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Költségvetési koncepció: Kamerákkal a jobb közbiztonságért
2007-ben is hiánnyal küzd a város Térfigyelő rendszer lesz Aszódon és Bagón

Az államháztartási törvénynek megfelelően már tárgyalta 
a képviselő-testület a város 2007. évi költségvetési tervezetét. 
Első olvasatban 2007-ben 1 milliárd 310 millió 677 ezer fo
rintba kerül majd a város működtetése. A kiadási és a bevé
teli oldal 162 millió forinttal tér el egymástól, vagyis ennyi 
működési hiánnyal kell számolni. Az adatok azonban még 
változhatnak, hiszen a 2007. évi költségvetési törvény még 
csak a közeljövőben kerül elfogadásra.

Jó ideje már, hogy egy-egy 
esztendő költségvetésének 
megtervezésekor mind a 
pénzügyi szakemberek, mind 
a kívülállók úgy gondolják, 

KeMomes karácsonyi 
ünnepeidet ^ívánnn^,

minden fyedves 
Odvasón^na^!

már nem következhet újabb 
szigorítás, már nem jöhet a 
megtapasztaltnál rosszabb 
időszak. Aztán a központi 

(Folytatás a 4. oldalon)

2007. tavaszán akár 16 kamera segítheti Aszod es Bag 
közbiztonságának megőrzését, javítását. Mindez annak a 
térfigyelő rendszer programnak köszönhető, amelyet Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő, Bag polgármestere kezde
ményezett a közelmúltban. Már beérkeztek az árajánlatok, 
ezek elbírálását követően várhatóan a jó idő beköszöntével 
megkezdődhet a kamerák telepítése, illetve a rendszer élesí
tése.
- Számos olyan bűncselekmény történt, amely nyomán megfo
galmazódott bennem, valamilyen módon segíteni kell a rendőr
ség és a polgárőrség munkáját, akik értelemszerűen nem 
lehetnek mindenütt jelen. A térfigyelő rendszer már számos he
lyen bevált, ahol kamerák figyelnek, ott kevesebb a bűncsélek-

Dr Rácz J. Zoltán: 

karácsony éj 
Hó hull a távol 
Tél éjszakából 

Csengettyűs 
csendben.

Felzeng az ének, 
Bolyong a lélek,

Ki vált meg engem?

A messzeségben 
Elveszett éden.

Isten letérdel.

Hol volt, hol nem 
volt,
Zengett a mennybolt.

Karácsony éjjel. 

mény, illetve magasabb a fel
derítések aránya - nyilatkozta 
lapunknak Tóth Gábor. A ka
merák aszódi és a bagi telepí
tése a rendszer kiépítésének el
ső ütemét jelentheti, hiszen ez 
bővíthető lesz majd, és tudo
másom szerint a kistérség 
programjában is szerepel ha
sonló kezdeményezés.

A rendszer kiépítésére több 
ajánlat is érkezett, jelenleg 
ezek kiértékelése folyik. Az 

(Folytatás a 4. oldalon)

Aszódi Tükör: 
januártól új 

szerkesztővel
A képviselő-testület dönté
se értelmében 2007. január 
1-töl Hídi Szilveszter szer
kesztheti városunk havi
lapját. A korábbi felelős 
szerkesztő, Rácz Zoltán 
nem pályázott a posztra.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2006. november 17.

■ A képviselő-testület elsőként 
a Galga Televízió műsortámo
gatási ajánlatáról döntött. Mint 
ismeretes, az Aszód Televízió
2006. márciusa óta működik. 
Azóta az aszódiak láthatják a 
képviselő-testületi üléseket, 
valamint azokat a felvételeket, 
amelyek a jelesebb aszódi ese
ményeken készültek. Atelevízió
2007. január elsejétől egyesül a 
Galga Televízióval és e néven 
kistérségi televízióként szándé
kozik tovább működni. Mivel 
ez csak az érintett önkormány
zatok segítségével biztosítható, 
műsortámogatási ajánlattal for
dult a grémium felé.
Az ügyben áthidaló megoldás 
született: a képviselő-testület 
kérte, hogy 2007. februárjáig a 
televízió még a jelenlegi felté
telekkel - vagyis támogatás 
nélkül - közvetítse az ülése
ket, és kezdődjön a két fél kö
zött tárgyalássorozat. Ugyan
akkor a grémium megbízta a 
művelődési, valamint az ügy
rendi bizottságot, hogy dol
gozza ki a televíziós műsor
szolgáltatásra vonatkozó pá
lyázati feltételeket.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület az Aszódi Kistérség szoci
ális és gyermekjóléti feladatel
látás újraszervezésére tett ja
vaslatot. Az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása az említett feladato
kat a korábbi megállapodás 
alapján két mikrotérségi köz
pont - Aszód és Túra - látta el. 
2007-ben azonban változnak a 
normatív támogatás feltételei, és 
annak érdekében, hogy a kis
térség lehívhassa a központi tá
mogatást, szervezeti változta
tásra volt szükség. Eszerint a 
társult önkormányzatok a két 
mikrotérségi intézményt egy 
közös feladatellátó intézmény- 
nyé integrálják a jelenlegi el
látási formákkal (családsegítés, 
házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, nappali szociális el
látás, gyermekjóléti szolgálta
tás). Időközben két, a kistérség 

határain túl eső két település, 
Zsámbok és Vácszentlászló is 
jelezte csatlakozási szándékát a 
szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátására, az ő kérel
müket szintén megszavazta a 
grémium.

■ Tájékoztatót hallgatott meg 
a képviselő-testület a bölcső
deépítési programról. Erről 
külön cikkben olvashatnak, 
csakúgy, mint a város 2007. 
évi költségvetési koncepció
járól, valamint a Szakorvosi 
Rendelőintézet intézkedési 
tervéről.

■ A rendelőintézet volt a kö
vetkező napirendi pont témája 
is, mégpedig annak apropóján, 
hogy az intézmény 13 millió fo
rintot kért annak érdekében, 
hogy a következő évet adósság 
nélkül kezdhesse. A rendelőnek 
jelenleg 7,1 millió szállítói tarto
zása van, amelynek tételei kö
zött 60 napon túli is akad, de 
további teher a szabálytalanul 
fölvett ötmilliós kölcsön még 
vissza nem fizetett 3 millió fo
rintja is. Az intézmény vezetője, 
dr. Magyart Beatrix főorvos 
hivatkozott arra az idén október
ben életbe léptetett kormány
rendeletre is, amely szerint a 95 
%-os járóbetegellátás fölött - 
kiindulópontnak a 2005. évi be
tegforgalmat tekintették - a be
tegek vizsgálatáért nem jár tel
jesítménypont, illetve az azért 
kapható normatíva. Az intéz
ménynek emiatt két lehetősége 
van: 30 %-kal csökkenti a napi 
betegellátást, vagy továbbra is 
biztosítja a folyamatos beteg
ellátást, de erre támogatást kér. A 
képviselő-testület a pót-elő
irányzat kérelmét csak részben 
támogatta. Ez azt jelenti, hogy 
csupán a 30-60 napos tartozá
sok rendezésére biztosított 4,4 
millió forintot, de például a már 
említett 3 milliós tartozást az 
intézetnek a jövő évi költség
vetéséből kell rendeznie. Jelen
tős teher még a fogászati alap
ellátás során - Iklad, Domony, 
Verseg települések fogászati 

költségeinek biztosítása miatt - 
keletkezett hiány, amely 2,6 mil
lió forint. Ennek rendezése 
ügyében a főorvos asszonynak 
kell eljárni..
■ A cégtelefonok magáncélú 

használatával összefüggő adó
kötelezettség volt a következő 
napirendi pont témája. Mint is
meretes, a kormány nemrégi
ben döntött arról, hogy adózni 
kell a cégtelefonok magáncé
lú használata után. Adóalap
nak az adott telefonszámla 
költségének 20 %-át tekintik, 
mint természetbeni juttatást. 
Az adózást kikerülni, illetve a 
jelzett 20 %-ot mérsékelni 
csupán tételes, pontosan veze
tett híváslistával lehet. A Pénz
ügyi Bizottság kiszámolta, 
hogy amennyiben a város azt a 
lehetőséget választja, hogy a 
20 % után adózik, egymillió 
forinttal terheli a számláját. 
Mivel ez a tétel nagyon ma
gas, a bizottság javasolta, hogy 
mérjék fel a telefonhelyzetet, 
és az ezzel foglalkozó szak
emberek adjanak javaslatokat, 
hogyan lehet csökkenteni a 
költségeket. Ezzel ajavaslattal 
a képviselők is egyetértettek. A 
hozott határozat értelmében el
sődlegesen azt kell a szakem
bereknek felmérni, hogyan kü
löníthetők el a hivatali és a ma
gáncélú beszélgetések.

■ Módosította a Tiszti Klub 
valamint a Nőtlen Tiszti Szálló 
bérlemények bérleti szerző
dését a képviselő-testület. A 
napirend tárgyalása során 
azonban csupán tartalmi pon
tosításra került sor, a bérleti díj 
összegéről egyelőre nem esett 
szó. A képviselő-testület a pol
gármestert bízta meg azzal, 
hogy a bérlőkkel erről tárgyal
jon.

■ Továbbra sem másolhatók 
engedély nélkül a képviselő-tes
tületi ülések jegyzőkönyvei, il
letve a jegyzőkönyv nem kerül
het föl teljes teijedelmében az 
internetre. így döntött a képvi
selő-testület, miután megér
kezett a Közigazgatási Hivatal e 
tárgykörben adott állásfogla
lása. A Közigazgatási Hivatal 
szerint a képviselő-testület ülé
seiről készített jegyzőkönyv 
nem tekinthető olyan dokumen

tumnak, amely jellegénél fogva 
kizárólag közérdekű adatokat 
tartalmaz. Mint ismeretes, ko
rábban Gyárfás Zsuzsanna, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke kérte 
a jegyzőkönyvek internetes köz
zétételét, illetve engedélymentes 
másolhatóságát a képviselő-tes
tületi munka átláthatóságának és 
nyilvánosságának növelése ér
dekében.

■ Tájékoztatót hallgatott meg a 
képviselő-testület a kisjavítási 
címjegyzékben szereplő mun
kákról. Fehér Endre, a műszaki 
iroda vezetője szomorúan álla
pította meg, hogy a tételek szá
ma nem csökken. Jelenleg több, 
mint száz munka „áll sorban” a 
pénzügyi fedezet hiánya miatt. 
Amennyiben az önkormányzat 
ezeket a feladatokat szeretné 
elvégeztetni, cirka 160 millió fo
rintra volna szüksége. Annyi 
változás mégis történik - Sándor 
Jánosnak, a Gazdasági Bizottság 
elnökének javaslatára-, hogy az 
első tíz helyre a balesetveszélyt 
elhárító munkákat rangsorolják. 
A képviselő-testület arról is dön
tött, hogy ezek elvégzésére a 
2007. évi költségvetésben kü- 
lönitsenek el egy keretet. A kis
javítási címjegyzék egyébként 
rövidesen olvasható lesz a város 
honlapján.

■ Döntött a grémium a Mély 
úti közvilágítás hálózatbővíté
sének kivitelezőjéről. A három 
oszlopot a lámpákkal - figye
lemmel az árajánlatokra - a GA 
Magyarország Kft. telepítheti, 
bruttó 540 ezer forint értékben.

■ Újabb két cég adott be ké
relmet iparterület vásárlására. A 
NEJICO Kft. a METÁL 93 Bt- 
vel közösen egy még közmü- 
vesítetlen területet kíván megvá
sárolni, amit a képviselő-testület 
döntése értelmében négyzet
méterenként 1300 forint+ÁFA/ 
négyzetméter áron vehet meg. A 
Wodring Kft. korábban már vá
sárolt területet az ipari parkban, 
amit azóta kinőtt. Most emellé 
újabb, 1596 négyzetméter nagy
ságú részt vásárolhat meg 
négyzetméterenként 2000 forint 
+ÁFA áron, emellett viselnie 
kell a telekegyesítés költségét is.

■ Döntött a képviselő-testület 
az Aszódi Tükör felelős szer-

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás a 2. oldalról) 
kesztöi tisztére kiírt pályázat 
feltételrendszeréről. A pályá
zatot előző számunkban meg
jelentettük.

■ Jóváhagyta a grémium a 
Városi Könyvtár azon kérel
mét, hogy a város biztosítson 
50 ezer forintot a gyermek
részlegében rendszeresen tar
tott kézműves foglalkozások
hoz.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület az Aszódi Kistérség Ön
kormányzatainak Többcélú 
Társulási Megállapodásának 
módosítását. A társulás ugyan
is megalakította beszerzési bi
zottságát, és meghatározta en
nek feladatát. A Pénzügyi Bi
zottság létszáma a korábbi 6 
főről 3 főre csökkent. A tár
sulás mindezek mellett szak
mai csoportokat létesít, ame
lyekbe települési képviselők
nek, illetve az adott téma szak
értőinek delegálását kérte. 
Aszód a Jegyzői Kollégiumba 
Kissné Kulybus Gizella cím
zetes főjegyzőt, az Oktatási 
Kollégiumba Asztalos Tamás 
alpolgármestert, a Szociális 
Kollégiumba Szabadiné Bar
tók Katalin aljegyzőt, az 
Egészségügyi Kollégiumba

Rigó Lászlóné alpolgármestert 
delegálta. A Belső Ellenőrzési 
Kollégiumba nincs delegáltj a a 
városnak, mert Aszód önállóan 
oldja meg a felügyeleti, belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos fel
adatait.

