányozott kitüntetések és díjak áta
dására. Erről az előző cikkemben 
tettem is említést. Átadtuk a Pest 
Megye Díszpolgára címet, a Pest 
Megyéért Emlékérmet, elismerést a 
környezetért, az emberek egész
ségéért, a tudományos munkássá
gért, a megye művelődéséért és az 
épített környezetért végzett kiemel
kedő munkákért. Külön rendezvé
nyen kerül sora legeredményesebb 
sportolók jutalmazására is. Öröm
mel mondhatjuk, hogy valamennyi 
kategóriában mindig sokkal több az 
elismerésre érdemes jelölt, mint 
amennyi a kioszthatod!].
S végezetül egy felelevenített ha

gyományról szeretnék beszámolni. 
Pest Megye Közgyűlése ismét meg
rendezte a megyebáit. Ez az ese
mény évszázadok óta volt jelentős 
társadalmi eseménye a helyi köz
életnek. Egykor olyan ismert sze
mélyiségek vettek rajta részt, mint 
Kossuth, Széchenyi. A hatvanas 
évek óta most először ismét össze
gyűlt a báli közönség a Szent István 
Egyetem gödöllői agráregyetemé
nek gyönyörűen feldíszített aulá
jában. Ott volt közöttük Szili Katalin 
az Országgyűlés elnöke, s több 
más jeles közéleti személyiség is. 
Jó hangulatú, nagy sikerű este volt. 
Ahogy az szokás, tombolát is ren
deztek, melynek bevételét a jóté
konysági célra, a paralimpikonok 
nemzetközi versenyekre való kijutá
sának támogatására ajánlották fel.

Új esztendő kezdődött. Az 
alkalmat felhasználva engedjék 
meg, hogy mindenkinek sok sze
rencsét, erőt, egészséget és Bol
dog Új Évet kívánjak Pest Megye 
Közgyűlése minden tagja, s külö
nösen a szocialista frakció nevé
ben!

Gersei Ferenc képviselő
Pest Megye Közgyűlése
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www.volkswagen.hu

Örömmel mutatjuk be a Volkswagen 
legújabb családtagját, 
az ötödik generációs Golfot, amely 
kategóriája egyik legtágasabb, 
legbiztonságosabb személyautója, 
széles motor- és váltóválasztékkal, 
gazdag alapfelszereltséggel. Győződjön 
meg személyesen az új Golf előnyeiről 
és próbálja ki a Nyitott Napokon 
január 30. és február 1. között 
márkakereskedésünkben!

Az alapfelszereltség része:
• 6 légzsák és aktív fejtámlák elöl
• Blokkolásgátló
• Kipörgésgátló
• Egyedülálló futómű
• Elektromechanikus szervokormány 

magasság- és axiális állítással
• Elektromos ablakemelők és fűthető, 

elektromosan állítható tükrök
• Rádió-távirányítású központi zár
• CD-s rádió 6 hangszóróval

Az új Golf.

Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28-515-510 Fax: 28-515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu Web: www.autocentrumgodollo.hu

A Volkswagen Golf motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,0 1/lOOkm, CO2-kibocsátása: 116-230 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Egészség és béke az évre vonatkozó kívánságok élén
A postások anyagi és erkölcsi megbecsülést várnak

Vaskos, színes toliakkal telefirkált 
naptárt forgattam a minap az asz
talomon. A sűrű bejegyzések újra 
felidézték bennem mindazokat a 
fontos vagy fontosnak vélt esemé
nyeket, amelyek az elmúlt eszten
dőben velem s a családommal tör
téntek. A gyors leltár szerint tragikus 
dolgok nem árnyékolták be a 
mindennapokat, így szerencsésnek 
mondhatjuk a 2003-as esztendőt

Aztán szokásom szerint kezembe 
vettem az újat, a még tiszta lapokkal 
induló, a 2004. évet szimbolizáló 
naptárkülönlegességet. A gyorsan 
pörgő lapok felébresztették bennem 
azt a reményt, hogy újra szerencsés 
lesz a mi családunk élete, de máso

ké is! Kívánságlistámra bekerültek 
az aszódiak is.
Az ünnepi pillanatok egykettőre 
elillantak. Munkám sajátossága mi
att a postán kezdtem meg az első 
munkanapomat. Ez adta az ötletet, 
hogy megkérdezzem a postai dol
gozókat, nekik hogyan telt el az 
elmúlt esztendő, s mit várnak 2004- 
töl.
Izrael Lászlóné:- Nekem nagyon 
gyorsan futott el 2003, szinte repül
tek a napok. Mit várok az új 
esztendőtől? A hivatásomat nagyon 
szeretem. Igyekszem az ügyfeleket 
legjobb tudásom szerint kiszolgálni. 
Cserébe több megbecsülést és 
türelmet várok tőlük.
Ezeket az elvárásokat erősítette 

meg Szirákiné is, aki még erőt, 
egészséget, és végre nyugodt 
életet kíván idénre.
- Erre igencsak szükségem van, 
hiszen az elmúlt év nagyon sok 
változást és kihívást hozott az 
életemben. Emiatt kissé elfáradtam, 
így igazán rám férnek ezek a kíván
ságok - tette hozzá bizakodva.

Úgy tűnt, hogy a kívánságlisták 
nagyon egyöntetűek voltak, hiszen 
Kissné, Bagyalné s Rizsák Krisztián 
is az anyagi és erkölcsi megbecsü
lést helyezték az első helyre.
Kvaka István postavezetö a meg
szokottól egy kicsit bővebben nyilat
kozott:
-A 2003. év a Magvar Posta és a 

postások életében megpróbál
tatásokkal volt teli. Többek között új 
szolgáltatásokat és nyitva tartási 
rendet vezettünk be. Az utóbbi 
elfogadtatása kissé nehezen ment, 
de mára ez is megszokottá vált. Az 
előrejelzések szerint a 2004. év 
sem lesz könnyebb az előzőnél. 
Folytatódik az átszervezés és újabb 
szolgáltatások is bevezetésre 
kerülnek majd. Azt remélem, hogy a 
kollégáim segítségévei ezt az évet 
is komolyabb gondok nélkül fogjuk 
megoldani az ügyfeleink megelé
gedettségére. Itt szeretném megra
gadni az alkalmat, hogy tisztelt 
ügyfeleinknek boldog, békés új esz
tendőt kívánjak!

AKI

Az elektromosság hősei
Déri Miksa és Bláthy Ottó

DÉRI MIKSA 1854 október 27-én 
Bécsben született. Vízépítő
mérnöki oklevelet szerzett. 1882- 
ben Zipernowsky hívta meg a Ganz 
gyár villamos osztályára. Mindket
ten jelentős alkotásokkal járultak 
hozzá a gyár eredményeihez. Déri a 
dinamóelvet a váltakozó áramú ge
nerátorokra is alkalmazta. Önger- 
jesztéses szinkrongenerátorukat 
bemutatták az 1883-as Bécsi 
Nemzetközi Elektrotechnikai Kiállí
táson. Ezután a Ganz gyár sorra 
építette erőműveiket Magyar
országon és külföldön egyaránt. 
Ugrásszerű változást jelentett 
/1884-85-ben/ a transzformátor
rendszer kidolgozása, ami mindhár
muk érdeme. Egy ilyen transzfor
mátort ma is őriznek Amerikában a 
dearborni Henry Ford Múzeumban. 
Több találmánya közül a repulziós 
motorokkal kapcsolatban alkotott 
újat. 1889-ttől főleg külföldön 
tartózkodott, ezért később már nem 
volt szerepe a hazai fejlesztésben. 
1938. március 5-én halt meg Me- 
ranban.
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ Tatán szü
letett 1860 augusztus 11-én.
A bécsi műegyetemen 1882-ben 
diplomázott. 1883-ban Zipernowsky 
h ívta meg a Ganz gyár villamos osz

tályára, az akkor 25 éves mérnököt, 
aki élete végéig ott dolgozott. 
Valamennyi munkatárs közül neki 
voltak a legalaposabb ismeretei a 
villamos jelenségek területén. 
Ismerte Faraday kísérleti, de Max
well elméleti munkáit is. Készülékei 
megépítését komoly számítások 
előzték meg, ami szokatlan volt az 
akkori ''mérnöki érzékre"alapozott 
szerkesztési szokások mellett. Két 
legfontosabb találmányával, a zárt 
vasmagú mag-és köpenytransz
formátorával, valamint az indukciós 
fogyasztásmérővel vált ismertté. 
További szabadalmai: higanyos 
feszültségszabályozás, elektrodina
mikus wattmérő, indukciós fogyasz
tásmérő /hektówattóra/, új turbó- 
generátor-konstrukció.

Bláthy szellemi képességeiről, 
memóriájáról, fejszámoló művé
szetéről legendákat mesélnek. A. 
soklépéses sakkfeladványai híre
sek voltak. Országosan ismert volt 
fajkutya-tenyésztéséröl.
Áz első világvárosi méretű gőzerő
mű a római /Cerchi nevű városrész
ben/ telep volt, 1500 LE. teljesít
ménnyel. Ez volt az első erőmű a vi
lágon, ahol váltakozó áramú gene
rátorok működtek. A 2000 Voltos 
egyfázisú áramot I05 Volt feszült

ségre alakították át. Rómától 50 km- 
re, Tivoliban is építettek Bláthyék 
1892-ben egy 2100 LE-s teljesítmé
nyű vízieröművet. Ezt követően, az 
első öt évben közel 60 komplett 
erőművet építettek a világ minden 
táján. A 4 és 2 pólusú generátorok 
tervezését és gyártását majd négy 
évtizeden át Bláthy irányította.

