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sTUKOR
Nőtt a víz- és csatornadíj, 

a szemétszállítás díja és a lakbér
Nincs üj a nap alatt, ha ja

nuár, akkor áremelés. így 
történt ez idén is, január el
sejétől szinte mindenért töb
bet kell fizetnünk. 6 %-kal 
kerül többe az ivóvíz, míg a 
csatornadíj ennél nagyobb 
mértékben, 10 %-kal emel
kedett. A háztartásoknak 
2005-ben 10 ezer Ft-ot kell 
kiadni a kommunális hulla
dék elszállításáért, míg az 
egyedülálló ingatlantulaj
donosok ennek felét fizetik.

Újraéledt a hagyomány: 
betlehemesek járták a várost

A karácsonyt megelőző napok 
estéin fehér bundás, nagy 
kucsmás pásztorok jártak 
Aszód utcáin. Kezükben lán
cos bot, hónuk alatt bőrdudá
juk. A legkisebb bojtár vitte a 
betlehemet. A mi családunk
hoz is bekopogtattak.

- Dicsértessék a Jézust! Sza
bad-e Betlehemet köszönteni?
- Igen, tessék bejönni! - felel
tük.
Jöttek is örömmel, zörgetve a 
botjukat. Aztán elmesélték 
Jézus születésének történetét.
Hogyan is volt ez? A pász

torok a nehéz nap után lefe
küdtek, mint hatalmas rózsák, 
a padlóra. Az égi jelre ébredtek 
föl.
- Glória! - szólt az angyal. A 
kisbojtár ajkán pedig felcsen
dült az ének:

Évente 1,2-1,3 millió köb
méter vizet használ el az a 11 
település, amelyeket a Galga- 
menti Víziközmű Kft. keze
lésében, az önkormányzatok 
tulajdonában lévő víziközmű 
lát el az éltető nedűvel. A fo
gyasztás mértékét döntően 
nem az ár, hanem az időjárás 
befolyásolja. A 2004. évi esz
tendő nyara talán kevésbé volt 
forró, mint a 2003-asé, mert 
mintegy 5 %-kal kevesebb ivó
vizet fogyasztottunk el az elő

“Mennyből az angyal 
lejött hozzátok, 
pásztorok, pásztorok, 
Hogy Betlehembe 
sietve menvén 
lássátok, lássátok. ” 
Az öregek útra kerekedtek, 
hogy ajándékot vigyenek a kis 

ző évhez képest.
A szolgáltató tavaly decem

berben az ivóvíz esetében 6 
%-os - 2005. január elsejétől 
életbe lépő - emelésre tett ja
vaslatot. Ezt a kiadásai nö
vekedésével és az emelkedő 
energiaárakkal indokolta.

A képviselő-testület ezt reális
nak tartotta és elfogadta. En
nek értelmében a vízdíj a kö
vetkezőképpen alakul:

(Folytatás az 5. oldalon)

Jézuskának: sajtot, tejet, túrót.
A dudások pedig előkészí
tették hangszereiket, hogy 
dallal örvendeztessék meg a 
kisdedet.
így volt ez nálunk is. A gyö
nyörű karácsonyi dal betöltöt- 

(folytatás a . 21 oldalon)

Eltemették 
Juhász Gyulát, 

városunk 
díszpolgárát

Hosszú ideig reménykedtünk, 
hogy megtalálják a 2004. 
szeptember 10-én otthonából 
ismeretlen helyre távozott 
Gyula bácsit. Aztán múltak a 
napok, hetek, egyre kevésbé 
hihettük, hogy életben van 
még egykori tanárunk, utca- 
belink, polgártársunk. Csend
ben azért kezdtünk imádkozni, 
hogy találják meg földi marad
ványait, hogy családja is bi
zonyosságot nyerjen végre, és 
tisztességgel eltemethesse 
szerettél. Január 22-én több 
százan vettünk Tőle végső bú
csút. (Folytatás a 8. oldalon)

A tartalomból:

Létszámleépítés 
a Gyermekélelmezési 

Intézményben 
(4.oldal)

Karácsonykor is 
volt dolguk 

a rendőröknek 
(8. oldal)

Vélemények a 
decemberi 

népszavazásról 
( 18-19. oldal)
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Önkormányzati hírek

2004. november 30.

■ A képviselő-testület el
sőként a Megálló italbolt veze
tőjének arra vonatkozó kérel
mével foglalkozott, hogy az 
üzlethelyiség előtti utcarészre 
teraszt nyithasson. Az ügy
rendi bizottság ezt elutasította, 
mondván, eleve szűk ott a 
hely, ráadásul nincs megoldva 
a parkolás. Kvaka István, a 
pénzügyi bizottság elnökeként 
ugyanakkor nem tartott elve- 
tendőnek egy olyan megol
dást, hogy egy év próbaidőt 
kikötve járuljon hozzá a tes
tület a kérelemhez. Az előter
jesztéshez tartozott ugyanis 
egy főépítészi javaslat is, mely 
szerint a terasz városképi 
szempontból mutatós. A képvi
selő-testület végül úgy döntött, 
hogy - tekintettel a szűkös 
helyre, és a parkolóhelyek hi
ányára -, nem ad zöld utat a ké
relemnek.

■ Egyhangúlag elfogadta a 
képviselő-testület a 2004. III. 
negyedévi gazdálkodásáról 
szóló jelentést. Nem volt ilyen 
sima ügy a 2005. évi költség
vetés tervezetének elfogadása, 
erről közel másfél órás eszme
csere után született határozat.
(A tervezetről előző számunk
ban részletesebben írtunk - a 
szerk.)

■ Elfogadta a képviselő-testü
let Rácz Zoltánnak, a Közmű
velődés Otthona vezetőjének 
az intézmény működéséről 
szóló beszámolóját. Ebből ki
tűnt, csupán a szintentartásra 
elegendő az önkormányzat ál
tal biztosított összeg, nívó- 
sabb programokra már nem 
jut.

■' A korábbi támogatásnál 210 
ezer Ft-tal többet, kerek három 
millió Ft-ot biztosít a képvise
lő-testület 2005-ben az Aszódi 
Tükör megjelentetésére. A na
pirendi pont elfogadását itt is 
hosszas vita és egyeztetés 
előzte meg. A pénzügyi bizott

ság javaslata ugyanis az volt, 
hogy faragjanak az eddigi tá
mogatásból, ám mivel ez az új
ság színvonalát, illetve ingye
nességét veszélyeztette volna, 
a képviselő-testület nem támo
gatta az előterjesztést. Végül 
kompromisszum született: a 
felelős szerkesztő lemondott a 
kért 6 %-os emelésről, a gré
mium pedig biztosította to
vábbi 300 példány megjelenési 
költségét. (2004-ben a képvi
selő-testület 2000 példányra 
adta meg a támogatást, de ha
mar kiderült, ahhoz, hogy 
minden polgár, közület és vál
lalkozás megkapja a lapot, 
2300 példányra van szükség - 
a szerk. megj.) így kerekedett 
ki a fent említett összeg.

■ Nem adta jóváhagyását a 
képviselő-testület a képújság 
beindításának egyszeri, közel 
200 ezer Ft-os költségének 
biztosításához, mondván, az 
információs csatornát nem éri 
meg működtetni, mivel eddig 
csak 650-700 lakást kötöttek 
be a hálózatba. A képújságot a 
Közművelődés Otthona mű
ködtette volna, így a bevétel is 
az intézmény büdzséjét gya
rapította volna. Ezt követően 
Rácz Zoltán bejelentette, ma
gánszemélyként elindítja a 
képújságot. A helyi csatornán 
rövidesen láthatóak lesznek a 
képviselő-testületi ülésekről 
készített felvételek is.

■ 150 ezer Ft-ot biztosított a 
képviselő-testület a szilvesz
teri tűzijátékra. A parádé végül 
170 ezer Ft-ba került, 20 ezer 
Ft-ot a Közművelődés Otthona 
saját költségvetéséből biztosí
tott.

■ Jelentős fejlesztést hajtott 
végre az önkormányzat a 
2004-es esztendőben annak ér
dekében, hogy biztosítani tud
ja az új területek vízellátását. 
Erről hallgatott meg tájékoz
tatót a képviselő-testület. A 
beruházás a régi, magasabban 
fekvő területek lakóit is érinti, 

hiszen nagyobb nyomással ér
kezik a vezetékekbe a víz, és 
nyáron sem okoz majd gondot 
a szükséges mennyiség biz
tosítása.

■ Hozzájárulást adott a kép
viselő-testület a Verseg gesz
torságával kialakítandó távfel
ügyeleti rendszerbe való be
csatlakozáshoz. A község be
teg emberek egészségügyi 
távfelügyeletét kívánja létre
hozni egy diszpécserközpont 
segítségével. (Azóta kiderült, 
hogy a projekt előkészítetlen, 
és mivel emiatt esélye sincs 
pályázat nyerésére, más tele
pülésekhez hasonlóan Aszód 
is visszalépett - a szerk. meg
jegyzése.) 

■ Az önkormányzat szeretné 
korszerűsíteni az óvodáit. En
nek érdekében a képviselő
testület szükségesnek mondta 
ki az elvi engedélyeztetési ter
vek készíttését, amelyek alap

2004. egyik nagy beruházása volt a régi víztorony lecserélése 
időt vett igénybe, így ezúttal is 
estébe nyúlt a program.

jai lehetnek pályázatok beadá
sának. A grémium a város-fej
lesztési bizottságot bízta meg - 
a városi főépítész és Bártfai 
László bevonásával - azzal, 
hogy állítsa össze a pályázati 
felhíváshoz szükséges műsza
ki dokumentációt, mely alkal
mas tervpályázat kiírására.

■ A képviselőtestület döntése 
értelmében az IR-PLUS Kft 
végezheti a Szakorvosi Rende
lőintézet röntgenszámyának 
felújítását. A munka elvégzése 
másfél millió forintjába kerül a 
városnak.

■ A hulladékelhelyezési díj 
mérséklését kérte Aszódtól 
Hévízgyörk önkormányzata. 
A kérelem indokaként az sze
repelt, hogy a jelenlegi sze
méttelep közigazgatásilag az 
említett községhez tartozik. A 
képviselők úgy ítélték meg, 
hogy ez nem megfelelő indok 
díjmérséklésre, és elutasították 
a kérelmet.

■ A képviselő-testület ezt kö
vetően telekvételi és lakásvá
sárlási kérelmekről döntött, 
majd pedig jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határo
zatokról és a két ülés között tett 
intézkedésekről.

2004. december 15.

Egy híján húsz napirendi 
ponttal kellett megbirkózniuk 
a résztvevőknek 2004. utolsó 
képviselő-testületi ülésén. 
Ezek között több olyan is volt, 
amelynek elfogadása hosszabb

■ Elsőként a víz-és csatorna
díjak megállapítása került te
rítékre. Erről részletesen, kü
lön cikkben írunk, csakúgy 
mint a Gyermekélelmezési In
tézmény létszám-racionali
zálásával kapcsolatos intézke
désről és a város útjaival kap
csolatos döntésről.

■ Ismét pénzügyi átcsoporto
sításról döntött a képviselő
testület. Ezzel kapcsolatban 
Szolnoki Ferencné, a pénzügyi

(Folytatás a 3. oldalon)
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Közlemény 
az adófelhasználásról

Az Aszód Helyőrség Szociális és Kulturális Alapítvány kura
tóriuma köszönetét mond mindazoknak, akik személyi 
jövelemadójuk egy százalékával 2004-ben is támogatták az ala
pítványt.
Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az alapítvány számlájára be
érkezett 645.422 Ft-ot - összhangban az alapító okiratban fog
laltakkal - a személyi állomány szellemi és fizikai regenerálá
sára, a testületi szellemerősítésére, az internet hozzáférés bizto
sítására és a IX. Laktanyabúcsú finanszírozására kívánjuk fordí
tani.
Tisztelettel kérjük, hogy 2005-ben is támogassák alapítvá
nyunkat adójuk 1 %-ával.
Adószamunk: 18671898-1-13
Számlaszámúnk: Otp Bank Rt. 11742166-20010678

Önkormányzati hírek
(Folytatás a 2. oldalról)
iroda vezetője arról tájékoz
tatta a döntéshozókat, hogy ed
dig közel 30 millió Ft-ot kellett 
a felhalmozásból a működésbe 
átcsoportosítani, amely azt je
lenti, hogy elindult a vagyon
felélés folyamata.

■ A folyamatot némileg ellen
súlyozza, hogy 2004-ben kö
zel 21 millió Ft kamatbevételt 
könyvelhetett el a város a 
pénzeszközök rövidtávú lekö
tései révén. Éppen ezért a 
pénzügyi bizottság javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy a 
közeljövőben részesítse juta
lomban az iroda dolgozóit.

■ Módosította a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátá
sokról, azok igénybe vételéről 
és a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendeletét a képviselő
testület. Eszerint a vendég
étkezés étkezési normája 194 
Ft, míg térítési díja 426 Ft lett.

■ Elfogadta a grémium a helyi 
környezet védelméről, a köz
területek, ingatlanok rendjé
ről, a település tisztaságáról 
szóló rendelet módosítását. A 
módosított változat Aszód 
honlapján olvasható.

■ A testület és az egyes 
bizottságok 2005. I. félévi

programjának elfogadása volt 
a következő napirendi pont 
témája. Talán ez igényelte a 
legkevesebb időt az este fo
lyamán.

■ Egy, a településünket bemu
tató reprezentatív kiadvány 
megjelentetését tervezi az ön
kormányzat Aszód újból vá
rossá történő nyilvánításának 
15. évfordulója alkalmából. A 
könyv megjelentetési költsé
geit szponzorok bevonásával 
igyekeznek biztosítani, de be
vételi forrásként jön szóba az 
értékesítésből befolyt összeg 
is.

■ Nem tudta támogatni a kép
viselő-testület a Kastélyzene
kar anyagi természetű kérel
mét az újévi koncert megren
dezéséhez. Bagyin József pol
gármester ugyanakkor vállal
ta, hogy szponzorok bevo
násával előteremti a kért 
összeget.

■ A képviselő-testület ezt kö
vetően telekeladásokról dön
tött, majd jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határo
zatokról és a két ülés közt tett 
intézkedésekről, végül a köz
érdekű javaslatok, bejelenté
sek megtételével zárták az 
ülést, egyben az esztendőt.

R.Z.

