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A képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetés tervezetét
Első olvasatban 127 millió Ft a működési hiány

127 millió Ft költségvetési hiánnyal kell megbirkóznia Aszód
nak 2005-ben. Mindez azt jelzi, nemhogy javul, hanem tovább 
romlik a város gazdasági helyzete, hacsak nem jut a korább
iaktól is nagyobb állami támogatáshoz. Erre pedig vajmi kevés 
az esély, ugyanis az állami normatíva 2005-ben összességében 
kétmillióval lesz kevesebb az ideinél, és úgy tűnik, a 6 %-os elő
írt bérfejlesztést is az önkormányzatnak kell állni, ami a fent 
említett hiányt további 30 millió Ft-tal növeli. Bugyin József pol
gármester szerint minden eddiginél nehezebb lesz megtartani a 
település pénzügyi egyensúlyát.
A város működési forráshiá

nyának csökkentése, illetve az 
alsó fokú oktatás és az egész
ségügyi intézmények gazdasá

gosabb működtetése érdekében 
a képviselő-testület az előző 
esztendőkben számos takaré
kossági intézkedést hozott.

Aszód: igen, nem
A választópolgárok 39 %-a szavazott
A december 5-én megtartott országos népszavazáson Aszódon a 
névjegyzékbe vett 4607 választópolgára közül 1806 élt szavazati 
jogával. Az egyes kérdésekre adott két válasz aránya a következő
képpen alakult.
1. kérdés:
Érvényes szavazatok száma: 1769. IGEN szavazat: 1086 
(61,39%). NEM szavazat: 683 (38,61%)
2. kérdés:
Érvényes szavazatok száma: 1764. IGEN szavazat: 858
(48,64%). NEM szavazat: 906 (51,36%).

15 éves a
Galga Polgárőr Egyesület

15 év, 150-180 ezer óra szolgálatban eltöltött idő. Ilyen röviden is 
lehetne jellemezni a Galga Polgárőr Egyesület eddig nyújtott telje
sítményét. Csakhogy ez azok közé tartozik, amit nem lehet csupán 
rideg számokkal mérni. A csoport működése ugyanis mára egy
szerrejelent garanciát a környék közbiztonságára - bár azzal tisz-tá- 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Ezek elsődlegesen a létszámle
építést jelentették. Erre az ön
kormányzat racionalizálási pá
lyázattal jelentős támogatást ka
pott. Idén már nem volt lehe
tőség újabb létszámleépítésekre,

a városi intézményeken gyakor
latilag nem lehet újabb „fogást 
találni.”
Az a remény, hogy az állam több 
pénzt juttat az önkormányza- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
Három olyan napirendi pontja 
is volt a képviselő-testületi 
ülésnek, amely valamilyen 
szempontból a Szakorvosi 
Rendelőintézetet érintette. 
Elsőként az egyik dolgozójá
nak kérelme kapcsán, aki év 
közben jelezte, nyugdíjba sze
retne vonulni, és kéri az ilyen
kor szokásos járandóságot. Az 
intézet azonban, mivel egy
részt nem tervezett be ilyen 
költséget, másrészt év közben 
nehéz anyagi helyzetbe ke
rült, az önkormányzathoz for
dult pótelőirányzatot kérve. A 
pénzügyi, valamint az ügyren
di bizottság úgy foglalt állást, a 
nyugdíjazás kérdése a munkál
tató jogköre, ezért ebbe nem 
kíván beleavatkozni. Bagyin 
József azonban jelezte, a nyug
díjba készülő dolgozó kérel
met nyújtott be neki, így a kép
viselő-testületnek mindenkép
pen foglalkoznia kell az ügy
gyei. A grémium végül arra az 
álláspontra jutott, hogy felkéri 
a város első emberét, segítse a 
munkáltató és a munkavállaló 
közötti kompromisszumos 
egyezség létrejöttét. (A 
november 30-án megtartott 
képviselő-tesületi ülésen dr. 
Bodó Zsolt főorvos jelezte, 
nem várt támogatáshoz jutott a 
Szakorvosi Rendelőintézet, 
így már nem akadályozza 
pénzhiány a járandóságok kifi
zetését - a szerk. megj.)

Döntött a képviselő-testület a

Rendelet a temetkezésről
Mint arról már lapunk előző szá
mában írtunk, a temető felújí
tásával, pontosabban azzal, 
hogy az önkormányzat területet 
vásárolt a ravatalozónak, majd 
annak felépítését követően ko- 
lumbáriumfalat létesített, speci
ális helyzet alakult ki. Utóbbi a 
köztemetés lehetőségét is biz
tosítja a város lakossága szá
mára, ami szolgáltatásnak minő
sül. Ennek következtében a kép
viselő-testületnek meg kellett al
kotnia a város temetkezésről 
szóló rendeletét, amely szabá- 

Szakorvosi Rendelőintézet 
röntgen helyiségének felújítá
sáról. A munkára az önkor
mányzat 1 millió 268 ezer Ft- 
ot biztosít a felhalmozási ka
matbevételek terhére.
Továbbra is folyamatos tájé

koztatást vár a képviselő-tes
tület az intézet főorvosától. 
Röviden így lehet összefog
lalni a következő napirendi 
pont tárgyalása során elhang
zottakat. A fentebb említett sú
lyos pénzügyi gondok - erről 
előző számunkban részlete
sen olvashattak - miatt néhány 
hónapja a rendelőintézet veze
tése takarékossági, illetve tel
jesítményfokozó intézkedé
seket léptetett életbe. Az első 
tapasztalatokról a főorvos szá
molt be a képviselőknek. Eb
ből kiderült, a labornak sike
rült pluszpontokat termelnie. 
Korábban felvetődött, hogy 
ezt az egységet bérbe adnák. 
Valószínűleg erre nem kerül 
sor, a kistarcsai kórház laborját 
üzemeltető cég ugyanis nem 
tart igényt az aszódira. A mű
ködését is csak úgy tudja el
képzelni, hogy itt leveszik a 
vért, a vizsgálatokat pedig Kis- 
tarcsán végzik, vagyis a koráb
ban beszerzett, drága automata 
gépek Aszódon munka nélkül 
állnának. Ezt dr. Bodó Zsolt 
óriási hibának tartja, igaz, 
korábban ő javasolta a bérbe
adást, mint lehetséges megol
dást. A napirenddel kapcso- 

lyozza a ravatalozó és a kolum- 
bárium igénybevételének mód
ját, valamint tartalmazza a szol
gáltatások díjtételeit.

A rendelet elfogadásán túl a ha
tározat azt a megbízást is tar
talmazza, hogy Bagyin József 
polgármester vegye fel a kap
csolatot az orosz nagykövet
séggel a szovjet sírok rendezése, 
a katonák földi maradványainak 
közös sírban történő elhelyezése 
ügyében.

R.Z. 

latban hozott határozat a be
számoltatás mellett azt is tar
talmazza, hogy a rendelő jövő 
évi költségvetését nullszal
dósra kell tervezni.
Módosította a képviselő-tes

tület a térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletet. Er
ről részletesen, külön cikkben 
olvashatnak, csakúgy, mint a 
temetkezésről szóló rendelet
ről, a városrendésznek a képvi
selő-testület előtt tett beszá
molójáról és a 2004-ben vég
zett felújítási, kisjavítási mun
kálatokról.
Támogatta a grémium a Vö

röskereszt Aszódi Szervezete 
rezsiköltségének elengedését, 
összesen 126.915 Ft-ot. A 
Kossuth Lajos u. 59. szám alatt 
működő iroda adóssága két év 
alatt jött össze. A titkárasz- 
szony elmondása szerint a 
probléma abból ered, hogy a 
Magyar Vöröskereszt nem kap 
állami támogatást. A helyi és 
körzeti Vöröskereszt munká
járól bővebben következő szá
munkban olvashatnak.
2008-ban már nem lehet olyan 

játszóteret működtetni, amely 
nem felel meg az uniós köve
telményeknek. Van ennél egy 
jóval korábban betartandó ha
táridő is, mégpedig a játszótéri 
eszközök - Aszódon ebből 91 
db van - első minősítésének 
dátuma, amely 2005. június 
30. A képviselő-testület éppen 
ezért úgy határozott, hogy a 
2005. évi költségvetésben 1 
millió Ft-ot biztosít e célra.
Szennyvízcsatorna-építés ér

dekeltségi hozzájárulásának 
megelőlegezéséről is döntött a 
grémium. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az önkor
mányzat a még eladásra váró 
12 telek esetében megelőlege
zi a fejlesztés érdekeltségi hoz
zájárulását a csatornatársulás
nak. A telkek eladásakor a ve
vők ezt az összeget már az ön
kormányzatnak fizetik a telek 
vételárával együtt.
Megbízta a képviselő-testület 

a polgármestert, hogy a Sza
badság tér 8/B alatti önkor
mányzati bérlakások ügyében

___________ November 3.

tárgyalásokat kezdeményez
zen a Magyar Evangélikus 
Egyház vezetőivel. A szóban 
forgó ingatlan lakásainak lakói 
vételi szándékot jelentettek be. 
Az adásvétel - amennyiben a 
képviselő-testület ezt támo
gatja - azonban korántsem 
egyszerű, mivel az épület a vá
ros, a telek viszont az evangé
likus egyház tulajdona.
3,45 millió Ft-ot nyert a város 
a Szent Imre utca 8. szám mö
götti támfalomlás kijavításá
ra. A képviselő-testület ezen 
az ülésen úgy döntött, hogy - a 
munkára beérkezett ajánlat 
alapján - az AKVÍZ Kft. vé
gezheti el a kivitelezést. A cég 
3 millió 123 ezer Ft-os áraján
latot nyújtott be.
Nem született egyezség a pá- 
linkafőzde ügyében. (Erről ok
tóberi számunkban írtunk rész
letesen - a szerk megj.) A terü
let tulajdonosa csak akkor já
rulna hozzá a pálinkafőzde to- 
vábbüzemeltetéséhez, ha a 
családi háza melletti területé
ből a város 4000 négyzetmé
tert belterületbe von, és erre 
építési engedélyt ad. Ezt az 
ajánlatot a képviselő-testület 
nem fogadta el, és megbízta 
Tolmácsi Miklóst, a GA- 
MESZ vezetőjét a szeszfőzde 
épületének lebontásával, illet
ve azzal, hogy a berendezési 
tárgyak további hasznosítására 
tegyen javaslatokat.
Nettó 600 ezer Ft-ot biztosí

tott a képviselő-testület a XXL 
század iskolája című pályázat 
tervdokumentációjának elké
szítéséhez. A munkát a TO
TÁLTERV 90 Építésziroda Bt. 
végezheti el.
A képviselő-testület ezt köve

tően lakásvásárlási kérelemről 
döntött, majd jelentést hallga
tott meg a lejárt határidejű pá
lyázatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről, majd köz
érdekű javaslatok, bejelenté
sek megtételére került sor. A 
képviselő-testületi ülésről ké
szült jegyzőkönyv teljes ter
jedelmében a Városi Könyv
tárban olvasható el.

R.Z.
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A képviselő-testület elfogadta a Jövő évi költségvetés tervezetét
Első olvasatban 127 millió Ft a működési hiány

(Folytatás az 1. oldalról)
toknak, elillanni látszik. A hiány 
jelentős részét éppen azok a tér
ségi feladatokat ellátó irodák ter
melik, amelyek létrejöttükkel az 
állam válláról vették le a terhet.
A központi normatívák, ha kis
mértékben is, de emelkednek, a 
végösszeg mégis kevesebb 2 
millióval az ideitől. Ennek oka, 
hogy egy-két területen jelentős 
megvonás következett be. Ez 
például a Podmaniczky Művé
szeti Iskola esetében 5 millió be- 
vételkieséstjelent.
Az egyetlen kiutat az jelentené, 
ha a városnak sikerülne a bevé
teleit növelni. Ezen a téren azon
ban szintén elmaradás tapasz
talható. Bár jelentős telekel
adások történtek, a város lakos
sága csupán 11 fővel nőtt. Ennek 
nyilván az is oka, hogy az épít
kezések befejezéséhez még idő
re van szükség, ugyanakkor 
olyan tendencia is mutatkozik, 
hogy a beköltözők nem jelent
keznek be Aszódra, ennél fogva 
a személyi jövedelemadójuk 
arányos része sem a települé
sünknek jut. Az iparűzési adó 
sem nőtt számottevően, jövőre 
85 millió Ft várható bevételként.

Szarvashiba
Egy kis figyelmetlenség is 

elég ahhoz, hogy nagy hiba jöj- 
jön létre. Jómagam követtem 
el azt a kapitális elírást a FI
DESZ MPSZ politikai hirde
tésében, amelyben a Szózat 
szerzőjeként Kölcsey Ferencet 
jelöltem meg Vörösmarty Mi
hály helyett. Sajnos, ezúttal is 
beigazolódott az az állítás, mi
szerint előfordul, hogy mást 
olvasunk, mint amit látunk. 
Jómagam csak akkor vettem 
észre a hibát, amikor az első 
telefonáló kérte, jól nézzem 
meg az oldalt. Köszönöm a sok 
jelzést, amelyek többsége 
együttérző, mint elítélő volt.
Ezúton kérek elnézést a hir

detés megrendelőitől, akiket 
szintén kellemetlen helyzetbe 
hoztam. Rácz Zoltán 

A képviselő-testületi ülésen 
több javaslat is felvetődött azzal 
kapcsolatban, hogyan lehetne 
orvosolni a problémát. Kovács 
Tamás alpolgármester például 
független szakértő bevonását 
tartotta fontosnak, hogy az kí
vülállóként láttassa, milyen 
stratégiát kellene alkalmazni a 
városnak. Többen úgy gondol
ták, hogy ez helyben is meg
oldható egy gazdasági ellenőrző 
csoport felállításával. Az is 
ellene szólt a javaslatnak, hogy

15 éves a Galga Polgárőr Egyesület

Szenoráczki Ferenc nemcsak a csapatától kapott ajándéknak örült
(Folytatás az 1. oldalról)

bán kell lennünk, hogy min
denütt ők sem tudnak ott lenni -, 
a környezet tisztaságának meg
őrzését és újabban a drogmeg
előző munkát is.

15 évvel ezelőtt az egyesület 
jogelődje, az önvédelmi csoport 
alakult meg, annak érdekében, 
hogy megfékezzék a rendszer
váltással együtt jelentkező bű
nözési hullámot. Ma Aszód és 
környéke az országos átlagtól 
jóval jobb bűnözési statisztikát 
tudhat magáénak. Ezt dr. Papp 
György, a Gödöllői Rendőrka
pitányság parancsnoka mondta 
a jubileum alkalmából rendezett 
Polgárőrök bálján. Ez azoknak 
köszönhető, akik szabadidejük 
jelentős részét áldozzák fel 
azért, hogy mások nyugodtan 
pihenhessenek. 

néhány esztendeje az oktatási 
intézmények működését már át
világíttatta a város, és a külső 
szakember azt a szakvéleményt 
adta, hogy az intézmények sem
mivel sem kapnak többet annál, 
ami jár, sőt, van, amit még meg 
is vont az önkormányzat. Ebben 
végül nem született döntés, mint 
ahogy abban sem, hogy 2005- 
ben a város mire fordítsa a 
várhatóan 3,5 millió Ft-ot kitevő 
kommunális adót. A koncepció 
elfogadásán túl a határozat tar

Szakmai berkekben a Galga 
Polgárőr Egyesület ma már or
szágos hírű. Igaz, ebben az ön
ként vállalt, sokszor rájuk testált 
feladatkörnek is szerepe van. Hi
szen a Hungaroringen a Forma 
I-es Magyar Nagydíjra őket hív
ják, nem a győrieket, így rutint is 
ők szereztek abból, hogyan lehet 
egy nagyszabású rendezvényt

Állatorvosi ügyelet
Dec. 18-án 8 órától dec. 20-án 8 óráig: dr. Szőke Zsolt 20 956-6529.
Dec 25-én 8 órától dec. 27-én 8 órág: dr. Szőke Zsolt.
2005. jan. 1-jén 8 órától jan. 3-án 8 óráig: dr. Márton János 30 400- 
9819.
Jan 8-án 8 órától jan. 10-én 8 óráig: dr. Németh Mihály 30 275- 
4718.
Jan. 15-én 8 órától jan 17-én 8 óráig: dr. Szőke Zsolt.
Jan. 22-én 8 órától jan 24-én 8 óráig: dr. Márton János.

talmazza, hogy a kötelező alap
ellátást nem veszélyeztethetik a 
nem alapellátási körbe tartozó 
feladatok. A jelenlegi intéz
ményhálózat működtetését és 
egyéb önkormányzati alapfel
adatok ellátását továbbra is for
ráshiányos pályázati támogatás 
igénybevételével tudja bizto
sítani a város, ezért 2005-ben 
további takarékossági intézke
désekre van szükség. Tartalék- 
keret továbbra sem áll a város 
rendelkezésére. R. Z.

biztosítani. Az is megállja a he
lyét, hogy tapasztalatszerzésre 
megfelelt az Aszód Fesztivál 
lassan ugyancsak 15 éve tartó 
sorozata.
A csapat a másfél évtized alatt 
formálódott, változtak a tagjai is. 
De maradt egy stabil mag, 
amelyre mindig lehet számítani, 
amely át tudja adni tapasztalatait 
az újaknak. Őket köszöntötte 
Bagyin József polgármester, aki 
elismeréssel adózott azon támo
gatóknak is, akik kezdettől fog
va - csakúgy, mint a város - 
anyagi segítséget nyújtottak a 
szervezet működéséhez. Kö
szöntötték azokat a rendőröket 
is, akik példamutatóan dolgoz
tak, dolgoznak együtt civil segí
tőtársaikkal.