Szabadalmaikat Svájcban és 
Németországban is megvásárolták. 
Közben Zipernowsky megvált a 
Ganz gyártól, mivel a Műegyetem 
tanára lett. A Ganz gyár villamos 

Az Aszódi Tükör
hirdetési tarifái

Érvényes 2004. január 1-től
1/1 oldal 188x255mm 16.000,-
Vz oldal 185x127,5 mm 8.000,-
14 oldal 89x127,5 mm 4.000,-
1/6 oldal 65x127,5 mm 3.000,-
1/8 oldal 44x 127,5 mm 2500,-
Apróhirdetés

Áraink
: 32Ft/szó
az ÁFÁT nem tartahtnazzák!

14 vagy annál nagyobb hirdetés esetén:
3 alkalómra szóló lekötésnél 10%,
6 alkalomra szóló lekötésnél 20% 
kedvezményt adunk!
A nem üzleti jellegű közlemények ingyenesek.

osztályát ezután Bláthy vezette. 
Munkássága elismeréséül a buda
pesti és a bécsi műegyetem tiszte
letbeli doktorává, a Magyar Tudo
mányos Akadémia tiszteletbeli 
tagjává választotta.
Budapesten halt meg 1959 szep

tember 20-án. Bővebb, képekkel is 
illusztrált szakirodalom rendelkezé
sére áll az érdeklődőknek az Aszódi 
Elektromos Gyűjteményben.

Kaáli Nagy Kálmán
Ny.tanár
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Dudaszó teremben és templomban
Együtt zenélt a legidősebb és a legfiatalabb pásztordudás

A duda szó hallatán manapság 
sokan a skót hangszerre gondolnak 
elsőként. Ez valószínűleg annak is 
köszönhető, hogy az amerikai fil
mekben látható dísztemetéseknél 
előszeretettel használják zenei 
aláfestésül a dudaszót, lásd például 
a Lánglovagok című alkotást, 
viszont magyar népzenei műsor el
vétve kerül be a televíziós csatornák 

programjába.
A különféle dudák és sípok haszná
lata - a hangszer tulajdonképpen 
egy tömlővel rendelkező síp - kez
dettől fogva összefüggött a pásztor
kodással, a dudások pedig afféle 

félhivatásos muzsikusnak számítot
tak. A Belső-Ázsiából származó ősi 
hangszer sokféle változatban terj
edt el. A legősibb típust a két párhu
zamos állású, egyenlő hosszúságú 
síppal ellátott duda képviseli. Má
tyás korában - amely időszakból 
származik a hangszer első ábrá
zolása - valószínűleg még ezt a tí
pust is használták. A magyar du

dának azonban kezdettől fogva volt 
egy sajátossága, mégpedig az, 
hogy ellátták egy különálló basszus 
síppal is.
A hangszert őseink gyakran hasz
nálták, sokszor a templomokban is 

hallatszott a dudaszó, amely most 
úgy tűnik, ismét reneszánszát éli, 
legalábbis Aszódon. Spontán kez
deményezésre megalakult ugyanis 
a Galga Dudazenekar, amelynek 
vezetője Rónai Lajos, a Podma- 
niczky Művészeti Iskola igazgatója.
_ Az alakulásunk története roppant 
egyszerű: Az egyik népzenei 
táborban odajött hozzám egy fi
úcska, Moussa Ahmed, azzal, hogy 
szeretne megtanulni dudálni. Aztán 
még jelentkeztek néhányan és egy
szer csak azt vettük észre, hogy már 
heten vagyunk, így zenekart alapí
tottunk.

A hét dudás remekül megfér - no 
nem a csárdában, hanem a koncer
teken. A mondásnak - „Két dudás 
nem fér egy csárdában" - persze 
van létjogosultsága, ugyanis régen 
a legritkább esetben egyezett meg 
a sípok hosszúsága - mindenki sa
ját maga készítette a hangszert - így 
mindegyiknek más volt a hangja is, 
ami megnehezítette az együtt 
zenélést. Ma már a hangszerké
szítőknél természetesen rendel
hetők a dudák azonos síphosszú
sággal.

Az aszódiak előtt nemrégiben 

bemutatkozott a zenekar. No
vember végén a zeneiskolában ke
rült sor egy koncertre, karácsonykor 
pedig - csakúgy mint régen - a ka
tolikus templomban gyermekek 
közreműködésével előadott pász
torjáték alatt is megszólalt az ősi 
hangszer.

A novemberi koncertnek volt egy 
igazi különlegessége is. Együtt ze
nélt Magyarország legidősebb 
pásztordudása Pál István (képün
kön) , a már említett fiatalemberrel. 
A 85 esztendős, ám korát megha- 
zudtolóan friss, fürge észjárású 
nógrádi parasztember igazi show- 
mannek bizonyult, aki azért nem 
titkolta, mélyen meghatja, hogy 
vannak fiatalok, akik folytatják a 
hagyományokat, és zenélnek ezen 
az igen érdekes hangzású, komoly 
tudást igénylő hangszeren. A kö
zönség a hét dudás egyikének, Né
meth Miklósnak a jóvoltából a skót 
dudának a hangját is élvezhette.
Akik ott voltak a koncerten, rögtön 
föltették a kérdést: ugye lesz még 
ilyen koncert? Bízzunk benne, hogy 
igen a válasz, s hogy erre már nem 
kell sokat várni.

R.Z.

Névadóink nyomában - Hajnóczy József

Nemrégiben az egyik képviselő
testületi ülésen új utcanevekről ha
tároztak a képviselők. Ekkor szüle
tett meg ennek az új rovatnak az öt
lete. Szeretnénk megismertetni 
Önökkel azokat a híres embereket, 
akiknek nevét viseli egy-egy aszódi 
utca. Elsőként Hajnóczy Józsefre 
esetta választásunk.

Hajnóczy József (Modor, 1750. 
máj. 3. Buda, 1795. máj. 20.): jog
tudós, a magyar jakobinusok egyik 
vezetője. Plebejus értelmiségi csa
ládból származott. Jogot végzett 
Pozsonyban, (ügyvédi diplomát 
szerzett, több nyelven beszélt.) Tit
kári állást vállalt, előbb gr. Forgách 
Miklósnál, 1779-ben Széchenyi 
Ferenc grófnál. Csatlakozott a sza
badkőművesekhez. II. József híve 
lett, mert tőle várt segítséget a hazai 
feudalizmus ellen.
1786-ban Szerém vm. alispánjává 
nevezték ki. II. József halála után 
mint nem nemes állását vesztette. 
Ezután az 1790-91-ben kibontako
zó nemesi-nemzeti mozgalom vi
szonylag haladóbb szárnyát igye
kezett társadalmi-gazdasági refor
mokra rábírni. Német és latin nyelvű 
röpirataiban követelte az örökvált- 
ságnak és a jobbágyok birtokjogá

nak törvénybe iktatását. A nemesi 
kiváltságok biztosítására elszűkült 
mozgalomból hamarosan kiábrán
dult, és a francia forradalom eszméi 
felé fordult. Ezeket 1791-től írása
ival igyekezett széles körben nép
szerűsíteni; nézetei egyre radikáli- 
sabbakká váltak. Az adózásról írt 
munkájában bírálta a magyar feu
dális alkotmányt, követelte a ne
messég megadóztatását, az ösz- 
szes egyházi javak szekularizáció
ját. A közteherviselés, sajtószabad
ság követelésével már a polgári ál

Apróhirdetések
Sárga BOXER kiskutyák eladók! Február 17.utáni elvitel. Tel: 06 30 
905-3360.
Pénztárgépek, mérlegek hitelesítése,adásvétele. Év végi zárás, ÁFA 
átállítás, APEH-ügyintézés. Tel: 06 20 9281-526.

lam létrehozását szorgalmazta. 
Hangoztatta a jobbágyság művelő
dési jogát is. 1792-ben a budai kir. 
kamara titkára lett. 1793-ban barátai 
között a latin nyelvre lefordított ja
kobinus alkotmányt terjesztette. 
1794 tavaszán Martinovics bevonta 
a jakobinus mozgalomba, mint a 
Szabadság és Egyenlőség Társa
ság egyik tagját. 1794. aug. 16-án 
elfogták és Bécsbe vitték, majd Bu
dára hozták és 1795. ápr. 27-én ha
lálra ítélték. A Vérmezőn társaival 
együtt lefejezték. Forrás: internet



ASZÓDI

Intézeti Rigoletto
Egy szilveszteri éjszaka története

Köszönjük Kastélyzenekar
Január 4-én az Evangélikus Gim

názium nagytermében ismét kelle
mes estét költöttünk, amit már na
gyon hiányoltunk és vártunk. Mint 
mindig, most is telt ház volt. Az első 
részben komoly klasszikus számok 
voltak hallhatók, művészénekesek 
közreműködésével. A második 
részben könnyebb klasszikusokat 
hallhattunk, szintén a nagyszerű 
énekesek előadásában. A nagy tu
dású, szimpatikus karmester most 
sem tagadta meg önmagát s a szá
mokat kisebb jelenetekkel parodi
zálták, mindannyiunk örömére, jó
kedvére. De mi sem maradtunk tét
lenül, s hamar vettük a lapot. Igazi 

újjévi hangulatban hallgattuk a 
szebbnél-szebb számokat, sok-sok 
viharos taps kíséretében.

