
Megúsztuk
a szélvihart

Január 18-án a Kataszt-

rófavédelem elõrejelzése

alapján a rendõrség, a

polgárõrség, valamint a

GAMESZ vezetõjével tör-

tént egyeztetést követõen

a polgármester elrendel-

te, hogy a város hangos-

bemondóval felszerelt kis-

buszával figyelmeztessék

a lakosokat a közelgõ szél-

viharra.

Szerencsére a vihar a várt-

nál gyengébb széllökésekkel

érkezett. A Polgármesteri Hi-

vatalba és a GAMESZ-ba lap-

zártánkig nem érkezett

jelentõsebb károkról

–

–

beje-

lentés .

Az orkán közlekedési és üzlet-

táblákat borított fel, faágakat

tört le, és bõségesen hozott a

másutt felkapott hulladékból

is .(képünkön)
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ingyenes
kiadvány

2006.december14.

28 napirendi pont és egy kis

ajándék várta a képviselõket a

2006. december 14-én tartott

képviselõ-testületi ülésen. A

sok napirendi pont miatt –

amely közül néhány végül el-

napolásrakerült–agrémiuma

szokásosnál korábban, már 13

órakormegkezdteamunkát.

A képviselõ-testület elsõként

a 2007. évi víz és csatornadíjra

tett javaslatot fogadta el.

a Galgamenti Víziköz-

mû kft. vezetõje elmondta: bár

a Magyar Víziközmû Szövet-

ségtõl10-12%-osemelésrekap-

tak javaslatot, a taggyûlésük

nem értett ezzel egyet. Az álta-

luk elfogadott javaslat 6 %-os

emelés volt, amit a képviselõ-

testület is elfogadott. A napi-

rend tárgyalása során ezúttal

is felmerült a szennyvíziszap

elhelyezésének problémája,

ami továbbra sem megoldott. A

szervestrágyának számító

anyagot korábban a Javítóinté-

Ritecz
György,

zet kezelésében lévõ területre

hordták, ám az erre vonatkozó

engedélyt az intézmény nem

hosszabbította meg; jelenleg a

cég telephelyén tárolják az

iszapot. Ez hat hónapig lehet-

séges, ezalatt kellene új lerakó-

helyet találni. Rövid távon va-

Új ingatlannal gyarapodik a város

Emelkedtek a közszolgáltatási

és a bérleti díjak

lószínûleg ismét egy földtulaj-

donossalegyeznekmeg,avégsõ

megoldás azonban egy kom-

posztáló üzem megvalósítása

lehet. Ennek megépítése a je-

lenlegi árakon mintegy 50-60

millióforintbakerül.

(folytatása2.oldalon)

Bár a2007.éviköltségvetéseddig csupánkoncepció-

ként került napirendre, aképviselõ-testületnek

máris számos konkrét részletérõlkellett döntenie

Elvittek autót, ékszert, laptopot, Lenin-szobrokat...

Rendõrségi hírek egymásután

k

–

ét baleset a Falujárók útján

Az elmúlt másfél hónap-

ban több olyan bûncselek-

mény történt városunk-

ban, ahol jármûtulajdonos

voltakárosult.

Az aszódi vasútállomás

parkolójából eltûnt egy sze-

mélygépkocsi, amit késõbb

Ikladon, egy patak medrébe

csúszva találtak meg. A Falu-

járók útján egy ott parkoló Zsi-

guliból a jármû akkumulátorát

és tizenkét liternyi üzemanya-

got tulajdonítottak el. A Dózsa

György úton egy autómagnót

és hangszórókat szereltek ki

egy gépjármûbõl. A Bethlen

Gábor utcában egy autó utas-

terébõl egy kabátot és két mo-

biltelefont emelt ki az elkövetõ,

(folytatás a 20. oldalon)

Nyílt nap
az intézményvezetõi

helyekre pályázóknak

(2. oldal)
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Drágább az ivóvíz, többe kerül a hulladékszállítás és -lerakás,

Emelkedtek a közszolgáltatási és a bérleti

(folytatásaz1.oldalról)

A következõ napirendi pont
is a Galga menti Víziközmû
Kft-hez kapcsolódott. Több,
még a PVCSV-tõl átvett terü-
letrõl derült ki, hogy ezek nem
kerültek önkormányzati tulaj-
donba. A cég a jogviszony ren-
dezéséhez kért és kapott a tes-
tülettõlhozzájárulást.

A volt Tiszti Klub és a volt
Nõtlen Tiszti Szálló éves bérle-
ti díjának megállapítása követ-
kezett. Elõbbi épületet

utóbbit
cége bérli. A grémium döntése
értelmében mindkét esetben
folytatódik a bérleti jogviszony,
ám a bérleti díjak emelkedtek,
mindkét bérlemény esetében
havi 150 ezer forint + ÁFA
összegre.

Két változat került kidolgo-
zásra a PENNY-MARKET épí-
tése miatt kialakítandó forga-
lomtechnikai rendre. Mind a
városfejlesztési bizottság, mind
a képviselõ-testület az „A” vál-
tozatot támogatta. Eszerint a
fõútvonalon hat sáv kerülne ki-
alakításra, melynek következ-
tében számos közmûvet – elek-
tromos vezeték, vízvezeték stb.
át kell helyezni. Az elfogadást
követõen az idõközben felvetõ-

Lukács

Lajos, Frajna György

dött problémák orvoslása után
indulhat meg a tervezés, majd
a megvalósítás. A járulékos
költségek természetesen a be-
ruházótterhelik.