A báli hagyomány közé tartozik 
a legjobban dolgozó polgárőr 
jutalmazása. Az Év Polgárőre 
kitüntetést ezúttal immár máso
dik alkalommal Nagy Lajos 
kapta. R.Z.
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Mit végeztünk 2004-ben, mit tervezünk 2005-ben?
Az év vége mindig a szám

vetés és a tervezés ideje. 2003. 
decemberében az Aszódi Tü
kör oldalain Bagyin József 
polgármester úr számolt be a
2003- as év eredményeiről, jó
magam pedig felvázoltam a
2004- ben elvégzendő feladato
kat. Ónkormányzati munkánk 
hatékonyságát az mutatja, hogy 
a tervekből, ígéretekből mi va
lósult meg, és mi az, amit nem 
sikerült elvégezni. Nézzük hát, 
mit vállaltunk, és mire jutot
tunk 2004-ben.

Januártól helyi újságunk, az 
Aszódi Tükör minden aszódi 
lakásba díjmentesen eljut, je
lenleg 2300 példányban készül. 
Az újság külcsínében és tartal
mában megtartotta korábban 
megszokott színvonalát, Rácz 
Zoltán felelős szerkesztő mun
káját most is dicséret illeti. S, 
hogy ne csak érdekes hanem 
hasznos olvasmány is legyen az 
Aszódi Tükör, a legfontosabb 
önkormányzati rendeleteknek 
is helyett adott. Az újság in
gyenes jellege és példányszá
ma 2005-ben is megmarad.

Pályázati és önkormányzati 
forrásból elkészült, és szeptem
berben átadásra került a sport
pálya kiszolgáló épületének 
teljes felújítása. A 13,5 millió 
Ft-os költségvetéssel elkészült 
beruházással a pályázat kiírója 
felé rendben elszámoltunk.
Elkészültek Aszód szilárd bur

kolattal még nem ellátott út
jainak engedélyes tervei. Fo
lyamatosan figyeljük a pályá
zati lehetőségeket, és ha úgy 
látjuk, érdemes, pályázni fo
gunk. Az ehhez szükséges ön
erő a telekértékesítésekből ren
delkezésünkre áll.

Néhány telek kivételével 
eladásra kerültek a volt Feszti
vál téri telkek. A szükséges 
közművek részben önkor
mányzati, részben társulati 
forrásból elkészültek, az első 
lakók a napokban költöztek be, 
ők már itt ünnepük a kará
csonyt. A telekértékesítés - a 
már sokszor említett egyéb elő
nyei mellett - jövedelmező üz
letnek is bizonyult. Megterem
tettük a fedezetét a szerződés

ben is vállalt útépítési kötelezett
ségünknek (volt Fesztivál tér), és 
lesz önerő a 2005-ös év pályá
zataihoz. Az evangélikus gimná
zium és a Mély út közötti terü
leten is megjelentek az első lakók, 
bár az építkezések jelentős része 
itt is 2004-ben kezdődött. Az 
utak tervei itt is elkészültek, egye
lőre az utak járhatóvá tételére, 
kőszórással történő megerősíté
sére van elegendő pénzünk. Jó hír 
azonban, hogy a Régész út, Mély 
út - mint a terület fő gyűjtőútjai - 
építésére, illetve szélesítésére si
keresen pályáztunk. A megnyert 
10 millió Ft és az önkormányzati 
forrásból a munka egy része még 
idén, a többi 2005-ben készül el.

2004-ben két általános iskolai 
pályázatunk volt versenyben, me
lyek közül az egyikben sikeres
nek bizonyultunk. Az „Infor
mációs technológia az általános 
iskolában” c. pályázaton 55,2 
millió Ft-ot nyertünk, melyhez 
melléteszünk 6,7 millió Ft önkor
mányzati önerőt, így összesen 
mintegy 62 millió Ft értékkel gya
rapodik majd a Csengey úti is
kola. A projekt végső célja, hogy 
olyan korszerűen felszerelt iskola 
alakuljon ki, ahová egyre több 
gyermeket íratnak be szüleik, és 
ahol a legkorszerűbb informati
kai és multimédiás eszközökkel 
történik majd az oktatás. Jelenleg 
a kötelező közbeszerzési eljárás 
bonyolódik, a kiválasztott kivite
lezőknek és beszállítóknak 2005. 
augusztus 15-ig kell a beruházás
sal végezniük. Szintén a Csengey 
úti iskola épületéhez kapcsolódott 
önkormányzatunk legnagyobb 
2004-es beruházása, az új köz
ponti konyha kialakítása. Az 
uniós normákhoz igazodó 
HACCP-rendszer bevezetése 
miatt elvégzett beruházás értéke 
60 millió Ft volt, mely teljes egé
szében önkormányzati forrásból 
származott. A konyha átadására 
szeptember 12-én került sor, a fő
zés azóta problémamentesen 
történik. A konyha kialakításával 
egy időben az iskola étterme is 
felújításra került.
Városunk lakóinak kommunális 

adóbefizetéseiből elkészült a vá
rosi temető kolumbáriumfala, 
melynek avatása és felszentelése 

október 30-án megtörtént. így 
vált teljessé az új ravatalozó fel
építésével megkezdődött folya
mat. A két egyházi felekezet ál
tal gondozott temetőrész mellett 
megvalósult a városi temető in
tézménye is.

2004. márciusában indult el 
Aszódon a szelektív hulladék
gyűjtés. Gyorsan megtanultuk 
és megszoktuk ezt a környe
zetkímélő hulladékkezelési mó
dot, bár néhány helyen szemét
lerakónak (is) használják, és 
nem csak a feltüntetett szeme
tet, hanem egyéb más hul
ladékfajtát is leraknak a konté
nerek mellé.

Elkészült, és átadásra került 
Aszód vízvezetékrendszeré
nek bővítése és korszerűsítése, 
mely vízvezetéképítést, új víz
torony építését, és a túrái vízbá
zis területén új kút fúrását jelen
tette. Felújításra került a lakóte
lepi szivattyúház gépészete is. 
Ezzel a 2001. óta tervezett beru
házással a meglévő vízfogyasz
tók vízellátásnak biztonsága, 
valamint az új területek vízigé
nyének kielégítése oldódott 
meg. A beruházás összértéke 
mintegy 85 millió Ft volt, melyet 
telekarányosán az aszódi önkor
mányzat és az OTP Ingatlan Rt. 
biztosított.
2004-re vonatkozó terveinkben 

érintettem az aszódi felsőok
tatás első lépéseit. A folyamat a 
tavalyi tapogatózó tárgyalások 
után biztatóan folytatódott, az 
evangélikus egyház jóváhagyta 
a megállapodást az egyetemet 
majdan üzemeltető vállalkozó
val. Jelenleg a szerződéskötés 
előkészítése folyik. Városunk 
önkormányzata minden szüksé
ges segítséget megadott és a jö
vőben is meg fog adni az egye
tem létrejöttének érdekében.

Idén három telket értéke
sítettünk az ipari területen. Az 
adás-vételi szerződéseket meg
kötöttük a beruházó vállalko
zókkal, sőt a közművesítés 
közös megvalósításáról is alá
írtuk a szerződést. Az ÉMÁSZ 
Rt-nél megrendeltük a terület 
villamosítását, közvilágítás ki
alakítását. A kivitelezésre várha
tóan 2005. májusában kerül sor. 

A „nagy” munkák mellett si
került néhány kisebb léptékű, de 
fontos kisjavítási munkát el
végezni. A fontosabbak: fel
újításra került a hatvani úti kor
lát, új korlát épült közmegelé
gedésre az Ősz utca végén lévő 
lépcsőknél, átépítésre került a 
Városréti út elején lévő baleset
veszélyesjárdaszakasz, több he
lyen útkátyúzásra, illetve köz
világítási lámpák felszerelésére 
került sor. S ha már a közvilá
gításnál tartunk, 2004-ben telt le 
az öt éves futamideje az 1999- 
ben elkészült közvilágítási re
konstrukciónak, melynek teljes 
fedezete a csökkent közvilágí
tási teljesítményből fakadó meg
takarítás volt.
Nem tisztem, hogy minősítsem 

a 2004-ben elvégzett munkán
kat. Minősítsék azok az aszó
diak, akik használják, igénybe 
veszik a megvalósultakat. Csak 
remélhetem, hogy több az elé
gedett városlakó, mint az elége
detlen.
A 2004. évi beszámolómban 

már esett szó a 2005. évi ter
veinkről. Képzeletünknek csak a 
végtelen szabhat határt. Meg saj
nos a jövő évi költségvetés... 
November 30-án elfogadtuk a 
2005 évi költségvetési koncep
ciót, mely 127 millió Ft-os hi
ánnyal számol. Ez már teljes 
költségvetésünknek mintegy a 
10 %-a. Szóval képzeletünk 
szárnyalás helyett kénytelen a 
földön maradni. Legfontosabb 
célunk ezért 2005-ben az in
tézmények működőképességé
nek megőrzése, illetve az idén 
megkezdett beruházások 
(Mély út - Régész út építése, 
iskolafelújítás, ipari terület köz
művesítése) befejezése.

Szerződésben vállalt kötele
zettségünk a volt Fesztivál tér 
belső útjainak elkészítése. Az 
engedélyes tervek készen van
nak, a fedezet rendelkezésre áll. 
A munka határideje 2005. no
vember 30.

Elkészült és beadásra került az 
új bölcsőde építésére vonatkozó 
pályázatunk. Nyertes pályázat 
esetén mintegy 220 millió Ft 
értékben új városi bölcsőde

(Folytatás az 5. oldalon)
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Racionalizálási törekvések a Gyermekélelmezési Intézmény esetében
/Az új központi konyha egyelőre mintegy 30 millió veszteséget termel

Az infláció következtében 
évek óta szokásos dolga a 
képviselő-testületnek a kö
vetkező esztendő nyers- 
anyag-normatíváját emelni, 
melynek egyenes következ
ménye, hogy az étkeztetést 
igénybe vevőknek is többet 
kell fizetniük. A legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen en
nél a napirendi pontnál, az 
emelés mértékének meghatá
rozásán túl másról is szó esett.

Egy étkezés árának meg
állapításánál két fő szempontot 
kell figyelembe venni. Első
ként azt, hogy átlagosan 
mennyiért szerezhető be hozzá 
a nyersanyag, másrészt milyen 
rezsiköltségjön még hozzá.
A Gyermekélelmezési Intéz
mény táblázatban láttatta a kép
viselőkkel, hogy az egyes élel
miszerek árai milyen mérték
ben emelkedtek az elmúlt öt 
hónap során. A listavezető a 
száraztészta, amely 27 %-kal 
drágult, de jelentősen emelke
dett a sertéshús 23 %-kal ára 
is. A számyashúsok a lista vé
gén vannak, ezek„csak” 4-7 %- 
kai kerülnek többe. Nem volt 
tehát kétséges a javasolt 10 %- 

os normatíva-emelés elfogadása.
A képviselő-testület azonban 

azzal is kénytelen volt szembe
sülni, hogy az új központi konyha 
igen magas rezsiköltséggel dol
gozik, holott a kialakításától nem
csak azt várták, hogy megfeleljen 
a HACCP előírásainak, hanem 
azt is, hogy kevesebbe kerüljön az 
üzemeltetése, és ezzel csökkenjen 
a város költségvetési hiánya.
A 2005. évi költségvetési ter

vezet szerint a jelenleg 75 %-os 
kihasználtsággal üzemelő köz
ponti konyha mintegy 3 0 millió Ft 
hiányt termel, vagyis ennyivel ke
vesebb lesz a bevétele, mint a 
kiadása. A hiány egy része az ön
kormányzat kötelező feladata
ként termelődik: a város főzet a 
szociális étkezők, kötelező étke
zők stb. számára Ez évente mint
egy 10 millió Ft kiadást jelent.
A maradék 20 millió Ft-os hiány 
arra ösztönözte a képviselő-tes
tületet, hogy lépéseket tegyen a 
rezsiköltség csökkentésére. An
nál is inkább, mivel éppen ez 
akadályozza a konyha verseny
képességét és a jobb kapacitáski
használást. A város tárgyalásokat 
folytatott az Evangélikus Gimná
ziummal, hogy 2005-től az itt ta
nuló diákokat a központi kony

háról étkeztessék, ami 4,5 millió 
Ft-os bevételt jelentene. Az is
kola jelenleg Hatvanból hozat 
napi 250 adagot. A tárgyalás je
lenlegi állása szerint azonban a 
középfokú tanintézmény nem 
vált beszállítót, mivel az aszódi 
ajánlat nem kedvezőbb a hatva
ninál, ugyanakkor hátrányt je
lent, hogy még nem ismerik a 
minőséget.

Hogyan lehet csökkenteni a 
rezsit? Természetesen szóba ke
rült a konyha munkaerőhelyzete 
is, amely a konyhák összevo

Térítési díjak 2005-ben:

Bölcsőde
Jelenlegi (Ft)

192
Elfogadott (Ft)

212

Óvoda 209 230

Iskola Ixétk. 163 179
Iskola 3x 255 281

Kötelező étk. 186 205
Pedagógus 202 223
Vendég 415 457

násával alig csökkent. Jelenleg 
21 fő dolgozik itt, közöttük 5 
szakács. A HACCP pontosan 
előírja, hogy az egyes munka-fo
lyamatokhoz hány ember szük
séges, vagyis a végletekig nem 
lehet lecsökkenteni a létszá
mot. Mindenesetre a képviselő
testület szükségesnek mondta ki 
a tényleges munkaerőszük
séglet felmérését, és a racionali
zálás valószínűleg a következő 
ülések visszatérő témája lesz.

R.Z.

Mit végeztünk 2004-ben, mit tervezünk 2005-ben?
(Folytatás a 4.oldalról)
épül a Tüdőbeteg-gondozó In
tézet mögötti területen.

2005. évi terveinkben szere
pel, hogy pályázatot adunk be 
városközpont rehabilitáció 
tárgyában. A pályázat kereté
ben megvalósulhat a Szabad
ság tér felújításának befeje
zése, illetve megkezdődhet a 
Szabadság tér-Petőfi utca- 
Templom köz-Kossuth Lajos 
utca közötti városrész város
központtá történő átalakítása. 
Jánosi János főépítész elkép
zelése szerint itt egy belső vá
rosközpont alakulna ki, üz
letekkel, kávézókkal, sétáló ut
cákkal. Természetesen ez nem 
megy egyik napról a másikra. 

Nagyon komoly egyeztető! és 
tervezői munkát kell elvégezni. 
Forrást ettől a pályázattól remé
lünk.

Ennél kisebb léptékű, de fontos 
és többek által régóta várt munka 
a posta előtti gyalogátkelőhely 
kiépítése. A szükséges tervek és 
engedélyek beszerzése folya
matban van, várhatóan 2005-ben 
elkészülhet az új „zebra” ezen a 
veszélyes helyen.

Kihasználva a kábeltelevízós 
hálózat nyújtotta lehetőséget,
2005-ben  megkezdődhet a helyi 
televízió adása. Első lépésben az 
önkormányzati csatornán (jelen
leg az információs csatorna) 
képújság indul, majd heti négy
órás adással közszolgálati mű

sort nézhetnek a helyi történé
seket érdeklődéssel figyelők. 
Remélhetőleg a szolgáltatás mi
nősége is sokat javul majd.
Egyelőre nincs döntés a kom

munális adó jövő évi felhasz
nálását illetően. Többféle el
képzelésről esett szó a kép
viselők között, döntés február
ban várható. Természetesen 
várjuk ötleteiket, javaslataikat a 
mintegy 3,5 millió Ft-ból meg
valósítható feladatokra. Most is 
olyan dolgot kellene elkészíteni, 
ami nem egy utcához, város
részhez, intézményhez kapcso
lódik, hanem ami mindenkit 
érint.