Szeretnénk remélni, hogy hogy ez 
évben lesz még bőven élveznünk a 
Kastélyzenekar műsorát, mit ezúton 
is nagyon szépen köszönünk. A ren
dezőnek,a karmesternek, a zenekar 
minden tagjának, a kiváló éneke
seknek gazdag, élményekben bö új 
esztendőt kívánunk, szeretettel és 
tisztelettel mindannyian! Köszönjük 
a figyelmes pezsgő-koccintást is.

Húszamé Zsemberovszky 
Erzsébet

Az intézeti dolgozók munkája nem 
könnyű, életük mindennapos küz
delem, harc az egyénekkel, csopor
tokkal. Arra vajmi kevés idő és al
kalom adódik, hogy a feszültsé
geiket egymás között feloldják. Ilyen 
lehetőség egy közös vacsora, egy 
bál, egy nyugdíjas találkozó, egy 
nőnapi köszöntő ünnepség, melyek 
általában jól szoktak sikerülni.

így volt ez a most megrendezett 
szilveszteri összejövetelen is...

De nem a három évtizedet itt leélt 
Rigoiettonak! Pedig ö is szerette 
volna az oldódást megsegíteni, mint 
ahogy a Nőnapok egyik műsor

adóját, állítólag szívesen meghív
ják és fogadják. Ám Rigoiettonak 
nem volt meghívója, így ez nem si
került: inkognitóját jelmeze alól nem 
akarta felfedni, így visszafordí
tották, de majdnem egy másik kapu 
felé, mint amerre lakott.

Amikor Rigoletto kastélyának ura 
megjelent, a bohóc felfedte sze
mélyét, s gazdája invitálására sem 
fordult vissza. Szorított torokkal, 
csákóját levéve, szalagbojtos botját 
kettétörve a sötétben hazament.

Otthon vette észre, hogy jelmezéből 
hiányzottá púp, de megvan!

Király

Nyitva tartás
Az Aszódi Tükör decemberi szá

mában egy polgártársam a posta
hivatal rövid nyitva tartása miatt 
bosszankodott. Való igaz, hogy aki 
reggeltől estig dolgozik, szemé
lyesen nem tusja igénybe venni a 
szolgáltatásokat. A posta ugyanis 
délután 16 órakor bezár.

Szeretném elmondani, hogy ez 
nem a helyi hivatalvezetőn múlik. A 
postahivatalok számát és nyitva 
tartási idejét központilag határozzák 
meg, helyben csak a szolgálati be
osztás készül. Ha tehát ez nem felel 
meg a lakosságnak, akkor a posta 
felügyeleti szerveit érdemes pa
nasszal bombázni, hiszen övék a 
döntés joga, a hivatal ügyfelekkel 
találkozó dolgozói legfeljebb az in
gerült megjegyzéseket nyelhetik.

Ez is igaz, de más is. 1955-ben 
Aszódon a postahivatal reggel 8 
órától 18 óráig tartott nyitva - folya
matosan! A távbeszélő-központ 
szolgálata is folyamatos volt, tehát 
éjjel-nappal üzemelt. A munkahét 7 
napos volt, a posta szombaton is 
nyitva tartott délig vagy 14 óráig, 
erre már nem emlékszem ponto
san. Vasárnap délelőtt a távbeszé
lő-központosnál lehetett bélyeget, 
egyebet vásárolni, az ö segítségé
vel tudott telefonálni, akinek nem 
volt saját telefonja. Pénzt hétfőtől 

szombatig lehetett feladni. Az is 
igaz, hogy akkor még 6 napos volt a 
munkahét, nem volt szabad szom
bat. Még iskolába is jártunk szom
baton.

Valamikor a hetvenes években 
Édesapám - aki akkor hivatalvezető 
volt a postán - igen durva támadást 
kapott egy aszódi lakostól, mond
ván: miért nem nyit fiókpostát a mű
szergyári lakótelepen. Mintha ez itt 
dőlt volna el! Ama! napig nincs fiók
posta a lakótelepen, mert a felettes 
hatóságok soha nem tartották kifi
zetődőnek, úgy ítélték meg, hogy a 
forgalom nem termeli meg a dol
gozóik) bérét sem.
A kör bezárult: a régmúltak fölem

legetése nem jelenti azt, hogy tudok 
megoldást. Polgártársamat sajná
lom, és bizony én magam is Gödöl
lőre vagy Hatvanba megyek, ha 
hosszabb nyitva tartásra volna 
szükségem. A kerepesiek megold
hatják a kérdést: elmennek a MOL- 
kútra, ahol van estig nyitva tartó 
posta is...
Végezetül egy igen régi történetet 

mesélek el. Nagyon régen történt, 
hogy a főpénztár páncélszekrénye 
valami folytán bezáródott. A hivatal 
nehéz helyzetbe került: a pénz a 
„mackóban" a kulccsal együtt, meg

több mással, ami szintén a napi 
forgalomhoz kellett volna.. A páncélt 
senki sem tudta kinyitni. Legfeljebb 
a gyár küldhetett volna szakembert, 
de az napokba telt volna. Végső két
ségbe esésében a hivatalvezető - a 
nevére nem emlékszem - a Fiú
nevelő intézet igazgatójához fordult: 
nincs-e véletlenül a „neveltjei” között 
egy - mackós. Volt! Illő kíséret mel
lett meg is jelent a postán, és rövid 
vizsgálódás után megállapította: ki 

J------—„ k

Saját környezetünk termékei 
a kiváló minőségű 

mogyoródi fehér- és vörösborok
a Szilágyi Pincészetben

Folyó és palackozott borok egész évben:
Irsai Olivér Zweigelt

Zöldveltelini Kékoportó
Chardonnay Cabernet sauvignon

Rizlingszilváni Kékfrankos
Ottonel Muskotály Jtyíndékogósita díszdobozban tó! |
lh - I ;

Mogyoród, Somlói u. 36. hrsz.
Nyitvatartási Cs, P: 14-17, Szó: 9-17, V: 9-13 

Tel.: 06-28/441-856 
%.......... .....................—/

tudja nyitni a páncélt. Etgy föltétele 
volt: hagyják egyedül, amíg dolgo
zik. Megtörtént, s ö viszonylag rövid 
idő alatt könnyedén kinyitotta azt a 
széfet, amellyel egyetlen lakatos 
sem tudott megbirkózni. Aztán - 
mint aki jól végezte a dolgát - ment 
vissza a köznyelven javítóintézet
nek nevezett „nevelőbe”. De saját 
szakállára Aszódon egyetlen pán
célszekrényt sem nyitott ki.

HőnignéZádorÉva
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RENAULT
MEGANE

Induljon kétszázzal!
Mégane Limousine használtautó

beszámítási kedvezménnyel

A Renault Mégane Limousine a motorok és sebességváltók széles választékát 
kínálja. Vonalvezetése elegáns, melynek stílusához tökéletesen illeszkedik a tágas 
és barátságos belső tér. Most pedig a Renault Mégane Limousine modellekhez 
200 000 Ft értékű használtautó-beszámítási kedvezményt adunk. Várjuk
márkakereskedésünkben! www.renault.hu

Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,5-8,4; városi: 5,5-11,8; országúti: 3,9-6,5; CO2-kiboesátás g/km: 117-191 (változattól függően)

‘A fent említett példában a TKM CHF alapú finanszírozás esetén értendő

RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT.
3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. Tel.: 37/544-440, 37/544-450; www.renault60.hu

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault.hu
http://www.renault60.hu
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Megvalósult az álom
Új, reméljük, rendszeres rovattal 

találkozhatnak Olvasóink. AzAszódi 
Tükör ugyanis szeretne publikálási 
lehetőséget adni olyan diákoknak, 
akik kacérkodnak a tollforgató mes
terség gondolatával, vagyis a ké
sőbbiekben újságírók kívánnak len
ni. Kovács K/ffy az Evangélikus 
Gimnázium diákja ezzel a szándék
kal kereste meg lapunkat, s ez már 
a második írása, ami megjelenik. 
Reméljük, lesznek követői is.

Az Evangélikus Gimnázium 
2003/2004-es tanévében is új pe
dagógusokkal! bővült a tanári kar. 
Köztük van Berta Nóra is, aki az is
kola egyik legfiatalabb tanára, s ma
tematikát oktat. Fél éves tanítás 
után elmondhatja, hogy sikerült beil
leszkednie, mérnem érzi magát kel
lemetlenül, ami szeptemberben 
még azért történhetett meg, mert 
különleges helyzetbe került. Ő 
ugyanis korábban az Evangélikus 
Gimnáziumban érettségizett, most
pedig a katedrára lépett fel.
-Milyen idősen kezdte el tervez
getni, hogy a matematika tanár
női pályára lép?
- Tulajdonképpen már 8 éves ko
romban tanárnő akartam lenni, de 
sokáig nem volt biztos, hogy mit 
szeretnék tanítani. Otthon ültettem 
a babákat szépen sorba, és osztot
tam nekik lapokat, én írtam meg a 
dolgozatokat, én javítottam ki azo
kat, volt kis naplóm... de gondolom 
minden gyerek eljátszik a gondo
lattal, hogy tanár lesz és csinál ilyes

Líra és kard
A Balassi - év alkalmából e címmel rendez Balassi-estet február 20-án 
18 órakor a Közművelődés Otthona a Művelődés Házában. Az ér
deklődők történeteket hallhatnak Balassi életéről és koráról, korabeli 
hangszerek kísérik az este folyamán felcsendülő Balassi-énekeket, és 
láthatóak lesznek a kor jellegzetes, fegyverzettel kiegészített magyar 
és török viseletéi.