■ Ismét benyújtja pályázatát 
a város az önkormányzati in
tézmények akadálymentesíté
sére kiírt felhívás nyomán. A 
pályázatot a Fogyatékosok 
Esélyegyenlősége Közalapít
vány írta ki, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium tá
mogatása mellett. A maximá
lisan elnyerhető összeg 6 mil
lió forint, amelyből a város a 
Tüdőbeteg Gondozó Intézet 
akadálymentes megközelíthe
tőségét kívánj a megoldani.

■ Helytelen bérszámfejtés 
miatt - amely nem vette figye
lembe az illetményalap 2006. 
április 1 -töl történő változását 
- ki kell egészíteni a volt alpol
gármester tiszteletdíját, illetve 
költségtérítését. A különbözet 
48.600, illetve 4.860 forint.

a A képviselő-testület végül 
telekkijelölésről döntött, majd 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról, vé
gül közérdekű bejelentések 
megtételére került sor.

Felhívás
Hamarosan elkövetkezik az adóbevallások idő
szaka, amikor ismét rendelkezhetünk adónk egy 
százalékáról az általunk kiválasztott szerve
zetek jav ára.
Hogy a kistérség adófizetőinek döntését 
megkönnyítsük, szeretnénk közzétenni az 
Aszódi kistérség azon szervezeteinek adatait, 
amelyek jogosultak az adó egy százalékára.
Várjuk tehát azoknak a a szervezeteknek a 
jelentkezését, akik honlapunkon szeretnék 
közzétenni felhívásaikat.
Irodánk címe: 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59.
Www.aszodikisterseg.hu

RuszkaiAnna
vidékfejlesztési menedzser

A képviselő-testület által 
alakított bizottságok tagjai

Ügyrendi bizottság

Szigetvári József (elnök), Huszár László, Koncz István 
Külsős tagok: dr. Szentencki István, Győrfiné dr. Hajdú 
Szilvia

Pénzügyi-Gazdasági Bizottság

Gyárfás Zsuzsanna (elnök), Sándor János, ifj. Jordán 
Imre, Kovács Tamás
Külsős tagok: Könczöl Tamásné, Rétfalvi G.-né Tóth Tí
mea, dr. Vankó László

Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság

Kovács Tamás (elnök), Odler Zsolt, ifj. Jordán Imre, 
Kolozsvári Péter
Külsős tagok: Bártfai László, Szilágyi Zita, Tolmácsi 
Miklós

Szociális Bizottság

Odler Zsolt (elnök), Kolozsvári Péter, Gyárfás 
Zsuzsanna, Nyíry Zsolt, dr. Bödó Zsolt
Külsős tagok: Veselits Kálmánné, Balogh Jánosné, 
Pappné Tóth Sarolta, Kovács Ferencné

Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Koncz István (elnök), Gyárfás Zsuzsanna, Nyíry Zsolt, 
Huszár László, Odler Zsolt
Külsős tagok: Gulyásné Kolesza Mariann, Bíróné Gazsó 
Judit, Szűcs Ildikó, Csobán Attila

Közbeszerzési Bizottság
Sándor János (elnök), Szigetvári József, Kolozsvári Pé
ter, Huszár László
Külsős tagok: Pesti Csaba, Kovács Péter, Maros István

Képviselői fogadóóra

Értesítem a kedves aszódi polgárokat, 
hogy minden hónap első keddjén 17.3O-tól 
fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatal
ban, ahová szeretettel várom Önöket javas
lataikkal, kérdéseikkel, kéréseikkel, pana
szaikkal.

Szigetvári József György 
önkormányzati képviselő

http://Www.aszodikisterseg.hu
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Költségvetési koncepció: 
2007-ben is hiánnyal küzd a város
(Folytatás az 1. oldalról)

költségvetés megtervező! 
rendre bebizonyítják, hogy a 
feltételezés nem állja meg a 
helyét: újabb és újabb elvo
násokat léptetnek életbe.

A város költségvetésének 
megtervezésével ismertté vál
tak a 2007. évi irányszámok, 
amelyek azonban nem végle
gesek, hiszen az ország költ
ségvetése sem elfogadott. Az 
már biztos, hogy az oktatás
ban új normatívát akar elfo
gadtatni a kormány, amely je
lentősen befolyásolja majd az 
érintett intézmények gazdál
kodási lehetőségeit. Ugyan
csak változni fog a nyugdíj
törvény, a kedvezményes 
nyugdíjazás feltételrendsze
re, és ez szintén hatással lesz 
az egyes települések költség
vetésére.

Természetesen Aszód részt 
vehet az úgynevezett önhiki 
pályázaton, ám a központi, ál
lami támogatáshoz való hoz
zájutás is évről évre szigo
rodik. Azt már most tudni le
het, hogy amíg korábban a 
működési forráshiányos tá
mogatás 70 %-át lehetett elő
legként megigényelni, 2007- 
ben már csak a felét.

A főbb számokat tekintve a 
város költségvetése a 2006. 
évihez képest 57 millió forint
tal csökkent, a forráshiány 
összege pedig közel 20 millió 
forinttal nőtt. Az utóbbi ese
tében a növekedést jórészt a 
Szakorvosi Rendelőintézet 
„termeli” az egészségügyi 
normatívák drasztikus változ
tatása miatt. Az összeg akkor 
csökkenhet, ha a kistérség te
lepülései a betegellátás ará
nyában hozzájárulnak a ren
delőintézet hiányának mér
sékléséhez.

A képviselő-testület elfo
gadta a költségvetési koncep
ció első változatát, a hozott 
határozatban pontosan meg
jelölve azokat a feladatokat, 

intézkedéseket, amelyek a 
költségvetés egyensúlyát szol
gálják. Eszerint szükséges az 
önhiki pályázat benyújtása, a 
leghatékonyabb takarékos
sági intézkedések kidolgozása.

A Szakorvosi Rendelőintézet 
esetében a testület társulási
együttműködési megállapodás 
megkötését javasolta a hiány 
csökkentése és az ellátási te
rülethez tartozó betegek ellá
tása érdekében. A határozat 
szerint a forráshiányos pályá
zat benyújtásáig, illetve annak 
elbírálásáig plusz kötelezett
ségeket nem vállal. A 2007- 
ben várható 6 millió forintos 
kommunális adóbevételt az 
eu-s pályázatok önerő része
ként kezeli. R.Z.

Kamerákkal a jobb közbiztonságért
Térfigyelő rendszer lesz Aszódon és Bagón

(Folytatás az 1. oldalról)
azonban már most látható, 
hogy közöttük igen jelentős ár
eltérések tapasztalhatók, rá
adásul dönteni kell a telepítés 
módozatai között is. Az egyik 
lehetőség, hogy a rendszer a 
már meglévő kábeltelevíziós 
hálózatokra csatlakozik rá, a 
másik pedig a jelek rádiófrek
vencián történő továbbítása. A 
központ egyébként az aszódi 
rendőrőrsön lesz, és - az adat
védelmi és az állampolgári jo
gok biztosának állásfoglalását 
figyelembe véve - a rendőrök 
felügyelik majd. Nekik ez egy 
kis kereset-kiegészítés is lehet, 
ezt a tevékenységet ugyanis a 
szabad idejüket töltő rendőrök 
végeznék.
- A lehetőségekhez mérten 
igyekszünk a legtakarékosabb 
üzemeltetésre törekedni - 
mondta a honatya. A telepítést 
olyan konstrukcióban kíván
juk megvalósíttatni, hogy a 
vállalkozó ezt előre megfinan-

Aszódi Tükör: 
januártól új felelős szerkesztővel
(Folytatás az 1. Oldalról)
A képviselő-testület által kiírt 

pályázatra három ajánlat érke
zett, amelyeket a bontást köve
tően több bizottság is értékelt. 
A művelődési bizottság csak 
januári döntést javasolt, hogy 
addig megismerjék a jelölte
ket, és próbacikket írassanak 
velük. A december 14-i képvi
selő-testületi ülésen ez aj avas
lat hamar elvetésére került, a 
képviselők többsége úgy véle
kedett, hogy mindenképpen 
jelöljék ki az új felelős szer
kesztőt. Ez végül megtörtént, 
és a döntéshozók Hídi Szil
veszternek szavaztak bizal
mat. Az új felelős szerkesztő 
havi bruttó 360 ezer forintos 
ajánlatot tett az újság készíté- 

szírozná, mint egyfajta refe
renciamunkát. A rendszer ve
zérlése is a leggazdaságosabb 
módon történne, a kamerák 
például csak mozgás érzéke
lése esetén lépnek működésbe. 

Közlemény
Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány köszöni az 

alapítvány javára felajánlott 1 %-okat. Az összeget közüzemi dí
jak rendezésére és egyéb üzemeléssel kapcsolatos kiadásokra 
fordítjuk.

Tisztelettel arra kérem azokat, akik tehetik, a következő év
ben is tegyenek felajánlást. Ezzel igen nemes célt szolgálnak. 
Jóindulatú támogatásukat előre is köszönjük.

Kaáli Nagy Kálmán
az Elektromos Gyűjtemény 

alapítója

Apróhirdetés
Aszódon panorámás, 700 négyszögöles telek eladó. Érdek
lődni: 28401-711
Analóg hang- és videofelvételek digitalizálása, akár menüvel, 
zajszűréssel is. Fotó CD, slide-show! Telefon: 20 974-3040.

sére, a honlap szerkesztéséért - 
munkatársként Búzás Zsig- 
mondot jelölte meg - pedig to
vábbi bruttó 28 ezer forintot 
kért. Bár nem ez volt a legol
csóbb ajánlat, a jó referencia- 
nyag, és az, hogy az új szer
kesztő is Aszódon lakik, sokat 
nyomott a latba.

Az újság esetében a két fél 
rövidesen megköti a szerző
dést. A honlap esetében erre 
még várni kell, ugyanis el
hangzott egy olyan javaslat, 
hogy a város részére vásárolja
nak egy új szervert, amelyre 
minden aszódi önkormányzati 
intézményt ráfűzhetnek. A be
ruházás pontos költségvonza
ta egyelőre nem ismert.

R.Z.

Aszódon nyolc pontra kerül
hetnek kamerák. Ezekről a he
lyekről a polgárőrök és a rend
őrök közösen egyeztettek. Sze- 
noránszky Ferenc, a Galga Pol
gárőr Egyesület vezetője arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy 
többek között a Szabadság és a 
Kondoros téren is elhelyeznek 
ilyen eszközöket.

R.Z.
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Szakorvosi Rendelőintézet: megkezdődött a hibák kijavítása
A kistérség települései még nem döntöttek, hozzájárulnak-e a hiány mérsékléséhez

Szinte nincs olyan képviselő-testületi ülés - legyen az mun
katerv szerinti vagy soron kívüli - amelyen a grémium ne 
foglalkozna a Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodásával. 
Lapunk igyekszik közreadni az eddigi történéseket, ám az 
biztos, hogy az áthúzódó problémák miatt nem tudunk a tel
jesség igényének megfelelni. Amit eddig tudni lehet: szóbeli 
figyelmeztetésben részesítette az intézményvezető fő
orvos a Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági vezetőjét a Net 
Visor Kft-től jogosulatlanul felvett hitel miatt. A szerződést 
aláíró dr. Bodó Zsolt főorvossal szemben viszont már nem 
volt jogosultsága intézkedni, mivel a korábbi vezető időköz
ben nyugdíjba vonult. Mindez dr. Magyari Beatrixnak, a 
képviselő-testület felé benyújtott tájékoztatójából derült ki. 
Közben folynak a tárgyalások a kistérség többi települése
ivel annak kapcsán, hogy a betegforgalom arányában járul
janak hozzá a rendelő hiányának csökkentéséhez, emellett 
arról is szó van, hogy a jövőben maga a kistérség működtesse 
az intézményt.

A főorvos asszony nem tu
dottjelen lenni azon az ülésen,
amelyen az általa már megtett 
intézkedések kerültek szóba,
így Támokiné Szilágyi Er
zsébet, a város belső ellenőre 
ismertette ezeket. Eszerint a 
szabályzatok átdolgozása fo
lyamatban van. Ez egyébként a 
belső ellenőrzési ütemtervben 
is szerepelt. A munkaszer
ződések terén feltárt hiányos
ságokat már pótolták. Az inté
zet gazdálkodását érintve a 
revizor elmondta, szerinte 
még mindig vannak olyan bel
ső tartalékok, amelyekkel ta
karékosabb gazdálkodás érhe
tő el.

A belső ellenőr a szabály
talanságokkal kapcsolatban 
kihangsúlyozta: a rendelőin
tézet anyagi gondjai nem füg
genek össze ezekkel, kizárólag 
az OEP-fmanszírozás rend
kívül előnytelen változásai 
hozták ilyen helyzetbe az inté
zet gazdálkodását. A szabály
talan hitelfelvétel ötmillió fo
rintos összege ténylegesen be
folyt a rendelő költségvetésé
be, és azt a működésre fordí
tották. Ugyanakkor az tény, 
hogy a kölcsönt nem lett volna 
szabad a képviselő-testület jó
váhagyása nélkül igénybe ven
ni, a fennálló tartozást vissza 
kell fizetni, amely az önkor
mányzatot terheli majd.

A tapasztalt szabálytalansá

gok kapcsán a felelősségre vo
nást illetően több képviselői 
vélemény, javaslat is megfo

2,1 milliárdért árulják a laktanyát?
Tóth Gábor országgyűlési kép

viselő a minap arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy 2,7 milliárd fo
rint az aszódi laktanya kikiáltási 
ára. A honatyát - akinek a hon
védségi ingatlanokkal kapcso
latos parlamenti hozzászólását 
lapunk 8. oldalán olvashatják- a 
honvédelmi államtitkár tájékoz
tatta. Amennyiben ezért az ösz- 
szegért nem akad jelentkező, az 
ár lefelé indul. (Csupán emlé
keztetőként: néhány évvel ez
előtt az aszódi laktanyát több, 
mint 2 milliárd forintért újittatta 
fel a szaktárca - a szerkesztő 
megjegyzése.) Előfordulhat 

________ Köszönetnyilvánítás_______
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik meg
jelentek szeretett halottunk, Kukaj Mihály temetésén és osztoztak 
fájdalmunkban.