Látva a jövő évi költségvetés 
által szűkre szabott kereteket, 

már most elmondhatjuk, nem 
lesz könnyű dolgunk. Biztosan 
foglalkoznunk kell a költségve
tési hiány csökkentésével, mert a 
mostani tendencia semmi jóval 
nem biztat. A várható nehéz
ségek ellenére remélem, leg
alább olyan és annyi munkát tu
dunk végezni mint 2004-ben.

S hogy céljainkat közösen meg
valósíthassuk, kívánok minden 
aszódi polgárnak békés, áldott 
karácsonyi ünnepeket, valamint 
jó egészséget, erőt és töretlen 
munkakedvet 2005-re.

Kovács Tamás 
alpolgármester
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Biztonságosan, szerek nélkül
Kistérségi vetélkedőt rendeztek a polgárőrök és a rendőrök

A csapatok diák tagjai kerekpáron... ...felnőtt tagjai négy keréken bizonyították ügyessségüket
A közlekedési ismeretek el

mélyítése és a drogokkal kap
csolatos információk átadása 
volt a célja annak a kistérségi 
vetélkedőnek, amelyet a Gö
döllői Rendőrkapitányság és a 
Galga Polgárőr Egyesület kö
zösen rendezett meg Aszódon a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kolában. A négy gyermekből és 
két felnőttből álló csapatokra 
szellemi és ügyességi feladatok 
egyaránt vártak. Amíg a diákok 
a tornateremben kialakított ke
rékpárpályán ügyeskedtek, 
addig a felnőttek a vasútállo

más területére telepített rutinpá
lyán bizonyítottak egy tesztgép
kocsi segítségével. Á KRESZ- 
tesztet egyik korosztály sem úszta 
meg, hiszen mindenki közleke
dik, illik tehát pontosan tudni a 
szabályokat.
A tét nem volt kicsi, a fodíjat egy 
színes televízió jelentette. Ezt vé
gül a domonyi általános iskola 
csapata nyerte, megelőzve a 
kartali és az aszódi gárdát.
- A program voltaképpen a ta
vasszal indított és több előadást 
megélt Polgárőr Szabadegyetem 
folytatása - nyilatkozta lapunk

nak Szenoráczky Ferenc, a 
Galga Polgárőr Egyesület elnö
ke. - Igyekszünk mindent meg
tenni azért, hogy a gyermekeink 
minél biztonságosabban közle
kedjenek. Van egy másik ve
szély is, nevezetesen a kábító
szer. Nemrégiben vásároltunk 
egy úgynevezett drogtáskát, 
amelynek segítségével a térítők 
által megcélzott réteg, a diákság 
tagjai pontosan megismerhetik, 
hogyan néznek ki az egyes sze
rek, milyen módon próbálják 
őket rászoktatni az árusok, és 
milyen veszélyei vannak már a 

kipróbálásnak is. A rendezvény 
lebonyolításában partner volt a 
Gödöllői Rendőrkapitányság és 
a Csengey Gusztáv Általános Is
kola, köszönet illeti őket ezért, 
csakúgy, mint a hatvani Suzuki 
Sós Kft-t, amely a tesztautót a 
rendelkezésünkre bocsátotta. Az 
igazság az, hogy eredetileg ki
lenc csapattal számoltunk, ám 
valamilyen oknál fogva Túra, 
Hévízgyörk és Verseg együtte
se nem érkezett meg. Jövőre sze
retnénk kiteijeszteni harmincöt 
településre ezt a vetélkedőt.

R.Z.

Nem a főútvonal mellé való a síremlék
A PEMÁK illetékesei hivatalosan nem tudtak a szikláról

A síremlék - vagy magánemlékmű? - elvonja az autósok figyelmét

Mostanában igen sok szó esik a 
bagi csomópontról, pontosab
ban arról, hogyan lehetne azt 
biztonságosabbá tenni. A törek
vés a közelmúltban bekövetke
zett halálos kimenetelű baleset 
nyomán erősödött meg.
Néhány hete az itt elhunyt fia
talember emlékét már nem a 
szokásos kereszt őrzi, hanem 
egy hatalmas, legalább másfél 
köbméteres szikla. Sajnos ez 
minimum két okból balesetve
szélyes. Feltűnő mivolta miatt 
elvonja az autósok figyelmét. 
(Ottjártamkor majdnem bal
esetnek lettem szemtanúj a, egy 
Bag felől Gödöllő irányába 
kanyarodó gépkocsi vezetője - a 
síremléket figyelve - nem adta 
meg az elsőbbséget a Gödöllő

felől érkező gépkocsinak. Cen
tiken múlt az ütközés.) A másig 
baj, hogy vészhelyzet esetén ép
pen a “lehetséges menekülés” 
útjában vanakő.
Lapunk annak járt utána, sza

bályosan történhetett-e a szikla
kő kihelyezése. Cserni János 
rendőr százados, a Gödöllői 
Rendőrkapitányság Közleke
dési Osztályának vezetője hely
telennek tartotta a szikla oda
telepítését, majdaPEMÁK-hoz 
irányított, mivel az ügyben nem 
a rendőrség az illetékes. Major 
Tamás a közútkezelő cég üzem
vezetője hivatalos bejelentés 
híján nem tudott a kőről, amely
nek - mivel a közút űrszelvé
nyébe került - elhelyezése tilos, 
ígérete szerint egy helyszíni 
szemlét követően lépéseket 
tesznek a szikladarab eltávolítá
sára, amely -megítélése szerint 
- kegyeleti okok miatt nem lesz 
könnyű. R. Z.
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Mire jó a kistérségi társulás?
Beszélgetés Bagyin Józseffel, a szerveződés elnökével

A 2004-es esztendőt a kis
térségek megalakulásának 
időszakaként is jellemez
hetjük. A lázas szerveződés 
oka az volt, hogy átalaku
lóban van a támogatási rend
szer, a jövőben csak azok a - 
bizonyos feladatok megoldá
sára benyújtott- pályázatok 
számíthatnak támogatásra, 
amelyek több település össze
fogását tükrözik. Az önkor
mányzatok viszont nem szí
vesen adják fel önállóságu
kat. Az Aszódi Kistérségi Te
rületfejlesztési Társulás a 
második körben, az elő
írt határidőre megalakult, azt 
követően, hogy Túra is aláírta 
az alapító okiratot. Bagyin 
József polgármestert, a kis
térség elnökét, a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács tag
ját elsőként arról kérdeztük, 
hol tart a társulás szervezeti 
kialakítása.
- A jogszerű megalakítást kö
vetően megkaptuk a KSH-szá- 
munkat, majd a közös megál
lapodásunknak megfelelően 
benyújtottuk fejlesztési pályá
zatunkat, amin 13 millió Ft-ot 
nyertünk. Ebből a pénz
ből a térségfejlesztési progra
munkat kívánjuk elkészíttetni. 
Ez ajelenlegi állapot.
- A kistérség, vagyis az érin
tett 9 település polgárai mit

Kisjavítások: bőséges várólista
A balesetveszély elhárítása élvezett elsőséget

Alig változott idén a kisja
vítási munkák listája. Csupán a 
Kondoros téri rámpajavításra, 
valamint a tavaszi kátyúzásra 
került sor. A többi tétel váró
listán maradt, mivel olyan fel
adatokat is el kellett végeztetni 
az önkormányzatnak, amelyek 
eredetileg nem voltak beter
vezve, ám időközbeni állapot
változásuk balesetveszélyes 
helyzetet teremtett.
Az úgynevezett halaszthatatlan 
munkák között szerepelt az 
utak, útburkolatok javítása. 
Erre 1,6 millió Ft-ot költött a 

remélhetnek, mire jó ez a szer
veződés?
- A kistérségi társulás azt célozta 
meg, hogy a települések a gaz
daságtalanul működtethető in
tézményeiket lehetőleg közös irá
nyítás alá vigyék. Ennek előz
ménye, hogy az 1990-es önkor
mányzati törvény nagy függet
lenséget adott a településeknek, 
és gyakorlatilag semmiféle kor
látokhoz nem kötötte az intézmé
nyek alapítását, működtetését. Az 
1990- 94-es időszakban az állam 
még segítette is újak létrehozását. 
Ugyanakkor már 1994. végén le
hetett látni, hogy ezek - főleg a 
kistelepüléseken - túlméretezet
tek, nem működtethetők gazda
ságosan. Az önkormányzatok 
1994. után az állami támogatáso
kat „megfontoltabban” kapták, 
vagyis központilag próbálták ele
jét venni annak, hogy újabb isko
lák, óvodák jöjjenek létre akkor, 
amikor a gyermeklétszám egyre 
csökken. A folyamatnak az a célja
- és az Európai Unióban is ez a 
trend -, hogy olyan kis járások 
jöjjenek létre, amelyek gazdasá
gosan tudják működtetni a kör
nyéküket teljes egészében ellátó 
alapintézményeket.
Magyarországon a kistérségek 
létrehozásának az volt a vezérelve
- hasonlóan a régi járásokhoz -, 
hogy egy-egy nagyobb település 
köré csoportosuljon több kicsi. A 

város. Közel azonos összeget igé
nyelt a járdák javítása (1,3 millió 
Ft.) Rácsok, korlátok javítására 
907 ezer Ft-ot, közúti jelzőtáblák 
kihelyezésére, pótlására 386 ezer 
Ft-ot fordítottak. Volt még egy té
tel, nevezetesen egy csapadék
víz-elvezetési munka, ami mint
egy 80 ezer Ft-ba került. Az el
végzettjavítások összértéke meg
haladja a 4 millió Ft-ot. Ahhoz, 
hogy a listán szereplő valamennyi 
tétel elkészüljön, 123,5 millió Ft- 
ra volna szükség.
A képviselő-testületi ülésen az is 
elhangzott a kisjavítási munkák

társulási törvény azt mondja, ha 
három alapellátást biztosító terü
letre - oktatás, egészségügy, 
szociális ellátás - társulnak az 
önkormányzatok, akkor erre fej
lesztési pénzeket kapnak, a mű
ködtetésükhöz pedig magasabb 
normatív támogatás j ár.
- Ezek szerint a kistérségben 
lesznek közös működtetésű is
kolák, óvodák?
- Erre a mi térségünkben nincs 
akarat. Úgy tűnik, olyan társu
lást, nem lehet létrehozni, amely 
előírja, hogy a gazdaságtalan in
tézmények helyett egy nagyobb, 
gazdaságosabban működtethető 
intézmény jöjjön létre. Mondok 
egy példát: Verseg és Domony 
jelenleg nem akaija beintegrálni 
az iskoláját. Ezt valószínűleg 
presztízsvesztésként könyvel
nék el. A többi településeken ez 
nem jön szóba, mert ott kevésbé 
veszteségesek a tanintézmé
nyek.
- Aszódnak is van gazdaság
talanul működő intézménye, 
például a Szakorvosi Rende
lőintézet...
- Fogjuk is kezdeményezni en
nek a közös működtetését, csak
úgy, mint nagy valószínűséggel 
Túra a Szociális Otthonét. Ehhez 
természetesen meg kell kötni a 
szükséges megállapodásokat.
- A beszélgetés elején említet
te, hogy a társulás nyert 13

kal kapcsolatban, nem szeren
csés, hogy ezek elvégzése pénz
ügyi okokból mindig őszre, tél- 
előre húzódik. Ezt a kivitelezés 
sínyli meg. Ennek feloldására 
elhangzott egy javaslat: amikor 
látják már, a szóban forgó fel
adatcsoportra elegendő pénz 
marad, ezt elkülönítve a követ
kező év tavaszán rendeljék meg 
a munkákat. A kérdés az, nem 
jelentkeznek-e időközben olyan 
vis major munkák, amik nem 
csúszhatnak fél évet, illetve 
pénzügyileg megoldható-e ez a 
határidőkitolás. R.Z. 

millió Ft-ot, amiből a térség
fejlesztési program készül el. 
Lehet tudni, hogy ez konkré
tan mit fog tartalmazni?
- A készítője meg fogja nézni a 
települések rendezési terveit, és 
megvizsgálja térségünk potenci
ális lehetőségeit. Ilyen például a 
túrái termálvíz, vagy Aszódon a 
felsőoktatás beindítása. Erre ké
szülhetnek tervek, amelyek 
megvalósítására pályázati lehe
tőségeket keresünk.
Valószínű, hogy a térségfejlesz
tési program 2005-ben elkészül, 
amit aztán meg kell ismertetni a 
közmeghallgatásokon a polgá
rokkal, és el kell fogadtatni az 
önkormányzatokkal. Nem lesz 
könnyű menet, de ez a nagy fel
adata a 2005-ös esztendőnek.
- Az aszódi kistérség esetében 
nem többcélú, hanem terület
fejlesztési társulás jött létre, 
annak okán, hogy nem szí
vesen adják föl önállóságukat 
az itteni önkormányzatok. 
Csakhogy ennek ára van: 
amíg az aszódi kistérség 13 
millió Ft támogatást kapott, 
addig a veresegyházi közel 81 
millió Ft-ot. Miért sikerült ott 
megállapodni, és miért nem 
sikerült itt is többcélú társu
lást létrehozni?
- A titok valószínűleg abban 
rejlik, hogy Veresegyház jóval 
nagyobb település a környék
belieknél, míg Aszódot a la
kosság létszámát tekintve Kartal 
és Túra is megelőzi. Ezt úgy is le 
lehet fordítani, hogy ebben a kis
térségben nem Aszódon történik 
minden. Ugyanakkor abban biz
tos vagyok, ha az oktatás terén 
nem is sikerül megállapodni 
közös működtetésben, a szociá
lis és az egészségügy terén lehet 
együttműködés, gondolok itt 
például az orvosi ügyeletre, a 
családgondozásra, betegek táv
felügyeletére.
Sok minden kialakulatlan még, 
hiszen föl kell például állítani azt 
a munkaszervezetet, amely a tár
sulással kapcsolatos szervezési 
feladatokat látja el. Az iroda lét
rehozásáról közösen döntünk 
majd, ezt követően pedig pá
lyázatot nyújtunk be a működte
tésére. Összefoglalva tehát: a 
munka elindult, de látványos 
eredményekre 2005-ben még 
biztosan nem lehet számítani.

R.Z.
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Szemetelünk, szennyezünk és közönyösek vagyunk
Beszámolót tartott a városrendész

A város határába hordott 
szemétkupacok, tiltott helyen 
parkoló vagy éppen a gaz
dájuk által magukra hagyott 
autók, az üzletek tulajdono
sai által áruval elfoglalt jár
dák, kóbor kutyák stb. Gya
korlatilag nap mint nap ezen 
problémák megoldásával 
találja magát szemben a vá
rosrendész. Szenoráczky 
Ferenc egy esztendeje látja el 
feladatát. Ez idő alatt végzett 
tevékenységéről november
ben számolt be a képviselő
testületnek is.
Azt szokták mondani, a kör

nyezetünk olyan, amilyenné 
tesszük. Városunkban nem 
mindenki szemetel, nem min
denki szennyezi a környezetét, 
nem mindenki szegi meg az 
előírásokat. Viszont szinte 
mindegyikünkre jellemző a kö
zöny, könnyedén eltűijük má
sok szabályszegését, ha az köz
vetlenül nem érint bennünket, 
így látja ezt a városrendész, aki 
szerint saját ügyes-bajos dolga
inkban már korántsem va
gyunk ennyire „toleránsak”. 
Praxisában előfordult az is, 

hogy valaki felhívta őt azzal, 
hogy csináljon valamit, mert éj
szakánként nyüszít a szomszéd 
kutyája, vagy mert hangos a zene. 
Ilyen esetekkel nemigen lehet mit 
kezdeni, főleg nem négyórás 
munkaidőben.
A beszámoló szerint a szabály

sértőkkel szemben sok esetben a 
szóbeli figyelmeztetés is elegen
dő volt, ám akadt, amikor írás
beli figyelmeztetésre, illetve bün
tetésre került sor.
A legtöbb gondot a szabálytalan 
parkolás, illetve a parkolóhelyek 
hiánya okozza. A városrendész 
igyekezett valamennyi, közterü
leten hagyott, lejárt műszaki vizs- 
gájú autó esetében eljárni. Öt 
gépkocsit a MÉH-telepre szállít
tatott. Az egyik esetében nem volt 
kideríthető a roncs gazdája, így az 
intézkedés rendőrségi felügyelet
tel történt. Összességében 33 szó
beli és 17 írásbeli intézkedésre 
került sor.