Az estén a Bocskai Hagyományőrző Egyesület tagjai működnek közre. 
Arendezök minden érdeklödötszeretettel várnak. Abelépés ingyenes.

mit, ha nem babákkal, akkor gye
rekekkel.
■Tudatosan készült erre a pályára 
már a gimnáziumban is?
- Igen, de ez már csak az utolsó pár 
évben történt így.
-Tehát Ön nemcsak azt figyelte, 
hogy mit tanítanak, hanem azt is, 
hogy hogyan?
- A gimnázium utolsó két évében voltam rettenve, attól hogy, hogyan

“Már 8 éves koromban tanárnő akartam lenni.”
hiszen amíg az ember 14-15 éves, 
elsősorban a tanulmányaira kon
centrál.
- Milyen érzésekkel hagyta el a 
gimnáziumot az érettségi után?
-Ez nem egyszerű kérdésl(nevet) 
Nagyon sajnáltam hogy itt kell hagy
nom, az iskolát, ezt a biztoságot 
jelentő intézményt, és az épületet, 
hiszen csak egy évet járhattam ide. 
Az első három évben a Csengey 
Gusztáv általános iskolában voltunk 
„elszállásolva". Sőt, először az első 
három óra lentvolt az általános isko

la alagsorában, a másik három pe
dig a fent az állami gimnáziumban, 
és ez elég rázós volt, hóban, szél
ben, esőben minden nap útra kelni 
az órák között. Ezt mi csak „vándor
lásnak” hívtuk... Ezért szerettem 
volna, hogy a tanulmányaim után 
ebben az új épületben, intézmény
ben taníthassak. Ez persze nem
csak rajtam múlott, hanem az 
Igazgató úron is, aki lehetővé tette, 
hogy itt kezdhessem a tanári pályái.

- Milyen érzés volt pedagógus- 
kéntvisszatérni?
-Egy kicsit féltem. Valójában meg 

fognak fogadni. Hiszen elég érde
kes helyzet alakult ki a gimnázium 
azon tanáraival, akik tanítottak, és 
most a kollégáim lettek. Ezért is van, 
az hogy a többségüket, akik engem 
is tanítottak vagy idősebbek nálam, 
természetesen magázom. De na
gyon kedvesek és nagyon sok se
gítséget kapok tőlük.
■ Milyen kapcsolatot próbál kiala
kítani a diákjaival?
-Azt hiszem előnyömre, válik, hogy 
fiatal vagyok. Próbálok minél köze
lebb kerülni hozzájuk. Persze a túl
zott közvetlenséget a tanár-diák vi
szony megtartása érdekében nem 
engedem.
-Zavarja, hogy pár évfolyam ta
nulói és Ön között kevés a korkü
lönbség?
-Azokat az évfolyamokat nem ta
nítom, így a legkisebb korkülönbség 
8 év. És remélem, hogy ez elég.
- Ön szerint a diákokat nem za
varja a fiatalsága?
-Szerintem nem, legalábbis remé
lem, hogy nem. (nevet) Igyekszem 

minél jobb kapcsolatot kialakítani 
velük, és remélem, hogy ez a té
nyező nem akadályozza, hanem 
segíti ezt megvalósítani.
- Milyen visszajelzéseket kap?
- Egyelőre nem sokat, de úgy ér
zem, hogy elfogadnak, és hogy si
került beilleszkednem. Nagyon jól 
érzem magam, szeretnék is itt ma
radni, de ez nemcsak rajtam múlik, 
természetesen.
■ Ön eddig eléggé „lelkesen” taní
tott. (kérdő pillantások) Mindig 
időben hozza a dolgozatokat, ki
dolgozza a feladatokat, a kisdol
gozatokat is kinyomtatva hozza, 
nem hagyja a tanári szobában a 
naplót. És az óra kezdetét jelző 
csengetéssel is együtt érkezik az 
óráira, bár ez utóbbi nem arat 
közvetlen sikert a diákok között 
(nevet)
-Értem, mire gondolsz, megpróbá
lok ilyen maradni. Az egy dolog, 
hogy lelkes vagyok és próbálok min
dent nagyon pontosan megcsinálni, 
de azért ez annak is betudható, 
hogy kevés osztályom van, mind
össze három (9/b;10/C;10/a), 
összesen60diákkal. Deezváltozni 
fog, még körülbelül három osztályt 
kapok (Veizer Valéria és Varga 
Emese, kik szintén matematika sza
kos tanárnők, szülési szabadságra 
mennek és az ö osztályaikat kapja 
meg Berta Nóra). Nem tudom, mi
lyen hatással lesz rám a több mun
ka, de igyekszem lehetőség szerint 
a maximumot nyújtani. Szeretem, 
amit csinálok, tehát nagy baj nem 
lehet...
-Közeledik a félév és ez nem csak 
a diákokat, hanem a tanárokat is 
kellőképpen leterheli (egyetértő 
bólintások) Hogyan sikerül 
egyeztetnie a munkáját a magán
életével?
-Nem könnyű, de vallom, hogy min
dent meg lehet oldani. Nem is a 
magánéletemmel, sokkal inkább 
azzal kell egyeztetnem a dolgokat, 
hogy egyetemre járok, és ja
nuárban fogok államvizsgázni. Az 
erre való tanulás az időm nagy ré
szét leköti. De mindent megteszek 
hogy az óráimra kellőképpen fel
készültenérkezzek!
-Köszönöm az interjút és kívánok 
sikeres pályafutást.
-Én köszönöm a lehetőséget!

Kép és szöveg: Kovács Kitty
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“Ocsmány-gyönyörü Közép-Kelet Európa”
Asztalos Tamás: Rianás

A 2003. év végén jelent meg Asz
talos Tamás második regénye, mely 
a Gáz című első folytatása. Aszerzö 
maga a műfaját „szellemi labirintus”- 
ként határozta meg. Pontos észre
vétel. Egyrészt a valóság a fantázi
ával bármelyik lapon összekevere
dik a hagyományos értelemben is. 
Másrészt a tér és idő, a téridő ar- 
tisztikus játékai tovább fokozzák a 
fantázia lehetőségeit.
A szerző szerint a mű Aszód és 

Prága között keletkezett 1997-2003 
között, abban az értelemben, hogy 
az írás kereste meg szerzőjét és 
nem fordítva. Ez nagy bölcsességre 
vall. Különösen, ha meggondoljuk, 
hogy a valódi tér, amelyik a műben 
görbül, a kazah Tengiztől a Bretag- 
ne-félszigetig ér. Ezen belül foglal 
helyet az „Ocsmány-gyönyörű Kö- 
zép-Kelet-Európa”.
Az utóbbi központjában áll a szerző, 
állunk mi: „Egy magyar lenyomat 
vagyok, magyarok ezreinek, millió
inak lenyomata, s ezért a gondol
kodásom sem szakítható ki ebből a 
hozzávetőleges pontossággal meg
határozható génkataszterből. ’’ 
Ennek a ki nem szakhatóságnak a 
környezete a 20. század második 
felében: „A lég megtelt a pusztulás 
terhes bűzével, azzal az ocsmány 
szaggal, ami a gondolateltiprók 
szájából gőzöl elő." És itt érhetjük 
tetten a regény genezisének okát. 
Ez maga a gondolat, a szellem ön
védelme, a fantázia és az ö játé
kosságának kivirágoztatása, a sze
mélyiség felnevelése és egészség
védelme stb.
Ezen a nyomon kell megkeresnünk 
az ars poétikáját. Első, frivol meg
közelítésben: „ Bort! Bluest! Békes
séget!’’ Minden ledérsége ellenére 
és minden léhasággal együtt - ami 
a regényben tapasztalható - ez a 
kezdeti rögzítés árulkodik arról, 
hogy Asztalos Tamás generáció
jának is, milyen fontos volt a blues, a 
rock stb. világa és nemcsak zenei 
vonatkozásban.
Komolyabbra is tudja fordítani a 

szót, hogy ars poétikáját közölje 
velünk: „Az úton az ember éppen 
azt veszti el, amit keres. A keresett 
dolgot megtalálni csak a megbéké
lésre képes ember tudja, ki nem fél 
letelepedni, kinek ismerősei a kö

vek, kijárt már rajtuk, kinek sóhajtják 
nap mint nap lépteit, csak az, ki nem 
fél a mindennapoktól, ki nem mene
kül el önmaga elől. Mert különben a 
puskás férfi az aszfaltra vérrel fest 
megálljt.”
A regényben a bor mellett jobban 

fogy a sör. Sör! Prága! Hrabal! Bo- 
humil Hrabal talán választott 
mester, természetesen a legjobbak- 
ból, akit nem volt szokásban sze
repeltetni szocialista kori magyar le
xikonokban. És átdereng Szolzse- 
nyicin a regény szöveg-szövetén. 
Mindkettő-és még sokan mások -, 
akik erjesztői voltak annak, hogy az 
1980-as évek legvégén a változás 
bekövetkezhessen. Maga a szovjet 
vazallus állam, az NDK, melynek 
fenntarthatatlansága kivilágosodott. 
„Lipcsében, a Szent Miklós temp
lomban minden hétfőn imádkoztak 
a békéért, a megújulásért, a sza-

Egy kis nyelvelés
Mit kóstál?