Kedves Olvasó!
Bátran állítom, a 2004-es esztendő mérföldkőnek számít az 
idei évben már a XVII. évfolyamába lépett Aszódi Tükör éle
tében. A képviselő-testület döntésének köszönhetően az új
ság a teljes körű tájékoztatást célozhatta meg. Hogy ez meny
nyire sikerült, Önök ítélik meg.
Munkatársaim és jómagam arra törekedtünk, hogy ez minél 

jobban, hatékonyabban valósuljon meg. Igyekeztünk minden 
tudomásunkra jutott, Aszódon történő vagy másutt zajló, de 
Aszódot is érintő eseményre eljutni, s mindezekről hitele
sen, tárgyilagosan beszámolni. Nyilván nem minden úgy 
alakult, ahogy előre elterveztük, ezért arra kérem Önöket, 
nézzék el esetleges hibáinkat.
Szeretném megköszönni mindazokat az írásokat, amelyeket 
szerkesztőségünkbe megjelentetés céljából eljuttattak. Ter
mészetesen azoknak is örültünk, amelyekben az újság műkö
désével kapcsolatos észrevételeiket, jobbító javaslataikat tet
ték meg. Együttműködésükre számítunk az idén is.
Mint azt az önkormányzati hírekben olvashatták, a kép

viselő-testület a lap színvonalának megőrzése érdekében 
szinten tartotta az önkormányzati támogatást, és ezzel bizto
sította a némileg megváltoztatott külsejű Aszódi Tükör 2005- 
ös megjelenését.
Az idei esztendő is tartogat újdonságot a tájékoztatást ille
tően. Folyamatban van a kábeltelevíziós csatornán jelentkező 
képújság engedélyeztetési eljárása, s ha minden a tervek sze
rint alakul, Önök emellett rövidesen láthatják a városi kép
viselő-testületi üléseket is. Bár ezek az új tájékoztatási for
mák nem kapcsolódnak szorosan az Aszódi Tükör életéhez, 
előnyösen kiegészíthetik annak tevékenységét, szolgálva ez
zel az itt folyó közélet nyitottságának biztosítását, és a gyor
sabb információáramlást.
Végezetül sikeres, boldog, békés új esztendőt kívánok Önök
nek ! Rácz Zoltán felelős szerkesztő

z

Állatorvosi ügyelet
Február 5-6.: dr. Márton János Tel: 30 400-9819
Február 12-13.: dr. Szőke Zsolt Tel: 20 956-6529
Február 19-20.: dr. Németh Mihály Tel: 30 275-4718
Február 26-27.: Dr. Szőke Zsolt.

Kiegészítés
2004. decemberi számunkban megjelentettük, hogy az Aszód 

Városért Alapítvány 2004-ben mire használta fel az 1 %-ok 
felajánlásából a számlájára érkezett összeget. Az 1%-ok alatt 
természetesen a személyi jövedelemadóból felajánlható részt 
kell érteni, az alapítvány ennek felhasználását tette közzé.

Értesítés
Az aszódi református gyülekezet ezúton értesíti tagjait, hogy a 
téli időszakban az istentiszteletekre a Művelődés Háza kama
ratermében kerül sor minden hát vasárnapján, fél kilenc órai 
kezdettel.
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Létszámleépítés a Gyermekélelmezési Intézményben
A 30 milliós veszteség mérséklése a cél

Előző számunkban már ír
tunk arról, hogy a képviselő
testületet megdöbbentette az 
az adat, mely szerint a Gyer
mekélelmezési Intézmény
nek 2005-ben várhatóan 30 
millió Ft-os vesztesége lesz, 
annak ellenére, hogy a város 
szinte erőn felül alakította ki 
a központi konyhát, amely 
immáron megfelel a HACCP 
minőségi követelményeinek 
is. A grémium úgy hatá
rozott, vizsgálatot rendel el a 
hiány csökkentése és a gaz
daságosabb működtetés ér
dekében.

A felmérés során a GAMESZ 
a Qstar Kft. (ez a cég fel
ügyelte a megfelelést a 
HACCP elvárásainak) szak- 
emhézének véleményét is 
kikérte, így jött létre a lehet
séges létszámcsökkentésnek 
két módozata is. Az első válto
zat szerint két álláshely szün
tethető meg az óvodák melegí
tőkonyháiban, valamint egy 
takarítói és egy adminisztrátori 
félállás, vagyis összesen há
rom fővel csökkenhet a lét
szám. A második változat 
szerint két kisegítőtől válná
nak meg, de akkor minden 

Aszódon, a város legszebb helyén 
(a volt Fesztivál téren) ikerház 
rendszerben épülő társasházban 
lakások leköthetők.
98, 108 és 118 négyzetméter alap- 
területűek (nappali+két szoba), ga
rázzsal, terasszal, erkéllyel, vala
mint 350 négyzetméter saját kert
résszel.
Ár: bruttó 220 ezer Ft/négyzetméter.
Tervek, tájékoztatás:
Építész Mester Kft.
Tel: 30 284-8833; 30 524-6472

nyersanyagot konyha-készen 
kellene megvenni, ez pedig 
drágító tényező. Nem csoda, 
hogy a képviselő-testület az 
első változat mellett tette le a 
voksát. Ezzel a lépéssel 
egyébként 4,5 millió Ft-tal 
csökken a hiány.
A napirend tárgyalása során 

kiderült, az intézmény költség
vetését nagy valószínűséggel 
még nullszaldóssá sem lehet 
tenni. A szociális étkeztetés, 
amelynek költségeit az önkor
mányzatnak kell állnia, éves 
szinten mintegy 11 millió Ft- 
jába kerül a városnak. Az is 
nyilvánvalóvá vált, a rezsi
kiadások szempontjából majd
nem mindegy, hogy 750 vagy 
1100 főre főz a konyha. A 
bevételi oldal esetében viszont 
sokat számít, ha sikerül ki
használni a teljes kapacitást. 
Amennyiben az intézmény 
további 350 adagra találna 
igénylőt, 12 millió Ft pluszbe
vételre tenne szert, ami elég 
tekintélyes mértékben zsugo
rítaná a hiányt. Mára viszont 
bizonyossá vált, hogy az 
Evangélikus Gimnázium, 
amely korábban jelezte ebéd
vásárlási szándékát, nem cse
rélte le korábbi beszállítóját. 

Ennek legfőképpen az az oka, 
hogy a Gyermekélelmezési 
Intézmény nem tudott kedve
zőbb árat adni hatvani vetély- 
társánál.

A képviselő-testület nagy 
problémának tartja, hogy az 
intézmény vezetője GYES-en 
van. Az ügyrendi bizottság 
javasolta, hogy a helyettesíté
sére írjanak ki pályázatot, ám 
ezt a képviselő-testület nem

Sikert aratott a díszkivilágítás
40 jégcsap ragyogott

Egyre több település áldoz ar
ra, hogy karácsony táján dísz
kivilágításban pompázzanak a 
legforgalmasabb utcák. Erre 

/.szódon is sor került, 
Számos vállalkozó tartotta 
ugyanis fontosnak, hogy a 
város főutcáját az ünnep 
közeledtével ízléses fényfüzé
rek tegyék szebbé. A kezde
ményező, a GAMESZ veze
tője, Tolmácsi Miklós volt.
- Az intézményünk meg
takarításából 10 darab "jég
csapot” vásároltunk. Szeren
csénk volt velük, hiszen rá le
hetett erősíteni a világítóosz- 
íppokra korábban szerelt vi
rágtartókra. Aztán bejött hoz
zám egy vállalkozó, és azt 
mondta, nagyon tetszik neki az 
ötlet, és ő is szívesen áldozna 
annak érdekében, hogy még 
több ilyen jégcsap díszítse a 
Kossuth Lajos utcát. A hír 
szájról szájra járt, így a végére 

támogatta, mivel így újabb 
dolgozóval növelnék a létszá
mot, hoznának létre, ez pedig 
további kiadással járna. 
Ugyanakkor a grémium teljes 
gazdasági elemzést rendelt el a 
GAMESZ közreműködésével. 
Továbbra is arra várják a vá
laszt, milyen újabb lépések 
szükségesek a központi kony
ha rentábilis működéséhez.

R.Z.

összesen 40 darabot - egy da
rab 11.250 Ft-ba kerül - sike
rült vásárolnunk és fölszerel
nünk.
A díszkivilágításhoz kellett az 
ÉMASZ segítsége is, hiszen 
meg kellett oldani az égők 
árammal történő ellátását. 
Kovács Tamás alpolgármester 
lapunknak elmondta, az áram
szolgáltató rajta keresztül érte
sítette az önkormányzatot, föl
karolja a város ilyen jellegű 
szándékát, ráadásul a dísz
kivilágítás áramköltségét is 
magára vállalta.
Tolmácsi Miklós arról is tájé
koztatott, hogy a közel-jövő- 
ben szeretnének további 40 
darab jégcsapot vásárolni, mi
vel ezeket a napokban 20-30 
%-ka! leárazzák. Várja tehát a 
GÁMESZ-ban mindazok je
lentkezését, akik tudnak és 
hajlandóak erre áldozni.

A» eddigi támogatók
30 ezer Ft-tal járult hozzá:
GaalfBt.
20 ezer Ft-tal járult hozzá:
Gála Ruházati Bt., Y-Kertvill Kft., Szent István patika, 
Nagy Zoltán, FIDESZ aszódi csoportja, Artwind Kft.,
10 ezer Ft-tal járult hozzá:
Car-Star Kft., Tolmácsi 2004. Kft., Centariumpatika, Lati- 
minker Kft., Fabo Kft., Zsoltész és Fia Kft., Kovacsik- 
Szc'íke ügyvédi iroda, Euro-Defend-R Bt., Maudi Bt,, Ond- 
rikBt., Elektroszolg-Vill Kft., Korona cukrászda, Első Pes
ti Malom és Sütőipari Rt., Székfi László, Giriti Sándor, 
Bárt fai László.
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Nőtt a víz- és csatornadíj, 
a szemétszállítás díja és a lakbér

(folytatás az 1. oldalról)

Lakossági fogyasztók 6 köbméter/hóig: 
150 Ft/köbméter + 15 % ÁFA
6 köbméter felett:
190 Ft/köbméter + 15 % ÁFA

Nem lakossági fogyasztók:
245 Ft/köbméter + 15 % ÁFA
Bár a szennyvízcsatorna-rákötések száma 2004-ben megugrott, 
és végül ez az ágazat sem volt veszteséges, a szolgáltató 10 %-os 
emelést kért. Ritecz György, a cég ügyvezetője elmondta, a költ
ségek emelkedése, a szigorodó jogszabályi előírások, valamint 
az emiatt szaporodó, bonyolult vizsgálati módszerek alkalma
zása miatt kénytelenek ennyit kérni. A képviselő-testület elfo
gadta az érvelést, és ennek megfelelően döntött.

A 2005-ös csatornadíjak:
Lakossági fogyasztók
150 Ft/köbméter + 15 % ÁFA
Nem lakossági fogyasztók
200 Ft/köbméter + 15 % ÁFA

A csatornadíjat november 1. és április 30. között a vízfogyasztás 
teljes mértékére, míg a fennmaradó időben a fogyasztás 80 %- 
ára kell megfizetni. A közületi vízfogyasztók, illetve a gazdál
kodást folytató lakossági fogyasztók az ivóvíz-vételi helyre a 
kft. engedélyével almérőt szereltethetnek fel, és az itt mért 
mennyiségre nem kell csatornadíját fizetni.

10 ezer Ft-ra nőtt az éves szemétszállítás díja. Ez heti 120 liter 
hulladék elszállítását foglalja magában. Az egyedülálló szemé
lyeknek - velük heti 60 liter elszállítására köt szerződést a GA- 
MESZ - 5000 Ft-ba kerül mindez. A szállítás feltétele a 60 
literes szabványedény használata.

Az önkormányzati bérlakások bérleti díj ai 2005-ben:

Összkomfortos lakás
Komfortos lakás
Félkomfortos lakás
Komfort nélküli lakás
Szociális szükséglakás
Garázsbérleti díj

146 Ft/négyzetméter/hó
105 Ft/négyzetméter/hó
58 Ft/négyzetméter/hó
25 Ft/négyzetméter/hó

5 Ft/négyzetméter/hó
86 Ft/négyzetméter/hó

Rácz Zoltán

Utprobléma: ki fizesse a kőszórást?
Az olcsóbb telkek árai nem tartalmazták az útépítés költségét

Az Aszódra költözni szándé
kozó kétféle önkormányzati 
telek közül választhatott. A 
volt Fesztivál téri területen 
összközműves telkeket kínált a 
város, amelyekhez már most is 
aszfaltút vezet. Az Evan
gélikus Gimnázium mögötti 
részen alapközműves házhe
lyeket vásárolhattak az érdek
lődők. Itt jóval mostohábbak 
az útviszonyok, mint a másik 
helyen. Az egykori szántó már 
kevés csapadéktól is vendég
marasztaló sártengerré válto
zik. Persze nemcsak a vendé
gek ragadnak sárba, hanem az 
ingatlanok tulajdonosai is.
A képviselő-testület legutóbb 
azzal a problémával szembe
sült, hogy az egyelőre átme
neti megoldásként választott, a 
telek megközelíthetőségét biz
tosító kőszórást - ami egyéb
ként alapja lehet a majdani 
aszfaltúinak-, miből fizesse.

A probléma valószínűleg ott 
gyökerezik, hogy az önkor
mányzat a szóban forgó telkek 

eladási árába nem kalkulálta 
bele az útépítés költségeit. Jó 
minőségű útra persze egy idő 
után igény lesz a lakók részé
ről, és a város az építéshez kér
het tőlük hozzáj árulást.
A napirendi pont tárgyalása 

során több markáns képviselői 
vélemény is elkülönült. Puskás 
Péter például elhibázott lépés
nek tartotta a kőszórást, és em
lékeztette társait, ő már az elő
ző testületi ülésen is ellene volt 
ennek, mert tudta, egyik kére
lem a másikat követi majd. A 
kőszórás költségét - közel 1 
millió Ft-ot - mindenképpen 
másra javasolta fordítani. Mint 
mondta, annak örül, hogy a kö
zelmúltban sikerült elérni, 
hogy a közműépítési kötele
zettségek költségei beépítést 
nyerjenek az önkormányzati 
telkek vételárába. (A szóban 
forgó telkeket korábban érté
kesítette a város.) A városatya 
azt javasolta, hogy a használat
ba vételi engedélyek kiadásá
nak - amennyiben ennek lehet 

jogalapja - legyen kötelező ré
sze egy, az útalapba történő 
befizetés is.
Kovács Tamás alpolgármester 
azon a véleményen volt, hogy 
jelen esetben nem útépítésről 
van szó, hanem arról, hogy a 
telkeket megközelíthetővé kell 
tenni, ez pedig az önkormány
zat feladata. Mindenképpen 
javasolta tehát a munka elvég
zését. Ifjabb Jordán Imre 
szerint a városnak ki kell adni a 
használatba vételi engedélyt 
akkor, ha az ingatlan a ter
veknek megfelelően épült, és 
elérte az előírt készültségi fo
kot. Visszatartása nem lehetsé
ges amiatt, mert a város nem 
tudja az ingatlan megkö
zelíthetőségét biztosítani.