A környezetvédelem területén 
jócskán akadt dolga Szenoráczky 
Ferencnek. Előfordult, hogy alap
vető higiéniai normák be nem tar
tása miatt kellett intézkednie, pl. 
az egyik ingatlan megtelt derítő

jéből az utcára folyt a szennyvíz. 
Az állattartás frontján a trágya 
elhelyezése miatt kellett több 
esetben hatóságként beavatkoz
nia.

Mindezek mellett továbbra is 
az illegális szemétlerakás jelenti 
a legnagyobb problémát. Meg
akadályozására a leghatéko
nyabb módszer a tettenérés vol
na, ám erre igen kevés az esély. 
A városrendésznek három ilyen 
esete volt. Két alkalommal rend
őrségi feljelentésre került sor, 
egy alkalommal az illetőt a sze
méttelepre kísérte át az „áruval” 
együtt.
A közelmúltban a Pest megyei 
rendőrkapitány jóváhagyásával 
megalakult az úgynevezett „sze
métkommandó”, ami azt jelenti, 
hogy egy rendőrökből és pol

Forró nyomon: órák alatt elfogták 
az aszódi rablás elkövetőit

December 2-án az esti órákban egy vérző fejű férfi kért segítséget 
az aszódi MAV-állomás forgalmi szolgálattevőjétől. A helyszínre 
kiérkező rendőijárőmek elmondta, hogy Budapestről Egerbe sze
retett volna utazni. Mivel fáradt volt, megkérte a kupéban tartóz
kodó két útitársát, ha elaludna, Füzesabony előtt ébresszék fel. Ezt 
követően arra ébredt, hogy a két férfi rázogatja, hogy megérkeztek a 
jelzett településre. Ö, anélkül, hogy meggyőződött volna erről, 
gyorsan leszállt. Csak a vonat továbbhaladását követően vette észre, 
hogy Aszódon van. A két ismeretlen férfi ekkor már mögötte haladt. 
Szóvá tette nekik, hogy rossz helyen szállították le. Sokáig nem be
szélhetett, mivel az egyik férfi, - a sötétséget és az elhagyatott állo
másrészt kihasználva - ököllel az arcába vágott, majd miután el
esett, mindkét férfi ütni-rúgni kezdte őt. Ezt követően elvették 
értékeit, igazolványait és mobiltelefonját, majd elszaladtak.
A sértett által adott személyleírás alapján rövid idő alatt elfogták a 

MAV-állomás környékén a két feltételezett elkövetőt, akik nem so
káig tudták ártatlanságukat hangoztatni, mivel ruházatuk átvizs
gálása során előkerültek a sértett tulaj donát képező dolgok.
K. Sándor és R. József kömlői lakosokkal szemben a Gödöllői 
Rendőrkapitányság erőszakos, fenyegetés alkalmazásával elkö- 
vetettrablás bűntett megalapozott gyanújával indított eljárást. A két 
elkövetőt - tekintettel a bűncselekmény súlyosságára - előzetes 
letartóztatásba helyezte.

Kovács Zoltán

A rendőrség ezúton kér mindenkit, hogy a karácsonyi bevásárlások 
alkalmával fokozottan figyeljen értékeire. A pénztárcát lehetőleg a 
ruházat belső zsebében tartsa, csakúgy, mint a mobiltelefont. Érde
mes a vásárlásra szánt összeget több, kisebb egységre bontva tartani 
magunknál. Ha ez így történik, a zsebtolvajoknak nem vagy csak 
alig lesz esélyük a számukra eredményes elkövetésre.

gárőrökből álló csapat rendsze
resen járőrözik majd a népszerű 
illegális lerakóhelyek környé
kén.
Parlagfűirtás elmaradása miatt 

15 lakossági bejelentés érkezett 
Szenoráczky úrhoz, de úton-út- 
félen is megszólították emiatt. A 
statisztika 20 írásbeli felszólítást 
rögzít, 22 esetben elég volt a szó
beli figyelmeztetés.
A képviselő-testület elégedett 
volt a végzett munkával. Akadt 
olyan városatya, aki megfonto
lásra érdemesnek tartotta, hogy 
a városrendészt ne napi négy, ha
nem hat, esetleg nyolc órában 
foglalkoztassák. A parkoló
helyek hiányát a grémium is ér
zékelte, és néhány javaslat is 
elhangzott. Az érdemi megol
dásra azonban még várni kell...

200 zsák szemét

Nem írtam el a számot, valóban ennyi zsákra volt szükség ősz
szel a Petőfi-forrásnál végzett nagytakarításnál. A Galga 
Polgárőr Egyesület által végrehajtott akció után egy kicsit felsó
hajthatott a természet a sokak által kedvelt vízvételező helynél. 
Nem sokáig. Ha valaki mostanában jár arra, nem tapasztal vál
tozást. Pontosabban: ugyanolyan szemetes a terület, mint ko
rábban. Kép és szöveg: R.Z.
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Vujity Tvrtko:
Angyali történetek 

a pokolból

Amikor a szerző 2000-ben 
meg akarta jelentetni pokoli 
történeteit, egyik kiadó sem 
látott benne fantáziát. Azzal 
utasították őt el, hogy a tévé
ben már látták az emberek 
ezeket, a könyvre senki sem 
lesz kíváncsi. Tvtrko hiába 
érvelt azzal, hogy egyfajta 
személyes naplót készített, 
csukott fülekre talált. Nem 
volt más lehetősége, mint a 
magánkiadás. Egy kis váci 
nyomda nyomtatta ki a Tizen
két pokoli történet című köte
tet, ötezer példányban. Talán 
az itt dolgozók sem gondol
ták, hogy a végén ez lesz a 
nagy üzletük: egy hónap múl
va már nyolcvanezer fölött 
járt a példányszám. Egy esz
tendő elteltével, amikor az 
Újabb pokoli történetek elké
szült, írójának már nem kel
lett házalnia a kézirattal.
A szerző - bár a sorozat har
madik kötetének az Utolsó 
pokoli történetek címet adta - 
úgy érezte, még mindig van 
mit kiírnia magából. Újrakez
déseket, torokszorító vagy 
éppen mulatságos epizódo
kat, amiket az Elet produkál.

Emlékeznek még Kandech 
Evelinre, a Megasztár egyik 
döntősére, akinek édesapjára si
került rátalálni Sierra Leoné
ban? Az erről szóló fejezet nem
csak apa és leánya egymásra 
találásáról szól, hanem az or
szágról is, ahol akkora a nyomo
rúság, hogy emberek halnak 
éhen, ahol mindennaposak a tö
meggyilkosságok. Persze ehhez 
nem kell ilyen messzire utazni, 
elég visszamenni időben tíz 
évet, és délre utazni, Szaraje
vóba. Egy évtized kellett ah
hoz, hogy a szerző megnyissa 
emlékezete zsilipjét és írjon a 
délszláv háborúról.

És ha már angyali jelzőt visel
nek a történetek, nem marad
hattak ki azok a sztorik sem, 
amelyek a nevetés könnyeit 
csalják a szemükbe. Hiszen már 
önmagában megmosolyogtató, 
hogy Tvrtko a kongói tévé akk
reditált munkatársaként járt az 
olimpián, filmet forgatni a Kon
gói Köztársaság vívójáról, akit 
egy magyar taxisofőr készített 
fel az olimpiára. Hogyan is van 
ez? Olvassák el a könyvet, ab
ból minden kiderül!

R.Z.

Apróhirdetések

Lakberendezési szaktanácsadás és tervezés helyszíni kiszállással. 
Laukó Lenke lakberendező. Telefonos egyeztetés: 0630311-2757
Eladó Új-Hatvanban a Móra Ferenc-Kosztolányi út sarkán, 
599 négyzetméteres telken, 140 négyzetméter alapterületű, 50 
%-os készültségű családi ház. Érdeklődni lehet a 32 480-313-as, 
illetve a 32 480-435-ös telefonszámon.
Aszódon, a Kossuth Lajos u. 71. szám alatt (a Művelődés Házával 
szemben) üzlethelyiség kiadó. Ugyanitt eladó két fekvő szolárium. 
Tel.: 06 20 9416-533
Hangzó-és videoanyagok digitalizálása, DVD-re történő írása 
zajszűréssel, akár menürendszerrel is, minőségi nyersanyagra. 
Fotók CD-re mentését is vállalom. 20 974-3040
Eladó a Falujárók úti lakótelepen, téglából épült társasházban 1 
szobás, 41 négyzetméteres, összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, 
telefonos magasfőldszinti lakás. Irányár: 7,2 MFt. Tel: 20 9749-850
Jó állapotú, frissen vizsgáztatott, vonóhorgos Skoda 120 GLS 
100 ezer Ft-ért, Lady utánfutó friss vizsgával 40 ezer Ft-ért 
együtt eladó. Érdeklődés: 19 órától. 28 437-341

Karácsonyi készülődés
Karácsonyig minden pénteken 
különböző foglalkozások lesz
nek a könyvtárban. Például: 
képeslapkészítés, karácsonyi 
szavalóverseny és más hasz-

November 26-án adventi ko
szorú készítése folyt a könyv
tárban. Ebből az alkalomból az 
átlagosnál több gyerek látoga
tott el az intézménybe. Kati, a

könyvtáros és mi - mint kis se
gítőtársai -, buzgón gyűjtö
gettük a koszorúkhoz való kel
lékeket. Eleinte nagy volt a 
zsibongás, de a végére lecsilla
podtunk. A koszorúk készíté
sében Mészáros Melinda ker
tészmérnök hallgató volt a se
gítségünkre.

nos, kellemes elfoglaltság. Mi 
mindannyian nagyon jól érez
tük magunkat. Legközelebb is 
jövünk. A kíváncsiskodókat is 
szívesen várjuk!

Novák Nikolett, 
Gergely Klaudia,

Harkai Vivien

Karácsonyi jókívánság
A Városi Cukorbetegek Egyesületének nevében valamennyi 

aszódi polgárnak KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
kívánok, és az új esztendőre Arany Jánosjókívánságaitajánlom: 
“Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”

Búzás Pál
elnök

Közlemény
Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény köszöni az alapítvány ja
vára felajánlott 1 %-okat.

Az összeget közüzemi díjak rendezésére és egyéb, üzemelte
téssel kapcsolatos kiadásokra fordítjuk.

Tisztelettel kérem azokat, akik tehetik, a következő évben is te
gyenek felajánlást.
Jóindulatú támogatásukat előre is köszönöm!

Kaáli Nagy Kálmán
Az elektromos gyűjtemény alapítója



ASZÓDI

“Jól csak a szívével lát az ember”
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg - részlet)

Köszönetét mondunk azoknak az aszódi polgároknak, 
akik a népszavazáson igennel voksoltak.

FIDESZ MPSZ ASZÓDI CSOPORTJA

Fizetett politikai hirdetés.

DIVATban a GÁLA

Üzletünkben hasznoí és íiép ajándékot 
vátárdhaf íiereHeinek1 

(ünnepek utáni cserelehetőséggel.)
Békés, örömteli /<yrácsonyt'és bolclcy új écei''kicánunk mindenkinek)

Aszód, Kossuth L. utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

ORIGINAL JEANS
Levis TomTaylor TBYJEMs

Amiben biztos lehet!
Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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www.volkswagen.hu

IWW-771

Váltson Volkswagenre!

200 000 Ft-tal megint közelebb került Önhöz 
az új Volkswagen Polo! Most bármilyen használt 
gépkocsiját 200 000 Ft-tal többért számítjuk be.

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 VW Polo motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 • 7,61/100 kin, CO2 kibocsátása: 119-182 g/km. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az ajánlat 

korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig érvényes.

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


ASZÓDI

Röfös
méteráru és lakástextil üzlet

Hszód Kossuth L. u. 30.

GARDÉNIA
Függönyök, dekoranyagok, 
sötétítők, karnisok.

Téli ajánlatunk 
kord Lársony = íöMj szín 
antipillmges polár, 
baby plüss, 
íerííck, karácsonyi vásznak.
- ágytakarók, paplanok, ágyneműk,
- párnák, törülközők, viaszos vászon.

Közületeknek, intézményeknek ingyenes 
felmérés és további kedvezmények!

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

reu/ch
UMBRI

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

ipmóik fockoiúk
itiemcijip&x nmx m
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71.
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

Szolárium
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére!

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

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

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

◦ 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

◦ Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

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

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

8 (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: li-P: 6-17-ig, 

Szó: 6-12-ig

Kábeltelevízió

Az A-Moziplusz Kft. 34 tévéműsor 
minőségi vételét kínálja Önnek

Rácsatlakozási díjak:
családi ház 22.500 Ft
társasház (2-7 lakás) 10.500 Ft 
Tömbház (8 lakástól) 3.500 Ft

Előfizetési és üzemeltetési díjak: 
Teljes csomag (34 program) 2.360 Ft/hó 
Csökkentett csomag 1.560 Ft/hó
HBO prémiumcsatorna 2.500 Ft/hó

Tisztelettel várjuk csatlakozási igényének 
bejelentését ügyfélszolgálati irodánkban 

(Aszód, Kondoros tér 7) 
vagy a 28 400-021-es telefonszámon!

Nyitva tartás: hétfő: 12-18, kedd-szerda: 9-14, péntek: 12-14
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Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastély szállóban!
Ajánlatunk:
Szauna + belső medence: 790.- Ft./ óra

Tekepálya: 980.- Ft./ óra

Turbó szolárium: 2OO.-Ft./ 5 perc

Darts, ping-pong, rex: 480,-Ft./ óra

Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat!

Romantikus hangulatú éttermünkben 

megújult étlappal várjuk 

kedves vendégeinket!

Bejelentkezés: 06-28-438-437

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Minek álmodni, 
ha ébren is jó..,.

További információ:
Elephant Holding Rt. 
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: 42 888 99 
e-mail: info@elephant.hu 
www.malomdomb.hu

A XVI. kerületben, Árpádfölden, az 
Alsó-malom és Bóbitás utca sarkán.

• 31 - 107 négyzetméteres 
panorámás kertvárosi lakások

• 22 000 m2 parkosított terület
• díszkert játszótérrel
’ 24 órás portaszolgálat
• rugalmas fizetési feltételek

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
mailto:info@elephant.hu
http://www.malomdomb.hu


ASZÓDI

KÚTTÁ- HÁf
Aszód, Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (teljesértékü száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok] és 
ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, 
teknősöknek, halaknak,

-jrölyökneveléshez anyatejpótló és cumikészlet
-elő állatok széles választéka,
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 
tanácsadás.

ALEGJOBB
...kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Vásárlóinkat nyitva tartási időn kúiil is kiszolgáljuk.

Janbíhi Akcióiké 
Ezen hirdetés felmutatójának 

egyszeri alkalommal
MINDEN TERMÉK ÁRÁBÓL 

20% 
ENGEDMÉNYT adunk!

kellenes k-aricSonyi ünnepeket kívánunk 
ninaen kedves ügyfelünknek!

CDetjnyílt’
Mary

italkiskereskedés
y Aszód, Kossuth Lajos u. 41. (A Posta mellett) y

Kínálatom:
- sör, bor, pezsgő, égetett szesz,
- likőr, alkoholos üdítők,
- energiaitalok, ásványvizek,
- rostos és szénsavas üdítők,
- szörpök, tea, kávé,
- sütemények, édesség,
- dohányáru.
Esküvőkre, 

rendezvényekre
megrendelést felveszek!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18; szombat-vas.: 8-13

Riva-Lux Kft.

Hagyományos Háztartási Bolt
Átköltöztünk a Kosswtk L. u. 21-ből a 19-be!

I. SZÁMÚ 
í ÜZLET

fy Melyen:
II. SZÁMÚ

ÜZLET
-lakásfelszerelés,

» « ... .... “ f >» * *’ -' * u ~ ® f : ■ ’ . '-■
■ ....... “ 1 ■ ■ ' .. .. . \ ..< - „ ■■ . • . , \ ' i .

- edények,
- lábtörlők, kilépők,
- festékek, ecsetek, hígítók,
- létrák, söprűk,
- műanyag aruk.