Csordás Lászlóné Kukaj Zsuzsanna és családja

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek féljem, Sárai 
István temetésére, virágot és koszorút helyeztek el sírján.

özvegye és két gyermeke

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Pataki Jánosnét 
(Tukora Éva), a legdrágább édesanyát, testvért és nagymamát utol
só útjára elkísérték, sírjára virágot, helyeztek. A gyászoló család

galmazódott. Asztalos Tamás 
alpolgármester például úgy 
nyilatkozott, számára meg
döbbentő, hogy a gazdasági 
vezető mindössze egy szóbeli 
figyelmeztetést kapjon. Java
solta, hogy a képviselő-tes
tület a felelősségre vonás min
den jogi lehetőségét vizsgálja 
meg. Gyárfás Zsuzsanna, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke 
egyetértve ezzel azt kérte az 
ügyrendi bizottságtól, arra is 
próbáljanak választ adni, a 
gazdasági vezető megsértette- 
e a számviteli törvényt, ebben 
az esetben ugyanis büntetőel
járás is kezdeményezhető. Fel
merült az a lehetőség is, hogy 
esetleg szüneteltetik a gazda
sági igazgató aláírási jogkörét, 

olyan helyzet, amikor az érintett 
önkormányzatoknak is felkínál
ják megvételre. Tóth Gábor ép
pen ezért arra hívja fel a két tele
pülés -Aszód és Hévízgyörk - 
vezetésének figyelmét, hogy 
legyen olyan koncepciójuk, 
amely az azonnali hasznosítást 
vagy a működtetést biztosítja. 
Ebben az esetben úgy kerülhet 
tulajdonukba az ingatlan, hogy 
gyakorlatilag nem kell egyetlen 
fillért sem beletenni. A honatya 
szerint azt a tényt sem szabad 
elhanyagolni, hogy az ingatlan a 
kikiáltási ár többszörösét éri.

R.Z. 

ám ez végül elvetésre került, 
mivel nincs kötelezettség-vál
lalás ellenjegyzésére jogosult 
helyettes a rendelőintézetben.
Jelenleg azt még nem lehet 

tudni, hogy a környékbeli tele
pülések hozzájárulnak-e anya
gilag a rendelő ez évi hiányá
nak mérsékléséhez. Minden
esetre ez napirendi pontja volt 
a Társulási Tanács legutóbbi 
ülésének. Búzás János polgár
mester lapunknak elmondta, 
úgy érezte, hogy a kollégák 
megértették Aszód gondját, és 
ezt tolmácsolják a képviselő
testületeiknek, amelyek végső 
soron döntenek. Hogy hogyan, 
azt még nem tudni.

R.Z.

Bölcsődeépítés: 
új közbeszerzési 

eljárás indul
Nyolc pályázat érkezett a böl

csődeépítési program közbe
szerzési eljárására kiírt pályázati 
felhívásra. A kivitelező cégek 
árai között óriási különbségek 
voltak, ám egyben valamennyi 
megegyezett: jelentősen meg
haladták azt a keretet, amellyel 
Aszód a sikeres pályázatának 
köszönhetően rendelkezik.

A közbeszerzési eljárást 
azonban egészen az úgynevezett 
árlejtésig lefolytatta a képviselő
testület a versenyben maradt há
rom céggel. Mivel ezt követően 
is több mint ötven millió forint 
volt a kapott ajánlat és a rendel
kezésre álló összeg között, a gré
mium új közbeszerzési eljárás 
elindításáról döntött.

Az építés műszaki ellenőrének 
kijelölésére kiírt pályázatra 
ketten adtak be árajánlatot. A 
kedvezőbb Nagy Lajos tervezőé 
volt, aki bruttó 1,8 millió forin
tért vállalja a feladatot, így a 
képviselő-testület őt bízta meg a 
munkával. R. Z.
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Elment a Korén-díjas 
”Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 

örökké él, kit nagyon szerettek”

Egy tanár életében minden év
ben van egy alkalom, amikor el
bocsátja tanítványait, búcsúzik 
tőlük. Ez a távozás azonban nem 
végleges a diákok számára, csak 
egy újabb lépés a nagybetűs 
életbe. Most a sors megfordí
totta a szereposztást: a tanár bú
csúzik, a tanítványok őt búcsúz
tatják. A TANÁR ÚR - so
kaknak csak Jóska bácsi - távo
zása végleges, könnyeket elő
csalogató búcsú.

Kedves Jóska! Fájó szívvel 
gondolunk Rád, ki egész éle
tedben derűs, kiegyensúlyozott 
egyéniség voltál. Közvetlen, 
kapcsolatteremtő, segítőkész, 
egyszóval emberi. Munkádban, 
a matematika, fizika, majd az in
formatika tanításában mindig 
igyekeztél a legtöbbet adni tanít
ványaidnak. Pontos, kötelesség
tudó tanárként iíjak százait ok
tattad, ébresztetted fel bennük a 
tudásvágyat, érdekes fizikai kí
sérletekkel, számítástechnikai 
érdekességekkel. Soha nem 
tették különbséget a tanítványa
id között, még a csintalankodó, 
rendetlenkedő diákokat is sze
retted, mert tanári elhivatottsá
god tudta, hogy ezeknek többet 
kell adni a segítő kézből.

Reggelente, a tanítás kezdete 
előtt, kávédat kortyolgatva be
hoztad a nevelői szobába a világ 
híreit, gyakran mondtál vicce
ket, adomákat. Őszinte érdeklő
déssel gyakran kérdezősködtél 

gyermekeink, családunk életéről 
is. Nyitott voltál mindenki prob
lémájára, ahol tudtál, rögtön se
gítettél. Barkácsolás, kisjavítás, 
iskolai műsorok hangosítása, 
festés és ki tudná felsorolni 
mindazt, amihez értettél. Már 
most hiányzik és hiányozni fog 
mindenhez értő, nyitott egyéni
séged.

Volt tanítványaid nevére pon
tosan emlékeztél, gyakran me
séltél róluk is, sokkal kapcsola
tot is tartottál, örömmel újságol
tad sikereiket, amihez közvetve 
Te is hozzájárultál.

Köszönet
Szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki eljött a Pod- 
maniczky Művészeti Iskola 
Barokk Kamarazenekarának 
és Gitárzenekarának jótékony
sági koncertjére és adománya
ival segítette a Négy Mancs 
Alapítvány munkáját!

Örömmel láttam, hogy az 
Evangélikus Gimnázium au
lája ismét megtelt, megnyug
tató mennyiségű kutyaeledel is 
összegyűlt: 96 kg konzerv; 37 
kilogramm száraztáp, 4 rúd 
kutyaszalámi és 15 ezer forint 
készpénz adomány - mivel a 
belépő ezúttal nem pénz, ha
nem kutyakonzerv volt. A kon
certen sajnos nem tudtak részt 
venni a Négy Mancs Alapít
vány munkatársai, mert későn 
tudtam értesíteni őket, de egy 
megbízottjuk az előadás után 
elszállította a “bevételt”. Az
óta többször keresett az ügyve
zető igazgató, tájékoztatott, 
hogy az élelmet a leginkább rá
szoruló Paksi Állatmenhely
nek küldték tovább, ahol az ál
latok egyik napról a másikra 
élnek. Elhatároztuk a Kama
razenekarral és a Gitárzene
karral, hogy ezután minden

Most búcsúzunk, kedves 
Jóska, köszönjük mindazt, amit 
kaptunk Tőled, példamutatáso
dat, azt hogy türelmesen irányí
tottad a fiatal nevelőket. Az 
órákat, perceket soha nem szá
moltad munkád során, mindig 
mindenkire odafigyeltél, ha kel
lett segítettél.

Ismertük életedet, sokat mesél
tél arról, hogyan valósítottad 
meg életed nagy álmát, hogy fel
kerülj a katedrára és jó szóra ok
tasd a gyerekeket, hogy közöttük 
legyél.
Az aszódi Rákóczi úti iskola volt 
28 évig a munkahelyed, ahol 
számtalan diáknak osztályfőnö
ke is voltál. Hosszú éveken ke
resztül lelkesen „úttöröztél”, 
nemzedékek sorát tanítottad 
énekelni, játszani és sportolni. 
Ehhez is kiválóan értettél. Foci
meccs az iskola udvarán -a bíró 

évben megrendezzük jóté
konysági hangversenyünket. 
Elképzelhető, hogy tavasszal 
megismételjük ezt a koncertet, 
hogy minél többet segíthes
sünk a rászoruló állatokon, de 
ehhez szükségünk van az ál
latbarát közönségre, Önökre! 
Ha valaki úgy érzi, szeretné 
élelemmel támogatni ezeket az 
állatokat, de gond lenne elszál
lítani, hozzám eljuttathatja, 
mivel a koncert óta állandó 
kapcsolatban vagyok az alapít
vánnyal és lehetőségem van 
továbbítani az adományokat. 
Köszönöm a Kamarazenekar 
tagjainak, hogy szabadidejü

Auód Város Polgár méíteré 

és KépmiőTertiileie 

eiéíon kíván mindéh aszédl 

áldott ünnepekéi
éj békés, bsíde? fij mtéhdél!

Jóska bácsi -, karnevál a lak
tanyában - Jóska bácsi, nyári 
vakáció - Jóska bácsi tábort ve
zetett.
Honnan nyerted erődet? Szá

munkra megfejthetetlen, utá
nozhatatlan. Végül Te is elfárad
tál, mert mint mindenki élete, a 
Tiéd is végesnek bizonyult. Az 
iskola falai, a fizika szertár, a 
számtalan fotó felidézi nap, mint 
nap, hogy nem is olyan régen 
még Te is itt éltél. Értelemmel 
talán értjük, de érzelmeinkkel 
nem tudjuk elfogadni, hogy töb
bé nem lehetsz közöttünk.

Számunkra nem haltál meg, 
mert nem felejtünk. A végső fáj
dalmas búcsú szavaival: kol
légáid, tanítványaid, és mind
azok nevében, akik ismertek és 
szerettek:

JeneyLászlóné

ket feláldozva vállalták a fel
készülést, név szerint: Dián 
Kinga, Sisa Ibolya, Szikora 
Melinda, Lakatos Bernadett, 
Jakus Cintia, Kovács Tímea, 
Pásztor József.

Köszönöm a Gitárzenekar 
felkészítő tanárának, Virág
halmi Bálintnak és a 
kisegítőknek: Tóth Judit, Fo
dor Mária, Boda Bernadett ta
nároknak,  valamint Hévíz Csil
la, Adámi Márton, ifj.Csűri 
Ferenc közreműködőknek és a 
teljes Gitárzenekamak.

Király Gyöngyi
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Elismerés polgárőreinknek
Az egyik szponzor autót ajánlott fel a munkájukhoz

Nagy Lajos a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát kapta

Évek óta hagyomány, hogy év 
vége közeledtével a polgárőrök 
zenés-táncos összejövetelt ren
deznek. Azt est nemcsak a kö
zösség összetartását szilárdítja, 
hanem arra is szolgál, hogy érté- 
keljék az eddigi teljesítményt, és

Az Irigy Hónaljmirigy volt a Mikulás-napi 
meglepetés a Bicebóca Egyesület rendezvényén
Közel kétszáz gyermeket várt 

a Bicebóca Egyesület a Mikulás
napi rendezvényére, végül ennél 
kevesebb kisdiák vehetett át cso
magot a Javítóintézet szakszer
vezeti termében. Az ok prózai: a 
Budapestről érkező kisdiákok 
buszai hatalmas csúcsforga
lomba keveredtek, és miután lát
szott, hogy esélyük sincs idő
ben Aszódra érkezni, inkább 
visszafordultak. Az igazi megle
petés azonban ezúttal nem az 
édesség volt, hanem az Irigy 
Hónaljmirigy koncertje. A kicsik 
nagyon örültek a zenekarnak, 
még úgy is, hogy nem a teljes 
együttes, hanem annak három 
oszlopos tagja törekedett vidám 
perceket szerezni.

A rendezvényt a Magyar Vö
röskereszt Aszód Körzeti Szer
vezete támogatta, valamint né
hány aszódi vállalkozó. A 
szervezők ezúton is köszönik a 
segítséget. R. Z. 

megjutalmazzák a legj óbbakat.
Nem volt ez másképp de

cember 8-án sem, amikor a volt 
Helyőrségi Klubba várták a 
polgárőröket és a rendőröket. A 
rendezvényt jelenlétével meg
tisztelte Tóth Gábor országgyű

Hatalmas sikert aratott az Irigy Hónaljmirigy műsora 
Az együttes térítésmentesen vállalta a fellépést

lési képviselő, dr. Juhász István 
rendőr ezredes, Gödöllő rendőr
kapitánya, Búzás János, Aszód 
polgármestere, Madarász Ist
ván, Iklad polgármestere, vala
mint önkormányzatunk több 
képviselője is.

A polgárőrök teljesítményét 
Szenoránszky Ferenc értékelte, 
aki nem titkolta: büszke a csapa
tára. Az egyesület tagj ai közel 14 
ezer óra szolgálatot teljesítettek, 
ami egy fő esetében 200-220 
óra társadalmi munkát jelent. A 
szokásos járőrözésen túl sok 
más feladatot is végeztek. Kísér
ték például a nyugdíjat kihordó 
postásokat, biztosították az 
Aszód Fesztivál idején a hely
színt, halottak napja környékén 
nyolc napon át őrizték a temetőt, 
és figyeltek az odaérkezők gép
kocsijaira. Valószínűleg ennek 
köszönhető, hogy idén nem volt 
sem viráglopás, sem gépkocsi
feltörés. Nem tervezett feladat

ként a szeptemberi-októberi bu
dapesti zavargások idején az 
Aszódról Budapestre vezényelt 
rendőrök helyett is láttak el jár
őrszolgálatot.