Kö$zönetHyi(!vánítás
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazok részére, 
akik drága Férjem, Édesapánk, Nagyapánk Kiss István 
hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek, gyászunkban 
osztoztak, és sírjára virágot, koszorút helyeztek.

a gyászoló család

Kvaka István a pénzügyi 
bizottság javaslatát tolmácsol
ta azzal, hogy kérte, vizsgálják 
meg, a telkekből befolyt ösz- 
szeg milyen lehetőséget biz
tosít a kőszórt útalapok meg
építésére. Magánvéleménye
ként fontosnak ítélte: az önkor
mányzat emberségesen álljon 
a kialakult helyzethez, és pró
bálja meg a normális közleke
dést biztosítani.

A véleménycseréket követően 
végül 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett megsza
vazta a kőszórást. Igaz, nem 
három, hanem csak két méter 
szélességben. így a munka - 
amit az Akvíz Kft végezhet el 
- 571 ezer Ft-ba kerül. Az 
azonban már most valószínű
síthető, hogy ha az itt élők jobb 
utat akarnak, bele kell majd 
nyúljanak a pénztárcájukba.

Rácz Zoltán
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Karácsonykor is helyszíneltek a rendőrök Felhívás

Igen sok munkát adott az 
aszódi rendőröknek a decem
ber, helyben és a környékbeli 
településeken a szokásosnál 
több eset kívánt hatósági in
tézkedést. Főleg autók voltak a 
bűnözők kiszemelt célpontjai, 
így például elloptak egy Ladát 
a MÁV-állomásról, amit 
később Hévízgyörkhöz közel 
találták meg. Arról nincs in
formációnk, hogy milyen álla
potban. Elloptak egy Marutit 
is, ezt a Baross tér egyik háza 
elől. Ez az autó is meglett, 
szintén Hévízgyörk közelében 
találtak rá.
A rendőrök szerint az a leg

nagyobb baj, hogy továbbra is 
figyelmetlenek vagyunk, és 
nem ügyelünk kellőképpen az 
értékeinkre. Egy nyitva ha
gyott autóból például értékes 
mobiltelefont vihetett el vala
ki, hiszen csak be kellett nyúl

Aszódi látkép hótakaró nélkül

Tél van. Legalábbis a naptár 
szerint tél. Az időjárás azon
ban nem a naptárhoz alkalmaz
kodik, havat csak a magas he
gyekben, Kárpátokban, Al
pokban látni.

A tél takarójának sokféle 
előnye van. Ezek közül az 
egyik, hogy a vastag hótakaró 
sok mindent elfed. Havazás 
után gyönyörű, tiszta a táj, fe
hérbe öltözik az egész Galga- 
völgye.
A hó eltakarná többek között 

azt a sok szemetet, amit né
hány itt lakó polgártársunk fá
radságot nem ismerve rend
szeresen városunk külterüle
tére szállít. Találni itt mindent, 
ami a háztartások környékén 
“megterem”: háztartási sze

mét, rossz porszívó, kerti hul
ladék, építési törmelék.
Mindez annak ellenére tör

ténik, hogy - bár sok területen 
van j avítani való városunk mű
ködésében - a kommunális 
hulladék szervezett szállítása 
rendben bonyolódik.
A GAMESZ munkatársai pon
tosan, a heti menetrendnek 

nia az ülésre. A túlzott bi-za- 
lom miatt vesztett 140 ezer Ft- 
ot a Kedvenc horgászbolt tu
lajdonosa is. O egy övtáskát 
hagyott a pulton, mialatt ki
szolgált. A "vevők” még arra 
is figyeltek, hogy miután ki
vették a pénzt, visszahúzzák a 
zipzárat.

Majdnem tettest fogott az or
szággyűlési képviselő. A rend
őrség tájékoztatása szerint 
Tóth Gábor azt követően hívta 
fel őket, hogy észlelte, gyanús 
személyek ugrálnak ki egy La
dából a Falujárók úti lakóte
lepen. Az elkövetők azért lát
ták jobbnak menekülőre fogni, 
mert szembe jött velük egy 
autó, amely elállta újtukat. 
Ennek a gépkocsinak a veze
tője ugyanis pontosan tudta, 
kié valójában a Lada, és feltűnt 
neki, hogy mások vezetik.

megfelelően érkeznek, minden 
tavasszal díjmentes lomtalaní
tást végeznek, a GAMESZ- 
irodában megvásárolható sze
meteszsákokban a heti meny- 
nyiségen felüli szemetet is 
elviszik. Lehetőség van az 
építési törmelék lerakására is. 
Nem beszélve a szelektív hul
ladékgyűjtő szigetekről, ahova 
szintén díjmentesen helyez
hető el a válogatott hulladék.
Úgy látszik mindez nem elég.

Az ünnepek előtt történt egy 
fenyőfalopás is, szintén a Falu
járók útján. Valakik innen sze
rezték be a karácsonyfának va
lót, egy mintegy három mé
teres tűlevelűt.

Természetesen sláger a tüzi- 
falopás is. A tolvajok előszere
tettel vágják a fát a Hosszú
völgyben, az Aszód és Galga- 
mácsa közötti erdőben. A 
rendőrség egy vadőrnek kö
szönhetően a napokban elfo
gott egy csapatot. A vadőr 
ugyanis, miután észlelte a fa
lopás tényét, a tett színhelyén 
marasztalta a banda tagjait.
A rendőrség ezúton int óva 

mindenkit attól, hogy ismeret
lenektől vásároljon olcsón kí
nált fát. Könnyen orgazdává 
válhat ugyanis az illető, annak 
minden jogi következményé
vel.

R.Z.

Néhány lakótársunk szeret 
spórolni, úgy gondolja a város 
szélére kihordva ingyen szaba
dulhat meg szemetétől. S mit 
tehet a város?
Utasítja a GAMESZ-t, gyűjtse 
össze, és szállítsa a hulladékte
lepre a hulladékot. A munka 
költségét közpénz, mindany- 
nyiunk - a szemetet kihordó 
polgártársunké is - pénze fe
dezi.
Igen “tisztelt” szemetelő! Még 
mindig úgy gondolja, ingyen 
szabadult meg a szemetétől?

-Kt-

Tájékoztatjuk Önöket - 
hivatalunkhoz beérkezett la
kossági bejelentések alapján - 
hogy Aszód területén nagy 
számban kóbor ebek találha
tók, melyek falkákba verődve 
többször támadtak meg gyer
mekeket, felnőtteket.
Felhívjuk a lakosság figyel

mét, hogy a tulajdonukban lé
vő ebeket tartsák úgy, hogy 
közterületre ne tudjanak kijut
ni! Az utcán található ebeket 
az önkormányzat engedéllyel 
rendelkező vállalkozóval be
fogatja, és az állatok tartásáról 
szóló 18/2004 (X. 13.) sz. ÖR. 
rendelet alapján jár el. Ameny- 
nyiben az eb gazdája ismertté 
válik, szabálysértési eljárás in
dul ellene, harmincezer forin
tig terjedő pénzbírsággal sújt
ható, valamint a befogási, szál
lítási és egyéb költség megfi
zetésére is kötelezhető.

Városrendész

mÓHIRDltá
Gyermekotthon kisegítő nyug
díjast keres hétvégeken kísé
résre, programszervezésre. Je
lentkezés levélben: Koordi-ná- 
ciós Iroda 2170 Aszód, Pf: 15.
Ötödik éves ötajtós Opel 
Astra Y20DTH (diesel) első 
tulajdonostól, sok extrával, 
szervízkönyvvel eladó. Ér
deklődni: hétfő-szerda dél
után, ill. kedd-csütörtök- 
péntek délelőtt a 400-429-es 
telefonon vagy a canoedoc 
@vnet.hu e-mailcímen.
Angliából hazatelepült fiatal 
lány diákok angol nyelvű 
oktatását vállalja. Tel: 20 550- 
1650.
Kis telek eladó befektetési 
céllal 1,6 millió Ft-ért Aszó
don, frekventált helyen. Tel: 
0670387-4686.
Analóg és digitális video
felvételek DVD-re, analóg 
hanganyagok CD-re történő 
archiválást vállalom. Minősé
gi nyersanyag, korrekt ár. 
0620974-3040.

S

vnet.hu
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Pete Szabolcs lett az "Év tisztje"
Kz aszódi katonák taroltak a sportversenyeken

A 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezrednél az év vége közeled
tével Sztán István ezredes, pa
rancsnok december 15-én érté
kelte a kiképzési eredménye
ket. Ennek keretében szólt az 
Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság 
sportversenyeiről is, amelye
ken az ezred kimagasló ered
ményeket ért el. Ezen megmé
rettetéseken mezei futásban 1. 
helyezést, lőbajnokságban 3. 

helyezést, katonai háromtusá
ban 1. helyezést, járőrbajnok
ságban szintén 1. helyezést ért 
el az ezred csapata.

Az eredményekből egye
nesen következik, hogy az 
ÖLTP éves sportversenyét az 
aszódiak fölényesen megnyer
ték, így egy évig a vándorser
leg boldog és büszke birtoko
sai. A kitűnő eredményeket el
ért versenyzőknek az alakulat 
parancsnoka emlékplakettet, 

az Aszód Elelyőrség Szociális 
és Kulturális Alapítvány pólót 
ajándékozott. A parancsnok 
külön köszönetét mondott a 
versenyek szervezésében, le
bonyolításában közreműködő 
állománynak, hiszen munká
juk nélkül nem valósulhattak 
volna meg a rendezvények. 
Külön emeli ezen állomány 
munkájának értékét, hogy az 
ÖLTP-versenyekkel párhuza
mosan a HM HVK középszin
tű versenyeinek logisztikai 
biztosítását is végrehajtotta.
A kötelezően előírt Magyar 

Honvédség versenyeken kívül 
az ezred számos egyéb sport
versenyen vett részt, és biz
tosította azok logisztikai hátte
rét, így többek között a fegy
veres erők- és rendvédelmi 
szervek országos sportver
senyét, az MH Amatőr Triat- 
lonbajnokságát, a BHP Nem
zetközi Regionális Járőrver
senyét, az ÖLTP Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságát.

A kiképzési év értékelésének 

folytatására december 23-án 
állománygyűlés keretében ke
rült sor, ahol a parancsnok 
részletesen szólt a 2004. évben 
végzett munkáról, értékelte a 
törzs, a zászlóaljak munkáját. 
Röviden beszélt az előttünk 
álló feladatokról, és megszab
ta a 2005. év főbb irányvona
lait.

Első alkalommal - hagyo
mányteremtő szándékkal - ke
rült megválasztásra az év tiszt
je, tiszthelyettese és legénysé
gi katonája. A kitüntető címek 
odaítélésénél a kiképzésben el
ért eredményeket, a teljesítmé
nyekért járó pontszámokat, 
valamint az állomány szavaza
tait vette figyelembe a címeket 
odaítélő bizottság.

Az állománygyűlés keretében 
került átadásra az Aszód Hely
őrség Szociális- és Kulturális 
Alapítvány által felajánlott 
emléklap és tárgyjutalom a dí
jazottak részére. Az év tisztje 
Pete Szabolcs százados (ké
pünkön balról), az év tiszthe
lyettese Garda Zoltán zászlós 
(középen), legénységi kato
nája Bredák Viktor szakasz
vezető (jobbról) lett.

Fegyverrel rendelkezők figyelmébe!
Korábban már tájékoztattuk 

Önöket, hogy 2004. május 1- 
én hatályba lépett a lőfegyve
rekről és lőszerekről szóló 
2004. évi XXIV. törvény, va
lamint 2004. szeptember 3-án 
a törvény végrehajtására ki
adott 253/2004. (VIII. 31.) 
kormányrendelet, 49/2004. 
(VIII. 31.), BM. rendelet, és a 
50/2004 (VIII. 31.) BM. ren
delet.

Röviden a főbb változások
ról:
■ 2004. szeptember 3-tól a 
flóbert fegyverek tartása en
gedélyhez kötött! Az ilyen tí
pusú fegyverrel rendelkezők 
kötelesek a fegyvereket legké
sőbb 2005.06. 30-ig a bevizs
gáló állomáson (Polgári Ké
zilőfegyver- és Lőszervizsgáló 

Kft., 1031. Budapest Gyöngy
sor u. 6.) besorszámoztatni, 
szemléztetni, majd ezt követő
en a lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányságon az enge
délyt megkérni!

■ A rendelet hatályba lépéséig 
engedélyhez kötött gáz- és ri
asztófegyverek esetében csak 
viseléskor kell engedéllyel 
rendelkezni. (Viselés: közte
rületen, nyilvános helyen, köz
forgalmú közlekedési eszkö
zön, gépjárművek belső tere
iben való tartást jelent, az erre 
vonatkozó szabályok - rejtve, 
betárazva, véletlen elsülés el
len biztosítva - betartása mel
lett.)
Az engedélyt a lakóhely sze

rint illetékes rendőrkapitány
ságnál kell kérni.

■ Köteles minden engedéllyel 
rendelkező polgár a személyi 
adataiban történő változást 
(lakcím-, névváltozás), fegy
ver műszaki-, orvosi érvé
nyességének hosszabbítását, 
fegyvereladást vagy vásár
lást, valamint fel nem hasz
nált megszerzési engedély ha
tóságnál történő leadását, tá
rolóhely-változást 5 munka
napon belül a hatóságnál beje
lenteni, illetve az érvényes
ségeket meghosszabbíttatni.