- fodraszkellekek, hajfestékek,
- vegyi aruk, mosogatószerek, 
-illatszerek, parfümök,
- háztartási papíráruk,
- üvegáruk (poharak stb.),
- öblítők. . ■

.k-'a.’Ui :-?• .•'i A’ ■ A

Folyamatos akciókkal várjuk légi és új vásárlóinkat?
ííwiepeM!
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

A KÉPEN ELREJTETTÜK
HASZNÁLTAUTÓJÁT,
PLUSZ FÉLMILLIÓ FORINTOT!

Ha nem látja, keresse fel márkakereskedé
sünket, hogy a segítségére lehessünk.
Vásároljon december 15-ig új Skoda Fabiát' 
bármely karosszériaváltozatban, és használt 
autóját 500 000 Ft-tal többért beszámítjuk.

Ez egy igazán látványos ajánlat!
* Kivéve akciós modellek.

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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LADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.
Tel.: 06-30 627-8481

luilunk

Alkalmi ruhák, fiatalos tunikák, 
farmerek, nadrágok, fehérneműk,

Szeretettel 
rjuk régi és új

vásárlóinkat!
Nyitva tartás:

H-P.: 9-17, Szó.: 8-12
Ünnepi nyitva tartás: bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 

8-tól 12 óráig 
Kellemes

karácsonyit ünnepekeid

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Hatvan
Kossuth L. u. 3 Rákóczi út 3.
28 402-369 37 344-926

mobil: 30 680-8357

SZÁMÍTÓGÉPEK RÉSZLETRE!
Számítógépeinkre 3 év DÍJTALAN szervizelést vállalunk!

ASROCK K7S41 alaplap 
2000 MHZ AMD XP+CPU 
128/400 MB DDR 
40GB/7200 Maxtor HDD 
LG 52x CD Rom 
Samsung 1.44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
integrált VGA és hang

59.900 Ft (

AJÁNDÉK

FENYKEPEZOGEP!
LG 4160 16x DVD író 

16.990.-
Aszódi üzletünkben

Photo hall

Abit NF7 alaplap 
2500 MHz AMD CPU. 
512/400 DDR 
80GB/7200 Maxtor HDD 
Pioneer 16X (+/- DVD író 
SONY 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
ATI Radeon 9600 128 MB VGA

115.250 Ft
Asrock K7S8X alaplap 
2200 Mhz Sempron CPU 
GeForce4 MX 440 64 MB VGA 
256/400 DDR RAM
Maxtor 40 GB HDD
Toshiba 8x (+/-) DVD író 
ONY FDD, egér, billentyűzet 
Codegen ház + 300W táp

Digitális és hagyományos fényképezőgépek, multifunkciós készülékek, 

szkennerek, asztali DVD lejátszók és házimozi rendszerek, autós CD lejátszók, 

MP 3 lejátszók, fotópapírok

CANON MPC 370 HP Photosmart M305
multifunkciós kész.: 39.900.- 3,2 MP, opt+dig. Zoom: 34.990.-

Araink tartalmazzák az ÁFA-t!

Az aszódi

h DROGÉRIA
az ünnepek előtt megújult termékkörrel várja 

a kedves vásárlókat!
^Uj, természetes ^lapú női és férfi kozmetikum-család, 

bővebb yyógytermék választék, és az

ünnephez kapcsolódé ajándékok széles köre 

bővíti eddig kínálatunkat.
Felnőtteknek és gyerekeknek, 
tinédzsereknek és időseknek 
egyaránt talál kedvére való 

ötletes ajándékot a

Cím: Aszód, Kossuth Lajos u. 1. Nyitva tartás: K-P: 8-17; szó.: 8-12 Hétfő: szünnap
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Sport-táplálékkiegészítnk boltja 
Aszód Udvarház

Decemberi akció!
Dec. 14-től dec. 20-ig:
- sporteszközök

JESSICA 
fitness ruhák és férfi pólók továbbra is 

10 % kedvezménnyel kaphatók! 
Szerezz meglepetést karácsonyra kedvesednek, 

barátodnak Scitec termékekkel! 
Kérésre ajándékcsomagot is összeállítunk!

NYITVA:*-? 13-17-TG, SZOMBAT: 9-12 
HÉTFŐ: SZÜNNAP

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Pöttöm ^Kuckó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház) 
Babakelengye, 

kisgyermekdivat 
játékok

Tel: 06 30 415-0368

Pöttöm termekek
készítői áron

790 Ft-tól

690 Ft-tól

Teli sapka + sál

Teli badyk
löh-iink szeietteinek!

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

ZQ-LA2000
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Mezőgazdasági -és tehergépjármű-alkatrész bolt

2170 Aszód Kossuth L. u. 71. Pf.: 55
Tel./fax:28 500-450; 28 500-451 Mobil: 06 20 9416-533; 06 20 9111-104

Biztosan akar indulni télen is?
Vásároljon tölünk üj akkumulátort!

Nagy választékkal várjuk Önt!_____
Fagyálló 1, 5, 50, 200 kg-os kiszerelésben kapható!

Kistehergépjármű-alkatrészek 
forgalmazása:Transit, VW Transporter stb.

L Teljeskörű alkatrészellátás, szűrők kereskedése
Olajok és kenőzsírok, görgősláncok, 

Datentszemek, kardántengelyek nagy választékban kaphatók!

Alakformáló 
masszázs szalon

Aszód, OTP udvar
- Zsírégető-a lakformáló masszázs,
- svéd masszázs, It/X.
-talpmasszázs,
- i nf ra sza u n a
- pedikűr, manikűr,
-műköröm V

Bejelentkezés:

06 20 460-3982
Pedikűröst, manikűröst,

műkörmöst keresek!
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánok!

, Tel: 06 20 585-1660 Nyitva: H-P: 9-17: f '19
>WÉ^CIPOBOLT

Úi helyen; Aszód, Kossuth L. u. 2.
(Samu gazda és az Allateledel hözptt) —

WggHil AKCIÓ!
A hirdetés felmutatója 1 © % kedvezményt kap

a téli baKancsck árából!
Hótaposók 22-40-es méretig kaphatók!

Siesta, Melánia, Assó, Playshoes bébicipők,Hirsch 
biopapucsok 23-41 -es méretig, benti cipőmamusz, 

gumicsizma, zokni, harisnya stb. széles választékban.
Ünnepi nyitva tartás: bronz-, ezüst-, és aranyvasárnap: 9-13-ig.

DÍSZÁLLAT ÉS ÁLLATELEDEL
J Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett) 
r-t Nyitva tartás:H - P: 9-17; Szó: 8-12

Kellemes karáűohvi ünnepeket!
Decemberi akció: rgBM

Éheim komplett akvárium (541): 19.900.- 
(világítás, szűrő, fűtő, háttérposzter, hőmérő, 
vízelőkészítő szerek és haleledel)
Ünnepi nyitva tartás: 
decemberben szombatonként 8-17-ig, 
vasárnap 9-13-iá. Dec 24-én és 31-én: 8-13-iö.
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Tesztautó AKCIÓ! RENAULT

Kiváló állapotban lévő tesztautók jelentős kedvezménnyel, ajándék téligumi-garnitúrával.

Thalla Azúré 1,416V ezüst metálTwingo Season 1,216V 75 Le bordó metál 
Km: 13.000 Ar: 1.999.000 Ft
Felszerelés: szervó kormány, rádiós-magnó, 
elektromos csomag, 2 légzsák, indításgatló

Km: 18.000 Ar: 2.490.000 Ft
Felszerelés: kiima, 2 légzsák, szervokormány, 
elektromos csomag, rádiós-magnó, ködfényszóró

Clio Dynamique 1,4 16V 98 Le fekete metál
Km: 7.000 /ár: 2.890.000 Ft
Felszerelés: klíma, ABS, alufelni, el. csomag, 
4 légzsák, szervokormány.

Megane Berliné Auth. Plus 1,4 wv 98 Le angóra te métái 
Km: 4.000 Ár: 5.499.000 Ft
Felszerelés: klíma, ABS, 6 légzsák, szervokormány, 
elektromos csomag, pack él. cs., rádiós-magnó

megane Limousine Auth. Plus 1,616V115 Le ezüst metál
Km: 10.000 Ár: 5.699.000 Ft
Felszerelés: klíma, ABS, 6 légzsák, szervokormány, 
elektromos csomag, rádiós-magnó, pack el. cs.,

Trafic Komfort 1,9 dCi 100 Le ezüst metál
Km: 8.000 Ár: 5.599.000 Ft+ÁFA
Felszerelés: ABS, elektromos csomag, szervokormány, 
rádiós-magnó, 1 légzsák, tolóajtó, ködfényszóró

KEDVEZŐ HITELLEHETŐSÉG! Karácsonyig vasárnap is nyitva 9-13. óráig.

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.renault60.hu
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. BB autósiskola e,

GODOLLO
Telefon.=06(20)9414-638 06(28)419-529 

AKKREDITÁLT FELNŐTT KÉPZŐ INTÉZMÉNY.
GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ 

__________________ aszód nszn klubban__________________  

folyamatos kezdéssel ] 
^RBFE,CC+E,M,KATEGÓRIÁKBAN 

JELENTKEZÉS: A HELYSZÍNEN. ILLETVE
FOLYAMATOSAN AZ ASZÓDI OTP UDVARBAN MŰKÖDŐ 

SZILUETT ALAKFORMÁLÓ SZÉPSÉGSZALONBAN 
HÉTKÖZNAP 13h-18h KÖZÖTT KOVÁCS PÉTER 

ASZÓDI OKTATÓNÁL

TEL.:0620/981-8886

GYAKORLAT JÖVŐ ÉV ELSŐ NESYEDÉBEN. 
GARANTÁLT IDEI ÁRON!!!

EZENKÍVÜLDIÁKOKNAK KISMAMÁKNAK 50% KEDVEZMÉNY 
AZ ELMÉLETI TANDÍJBÓL!
-SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÁSI
LEHETŐSSÉGGEL
-ASZÓDI RUITNPÁLYA-IIÁZTÓLHÁZIG SZOLGÁLTATÁS.

MÓNI FOTO
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

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

Új digitális í
fényképezögpek 

érkeztek:
CANON P.S.A400 3,2 MP 42.990.-
CANON P.S.A75 3,2 MP 55.990.-
CANON P.S.A85 4,0 MP 65.990.-
CANON P.S.A95 5,0 MP 89.990.-

200 fajta éves naptár 
közül választhat!

Újdonság: lapozgatós éves naptár!

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! WUTANDÍJ-30% SZJA:36/A § ALAPJÁN.

OKÉV szám :07-025W3
INTÉZMÉNY AKKREDITÁLT LAJSTRQMSZÁM:0758.
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2004. november 9-től
2004. december 23-ig:

W

akciós fogyasztási hitelek!

Ünnepi nyitva tartás
2004. PÉNZTÁR ÜGYFÉLFOGADÁS

December 18. (szombat) 8-13
ÓRÁIG 8-1 4 ÓRÁIG

December 19. (vasárnap)

December 24. (Péntek)

December 25. 
(SZOMBAT)

December 26.
(vasárnap)

ZÁRVA

ZÁRVA

ÜNNEP

max. 500.000 Ft-ig 
max. 36 hónap 
évi, változó 15 % 

évi 3 %

ÜNNEP
December 27. (hétfő) 8-17 óráig 

December 28. (kedd) 8-15 óráig 

December 29. (szerda)8-15 óráig 

DEC 30. (CSÜTÖRTÖK) 8-15 ÓRÁIG 
December 3 1. 
(PÉNTEK)

8-1 8 ÓRÁIG

8-1 6 ÓRÁIG

8- 1 6 ÓRÁIG

8-1 6 ÓRÁIG

BANKSZÜNNAP

A hitel összege:
A hitel lejárata:
A hitel kamata:
A hitel kezelési költsége:
A hiteligénylő részéről a hitelokmányok
benyújtásával egyidőben fizetendő:
- pénzintézeti költség 500 Ft
A hitel folyósításakor befizetendők:
- folyósítási jutalék a folyósított hitel %-ában

egyszeri 1%

Teljes hiteldíj mutató 
5 évre, 

500.000 Ft összegre 
egyenletes törlesztéssel: 

20.34% (THM)

2005.
Január 01. (szombat)
Január 02. (vasárnap)
Január 03. (hétfő)
Január 04. (kedd)

Január 05. (szerda) 

Jan. 06. (CSÜTÖRTÖK)
Január 07. (péntek)

8- 1 5 ÓRÁIG

8- 1 5 ÓRÁIG

8- 1 5 ÓRÁIG
8- 1 3 ÓRÁIG

ÜNNEP
ZÁRVA

BANKSZÜNNAP
8-1 6 ÓRÁIG
8- 1 6 ÓRÁIG

8- 1 6 ÓRÁIG
8- 1 4 ÓRÁIG

kelcsvnfeltét elekkel'kapcsel&tbem 
dolgozóink készséggel'adnak tá/ékoztatást.

Kelteiéi karácíonyi űnhéHM él boldo? áj mítháéí ÍWáíirt fflMh kedvei ii^féííhtaek!
"7. / - f • jSzamitastechnika, 

irodatechnika szaküzlet a" i; ■ , . p'“

- szómfógépekés alkatrészek
- kellékanyagok: tintapatronók 388 Ft-iól 
-‘másoló-nyomtató készülékek 75.000 Ft-lóí
- CD, DVD lemezek folyamatos akciói.

Újra száguld a SULINEt Expressz 
Vásároljon szár t(tógépet akár 

60.000 Ft adó-visszatérítéssel!^ 
- - Már februárban visszakapja 

á vételár felét! I
■ ~~3r as- “«• H isamax sssss s sss a a

Használt számítógép akciód 
P Il-es-számítógép 
X • (Árainl| tartalma:

Notebook-oH széles választékával várjuk!

I

HMcAnBCLT

s,

’i

ek 15.O0O Ft-tóll
zák az ÁFA-t)

-

4;

ES 
ALLATELEDEL 

ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

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

Shimano Hyperloop 3.60 Ibs 
-20 % 15.200.-

MITCHGLL Carp Passión 3 Ibs
- 20 % 8.160-
SPRO GIGANT 3.2 m 30-50
- 20 % 16.800
Dam AT orsók 20% kedvezménnyel! 

CSALIHAL KAPHATÓI

Salgó-Triász Kft. 
Aszód, Kossuth L u. 24. 
(A VÖRPI-vel szemben 

Tel/fax: 28 500-955SALGÓ - TRIÁSZ

Csirkeláb 65 Ft/kg 
csirkefej 100 Ft/kg 
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.számyvég. 120 Ft/kg stb.

Fagyasztott húsok, 
száraz tápok, 
felszerelések 
és kiegészítők

MELLEMET KAfcÁCrOHyy!
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény!

Kelleme* karácsonyi ünnepeket!
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Az elektromosság hősei
Aszódi diák volt: dr. Tuschák Róbert

Életpályája azt bizonyítja, 
hogy aki iskolájának útmutatá
sait, tanításait elfogadja, és 
hasznosítja, igen eredményes, 
sikerekben gazdag életet biz
tosíthat magának.

Számos pozíciója, sok-sok 
díja jelzi azt, hogy pályáján ki
emelkedő sikereket ért el. Csak 
néhány a sok közül: Ziper- 
nowsky-díj, Akadémiai-díj, 
Széchenyi-díj, Csáki-díj, Szi
lárd Leó díj. Kitüntetései: 
Munka Érdemrend arany foko
zata (1987.), Magyar Köztár

saság Érdemrendje (1992.), Ma
gyar Köztársaság Csillagrendje 
(1999.) stb.
Adottságaiból következően saját 

ambícióval és szorgalommal érte 
el eredményeit. A családi háttér 
saját sorsáért való felelősséghez 
szoktatta. Középiskoláit az aszódi 
evangélikus Petőfi Gimnázium
ban végezte 1937. és 1945. kö
zött. 14 éves korától segítette 
egyedülálló édesanyját az anya
giak előteremtésében. Különböző 
korú diákokat korrepetált. Iskolá
ja nemcsak tudást közvetített, ha

nem önálló gondolkodásra is ne
velte. Szakemberként nem a le
xikális tudásra törekedett, ha
nem alkotóvá akart válni. Érett
ségi után a Műszaki Egyetemre 
jelentkezett. Már hallgatóként 
közreműködött az önálló villa
mosmérnöki kar megalakításá
ban. 1950-ben szerzett diplo
mát. Az 1951-ben megjelent 
Elektrotechnika tankönyvnek 
társszerzője volt. A kar tudomá
nyos munkáját nemzetközileg is 
elismerték. A villamos gépek 
kérdésével foglalkozott. A kuta
tási eredményeket azonnal hasz
nosították a gyakorlatban.