2008. december 31-ig meg-
hosszabbította a képviselõ-tes-
tület számára a
24/125 helyrajzi számú ingat-
lanra bejegyzett építési kötele-
zettséglejártánakhatáridejét.

Fehér Endre

helyezésére szolgálnak. Válto-
zott a hulladék elhelyezésének
díja is. Egy köbméter szilárd
hulladék lerakási és ártalmat-
lanítási díja magánszemélyek
esetében 1370 Ft + ÁFÁ-ba ke-
rül, míg a közületek ugyan-
ezért 1760 Ft + ÁFÁ-t fizetnek.
A nem aszódiak esetében ez a
díjnettó1973Ft.

Ugyancsak változott az ön-

da a költségvetést 51 millió fo-
rinttal javasolta megemelni,
ami így elérte a másfélmilliárd
forintot. A város 2006. évi költ-
ségvetését illetõenmost január-
ban lesz még egy átcsoporto-
sítás, ezzel válnak véglegessé
azirányszámok.

2006-ban majdnem 10 millió
forint kamatbevételre tett
szert az önkormányzat annak
okán, hogy lekötötte az éppen
fel nem használatos pénzesz-
közét. Jelenleg mintegy 100
millió forint van lekötve, amely
afolyamatbanlévõdeelhúzódó
beruházásoknak köszönhetõ.
Korábban a város szabad fel-
használású pénzeszközeit
kincstárjegyekbe fektették, ám
ezt egy ideje bizonyos pályáza-
tok kiírói negatívumként ke-
zelik.

A cégtelefonok magáncélú
használatának szabályozása
volt a következõ napirend té-
mája. Ennek az adja az apro-
póját, hogy 2006. szeptember 1-
tõl adózni kell a telefonhasz-
nálat után is. Éppen ezért kez-
deményezte néhány hete a
képviselõ-testület, hogy vizs-
gáljákmeg:ezenadókötelezett-
ség alól hogyan lehetne mente-
sülni. Ennek során kiderült,
hogy a hívásrészletezés plusz
terhet jelentene, csakúgy, mint
a telefonszámlák egyeztetése
miatt jelentkezõ adminisztrá-
ciós munka, így a képviselõk

szavazták meg. Ki-
mondták ugyanakkor, hogy –
figyelemmel az átlag költsé-
gekre – meg kell határozni a
telefondíjak kereteit, és azokat
kötelezõ érvényûen be kell tar-
tani.

Elfogadta a képviselõ-testü-
let a 2007. I. féléves munka-
programot, ezzel együtt pedig
az egyes bizottságok munka-
tervét is. Természetesen mini-
mális munkaprogramról van
szó, amely folyamatosan bõvül,

a

hatályos jogszabályok alapján

rögzített költségek után járó

adózást

Nyílt nap
az intézményvezetõi

helyekre pályázóknak

Aszód Város Önkormány-
zata Képviselõ-testülete nyílt
napot rendez mindazoknak,
akik pályázatot nyújtanak be
a Csengey Gusztáv Általános
Iskola, a Podmaniczky Mûvé-
szeti Iskola és a Napköziottho-
nos Városi Óvoda igazgatói
állására.

A nyílt nap február 13-án,
kedden 13-tól 17 óráig lesz a
nevezett intézményekben.
Mindhárom helyszínen egy-
egy kijelölt kolléga ad tájékoz-
tatástapályázóknak.n

Három pályázó közül kivá-
lasztottaaképviselõ-testületaz
Aszódi Tükör új felelõs szer-
kesztõjét. (Errõl elõzõ szá-
munkbanmárolvashattak.)

Elfogadta a grémium

szóló rendelet módosítását. Ez
egyben a szemétszállítási díj
növekedését is jelenti.2007-ben
ez háztartásonként bruttó
12.600 forintba kerül, míg a 60
literes kedvezmény igénybevé-
tele esetén ez bruttó 6300 Ft
évente. A szemétszállítási díj
negyedévenként kerül kiszám-
lázásra,defizethetõegyösszeg-
ben a GAMESZ-ban is. Ilyen-
kor a befizetõ három darab
matricás zsákot kap ajándék-
ba. Ezek a zsákok egyébként
163 forintba kerülnek, és to-
vábbra is a többlethulladék el-

A helyi

környezet védelmérõl, a közte-

rületek és az ingatlanok rendjé-

rõl, a település tisztaságáról

kormányzatok tulajdonában
lévõ lakások és helyiségek bér-
letére, valamint elidegeníté-
sükre vonatkozó szabályokról
szóló rendelet, ami szintén ár-
emelést jelent. Ezentúl az össz-
komfortos lakásért 164, a kom-
fortosokéért 125, a félkomfor-
tosokéért 110, a komfort nélkü-
liekért 28 forintot kell négyzet-
méterenkéntfizetni.

A költségvetési koncepció
volt a következõ napirendi
pont témája. Errõl szintén ol-
vashattak korábban; a napi-
rend a végleges költségvetés
elfogadásakor kerül terí-
tékre.