Mindennapi nyelvhasználatunkban 
gyakran alkalmazunk olyan be
szédfordulatokat, kifejezéseket, 
amelyeknek az eredetét nem is
merjük, ugyanakkor használatuk 
nem zavar minket az alkalmazás
ban. Ilyen a „Mit kóstál ?”, azaz 
„Mennyibe Aerü/2” kifejezés is.
Ha tippelnünk kellene, hogy mióta 

használjuk nyelvünkben, valószí
nűleg igen régóta használatos kife
jezésnek gondolnánk. Engem is 
megdöbbentett A magyar nyelv tör
téneti-etimológiai szótárának adata, 
mely szerint írásban 1844-ből talá
lunk rá először adatot. Szigligeti Ede 
egyik korai színművében bukkant 
fel a „Mit kóstált kék frakkja?" Mon
datban.

A kóstál olasz eredetű szó nyel
vünkben (ol.: costare), bár kétségte
lenül a latin constare igére megy 
vissza az olaszban is, melynek 
egyik jelentése: kerül valamibe. A 
magyarba feltehetőleg német köz
vetítéssel került - mint ahogyan Eu
rópa más nyelveiben is felbukkan a 
szó -, mégpedig valószínűleg a kö
zös osztrák-magyar hadseregnek, s 

badságért." És lön (részben) megú
julás, szabadság és béke (viszony
lagos).
A szerző maga „regényként” tételezi 
művét. Az is, novella-fiúzér, tekintve 
a számtalan „korcsmái” jelenetet, 
nyugati városok középkori sikátorai
ban megesett dolgokat, az autó
baleset érzékletes leírását, a virtu- 
sos verekedést osztrák fiatalokkal, 
sőt egy sci-fi töredéket. Tovább „sú
lyosbítja” a művet, hogy a szerző je
gyzeteket csatol a regényhez, szám 
szerint 579-et, mely valóban meg
könnyíti az olvasó jobb eligazodását 
a 20. század második felében Lip
csétől Tengizig. A Szerző ezzel 
elárulja magáról, hogy enciklopé
dikus igényű, hogy minden stílro
mantika, nyelvi bravúr, közép
európai egzotikum paravánja mö
gött megtartotta eredendő igényét, 
törekvését a világ tudományos fel- 

a német vezényleti nyelvnek kö
szönhetően.

Felmerül, felmerülhet bennünk a 
kérdés, nincs-e valamilyen össze
függés a kóstol és a kóstál igék kö
zött (mert hiszen a német kosten 
mindkét szó etimológiájának kör
nyékén felbukkan), illetve a Nyárád 
vidékén (én magam Nyárádgálfal- 
ván hallottam a múlt év nyarán) a 
takarmány jelentésű kost, valamint 
a köznyelvi koszt (élelem, ennivaló) 
jelentésű szavak között.

Bár a nyelvészek berzenkednek 
tőle, hogy valamiféle kapcsolatot 
keressenek közöttük, de ez a kap
csolat megvan, hiszen aki pénzt ad 
valamiért, az valamibe belekóstol, s 
az 1525-ből származó írásos adat 
„négy vég szűrt” vásárló legénye 

Apróhirdetések
Huzat, hideg ellen! Ablakok, ajtók (fa, fém, műanyag) hermetikus 
szigetelése német technológiával, garanciával. Zárcsere, javítás, 
illesztés. 06 30 9599-643
Szakácsnő Aszód környékén bérbe venne büfét, melegkonyhás 
gyorséttermet - kb. 50 négyzetméterest - vagy társként, 
alkalmazottként konyha működtetését vállalja. 28 489-388

tárására és elrendezésére is. Min
dezeken felül még úgy érzi „magá
nyában”, hogy mások - sokan - a 
segítségére voltak az írás megszü
letésében. Köszönetnyilvánítása 
ezeknek a „záradékban” tovább tá
gítja a műfaj kereteit.
Szemhatára kontinensek között fe

szül, a kazah sivatagtól a német er
dőkig. „Fenséges az erdő, magába 
csalogat a tenger, de igazi szárnya
lást, hol csupán a lélek surrogása 
haitik, a sivatagban élhet meg az 
ember.” E tágasság közepette szö
vegei olykor csipke-finomságúak.
Asztalos Tamás tehát talált magá
nak egy földrészt és egy hiteles 
nyelvet az irodalomban. Képes 
adekvát módon kifejezni, láttatni ön
törvényű világát. Figyelemre méltó 
kezdő lépés ez a magyar szépiro
dalomban.

Horváth Lajos

megvásárolni és elkészíttetni is a 
„gazdája koszttyán”, vagyis költsé
gén kívánta realizálni az üzletet, s 
mit tagadjuk, a kost, a takarmány is 
pénzbe kerül, ha valakinek magá
nak nincsen.

Elképzelhető, hogy a kóstál az 
olaszból, a kóst~koszt pedig az 
erdélyi szászok szóhasználatából 
magyarosodott, de a két szócsalád 
közötti kapcsolatot kizárni semmi
képp sem lehet.
A kóstál szót stílusértékét tekintve a 
megújult Magyar értelmező kézi
szótár is népiesnek minősíti, s a 
használat során mi is sajátos be
szédhelyzetben, a kifejezés külön
leges íze miatt alkalmazzuk. Min
denképpen színesíti napjainkban 
esetenként hangulattalanná, szín
telenné váló beszédmódunkat. Jó 
lenne sokáig megtartani nyelvi esz
közeink között!

-G-l
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Most Jó fiatalnak lenni?
Anatole France-tól tudjuk, hogy 

könnyebb nagy boldogságot ígérni, 
mint valóra váltani ezt az ígéretet.

Sajnos, aki ezt eddig nem tudta az 
most akár saját bőrén is megtanul
hatja, mit is jelent pontosan afrancia 
író gondolata. Egy száz évvel eze
lőtt született gondolat, mely egy év
század alatt sem veszített értéké
ből.
A történet 2002 áprilisában kez

dődött. A választási kampány a cél
egyenesbe érkezett, sikerült meg
szervezni a kormányfő jelöltek vitá
ját, Orbán Viktor és Medgyessy Pé
ter között. Az est elején az MSZP 
miniszterelnök jelöltje kért szót, és a 
következőket mondta:
“Hadd kezdjem rögtön a legelején 
azt, ami tetszett nekem az elmúlt 
négy évben. Nos, az egyik a fiata
loknak a lakáshitel. Ez egy jó dolog, 
tovább fogjuk csinálni. Es szeret
nénk azt, hogy egy szélesebb kör 
számára tudjuk biztosítani azt, hogy 
hozzájuthassanak ehhez a kedvező 
hitelhez. Az MSZP semmit nem akar 
megszüntetni."
Sokan fellélegeztek és megköny- 

nyebbültek a bejelentés hallatán. A 
szkeptikusok csendben mosolyog
tak.
Áprilisban egy kampánybeszédben 
Medgyessy Péter a következőket 
mondta:
“Az MSZP semmit nem kíván meg
szüntetni, semmit nem akar elvenni 
az emberektől, hanem tovább sze
retné bővíteni a kedvezményes la
káshitel-támogatásokat. "
Másnap szintén egy MSZP kam
pánybeszédben Burány Sándor a 
következőt mondta:
“Az eddigi kedvezményeket meg 
kívánjuk tartani, de kiegészítenénk 
azokat 2002 után."
Szili Katalin is szükségét érezte a to
vábbi bizonygatásnak és megerősí
tésnek.
“Nem szüntetjük meg a kedvez
ményes lakáshitelt, sőt kiterjesztjük 
a bérlakásokra is."
A kampány meghozta gyümölcsét. 
Bár rezgeti a léc, de a werberi 
gépezet elérte célját.
Magyarország új kormányfője 
Medgyessy Péter. 2002. május 27- 
én megtörténik a miniszterelnök 
parlamenti beiktatása, ahol az 

MSZP kormányfője kötelességének 
érzi elmondani a következőket: 
“Ezért kívánjuk segíteni az otthon
teremtést a fiatalok számára a szo
ciális bérlakások építésének a nö
velésével, általában a bérlakások 
számának a növelésével, kedve
zőbb hitelfelvételekkel, az elfoga
dott hitelfelvételi feltételek megtartá
sával és egyidejűleg olyan szocpol- 
kedvezményi rendszer kialakításá
val, amely, könnyíti a fiatalok lehető
ségét, hogy hozzá tudjanak jutni a 
lakáshoz."
2003. december 10-én Gál J. Zoltán 
kormányszóvivő bejelenti a kor
mány újabb két határozatát, amely a 
lakáshitel kedvezményre vonatko
zik. Megválasztásuk óta összesen 
öt határozatot hoztak e tárgykörben, 
és kivétel nélkül mind szigorító meg
vonó intézkedés. Bővítésről újabb 
kedvezmények beiktatásáról emlí
tést sem tesznek.
A pénzügyi tárca elismeri, hogy a 

szigorítás nem a költségvetési kia
dások visszafogása miatt volt fon
tos, hanem azért, hogy a lakosság 
váljék ismét nettó megtakarítóvá. 
Ennek lényege, hogy otthonterem
tés helyett megtakarított pénzüket a 
bankokba tegyék az emberek. Ezt 
segíti elő a használtlakás-vásárlás- 
ra felvehető hitel drasztikus meg
nyirbálása is. Egy fiatal pár, ha ren
delkezik is pár millió megtakarított 

Ajánlja 
adója 1 százalékát!

Köszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 
1%-át alapítványunk céljainak megvalósítására szánják. Az APEH 
2003. október 17-én kelt értesítése szerint ennek összege 307.156 Ft. 
Az így befolyt összeget az Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázatok útján 
osztja szét az ifjúságot érintő programokra.
Döntésétől függ, hogy az Ön által érdemesnek ítélt közcélé vagy 

automatikusan a központi költségvetésé lesz adója 1 %-a
Az idén is éljen a döntés jogával!

Amennyiben egyetért alapítványunk célkitűzéseivel, a törvény 
értelmében nyilatkozatot tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért Ala
pítvány legyen személyi jövedelemadója 1%-ának kedvezmé
nyezettje.

Az alapítvány adószáma: 19175773-1-13
Az alapítvány kuratóriuma

forinttal, nem igen tud mit kezdeni 
vele az ingatlanpiacon, ha ehhez 
csak öt millió forint hitelt igényelhet. 
Sajnos ma már 6-7 millió sem min
dig elég egy használt lakásra. Ha 
elég is, számolni kell az azonnali 
felújítással, ami megint súlyos mil
liókat húzhat ki a zsebükből. Mit tud
nak csinálni és mire ösztönzi őket a 
kormány? Helyezzék pénzüket egy 
bankba, így segítve a költségvetést. 
Van néhány dolog, ami mellett nem 
mehetünk el szó nélkül. Az MSZP- 
SZDSZ kormány első határozatai
nak egyike a kormánytagok illetmé
nye, bére volt. Nyílván tudták, hogy 
milyen döntéseket fognak hozni 
ezért is érezték fontosnak, hogy a 
kormánytagok fizetését a duplájára 
emeljék. Ez kereken 100%-os bére
melést jelent. Erre nem volt még 
példa a magyar demokráciában. Ha 
összehívnák egy kerekasztal be
szélgetésre azoknak a szerveze
teknek a képviselőit, akiknél valaha 
is volt 100%-os béremelés, nyilván 
elég magányosan töltenék a délu
tánt.

Néhány személy nevének meg
említését is fontosnak érezzük eb
ben a témában.
Magyar Bálint (SZDSZ) oktatási 
miniszter természetesen nem akar
ta kihagyni az Orbán-komnány nyúj
totta kedvezményeket és élt a le
hetőséggel, hogy a II. kerületben 
egy luxuslakást vásárolhasson po
tom 93,5 millió forintért (ebből csu
pán 30 millió voltahitel).

Kökény Mihály (MSZP) egészség
ügyi miniszter is adott magának egy 
esélyt mielőtt pártja nyilvánossá te
szi a szigorító intézkedéseket. Ő fe
leségével együtt igényelt 15-15 - 
összesen 30 - millió forintot lakás
vásárláscéljára.
Csabai Lászlóné (MSZP) lakásügyi 
kormánymegbízott (!!) szintén jobb
nak látta, ha még a szigorítások előtt 
felveszi a maximális hitelösszeget. 
Az még neki sem mindegy, hogy az 
Orbán-kormány által megteremtett 
kedvezményes kamatot fizeti vagy 
a MSZP által meghatározott kama
tot, mely így csaknem a duplája lett.

Végezetül álljon itt Medgyessy Pé
ter nyilatkozata, mely a Népsza
badság 2003. december 12-én 
megjelent számában látott napvilá
got:
“Ön mit választana: épüljön több la
kás azokból a nagyobb összegű hi
telekből, amelyeket a jobb módú
ak vesznek igénybe a kevésbé 
jómódúak adóforintjainak terhé
re vagy értékelődjön le a forint?"

Úgy gondoljuk, hogy ez a mondat 
nem hagyhatja el egy közgazdász 
végzettségű ember száját, aki rá
adásul szocialista világszemléletű
nek tartja magát. Azt, hogy ki meri 
jelenteni az ország miniszterelnöke, 
hogy a jobb módú családoknak elér
hető lesz továbbra is a hitel és min
dezt a kevésbé jómódú emberek 
fizetik majd ki, több, mint elgondol
kodtatónak tartjuk. Eddig sem volt 
titok, hogy a “kevésbé jómódú" em
berek csak a szavazás napjáig fon
tosak a jelen kormány számára, de, 
hogy erről ilyen nyíltan beszél az 
ország miniszterelnöke, szerintünk 
elszomorító és kiábrándító.

Csak remélni tudjuk, a közeljövőben 
rádöbben miniszterelnökünk: eb
ben az országban élnek még kevés
bé jómódú s vidéki emberek is, hogy 
vannak fiatalok, akiknek nagyon so
kat jelent az, ha van egy esély, ami
ben megkapaszkodhatnak. Ez a 
kedvezményes lakáshitel pont egy 
ilyen esély volt azok számára, akik 
még nem rendelkeznek saját ott
honnal. Ezt az esélyt most elvették 
tölünk.

Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
aszódi csoportja
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VÁLASSZA A NYUGALMAS, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET OTTHONÁHOZ!
J

ASZÓDON 
a Tél utca és a Breda patak mellett 

építési telkek, 
szerkezetkész, kulcsrakész 
családi házak és sorházak

f ^aao

Aszód dombos vidékének enyhe lejtőjén fekvő telkek a 
természettel közvetlen szomszédságban vannak, ennek 
ellenére a város központjától gyalog 10 percnyire.
A beépítési lehetőségek biztosítják, hogy az Ön számára 
legkedvezőbb otthont valósíthassa meg.
A kertvárosias területen a teljes közmüvet, közvilágítással 
ellátott aszfalt burkolatú utakat biztosítunk.
A sorház telkek is önálló telektulajdonúak.
A megvásárolt telken saját maga is felépítheti házát, vagy 
választhat ajánlott terveink közül, de elképzeléseinek 
megfelelő ház tervezését és kivitelezését is vállalni tudjuk 
alacsony árakon
Bővebb tájékoztatásért kérjük keressen meg az alábbi 
elérhetőségünk valamelvikén.n [ V í 06/20/9378-560

LjTK. Pénzügyi, Befektetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft 3) 06/28/570-615
E 2115 Vácszentlászló, Pf.: 1 HÍ ixportfolio@vnet.hu

Duó Ász Könyvelő' Bt 
Vállalkozások teljeskörű 

könyvelése,bérszámfejtése, 
TB ügyintézése

Tel: 06 28 400-140 
17-20 óra

CIPŐBOLT
Új helyem j

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

amíg a készlet tart.
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 

Tel: 06 20 585-1660

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

^Pöttöm GKuckó

Sapkak,

készítői áron!
bodyk, rugik

Aszód, Kossuth L. u. 3. 
Udvarház 

GPöttöm termékek:
Babakelengye, 
gyermekdivat 
0-128-as méretig, 
babaápolási cikkek 
játékok

Tel: 06 30 415-0368

DÍSZÁLLAT SS ÁLLATELEDEL
Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

Februári akciónk:
Rágcsálók + kalitkák és hozzávalók 

10% 
kedvezménnyel!

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

mailto:ixportfolio@vnet.hu
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TAPÉTA VÁSÁR
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, meszelők 
a Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

5 (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6-17-ig, 

Szó: 6-12-ig

®MÓNI FOTÓ®
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

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

Filmkidolgozás akár egy óra alatt is!
9x13 50 Ft/db + negatív hívás 650.-

10x15 60 Ft/db
+ ajándék film vagy album
Új digitális fényképezőgépek érkeztek!

Fuj i A 310 3,1 MP 3x optikai zoom 84.990,- 
Fuji A 205S 2 MP, 3x optikai zoom 59.900,- 
FujiA202 2 MP 2,5 digitális zoom 49.900,- 
Olympus C120 2 MP 2,5 digitális zoom 47.900,-

Új 2004-es éves és féléves naptárak 
gyermeke fényképével megrendelhetők!

Illatszertár
Parfümök, kész illatszercsomagok, 

kovácsoltvas gyertyatartók, párologtatók, 
plüss figurák nagy választékban kaphatók.

Trink Duó Kft 
aszódi telephelyére 

keres 
jogosítvánnyal és gyakorlattal 

rendelkező 

targoncavezetőt 
elektromos targoncára, 

tehergépkocsi vezetőt 
C típusú jogosítvánnyal, közúti 

árufuvarozói engedéllyel.

Jelentkezés: Laukó József 
06 30 475-7545

Akartali

Drogéria és 
Gyermekruházati Bolt

állandó kínálata: 

+ Gyógyhatású termékek,
gyógyteáfc illóolajok

B^fe^apolási cikkek, 
pelénkák széles választékban

♦ Parfümök, illatszerek, 

biokozmetikumok

Bébi -és gyermekruházat 
158-as méretig

Kedvező árak!
Kartaí, Tó üzletház, Drogéria

tel: 439-479 
____:________ ___i_________ £___
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Richard Fritz Kft
Gumi, Műanyag és Üveg Autóalkatrész Gyártó Kft 

Az Aszódon IO éve folyamatosan működő 
és fejlődő vállaltunk műanyagüzemébe

Felvételt hirdetünk!
Munkakör: műszakvezető
Munkarend: három műszak
Feladat: a gyártási, termelési folymatok valamint a személyzet megszervezése és irányítása 
a határidők pontos betartásával
Követelmény: Felsőfokú műszaki végzettség, 4-5 éves vezetői gyakorlat 
Elvárások: kezdeményezőkészség, nagyfokú felelősségérzet, önállóság, 
jó kommunikációs készség. Német nyelvtudás előnyt jelent!