Mindezen tevékenységüket 
immáron 17. éve térítés nélkül 
végzik. A város és a szponzorok 
a működés költségeit (pl. üzem
anyagköltség) biztosítják. Az el
nök beszéde végén ezt is meg
köszönte, csakúgy mint a rend
őrség segítségét, és kérte őket, 
továbbra is támogassák munká
jukat. Az önkormányzat részéről 
a köszöntőt és köszönetét mon
dó polgármester ígéretet is tett.

Idén sem maradt el a jutal
mazás, a kiemelkedő teljesít
mények elismerése. Az Orszá
gos Polgárőr Szövetség elnöke 
a Polgárőr Érdemkereszt ezüst 
fokozatával tüntette ki dr. Juhász 
Ferenc rendőr ezredest a jó 
együttműködés megteremtésé
ért (A díjat Szenoránszky Ferenc 
adta át.). Ugyancsak ezt a kitün
tetést kapta Nagy Lajos polgárőr, 
aki évek óta kimagaslóan végzi 
szolgálatát.

Számos polgárőr és támogató 
tevékenységét köszönte meg 
Szenoránszky Ferenc elnök és 
Búzás János polgármester. Név 
szerint ifj abb Molnár Józsefnek, 
Egervári Gábornak, Bagi And
rásnak, Danis Pálnénák, Her
mám Gabriellának, ifjabb Ste- 
fanik Istvánnak, Baka Antalnak, 
Teknöc Jánosnak, Peterson Já
nosnak, Molnár Józsefnek, Haj
dú Henriettának, Földi András
nak, Lukács Lajosnak, Rácz Zol
tánnak, Tolmácsi Miklósnak, 
Kárász Pálnak, Laukó Péternek 
és Bagi Krisztiánnak. A polgár
őrök vezetője köszönetét fejezte 
ki Búzás János polgármesternek 
is, aki évek óta irodát biztosít a 
polgárőrök számára.

Az este folyamán akadt egy 
olyan szponzor, aki az ajándékra 
ezúttal is ajándékkal válaszolt: 
Sóvári Józsefről van szó, aki 
most még csak jelképesen nyúj
tott át egy slusszkulcsot Szeno
ránszky Ferencnek, ám február
ban a polgárőrök ténylegesen 
átvehetik az általa felajánlott 
Ford Mondeo típusú dízelüze
mű gépkocsit.

Rácz Zoltán
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Tóth Gábor országgyűlési képviselő parlamenti felszólalása
Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Tisztelt Országgyűlés!

Felszólalásomban a Honvé
delmi Minisztérium kezelésé
ben lévő ingatlanokkal, az elkó
tyavetyélt ingatlanokkal és a 
szükséges, ám az Önök részéről 
figyelmet sem érdemlő ingat
lanokkal szeretnék foglalkozni.

Másfél éven keresztül azt hall
hattuk a Honvédelmi Miniszté
rium vezetőitől, hogy az új Hon
véd kórházat az ingatlanértéke
sítésből befolyó összegekből 
fogják finanszírozni. Felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy ez bizony
talan, mint a kutya vacsorája, de 
ha már terveznek ingatlanérté
kesítésből bevételt, azt a kiadási 
oldalon is meg kellett volnajele- 
níteni. Azt is mondták, hogy 
olyan volumenű ingatlanbevé
telre számítanak, amiből lakás
vásárlást és építést is tudnak fe
dezni. Utóbb kiderült, hogy a fe
jezeti államháztartási tartalékból 
finanszírozták a kórház építését 
az idén, új lakások beszerzésére 
pedig csak a költségvetésben be
tervezett 122 millió Ft-ot fordí
tották.

Köztudott - csak az összeg 
pontos nagysága rejtély -, hogy 
sok-sok milliárdot fordított a 
HM tárca a laktanyák rekonst
rukciójára, amelyeket később a 
honvédség számára felesleges
nek nyilvánítottak, és nem tudni 

mennyiért és kinek-pl. az aszó
di laktanyát - értékesítették, ki
váltképp nem tudni, hogy a be
ruházási költségek visszatérül- 
tek-e?

A kormány a korábbi években 
tartotta magát ahhoz, hogy nem 
kényszerített ki saját bevételi kö
telezettséget a Honvédelmi Mi
nisztérium számára, hanem a 
költségvetési támogatásokból 
finanszírozta a honvédelmi fel
adatokat. Most ismét megjelent 
egy 2,5 Mrd Ft-os saját bevételi 
kötelezettség, amelyet ugyan
csak ingatlaneladásokból kíván
nak teljesíteni. A bizottsági ülé
sen megtudtuk, hogy biztonsá
gosnak érzik a jelzett bevétel 
megvalósulását, sőt jóval több 
bevétellel számolnak, amit is
mételten lakások vásárlására 
vagy építésére fordítanak majd. 
Ezért a költségvetésben nem is 
szerepeltetik a lakásberuházá
sok tervét.

Megállapíthatjuk, hogy a szo
cialista kormányzat idején, az 
ingatlangazdálkodás területén 
hatalmas káosz uralkodik, átlát
hatatlan annak a sok 10 Mrd Ft 
értékű ingatlannak a mozgása, 
amelyik kikerül a honvédség 
kezeléséből, és amelyek évente 
sok milliárdot emésztenek fel a 
honvédség költségvetéséből 
nemcsak a működtetéssel, a 
fenntartással, hanem nagy érté
kűberuházások által.

Megengedhetetlen az a gya
korlat, amit az ingatlanvagyon- 
nal tesz a honvédelmi tárca, de 
ettől sokkal súlyosabb, hogy 
mintegy 1500 első kategóriás la
kásigénylő katona szolgál a 
hadseregben, reményét vesztet
ten arra nézve, hogy belátható 
időn belül a szolgálati helyén 
kaphat lakást, és együtt élhet a 
családjával. Természetesen en
nek következményei vannak a 
hadsereg morális állapotára, a 
szolgálatteljesítés minőségére 

Januártól: Galga Televízió
Januártól új embléma tűnik fel a helyi kábeltelevíziós csatornán, 

mégpedig a Galga Televízióé. Az Aszód és a Galga Televízió üze
meltetői ugyanis néhány hónapja úgy döntöttek, hogy egyesülnek, 
és a kistérség televíziójaként működnek tovább. A Galga név adta 
magát, hiszen a folyó jelképezi a völgy településeinek összetarto
zását.

Az aszódi,ikladi és domonyi nézők új képújsággal találkoznak 
majd, és a korábbinál jóval több adással, hiszen a két rendszer eddigi 
műsorai összeadódnak. Folynak az egyeztetések az önkormányza
tokkal, és ha az ő támogatásukat is sikerül megnyerni, még színe
sebb lesz a paletta: kulturális műsorokkal, beszélgetésekkel, sport
tal. Persze a legérdekesebb mégiscsak az lesz, hogy magunkat 
láthatjuk a televízióban.

A Galga Televízió Aszódon hirdetésfelvevő helyek kialakítását 
tervezi. Amíg ennek helyei nem ismertek, a Kossuth Lajos utca 59, 
szám alatti irodában adható fel hirdetés, illetve az alábbi telefono
kon és e-mail címen:
28 402-321; 20 974-3040; razos@invitel.hu

Rácz Zoltán
a GalgaTelevízió felelős szerkesztője

nézve egyaránt. Önök szívesen 
beszélnek korszerű, professzi
onális haderő létrehozásáról, 
csak azt nem akarják tudomásul 
venni, hogy az emberi tényező 
nélkül ez nem sikerülhet. El
sődleges kötelességük lenne a 
döntéshozóknak a tisztességes 
munka- és életfeltételek megte
remtése a katonák számára, 
hogy elvárhassák azt az áldozat
vállalást, ami a Haza védelmével 
jár.

ELŐZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

BÁR LISTÁSOKNAK IS.
JELZÁLOGHITEL, FELMONDOTT HITELEIÉ

y D.N.P. CREDIT
Tel: 411-13-41
Fax: 411-13-42

0670-212-8385
0630-468-5959
0620-469-5269

mailto:razos@invitel.hu
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100
EVE

AZ AUTÓGYÁRTÁSBAN

SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

jr jr

AJÁNDÉKOZNI OROM!

YSCHE '
BANK

SkodaFabia Gíft modellek
Mert Ön megérdemli, hogy még több 
extrával lepjük meg! Hiszen a többi plusz 
mellett most ABS, klíma, központi zár, 
elektromos ablakemelők és egy CD-s rádió is 
hozzájárul a vezetés élményéhez. Ráadásul 
Porsche Bank-os hitel esetén 1 év Uniqa 
casco is jár ajándékba.
Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 122-158 g/km.
Az akció visszavonásig érvényes. A kép csak illusztráció.

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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2170 Aszód, Kossuth L. út 71. Tel.: 06-28 400-806 
e-mail: pcmatrix@invitel.hu web: www.pcmatrix.hu

CREDIGEN&
Sulinet -)

expressz «•J
MÁR CSAK

DECEMBER 31-igü!

Számítógépek, kiegészítők, CD-DVD lemezek, nyomtatási kellékek nagy választékban

PCMNB01 z) PCM NB02 Sulinet

ASUS A6M:Q048 15.4" 
AMD Sempron 3400+ CPU, 
512/667 DDR2 memória, 
nVidia GeForce Go 6100 
60GB HDD, 
Super-Multi DVD, 
WLAN

ASUS A9RP-5B002 15" 
Celeron-M 420 I 6GHz CPU. 
512/533 DDR2 memória. 
ATI Xpress X200 VGA, 
60GB HDD.
Super-Multi DVD, 
WLAN

179 900 Ft-
60 000 Ft VISSZAIGÉNYELHETŐ!

PCM SE04

MSI 945P NEO2-F alaplap, 
Intel P4 DualCore 805 (775) CPU. 

TWINMOS 1024/533 DDR2 memória, 
MSI NX7300GT-TD256EH PCIe VGA, 

WD 160GB SATA2 HDD.
LG DVD-RW, 

Cooler Master ház 350W táppal, 
Logitech billentyűzet és egér

167 900 Ft- 
60.000 Ft.- VISSZAIGÉNYELHETŐ!

199 900 FI. -
00.000 Ft - VISSZAIGÉNYELHETŐ!

PCM SE05

ASUS M2V alaplap, 
AMD Sempron 3000+ (AM2) CPU, 

TWINMOS 512/533 DDR2 memória. 
MSI RX300HM/128MB VGA, 

WD 160GB SATA2 HDD, 
LG DVD-RW, 

ATX ház 350W táppal, 
Logitech billentyűzet és egér. 17“ TFT monitor

119.990 FL- 
00.000 Ft - VISSZAIGÉNYELHETŐ!

A GÖDÖLLŐI 
BB AUTÓSISKOLA KFT 

AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

Folyamatos tanfolyamok a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában 

Előzetes érdeklődés: Kovács Péter szakoktatónál 
0620 981-8886

Vége a kréta korszaknak!
10 éves elméleti oktatás 

számítógépes technikával párosítva 
100 % siker!

KEZDJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET! 
NYEREMÉNYEKET NEM ÍGÉRÜNK! 
MÉG MINDIG CSAK OKTATUNK!

Típusválasztási lehetőség: 
Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot

Kellemes Karácsonyi ünnepehet 
és boldog új évet kíuánunk 

minden uoit és leend*<^s 
ügyteiünkneK!Minden kedves vásárlónknak Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Új Évet kívnánunkl 

A FELTÜNTETETT ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT!

Óra-ékszer bolt
■ ■■ i •■£•■■■

Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi mozi) i . v

Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.OO-12.00’

14 karátos arany ékszerek 10%-ost 
árengedménnyel- -'A--':
ezüst ékszerek
& márkásférfi-női karórák f r-N 7
® ébresztő- és faliórák széles választéka
& óraszíjak, elemek

mailto:pcmatrix@invitel.hu
http://www.pcmatrix.hu
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Miskolc

♦ okmányirodái ügyintézés

♦eredeiiseg vizsgálat

4 műszaki vizscjaztatas
Zöldkártya (teher, személy)

♦ nemzetközi áruszállítás
ASZÓD, 2170. Tei.:06-20-9-240-400

FALUJÁRÓK UtJA 44. FAX.-.06-28-401-S01

Munkaerő felvétel: autóvillamossági szerelő

Az Ön 
márkakereskedője: 5000 Hatvan, Rákóczi út 95.

2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátai u. 45.SUZUKI SUZUKI

Tel/Fax: 57/542-555
Tel/Fax: 28/504-110
Tel/Fax: 57/515-510
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Némo
Díszállat és állateledel 

kereskedés
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383DÍSZÁLLAT
Karácsonyi akció!

December 21-24. között
minden é@ő állat 

10 %-kal 
olcsóbban kapható!

- tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
- komplett vagy egyedi méretű akváriumok készítése, 

karbantartása,
- hüllők, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések, 

tartozékok,
- élő eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
- kutya és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek.

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12 
December 24-én 9-12-ig várjuk vásárlóinkat! 
December 31-én és január 1-jén zárva tartunk!

Minden kedves Vásárlónknak békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk!

MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ 

TEL/FAX: 06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57
HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35

SZÁMITÓGEP+17" TFT MONITOR

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-TI AKCIÓNK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

MOHI FOTO
Digitális labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
e-mail: moni-foto@invitel.hu

Megérkeztek a 2007-es naptárak!
21x30-as méretben már megrendelhetők!