A költségvetéssel kapcsola-
tos volt a következõ két napi-
rendi pont is, mégpedig a pénz-
ügyi elõirányzat 2006. IV. ne-
gyedévi átcsoportosítása, illet-
ve a 2006. évi lekötött pénzesz-
közökkapcsán.APénzügyi iro-

újra

A volt Tiszti Klub (képünkön)
és a Nõtlen Tiszti Szálló bérleti díja is emelkedett
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díjak – új elképzelések a Rendelõ ügyében

ahogy azt az egyes témák és
döntések megkívánják. A rész-
letekrõl szólva a pénzügyi bi-
zottság januárra javasoltapl.az
Aszód Városért Alapítvány
munkájáról szóló beszámoló
tárgyalását és a Szakorvosi
Rendelõintézet mûködtetésé-
nek mikéntjérõl való döntést,
illetve a kábeltelevízió mûköd-
tetésének megpályáztatását. A
város 2007. évi költségvetését
február 15-ig kell elfogadnia a
grémiumnak. A félév kiemelt
feladata a város gazdasági
programjának elfogadása, az
Aszód Fesztivál megrendezé-
sénekpályáztatásais.

Három intézményvezetõ
mandátuma jár le (a GAMESZ
vezetõje pedig nyugdíjba vonul

) 2007-ben, amely
tisztségekbetöltéséreazönkor-
mányzat a törvényi elõírások-
nak megfelelõen pályázatot ír
ki.Ezek:aVárosiÓvoda,aPod-
maniczkyMûvészetiIskolaésa
Csengey Gusztáv Általános
Iskola. A pályázati feltételek
meghatározásánál felmerült,
belekerüljön-e a szolgálati
lakás mint juttatás biztosítása.
Korábban ugyanis az önkor-
mányzat éppen az intézmény-
vezetõi pályázatok miatt tarta-
lékolta a Szabadság tér 2. szám
alatti lakást. Mivel azonban
mostegyszerretöbbintézmény
vezetõi állása kerül meghirde-
tésre, a képviselõk egy része
úgy érezte: nem volna szeren-
csés esélyegyenlõtlenséget
teremteni azzal, hogy a három
pályázat közül egyet lakással is
támogatnak. Végül

azon javaslata került el-
fogadásra, hogy

a szolgálati lakásra
való igényét. Az említett szol-
gálati lakás egyébként késõbb
„elkelt”, mégpedig azzal a dön-
téssel,hogyaképviselõ-testület

muzeológus-
nak és családjának utalta ki,
figyelembe véve az erre vonat-
kozó kérelmet. A múzeumi

– a szerk.

Kovács

Tamás

maga a pályá-

zó jelezze

Klamár Zoltán

szakember eddig a szomszédos
egyszobás lakásban élt négy-
tagú családjával. A határozatot
egyébként igennagyvitaelõzte
meg, mivel többen is úgy foglal-
tak állást, hogy Aszódon tizen-
hat család évek óta lakás-
kiutalásra.

vár

A képviselõ-testület szorgal-
mazza a Szakorvosi Rendelõin-
tézet GAMESZ-hoz történõ
gazdasági integrálását. Ez
ugyanis az elõzetes számítások
szerint tízmillió forintos meg-
takarítást eredményezhet. Az
intézkedéssel több álláshely is

ekkordöntaképviselõ-testület,
hogyavárosmagamûködteti-e
tovább az intézményt, vagy azt
a megyei önkormányzatra bíz-
za. A kistérség által történõ
mûködtetés egyelõre kétséges:
egyelõre csak azt tudni, hogy a
társulás azt kérte az aszódi
önkormányzattól, hogy 2007.
január 10-ig a rendelõ mûköd-
tetésérõl készítsen racionali-
zálási, intézkedési tervet. Az
integrálással kapcsolatban az a
döntés született, hogy a GA-
MESZláttassa:hogyan,milyen
módon vihetõ végbe az integ-
rálás, és az milyen anyagi-
szakmai elõnyökkel, illetve kö-
vetkezményekkel jár majd. A
határozatban az is szerepel,
hogy a város önkormányzata
kezdeményezi a Domony-Ver-
seg települések fogászati alap-
ellátására vonatkozó szerzõdés
felbontását, tekintettel Aszód
nagyösszegûforráshiányára.

275 ezer forintot ír jóvá a bér-
leti díjból az önkormányzat a
Kossuth Lajos utca 11. szám
alatti önkormányzati bérle-
mény esetében, elismerve azt,
hogy a bérlõ ilyen összegû ér-
téknövelõ beruházást hajtott
végreott.

(folytatása4.oldalon)

megtudjuk, igaz-eahíresztelés.
- December elsõ felében

nnek
következményeként az orvo-
som injekciókúrának vetett alá
Bár a betegség némiképp aka-
dályozta a munkavégzésemet,
márameggyógyultam.

Nem tudom, ki és miért hí-
reszteli, de hangsúlyozom: a le-
mondás gondolata

lá-

bon hordtam ki egy tüdõgyul-

ladást

meg sem

fordultafejemben.