A kandidátusi fokozat meg
szerzése után a Ganz Villamos
sági Gyárban dolgozott. Az it

teni eredményeire alapozva ké
szítette el a disszertációját és 
megszerezte a műszaki tudo
mányok doktori fokozatát. 
1966-tól egyetemi tanár. Tizenöt 
évig az Automatikai Tanszék ve
zetője.

Európában az elsők között fej
lesztette a mikroprocessoros 
egyenáramú hajtást, aminek sza
badalmait az ARG cég is meg
vette. A középfrekvenciás rönt
gengenerátort ma is exportra 
gyártják. Ezen kívül több tucat 
szabadalma volt. 1991-től a 
MTA tagja Több társadalmi és 
szak-mai funkciót töltött be. 
1997-ben ment nyugdíjba. 
Büszkék lehetünk volt aszódi 
diákunkra. Kaáli Nagy Kálmán

Gratulálunk, Igazgató Lr!
Zsúfolásig megtelt decem

ber 4-e délutánján a Vár
megyeháza díszterme. Ezen a 
napon - évek óta - Pest me
gye Önkormányzata megye
napot tart, melyen elisme
résben részesülnek Pest me
gyekiválóságai.
Már túl vagyunk néhány díj 

átadásán, amikor a műsor
vezetőmegszólal:
„A Lajtha László-Díj átadása 
következik. Ez a díj adomá
nyozható a megye területén 
legalább 15 éve zeneiskolá
ban tanító pedagógusnak, 
vagy azoknak, akik a zenei 
kultúra terjesztésében ki
emelkedő tevékenységet 
folytattak. A Lajtha László- 
díj évente egyszer adomá
nyozható.

Pest Megye Közgyűlése 
2004-ben Lajtha László-dí- 
jat adományoz Rónai La
josnak az Aszódi Podma- 
niczky Művészeti Iskola 
igazgatójának.”

A bejelentést követően el
hangzott a méltatás, amelyet a 
szerkesztő a felterjesztések 
alapján fogalmazott meg.

Kedves Lajos! Külföldi el

foglaltságod miatt nem tudtad 
személyesen átvenni a díjat, 
nem láthattad, hogy veled 
együtt milyen sok kiváló em
ber részesült elismerésben ezen
a napon.
Bennünket, aszódiakat, akikje- 
len voltunk az eseményen büsz
keséggel töltött el, hogy végre 
elérkezett az idő, amikor sok 
éves kiváló szervező, pedagó
giai és művészeti munkád ered
ményeként elnyerted Pest Me
gye elismerését.
Valamennyi aszódi és Galga- 

menti művészetkedvelő, bará
taid, tanítványaid és munkatár
said nevében szívből gratulálok 
a kitüntetésedhez.
Szeretnék gratulálni a Barokk 

Zenekar kiváló tagjainak, akik a 
Te tiszteletedre is olyan színvo
nalas műsort adtak, hogy méltán 
kivívták a jelenlevők elismeré
sét.

Kívánok sok erőt és egészsé
get, hogy még hosszú éveken át 
végezhesd nagyszerű munká
dat a város és az egész Galga 
mente örömére.

Gersei Ferenc
képviselő

Ha baj van...
Rendőrőrs: 400-012 Mentőállomás 400-135

Üzenet
Reményik Sándor: Békesség Istentől

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom,- vihar, 
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítatlanul
Pihen a tenger s az ember szíve, 
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a 
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd 
AFeltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 
Hogy köszöntésünkben lélek legyen.
Vihartépett fák ágainkon mégis
Vad galamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
Békesség Istentől.
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Aszódi költő a Tényzivatarban”
A sikeres ritmusú vers váratlanul születik

Első olvasásra talán furcsának 
tűnhet írásom címe, így némi 
magyarázattal kell szolgálnom. 
A közelmúltban jelent meg 
ugyanis az Akkordia Kiadó 
gondozásában a Fényzivatar 
című antológia, melyben olyan 
költők és prózaírók művei sze
repelnek, akikét ilyen össze- 
fogottan még nem közöltek. A 
kötetet olvasva bukkantam rá 
szűk pátriánk fiára, Hegedűs 
Lajos tanár úrra. Az Aszódon 
lakó, de a szomszédos Kartalon 
tanító pedagógusról igen keve
sen tudhatják, hogy ő a szer
zője- többek között-az emlí
tett antológia néhány versének. 
Magáról így vall:

Líra mentes korban,
Azon kevesekközött verselek, 
Akiknek a szép szó ragyogás.
A gyöngyszem sorok böngé
szése,
Kellemes lelki gazdagodás.

Hiszem, nem kell különleges 
pszichológiai végzettség ah
hoz, hogy mélyen átérezzük e 
pár sorból azt a mély alázatot, 
mely édes anyanyelvűnk felé 
árad.

Ezzel a gondolattal áthatva 
kerestem fel az egyik nap dél
utánján Hegedűs Lajost, hogy 
róla és a versek születéséről 
beszélgessünk.

- Debrecenben születtem, 
1953-ban. Gyerekkoromat 
Püspökladányban töltöttem. 
Az irodalom szeretete, az írásra 
késztető erő kamaszkoromtól 
elkísér engem. Költeményeim 
közül eddig néhány megjelent a 
helyi újságokban, kalendáriu
mokban. Önálló kötet megje
lentetésére még nem volt lehe
tőségem és merszem sem igen 
-olvasom az antológiában lévő 
bemutatkozó sorokban.
A puszta tényeket közlő mon

datok után, kellemes hangulat
ban folytattuk tovább az ismer
kedést:
- Az Aszódi Tükörben olvas
tam tavaly decemberben egy 
felhívást azon versírók részére, 
akiknek még nem jelent meg 

kötete - kezdte a beszélgetést a 
tanár úr, majd így folytatta: - A 
felhívásra válaszolva én is küld
tem be verseket, melyeket a szer
kesztőség közlésre érdemesnek 
tartott. ígéretük szerint augusz
tusra szerették volna megje
lentetni a kötetet, melyben ma
gam hét verssel is szerepelek.
Egy kisebb késéssel ugyan, ok
tóberben meg is jelent a szer
kesztett anyag, Fényzivatar 
címmel.

- A versírást 14 éves koromban 
kezdtem. Mint annyi másnál, az 
első szerelmem volt az ihletőm. 
így eleinte szerelmes verseket ír
tam. Aztán, ahogy idősebb let
tem, egyre többet érdeklődtem a 
közéleti ügyek iránt. Abban az 
időben ezt pol-beat korszaknak is 
nevezték. A gimnáziumi osztály
társaimmal együtt egy kis együt
test alakítottunk. A dalszövege
ket természetesen én írtam. Saj
nos a főiskolai évek alatt nem 
folytattam a versírást, mert min
den erőmet a hivatásomra való 
felkészülésre fordítottam. A dip
lomám megszerzése után újult 
erővel kezdtem el ismét írni. A 
Kartali Kisbíró kalendáriumban, 
illetve a püspökladányi kalendári
umban is rendszeresen jelennek 
meg verseim.

Az ihlet sokszor váratlanul tör 
rám. Séta közben, vagy vonaton, 
utazás közben is. Hirtelen egy 
gondolat bevillan, amely arra 
késztet, hogy tollat ragadjak, és 
vers formájában íijak. Magamnak 
is és másoknak is. De nemcsak 
úgy öncélúan, hanem azért, hogy 
felhívjam a figyelmet valamire. 
Mostanában a köztémák kerültek 
a figyelmem középpontjába. Pél
dául a legutóbbi versemben a vi
lágot uraló agresszivitás foglal
koztatott. A tv-híradóban is job
bára szomorú hírek hallhatók. 
Szinte nincs olyan riport, mely az 
épülésről-szépülésről szólna.
A verseimben erre keresek meg
oldást, illetve remélem, hogy a 
fonák helyzet, amelyről tudósí
tok, valahogy megjavul, vagy jól 
megoldódik. így az én lelkem is 
megnyugszik, ha kiadom ma

gamból ezt az érzést, ezt a gon
dolatot. Aztán vannak más, han
gulati verseim is, amikor a vál
tozó természet szépsége ragad 
meg. Nagyon szeretem a tavaszt, 
ez örökzöld témám. Minden év 
ben olyan különleges hangulat
ban vagyok - főleg áprilisban és 
májusban -, hogy feltétlenül tol
lat kell ragadnom. Évről-évre, 
más-más megfogalmazásban 
próbálom megfogalmazni a 
tavasz tobzódó szépségét, válto
zatosságát, és iránta érzett cso
dálatomat.

Ha megszületett a vers, ma
gamnak elteszem, és időnként 
előveszem, olvasgatom. Ha va
lamilyen lehetőség van arra, 
hogy megjelenjen, akkor közzé 
teszem. Próbálkoztam prózával 
is, de a versek közelebb állnak 
hozzám. A különböző hangu
latokban született költemények 
különböző ritmussal fogalma
zódnak meg bennem. A hangsú
lyos verselési formát szeretem 
legjobban, mert ezzel tudom ki
fejezni leginkább az érzése
imet. Néhány szabad formájú 
verset is írtam már. Azonban 
legtöbbször egy régi, általam 
már megszokott formában írok. 
Természetesen próbálok változ
tatni rajta, de, hol jól, hol kevés
bé jól sikerül. Ez érdekes, mert 
sokszor, ha az ember szándéko
san akar megírni egy verset, az 
nem biztos, hogy sikerül. A sike
res ritmusú vers váratlanul szü
letik meg. írás közben a hagyo
mányos szóalakzatokat és ha
sonlatokat kedvelem. De nem 
idegenkedem a modemnek 
mondott motívumoktól sem. A 
hagyományosnak és modemnek 
tűnő motívumok tulajdonkép
pen azt a célt szolgálják hogy 
közérthetően és szókimondóan 
újam le, mit gondolok arról a 
közéleti témáról, amiről a ver
sem szól. Ilyen témájú versírás 
közben gyakran gyötrődöm: 
meijem én ezt leírni, ezt kimon
dani?
Aztán mégis meggyőzöm ma
gam: igenis ezt meg kell írni és 
ki kell mondani!
De ezt csak a leírt formában sze

retem. Mert, szerencsére csak 
ritkán kerülök olyan helyzetbe, 
hogy az általam írt verset fel 
kelljen olvasnom közönségnek. 
Ezt nem szeretem. Azonban arra 
már volt példa, hogy egy régi ta
nítványom szavalatában hallhat
tam egyik versemet. Nem taga
dom, akkor nagyon jóleső érzés 
töltött el.

Mint tanár, nagyon szeretném 
megszerettetni a gyermekekkel 
az irodalmat, és meg is teszek 
ezért mindent, de sajnos egyre 
kevesebben érdeklődnek az ol
vasás iránt manapság. Ez nekem 
is nagy szívfájdalmam, meg 
minden magyar szakos kollé
gámnak is. Ennek ellensúlyozá
sára hirdettünk versíró pályáza
tokat. De rendszeresen érkeznek 
máshonnan is pályázatok, felhí
vások, kiadványok. Tavaly volt 
egy sikeres próbálkozásunk, 
amikor "anyák napi" verset ír
tak a kartali kisdiákok. Ezeket 
Tápiószecsőre küldtük el. Közü
lük hat tanuló versei jelentek 
meg az ottani antológiában. Ma
gam az ismerőseim körében is 
próbálom elhinteni a versek sze- 
retetét. Sajnos változó sikerrel, 
mert egyre kevesebb az erre érző 
lélek.
Beszélgetésünk vége felé szóba 

került a jövő is. Úgy látszik, 
hogy az újabb versek már nem 
az asztalfióknak íródtak. Kará
csonyra újabb felkérés érkezett. 
Kell ennél szebb ajándék egy 
költőnek? AKI

Meleg 
üdvözlettel

Hosszú, vastag sötétségbe 
csomagol a tél bennünket, 

Nyújtózó, ásító éjben 
megmutatjuk a fényünket.

Kiderül kis ketyegőnkről, 
hogy szeretet szóró szív, 
családtag, barát, ismerős 
mitőlünk gondolatot hív.

Megítjuk a képeslapot, 
küldjük meleg üdvözlettel 
annak, akit karácsonyfánk 
közelében nem érünk el.

Hegedűs Lajos
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Egy kis nyelvelés
Mióta kapál a magyar ember?

Nyelvtan oktatásunk kereté
ben sokszor esik szó a szókincs 
kialakulásának, változásának 
kérdéseiről, többek között az 
elvonással keletkezett szava
inkról is. Ez utóbbiak alatt nyel
vünk szókészletének azt a ré
tegét értjük, amikor az általános 
gyakorlattal ellentétes irányú 
szóalkotás történik. Vagyis: tel
jesen normális dolognak tartjuk 
- és ez a mód a jellemző ha 
egy eszköz nevének tovább
képzett alakjából formáljuk 
meg az adott eszközzel végzett 
cselekvést. Pl.: kasza - kaszál; 
kanál — kana-laz; lapát — lapá
tol; ecset - ecsetel; fűrész - fű
részel stb. Bizonyos esetekben 
pedig ennek éppen az ellenke
zője történik: a meglévő igéből 
fordított logikával következtet
jük ki azt az alakot, amely az 
ige alapja lehetett volna, ha va
lóban az a szóalak lett volna 
előbb.

Talán két éve is már, hogy er
ről írtam, s akkor megígértem, 
hogy a kapál ige és a kapa mun
kaeszköz szavaink viszonyára 
visszatérek. Akkor olyan sza
vak társaságában esett szó a té
máról, mint a parancsol - pa
rancs; perel-per stb. Az em
lített példák esetében a hosz- 
szabb igei alak volt az elsődle
ges, s a nyelvérzék egyfajta 
visszafelé ható logikával alkot
ta meg a parancs és a per főne
veket. A parancs a katonai 
nyelvből, a per pedig a jogi ki
fejezések köréből magyaroso- 
dott. Az előbbire természete
sen volt régebbi szavunk, amit 
a Biblia ma is őriz, hiszen er
kölcsi értékrendünk alapját ké
pezi a tízparancsolat, vagy 
nemegyszer használjuk azt a ki
fejezést, hogy „megy, mint a 
parancsolat”, ha minden rend
ben, az előzetes elképzelésnek 
megfelelően történik. A nyel
vészek ebbe a körbe sorolják a 
kap szavunkat is. Azt tanít- 
ják/hirdetik, hogy őseink ezt a 
fölműveléssel együtt a szlá- 
voktól vették át. Hogy melyik 
szláv népcsoporttól, abban már 
nem nagyon foglalnak állást.

Nos, ez az a kérdés, amit én erő
sen kétlek. Erre utaltam akkor is, 
amikor a felsorolt példák körébe a 
nyelvtankönyvek adatai kedvéért 
vettem fel a kapa szót. Ma már a 
történészek sem nagyon vitatják, 
hogy őseink már a honfoglalás 
előtt is foglalkoztak földműve
léssel. Ha pedig azt is végiggon
doljuk, hogy a régészeti kutatá
sok során előkerült tárgyakon 
olyan növényi díszítések is talál
hatók nagy számban, amelyek 
nem feltétlenül északi irányból

Ha beszédhibás a gyermek
34. éve tanítok beszédhibás 
gyermekeket az Aszód kör
nyéki óvodákban. Logopédiára
- magyarul beszédjavításra - 
azok a 4 évnél idősebb óvodá
sok járnak, akik a magyar be
szédhangok helyett más, illetve 
torzan ejtett hangokat használ
nak beszéd közben.

Oka legtöbbször a fej és a nyak 
izmainak a renyhe működésére 
vezethető vissza. A jelzett prob
léma igen egyszerűen javítható:
- Gyermekét fektesse hanyatt a 
szőnyegen!
- Kéije meg, hogy emelgesse a 
fejét!
- Számolja meg, hányszor tud
ja! (Ez lesz az alap, amiről a 
gyakorlás el fog indulni.)
- A következő alkalmakkor 
mindig többet teljesítsen, de az 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetét családom és a magam nevében 

mindazoknak, akik az ítéletidő ellenére eljöttek vagy elindultak, 
hogy drága Édesanyámat, Zádor Lászlómét elkísérj ék utolsó útjára.

Köszönöm a részvétnyilvánításokat, a koszorúkat és virágokat.
Mindenkire kérem, aki fájdalmunk enyhítésére törekedett, Isten 
áldását, és a mienknél sokkal boldogabb, kegyelemteljes Karácsonyt 
kívánok!