1 lapos 800.- 6 lapos kéthavi felbontásban 4.500.-
12 lapos kéthavi felbontásban 8.000.-

Digitális fényképezőgépek 34.900 Ft-tól kaphatók!
Pl: Canon Powershot A 430: 39.900.- + ajándék 

512 MB kártya, akkutöltő, tok
4 MP, 4x opt. Zoom, autofókusz, hang és mozgókép felvétel

Panasonic Lumix TZ 1: 83.900 .- + ajándék 512 MB kártya
5 MP íOx optikai zoom, optikai képstabilizátor, magyar nyelvű menü

Jllatszertár

Karácsonyi és ünnepi asztali díszek, 
illatgyertyák, plüssök, antik órák, 

lámpák, apró ajándékfigurák 
nagy választékban kaphatók!

Áldott ünnepeket éí boldog Új évet kívánunk!

TOYOTA
<^5^0 0 CITROEN S

------- • 7 ' 1 1 K1A MOTORS

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

3 olajok a 
E legolcsóbban!

ZO-LA 2000 Kft.
Aszód, Kossuth Lajos u. 71.
Tel.: 28 500-450; 20 9416-533; 20 9111-104

g) mazoa (O L® 1 
nYüRDfii

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

mailto:moni-foto@invitel.hu
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www.volkswagen.hu

\aHKKF-781

a 490 000 Ft-tól.* Fj

Az új Touran. Pillanatok alatt meggyőz.

Ha egyszer csak gyermeke egész osztályát a kocsijában találja, 
akkor az csak úgy történhet meg, ha az az új Touran. 
Varázslatos vonzerejét újratervezett fényszóróinak, csillogó 
króm hűtőrácsának köszönheti, ami nem csak a kicsiket fogja 
meg. Az egyedien mozgatható ülésrendszere a nagyoknak is 
tág teret ad az úton a szórakozásnak és a kényelemnek.

Várjuk márkakereskedésünkben!
Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

* Az ajánlat visszavonásig, vagy' korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig érvényes, használtautó-beszámítással együtt vehető igénybe. A képen látható gépkocsi illusztráció.
A Volkswagen. Touran motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,9-7,9 1/100 km, CO2 kibocsátása: 178-190 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodolio.hu
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tapetavasar
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

* Sima és habosított, mintás és VLIES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták,

<► hungarocell mennyezet elemek, 
o külső és belső díszletek, rozetták, 
<> poszterek nagy választékban.
Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Kezdő és haladó ANGOL NYELVtanfolyam 
indul Aszódon, amely után NYELVVIZSGA 

szerezhető.

A tanfolyam díja: 50 000 Ft (részletfizetés megoldható)

Az ár tartalmazza: a tandíjat, tankönyvet, dossziét a 
kapott anyagok tárolására, szintfelmérést.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szo:6-12-ig__________

Jelentkezés: Kuris Barbara 
06-30-9849-622 
kurisbarbi@citromail.hu V

artuuind

Szórólapok, 
reklámanyagok, 
újságok, könyvek, céges 
levélpapírok, borítékok, 
névjegyek, nyomtatványok

ARTWIND 
Nyomda KFT 

Gödöllői Telephelyen 
IRODA-KÖTÉSZET 

SASHALOM 
TeL/fax: 06/1/401-0842 

Árajánlatkérés: 
06/30/685-7711

E-mail: gecs.m@t-online.hu 
kiss.nikolett@silverbook.hu

előkészítése, nyomtatása 
KÖTÉSZETE

EGY HELYEN

Állandó partnereink;

OKKER ZRT.
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

ÁT Kft.
Túrái Takarékszövetkezet 

Galgahévízi Polgármesteri Hivatal 
Zsámbok Község Önkormányzata 

Aszódi Tükör 
RH+Vidco Bt.

Sagittarius 2002 Bt.
Károly Róbert Kér. Szkk. Iskola 

Túrái Általános Iskola
Madách Imre Szakközép Iskola 

Szent István Egyetem

mailto:kurisbarbi@citromail.hu
mailto:gecs.m@t-online.hu
mailto:kiss.nikolett@silverbook.hu
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GÉPKOCSI HITELÜGYINTÉZÉSÉHEZ AZ ALÁBBI
EXTRA BÓNUSZOKAT BIZTOSÍTJA:

1.HA MEG NEM VETTE MEG GÉPKOCSIJÁT: 
EREDETVIZSGÁLATÁT Ml FIZETJÜK!

2.HA  MÁR MEGVETTE, DE KÉSZPÉNZRE VAN SZÜKSÉGE: 
A FELVETT HITELÖSSZEG 2%-ÁT 

BONUSZKÉNT VISSZAADJUK!

3.HA  A GÉPKOCSIJÁT TŐLÜNK VESZI: 
MINDKETTŐT VIHETI!

HITELÜGYINTÉZÉSÉT 48 ÓRA ALATT, 
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VÉGEZZÜK EL, 

AKÁR CASCO MENTESEN IS. AMÍG Ml DOLGOZUNK, 
ÖNNEK CSAK AZ EXTRA BONUSZT KELL KIVÁLASZTANI!

NISSAN GÖDÖLLŐ KFT Hitelügyintézés 
2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/120
Mobil telefon: 06 20 9-709-946 
e-mail: info@nissangodollo.hu
Honlap: www.nissangodollo.hu

mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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Aszódi iroda 06-28-400-149
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A Twrai Takarékszövetkezet 
iiimepi nyitva tartása: 

ügyfélfogadás2006. Pénztár
December 25. Hétfő
December 26. Kedd
December 27. Szerda
December 28. Csütörtök
December 29. Péntek
December 30. Szombat
December 31. Vasárnap

ÜNNEP 
ÜNNEP 

8-15 
8-15 
8-11

ZÁRVA 
ZÁRVA

8-16
8-16
8-12

2007.
Január 1. Hétfő ÜNNEP
Január 2. Kedd 8-15 8-16
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a püspökhatvani 
kirendeltségünk fél órával előbb nyit és zár.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben 

gazdag boldog új évet kívánunk kedves ügyfeleinknek!
Túrái Takarékszövetkezet vezetése és dolgozói

Fodrászat 
mesterfokon!

Divatos és tökéletes 
szolgáltatás reális áron!

15 éve folyamatos és magas 
minőségű szolgálatatást nyújtok, 

amikor ellátogatnak hajfogadómba!
GYIMESIN^ MUDRI CSILLA 

mesterfodrász 
ASZÓD RÁKÓCZI U. 22/A 

Telefon: 20 3587-866

fzúlüh kívánok
hBfjiés karácsonyi ünnejiekef 

WjjjQfo eTédménvekben ^azdÁ^boIdo^ Új évet 
v minden meglévő és új vendéi?em réííére!

iraKii 
iü-'l 
ESÍW 
íiaa | 

StSTCIÍ i

|R;-

- uaBu 2.590.-
1.990.-

990.-

DIRECT SPORT
2170 Aszód Kossuth L u. 3.

Decemberi dkcíó!
ADIDAS pólók 4^490.- 
ADIDAS övtáska 3r99(f.- 
ADIDAS úszósapka1^99O.-
ADIDAS jr. focicipő 5.990.-

LONSDALE pamut szabadidő felsők, alsók 
(női-férfi) 5.490.-
LONSDALE pamut felsők 9.700 Ft-os

AKCIÓS ÁRON!
Focik akciós áron 990 Ft-tól 

VABU, ADIDAS, NIKE nagy választékban
EREDETI CHELSEA FOOTBALL CLUB AJÁNDÉKOK 
ELÉRHETŐ ÁRON - FOCIK, MEZEK, BÖGRÉK

VABU sportmezek - csapatfelszerelések esetén 
árengedményt biztosítunk!

Kiegészítőkből folyamatos kínálat-rendelésre is: 
kapuskesztyíí, lábszárvédő, sportszár

Nézzen be hozzánk, 
mert nálunk nézelődni is érdemes!

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 
Tel: 06 30 905-3360

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12
Január és február hónapban 

15% 
kedvezmény!

Fogási naplók leadási határideje: 
Január 1O.

Tápok, konzerVek, fagyasztott termékek, 
kiegészítők, ápolási cikkek 

széles Választékával
Várjuk kedves Vásárlóinkat!

EGÉSZ ZSÁK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
5 % KEDVEZMÉNY!
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A jó sör titka
Díjazott italok Domonyból

Őszintén bevallom, hogy nem 
vagyok oda sörért. Aj óért sem, a 
rosszért sem. Azonban a véletlen 
hozta, hogy a szomszédos Do- 
mony községben jó barátaim 
meghívtak egy korsó sörre az 
egyik kora őszi forró napon. S 
bizony jól esett a hideg nedű. A 
legjobban mégis akkor lepőd
tem meg, amikor a csapos el
árulta, hogy a korsó tartalma 
nem messze, a háta mögötti 
teremben készült.

A kijelentés őszintén felkel
tette az érdeklődésemet, ezért 
megkértem Sisa István serfoző 
mestert, hogy avasson be a ser
főzés titkaiba.

A főzőhelyiségbe bejutva, 
mindjárt három, díszesen kiál
lított diploma ötlött a szemembe 
a szemközti falon. Mindegyikük 
kiemelt, nemzetközi verseny 
győzteseként hirdette a mézes 
gyömbér, a szüretien barna íze
sítésű mézes-gyömbér elneve
zésű, valamint az Osterbau vi
lágos sör kiemelkedő minősé
gét.

-Talán köztudott, talán nem, 
de jó minőségű sört csak igen jó 
minőségű alapanyagokból le
het főzni - válaszolta kíváncsi 
kérdéseimre Sisa István. - Ami a 
vizet illeti, a Galga mente ezzel 
bizony nem dicsekedhet. Az it
teni kemény vizet lágyítani kell, 
mégpedig 80 %-os tej savval. A 
nagybani főzésben 630 liter sör
höz 375 köbcenti tej sav szüksé
ges. Az így elkészült elegy az 
osztrák minőségi sörök alap
anyagának megfelelő. Ez a mér
ce nálunk is. Háromféle sört 
főzünk: világost, barnát és mé
zes-gyömbért. Érdekes módon 
mindhárom sörfélét egyfélekép
pen készítjük, csak a hozzávalók 
más-más ízesítésűek. Egy egy
ségnyi főzésű világos sörhöz 
például 110 kg darált malátát 
adunk, majd cef-rézzük. Ezután 
beindulnak azok a főzési, for- 
ralási, szűrési, erjedési, fokolási, 
ízesítési és egyéb más folya
matok, melyek végén, a techno
lógia végeredményeként mi, fo
gyasztók végre megihatjuk a 

gyöngyöző sört.
A serfoző mester igen aprólé

kosan magyarázta el ezután a 
folyamatot. Ennek leírása bizo
nyára untatná az olvasókat. 
Tájékoztatója közben azonban 

A mester szerint jó sör csak jó alapanyagból készülhet

külön felfigyeltem főzőterem 
patika tisztaságára, és szemre
vételeztem a rozsdamentes ha
talmas méretű autoklávokat, 
melyekben, a szakember tudása 
révén a holt anyagokból éltető 

A Petőfi gimnázium kertje mellett régi, kedves, időtálló macs
kaköves járda vezet fel a Rákóczi útra. Száraz időben! Ha esik az 
eső, erre a járdára három útirányból fiit össze a víztömeg, majd zú
dul le a Hatvani útra levezető lépcsőkön. Itt aztán ilyenkor még a 
magasszárú cipő sem segít a száraz lábbal való átkeléshez. Ugyan a 
kert végénél árkoltak, és átvezetőt építettek a járda alatt, ezek rendre 
eltömődnek. Megoldást kerestek tehát a lenti részen, de a hiba fent a 
szelektív gyűjtőedényeknél van!

És akkor még nem szóltam a télről. Arról, amikor a Hunyadi ut
cától egészen a körforgalomig lefagy a víz, és életveszélyessé válig 
a gyalogos közlekedés. Ajárdamellett ugyan van korlát, ám sokszor 
ez sem tudja meggátolni az elesést. A megoldatlan helyzet miatt a 
vasútállomásra igyekvő gimnazisták sem a járdán, hanem az úttes
ten átlósan kénytelenek átvágni.

Vigasztaló lehet, hogy közel a mentőállomás, és még nem kell 
fizetni érte, de talán van más megoldás is.

Király

nedű keletkezik a sörfőzde 
vegykonyhái ában.

Jómagam a leginkább a gyöm
bér sörre voltam kíváncsi. Ez is a 
világos sörök közé tartozik, és 
csak abban különbözik a töb
bitől, hogy ehhez karamell ma
látát, gyömbér port, és mézet 
tesznek. A barna sör is a külön
böző összetevők által válik azzá, 
amilyennek szeretjük. A kara

mell és a müncheni maláta adja, 
hogy a világos szín feketére szí- 
neződjék. Ezzel nemcsak a szí
ne, de az ízek aránya is meg
változik.

Beszélgetésünk során azt is 

megtudtam, hogy mindegyik 
felhasznált alapanyag magyar 
termék, itthon termettek, ma
gyar szakemberek szorgalma, és 
tudása által.

A 2005. november elsején nyílt 
serfőzde nemcsak a Galga men
tét és környékét látja el terméke
ivel, azok más vidékek és a fő
város éttermeibe, üzleteibe is 
eljutnak.

Az üzemlátogatás közben - mi 
tagadás—meg kellett kóstolnom 
a sörféleségeket is. Az alkohol 
hatása még kíváncsibbá tett. 
Gyors kérdéseimre alig tudott 
válaszolni beszélgetőtársam, aki 
egyébként véletlenül csöppent 
bele a sörfőzés tudományába. 
Unokatestvére kérésére Foton 
tanulta meg a mesterség forté
lyait. A fóti évek alatt megsze
rette ezt a szakmát, sőt tanítvá
nya is van már Papp Ferenc sze
mélyében, akivel együtt főzik itt 
a sört.