– tájékoztatott
polgármester. – E

Buzás

János

n

Az új képviselõ-testület
és a polgármester beiktatá-
sa óta nem elõször kelt
szárnyra a hír, hogy Buzás
János a lemondást fontol-
gatja. Lapzártánk elõtt –
legalábbis a magukat jól
értesültnek tartott forrá-
sok szerint – ezúttal

foglalkozik
alemondásgondolatával.

súlyos

betegsége miatt

A híresztelés hallatán meg-
kerestük az érintettet, hogy

A polgármester köszöni,
jól van és nem mond le

Idén négy intézmény, köztük a Csengey Gusztáv
Általános Iskola vezetõjének megbízatása jár le

Nem támogatta a képviselõ-
testület a Vöröskereszt 100
ezer forintos kérelmét. A szer-
vezet a pénzt ingyenes, az
ÕszülõVilágAlapítvánnyalkö-
zösen tervezett

támogatására
kérte. A grémium tagjai azzal
érveltek, hogy ezek a vizsgála-
tok a Szakorvosi Rendelõinté-
zetben is elvégezhetõk, ezért
arra kérték

, az Aszód-Gödöllõ Körze-
tiVöröskeresztvezetõjét:vegye
fel a kapcsolatot az intézet
vezetésével a közös szervezés
érdekében.

Háromszázezer forintjába
került az önkormányzatnak a
Mély úti bodegák lebontása:
ekkoraösszegûkártérítéstkért
a tulajdonos. Az önkormányzat
azért végeztetett kényszerin-
tézkedést az útépítést követõ-
en, mert a bontás a tulajdonos
többszöri felszólítása után sem
történt meg, az út kivitelezését
viszontmegkellettkezdeni.

egészségügyi

szûrõvizsgálat

Gáspárné Csókás

Ritát

megszûnne, így a jelenlegi gaz-
dasági vezetõé, a fûtõ-karban-
tartóé valamint egy takarítóé.
Két fõ a GAMESZ-ba kerülne
át, amely megoldaná az intéz-
mény jelenlegi helyettesítési
gondjait is.Azazonban,hogyez
így történik-e, a januári testü-
leti ülést követõen derül ki:

valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díja
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(folytatása3.oldalról)

A képviselõ-testület döntése
értemében havi 60 ezer forin-
tot biztosít az önkormányzat

gyermekor-
vos részére, aki naponta egy
órás gyermekorvosi ügyeletet
tart.

Engedélyezte a grémium,
hogy a Csengey Gusztáv Álta-
lános iskola 1,2 millió forint
értékben bútort vásárolhas-
son. A beadott pályázatok alap-
ján a megrendelés teljesítésére
az önkormányzat

egyéni vállalkozót
bíztameg.

A polgármester kérésére a
testület elnapolta a fõállású al-
polgármester bérmegállapítá-
sáról, illetve a társadalmi meg-
bízatású alpolgármester tiszte-
letdíjának megállapításáról
szólónapirendipontot.

ElfogadtákaképviselõkaIII.
negyedéves gazdálkodásról
szóló jelentést. Ebbõl kitûnt: a
mûködési forráshiány nem
okozott sem fizetésképtelensé-
get, sem likviditási gondokat.
Ez egyrészt a takarékos, meg-
fontolt gazdálkodásnak, más-
részt annak köszönhetõ, hogy
az állami támogatás, az SZJA
és az támogatás elõlege
folyamatosanérkezett.

A képviselõ-testület végül je-
lentést hallgatott meg a lejárt
határidejû határozatokról és a
két ülés közt tett intézkedések-
rõl, majd ezt követõen közér-
dekûbejelentésekrekerültsor.

A jegyzõkönyvteljes terjedel-
mében a Városi
Könyvtárban.

A képviselõk soron kívüli
ülésen döntöttek arról, hogy az
önkormányzat élni kíván az
Aszód, Szõlõ u. 502. helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó
elõvásárlási jogával. A több
mint kilencmillió forintra felér-
tékelt, 3.580 m területû ingat-

dr. Horváth Anna

Petrovics

Holló Anett

önhiki

olvasható

R.Z.

2007. január 8.

2

lant a tulajdonos banki adóssá-
gainak kiegyenlítése érdeké-
ben december 13-án árverésre
bocsátották. Az egyetlen licitá-
ló 4 millió 823 ezer Ft-ra tett
ajánlatot,viszontatörvénysze-
rint az önkormányzat

a Mûszaki Iro-
da vezetõje elmondta: az ingat-
lanon és környezetében a meg-
felelõ infrastrukturálisberuhá-
zások után
alakítható ki, amelyek értéke-
sítésével többletbevételhez jut
a város. Mindez azért is fontos,
mert a város igen kevés

ingatlannalren-
delkezik. Az árverési vételárat
a város a Szabadság tér 8/b szá-
mú ingatlan eladásából szár-
mazóbevételbõlfedezi.

alpolgár-
mester bejelentette: a képvise-
lõ-testület FIDESZ-es tagjai

, amelynek célja a város
fejlõdéséértvalóegységesmun-
kálkodás. Ezután
polgármester felvetésére a vá-
ros honlapján mûködõ fórum-
ról (közelebbrõl a
hangvételérõl és szükségessé-
gérõl) folytattak eszmecserét a
képviselõk. A honlapot szer-
kesztõ és karbantartó

elmondta: a hozzászó-
lásokat a véleménynyilvánítás

harminc

napon belül élhet elõvásárlási

jogával.