■ A fegyvertartási engedély 
elvesztését, eltulajdonítását 3 
munkanapon belül be kell je
lenteni.
■
A tartási engedély érvényes
ségének lejárta előtt legalább 
30 nappal kezdeményezni kell 

az engedély meghosszabbítá
sát!
2005. január 1-től a rendőr
hatóság nem küld értesítést 
az érvényesség lejártakor!

Az engedéllyel rendelkezők 
szíveskedjenek fokozottan fi
gyelni a határidők lejártakor 
előírt kötelezettségekre, mert 
ha a meghatározott időn belül 
nem teljesítik azokat, az enge
délyt vissza kell vonni elméleti 
és gyakorlati jártasságot iga
zoló fegyverismereti vizsga 
letételére kötelezés mellett!
A szolgáltatási díjak összege is 
emelkedett. Ezt már nem il
letékbélyeggel lehet leróni, ha
nem készpénz-átutalással 
vagy csekk befizetésével kell 
teljesíteni. A kérelem benyúj
tását követően az ügyintéző 
csekket állít ki.
Gödöllői Rendőrkapitányság
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Eltemették Juhász Gyulát 
városunk díszpolgárát

Nincs egyéb dics, s érdem, 
mint az önérzet, s a 
mások művelődése s 
boldogsága előmozdítása.” 

(Bolyai János)

In memóriám:

Juhász Gyula
Kedves Gyula Bácsi! 
Kedves Tanár Úr!

Nagyon sok idő telt el azóta, 
hogy tanárként először lépted át 
az aszódi gimnázium küszöbét.

1952 augusztusa volt. Azóta megszámlálhatatlan homokszem per
gett le, 52 tanév telt el, és Te ebből 45 évet tanítással töltöttél, amit 
végiggondolni is nagy feladat lenne.

2002-ben vetted át a tanítói gyémánt oklevelet, amit azok a ta
nítók kapnak, akik 60 évvel ezelőtt végeztek. A tanítói oklevelet 
1942-ben a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző 
Intézetben kaptad. Ebben az évben vehetted át a tanári arany ok
levelet is, amelyet a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 1952- 
ben szerzett tanári okleveled elismeréseként kaptál.

A négy és fél évtized alatt folyamatosan voltál osztályfőnök, 
szinte mindig két osztályt vezettél. Az egyik a felnőttek osztálya 
volt. Végtelen türelmeddel, megértéseddel enyhítetted napi fáradt
ságukat. Tanítványaid úgy követtek, mint jó pásztort a nyája. Keve
set beszéltél, de tekintetednek és mozdulataidnak sok mondaniva

lója és egyszerű, érthető jelentése volt. Osztályaid kedvesek voltak 
számodra és azok is maradtak mindvégig, de talán "elsőszülött” 
osztályod, - akik 1956-ban érettségiztek - volt a legkedvesebb. Né
hány percig lehetőségem volt jelen lenni a 45 éves érettségi találko
zójukon. Lehetetlen leírni a találkozás meghitt, örömteli, lázas pilla
natait. Megőszült hölgyek olyan szeretettel és kedvességgel vettek 
körül, ahogyan csak azok az öregdiákok teszik így, akik igazán 
szerették és tisztelték osztályfőnöküket.
45 év megszakítás nélkül, ugyanazokat a lépcsőket járva, ugyan

azokban a tantermekben, Aszódon. Az a sokrétű és sokszínű mun
ka, amit az iskolában, az iskoláért, az oktatásért, a gyerekekért és a 
felnőttekért tettél nagy tiszteletet, megbecsülést és tekintélyt paran
csol. Évtizedeken keresztül gondoztad az iskola könyvtárát, őrizted 
a régi, értékes könyveket, az iskoláról szóló gyűjteményeket. Vezet
ted az iskola fotószakkörét, meg-örökítve az iskola eseményeit, tör
ténéseit.

Juhász Gyula, ezrek TANÍTÓJA, a lelkek mérnöke”, Aszód, a 
Galga völgye és távoli vidékekről érkezett diákok, ma felnőtt lakos
ságának tanítója nem bánta meg, hogy Aszódra jött. Szeretett itt élni 
az iskola árnyékában. Otthonából is hallotta a csengőszót és a gye
rekek zsivaját, ami megnyugtatta. “Csak annyi tiszteletet kívánj 
magadnak, amennyit másnak megadsz!” Ez volt pedagógusi böl
csességének a nagy titka.

Legutóbb, amikor a 80. születésnapod alkalmából írtam rólad, 
megegyeztünk, hogy öt év múlva találkozunk abból a célból, hogy 
újra írok az életedről. Gyula bácsi, nem tartottad meg az ígéretedet, 
itt hagytál minket szó nélkül! Búcsú nélkül távoztál, egy űr maradt 
utánad, amit senki nem lesz képes betölteni. Hiányod nagyon fáj, 
nem csak nekem, hanem minden volt kollégádnak, munkatársadnak 
és a sok ezer diáknak, akik mind tiszteltek, szerettek és becsültek. 
Példaképe lehetsz minden fiatal tanítónak, tanárnak. Örülhetünk, 
akik kollégáid lehettünk, megismerhettünk, tanulhattunk Tőled, 
személyedben láthattuk a TANÍTÓT, a LÁMPÁST”.

Kedves Gyula Bácsi, Tanár Úr! Búcsúznak tőled kollégáid, mun
katársaid, búcsúzik a Baráti Egyesület és iskolád, amelynek falai az 
idők végezetéig fogják őrizni emlékedet. Isten Veled! Nyugodj bé
kében! Nádasdy Ferenc

Egy kis nyelvelés
Asszony, ember, állat, 
asszony! állat, lelkes állat

Az emberi kapcsolatok ki
fejezésének és megnevezé
sének nagyon gazdag tárháza 
van nyelvünkben. A címben fel
sorolt szavak és szókapcsolatok 
majd ezer év távlatában vissza
kereshetők korai magyar nyelvű 
emlékeinkben vagy a latin nyel
vű szövegekben felbukkanó 
magyar szavakként.

Azt már megszoktuk, hogy bi
zonyos vidékeken az ember szó 
ma is csak a férfit jelenti, aho
gyan a gyerek is a fiúgyerme
ket, mert ugyebár az asszony 
mégiscsak asszony és nem em
ber, a lány pedig csak lány!

Az asszonyi állat szókap
csolatot - pedig régebbi irodal
munkban igen gyakran fordult 
elő, Jókai is gyakran használta 
műveiben - kifejezetten pejora
tív, bántó, sértő jelentésűnek 

érezzük, noha korábban nem fel
tétlenül minősült annak. Hajla
mosak vagyunk azt hinni, hogy a 
szó jelentésének, jelentés válto
zásainak minden részletével 
tisztában vagyunk. Pedig nem 
biztos! Ahogyan nyelvünk szó
kincse bővül, terebélyesedik, 
egy-egy jelentésámyalat eltűnik 
a mindennapi szóhasználatból. 
Úgy gondolom, e szavak eseté
ben is ilyenről lehet szó.

Asszony szavunk első írásos 
nyoma 1150-ből származik a 
pannonhalmi bencések történe
tének iratai között. Ekkor és 
1195 körüli (Halotti beszéd) elő
fordulása idején királyasszony 
jelentésben fordul elő és Szűz 
Máriával kapcsolatos szöveghez 
kötődik. 1350 körül már a nő 
szavunknak megfelelő jelenté
se is megjelenik, majd 1515-ből 

féijes nő, 1525-ből pedig a kis
asszonyjelentésre is van példa.

Ember szavunk szintén 1195 
körül bukkan fel az írásos em
lékekben először, szintén a Ha
lotti beszédben (”es num igy em
ber mulchotia ez vermut”;mai 
nyelvhasználatunkban ez kb. így 
hangzana: és egy ember sem 
kerülheti el ezt a vermet”). Jelen
tése ekkor általánosan jelöli az 
embert mint a legmagasabb ren
dű élőlényt, majd 1416-ban már 
a férfi, illetve a félj fogalmat is 
jelöli a szó. Érdekes módon a je
lentések köre nem bővült már.

Állat szavunk történeti be
mutatása a lehetségesnél na
gyobb terjedelmet igényelne. 
Most elégedjünk meg egy kis 
vázlatos áttekintéssel, amely 
tanulságos lehet. Igen korai sza
vaink egyike, 1372-ben van elő
ször írásos nyoma. Akkori 
jelentése: állapot. De még 
ugyanebben az évben megjele
nik a lény és a dolog jelentés
változat is, majd 1405-ben bő
vül a lényeg, 1416-ban a termet 
ésl495-ben az eszköz jelentés

sel. A szerves anyaggal táplál
kozó élőlény az ember kivéte
lével” - vagyis az állat - jelen
tésre csak 1519-ből van az első 
írásos példánk.

Amikor Jókai a műveiben 
oly gyakran asszonyi állatot 
említ, minden bizonnyal isme
retes még a műveltebb olvasó
közönség számára az állat szó 
1372-ből származó jelentése, a 
lény szó. S ha az asszonyi állat 
kifejezést asszonyi, női lény je
lentésben értelmezzük, akkor 
már nem is beszélhetünk sértő 
megnevezésről. S amikor Jókai 
a Sárga rózsa című regényében 
azt írja az állatorvosról, hogy lel
kes állatot nem gyógyíthat, ak
kor nem másra gondol, mint ar
ra, hogy állatorvos embert nem 
gyógyíthat, illetőleg csak rend
kívüli esetben. Mert a nadragu
lyafőzettel megmérgezett Decsi 
Sándor azért marad életben, 
mert az állatorvos életveszély 
esetén mégiscsak gyógyíthat lel
kes állatot is, ahogyan Jókai mű
vében is történt.

-G-
I
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

VÁLASSZON ÚTICÉLT! 
Most minden Thaliához 500 000 Ft 
árkedvezményt adunk

A klímás Thalia Status limitált szériát most különlegesen vonzó felszerelt
séggel: szervokormánnyal, központi zárral, állítható magasságú kormánnyal 
és vezetőüléssel, elektromos ablakemelőkkel, rádiómagnóval, ködfény
szóróval és 500 000 Ft árkedvezménnyel kínáljuk. Várjuk márkakeres
kedésünkben! w.ww..ren^t±u

Az ajánlat a 2005. 01. 12. és 2005. 01. 31. között megrendelt és átadott autókra érvényes. Fogyasztás líter/100 km: 
vegyes: 4,6-7,3; városi: 5,7-10,0; országúti: 4.0-5.8; (^-kibocsátás g/km: 121-174 (változattól függően).

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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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

A KÉPEN ELREJTETTÜK
HASZNÁLTAUTÓJÁT,

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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, KUTYA- HÁZ j
Aszód, Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (íeljeséríéhű szárazíápok, KonzervcK, fagyasztói! húsok) és 
ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, 
teknősöknek, halaknak,

- kölyökneveléshez anyalejpóíló és cumlkészlei
- élő állatok széles választéka,
• szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 

tanácsadás.

' A legjobb... '
.. .kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak.
Előrendelés cselén árengedmény, házhozszállítás.
Vásárlóinkat nyitva tartási időn kívül is kiszolgáljuk.

Januári akciónk:
Ezen hirdetés felmutatójának 

egyszeri alkalommal 
MINDEN TERMÉKÁRÁBÓL

20%
excBonéwTmhmH

Alakformáló 
masszázs szalon 

Aszód, OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló 

masszázs,
- svédmasszázs,
- talpmasszázs,
- infraszauna
-pedikűr, manikű^
- műköröm

Újdonság:
gyors zsírégeto kezelés! 

(alkalmanként 1-1,5 cm!) 
Bejelentkezés:

06 20 460-3982
Pedikűröst, manikűröst, múkörmöst keresek!

Monogram
és egyedi minták

hímzésé

Úi szolgáltatásunk:

Pöttöm Qtuckó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház) 
Babakelengye, 
kisgyermekdivat 

játékok
Pöttöm termékek 

készítői áron!
Téli sapka + sál 

790 Ft-tól 
Téli badyk 

___ ___ ___________ ,____ r 690 Ft-tól 
Tel: 06 30 415-0368 Nyitva: H-P: 9-17Szo: 8-12

Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA,  

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

Bonafert László
Kartal Bartók Béla út 21. 

Tel.: 06 30 415-6641

Z0-1A 2000
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

a® w w m©
FAGYÁLLÓ

1,5, 50, 200 kg-os kiszerelésben kapható! 
KLINGERIT lemez m2-ben is!

HASZONGÉPJÁRMŰ-ALKATRÉSZEK
FORGALMAZÁSA:

Transit, VW Transporter,Toyota Hiace, Ducato stb.

Challolls, Prista, Mogul olajok
(motor, hajtómű, hidraulika, lánckenő, szervo.)

Görgősláncok, patentszemek, kardántengelyek 
és kardánkeresztek nagy választékban kaphatók!

TeÜeskörű alkatrészellátás 
minden autóhoz!
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www.volkswagen.hu

A Volkswagen Polo molorizállságtól Függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 -7,61/100 km, CO2 kibocsátása: 119-182 g/km. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

http://www.volkswagen.hu
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Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastélyszállóban!
Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat!

790.- Ft./ óra Romantikus hangulatú éttermünkben

980.- Ft./ óra megújult étlappal várjuk

2OO.-Ft./ 5 perc kedves vendégeinket!

48O.-Ft./ óra Bejelentkezés: 06-28-438-437

Szauna + belső medence:

Turbó szolárium:

Darts, ping-pong, rex:

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
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Tel: 06 20 585-1660 Nyitva: H-P: 9-17: Szó: 9-12

CIPŐBOLT
Aszód, Kossuth L u. 2. |:

(Samu gazda és az Állateledel között)

Akció!
Minden téli bakancs 10 %-kal 

a hótaposó 1<5 %-kal 
olcsóbban kapható!
bdkdhcf MjöÖiíhífélt csak 4500 h!

Siesta, Melánia, Asso, Plagskoes bébicipők,Hirsch biopapucsok 23-41-es 
méretig, benti cipőmamusz, gumicsizma, zokni, harisnya stb. 

széles választékával várjuk!

ASROCK K7S4I ALAPLAP 
2000 MHZ AMD SEMPRON CPU 

128/400 DDR MEMÓRIA 
40 GB/7200 MAXTOR HDD 

LG 52X CD ROM 
CODEGEN HÁZ+TÁP 

BILLENTYŰZET, EGÉR

52.500.