Az elmúlt egy esztendő több 
különleges élményt is adott szá
mukra. De legkülönbnek a mis
kolci megmérettetés bizonyult, 
melyen magyar cseh, német és 
ukrán serfoző üzemeket meg
előzve 2 arany és 1 ezüst diplo
mát nyertek.

A beszélgetés befejeztével arra 
kértem a mestert, hogy árulja el 
az ízletes sör testnek üdítő, de 
kulturált fogyasztásának a tit
kait. íme:

Mindig módjával fogyasz- 
szuk, ügyeljünk arra, hogy nagy 
melegben 2-4 Celsius fokú le
gyen! Télen 8 fok körüli. Elő
ször egy nagyot kortyoljunk, a 
további mennyiséget viszont ap
ró kortyokban igyuk meg. Le
hetőleg nyújtott, vékony falú, 3 
deciliteres pohárból igyunk, 
mert a nagyobban csak megme
legszik a sör. A világos sör sár
gás, egy kicsit világos barnás 
színű legyen! ízében inkább ke
sernyés, mint édeskés. De ez a 
kesemyésség ne húzza össze az 
ember száját. A habját tekintve a 
pohárban 2-3 cm körüli a meg
felelő. Ne essen össze mindjárt. 
Jó kemény legyen, színe a tej
színhabra emlékeztessen! A 
szénsav fokát illetően meg az a 
jó, ha az ember megissza, s 
mindj árt bö ffent egyet!

-AKI-
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Tisztelt Polgármester Úr!
Mindenekelőtt engedje meg, 

hogy tisztelettel köszöntsem 
Önt új hivatalában, munkájához 
sok sikert és jó egészséget kívá
nok!

36 éve élek már Aszódon. Eb
ből 20 évet az aszódi tanácson 
dolgoztam. Talán nem hangzik 
szerénytelenségnek, ha kijelen
tem, hogy ismerem a város ki- 
sebb-nagyobb gondjait! Kérdé
seim ezekre a gondokra, illetve 
ezek megoldására vonatkoz
nak:

1. A Falujárók útja gimnázi
um alatti szakaszán lakom. Köz
tudott, hogy ezen a szakaszon 
rengeteg baleset, - közöttük jó 
néhány halálos baleset - történt! 
Ez az útszakasz rendkívül ve
szélyes, mert a nap minden sza
kában repültek autók az árokba, 

Az út vége...

Az oldalon lévő olvasói levelet követően érkezett ez a kép, 
melyet szintén egy aszódi polgár küldött be szerkesztőségünk
nek. Üzenetük összecseng: szükséges volna még biztonságo
sabbá tenni a Falujárók útjának ezt a szakaszát. Az autó jóval föl
jebb, még a korlát nélküli járdaszakasz mellett csúszott meg. El
gondolni is rossz, mi lett volna, ha az autó nem az árokban, ha
nem a járdán landol. A vétkes sofőr - az első vizsgálatok szerint 
mintegy 80 kilométeres sebességgel jött lefelé - megúszta ko
molyabb sérülés nélkül. R. Z.

landoltak gépkocsik a járdán, 
villanyoszlopokat döntöttek és 
kerítéseket törtek. A 80-as évek 
óta kértük a város vezetését - 
név szerint Bagyin József pol
gármester urat hogy a kér
déses útszakaszra, az út mindkét 
oldalára állítsanak szalagkorlá
tokat. Kérésünket többször töb
ben aláírták, azt rendesen, úgy, 
ahogy kell iktatták, de évekig 
nem történt semmi. Ismételt sür
getésemre végül a polgármester 
úr azt kérdezte tőlem, hogy 
„Félsz, Rácz Zoli?” Azt hiszem, 
hogy ez a hozzáállás nem igé
nyel kommentárt! Annyit azért 
hadd jegyezzek meg, hogy egy 
felelősen gondolkodó városve
zető aligha engedhet meg magá
nak ilyen kérdést! Annál is in
kább, mert ezen a járdaszaka

szón közlekednek a Petőfi gim
názium diákjai, de erre járnak a 
Rákóczi úti iskola tanulói is, ha 
iskolafogászatra, röntgenre vagy 
múzeumba viszik őket. Még be
legondolni is szörnyű, hogy mi 
lenne, ha egy ámokfutó közéjük 
hajtana! Ez egy rendkívül 
forgalmas útszakasz. A járdán is 
nagyon sok ember jár. Tehát nem 
elsősorban rólam van szó! Saj
nos az erre száguldozó gépjár
művek már minden lehetséges 
közlekedési táblát kiütöttek. Az 
utolsó tábla éppen ez év novem
ber 27-én adta meg magát! Ed
dig egyetlen táblát sem állítottak 
helyre!

De elmondhatnám azt is, hogy 
a kapubejárónk előtti hidat tel
jesen használhatatlanná tették az 
újra és újra árokba repülő és a 
hídnak csapódó gépkocsik. Rá
adásul Fehér Endre úrtól, a mű
szaki iroda vezetőjétől olyan tá
jékoztatást kaptam, hogy a hi
dak felújítása, illetve lebetono- 
zása engedélyezési eljárás-kö
teles, tehát azt meg kell tervez
tetni! Nem elég a kárunk - ame
lyet a biztosító természetesen 
nem térít meg -, emellett még 
fizessem az engedélyezi eljárást 
és a tervezési költségeket is a fe
lelőtlen gépjárművezetők és a 
szalagkorlát létesítésének elma
radása miatt?

Arra kérem Önt, hogy szíves
kedjen ezt a kérdést napirendre 
tűzni, és a megoldásáról a nem 
túl távoli jövőben gondoskodni.

2. Ha már a Falujárók útjánál 
tartunk, hadd hívjam fel szíves 
figyelmét arra az anomáliára, 
hogy a lakótelep szintén a Falu
járók útjához tartozik, tehát 
ugyanúgy kezdődik a számozás, 
mint a Falujárók útja jobb olda
lán, ahol a családi házak vannak, 
csak itt 5/1,5/2, 5/3-as számmal 
indulnak. Ha egy új kézbesítőt 
vesz fel a posta, akkor a levele
ket összekeveri, ha idegenek 
érkeznek a városba, a helyzet 
szinte komikus. Ha valakit egy 
házszám alapján keresnek, ak
kor rendszerint felküldik őket 
először a lakótelepre. Ott aztán 
teljesen elbizonytalanodnak, 
mert fogalmuk sincs a számo
zási rendszerről. De volt már vi
rágküldő szolgálatos, DHL-es, 
aki homályos szemmel, kétség

beesve kért tőlem útbaigazítást, 
hogy ez vagy az a házszám egy
általán létezik-e, és ha igen, ak
kor hol? Ez a kérdés rendkívül 
egyszerűen megoldható. A la
kótelepet le kell választani a Fa
lujárók útjáról, és egy új utca
nevet kell adni neki, vagy magát 
a lakótelepet kell elnevezni úgy, 
ahogyan azt Szentendrén oldot
ták meg pl. a Vasvári lakótelep 
esetében. Nem szerencsés 
ugyanis, ha egy utcán belül két 
különböző számozás található.

Mindezek akut, évtizedes 
problémák, megoldásuk azon
ban szerintem biztonságosabbá, 
egyszerűbbé teheti az aszódiak 
és az idelátogatók életét.

3. Végezetül szeretném a szí
ves figyelmét felhívni Aszód vá
ros egyik régi adósságára. Ebben 
a városban született Iharos Sán
dor, aki Izrael Sándornéven látta 
meg a napvilágot a Kondoros tér 
és a Falujárók útja sarkán, ott, 
ahol ma a Szent István Patika áll. 
Ez az ember csodálatos sport
karriert futott be az 50-es évek
ben! Sok dicsőséget szerzett 
Magyarország számára, mint 
középtávfutó, de emlékét még 
egy árva emléktábla sem őrzi! 
Ha más városban születik ez a 
kiváló sportember, akkor bizo
nyára szobrot kap, utcát nevez
nek el róla, de Aszódon szá
momra érthetetlen okok miatt 
semmi nem emlékeztet rá. Pe
dig tudni kell, hogy a II. vi-lág- 
háború után Magyarországot - 
mint Hitler utolsó csatlósát - 
meglehetősen ellenséges légkör 
vette körül. Szinte kiközösítettek 
bennünket a nemzetek nagy csa- 
ládjából. Az akkori idők spor
tolóinak - az aranycsapatnak, az 
olimpiai csapatnak és többek kö
zött Iharos Sándornak - köszön
hetjük, hogy a rólunk alkotott 
meglehetősen negatív kép pozi
tívra változott! Éppen ezért arra 
kérem Önt, hogy legalább egy 
emléktáblát állítsanak Iharos 
Sándornak, Aszód város szülöt
tének. Annál is inkább, mert az a 
város, amely a múltját, és a nagy 
elődöket nem becsüli, annak jö
vője sincs!

Tisztelettel:
dr. Rácz J. Zoltán

a Magyar Kultúra
Lovagja



20 Aszódi TÜKÖR 2006. DECEMBER

Aszód pokolra küldése
Amikor ezeket a sorokat írom 

- 2006. december 8-án - már 69 
nap múlt el a helyhatósági vá
lasztások óta. Nem tartanám he
lyesnek, ha ennyi idő után a vá
lasztási kampányban előfordu
ló adok-kapokról ejtenénk szót. 
Szeretnék inkább a máris látható 
veszélyekre inteni, melyek az 
Aszódért aggódók részére egye
nesen kétségbeejtőek.

Az október 16-án tartott kép
viselő-testületi alakuló ülésen 
kiderült, hogy csak 2007. feb- 
ruátjára készül el a polgármes
ter, illetve a város önkormány
zatának programja. Igaz, ez ak
kora lesz, hogy a végrehajtása 
mindj árt két alpolgármestert kí
ván. És mi lesz februárig? Vá
runk! Régi ismeret ugyan, hogy 
az idő pénz. Értéke van. Úgy tű
nik, Aszódon tagadják ezt az 
alapvető törvényt. Mert az tör
ténik most, hogy amíg Aszód 
tervet készít, a várost körülölelő 
községek újabb sebességre kap
csolnak. Nem a levegőbe beszé
lek, senkit nem riogatok, csak 

őszintén aggódom, ezért gondo
lataimat megosztom Önökkel is.

Vegyük sorra az eseménye
ket! 1912-ben létrejött az Aszódi 
Főszolgabíróság, de a település 
1945 után is megtartotta a járási 
székhelyet megillető jogokat. 
1950-ben szovjet mintára átszer
vezték a közigazgatást, s létre
hozták az Aszódi Járási Taná
csot. A székhely természetesen 
Aszód maradt. 1966. január el
sejétől a járás egyik részét a Gö
döllői, kisebbik részét a Váci já
ráshoz csatolták. A diktatúrával 
mit sem törődve Gál Géza járási 
párttitkár és Kiss Károly aszódi 
tanácselnök, valamint hozzájuk 
csatlakozva sokan mások tilta
koztak a döntés ellen, ered
ménytelenül. Megtörtént 
Aszód első pokolra küldése! A 
település megszűnt közigazga
tási központ lenni, s ezzel meg
kezdődött tudatos és jól szerve
zett leépítése.

2005-ben Aszód székhellyel 
hívták életre az Aszódi Kistér
ség Önkormányzatainak Több

célú Társulását. Sokan felléle
geztek ekkor, hiszen felcsillant 
Aszód rehabilitálásának a remé
nye, s az a hit, hogy a város köz
ponti szerephez jut, a Galga 
mentének ismét meghatározó te
lepülése lesz. Nemcsak a lokál
patrióták, de az aszódiak és a 
Galga mentén élők egyformán 
hitték, hogy Aszód vezetői idő
veszteség nélkül cselekednek. 
Ez így volt 2006. október 27-ig. 
Lásd: „AzAszódi kistérség terü
letfejlesztési programja "fejlesz
tési koncepció, stratégiai és ope
ratív program című kiadványt. 
Igaz, ezt a régi polgármesterek 
hagyták jóvá, de csak az új veze
tés választása után dobták piacra 
(postaládába, ajtó mellé, gyűj: 
tődobozokba). És mit szántak 
Aszódnak? Kérem, olvassák el!

Én a cselekvési programom
ban vázoltam Aszód és a régió 
településeinek együttes gazda
ságfejlesztési lehetőségeit, az 
élet minden területére kiterjedő 
együttműködésük szükséges
ségét, amelyek bővítik Aszód 
térségi szerepkörét, és hozzáse
gíti településünket ahhoz, hogy 
városunk valóban kereskedelmi, 
közlekedési, kulturális és igaz
gatási központja legyen a Galga 
mentének.

Az új polgármester azt írja a 
városi honlapon: „X városi rang 

nem elsősorban a lélekszám 
nagyságát ismeri el, hanem azt a 
központi szerepet, amelyet Aszód 
egyre inkább betöltföldrajzi kör
nyezetében, a már nevében is el
ismert Aszódi Kistérségben. ” 
(érdemes a teljes szöveget elol
vasni).

És mi történt? Az aszódi kis
térség polgármestereinek taná
csa a választásokat követően új 
vezetőség választására értekez
letet hívott össze. Természetes 
lett volna, hogy Aszód polgár
mestere legyen a kistérség veze
tője. Kevés kivételtől eltekintve 
így van ez kis hazánkban min
denütt. Azonban a polgármes
terek tanácsa nem Aszód, hanem 
Kartal polgármesterét válasz
totta a térség első emberévé. 
Munkáját Galgahévíz és Túra 
polgármesterei segítik.