Fehér Endre,

négy építési telek

érté-

kesíthetõ illetve intézményépí-

tésrealkalmas

Asztalos Tamás

megalakították a Narancs-

frakciót

Buzás János

„Dühöngõ”

Kovács

Tamás

jogának szabályai szerint,
hangvételük alapján moderál-
ta. sajnál-
kozását fejezte ki az évzáró
tûzijáték és az újévi köszöntõ
elmaradása miatt (amit a
fórum egyik hozzászólója rész-
ben neki tulajdonított). A pol-
gármester elmondta:

Gyárfás Zsuzsanna

részben

felelõsnek érzi magát

Rácz

Zoltán

Koncz István a képviselõk

közötti információáramlás hiá-

nyosságairól vissza-

fogottságraéshatáskörükönbe-

lül maradásra kérte képviselõ-

társait

abban,
hogy az ügyet nem terjesztette
a testület elé. Egy interjút kö-
vetõ beszélgetés során

kulturális menedzser –
akinekamunkaköri leírásában
e rendezvény megszervezése is
szerepel – rákérdezett a tûzijá-
ték sorsára, s Buzás János nem
tartotta szükségesnek a tûzi-
játékmegrendezését.

szólt,majd

az ülésen és azon kívül
tett megnyilatkozásaik során.
Rámutatott arra, hogy a prob-
lémák megbeszélésére elsõsor-
ban a bizottsági és képviselõ-
testületi üléseken kerítsenek
sort, megelõzve ezzel a város-
banterjedõhíreszteléseket.

H.Sz.

Az önkormányzat élt elõvásárlási jogával a Szõlõ utcai telek esetében

Új ingatlannal gyarapodik a város

Aszód ma már kevés értékesíthetõ
önkormányzati ingatlannal rendelkezik
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Aszód Város Önkormányzata Gazdasági Mûszaki
Ellátó Szervezete feladat és hatáskör ellátá-
sát biztosító

A vezetõ feladata a GAMESZ szervezet zavarta-
lan mûködésének, színvonalas szakmai munkájá-
nak, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenõrzése.
A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás
5 évre szól, a megbízás kezdõ idõpontja a
pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja.

fõiskolai/egyetemi mûszaki és/vagy természet-
tudományi végzettség
vezetõi gyakorlat
magyar állampolgárság
büntetlen elõélet
az intézmény vezetésére vonatkozó program ki-
dolgozása, a szakmai elképzelések ismertetése

hasonló szervezetnél szerzett vezetõi gyakorlat
környezetvédelmi felsõfokú szakképesítés

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- Végzettséget igazoló oklevél/ek másolatát
- A pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakor-
latának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai elképzeléssel
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevõk megismerhetik

bérezés a Kjt. szerint
magasabb vezetõi pótlék mértéke
a pótlékalap 250%-a

A pályázatokat 1 példányban írásban, a meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül kell –

– benyújtani
Aszód Város Önkormányzat Polgármesterének
(2170 Aszód, Szabadság tér 9.)

A pályázat benyújtását követõ 30 napon belül.

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterénél
(2170 Aszód, Szabadság tér 9., Tel.: 28/500-666)

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ vezetõjénél
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tel.: 28/500-550)

vezetõ állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

A pályázathoz csatolni kell:

Bérezés, juttatások:

A pályázat benyújtásának formája és határideje:

A pályázat elbírálásának határideje:

Felvilágosítás kérhetõ:

A szakmai feladatokkal kapcsolatos
felvilágosítás:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

legkésõbb 2007. február 25-ig
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KedvesOlvasók!

Nem könnyû köszöntõ sza-
vakat formába önteni, és ha le-
hetne, el is tekintenék tõle .
Bár néhány évvel ezelõtt hosz-
szabb idõn át közremûködtem
az Aszódi Tükör kiadásában,
felelõs szerkesztõként elõször
írok a lap hasábjain – ezért el-
kerülhetetlen néhány,

íródott mon-
datközzététele,aminek(ameg-
fogalmazottságánál

) gondolatiságamegha-
tározó kell, hogy legyen lapunk
jövõjénekszempontjából.

Amikor bizalmat kaptam az
Aszódi Tükör szerkesztésére
kiírt pályázat elbírálásánál,
sokan gratuláltak – nem csu-
pán barátok és közeli ismerõ-
sök –, és azt mondták:

„Örülnék, ha évek múltán
is ugyanez lenne a vélemé-
nyük” – feleltem, és ezt most
semgondolommásképp.

Miután ingyenes újságról
van szó, az eladott példány-
szám nem jelenthet visszajel-
zést arra nézve:

az Aszódi
Tükör kiadásait. Az újság olva-
sottsága a lapkiadás valameny-
nyi közremûködõjének érdeke.
Célunk, hogy tartalmában és
külcsínjében egyaránt fo-

J

pateti-

kus hangnemben

jóval egy-

szerûbb

biztosak

abban, hogy jó kezekben lesz a

lap.

mennyien,

mennyire olvassák át

gyasztható kiadvány lásson
napvilágot. Nem az Idõ dolgo-
zik nekünk –

szeretnénk minél hosz-
szabbra nyújtani azt az idõsza-
kot, ami a lap postaládákba he-
lyezéseéskiolvasása (Urambo-
csá´:kidobása)közötteltelik.