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

• ASZOD 
KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ 

06/28 402-369
MOBIL:/06/30^80-83-57

A i \ ( i fi S o AB,T NF7 ALAPLAr
> 2500Mhz AMD SEMPRON CPU

ASROCK K7S8X ALAPLAP 512/400 DDR
2200 MHZ AMD SEMPRON CPU ATI Radeon 9600 128 MB VGA 

256/400 DDR MEMÓRIA
GEFORCE 4 MX 440 64 MB VGA 

40 GB/7200 MAXTOR HDD 
TOSHIBA 8X (+/-) DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ+TÁP

86.900.-

HATVAN 
RÁKÓCZI ÚT 3. 

06/37 344-926

80 GB Maxtor HDD 
PIONEER 16X (+/-) DVD ÍRÓ 

Sony 1.44 FDD 
CODEGEN HÁZ+TÁP

115.250
Áraink tartalmazzák az ÁFA-t!

| Díszállat és állateledel
Á Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett) 
rí Nyitva tartás:H - P: 9-17; SZÓ: 8-12

Weíó'
Éheim 96 1 komplett akvárium 

45,000 Ft helyett 37.000 Ft 
(világítás, szűrő, fűtő, háttérposzter, hőmérő, 

vízelőkészítő szerek és haleledel)
Az akváriumhoz kedvezményes áru halakat vásárolhat!

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 3 ÉV DÍJTALAN SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!!!

LG4161^I’V®ÍKíg 900.'

ASZÓDI ÜZLB1 Photo hall
DIGITÁLIS ÉS HAGYOMÁNYOS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK .SCANNEREK
ASZTALI DVD LEJÁTSZÓK ÉS HÁZIMOZI RENDSZEREK

AU TÓS CD LEJÁTSZÓK. MP3 LEJÁTSZÓK,FOTÓPAPÍROK

Kípben vagyunk

HP PHOTOSMART M305
3.2 MPX .optikai+digitális zooni

34.990.-

CANON MPC 370 
MULTIFUNKCIÓS

39.900.-

Itilölgyek boltja, hölgyek divatja 
Nyitás: február l 
Aszód, Deák F. utca 9. Tel: 28 500-620

(Az ikladi úti virágbolttal szemben)

Egyedi bútorok készítése.
Szoba, konyha, üzletberendezés 

az Ön elképzelése szerint.
Dián Tibor

tESSEEESsa.
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ARGOSZ 
▼▼▼ Biztosító Rt.
Helyi képviselőt keres 
Aszódon és környékén!
- önálló munkakör,
- I 5 hónapig erdménytől függő 

garantált fizetés,
- iroda nyitásához céges támogatás
- a munkakör fő-és mellékállásban 

is betölthető.

Jelentkezni lehet
a 06 20 454-9315-ös telefonszámon.

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú 
Jogosítvánnyal 

rendelkező 
gépkocsivezetőt keres.

Érdeklődni lehet 
a

06 20 9240-400-as 
vagy a

28 401-601-e telefonszámon.

Richard Fritz Kft
GUMI, MŰANYAG ÉS ÜVEG AUTÓALKATRÉSZEKET GYÁRTÓ KFT.

Az Aszódon 11. éve folyamatosan működő és fejlődő vállalatunk gumi 
ÉS MŰANYAGÜZEMÉBE

1*^ Felvételt hirdetünk!
■ NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK!

Munkakör: Üvegelőkészítő.
Feladat: Autó oldalszélvédők szerelése, ragasztása, sorjázása.
Munkarend: három műszakos.
Követelmények: Szakmunkás bizonyítvány.
Javadalmazás: Versenyképes fizetés, teljesítmény alapján.
Jelentkezés: 2170 Aszód Pesti út 1 9/a.
Személyesen Kedden és Csütörtökön 10-től 11. 00-ig a

SZEMÉLYZETI VEZETŐNÉL.
Tel.:06-28-400-680; 06-28-400-091
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- kellékanyagok! tintapatronok 388 Ft-tól 
-másoló-nyomtató készülékek

75.000 Ft-tól
- CD, DVD lemezek folyamatos akciói

b MÓNI FOTO ®
Aszód, tatli Lajos u. Jő. Tel: 400-957 Ityta IH: 117,5zo: 8-12 
©noníTÁiLn® í

Újra száguld a 
(ILIMET Expressz! 
!■ S smi ■ ■r-™ « ■ i*3

SULIMÉT — 
. ■ í- Vásároljon szá

Ajondckfílmes ,__, 24 □

fotóWdolgoxós/" 36 D
DIGITRLK ADATHORDOZÓRÓL 9x13 
(KÓRTHA, CD) 10x15

1.490.-
1.890.-

59.-
69.-

t Vásároljon számítógepet akár 
,í 10.0011R adö-vi iszatérítéssel!
8. , ~ « . . . . , ... I

. ..I-l
30 db feletti megrendelés esetén 

fotóalbumot ajándékozunk Önnek!

.Hasznájt szám
P nLes számítógépiek 15.000 Ft-tőJ!

tógép akció!

Notebook-ok jL
széles

váfásztétínl
váéíuK!

i1

SALGÓ - TRIÁSZ 
•! Aszúd, Kossuth L. il 24. 
}(A VÖRPI-ve! szemben)Tel/fax: 28 500-955 Áraink az ÁFfl-t jartalmazzák!

Illatszertár
Újdonság!

Farsangi jelmezek óvodásoknak iskolásoknak
Vedentu^-viccpí/ GtjÓAodékokA

apró- vvie^Le^eté^ek' már rSj 
Tcaphat&b iÁ^LetiÁAnkbe^l

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

. 0B AUTÓSISKOLA ö 
iF ■■ ■■ rr*
GODOLLO

Telefon.:06(20)9414-638 06(28)419-529 
AKKREDITÁLT FELNÖTTKÉPZÖ INTÉZMÉNY.

GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMÓT SZERVEZ. 
ASZÓD TISZTI KLUBBAN

folyamatos kezdesse!
A, B.B+E,C,C+E,M,KATEGokiakban 

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

FZFNKÍVÜL:DIÁ KOKNAK,KISMAMÁKNAK 50% KEDVEZMÉNY :
AZ ELMELETI TANDÍJBÓL!
-SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÁSI
LEHETŐSSÉGGEL £ :
-ASZÓDI ROTINPÁLYA-HÁZTÓL-HÁZIG SZOLGÁLTATÁS.

TANDÍJ-30% SZJA.:36/A § ALAPJÁN.
OKÉVszám.:07-0254Q3
INTÉZMÉNY AKKREDITÁLT LAJSTROMSZÁM:Q758. 

EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 
Aszód, Kossuth L. u.3 

Tel.: 06-30 627-8481 

hbtüáf 1411:
teliért 

áren^edménv!
Nadrágok, kötöttáru, 
Tunikák, kosztümök

Farsangi ruhák, 
báli ruhák

nagy választékával várjuk Önt!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

-'£a^SS(n)“[P== H-v- - X
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TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<> Sima és habosított, mintás és szövetmintás, fűrészporos, 
mennyezet hőszigetelő tapéták, műstukkók megújult 
választéka,

c> poszterek, szegők, bordűrök nagy választékban, valamint 
a tapétázáshoz szükséges eszközök, ragasztók, RIG1PS 
hézagoló és glettelő segédanyagok, 
festéshez, mázoláshoz porfestékek, színezék,

<• Diszperzit - Héra - Limit lábazat- és homlokzat^^^j 
festékek, ecsetek, meszeiők, TjggOpJ

o alapozók - zománcok - lakkok - lázárok ??!

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691,401-092 

Nyitva: H-P: 6-17-ig
_ Szó: 6-12-ig j

FH AUTÓSISKOLA BT.
Aszód Petőfi s.u.14.

ASZÓDON
Az 

ASZÓDIAKÉRT!
Havonta induló személygépkocsi-vezetői 

tanfolyamunkra jelentkezzen 
kényelmesen SMS-ben, névvel, címmel ellátva, 

és mi tájékoztatjuk Önt az igénybe vehető 
kedvezményekről, illetve a további teendőkről.

Telefon: 06 30 309-55-98
12 vagy 24 havi részletfizetési 

lehetőség!
ASZÓDI DIÁKOKNAK 

EXTRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés esetén a

kezdő részlet: 0 Ft!

Megnyílt!
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) 2.610 Ft/hó 
Csökkentett csomag 1.760 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

Mary
itallcisKereskeclés
Aszód, Kossuth Lajos u. 41. (A Posta mellett

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
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Győzelem vagy vereség?
A december 5-én lezajlott 

népszavazás után Magyar
ország miniszterelnöke a kö
vetkező szavakkal vezette be 
ismertetőjét: Jelentem az or
szágnak, hogy a népszavazás 
megbukott...
Feltehetően bennem lehet a 

hiba, hogy az utóbbi 50-60 
évben csak olyan államférfi
aknak (legyenek azok bal vagy 
jobboldaliak) nyilatkozatait 

olvasom, akik ismerik a politi
ka és a diplomácia nyelvét, 
akik országot, nemzetet érintő 
kérdésekben úgy fogalmaz
nak, hogy azzal a véleményü
ket ugyan határozottan kifeje
zik, de azért másokat nem sér
tenek meg. Különösen nem a 
saját népüket, akinek a "ke
gyéből” nyerték el magas tiszt
ségüket, mely csak a diktatú
rákban volt nyugdíjas állás, a 
polgári demokráciákban nem.
Ha tehát azt olvasom: Jelen

tem az országnak, hogy a nép
szavazás eredménytelen volt 
..., akkor pontos, a valóságnak 
megfelelő, és államférfihoz 
méltó kijelentést hallhattam 
volna. Ugyanis a népszavazás 
csak a nagyon magasra állított 
alkotmányos mércét nem érte 
el. Ezért volt eredménytelen. 
Megbukni senki és semmi nem 
bukott meg. Az igaz, hogy a 
kíméletlen, hazug, megté
vesztő és szégyenteljes propa
ganda nagyon sok magyaror
szági állampolgárt megijesz
tett, megtévesztett, ezért - saj
nos - nagyon kevesen mentek 
el szavazni, nagyon kevesen 
mondták el a véleményüket. 
Sőt! Feltehetően már nagyon 
sokan torkig vannak a politi
kával és a politikusokkal, s 
nemtetszésüket azzal fejezték 
ki, hogy nem mentek el sza
vazni. Mindazonáltal ne be
csüljük le azokat, akik állam
polgári kötelességüknek tar
tották, hogy mind a két kér
désben kinyilvánítsák a véle
ményüket. A magam részéről 

tiszteletem és elismerésem 
mindazoknak, akik szavaztak, 
függetlenül attól, hogy melyik 
kérdésre adtak igen vagy nem 
választ.
Mert ez egy nagyon lényeges 

dolog. Nézzük csak meg az 
eredményeket:
Az első kérdésre, a kórház-pri
vatizációra a szavazók 65,02 
%-a igennel, 34,98 %-a nem
mel válaszolt. Nem sokon mú
lott, hogy az erre adott vála
szok elérjék a magasra állított 
mércét. Vagyis az állampol
gárok többsége azt szeretné, ha 
legalább az egészségügyben 
ne ismétlődne meg az a fele
lőtlen privatizáció, a közva
gyonnak az elherdálása és 
széthordása, ami az elmúlt 17 
évben végbement a gazdaság
ban, a szociálpolitikában és 
még sok más területen. Ha az 
előírt küszöböt az igenek szá
ma nem is érte el, de azért a 
65,02 %-ot a hatalmon lévő 
kormánynak figyelembe kell 
venni!

A második kérdés esetében 
ugyan ”csak” 51,57 % mond
ta ki az igent, és 48,43 % a ne
met, de azért a szavazópol
gárok többsége - a megté
vesztő propaganda ellenére is 
- a határon túli magyarok ket
tős állampolgárságának a meg
adását kérte. Hogy ez nem érte 
el az előírt küszöböt, az sze
rintem nem bukás, hanem egy 
végtelenül szomorú eredmény. 
Szomorú, mert a testvéri, a 
szolidaritás, az együvé tarto
zás érzése nem tudta elsöpörni 
a kegyetlenül hazug és hiányos 
propagandával kialakított lét
bizonytalanságtól való félelem 
és önzés gondolatait.

Ezért erre a népszavazásra 
nem lehetünk büszkék. Itt 
senki sem bukott meg, de min
denki sokat, nagyon sokat ve
szített. Elvesztettük azt a józan 
önbecsülésünket, amit eleink
nek, Rákóczinak, Kossuthnak, 
Deáknak, Nagy Imrének kö

szönhetünk. S elvesztettük a 
határon túl élő magyar testvé
reink hitét, reményét, bizal
mát, talán még a szeretetét is. 
Egy Szlovákiából, aszódi ba
rátoknak írt levélből idézek: 
”Az ember nem is gondolja, 
hogy elég egy rövid mondat 
ahhoz, hogy sírva fakadjon. 
Már azt hittem, minden köny- 
nyem elfogyott, de tévedtem. 
A szavazást követően azt hit
tem, rám szakad az ég. Amit 
Trianon megkezdett, most az 
anyaországi magyar véreink 
befejezték... Nagyon szeretem 
azt a másfél millió magyart, 
aki testvérré fogadott, a töb
biek pedig számomra meg
szűntek létezni... Itt óhajtunk 
meghalni, nem vágyunk más
hová. Nagyon is megfelel ne
künk az a föld, mely Rákóczi 
Ferencet, Zrínyi Ilonát is ma
gába fogadta... Gyurcsány re
mélte, így megtöri magyarsá
gunkat. Tévedett. Még erő
sebbé, eltökéltebbé tett. ”
Aki többet akar tudni a nép

szavazás felföldi hatásáról, an
nak ajánlom a szlovákiai ma
gyar hetilap, a Szabad Újság ez 
évi 50. számát.
Talán érdemes még elolvasni 

Böjté Csaba erdélyi gyermek
mentő ferences papnak a vé
leményét, aki az életét a haj
léktalan erdélyi gyermekek 
megmentésének szenteli, és 
aki szó szerint koldulással hoz
ta létre és tartja fenn menhe- 
lyét:
”Nem hittem a szememnek, 
mikor a televízióban láttam, 
hogy a kormánypártok kép
viselői győzelemről beszél

Dr. Asztalos István

Község 1. kérdés 2. kérdés
igen

%
nem igen

%
nem

Aszód 61,39 38,61 48,64 51,36
Bag 69,26 30,74 58,68 41,32
Hévízgyörk 73,17 26,83 54,18 45,82
Galgahévíz 75,96 24,04 65,65 34,35
Túra 66,43 33,57 50,32 49,68
Kartal 67,48 32,52 51,62 48,38
Domony 72,96 27,04 60,11 39,89
Iklad 56,87 43,13 43,88 56,12

nek. Kit győztek le? A saját né
püket! Ezzel a győzelemmel 
örök szégyent hoztak önma
gukra. Legyőztek engem, a 
szelíden kopogtató határon 
túlit, és a gondjaimra bízott 
gyermekeket, akiket azért ne
velek, oktatok összekoldult 
pénzből, hogy szomszédaikkal 
békében élő, jó magyar em
berek legyenek itt, Erdély
ben... Én nagyon szégyell
ném, ha az engem megölelni 
akaró gyermekeimet egymás 
torkának ugrasztanám, majd 
diadalmasan legyőzném őket. 
Nagyon szégyellném maga
mat, ha a gyerekeknek azt 
mondanám, hogy nézzétek, ti 
nagyobbak, a kicsik meg akar
ják enni a kenyereteket, verje
tek szét közöttük...
Azt hiszem, az idézetekhez 

nem kell kommentár. Csak 
még egy adatot: a határon túli, 
12 Kárpát-medencei magyar 
szervezet, az ott élő lakosság 
megbízásából - kivétel nélkül 
és egységesen - arra kérte a 
magyar kormányt, magyaror
szági testvéreit, hogy ne von
ják meg tőlük azt, amit a szé
gyenteljes Trianon elvett. Mi - 
szűkkeblűek - a kérést vissza
utasítottuk, a kopogtatók előtt 
becsaptuk az ajtót. Pedig a 
népszavazás nem az állampol
gárság feltétel nélküli megadá
sáról szólt, csak az ajtó résnyi 
kinyitásáról!