Megtörtént Aszód máso
dik pokolra küldése! Hol volt 
vajon városunk első embere, 
hogy hagyta elveszni az „ölébe 
hullott” nagy lehetőséget? Azt a 
lehetőséget, amely Aszód váro
si rangját erősíthette volna? Azt 
a lehetőséget, amelynek a birto
kában módja lett volna a külön
böző pályázatoknál, támogatá
soknál a település érdekeinek 
érvényesítésében? Hiszen még 
bizottsági elnöki funkciója sincs 
Aszódnak. A kilenc településből 
a legkisebbek mellé soroltak, de 
még a legkisebbnek is jutott 
funkció.

Nem lesz Aszódnak az or
szágos jellegű döntéseknél sem 
képviselete, hiszen polgármes
terünk egy fejbiccentéssel ki
szorult vagy tudatosan kiszorí
totta magát a regionális fejlesz
tési tanácsból is. Mi lehet min
dennek az oka? Lustaság, hozzá 
nem értés, kényelem, közöny, fé
lelem a lehetőségtől, a tárgyalá
sokra, egyeztetésekre való felké
szülés agytornát igénylő nehéz
ségeitől? Esetleg kisebbségi ér
zés? Netán a nyilvános megszó
lalást akadályozó gátlásosság? 
Nem tudjuk a választ. De annyi 
biztos, hogy Aszódot most a sa
ját tisztségviselői, a közjó szol
gálatára választott vezető taszí
tották a pokolra. Immár másod
szor kell elszenvedni Aszódnak 
a kínok kínjait! Ezt akarták 
Önök, tisztelt ASZÓDIAK?! És 
lesz-e innen feltámadás?

Sztán István
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Karácsony elé...
Mire várunk!?

Emlékszem, kisgyermekként 
mennyire vártam a karácsonyt. 
Már jóval az ünnep előtt elkezd
tem számba venni, hogy mi min
dent kaphatok majd, és ahogy ú- 
jabb és újabb ablakok nyíltak ki 
az adventi naptáron, úgy nőtt a 
csodálattal teli várakozás is a 
szívemben. Nem értettem, hogy 
a felnőttek hogy képesek any- 
nyira közömbösek maradni, 
miért nem tölti el őket örömmel 
az, hogy azon a csodálatos estén 
ők is annyi gyönyörű ajándékot 
kapnak majd. Miért a sok ro
hangálás, idegeskedés? Felnőtt 
fejjel már értem, hogy a kará
csonyeste fénye, az ajándékok

bében. Az apró rongybaba. 
Félszemű, kócos és fakó. Szel
leme régi önmagának. Én még
is a régi csodálattal nézek rá, és

Keresztapámra emlékezve
Csak feküdt az úttesten... 

A születésnapi rongybaba szí
nes ruhája, hosszú copfba féült 
haja, mosolygós arca első lá
tásra elnyerte a tetszésemet. A 
legmegfelelőbbnek bizonyult, 
végigkísérve a gyermekkor 
önfeledt, problémák nélküli vi
dám éveit. E gyorsan elszaladt 
idő alatt velem töltötte mind a 
jókedvű és szerencsés, mind a 
nehezebb napjaimat: ekkor te
kintetével nyújtott segítséget 
gondjaim megoldásához. 
Éjszakánként érezve közelsé
gét, biztonságban tudtam ma
gam az oly ijesztő sötétségben.

Az évek múlásával e szoros 
kapcsolat lazává, felszínessé 
vált: úgy gondoltam, nincs töb
bé szükségem rá, magára 
hagytam.

A napokban hirtelen szűnni 
nem akaró hiányérzetem tá
madt. Eszembe jutott O. Jó ér
zéssel gondoltam vissza a kö
zösen eltöltött évekre, együtt 
megélt emlékekre. Nem érez
tem elégedettséget sem az em
lékek felidézése, sem a közös 

ragyogása nem létezne az ad
venti bevásárlások, sorbaál
lások, tervszerű felkészülés nél
kül. Sajnos már azt is látnom 
kell, hogy adventkor sokkal in
gerlékenyebbek vagyunk, sok
kal több a veszekedés, a családi 
perpatvar. Ilyenkor nehezebb el
viselni egymást vagy éppen a 
másik hiányát, a magányt, az 
egyedüllétet. Pedig milyen jó 
volna azzal az őszinte, örömteli 
lelkesedéssel készülni a kará
csonyra, mint a gyermekek. 
Olyan izgalommal várni az aján
dékot, mint ők.

Minket már nem hoznak lázba 
az ajándékok, nincs akkora je

fényképek megnézése után. 
Sokat beszélgettünk róla, egy- 
rejobban éreztem a hiányát.

Most itt lapul a táskám zse- 

Üzenet
„Teremtő Szent Szellem! Mi Atyánk! Az Ige, 

ki lakozol Mennyekben, Napokon, Holdakon a földekig le, 
legyen a Te Neved Szentség, szakramentum, 
hitbéli megtérés, teremtő momentum!
Valósuljon meg a Te világod rendje, 
Terved fénye süssön rá az emberekre! 
Akaijuk akarni, amit Te gondoltál, 
s ne éreznök soha, hogy mily messze volnál! 
Legyen egy-ugyanaz, amit „fent” és „lent” látsz, 
teremtett világod sátra: székesegyház!
Adj kenyeret hozzá, napról-napra élnünk, 
testünk épségéért hogy ne kelljen félnünk. 
Amit mi elrontánk, kérünk, úgy írd jóvá, 
mint mi a másokét lerótt kegy-adóvá... 
Lásd, könnyű az embert kísértésbe vinni 
szabadíts meg ettől s taníts Benned hinni! 
Ahrimán-Lucifer-Sátánt kötnéd fékre, 
Szabadíts meg, Isten, a gonosztól végre! 
Tiéd minden ország, hatalom s dicsőség 
örök Ámen-t zeng az angyali díszőrség...”

(Makkai Adám: Jézus és a démonok imája - részlet)

lentőségük, hogy elvonná a fi
gyelmünket a számunkra ko
moly és fontos dolgokról. Pedig 
a karácsony lényege az ajándék. 
Nem az, amit mi adunk egymás
nak - az is fontos, mert emlé
keztet a lényegre - hanem amit 
Istentől kaptunk: kétezer évvel 
ezelőtt Betlehemben Isten kö
zénk jött. Isten emberré lett, cse
csemőként született erre a vi
lágra. Jézus Krisztusban olyan 
ajándékot kaptunk, kicsik és na
gyok egyaránt, ami az ádventi 
forgatagban is lehetőséget ad, 
hogy őszintén megélhessük azt a 
gyermekien egyszerű és tiszta 
boldogságot, amit a „felnőttkor 
gondjai” elnyomtak bennünk.
Adventben erre az ajándékra vá
runk, ennek a csodának a meg
jelenésére készülünk. Mert 
mindez ma is valósággá válhat, 

gyönyörűnek látom. Itt fekszik 
a táskámban megsimogatom, 
végigsimítom ujjaimmal. Itt 
fekszik a táskámban — egy kis 
darab, egy emlék az Ö életéből. 
Akár egy rongybaba... csak fe
küdt az úttesten...

Csordás Zsuzsanna 

Jézus ma is jönni akar erre a vi
lágra. Lelke által személyesen * 
jön közel hozzánk, hogy a célt 
tévesztett, Istennek hátat fordító 
emberiségnek utat nyisson, he
lyes irányt mutasson, az elke
seredett, megfáradt, kiutat kere
ső ember számára megújulást 
hozzon. Természetesen ez nem 
csak adventkor igaz, hanem az 
év minden napján, de talán ezek
ben a napokban kicsit jobban át 
tudjuk érezni, hogy nekünk is 
szükségünk van Jézus eljövete
lére. Mikor azt látjuk, hogy a ha
talmas lendület ellenére - ami
vel nekiindultunk az ünnepi ké
szülődésnek - elfogyott az erőnk 
és a türelmünk, és már semmi 
kedvünk az egészhez. Ha 
rádöbbenünk, hogy hiába a sok - 
akár kölcsön árán is - megvásá
rolt értékes ajándék, a roskadá- 
sig telített ünnepi asztal, mégis 
békétlenség, keserűség van a 
szívünkben. Vagy éppen arra 
kell ráébrednünk, hogy idén 
egyedül vagy kevesebben ünne
pelünk. Olyan megindító ilyen
kor átérezni, hogy Isten valódi 
örömöt, valódi békességet és va
lódi ajándékot készített szá
munkra ezen az ünnepen.
„Mert úgy szerette Isten e vilá
got, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn.3,16)
Ha Jézus Krisztus van a közép
pontban, akkor lehet valóban 
boldog a karácsony, ha az 0 el
jövetelére várunk, akkor lehet 
igazán sikeres az adventi készü
lődésünk. A helyes kérdés tehát 
nem az, hogy „mire”, hanem 
„kire” várunk. A cím azonban 
nem csak kérdés, hanem felszó
lítás is: „Mire várunk!”. Isten le
hetőséget adott, hogy a kará
csonyban igazán őszinte örö
münk lehessen. Az a Jézus, aki 
az első Karácsonykor megszü
letett erre a világra, a mi szí
vünkben is meg akar születni. 
Ne étjük be kevesebbel! Enged
jük, hogy Isten ajándéka legyen 
a mi adventi készülődésünk, az 
ünnepre való hangolódásunk 
középpontjában, és így legyen 
valóban örömforrás a Kará
csony gyermekeknek és felnőt
teknek egyaránt.

Barthos Gergely
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Egy kis nyelvelés
Kerecseny - karácsony

A karácsony kitüntetett ünnep 
a kereszténység világában. 
Ehhez a naphoz kötik Megvál
tónk, Jézus születését. Bár Jézus 
születésének pontos időpontját 
illetően is többféle vélekedés és 
számítás létezik, ez az ünnep az 
év utolsó napjaira, a téli napfor
duló utáni időszakra esik, vagyis 
akkorra, amikor a fény diadal
maskodik a sötétség felett, vagy
is a jó legyőzi a rosszat.

Az elnevezés korai magyar 
nyelvű nyelvemlékeinkben is 
igen korán megjelenik, ennek el
lenére a mai napig eléggé tisz
tázatlan, vajon honnan ered, mi
óta használjuk és mit mondha
tunk a szó etimológiájáról.

A magyar nyelv történeti-eti
mológiai szótára sem igazít el 
bennünket. Amikor ez a szótár 
készült, nem a szótár megjelen
tetésének a szükségességét, ha
nem csupán egyes megállapítá
sainak a helyességét vonom két
ségbe, illetve a megjelenéséhez 
szükséges anyag összegyűlt, ja
vában virágzott az a szemlélet, 
ha valamire nem találtak biztos 
magyarázatot, jó “finnugrista” 
szokás szerint valamely szláv 
nyelvből kerestek valamennyire 
használható párhuzamot, s leg
feljebb a bizonytalan eredetű, de 
valószínűsíthetően szláv eredetű 
szavak sorába utalták az ilyen 
szavakat.

A szláv eredeztetés mellett 
kardoskodók valamilyen keleti 
vagy délszláv szóalakkal (sajnos 
cirill-betűs példákat nem tudok e 
szövegbe írni!) próbálkoznak 
magyarázatot adni. Hol sze- 
mélynévi eredetűnek vélik a 
szót, hol a karácsonyi kalács 
szláv nevének említésével hoz
zák összefüggésbe. Némelyek 
még azt sem tudják pontosan 
megmondani, hogy a Gergely- 
naptár szerinti nyári vagy téli 
napforduló idejére utaló elneve
zésről van-e szó. Az azonban 
tény, hogy a szláv nyelvek ma 
egészen más, egymással sem 
egyező szavakkal jelölik a kará
csonyt. Ha a szó tőlük, a szláv 

népcsoport valamely nyelvéből 
származna, vajon mivel magya
rázható, hogy ezt a jeles napot 
nem az eredeti szavukkal jelö
lik? Talán érdemes rajta elgon
dolkodni.

Bár a karácsony a keresztény 
kultúrkör szavai közé tartozik, 
mégsem az egyházi frazeológia 
latin szavaival vált részévé szó
kincsünknek, hanem minden va
lószínűség szerint már a hon
foglalás előtti korban bekerült 
nyelvünkbe.

A másféle eredeztetés mellett 
érvelve kiindulhatunk például 
olyan érdekességekből is, hogy 
vannak köznyelvi szavaink: ke
ver, kavar; héj, haj (a fának a kér
gét héjnak is nevezik, ugyan
akkor, aki eltávolítja a kérget, az

aj fáma
köiiyvkereskcdéH

[AJÁNLATAI

“Hány kávéház van a Körúton? 
El tudnád sorolni, ha a Margit 
hídtól a Boráros térre mégy? 
Öten is felelnek: Luxor... Club... 
Viktória... Kristály... Menetel a 
sáros, rongyokba öltözött század 
a Körúton. Már a költő is velük 
lépdel, de a Nyugati pályaud
varnál lemarad, és utánuk kiált: 
- A Terminust kihagytátok... A 
Podmaniczky utca sarkán... - 
Megtorpannak. Igaza van ennek 
a munkára ügyetlen, félszeg 
alaknak, tényleg ott van a Pod
maniczky utca sarkán az öreg kis 
kávéház.”
A könyv szerint munkaszolgála
tosok játszották ezt a játékot a 
vaszilkovói erdőben 1943 nya
rán. A győztes költőnek, Zelk 
Zoltánnak egy karéj kenyér lett a 
jutalma. Amikor az 1970-es 
években, egy másik írásában fel
idézi ezt a históriát, már csak azt 
tudja elmondani, hogy melyik
ből mi lett: festéküzlet, könyves- 

hajalja a fát); lebben, lobban; le
beg, lobog, amelyeknek mély és 
magas hangrendű alakváltozata 
ugyanazt vagy majdnem ugyan
azt jelenti. S vannak olyan hely
neveink is a Kárpát-medencé
ben, amelyek csak annyiban 
különböznek egymástól, hogy 
magas illetve mély magánhang
zók vannak bennük, a más
salhangzók azonosak: Peresz- 
nye, Parasznya; Vázsony (Id. 
Nagyvázsony), Vezseny; Kere- 
csend, Karácsond; Tiszakere- 
cseny, Nagykarácsony. Eseten
ként (mint az utóbbi két példa 
mutatja) szóösszetétel utótagja
ként jelennek meg.