Korábbi és leendõ hirdetõink
számára is fontos lehet lapunk
tipográfiai és nyomdai megúju-
lása. Vessenek egy pillantást az
oldalakra:azAszódiTükörkül-
csínje jobblett,bárugyanabban
anyomdaüzembenkészül, ahol
eddig.

Más településekhez hasonló-
an sajnos Aszódon is

a város polgárai, köz-
életi szereplõiközött.AzAszódi
Tükör – mint eddig is – teret ad
véleményeik ütköztetésének,
pengeváltásaiknak. Csak re-
mélhetem, hogy a nyilvánosság
e lehetõségének kihasználása
ezután sem az alkal-
mat jelenti számukra a véle-
ménycserére.

Hiteles információkkal sze-
retnénk szolgálni. Minél keve-
sebb alkalommal gazdasági
megszorításról, annál többször

Rajtunknemmúlik.

mi dolgozunk az

Idõnek:

sok ellen-

tét feszül

egyetlen

eredményekrõl,mozgalmasese-

ményekrõl, vidám pillanatok-

ról.

HídiSzilveszter

Közlemény
Köszönjük mindazok támogatását, akik jövedelemadójuk 1

%-át alapítványunk céljainak megvalósítására szánják! A be-
folyt összeget az pályázat
útjánosztjaszétazifjúságotérintõprogramokra.

Az Ön döntésétõl függ, hogy az Ön által érdemesnek ítélt
közcélé vagy automatikusan a központi költségvetésé lesz
adója 1 %-a. Az idén is élhet a döntés jogával. Amennyiben
egyetért alapítványunk célkitûzéseivel, a törvény szellemében
nyilatkozatot tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért Alapítvány
legyenszemélyi jövedelemadója1%-ánakkedvezményezettje.

Aszód Ifjúságáért Alapítvány

Az alapítvány adószáma:
19175773-1-13
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Válasz Sztán István elõzõ számunkban közzétett levelére

Egy „pokolra küldõ” gondolatai

Különbözöm, tehát va-

gyok, mondta egy cinikus

bölcs. Különbözöl, tehát

vagy, mondhatnánk a bölcs

gondolatát követve. Ebben

a két gondolatban benne

van a plurális gondolkodás

minden ereje, azaz az „én”

megkülönböztetése a má-

siktól, egyben a másik kü-

lönbözõségének az elisme-

rése.

Ezagondolkodásademokra-
tikus berendezkedésû állam-
alakulatok, azon belül a telepü-
lések, önkormányzatok mû-
ködtetéséhez elengedhetetlen.
A különbözõség fölismerése és
elfogadása teszi igazán civi-
lizált közeggé az élet minden
szegletét,kezdveabaráti társa-
ságoktól a parlamentekig. A
különbözõség fölismerésének
és elfogadásának legérzéke-
nyebb területe a gondolat, a
gondolatokból kibomló véle-
mény és a véleményekbõl ösz-
szeálló világkép, szemlélet,
nézet. Egy ember világlátása
tükrözi magát az embert,
hiszen a világlátás maga az
ember. A pluralitásra, a gondo-
lati másság elfogadására törek-
võ, egyben a saját gondolatain
alapuló szemléletet megmutat-
ni akaró ember gondolkodása
idegen a kizárólagosságtól. Ez
azt jelenti, hogy a plurálisan
gondolkodó ember csak akkor
lesz biztos a saját igazában, ha
több oldalról, mások szemszö-
gébõl is megvizsgálta az adott
dolgot, problémát. A kizáróla-
gos gondolkodáson alapuló vi-
lágképek olyan rendszereket
termeltek ki, mint például a
fasiszta és a kommunista dik-
tatúra. A kizárólagos gondol-
kodáson alapuló világképek-
ben a gondolkodás struktúrái
egymással a cél érdekében föl-
cserélhetõk. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy a kívánt vélemény nem
kialakul a gondolatok egymás-
ra hatásának következtében,

hanem a véleményt a szüksé-
ges, alaposan megválogatott
érvekkelutólag támasztjákalá.
A véleményt cáfoló érvek tuda-
toskihagyásamellett.Ezagon-
dolkodás,véleményalkotómód,
világlátás a Kádár-rendszer
egyiklegtovábbélõhagyatéka.

az Aszódi
Tükör elõzõ számában megje-
lent cikkében (

) azt boncolgatja, hogy
miután nem , ha-
nem azaz nem
Aszód, hanem Kartal polgár-
mestere lett az Aszódi Kistér-
ségvezetõje,a jelenlegivárosve-
zetés „pokolra küldte” váro-
sunkat. Ismerem Sztán István
õszinte, önzetlen lokálpatrióta
szeretetét, tudom, a város jövõ-
jéért aggódik. Azt azonban
nem értem, miért tekinti po-
kolra küldésnek azt a tényt,
hogy nem az aszódi polgármes-
ter egy kilenc településbõl álló
térségi társulás vezetõje. Egy
roppant egyszerû dologról van
szó. A kilenc polgármester sza-
vazott a vezetõ személyét ille-
tõen, s a szavazás eredménye-
ként a legtöbb szavazatot kapó
Kovács László lett a vezetõ. A
dolgok a demokráciában így
mûködnek, a többségi akarat
az érvényes. Aki a legtöbb sza-
vazatot kapja, az a vezetõ
mégakkor isõavezetõ,hacsak
egy szavazattal kap többet,
mintamásodik!