Befejezésül - mivel Aszód 
kistérségi központ - nem árt, 
ha megismerjük a mi és a 
szomszédos községek szava
zásának eredményeit, minden
féle kommentálás nélkül:
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Empátia
Az ember sajátos képessége, 

hogy bele tudja élni magát a 
másik ember lelki állapotába. 
Jómagam erdélyi származású 
vagyok. Székely-magyar csa
ládban születtem és nevel
kedtem. 18 éves koromig él
tem ott. Szüleim a magyar
ságukat nem adták el a köny- 
nyebb megélhetésért. Inkább 
szembenéztek az elnyomás 
igen változatos formáival. 
Azoknak, akik ennek román 
sajátosságait és keserveit nem 
ismerik, szívesen mesélek, sőt 
dokumentumokkal is tudom 
bizonyítani az egyes “fogáso
kat”. Szeretnék minden anya
országi magyart emlékeztetni, 
hogy mi, erdélyi magyarok 
magyar állampolgárok vol
tunk. A politika - Trianon — 
húzta meg a határokat, akara
tunktól függetlenül. Jogtala
nul vették el állampolgársá
gunkat. Amit valakitől jogtal
anul vesznek el, az visszajár. 
Tehát az erdélyi magyarok 
kettős állampolgársága nem 
egy kegyes adomány, amibe a 
magyar társadalom anyagilag 
belerokkan, hanem az eredeti 
jog visszaállítása.

Az empátia hiánya igen nagy 
lelki szegénységet bizonyít. 
Egy jóérzésű szülő vagy test
vér, ha a másik gyermeken 
vagy testvéren segíteni szüksé
ges, nem az anyagiakat fogja 
nézni. Mi, erdélyiek az anya
országra úgy néztünk fel, mint 
egy gyermek a normális szüle
ire. Milyen csalódás, ha a gyer
meket az anya megtagadja! A 
választók többsége a kettős 
állampolgárság mellett volt. A 
szavazáson részt nem vevőket 
úgy is lehet tekinteni, hogy ők 
nem akartak szavazni a nemre. 
A választási törvények szerint 
a szavazók száma nem volt 
elegendő. Régóta - szakmai 
körökben is - megállapított 
tény, hogy a jelenlegi válasz

tási törvény nem jó. Napjaink
ban a jelenlegi gyakorlat újra a 
viták egyik központi témája. 
Egyéni megítélésem szerint a 
szavazati jogot iskolai végzett
séghez kellene kötni. Az in
doklás egyszerű és világos: 
Egy buta ember ne döntse el a 
nagyon fontos és nehéz szak
mai kérdéseket. Amikor a buta 
ember (és a félművelt) szavaz, 
úgy érzem, mint amikor egy 
hentes vakbéloperációhoz fog, 
mert ő is késsel dolgozik. A 
példák sorát a végtelenségig 
lehet sorolni. Az egyenlő sza
vazati jog a demokratikus jo
gunknak olyan “betegsége”, 
mint a rákos daganat az ember 
szervezetében. A téves jogok 
bizonyítása egy külön cikket 
érdemelne.
Az a személy vagy az a tár

sadalom, amelyik az igazságot 
kiforgatja vagy egyenesen 
valótlant állít, ezzel férevezeti 
a környezetét, bűnt követ el. 
Ha egy személynél vagy a 
társadalom egy részénél az 
erkölcs hiányzik, előbb-utóbb 
föltétlenül a végzetét jelenti. 
Nem szeretném, ha ilyen okok 
miatt magyarságunk felmor
zsolódna, megszűnne. Az er
kölcsnek elsősorban a politiká
ban, a parlamentben és a kor
mányzáson keresztül kellene 
érvényesülni, kiáradni az 
egész magyar közéletre, hogy 
példamutatásával megmentse 
azt.

A mai magyar társadalom 
nemcsak gazdasági, hanem 
erkölcsi válsággal is küzd. A 
politikai tendenciát figyelve, 
úgy látom, az a cél, hogy az 
embereket egymással szembe
állítsák, emellett mindent pri
vatizáljanak. Semmi nem jó, 
ami eddig működött. A szok
ványos indoklás: nem EU- 
konform. Ezen indokkal a mo
dernizáció és a fejlesztés he
lyett eladjuk, megszüntetjük, 
leépítjük. A külföldi tőkések
nek mintegy tálcán kínáljuk fel 
magunkat. Elképzelhető, hogy 

már előre “parancsba lett ad
va”, hogyan kell a választás
nak végződni. Ilyenkor a szol- 
galelkűek haptákba vágják 
magukat - mint illik, ha a “gaz
di” szól. A pénz nagy úr! Még 
azoknál is van hatalma, akik
nek sok van belőle.

Ha egyedül a pénz a hatalom 
(forrása nem számít), elgon
dolkoztató, hogy kinek a kezé
ben van a hatalom. Pénz se
gítségével megy az agymosás, 
a félretájékoztatás, a tudatfer
tőzés. Célja: szembeállítani a 
magyart a magyarral (Oszd 
meg és uralkodj!). Vannak or
szágok, ahol a hatalmi elit 
mögött külföldi tőke áll. Egy 
hatalmi képződmény mindent 
meg tud tenni, amit csak akar, 
csupán az összetartó erőt kell 
megbontani, ellenérdekű cso
portokat alkotni egymással 
szemben. Az ilyen képlékeny, 
gerinctelen, jellemtelen embe
rekből könnyű gyarmati alatt
valókat alakítani. Lassan han
goztatni sem szabad, hogy ma
gyarok vagyunk, még a saját 
hazánkban sem.

Magyarnak lenni tudati kér
dés. Felismerni és képviselni a 
valójában magyar érdekeket. 
A hosszú ideig tartó folyama
tos tudatferdítés, tudatmani
pulálás hihetetlen károkat oko
zott az emberek lelkében. Ha 
kiölik a pozitív érzelmeket az 
emberekből, megszűnik a lé
lektani személyiség. A sze
mélyiség egyik sajátossága a 
jellem. A jellem azoknak az 
alapvető lelki tulajdonságok
nak összessége, amelyek az 
egyén minden cselekedetét, 
tettét irányítják. A jellem cse
lekvésben, viselkedésben for
málódik és nyilvánul meg. Egy 
másik pozitív érzelem a sze
retet. A becsület, kötelesség
tudat, lelkiismeret is ide tarto
zik. A jellemtelen ember eze
ket nem ismeri. Annál inkább a 
hazaárulást, a közönyösséget, 
az alattomosságot, a hazugsá
gok sorozatát és mindenek fe
lett a pénz imádatát. A jellem
telen ember szavazata megvá
sárolható. Sok bizonyítékot 
tudnék felsorolni! Az ilyen 

szavazók, ha megkérdeznék 
miért szavaztak úgy, ahogy, 
döntésüket nem tudnák indo
kolni. Motiváló okok: lefize
tés, vak pártfegyelem, befolyá
solás, megfélemlítés stb. Az 
iskolázatlan, lumpen egyének 
szavazata egyenértékű a fele
lős, meggondolt döntéseket 
hozókéval. így a végeredmény 
nem reális. Ha egy népet elsze- 
gényítenek, egyből irányít
hatóbb is:

“...Szegény, ostoba népem, 
Miként vették el eszedet? 
Szeresd az idegent, 
S fald fel a sajátod!
Mondják, s te cselekszed. 
Mint malac farka,
Oly kurta az emlékezeted. ”

(Petőfi)

Szeretném megkérdezni mi
niszterelnökünktől, hogyan 
számította ki, hogy 160 ezer 
forinttal több adót kellene 
évente fizetni annak érde
kében, hogy a kettős állampol
gárságot a jogosultak megkap
ják? Hogyan számította ki az 
évi 500 milliárd forint többlet
költséget, ami az államháztar
tásra terhelődik? Csak nem A 
felelős döntés című propagan
daanyagának második olda
lán, rózsaszín alapon 20 pont
ban felsoroltak alapján? Mert 
akkor megint nem értem. A 
szöveg kezdő óvodásoknak 
való, azok viszont nem tudnak 
olvasni. Egy külön tanulmányt 
érdemelne a 20 pont! Úgy
szintén a sok “ha”.
Idézet a 3. oldalról: “...nagy 
szavak röpködnek a levegő
ben...sok közöttük teljesen 
üres”.
Ha magukról írják, akkor iga
zuk van. Hogyan bátorkodnak 
leírni “... a magyarság, a ma
gyar nemzet iránt érzett fele
lősségérzetüket", amikor na
ponta az ellenkezőjét tapasz
taljuk? Köztársasági elnökünk 
világosan beszélt újévi kö
szöntőjében. A külföldi ma
gyarság azóta is világosan és 
egyértelműen kéri vissza, amit 
elvettek tőle.
Kérem, adjuk vissza!!!

Kaáli Nagy Kálmán
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Több megbecsülést 
a szavazatszámláló 

bizottságoknak!

Téli melegség

A 2002-es országgyűlési 
képviselő-választásokat meg
előzően én is tagja voltam a 
város egyik szavazatszámláló 
bizottságának.
A munka reggel 6 órától a vég
telenségig tartott, hiszen volt 
alkalom, hogy másnap hajnali 
kettőkor végeztünk. Akkor is 
és azóta is érzem, hogy a sza
vazások és választások során 
sok mindenről esik szó, csak 
éppen arról nem, hogy megkö
szönjük a szavazóbiztosok és a 
mellettük működő delegáltak 
munkáját.
Az utóbbi években nem hogy 
köszönetét nem kapnak, ha
nem sorozatos gyanúsítás, ese
tenként rágalom éri őket, hogy 
rosszul végzik munkájukat, 
sőt a bizottságok tagjait csalás
sal is megvádolják.
A decemberi népszavazást kö
vető cirkusz, majd az újra
számlálás eredménytelensége 
végleg bebizonyította a szava
zókörökben tevékenykedők 
feddhetetlenségét. Ezt annak 
ellenére állítom, hogy az újra
számlálás során néhány szava
zókörben az eredmények kor
rekcióra szorultak. Aki ezt a 

Tisztelt Szerkesztő!
Tisztelettel kérem, hogy az Önnek elküldött, 2005-re vonatkozó 
jókívánságaimat az olvasók felé is szíveskedjék továbbítani.
Boldog új évet!
Segítségét megköszönve:

Tóth Gábor
országgyűlési képviselő

un baj vaíi....
Orvosi ügyelet: 20 9271-171 Mentőállomás: 400-135
Rendőrőrs: 400-012 Tűzoltóság: 420-011

munkát már végezte, tisztá
ban van vele, hogy néhány 
szavazat változása lehetséges, 
különösen azoknál, ahol a sza
vazó nem egyértelműen he
lyezte el aj elet. Ez történt most 
is országos viszonylatban, né
hány helyen.
Olyan azonban, - mint ezt az 
újraszámlálást követelő civil 
szervezet vezetője állítólagos 
bizonyítékokkal is alátámaszt
va állította, - hogy sok ezer 
szavazatot ellenkezően jegy
zőkönyveztek volna, nem for
dult elő.
Nem először sértik meg a sza
vazókörökben dolgozókat. 
Azt hiszem, most ideje lenne 
ezeket az embereket megkö
vetni.

Tisztelt Elnök Úr!
Önnek és civil szervezetének 
illene bocsánatot kérni a sok 
ezer köztisztviselőtől és a sok 
ezer, pártok által szavazókö
rökbe delegált tagtól, hogy 
kétségbe vonta becsületessé
güket és lelkiismeretes mun
kájukat.