Hőnigné Zádor Éva

Lapunk leéköielebb január 20-áh iehik rhe?í

történő vándorlásra utalnak, az is 
elképzelhető, hogy a honfoglaló 
törzseknek legalább egy része 
olyan térségből érkezett, ahol 
ismerni kellett a szőlökultúrát, a 
szőlőművelést. Márpedig jól 
tudjuk, hogy a szőlőművelés
nek fontosabb eszköze a kapa, 
mint az ásó. Annál is inkább, 
mert a szőlő olyan talajon is 
megél, amelyen más kultúrnö
vény nem mindig.
Úgy gondolom, hogy őseink 

valóban ismerhették a kapát. 
Annál is inkább, mert a nyelvé
szek által feltételezett kopati 
szláv igealak szótöve a szláv 
nyelvekben annak a szónak fe
lel meg, amely az ásás művele- 

emelgetések száma ne haladja 
mega30-at.
- A gyakorlatot minden nap, tet
szés szerinti időszakban végez
tesse el!
Mivel kisgyermekekről van szó, 
játékos gyakorlatokkal lehet se
gíteni a helyes hangképzést. A 
velem való játékos foglalkozás 
5-10, míg az otthoni gyakorlás 
3-5 percet jelent naponta. A fel
adatokat mindig leírom, leraj
zolom, hogy könnyebb legyen 
megérteni, mit is kell csinálni. 
Mind az óvodai, mind az ottho
ni gyakorlás során a tükör előtt 
kell ülni, mert a kisgyermek a 
felnőttet utánozva tanulja meg a 
helyes száj-és nyelv állásással 
kialakított ép hangot. A pár per
ces otthoni gyakorlás nagy kon
centrálást igényel a felnőttől és a 

tével összefüggő szóbokorhoz 
tartozik. Márpedig tudjuk, hogy 
az ásás és a kapálás - ha még- 
annyira a talaj megforgatásával 
kapcsolatos mindkettő - egé
szen másfajta munkavégzést 
jelent. Körülbelül annyira, mint 
a kony-aművészetben a sütés 
meg a főzés. Ha pedig a szláv 
nyelvek ma arról tanúskodnak, 
hogy a vélelmezett szótő az 
ásással kapcsolatos, őseink min
den bizonnyal ismerték a kapát, 
s dolgoztak is vele. Akkor vi
szont a kapa szavunk nem kelet
kezhetett elvonással, hanem 
csak a szóképzés normális rend
je szerint.

-G-l

gyermektől egyaránt. Ezért is tö
rekedjenek arra, hogy semmi
féle zavaró hatás ne legyen ez
alatt. Igen fontos az is, hogy ne 
legyen beteg, nyűgös a gyermek 
(a felnőtt se), mert ez bizony az 
eredményesség rovására megy. 
Az “r” hang az egyik legnehe
zebben megtanulható magyar 
hang. Aki ezzel a hibával küzd, 
rendszerint hosszadalmas gya
korlás árán sajátítja el a helyes 
képzési formát. Az említett hang 
képzéséhez erőteljesen kell rá
fújni a nyelv hegyére. Emiatt na
gyobb mennyiségű levegő tá
vozik el a tüdőből. Ennek követ
keztében nagyon lecsökken a 
vérben az oxigén szintje, mely 
fejfájáshoz és szédüléshez ve
zethet. Ajánlatos megfogadni a 
logopédus tanácsát, hiszen a 
gyakorlatok mindig a kisgyer
mek képességéhez, de legfő
képp a tűrőképességéhez iga
zodnak.
Végezetül: a gyakorlás újabb és 
gazdagabb élményhez juttathat, 
szülőt és gyermeket egyaránt. A 
gyermekben olyan képességeket 
is felfedezhetnek, amire eddig 
nem is gondoltak. Nagyon bíz
zanak a gyermekükben, de ön
magukban is, mert csak így lehet 
eredményes aközös munka!

Amennyiben bővebben ér
dekli Önöket a téma, szívesen 
tartok előadást egy későbbi idő
pontban. Igényüket, kérem, je
lezzék a szerkesztőségben!

Kovács István
logopédus
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Társasházi együttélés
Aszódon az 1950-es években 

több lakótömb épült fel a Mű
szergyár dolgozói számára. 
Később, az 1960-as években a 
honvédség és a tanács is csat
lakozott a lakótelep felépítésé
hez. Ezek a lakótömbök újak 
voltak, szépek és gond nélkü
liek.

Az 1980-90-es években le
zajlott egy tömeges lakáspriva
tizáció, ezek az épülettömbök, 
illetve a lakótelepi többlakásos 
bérházak egyre nagyobb szám
ban alakultak át társasházzá. Az 
ötvenéves épületek örökölt fi
zikai helyzete, állapota, az el
térő tulajdonosi felfogás, s 
anyagi helyzet miatt mára már 
rengeteg problémát jelent a tár
sas együttélés.
A tulajdonosok közömbös vi

selkedése, nemtörődöm hozzá
állása, illetve okoskodása sok 
gondot jelent, valamint a szak
szerűtlen kezelés is kárt okoz 
egyes társasházak életében.
Ezek az épületek ötven évesek, 
amikor felépültek újak, szépek 
voltak. A Műszergyár, a Hon
védség, a Tanács üzemeltette, a 
lakbér fejében. De sajnos, el
adáskor már jelentkeztek prob
lémák.
- Ötvenéves vagyok - kiabált a 
ház, rossz mindenem, öregek a 
vízvezetékeim, a csőrendsze
rem, beázik a tetőm, a va
kolatom sem a régi... FIGYEL
JETEK RÁM! TÖRŐDJE
TEK VELEM!!
A tulajdonosok közös költ

séget kezdtek gyűjteni, ami úgy 
látszik nem elegendő. Egy tető 
felújítása 2 millió Ft körül van, 
nem beszélve a tatarozásról. 
Fizetni kell a biztosítást, s mellé 
jön a többi kiadás: víz, áram, 
adóbevallás, könyvelés, OTP- 
számlavezetési díj. Szóval több 
százezer forint a rezsi. Amit 
egyes emberek úgy gondolnak, 
nem kell fizetni, vagy ha már 
fizetni kell, az legyen minél 
kevesebb, mondjuk ezer forint 
körül, aki pedig a társasháznak 

dolgozik, ingyen tegye azt, és 
örüljön, hogy dolgozhat.
Kérem, a régi rendszer elmúlt. 
Vége a műszergyári, honvédségi, 
tanácsi üzemeltetésnek, már 
minden költség a tulajdonosokat 
terheli. (Remélem, nem feledik: 
új épület: kevesebb kiadás, régi, 
ötven éves épület: több kiadás.) 
2003-ban új társasházi törvény 
került elfogadásra, ami megpró
bálja összefogni a társasházak 
életét.

Az alkalmazható jogi és anyagi 
eszközök adta lehetőségek haté
kony kihasználása önmagában 
még nem elegendő. Nem szabad

Autóstáska
Fene tudja, miért, de a fránya 

autóstáskák gyakran okoznak bá
natot és örömet is, e gondokkal te
li életben az automobilizált embe
reknek. Én már mindkét érzést 
megtapasztaltam.
Először a bánatomat mondom el. 

Több, mint egy éve elvesztettem a 
kistáskámat. Ha jól sejtem, egy 
bankautomata készüléknél hagy
tam. Evidens, hogy valaki meg
találta. Iratok, útlevél, számoló
gép stb. volt benne. Pénz a zse
bemben. Vártam fél évet, hogy 
valaki valamilyen módon visz- 
szaszármaztatja. Hivatalos he
lyeken jelentettem, úgy, ahogy 
kell. Végleges maradt a helyzet. 
Végigjártam újra a drága tor

Köszöntsük 
7 együtt a / 
2005. évet!

A Közművelődés Otthona szilveszter éjjelén ezúttal is megrendezi a
Szabadság-téri pezsgős koccintást. A kezdeményezésnek jó part
nere volt a képviselő-testület, és 160 ezer Ft-ot biztosított a tűzijáték
ra. A koccintáshoz szükséges pezsgőt szponzorok bevonásával biz
tosítjuk.
Várunk mindenkit 2004. december 31-én 23.45 -re a Szabadság 
térre, ahol pontban éjfélkor közösen elénekeljük a Himnuszt, majd 
Bagyin József rövid pohárköszöntöje után kezdetét veszi a görög- 
tűz-kavalkád. Ne habozzon, az a pezsgő dolga! Szeretettel várunk 
minden együtt ünnnepelni szándékozó polgártársunkat!

elhanyagolni az emberi ténye
zők szerepét, ami a tulajdonosi 
felelősség teljes megjelenésé
ben, az egyedi és közösségi 
ügyekben megbízást vállalók 
céltudatos következetességé
ben, és az elhatározott döntések
határozott, egyértelmű megva
lósításában, az egymás iránti 
megbecsülésben, az eltérő véle
mények egyeztetésében valósul 
meg. Egy mondattal leírva: Az 
emberek gondolkodásában kel
lene változásnak bekövetkezni, 
hogy mindenki belássa, az, ami
ben lakik, az Ö tulajdona, ha le
romlott, piszkos, veszélyes az 
épület, amiben lakik, az Ö szé
gyene is, nem csak a többi tulaj
donosé.
A tulajdonosok között vannak 

pozitív és negatív emberek. A 
pozitív ember dolgozik, kertet 
művel, lépcsőházat takarít, fény
másol, ajtót javít, füvet nyír, sö- 

túrát, hogy a Felvidéken nyugvó 
és élő szeretteimet megláto
gathassam. Az új igazolványok
kal aztán megjártam a nem kis 
távolságot.
Mit ad Isten, néhány napja az 

aszódi Profiban a kenyeres pol
con egy duzzadt autóstáska ár
válkodott. Balra, jobbra senki. 
Mit tegyek? Ha felveszem, baj, 
ha nem, lehet, hogy a gazdá
jának nagyobb gond. Velem mit 
művelt a megtaláló? Bosszút áll- 
j ak a sorson? Kavarogtak a gon
dolataim egyetlen pillanat alatt. 
Aztán felvettem. Leadjam? Ne 
adjam le? Tépelődésem köze
pette a lábaim megindultak a 
pénztár felé. A hosszú pultok 
között haladva egyre világosabb 
lett, hogy le kell adni, én nem 

vényt vág stb... A negatív em
ber pedig azt nézi, mibe tudna 
belekötni, hogyan tudna ártani, 
rágalmazni.
- Ellopta a ház pénzét! - ezzel 
pocskondiázza a közös képvise
lőt, közben maga nem tesz sem
mit, nem takarít, rosszabb eset
ben nincs vízórája, esetleg lopja 
az áramot vagy nem fizeti hó
napokig a közös költséget, kárt 
okozva ezzel a társasház közös
ségének.
Sorolhatnám tovább, de minek, 

mindenki ismer ilyen vagy olyan 
tulajdonosokat.

Kénytelenek vagyunk együtt 
lakni, s ha már együtt lakunk ké
rem, gondolkodjanak el azon, 
amit most olvastak.

Édesanyám szavaival zárom 
soraim: „Hanem tudsz jót csele
kedni másoknak, rosszat ne te
gyél!”

Pusztai Éva

lehetek becstelen, mint ahogy az 
emberek sem azok. Persze le
hetnek olyanok is, mint az a va
laki... A pénztár előtt álló sor 
mellett elhaladva, a sorban ál
lóktól elnézést kérve jeleztem, 
talált tárgyat szeretnék leadni. 
Ekkor kilépett a sorból egy ősz 
halántékú, középkorú férfi s kö
zölte, hogy az övé a táska. Meg
kérdezte, hol hagyta, s miután 
elmondtam, átadtam, megkö
szönte. Nem tudom, hogy ki volt 
ö. A sorvégére álltam, onnan lát
tam, hogy az illető még a hús
bolti részbe megy. Biztos voltam 
abban, hogy ez a férfi azért még 
néhány barátságos szóra visz- 
szatér. Nem így történt, sőt, min
dig - mintha szándékosan tette 
volna - háttal fordult nekem. 
Hiányérzetem volt. Nem a háláé. 
Talán egy bemutatkozás, vagy 
talán most támadt fel bennem az 
én igényem, a mindenki igénye a 
becsületes megtalálókra, a rész
vét a szaporodó számú elvesztők 
iránt.
Tragikomikus témánkat az érem 
harmadik oldalával fejezem be. 
72 évesen van egy időhatár nél
küli arcképes igazolványom, s 
egy európai, 2054-ig érvényes 
új jogosítványom. Addig vezet
hetek? Hadd ne reméljem. Túl 
sokat nyernék a vesztéssel.

Király
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Időutazás a Javítóintézetben
Pista bácsi könyvben és múzeumában ismerteti meg 

velünk intézménye múltját és mindennapjait
1999. októberében új időszá

mítás kezdődött Kiss István 
intézeti nevelőtanár életében. 
Ekkor állt igazgatója elé azzal 
az ötlettel, hogy szeretne lét
rehozni egy múzeumot a Ja
vítóintézetben, maradjon em
lék az utókornak. Jóváhagyás 
volt a válasz. Kapott néhány 
termet az egyik szárny utolsó 
traktusában. Festés, mázolás, 
polcok készítése - ez jelentette 
a következő néhány hét törté

Tablókon a sok-sok közös programról készült fotók

néseit. A növendékek örömmel 
vettek részt a munkában. Mel
lette, illetve ezt követően meg
kezdődött a gyűjtés, a kiállí
tandó tárgyak rendszerezése, a 
tárlókban, tablókon való elhe
lyezése. A megfeszített tempó 
eredményeként 2000. nyarán 
megnyílhatott az öt helyiségből 
álló gyűjtemény.
- Az igazság az, hogy két évre 
saccoltam az elvégzendő mun
ka mennyiségét. Ma már tu
dom, ezt sohasem lehet abba
hagyni - mondja beszélgető
társam, miközben nem kis 
büszkeséggel mutatja az erek
lyéket.
Azokból pedig van bőségesen. 
Megdöbbent a néhány vörös
márvány darab - jószerével 
ennyi maradt az intézet 1960- 
ban felrobbantott templomá
ból. A maradványokra az inté
zet pincéjében bukkantak rá, 
közel egy méteres talajvízben 
hevertek.

A fali tablók jelentős része az in
tézet hivatalos okiratait őrzik, 
egészen 1884-től. Még az étlapok 
közül is felleltek néhányat, ame
lyek szerint korábban is változa
tos étrendet biztosítottak a nevel
teknek.
- Amikor egy-egy növendék hoz
zám került, sosem az volt az első 
kérdésem, hogy miért került ide. 
Inkább az érdekelt, hogy milyen 
családi viszonyok közepette élt. 
Ezen mindig meglepődtek és egy 

idő után megnyíltak. Ilyenkor 
már őszintén vallottak tettükről. 
Egyébként én is azt hiszem, 
egyetlen gyermek sem születik 
bűnözőnek, a környezete, a vi
szonyai teszik azzá - avat be ne-
velési módszereibe Pista bácsi.
A neveltek otthoni körülményeit 

jól summázza az egyik eset, 
amely 1999. decemberében tör
tént. 19-én minden növendéket 
elengedték szabadságra. Két nap 
múlva hivatták Pista bácsit, hogy 
visszajött az egyik neveltje, C. 
Sanyi. A fiú elmesélte, hogy azért 
használta fel a menettérti jegyet a 
lehetségesnél jóval korábban, 
mert az intézetben meleg van, van 
mit enni, és nem zargatja részeg 
ember. Természetesen marad
hatott Aszódon az ünnepek alatt 
is.