Azt sem értem, mi a baj
Kovács Lászlóval. Õ nem telj-
hatalmú vezetõ lett, hanem a
kistérségi érdekeket, mint

, azaz elsõ az
egyenlõk között személyében
megtestesítõ, azt képviselõ
vezetõ. Mi lehet tényleg a prob-
léma? Talán az, hogy Kovács
László az MSZP által jelölt és
megválasztott polgármester?
Ezt mint a Fidesz által jelölt és
megválasztottképviselõ

Nézzünkegyhelyipéldát!

Sztán István

Aszód pokolra

küldése

Buzás János

Kovács László,

primus inter pares

vissza-

–

utasítom,

Bagyin József

ugyanis a kistérség-
ben munkálkodó polgármeste-
rek és más személyek nem
pártérdekeket, hanem kistér-
ségi érdekeket képviselnek.
Talán Sztán István másként
látja ezt, vagy van valamilyen
elõlünk, olvasók elõl eltitkolt
információja, ami a véleménye-
met megcáfolja? Talán azt
gondolja, hogy Kovács László
nem fog mindent megtenni a
kistérség, azon belül Aszód ér-
dekében? Vagy talán úgy gon-
dolja, hogy a kistérségi vezetõ-
nek a saját települése érdeké-
ben kellene elsõsorban dolgoz-
nia? Talán arra gondol, hogy
Buzás Jánosnak mint (megen-
gedve) kistérségi vezetõnek a
többieket háttérbe szorítva,

Aszód érdekében kel-
lett volna munkálkodnia? Ez
szemben áll a kistérségi társu-
lásokáltalánosalapelvével.

Egyébként a kistérségi veze-
tõ tisztséget tekinthetjük soros
elnöki posztnak is, hiszen idáig

aszódi, most
Kovács László kartali polgár-
mester a vezetõ, de elképzel-
hetõ, hogy négy év múlva majd
a turai polgármester lesz a
vezetõje. A váltott vezetés a kis-
térségi összetartozást erõsít-
heti, hiszen nincsenek „be-
betonozott” emberek, a kilenc
település joggal érezheti egyen-
rangúnak magát a többiekkel,
mert „A ma én, holnap te ve-
zeted” elv alapján senki sincs

el-
sõsorban

eleve kiszorítva a vezetésbõl.
Mindezek mellett megállapít-
ható, hogy a kistérségi vezetõ
presztizse kétségtelenül maga-
sabb,mintatagoké,denefeled-
jük el: Buzás Jánost Aszódon
választották meg polgármes-
ternek, s az õ munkáját elsõ-
sorban az Aszódért elvégzett
munkája alapján, csak másod-
sorban a kistérségben elvég-
zett munkája alapján célszerû
megítélni, s e tekintetben mel-
lékes, hogy elnöke-e a kistér-
ségi társulásnak, avagy sem!
Ennek a megítélésnek 2010-
ben jön el az ideje, mert a
demokrácia szabályai szerint a
jelenlegi városvezetés addig
kapott felhatalmazást Aszód
vezetésére. Ezt lehet kezdettõl
fogva pokolra küldésnek tekin-
teni, a helyes és érvényes
választ azonban 44 hónap múl-
va tudjuk csak korrekten meg-
fogalmazni.

Amennyiben az a célunk,
hogy lejárassuk a polgármes-
tert és a képviselõket, akkor
lehet egy mellékes, városunk
eredményes vezetéséhez nem
feltétlenül szükséges dolog
miatt pokolra küldõknek ne-
vezni azokat az embereket,
akik – szemben Sztán István-
nal – megválasztott vezetõi a
városnak, csak kérdés: Kinek
azérdekébentörténikmindez?

alpolgármester
AsztalosTamás

Nyitvatartás:

hétfõ, szerda: 9.00-18.00

kedd, csütörtök: 14.15-18.00

péntek: 9.00-19.00

Bejelentkezés: 28/401-966, 06-20-575-5809

Aszód, Érdy J. u. 21.
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A sorozat elõdeink értékeinek megbecsülésére figyelmeztet

Új képeslapok a régi Aszódról

A nyolc képeslap eredetileg a

XX. század elején került forga-

lomba és a következõket ábrá-

zolja:

Az cí-

met viselõ, a Mély utat és a fö-

lötte, a Podmaniczkyak kasté-

lyából az egykori

és az urasági szõlõket összekö-

tõ hidat ábrázolja. A híd egyik

oldalán németül, a másikon

magyarul az alábbi figyelmez-

tetõ mondatot olvashatták az

arra járó aszódiak:

. S bár az út melyen

naponta itt vonult ki a legelõre

a város gulyája, kecskenyája és

disznócsordája nincsen kikö-

vezve,adomboldaltmegkötõés

a mögötte elterülõ területeket

védõ, szépen megmunkált és

karbantartott kerítést látha-

tunk. A híd régen az enyészeté,

a kerítésnek is csak kis, lepusz-

tultrészei léteznek.

Az címetvi-

selõ lapaGalgafelõlmutatjabe

Aszódot. Az evangélikus temp-

lomtól északnyugatra elterülõ

dombvonulaton, a Podmanicz-

ky bárók szõlõjében állt a

nevû feltehetõen

barokk stílusú épület, amit a

család utolsó aszódi értékeit

felszámoló

bontatott le.