Gersei Ferenc
képviselő 

Az embert - akár megtalálja 
helyét a városban, ahol él, akár 
nem - biztosan büszkeséggel 
tölti el, ha földije sikerével ta
lálkozik, bárhová vesse is a 
sors. Az elmúlt hetekben több 
ízben ünnepelt a lelkem. Aszó
diként.
A Thália Színház karácsonyi 

repertoárján idén Csajkovszkij 
Diótörője szerepelt. A leg
szebb Diótörő volt ez szá
momra: két ifjú aszódi tán
cosát ismerem, s mindkettejük 
sorsa szívügyem. Csobán Esz
ter, aki tizenegy éves, az an
gyal és egy katona szerepét 
alakította - életében először a 
nagyközönség előtt, majd át
táncolva a karácsony minden 
előadását. Tavaly még tanít
hattam, s osztálytársaival 
együtt csodáltuk felnőttes el
szántságáért, szorgalmáért, 
aminek eredményeképpen 
most a Balettintézet tehetséges 
növendéke, miközben kitűnő 
tanuló. Az unokatestvér szere
pében az egyik főszereplője az 
előadásnak Szabó Ricsi, aki ti
zenhét évesen már világot já
ró táncos. Nemrég érkezett ha
za Szöulból, ahol Magyaror
szágot képviselte. (Ezt meg
előzően Svájcban és Auszt
riában járt, s egy berlini ver
senyről egyéni második helye
zéssel tért haza. Amikor néz
tem őt a színpadon, láttam ma
gam előtt anyukája arcát. Mo
solygott... Gabi az osztály
társam volt. Most a nagyma
ma büszke rá leginkább, és 
erőn felül tesz meg mindent 
Ricsi utazásaiért, amiben talán 
egyszer egy aszódi patrónus 
segít majd nekik...
A tél helyben is eseménydús, 

az immár hagyományos kon
certsorozatnak köszönhetően. 
A Kodály-hangversenyt tizen
hatodik éve rendezi a város, 
megálmodója és megvalósí
tója Tarr Gábor, aki - többek 
közt e hagyomány megterem
tésével - minőségi indíttatást 
nyújtott egy nagy generáció
nak. Közülük számos zeneértő 
és zenét művelő felnőtt került 

ki, akik tehetségüket "vissza
forgatva” színesítik napja
inkat. így az adventi koncert 
közreműködői: az énekesek, a 
karnagy Énok Nagy Levente, s 
a művészek: Mukk Józsi, Ki
rály Gyöngyi. Mindkét ese
mény híre túlszárnyal a város 
határain.
S végül az Újévi Koncert. A 

Kastélyzenekar, ami Aszódé, 
akikre büszkék lehetünk, ötö
dik ünnepi előadását tartotta, 
ismét teltház előtt. A zenészek 
törzsgárdája itt él vagy dol
gozik, Aszódra otthonaként 
gondol, a többi közreműködő 
pedig a nagyszerű közönség
nek köszönhetően "hazajár” 
hozzánk. Ezt minden alka
lommal elismerően hangsú
lyozzák. Sajnos azonban - 
nem tudni miért - az aszódiak 
nagy része, s fájdalom, a kép
viselő urak is - egy-két kivé
tellel - még mindig nyakasul 
ellenállnak az invitálásnak. De 
hála az élményért mindenki
nek, aki az aulát ezeken az es
téken megtölti - akár előad, 
akár hallgatja azt -, aki rend
szeresen megtiszteli a művé
szeket érdeklődésével, s akik
nek köszönhetően ez a város 
egyik nagyszabású kulturális 
eseménye. íme zenekari kötélé 
keink: Király Gyöngyi-hege
dű, Hévízné Király Csilla
cselló, Varga Sándor-posan, 
Dobondyné Tóth Judit-fuvola, 
Novák Károly-oboa, Szegedi 
JózseT-brácsa, Kovács Attila 
-brácsa, Hutai Agnes-cselló, 
Molnár Marica-szoprán, No
vák Éva-hegedű. Akik most 
debütáltak: Ambrus Szabolcs 
-trombita, Novák Péter-klari- 
nét, Sári Szabolcs-trombita, s 
a közreműködő ifj. Rónai La- 
jos-táncos, Rónai Zoltán- 
cimbalom, Pál Lajos-tangó- 
harmónika.
Végül egy kis érdekesség: a 
Kastélyzenekarban játszik Ed- 
vin Marton édesanyja, az 
egyik Princessz édesapja, s a 
híres magyarhang, a komisz 
Denisz anyukája is.)

Király Gabriella
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Újraéledt a hagyomány: 
betlehemesek járták a várost

(Folytatás az 1. oldalról)

te a szobánkat. Ennek végén a 
pásztorok boldog karácsonyt 
kívántak.

Persze nemcsak a pásztorok 
tudták a régi szokást, hanem 
mi is. Ennek megfelelően vi
szonzásként szilvapálinka és 
pogácsa került az asztalra, 
hogy így merítsenek a pászto
rok erőt az útjukhoz. A tarisz
nyájukba is került bor és süte

A Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium diákjai 1985. óta 
betlehemeznek. Az akkori 
igazgató, Cser László vállalta, 
hogy tartja a hátát, ha a fenn
tartók vagy a párt funkcioná
riusai esetleg kifogásolják a 
kezdeményezést. Egykori fi
zikatanárom, Herczeg János 
osztálya öltözött be elsőként a 
népszokásnak megfelelő ruhá
ba. Azóta minden esztendőben 
a karácsony előtti utolsó taní
tási nap az ünnepre való ráhan
golódás jegyében telik a tan
intézményben.
- Jó lehetőség ez az alkalom 
arra, hogy diákjaink megmu
tassák, milyen színvonalas 
műsorokra képesek - mondta 
lapunknak Hőnigné Zádor 
Éva, a kezdeményezés szülő
anyja és egyben továbbvivője.
- Ami a betlehemezést illeti: 
ez az a felkérés, amit akár visz- 
sza is utasíthat a diák. Érdekes 
módon ez sosem történik meg. 

mény. így indultak a követke
ző családhoz.

Szívet - lelket melengető ér
zés volt nekem, hiszen újra lát
hattam, amit gyerekkoromban 
oly sokszor átéltem. Ezt sze
retném most megköszönni 
mindazok nevében, akikhez 
eljutott Rónai Lajos, a Podma- 
niczky Művészeti Iskola igaz
gató úr és a Galga Dudazene
kar tagjaiból verbuválódott kis

A próbákon hamar rákapnak a 
dolog ízére és tényleg a szó 
szoros értelmében játszanak. 
Közben pedig - talán észre 
sem veszik - közösséggé ko- 
vácsolódnak.
A betlehemezést mindig más 

osztály vállalja, ám - tekin
tettel a szereplők nagy számára 
- más osztályok tagjai is be

A húszéves hagyomány legutóbbi főszereplői

csapata, hogy kegyelemteljes 
karácsonyi hangulatot teremt
senek.
Kívánok mindannyiuknak jó 
egészséget, sikerekben gazdag 
boldog új évet, hogy még soká
ig örvendeztessenek meg vala
mennyiünket.

Tóth Gézáné
a Hagyományőrző Csoport 

vezetője

kapcsolódnak. Idén a 12. d 
osztály - kiegészülve több 11- 
es társukkal - adta elő a pász
torjátékot. Annak ellenére vál
lalták, hogy alig egy héttel 
előtte a szalagavatójuk volt, és 
arra is készülni kellett. Talán 
arra gondoltak, nekik ez lehet 
az utolsó ajándék, amit adhat
nak az iskolájuknak. R. Z.

A 
betlehemezésről...

Arról, hogy hogyan éledt 
újjá a hagyomány, az egyik 
pásztort, Dián Tibori kér
deztük.
- Már korábban, a Galga 
Dudazenekar próbáin be
szélgettünk arról, hogy 
Aszódon is fel kellene ele
venítem a betlehemezést. 
Segítségünkre volt, hogy 
Rónai Lajosék már évek óta 
gyűjtik a vidék néprajzi em
lékeit. Bagi asszonyokat is 
faggatunk erről a szép szo
kásról. Lassan összeállt a 
szöveg és a koreográfia. Ezt 
követően már csak olyan he
lyeket kellett találnunk, ahol 
szívesen fogadnak minket.
A betlehemezők 10-12 csa
ládnál kívántak boldog kará
csonyt, és mondani sem kell, 
mindenütt nagy sikert arat
tak. Sok helyen a könnyek is 
eleredtek. Volt, ahol két ge
nerációnál is: a gyerekek 
ijedtükben pityeredtek el, a 
nagyszülők pedig azért, 
mert eszükbe jutott a gye
rekkoruk.
A betlehemezők szeretné

nek idén is jókívánságokat 
mondani az aszódiaknak, és 
várhatóan nagy igény mutat
kozik majd erre. A kis csa
patnak ugyanakkor az is ter
ve, hogy más népszokáso
kat is újra élővé tegyen váro
sunkban.

R.Z.

12 éves múlttal rendelkező budapesti cég, hatvani 
székhellyel

telemarketínges munkatársakat keres, 
minimum 25. életévét betöltött, nagyon jó 
kommunikációs készséggel rendelkező, dolgozni 
szerető hölgyek személyében.
Amit kínálunk:
kellemes munkahelyi légkör, jó kereseti lehetőség, 
váltott (délelőtt-délután) műszakban.

Érdeklődni: 30 552-9470; 30 655-4040

Fájdalmai vannak?
Segít Kormos Géza 

japán diplomás masszőr, alternatív 
mozgás- és masszázsterapeuta

- a csontrendszer szimmetriájának visszaállítása,
- fájdalmai gyors megszüntetése,
-gerinc, izületi, belszervi működési zavarok 
gyógyítása,
- fájdalommentes kezelés,
-13 éves gyakorlat.
Rendelés: hétfő 8-tól 12-ig
Aszód, Arany J. u. 3. (Dr. Jólesz József rendelője
BeíeCeHtfyizés: 28 900-929; 20 9919-000
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Micsutka József nyert a karácsonyi receptjeivel
A könnyű, diétás ételek is lehetnek finomak

Sokan ismerik már Aszódon 
a Művelődés Háza gondno
kának, Micsutka Józsefnek 
(képünkön) a főztjét. Kóstol
hatták ételeit többek között a 
Népi Izek Fesztiválján, Jász
berényben, a birkafőző ver
senyen - itt első helyezést ért 
el birkapörköltjével - és ter
mészetesen Aszódon, az Euro- 
party rendezvényein. Leg
utóbb például két 15 literes 
bográcsának tartalmát kana
lazta ki az utolsó cseppig az az

"Békesség földön az embernek"
A Városi Nyugdíjasklub tag

jai sok örömben, szeretetben 
részesültek az év végi rendez
vényeken. Egyszerre köszön
töttük a névnaposainkat és a 
kerek évfordulós születésna
posokat.

A Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub ezúttal is megtelt ün
neplőbe öltözött, már őszülő 
hajú hölgyekkel és urakkal, a 
klub tagjaival. Elsőként 
Szilágyi Sándomé elnökasz- 
szony köszöntötte a vendé
geket és a klub tagjait. Takács 
Lajosné erre az alkalomra ver
set írt, és azzal kedveskedett, 
Franka Pálné pedig a muzsikát 
szolgáltató zenekar kíséreté
ben énekelte el az Egy szál 
harangvirág című régi híres 
Szécsi Pál-slágert.
Bíró Ferencné Zsuzsa nénit 
házasságkötése 50. évfordu
lója alkalmából köszöntöttük. 

56 ember, aki hozzá jelentke
zett be. Józsi ezúttal a Misszió 
Világ című újság felhívására 
küldött be karácsonyi étel-re
cepteket és nyerte el velük az 
első díjat, egy 10 ezer Ft-os 
vásárlási utalványt.
A receptekben szereplő ételek
— amelyek mindegyikét elké
szítette már - különlegessége, 
hogy valamennyi könnyű, 
egészséges.
— Sajnos egy makacs betegség 
miatt jómagam is diétázni va
gyok kénytelen. Ezek az ételek 
azonban ízben szinte teljesen 
egyenértékűek a nem diétás ét
kekkel. Ezt a családom is bi
zonyíthatja, akiknek persze 
szívesen főzök magyarosan is.

A gondnok 9-10 éves korá
tól forgatja a fakanalat. Mivel a 
családjából mindenki dolgozni 
volt kénytelen, rá hárult, hogy
— először csak alkalomadtán, 
aztán egyre sűrűbben - meleg 
ebéddel vagy vacsorával várja 
a hazatérőket.

Sajnos özvegyen ünnepli ezt a 
napot. Szerencsére köztünk 
sok barátra lelt, és nagyon sze
retjük, várjuk mindig a klubba. 
Lipták Jánosné Terus néni 90. 
születésnapját töltötte be. Eb
ből az alkalomból halmoztuk 
el jókívánságainkkal, kíván
tunk neki jó egészséget és to
vábbi nyugodt, békés éveket.
Ugyancsak kerek évforduló
hoz érkezett Huszámé Zsem- 
berovszki Erzsiké, Nagy Mi
hály és Tóth Antalné Erzsiké. 
Őket a 80. születésnapjuk al
kalmából köszöntöttük.
Klubunk alapító tagjainak is 

jókívánságokkal kedvesked
tünk, így Petrovicsné Juci né
ninek, Takácsné Borika néni
nek és Nagy Jánosné Jutka né
ninek.
A nap hivatalos részét Budainé 
Magdika szívhez szóló versé
vel zártuk. A finom ebéd után 

- Az első remekem tárko
nyos bableves volt. Nem em
lékszem már, hogy mennyire 
ízlett a családom tagjainak, 
mindenesetre megették. A 
főzés alapjait az édesanyámtól 
tanultam, aki ma is nagyon jó 
szakács. A hagyományos éte
lek esetében talán még le is pi
pál, a modernebbek esetében 
már nem.

Bár Józsi szeretett volna sza
kács lenni, az élet másképp 
hozta, és műszerész lett. A 
szakácsművészet, mint hiva
tás már távol került tőle. Nem 
tudja vállalni a bejárást és az 
igen magas képzési díjat. így 
továbbra is csak családja és 
rokonsága élvezheti az általa 
kigondolt ételek fenséges ízeit. 
Persze április 30-án, a III. 
Europartyn ismét rotyog majd 
a bográcsában étel. Ráadásul - 
szándékai szerint - a két 15 
literes edényt egy 50 literes 
váltja majd.

R.Z.

szólt a talpalávaló, és fergete
ges hangulatú bál vette kez
detét. Köszönjük az ikladi ze
nekarkitartását!

A karácsonyi ünnepséget 
Falujárók úti klubunkban, csa
ládias hangulatban tartottuk. 
Ebből az alkalomból Takács 
Lajosné állított össze műsort, 
melyben unokáink is szerepel
tek. Elhangzottak a legszebb 
karácsonyi dalok és versek, de 
versíróink is remekeltek: Tor
dáné Kati és Takácsné Marika, 
valamint Nagy Miska bácsi és 
Budainé Magdika.
Az óév búcsúztatót is klu
bunkban tartottuk. Mindenki 
finomságokkal érkezett. A 
zenéről Gábor Pál gondosko
dott. Éjfél közeledtével közö
sen sétáltunk el a város főte
rére, hogy együtt köszöntsük a 
2005-ös esztendőt a város 
többi lakosával. TóthGézáné

Tengerihal 
hurka

Hozzávalók:
40 dkg rizs, 30 dkg aprított 
tonhal (lehet konzerv is), pó
réhagyma (kb. 7 cm), egy 
kiskanálnyi borsikafű, egy 
húsleveskocka, 2 evőkanál
nyi olívaolaj (ha olajos ton- 
halkonzervből készül, akkor 
nem kell), só.
Elkészítése:
Egy fazékba tesszük a rizst, 
az aprított tonhalat, az apróra 
vágott póréhagymát, egy 
kiskanálnyi borsikát, a 
húsleveskockát, egy kis sót 
és felöntjük vízzel (A víz a 
rizs mennyiségének duplája 
legyen.). Lassú tűzön, ke- 
vergetve, fedő alatt addig 
főzzük, míg a rizs megpuhul 
és a vizet felveszi. Ha kihűlt, 
sütőfóliába tesszük, hengert 
formázunk belőle és a fóliát 
kiszurkáljuk. 15-20 perc 
alatt forró sütőben pirosra 
sütjük. Céklasalátával tálal
juk.