Arról, hogy a neveltek többsége 
jól érezte magát az intézetben, a 
nevelőiknek írt sok-sok, a múze
umban kiállított levél tanúsko
dik. Meghatóak a sorok, aho

gyan visszaemlékeznek az itt 
töltött időszakra. Sokan a bünte
tésük letelte után is kapcsolatban 
maradtak csoportvezetőikkel, 
látogatóba érkeztek hozzájuk, 
meghívták őt az esküvőjükre, 
felkérték keresztszülőnek stb. A 
sok üzenet felkeltette az érdek
lődésemet. Valóban ilyen idilli a 
kép, mindenki becsületes em
berré vált?
- Jómagam is kíváncsi voltam 
már arra, milyen hatásfokkal 
dolgozunk. Az egyik csoportom 
tagjainak sorsát végigkövetve 
kiderült, hogy 20 gyerekből 15 
visszatért a normális kerékvá
gásba.
Azt nem kérdeztem beszélge

tőtársamtól, hogy a zsiványnak 
maradók készítenek-e harci 
eszközöket, de tény, hogy két 
tabló az elkobzott tiltott dolgo
kat mutatja be. Van itt a nun- 
csaku bottól kezdve a bozótvá
gó késen át az élesre köszörült 
150-es szögig minden. Béké
sebb tárgy a szintén elkobzott 
elektromos tetováló készülék. 
Ezt azért vették el, mert félő volt, 
hogy valakit agyoncsap a 220 
volt - finoman szólva nem felel 
meg az érintésvédelmi követel
ményeknek.
A folytatásról beszélünk Pista 

bácsival, aki szerencsére - bár 
túl van két infarktuson - tovább 

Közlemény
Az Aszód Városért Alapítvány 2004-ben az 1 %-okból befolyt ösz- 
szegeket a célkitűzésének megfelelően használta fel.
Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-ából a számlájára érke
ző összegek felhasználására ezúton hirdet ismét pályázatot.
A pályázatra olyan oktatási, művelődési intézmények, civil szerve
zetek jelentkezhetnek, akik az alapítvány célkitűzéseinek megfele
lően kívánják a kapott támogatást felhasználni.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2005. január 15.
A pályázatok leadásának helye: Polgármesteri Hivatal Aszód Sza
badság tér 9.

tervez. Most éppen két újabb 
tablót akar készíttetni, mivel 
nem fér el a pohárgyűjtemény, 
amelynek darabjait a nevelők, a 
neveltek és a látogatók ajánlot
ták fel. A másik égető feladat, 
hogy mindenhová sötétítő füg
gönyök kerüljenek fel: a nap el
len muszáj így védekezni, félő 
ugyanis, hogy sugarai teljesen 
tönkreteszik az iratokat és a fo
tókat. Arra egyelőre nincs lehe
tőség, hogy ezeket digitálizálva 
is megőrizzék. A következő 
munkához segítséget is kér: 
olyan iratokat, leveleket, doku
mentumokat, esetleg tárgyakat 
vár, amelyek valamilyen módon 
a Javítóintézet 1960-ban felrob
bantott templomához kötődnek. 
Már csak az marad hátra, hogy 

írjak a vendégkönyvbe. Egy idő 
után eszembe jut a legkézen
fekvőbb mondat: sok ilyen Pista 
bácsira volna szükség.

Kiss Istvánnak a napokban 
jelent meg a 32 év az Aszódi Ja
vítóban című könyve, amelynek 
segítségével megismerhetjük az 
intézet mindennapjait, kulisz- 
szatitkait. A könyv 800 Ft-os 
áron kapható a Petőfi Múzeum
ban, a Városi Könyvtárban és a 
Javítóintézetben, (utóbbi intéz
ményben az iktatóban Miklós- 
nétkell keresni.)
A Javítóintézet múzeuma “kül
sősök” számára is látogatható, 
előzetes bejelentkezést követő
en hétköznap 14 és 17 óra kö
zött. R.Z.
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A műhelymunka titkai
Közel 60 gyermek ismerkedik a fazekassággal
„A fa lombkoronája olyan 

magasra nyúlik, mint amilyen 
mélyen fúródik a gyökere a ta
lajba.” Ez a szép idézet olvas
ható a Javítóintézet egyik ter
mének falán. Mellette a képi 
megjelenítése is látható. Az 
erős gyökerű fát ábrázoló mo
zaikot Zsemberovszkyné Mol
nár Márta készítette még 1998- 
ban, s most, az intézet 120 éves 
évfordulója alkalmából tovább 
„növesztette” az intézmény 
négy társintézetével ápolt kap
csolatát jelképező alkotását. A 
fa azonban nemcsak az intézet 
életét jelképezhetné, hanem a 
művésznek a Javítóintézethez 
való kötődését is. Márta ugya
nis hosszú évek óta művészet
terápiát végez itt.

Az intézet új növendékei egy 
hónapig az úgynevezett befo
gadó csoport tagjai lesznek. Ez 
idő alatt igyekeznek a nevelők, 
pszichológusok kideríteni azt, 
hogy az iskola elvégzésén túl 
milyen foglalkoztatásban szük
séges részesíteni őket.
- Ezeknek a gyerekeknek rend
szerint személyiségzavaraik 
vannak, szoronganak, nem tud
ják magukat kifejezni. A mű
vészet segítségével, a kifejezés 
lehetőségének megadásával, a 
két fél közös együttműködésé
vel mindezt oldani lehet. Az is 
igaz, hogy itt nincs alibizés, 
tessék-lássék munka, csak a 
partnerséget tudom elfogadni. 
Aki nem tud élni a lehetőség
gel, attól elköszönünk - mond
ja határozottan Márta. Persze, 
aki ismeri őt, tudja, amíg lehet, 
foggal-körömmel védi tanítvá
nyait.

Jómagam sokszor megcso
dáltam már-e kis műhely al
kotta remekműveket, amelyek 
különféle technikával készül
tek. Akadt olyan fiú, aki az uj
jaival festett csodálatos képet - 
az ecsetet ugyanis nem ismerte. 
Márta tapasztalata szerint a sze
mélyiségtorzult növendékek 
általában tehetségesebbek az 

átlagosnál, a program pedig ép
pen azokat az erősségeit igyek
szik felszínre hozni, amire ké
sőbbi életében építhet, támasz
kodhat.
- A segítséget mindig megadom 
nekik, de a feladatot nekik kell el
végezniük. Általában az agyago
zással kezdünk, ezt mindenki 
gyúrja, formálja, aztán az ügye
sebbek eljuthatnak akár a tűzzo

Az összefogás jelképe Molnár Márta alkotása
máncozásig, ami nagy kitartást és 
türelmet igényel.

Mártának nemcsak az intézetben
vannak diákjai, hanem a Pod- 

Közlemény
Az Aszód Városért Alapítvány 2004-ben az alábbi pályázatokat 
támogatta:

MVK Körz. Szerv. „Mittégy, hogy egészséges légy?” 35.000
Közműv. Otthona Karácsonyra hang. 20.000
Közművelődés Otthona Városi gyermeknap 30.000
Csiribiri Játszóház Játékkészlet bővítése 10.000
Római Katolikus Plébánia Nyári táboroztatás 56.471
Tóth István Autósiskola Ok.-nev. tvékenység 15.000
Forrás Szabad. Sportegy. Szabadidős tevékenység 10.000
Hagyományőrző Csop. Hagyományőrző tev. 40.000
Városi Nyugdíjasklub Programok támogatása 50.000
Csengey Iskola tanulmányi kirándulás 20.000

Matematika verseny megr. 16.200
Nyári táboroztatás 20.000
Műveltségi vetélkedő 5.000

Elektromos Gyűjtemény Gyűjtemény támogatása 15.000
Összesen: 367.600

maniczky Művészeti Iskolában 
is. A Közművelődés Otthona 
által elindított kézműves szak
kör mára alaposan kinőtte ma
gát. A tanintézmény keretében a 
művész közel 60 gyereket tanít 
a fazekasságra.
- Az agyagozás varázsa magá
val ragadja a kisebbeket is. Él
vezet nézni, ahogyan dolgoz
nak ezzel a minden szempontból 

hálás anyaggal, az pedig óriási 
boldogságot jelent számukra, 
amikor hazavihetik az első, ke
mencében kiégetett darabokat. 
Úgy formálják kis kezeikkel a 

munkadarabjaikat, hogy maguk 
is formálódnak. Erre a szülők is 
ráéreznek, és egy idő után fon
tosnak tartják a művészeti okta
tást.

A nevelésnek, a művészette
rápiás képzésnek van hátránya 
is, legalábbis Márta művészi ki
teljesedésének szempontjából, 
mivel mostanában jóval keve
sebb ideje van az alkotásra, arra, 
amivel igazán szeretne foglal
kozni.
- Van egy technika, ami nagyon 
vonz, és ez a tüzzománcozás. 
Hála Istennek egyébként most 
egy kicsit megpezsdült az élet 
körülöttem, több kiállításon is 
részt vettem az alkotásaimmal. 
Gödöllőn volt például egy nép
művészeti kiállítás, a Galga Mű
vészeti Egyesület az évzáró ren
dezvénye keretében rendezett 
egyet (erről következő szá
munkban részletesebben írunk), 
és nemrégiben nyílt kiállításom 
Váckisújfalun, egy festőművész 
barátnőmmel közösen. Alapve
tően tehát elégedett vagyok, de 
az alkotás vágya továbbra is ég 
bennem.

A búcsúzás előtt arról beszél
getünk, hogy mennyi növendék 
kerül ki Márta kezei közül, akik 
közül egy-kettő talán a művészi, 
iparművészi pályát választja. 
Azért lesz fazekas vagy esetleg 
tűzzománc-készítő, mert volt, 
aki időben megfogta a kezét és a 
neki legmegfelelőbb irányba 
terelte. Arról kérdezem beszél
getőtársamat, neki volt-e segí
tője.
- Nekem az édesapám szemé
lyisége jelentette az indíttatást, 
aki szívesen festett. Más kérdés, 
hogy én sokáig nem vettem ko
molyan az ő invitálását, nem él
tem a lehetőséggel, másfelé, a 
pedagógiai pálya irányába ka
csintgattam. Látod, a sors úgy 
hozta, hogy hosszú évekkel ké
sőbb, a két hivatás ötvözésével 
visszataláljak a művészi pályára. 
Talán ezt a kis kerülőt sajnálom.

R.Z.

Hirdessen 
az 

Aszódi Tükörben!
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Varga szerint reális az ötödik hely dS5^“<lok”,i,mo"
Az egyik sportláp szerint távozik a mester

Noha az Aszód FC vezetése a 
szezon kezdetén a bajnokság 
megnyerését tűzte ki célul, a 
felnőtt csapat csupán az ötödik 
helyen zárta a megyei első osz
tályú bajnokság őszi szezonját. 
Természetesen a hajó még nem 
ment el, de az biztos, tavasszal 
szinte egyszer sem botolhat
meg a gárda. Varga Zoltán ve
zetőedzőt arról kérdeztük, 
kerülhet-e előrébb a csapat.
- Nagyon sok problémánk volt. 
Két fontos játékosunkra nem 
igazán tudtunk számítani, 
Hosszú Péter végig rosszul ját
szott a szezonban, és nem tu
dott segíteni Markóczi sem, aki 
korábban az egyik húzóerő 
volt. Keresztúrit azért hozták 
ide, hogy a rutinjával segítsen. 
Gond volt a hozzáállásával, 
ezért kénytelen voltam megvál
ni tőle. Nem lehettem elégedett 
Lénárt játékával sem. Lelkese
désben nála nem volt hiány, ám

egyszerűen nem tudta összefogni 
az együttest.

Sújtottak sérülések is, hiszen 
Milovanovicsra gyakorlatilag 
alig számíthattunk, pedig koráb
ban söprögetőként kulcsszerepet 
töltött be. Hiányzott a védelemből 
Kiss Gábor, aki nagyon súlyos 
keresztszalag szakadást szenve-
dett, műteni is kellett. Nagyon saj
náltam, mivel vele igen elégedett 
voltam. Szintén jó benyomást tett 
rám az ifista Szívós, aki ugyan
csak sérülés miatt dőlt ki a sorból. 
A végén már csak tizenhárom 
játékosom maradt, ami kevésnek 
bizonyult ajobb helyezéshez..
- Említett egy-két formán kívüli 
labdarúgót. Nyilván beszélge
tett velük és megpróbálta fel
rázni őket. Mivel magyarázták 
a halvány szereplésüket?
Hosszú Peti szerint elégtelen volt 
a nyári alapozás, egyszerűen nem 
bírta fizikálisán. Talán másnál is 
ugyanez lehetett a gond.

- Tett-e javaslatot erősítésre?
- Természetesen igen, hiszen 
Milovanovicsra és Kis Gáborra 
valószínűleg az első tavaszi 
mérkőzéseken sem lehet még 
számítani. Négy-öt játékos 
igazolását kértem.
- Nem kerülhetem meg a kér
dést: marad-e tavasszal?

Vargánál keménynek tűntek az edzések

Az Aszód-Ráckeve meccs a szezon egyik izgalmas találkozója volt

Azóta megjelent a Pest Megyei 
Sportszeletben, hogy Varga Zol
tán távozik Aszódról. Meg nem 
erősített információk szerint 
jobb ajánlatot kapott, mások 
szerint nem egyezett a csapat fő
szponzorával. Szerettük volna 
magát az illetékest megkérdezni 
erről, ám Varga Zoltán néhány 
hetet külföldön tölt. Januárban 
okosabbak leszünk. R.Z.

Karácsonyi 
vásár!

- parfümök, kozmetikumok,
- ajándékcsomagok,
- bébi-és gyermekruházat
^AHílunk Kedvező átaktít ÍLeb!

Drogéria - gyermekruházat
Kartal Petőfi tér 3.

Nyitva tartás: hétfő, szombat: 8-12 
kedd-péntek: 8-17.30 

Aranyvasárnap 8-tól 14 óráig tartunk nyitva!



TÜKÖR

A Mikulás kupa tollaslabdatorna eredményei
Másodszor került megrendezésre az aszódi Javítóintézet tornater

mében Mikulás kupa néven Aszód város amatőr tollaslabda bajnok
sága. A versenyen gyermek és felnőtt kategóriákban küzdöttek egy
mással a résztvevők. A végeredmény a következőképpen alakult:
Gyermek fiú kategória:
Barna Bálint Csengey Gusztáv Általános Iskola
Bazsaki Sándor Csengey Gusztáv Általános Iskola

Gyermek leány kategória:
Tóth Enikő Csengey Gusztáv Általános Iskola
Tóth Tímea Evangélikus Gimnázium
Középiskolás fiúk:
1. Braun István
2. Vértessy Olivér

Nők:
1. Országú Istvánná
2. Jenei Judit
3. BamaCsabáné
4. Márta Bettina

Férfiak:
1. Gáspár Tibor
2. Rácz Zoltán
3. Barna Csaba
4. Magyar Pál
A versenyzők értékes díjakkal lettek gazdagabbak, melyet Aszód 
város nyert tárgynyereményként a 2004. évi Kihívás-napi részvéte
lével.

Felnőttek:
Nyíry Zsolt

ASZE elnök

Idézet Lukács 
evangéliumából

Vízszintes: A megfejtés első 
része, zárt betű: T 12. Méter 
13. Személyes névmás 14. ... 
Lanka 15. Presser Gábor zene
kara ló.Nőinév 19.Ez 21.Ki
ejtett betű 22. Fél rege! 23. Ku- 
tyaház 24. Gyomnövény 25. 
Szolmizációs hang 26. Magyar 
popzenekar 28. -va páija 30. 
Tanuló vezető 31. Kilo 32. A 
megfejtés befejező része, zárt 
betűk: Á,Á 35. Vörös 37. Köl
tői napszak 38. A múltban von
zódott hozzá 40. Tonna 41. Kór
házjele 42. Vés 43. Némán lé
vők! 44. Indíték 46. Tessék, 
lássék! 49. Ételízesítő 51. Fél
elem! 52. KnockOut! 53. Nyír 
55. Amper 56. A német létige 
ragozott alakja (IST) 58. Nyílás 
60. Közeire mutató szó 61. Ha
tározott névelő

Függőleges: 1. Mega 2. Spa
nyol autójel 3. Körte darab! 4. 

Becézett testvér 5. Kén vegyj ele 
6. Kettős betű 7. Odú 8. Peru fő
városa 9. Egye! 10. Tál szélei! 
11. Heves megyei város 12. A 
megfejtés második része, zárt 
betű: A 17. ...-monda, szó
beszéd 18. ...Presley, a rock 
and roll királya 20. Nem azt! 
27. Bő 29. Rendszeresen sportol 
33. Volt! 34. Üt 35. Kereske
delmi tévécsatorna (.. .Klub) 
36. Félszáz 39. Egyharmad! 
41. Szólít 45. Piszok 47. Az 
egyik evangélista 48. Rágcsáló 
50. Ázsiai folyó 54. Nem ezt! 
57. Repülőgép típus 59. Téli 
sporteszköz 60. Mutatószó 62. 
Sugár jele 63. Az út jele a fi
zikában 64. Urán 65. Félsz!

-frié- 
Előző számunk rejtvényének 

helyes megfejtése: Doktor Fa- 
ustus, József és testvérei.
A helyes megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse

Fejes Lajosnénak (Határ utca 
15.) és Dallik Gézánénak (Vö
rösmarty utca 10.) kedvezett, így 
ők nyerték a Móni Fotó 2000 Ft- 
os, filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát, illetve a Fáma köny
vesbolt 2500 Ft-os vásárlási 
utalványát.

A nyereményükről - amihez 

gratulálunk - szóló értesítést 
postán küldjük el.
A decemberi rejtvény megfej

tésének beküldési határideje: 
2005.január 10.

KELLEMES IDŐTÖLTÉST 
KÍVÁNUNK!

k Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait! 
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