Javadalmazás: versenyképes fizetés, prémiumrendszer

Jelentkezés: személyesen kedden és csütörtökön 10-és 11 óra között 
a személyzeti vezetőnél
Tel: 28 400-680; 28 400-091
Az önéletrajzokat a 2170 Aszód, Pesti út 19/a vagy az snagy@fritz.hu címre várjuk!

26 ALKALOM, 52 ÓRA 
(heti 2x2 tanóra) 

akár
.eredeti olasz nyelvű 

tankönyvből is! ;
■' AMDT KŐNÁLUÍIIC: * •

- kislétszámó foglalkoztatás *.
- válogatott, egymásba épülő; tananyag '
■ praktikus .szemlélt stő eszközök
- óyugodt igényes környezet *

■ i
Helye: Aszód, Lakótelepi papírbolt tetőtere 

Tervezett indítási idő:
2004.februárjától

Érdeklődni: Búzásn| Sánta Erzsébet
28 4Ó1-023; 20 395-4352

spf HHWÁSWtT
ALLATELEDEL 

ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

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

A januári akció február 15-ig 
meghosszabbítva!

10% KEDVEIMÉHX
Minden horgászcikkre!

Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők
Csirkeláb 65 Ft/kg
csirkefej 100 Ft/kg 
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárny vég. 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény!^

mailto:snagy@fritz.hu


22 aszódi

DIVAT,... GALA 
téli üH

-20%

-30%

Téli kabátok - kosztümök - blézerek
' b : ■ :• j ü v *

ra A a :: ,K:.„ «• <«« <• M -á • *• >
s ■ a> . v

Szoknyák - nadrágok - pólók - blúzok

50%

999 
Ft/db

Bársonykabátok - farmernadrágok 
szövetnadrágok

'■ * -- & „ ■

• , . . >■ í ■ -
• ’ ' * . ‘ ’ ” V. ‘ * !

'S’jfc1 .* • <• a • 1 &

Mintás farmeringek (Sz Mz L méretben) 
Bolyhozott bakfís . ruhák (S, M, l_) 
Bolyhozott nadrágok (Sz M# 1)

Aszód, kossuth L. Utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12 —.. ......................... . ■ ■-------—---- ——-—»------------------------------ -

ORIGINAL JEANS
Levis501 (17.700.-) 507-es (12.990.-) 521 -es (12.990.-)

ROCCO JEANS FARMERNADRÁGOK - PÓLÓK
TBYJEANS női- férfi nadrafiok f5.6oo-65oo rj
TBY bársonynadrások: -20-50 %
Tón Isitor Pulóverek;' KEDVEZMÉNNYEL

Egyes LEVIS farmernadrágokra -50% árengedmény |
Aszód, Kossuth L. l .Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H P; 8-17; Szó: 8-12

,/if

$
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Labdarúgás: év végi értékelések
Hogyan látták az edzők és a szakvezetők a bajnoki szezont?

Egy időre szögre akasztották a 
futball cipőket, a labdák is a szer
tárakban maradnak. Tél van, baj
noki szünet. Alkalom arra, hogy 
megálljunk egy pillanatra, érté
keljük az eltelt időt, és természe
tesen erőt gyűjtsünk a tavaszi rajt
ra. Megkértük azAszód FC edzőit, 
szakvezetőit tekintsenek vissza, 
értékeljék az őszi bajnoki fordulók 
történéseit és természetesen a 
tavaszi tervekre is kíváncsiak va
gyunk. Nézzük a számok tükré
ben, csapataink hol állnak a ta
bellákon

A serdülő csapat az előkelő 
második helyen várja a folytatást. 
Ősszel csak a veretlenül listave
zető és a megyei serdülő váloga
tottba is játékost adó Domony 
együttesétől kaptak ki idegenben. 
Két idegenbeli döntetlen is becsú
szott (Ikladon és Erdőkertesen), 
ezzel hét pont választ el az őszi 
bajnok Domonytól, viszont négy 
pont a csapat előnye az üldöző 
Hévízgyörk előtt. A kicsik játéka 
egyre meggyőzőbb és tudato
sabb, látszik Pálfy István edző 
szakmai munkája.

Hogyan értékeli az edző a csapat 
teljesítményét?

"Csapatom 23 ponttal a második 
helyen zárta az őszi idényt, hét 
győzelemmel, két döntetlennel és 
egy vereséggel. A rúgott gólok 
száma 36, a kapott góloké 17. 
Gólarányunk tehát +19. Az edzés 
látogatottság 90%, ez elengedhe
tetlenül fontos az egyenletes baj
noki szerepléshez. A megszerzett 
második hely nem jelentheti, hogy 
játékosaim ellazíthatják magukat, 
hiszen még nagyon sok javítani
való van játékunkban, védekezé
sünkben egyaránt. Célom, hogy a 
játékosok egy stabil, ütőképes 
csapattá forrjanak össze. Ősszel 
voltak olyan mérkőzéseink, ahol 
nagyon könnyen kapták a gólokat, 
a végjátékban pedig könnyen el
szúrták az előkészített és kidolgo
zott helyezeteket. Sokszor türel
metlenek játék közben, kapkod
nak, még nem tudjuk megfelelően 

temporalizální a játék egyes ré
szeit. Sok javítani való van techni
kailag és fizikailag is. Remélem, 
játékosaim hozzáállása és kitar
tása nem lankad, egy jó téli felké
szülés után nyugodtan nekivág
hatunk a tavaszi idénynek. Pihe
nés helyett levezető edzéseket 
tartok. Ezek a Csengey úti iskola 
tornatermében folynak, decem
berben részt veszünk egy terem
labdarúgó tornán is. A csapat ge
rincét egyébként Pallagilmre "Fo
cisulijában" nevelkedett, Csengey 
úti iskola jelenlegi illetve volt diák
jai alkotják.
Január elején elkezdtük a felké

szülés előtti periódust, szép las
san visszazökkenünk a régi ke
rékvágásba. Január közepén kez
dődik majd igazán a téli alapozás. 
Szeretnék gratulálni csapatom
nak az elért eredményért, és ha 
ugyanilyen komolysággal és oda
adással dolgoznak az edzéseken, 
a jó eredmény nem marad el."

Az ifjúsági csapat az őszi idényt a 
megye első osztályában újonc
ként az ötödik helyen fejezte be. 
Az idény elején Pallagi Imre ed
zőtől a Molnár László - Dejan Milo- 
vanovics edző páros vette át az ifi
csapat irányítását. Heti két edzés 
helyett hármat tartottak. A széte
sett csapatból ütőképes, jó erőn
létben lévő sikerre éhes alakulatot 
hoztak létre. A Bajnokok Ligáját is 
megjárt szerb Milovanovics a profi 
szemléletet igyekezett megismer
tetni az aszódi fiatalokkal. S hogy 
munkája nem volt hiábavaló, mu
tatja, az őszi bajnok Ráckeve csa
patát saját pályáján sikerült le
győzni, a második helyezett Tápi- 
ógyörgye csapatával szintén ide
genben döntetlent harcoltak ki! 
Szép eredmény tehát az ötödik 
hely, egy jó tavaszi menet után 
előrébb is végezhetnek.

Az ifjúsági csapat edzőinek (Mol
nár László-Dejan Milovanovics) 
értékelése:

"2003 július 15-én az ifjúsági csa
pat megkezdte a felékészülést a 
2003/2004-es bajnoki évre. Ör

vendetes volt látni, hogy a fiatalok 
egyre nagyobb számban jöttek 
edzésre és fogadták el az új 
szemléletet és keményebb ed
zésmunkát. Ma már tudjuk, hogy a 
csapat optimális fizikális és men
tális felkészítéséhez nem négy, 
hanem hat-nyolc hét kemény 
munka szükségeltetett volna. Ez 
meglátszott a csapat első négy-öt 
mérkőzésen nyújtott hullámzó tel
jesítményén is. Az ötödik fordu
lótól a szezon végéig veretlen ma
radt a csapat, ekkorra érett be a 
befektetett munka. Egy játékos 
szorgalmát feltétlen ki kell emel
nünk: Bujdosó Zoltán mind az 56 
gyakorláson és 15 bajnoki mér
kőzésen példamutató magatar
tásról és szorgalomról tett tanú
bizonyságot, így méltán érdemel
te ki társai tiszteletét (csapatkapi
tány lett), edzői és vezetői dicsé
retét. A szezon végétől folyama
tosan járunk a Csengey úti iskola 
csarnokába, áthidaló edzésekre 
szombatonként 13 és 15 óra kö
zött. Az edzések látogatottsága itt 
is példamutató (15-16 fő). Az 
edzések végén kalóriapótlásként 
zsíros kenyeret és teát (üdítőt) 
kapnak, melynek a jövőbeli finan
szírozására a vezetés részéről 
Ígéretet kaptunk.
Végül, de nem utolsósorban sze
retnénk megköszönni a vezetők 
és technikai személyzet munká
ját, segítségét. Bízunk benne, a 
nyolc hetes felkészülés elegendő 
lesz arra, hogy a csapatot jobban 
stabilizáljuk, és tavasszal még 
szebb eredményeket érjünk el.