Talán nem erőltetett próbál
kozás, ha kapcsolatot vélünk fel
fedezni a Kerecsend-Kará- 
csond vagy a Tiszakerecseny- 
Nagykarácsony nevekben azon 
az alapon, hogy az elnevezés - 
legalábbis a magas hangrendű 
változat - kapcsolatba hozható a 
kerecsensólyom nevével. E ma

Saly Noémi:

Törzskávéházamból 
zenés kávéházba

bolt, hentes, posta, zöldséges...
1896-ban 64 kávéház sorako

zott a Nagykörúton. A második 
világháborúi kitöréséig 25-re 
csökkent a számuk. Aztán jött az 
államosítás, a Rákosi-korszak, 
és ezt már nem élték túl, mind
egyik bezárt. Bár a rendszervál
tást követően mutatkozott némi 
esély, hogy kinyit belőlük né
hány, a bankok, gyorséttermek 
által kínált bérleti díjakkal nem 
tudtak versenyezni, így hát ezek 
kerültek az egykori épületekbe. 
Nincs más hátra, marad az emlé
kezés, a megannyi, patinás ká
véházakhoz fűződő történet. Eb
ben lesz kalauzunk Saly Noémi, 
aki - mint ahogy bevezetőjében 

2007. január 1-től 
Aszódon is: Galga Televízió

darunkról jó tudni, hogy a Kár
pát-medencétől nyugatra nem 
költ, nálunk viszont még ma is 
fészkel.

A magyar szellemi néprajz 
hagyományaiban kimutatható 
évszázadokra visszamenőleg az 
a szokás, hogy karácsonykor 
sólymokat röptettek, engedtek 
szabadon. Különösen Székely
földön volt ennek nagy hagyo
mánya. A mai kutatások egyre 
inkább a kerecsensólyommal 
azonosítják fény hozó mada
runkat, a turul-t. A turul a szent
lélek jelölője is, a fény pedig Jé
zus, ahogyan legrégibb verses 
nyelvemlékünkben, az Óma
gyar Mária-siralomban is talál
ható: „Világnak világa”, vagyis 
a világ világossága. S talán ilyen 
alapon nem reménytelen próbál
kozás, ha kapcsolatot keresünk a 
kerecsensólyom neve és kará
csony szavunk eredetét illetően.

-G-l

íija - nem elsiratni akaija nagy
apáink nagyanyáink, polgárok, 
iparosok, arisztokraták és bohé
mek jól bevált “napközi ottho
nát”, hanem azokat igaz valójá
ban megmutatni.

A “kávéillatú városmesékből 
többek között megtudhatjuk mi
ért lett zöld-fehér a Fradi, ho
gyan változott a kávéházi divat, 
hogyan jósolja meg Balassa Im
re, a későbbi zenekritikus a ká
véházban felszolgáló Bajor Gi
ziről, hogy nagy művésznő 
lesz... a sort lehetne bőven foly
tatni. Inkább azt tanácsolom, ol
vassák el ezt a nagyszerű város- 
mesekönyvet.

R.Z.
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Mikulás csomag a focistáknak

Hagyománytermető szándékkal osztottak mikuláscsomagot az 
Aszód FC évadzáró gyűlésén a labdarúgóknak. A vacsorával egy
bekötött estén a vezetőség értékelte a csapat teljesítményét, a leg
jobb játékosok pedig a már említett csomagon túl ajándékkönyve
ket is átvehettek.

Mint ismeretes, az egyesület ősszel szinte az utolsó utáni pillanat
ban tudott nevezni a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságra, 
és a pénzhiány miatt szétszéledt felnőtt csapat játékosai helyett - 
egy-két poszttól eltekintve - az ifj úsági korú labdarúgók szerepel
nek. Még hiányzik a rutin, a kellő kondíció, ám a kényszerű fiatalí
tás idővel meghozhatja az eredményt. Közben jó híreket is hallani a 
csapat háza tájáról. Tóth József elnök örömmel számolt be lapunk
nak, hogy kifizettek minden adósságot, nincs már tartozása az FC- 
nek. Azt sem titkolta, hogy tavaszra erősítést terveznek a bennma
radás érdekében, de részleteket még nem árult el, csupán annyit, a 
csapat januárban megkezdi az alapozást.

Nyolc esztendő
Lapozgatom az Aszódi Tükör korábbi számait, s rácsodálko

zom a tartalmukra. Pontosabban arra, mennyi minden történt 
nyolc esztendő során. Az alatt a nyolc esztendő alatt, amíg én 
szerkeszthettem az Aszódi Tükört. Jó és rossz hírek, felejthe
tetlen pillanatok, és persze olyanok is, amelyeket legszíveseb
ben kitörölne az ember a saját és a települése életéből.

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen ezen idő alatt fon
tos dolgokat éltem meg mind az Aszódi Tükör, mind a telepü
lésünk életében. Csupán két dolgot szeretnék ebből megem
líteni. Az egyik az, amikor ingyenes lett az Aszódi Tükör, és ez
zel teljeskörűvé vált a tájékoztatás. Ezt úgy fordítottam le 
magamban, hogy hosszú időre biztosítottá vált a lap megje
lenése. A másik az, amikor hazánk belépett az Európai Unióba, 
és az ehhez kapcsolódó városi ünnepségről szintén én tudósít
hattam. Mindenképpen valaminek a kezdetét éreztem, a követ
kezményekkel j áró bizonytalanságot is beleértve.
A tizennyolc éves Aszódi Tükört édes gyermekemnek tekin

tettem és tekintem ma is. De időközben született egy másik 
“édesgyermekem”, az Aszód Televízió. Még csak másfél esz
tendős, segíteni kell, hogy megerősödjön. Amikor a képvise
lő-testület kiírta a pályázatot az újság szerkesztői posztjára, úgy 
éreztem, muszáj döntenem, a kettő együtt már nem megy. A te
levíziózást választottam.
A nyolc esztendő alatt bizonyára követtem el hibákat. Szeret
nék most mindazoktól elnézést kérni, akikkel szemben akarva- 
akaratlanul igazságtalan, figyelmetlen, tapintatlan voltam.
Ezúton is köszönöm mindazok munkáj át, akik segítették az új

ság megjelenését, legyen szó cikkekről, képekről vagy csupán 
egy-egy tanácsról, jó szóról.
Végezetül jó és eredményes munkát kívánok az új felelős szer
kesztőnek!
Tisztelettel: Rácz Zoltán

Asztalitenisz: jól sikerült szezon Közlemény

Remekül állják a versenyt a 
többiekkel az aszódi asztaliteni
szezők. Az NB III-ba idén fel
jutott felnőtt gárda döntetlent já
tszott a Tápiógyörgyével és a 
MALÉV együttesével, s bár a 
végső győzelemre is esélyes 
TEVA Szentendrétől, valamint a 
szintén jó erőket felvonultató 
Tatabányától vereséget szen
vedtek, a teljesítmény így is di
csérendő. A teljesítmény jelen
leg a 7. helyre elegendő.

A csapat tagjai: Csonka Zol
________________________________ __________________R.Z.

Köszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem, 
édesapánk, Molnár József temetésére 

eljöttek, fájdalmunkban osztoztak, 
■A gyászoló család

tán, Kárász Zoltán, Dániel Gá
bor, Dániel János, Kerek István.

Az utánpótlás korú verseny
zők a megyei bajnokság B cso
portjában szerepelnek, kiváló 
módon. A Vácot, a Hévízgyör
köt, és a Gödöllő 3. csapatát si
került megverniük, csupán a 
TEVA Szentendre gárdája bizo
nyult j óbbnak náluk.
Az ütőt forgató fiatalok nevei: 
Szecsei Sándor, Kerényi Imre, 
Kovács Bálint, Németh Zoltán, 
Tóth Zoltán, Körösi Gábor

Az Aszód Városért Alapítvány 2006-ban az alábbi pályázatokat
támogatta:
Erdőmester Szakosztály gyalogtúrák 20.000
Hagyományőrző Csoport fellépések 65.000
Városi Nyugdíjasklub programok szervezésére 65.000
Városi Óvoda CD lejátszó 50.000
Közművelődés Otthona programok szervezésére 67.000
Városi Bölcsőde gyermekbútorok, csúszda 18.000
Csengey G. Ált. Iskola tábor, programok, könyvj. 100.000
Katolikus hittanosok ifiúsági tábor 65.237
Összesen: 450.237

Az Aszód Városért Alapítvány 2006-ban a személyi jövede
lemadóból felajánlott 1 %-okból befolyt összeget célkitűzései
nek megfelelően használta fel. Az Alapítvány a szja 1 %-ából 
beérkezett összegek felhasználására ismét pályázatot ír ki. Er
re olyan oktatási, művelődési intézmények, civil szervezetek je
lentkezhetnek, akik a támogatást az alapítvány célkitűzései
nek megfelelően kívánják felhasználni. A pályázatokat 2007. 
január 31-ig kell benyújtani a következő címre: Polgármesteri 
Hivatal Aszód Szabadság tér 9.
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A tollaslabda villámtorna eredményei
December 9-én a Javítóintézet tornatermében amatőr tollas

labda villámtoma zajlott, melyen a következő eredmények szü
lettek:
I. korcsoport fiúk:
1. YousifSzeif (Domony)
2. Babinecz Dávid (Domony)
3. Remenár Márton (Domony)
Lányok:
1. Sztrehovszki Dalma (Domony)
2. Varga Lilla (Domony)
A verseny legfiatalabb résztvevője a harmadik osztályos Barna 
Gergő az 5?6. osztályosok versenyében külön díjazásban része
sült.
II. korcsoport fiúk:
1. Barna Bálint (Csengey G. Alt. Iskola Aszód)
2. Madarász Krisztián (Verseg)
3. Gádor Richárd (Csengey G. Ált. Iskola Aszód)
Lányok:
1. Kalmár Orsolya (Verseg)
2. Telek Viktória (Verseg)
3. Dömötör Éva (Domony)

III. korcsoport fiúk:
1. Tóth Dávid (Petőfi S. Gimn. Aszód)
Lányok:
1. Papp Lilla (Petőfi S. Gimn. Aszód)
2. Deák Kitti (Petőfi S. Gimn. Aszód)

IV. korcsoport fiúk:
1. Balogh Tamás (Verseg)
2. Braun István (Aszód)

Felnőtt férfiak:
1. Bognár Nándor
2. Tassy József
3. Szántó András
Felnőtt nők:
1. Raffainé Tóth Erzsébet
2. Országit Istvánná
3. Márta Bettina
Az egyesület vezetősége nevében, békés boldog karácsonyt, si
kerekben gazdag új esztendőt kíván az Aszódi Tükör minden 
kedves olvasójának

Nyíry Zsolt
az egyesület elnöke
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Az életben nem igazán az a fontos, 
hol vagyunk...

Vízszintes: 1. A gondolat be
fejező részének első fele, zárt 
betű:R 12. Az egyik szülő 13. 
Nem ebbe! 14. Szaglószerv 
15. Görög betű 17. Oxigén 18. 
Iszunk belőle 20. Sugár 21. 
Kocsma 23. Nem nagy 24. Ki
ejtett betű 25. Nitrogén 26. 
Gyümölcs 28. ..., a hangya 
(animációs film) 30. Spanyol 
autójel 31. Könny, angolul 33. 
Vonatkozó névmás 35. Hideg 
évszak 37. Vonatkozó névmás 
38. Időmérő eszköz 39. Mor- 
zehang 40. Kiejtett betű 41. Er! 
42. -re párja 44. Norvégia fő
városa 46. Olasz autójel 47. 
Orosz repülőgép típus 49. Né
ma rakás! 51. Retek közepe! 
53. Kórház 54. Lányom lánya 
56. Római 5 57. Vágóeszköz 
59. Soha, németül 61. Fondor
lat 64. Talál 65. Vecsésen sok 
ilyen van

Függőleges: 1. Milos Formán 
egyik filmje 2. Öregember 3. 
Becézett Natália 4. Egye! 5. 
Éjfélig tart 6. Filmcsatoma 7. 
Ázsiai folyó 8. Gyermek fog
krém 9. Egyharmad! 10. Mo
gyoród része! 11. Nem arra! 
16. Falevelek 19. Az egyik év
szak 22. Állatok lakhelye 23. 
Tyúkhímje 25. Tagadó szó 27. 
Tiszántúli folyó 29. Csiga faj 
31. A gondolat befejező ré
szének második fele 32. 
Levegő, angolul 34. Római 1 
36. Becézett Éva 38. Történel
mi kor 39. Sport fogadás 43. 
Angyalrang 45. Pincébe 48. 
Érdektelennek tart 50. Szőlő 
része 52. Pisztolyt elsüt 53. 
Égitest 55. Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár 56. Ma
got szór 58. Talál 60. Szamár 
mondja 62. Félsz! 63. Los An
geles 66. Origó 67. Fluor

Novemberi rejtvényünk helyes megfejtése: “Csak azért ké
rünk tanácsot, hogy elmondhassuk bajainkat" A Móni Fotó 
2000 forintos filmkidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító 
utalványát Csitári Gáborné (Szőlő utca 3.) míg a FÁMA köny
vesbolt 2500 forintos vásárlási utalványát Varga Krisztina (Sík
laki hegy 4.) nyerte. A nyereményükről szóló értesítést postán 
küldjük el. Gratulálunk!

Orvosi ügyelet: 20 9271-171

mailto:aszoditukor@freemail.hu
mailto:razos@invitel.hu