Almás 
kókuszgolyók

Hozzávalók:
10 dkg zabpehely, 30 dkg 
alma, 10 dkg kókuszresze
lék, 2 kávéskanál kakaópor, 
50-70 csepp édesítőszer, egy 
csipetnyi őrölt fahéj.
Elkészítése:
A zabpelyhet jól összedol
gozzuk a hámozott, finomra 
reszelt almával, csipetnyi fa
héjjal, a zsírszegény kakaó
porral, az édesítőcseppekkel 
és a kókuszreszelék felével, 
majd letakarva kb. 1 órára 
hűtőszekrénybe tesszük, 
hogy a gabonapehely meg
duzzadjon, és az ízek össze
érjenek. Ezt követően ned
ves kézzel diónyi gombó
cokat formálunk, megfor
gatjuk a maradék kókusz
reszelékben és fogvájóra 
tűzve tálra helyezzük.



2005. JANUÁR ±±TÜKÖR_______________________“

ufAma
kimifikcriskctks

ajánlata!
Nyíró József:

Uz Bence
Sikert hozott a Moliere-darab

Barabás Tamás harmadik alkalommal 
nyerte el a legjobb alakításért járó dijat

Aki szereti Tamási Áron re
gényeit, az ajánlati könyvün
ket is jó szívvel forgatja majd. 
Röviden így lehetne összefog
lalni a könyv elolvasása után 
kialakult véleményemet.

A szereplők ízes beszéde 
jólesik a ma már kicsit szürke 
köznyelvünk után, a regény
hősök csavaros székely ész
járása pedig sok humoros hely
zet forrása.

Az Erdélyben élők már az 
1930-as években megismer
hették Uz Bence történeteit, 
amelyek a kolozsvári Keleti 
Újságban jelentek meg. írója 
nem titkolta, hogy sorozatával 
szeretné felülmúlni Tamási 
Áron regényét, az Ábelt. Az 
iroda-lomtörténészek szerint 
Nyírő a szereplők megformá
lásához nem csupán saját fan
táziáját vette igénybe, hanem 
több modellje is akadt.
Ki is Uz Bence? Foglalkozása 

szerint utász, vadász, afféle er
dei ember, aki maga is öli az 
állatokat, de édesanyja halála 
után lelkileg átalakul, és maga 
is az ártatlan állatok életének 
védelmére kel. A pajkos em

SB

Üzenet
Univerzális recept

Végy 12 hónapot, tisztítsd meg őket mindenféle rosszindulattól, 
kapzsiságtól, gyűlölettől. Minden hónapot szelj fel 30 vagy 31 
részre (február kivételével), így a készlet kitart egész év 
folyamán. Ezután minden napunk úgy készül, hogy veszünk egy 
nagy adag bizalmat, egy adag becsületes munkát, két adag 
jókedvet. Adunk hozzá még 3 púpozott evőkanálnyi 
optimizmust, 1 teáskanálnyi béketűrést, 3 csepp türelmet és 2 
csepp tapintatot. Mindent bőségesen leöntünk szeretettel. így 
elkészítve kedves és barátságos szavak közepette tálaljuk.

Ezt az ételt mindig örömmel fogyasszuk, és ne engedjük, 
hogy napunk az élet szakácsművészetének tökéletes és eleven 
koronáj a nélkül telj en!

Következő lapzárta: február 10. 
következő megjelenés: február 20.

bert az vezérli, hogy a maga 
módján igazságot szolgáltas
son. Természetesen nem szív
leli a hatalmasságokat, a rátarti 
embereket, s bár foglalkozása' 
miatt ki kell szolgálja őket, 
azok különféle okok miatt és 
különféle módon mindig pórul 
járnak. Mintha egy mesébe 
csöppennénk. Ám itt csodák 
helyett a természet szépségé
nek leírásában és az emberi 
lélek sokféleségében gyönyör
ködhetünk. Nyírő József egyik 
kritikusa, Csuka Zoltán találó 
módon szentferenci hangula
túnak titulálta az akkor még la
za novellafüzért. Valóban, 
szinte árad az írásokból a nyu
galom, a lelki béke.

A regény - csakúgy, mint az 
Ábel - nem kerülhette el a 
megfilmesítést. 1938-ban Bu
dapesten mutatták be az Uz 
Bencét. A korabeli sajtóvissz
hangok szerint benne volt Er
dély havasainak gyantás lehel- 
lete, a székely nép minden bája 
és ereje.
Jó szívvel ajánlom mindenki 
figyelmébe a könyvet.

R.Z.

Bronz minősítést szerzett az 
adácsi Falusi Színjátszók Ta
lálkozóján a Vécsey Kamara
teátrum társulata. A kis csapat 
a tavaly bemutatott Moliére- 
darabbal, a Mizantróppal ne
vezett. Érdekesség, hogy egye
dül ők indultak klasszikus da
rabbal, a többiek mind modem 
drámákkal érkeztek.
- Csoportunknak eddig ez a 
legjobb eredménye - nyilat
kozta lapunknak Barabás 
Tamás, a társulat vezetője, a 
darab rendezője és főszerep
lője. Utóbbi státuszában betöl
tött "feladatát” a zsűri a leg
jobbnakítélte, és jutalmazta.
- A társulat korábban nyert 
már díjat, mégpedig egy hon
védségi rendezésű fesztiválon. 
2004-ben az adácsi volt az 
egyetlen országos kiírású ver
seny. Pest megyének évek óta 
nincs hasonló találkozója, és 
másutt is egyre ritkábbak ezek 
az alkalmak. Sajnos, az em

Fáztam, öltöztettek
Nem, nem arra gondolok, ami
re olvasóim közül bizonyára 
sokan. Sem hőmérsékletről, 
sem ruházatról nincs szó. 
Vagy mégiscsak?
Elmúlt a karácsony, mégis arra 
gondoltam, hogy karácsonyról 
üzenek. “Legyen neked kará
csonyod!”- tartja a közmon
dás. Nos, én is ezt kívánom 
mindenkinek egész évre, az 
alábbi kis történettel.

Néhány évvel ezelőtt Balogh 
János, amikor rendezte kertjét 
a Rákóczi utcában, egy pici 
fenyőfát is kivett gyökerestől, 
és nekem adta. Haza vittem, és 
elültettem 12 lakásos társas
házunk kopár udvarába. Azóta 
a facsemete csinos, két méte
res fává erősödött. Két évvel 
ezelőtt, karácsonykor néhány 
csillogó díszt akasztottam 
ágaira. Attól tartottam, hogy 
néhány lakótársamtól nem 
mosolyt, hanem megmosoly- 

berek érdeklődése elfordult az 
amatőr színjátszástól, mint 
ahogy általában a kultúrától - 
kommentálta röviden a tör
ténteket a díjazott.

A társulat létszáma a siker 
ellenére rövidesen három fővel 
csökken. Ketten, úgy tűnik, rá
untak a próbákra, a harmadik 
tag pedig a vizsgái miatt tá
vozik. Barabás ennek ellenére 
nincs elkeseredve.
- Megvan a következő darab, 
amit játszani fogunk. Öten ma
radtunk, és ez a létszám éppen 
elegendő ehhez. Egyelőre csak 
annyit árulok el, hogy ismét 
klasszikust játszunk.

A távozók a lekötött elő
adásokban való közreműkö
dést még vállalták. így az 
aszódiak ismét láthatják a Mi
zantrópot, mégpedig A ma
gyarkultúra napja alkalmából, 
január 27-én 19 órakor, a Vé
csey Helyőrségi Klubban.

R.Z.

gást kapok. Nem így történt. A 
fácskámon észrevétlenül sza
porodtak a díszek, a szalon
cukrok. Szép lett. Közös öröm
mé vált. Ezen a karácsonyon 
hasonlóképpen tettem. Csak 
éppen egy táblácskát is rá
akasztottam: “Fázom, öltöz
tessetek!” felirattal. Csak a 
csúcsát díszítettem, néhány 
nap múlva mégis teli lett a fa 
mindenféle széppel, jóval. 
Nem fázott már, melegítette a 
lélek, a lakótársak szeretete.

Városunkban nagyon sok 
magánházat díszített csillogó 
fényfúzér. A társasházak ese
tében azonban nem tapasz
taltam ilyet. Vajon miért? Pe
dig láttam körülöttük fázó fe
nyőfákat. Nem ott van a baj, 
hogy alig ismerik, ismerjük 
egymást? Legyen nekik és 
mindenkinek egész évben ka
rácsony.

Király
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Báli szezon a segíteni szándékozók szolgálatában
Régóta bevált gyakorlat, hogy egyesületek, civil szervezetek 
vagy éppen intézmények jótékony célok eléréséhez, fej
lesztéshez egy-egy rendezvény megszervezésével igyekeznek 
bevételt szerezni. Pontosan ez történik lapunk megjele
nésével szinte egyidó'ben.
Január 28-án 18 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 

kezdődik a Galgamenti Művészek Egyesületének jótékonysági 
bálja, amelynek bevételét az ázsiai szökőárban elhunyt szülők 
gyermekeinek megsegítésére kívánj ák fordítani.
A belépődíj 3.500 Ft, amely magában foglalja a vacsorát is. A 
műsort az egyesület tagjai szolgáltatják.
Nemcsak a belépőnek a rendezvény költségeinek levonása után 
fennmaradó összeget utalja át az egyesület a gyermekek számá
ra, hanem azt a pénzt is, amely a művészek által felajánlott mű
tárgyak eladásából származik majd. Az alkotások megtekint
hetők a helyőrségi klub galériájában.

Immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Csengey Gusz
táv Általános Iskola Szülői Munkaközössége az intézmény 

anyagi gyarapodását segítő bált. Köztudott, hogy a város alap
fokú oktatási intézménye nem dúskál a pénzben és minden fej
lesztésre, korszerűsítésre fordítható forint jól jön. így sikerült 
korábban az iskola hangosító berendezését korszerűsíteni, míg a 
Rákóczi utcai tagiskola pedig táblákat és szekrényt 
vásárolhatott a befolyt összegből.
Már megvan az idei bál bevételének helye is. Az iskola a Csen
gey utcai épületének könyvtárába polcrendszert szeretne készít
tetni, míg a Rákóczi utcaiak az udvarra szeretnének játékokat 
vásárolni.
A bál - amelynek fővédnöke ezúttal is Búzás János képviselő - 
január 29-én szombaton 19 órakor kezdődik a Csengey utcai 
iskolában. A belépődíj 2000 Ft, amely magában foglalja a va
csora árát. Segíthetnek azok is, akik nem tudnak vagy nem 
akarnak bálba menni. A szülői munkaközössség ugyanis 500 Ft- 
os támogatói jegyeket is kibocsátott, amit minden, az iskolát, és 
így közvetve a tanulókat támogatni szándékozó polgár megvá
sárolhat.
Ajegyek az iskola titkárságán vásárolhatók meg. R.Z.

Uj esztendő
“Midőn az évnek vége már 

S kezdődni kezd a január 
Teneked...”

(Heltai Jenő: Újév)

Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része, zárt betű: T 12. In
dok 13. Véd 14. Aprólékból 
készült étel 15. Spanyol au
tójelzés 16. Táncot jár 18. In
formation Technology 20. A 
harisnya is ilyen anyagú 22. 
Állati erővel hajtott jármű 25. 
Urán 26. Indulni kezd! 27. 
Hangos kiabálás 31. Növény 
része 32. Megtett út 33. Tö
megesen levágja a növényt 
35. Tanuló vezet? 36. Félév! 
37. Bujtogat 39. Rettegni 
kezd! 41. Ételízesít? 45. An
gol sörfajta 47. Volt 48. Me
sebeli öreg néni 49. Gyerek
rajz 51. Kilogramm 52. Serleg 
darab! 53. Egye! 54. Hírhedt 
roma császár volt 56. Kutya 
58. Állóvíz 60. Dunántúli 
város

Függőleges: 1. Hüvelyes nö
vény 2. Előidéz 3. Liter 4. 
Szolmizációs hang 5. Óvoda 
6. Gramm 7. Férfi, udvarias 
megszólításban 8. Téli hónap 

9. Prímszám 10. Iskola be
cézve 11. Félsz! 17. Lábító 
19. Vissza: hangszert! 21. 
Áraszt 23. A megfejtés má
sodik része, zárt betű: N 24. 
Félig éber! 28. Részvénytár
saság 29. Olvadás utáni sár 
30. Bocsánat, angolul (SOR- 
RY) 34. Letakarít 36. A meg
fejtés harmadik része, zárt 
betű: L 38. Nyugtalan 40. 
Nagy, tömör golyó 42. Olivér, 
becézve 43. Nem téged! 44. 
Állatok végtagjain található 
46. Férfinév 50. Egy-...-hár' 
55. Oxigén, Kálium 57. Bácsi, 
népiesen 58. Totózni kezd! 
59. Nitrogén 61. Origó 62. 
Sugárjele

- fné - 
Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: “...mert született 
nektek maa megtartó, ki az Úr 
Krisztus a Dávid városában” 
A helyes megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse 
Varga Józsefnének (Határ u. 
13.) és Nagyné Benedek Évá- 
nak kedvezett. Ők a Móni Fotó 
2000 Ft-os filmkidolgozásra 
jogosító utalványát, illetve a 
Fáma könyvesbolt 2500 Ft-os

utalványát nyerték. Az erről 
szóló értesítést postán kapják 
meg.
Mostani rejtvényünk megfej
tését nyílt levelezőlapon feb
ruár 12-ig kell beküldeniük

szerkesztőségünk címére.

Kellemes 
Időtöltést!
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