Az őszi mérleg: 8 győzelem - 3 
vereség-4 döntetlen, 38 rúgott és 
23 kapott gól.

Góllövőlista:
1 gólos: Masznyik Dávid, Juhász 
Adrián, Gabai Gábor, Ondrik 
Gergő, Buris Károly
2 gólos: Zdenkó József, Truzsi 
István
3 gólos. Szabados Péter,
4gólos: KissÁdám, KicskaLászló
8 gólos: Bujdosó Zoltán
9 gólos, őszi gólkirály: Körösi 
Gábor.

2004-es kezdés : január 17-én, 
szombaton a Csengey úti iskola 
tornatermében.

A felnőtt csapat szintén újoncként 
kezdte meg a pontvadászatot a 
megye első osztályában. A nyáron 
több játékossal megerősített keret 
nagy becsvággyal indult a bajnok
ságban. Mindjárt nézöcsúcsot ho
zó hazai "szomszédvár" rangadón 
(Aszód-lklad 3.0) igazolta a vára
kozásokat: ismét jó csapat állt 
össze Aszódon. Sorban jöttek a 
magabiztos győzelmek, majd a 
bagi mérkőzésen (0:4) megtor
pant a kezdeti lendület. Edzővál
tás (Rácz László helyett ismét 
Kecskés Zoltán), néhány rutinos 
aszódi játékos kezdőcsapatba 
visszakerülése, Kármán Balázs 
felépülése és játékba állása visz- 
szahozta a reményeket és a jó já
tékot. Ha az utolsó mérkőzésen 
Táborfalva csapata ellen ( melyet 
az aszódi szakvezetés rendkívül 
sportszerű hozzáállása mellett a 
bajnokság befejezése után ren
deztek meg) döntetlen helyett 
győzelemmel zárunk, a második 
helyet szerezhették volna meg. 
Három pont a hátrány az őszi baj
nok Tápiógyörgye csapatával, 
egy pont a hátrány a Baggal 
szemben. Tavasszal mindkét csa
patot hazai pályán fogadjuk, tehát 
teljesen nyílt a bajnokság kimene
tele. A játék szempontjából izgal
mas tavaszra, rendkívül szoros és 
kiegyenlített küzdelemre kell 
felkészülni.
A megyei első osztály élmezőnyét 
közel azonos tudású csapatok 
(Tápiógyörgye, Bag, Aszód, 
Tököl, Törökbálint) alkot-ják, 
sokszor a pillanatnyi forma 
dönthet. Fontos lesz a jó tavaszi 
felkészülés, esetleg játékos erő
sítés. Nem tudjuk, mi a szakveze
tés célkitűzése, mi szurkolók a jó 
szerepléssel is elégedettek lehe
tünk.

A felnőtt csapat szakmai értéke
lése lapzártáig (sajnos) nem érke
zett meg. ez majd a februári szám
ban lesz olvasható.

-KT-
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A Petőfi Múzeum hírei
A Petőfi Múzeum támogatására 

kezdte meg 1996-ban működését 
az Osváth Gedeon Emlékére létre
hozott Múzeumi Alapítvány. Több 
éves működésére visszatekintve 
hatékony és kiemelkedő szerepet 
játszott a múzeum kiadványozási, 
közművelődési, műemlékvédelmi, 
országos és nemzetközi rendez
vényszervező munkájában. Szá
mos kezdeményezéssel (pl. pályá
zatok kiírásával) igyekezett a Galga 
menti településeken élők kultúra
megőrző és kultúrateremtő tevé
kenységét segíteni.
Mindezeket csak úgy valósíthatta 
meg, hogy a lakosság nemcsak er
kölcsi, hanem anyagi támogatás

ban is részesítette az alapítványt, 
így 2003-ban csak az adó 1 %-ának 
az Alapítványra utalásából 76 ezer 
Ft támogatási bevétel származott, 
amit ezúton is köszönünk.
Kérjük a Múzeumbarátokat, hogy 
anyagi támogatásukkal segítsék 
Aszód, a Galga vidék múzeumi köz
pontját, a Petőfi Múzeumot, az Os
váth Gedeon Emlékére Létreho
zott Múzeumi Alapítványt, Az 1% 
befizetésének lehetősége:
A kedvezményezett neve:

Osváth Gedeon Emlékére 
Létrehozott Múzeumi Alapítvány 
A kedvezményezett adószáma: 

18683253-1-13

Az Osváth Gedeon Emlékére Lét
rehozott Múzeumi Alapítvány pályá
zatot hirdet

Farsangtól húsvétig - ünnepi 
szokásoka Galga mente 

településein
címmel általános és középisko
lások részére.
A pályázatra olyan pályaműveket, 
fogalmazásokat/ rajzokat várunk, 
amelyben a pályázó a közvetlen 
környezetében élő nagyszülők, 
szülők által megélt és elmondott far
sangi és húsvéti szokásokat 
írja/rajzolja le. A pályamunkákat 
2004. márc. 22-ig várjuk a Petőfi 
Múzeum, Aszód, Szontágh lépcső 
2.címre.Alegsikeresebb pályamun
kák készítőit értékes jutalomban ré
szesítjük, a legjobb rajzokat pedig 

kiállításon mutatjuk be. Az 
eredményhirdetés időpontja: április 
2.14.30, Petőfi Múzeum.
Az Aszód Honismereti Akadémia 
II. következő előadásai:

Február 3.17.30: Kastélyok, temp
lomok, iskolák a Galga vidékén. A 
Galga mente műemléki és kulturális 
öröksége.
Előadó: dr. Asztalos István
Február 17.17.30: Galga vidék az 
EU kapujában. Vitaest a Galga 
mente kistérségről Tóth István 
Túra és Matejcsok János Galga- 
györk polgármestere részvételével. 
Az előadásokra az Evangélikus 
Egyház gyülekezeti termében kerül 
sor.

Irány a Gödöllöi-dombság
Vízszintes: 1. A Gödöllői-domb- 
ság része, Bag és Gödöllő között 
10. Bimbó rész! 12. Könyvet papír
ra vető 13. Oleg egynemű betűi 14. 
Éjfélig tart 15. Foszfor 16. Rá 
ma 17. Kerti locsoló 19. De! 21. Fa 
része 22. Személyes névmás 24. 
Egyik korunk 25. Amper 26. A kí
gyónak van ilyen 29. Középen kivet! 
31. Magam 32. Kén 33. Névelő 34. 
így hívják a kék sáv jelzés mentén 
lévő utat, ami Bag vasútállomá
sától elvezet az Erzsébet pihenő
ig (zárt betű: L) 35. Női név 38. 
Kálium 39. Jód 40. Idő egynemű 
betűi 44. Spanyol autójel 45. Félsz! 
46. írásjel 47. Bagoly mondja 48. 
Bajnokok Európa Kupája 50. Er! 
51. Rossz kívánság 53. Kifele! 54. 
Tanuló vezető 55. Kötőszó 56. Baka 
58.... a csodák csodája 60. A vé
gén maradt! 61. Sorsunkat jóra for
dítócselekmény

Függőleges: 1. Nitrogén 2. Déle
lőtt, angolul (röv.) 3. GEK 4. Vissza: 
határozatlan névelő 5. Illatos nö
vény 6. Idős lombos növény 7. Heti 

szerencsejáték 8. Keleti táblajáték 
9. Angol igen 10. Fohász 11. Ön 
15. Elköszönés féle 18. Pénz 
(szleng) 20. A kék és a zöld tú
raútvonal találkozásának pontja 
(zárt betű: S) 23. Szófaj 26. Szor
galmas rovar 27. Az ellenállás jele 
28. Fentröl lehullás 29. Vissza: fér
finév becézve 30. Idegen Edit 36. 
Néma lucsok! 37. Égitest 38. Éne
kes szertartásokat énekkel és or
gonával kísérő egyházi alkalmazott 
42. Kő, angolul (STONE) 41. Olasz 
folyó 43. Egyharmad! 44. Déli étke
zés 49. Napszak 50. Hangtalan ra
kás 51. Páter közepe! 52. Hímne
mű állat 53. Bog 57. Névelő 59. Az 
ábécé utolsó betűje 62. Félne!

- fné-

A rejtvény megfejtését február 12-ig 
kell postacímünkre eljuttatni: 2170 
Aszód, Kossuth Lajos u. 59. Fel
hívjuk rejtvényfejtöink figyelmét, 
hogy csak a kivágandó újságszel
vénnyel ellátott levelezőlapot vagy 
levelet fogadjuk el.

Előző havi rejtvényünk helyes Istvánnak (Falujárók útja 9.) kedve- 
megfejtése: Szentháromság, mely zett, akik a Móni Fotó 2000 Ft érté- 
egykor vezetett, a hit, a remény és a kű, filmkidolgozásra feljogosító utal-
szeretet.

A helyes megfejtés beküldők közül 
sorsoltunk. A szerencse Hreblay 
Ivánnak (Malom köz 5.) és ifjSzász!

ványát, valamint a Fáma könyves-
bolt 2500 Ft értékű utalványát nyer
ték. A nyereményükről szóló érte
sítést postán kapják meg.

R.Z.
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk:

rTÜKÖR

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 4OO-117 
x^-mail: aszoditukor@freemail.hu
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