A nevû ké-

peslapon egy impozáns, igazi

monarchiabeli, pályaudvar

nagyságú épületet láthatunk,

amit a II. Világháborúban

pusztítottak el. A régi állomás-

tól mintegy 100 méterre dé-

lebbre épült és jelenleg is lát-

ható új állomás sem építészeti-

¯

¯

¯

Üdvözlet Aszódról!

Aszódlátképe

Vasúti állomás

Fûvész-kertet

Minden át-

menet

Tus-

culanum

báró Podmaniczky

Tibor

– a

–

– –

leg, sem esztétikailag, sem pe-

dig üzemhasznosságát tekint-

ve a nyomába sem jöhet a régi-

nek.

lett a szobor sorsa. ! S

vajon mi lesz a Podmaniczky-

kastélysorsa?!

Egykor Közép-Európa min-

taintézetének számított a Ma-

gyar Királyi Javító Intézet. En-

nek udvarában 1906-ban szen-

telték fel azt a neogótikus

templomot, amely a mai kort

megelõzve a gyakorlatban

valósította meg az ökumenét.

Ugyanis a római katolikus fõ-

hajó mellett az épület szerves

részét képezte az egyik oldalon

aprotestáns,amásikonaz izra-

Nota bene

¯

en jelentõs kereskedelmi köz-

pontja volt. Ebbben szerepet

játszottaFõtérenmais látható

egykori épülete, ahol a

mûködött. (NapjainkbanTiszti

Klubnak nevezzük.) Elõtte

részbenavendégek,ámaváros

lakosságának szórakoztatásá-

ra is zenepavilont építettek,

ahol mind az aszódi, mind pe-

dig a környékbeli cigányzene-

karok rendszeresen térzenét

adtak. Már csak a

aszódi kereskedõ által kiadott

képeslapnak köszönhetjük a

zenepavilonismeretét.

Már egy másik képeslappal

kapcsolatban megemlítettük a

neves Javító Intézetet.

címet

viselõ lapon már láthatjuk a

szép szecessziós fõépület egy

részét, különösen pedig a

messze híres kertészetének

pálmaházát, üvegházait és me-

legágyait. Ennek helyén ma az

Intézet lapos tetejû, fõleg be-

tonból épült, szocreál stílusú új

szárnyrészéttaláljuk.

S végül, de nem utolsó sor-

ban érdemes megtekinteni az

címû képesla-

pot, mely egykor a Petõfi utcá-

ban(aBölcsõdemelletti telken)

álló és az 1912-ben,

tervei alapján felépült

szép, szecessziós, új zsinagógát

ábrázolja. Az épület ugyan

megsérült a II. világháború-

ban, mindazonáltal az 1950-es

évek elején történt lebontása

teljesen indokolatlan volt, ami-

nek a megakadályozására még

a próbálkozás nyomait sem ta-

láltukarégi iratokban.

Aképeslap-sorozatésalapok

külön-külön is

megvásárolhatók a Petõfi Mú-

zeumban.

Itt hívjuk fel a Kedves Olva-

sók figyelmét, hogy hamarosan

megjelenik a 192 darab régi ké-

peslapbólállódíszesalbumis.

Casino

Weiner család Korona Szállója

Wahl Adolf

Román

Miklós

–

–

50 Ft/db áron

¯

¯

A Kir.
Javítóintézet látképe

Izr. templom

A.I.

¯ Közismert, hogy az U alakú,

régebbi Podmaniczky-kastély-

ban 1891-ben kapott elhelye-

zést az Evangélikus Leányne-

velõ Intézet.Azudvarközepén,

kerek alakú virággrupp

közepén,borostyánnalbefutta-

tott posztamensen egy nõi szo-

bor állt. Senki nem tudja, mi

elita istentiszteleti szárny. A

templomot a Rákosi-korszak

rémuralmának kezdetéig hasz-

nálták, majd 1960-ban az ate-

ista világ dicsõségére mint

„felesleges” épületet felrob-

bantották.

A XIX-XX. század forduló-

ján Aszód a vidék kiemelkedõ-

–

–

¯

A Petõfi Múzeum munkatársai a Pest Megye Önkor-
mányzataáltalmeghirdetett pályá-
zati összegének segítségével nyolc darab olyan régi
képeslapot jelentettek meg, amelyek egykor jelentõs, ám
ma már nem létezõ aszódi építményeket ábrázolnak. (A
képeslap-sorozat címe is ezt jelzi: ) Ezzel
természetesen nem csupán az emlékezés mindig is meg-
szépítõ ködfátyolát kívánták fellebbenteni, hanem arra
is figyelmeztetik a ma élõket, hogy az elõdök által létre-
hozottértékeketjobbanmegkellenebecsülni.

IdegenforgalmiAlap

Eltûnt épületek.



Nehéz a búcsú Gál Gézától.
Nemcsak azért, mert
gyermekei voltunk, de azért is,
mertkedvesbarátokkéntértel-
mes vitákra, beszélgetésekre,
sõtcsatákra ismindigkészhar-
costársakként éltünk. Akik kö-
rülálltukatesténekvégsõbefo-
gadására megásott sírt, vala-
mennyien vállaljuk az elmúlt
forgandó évtizedeket, mert egy
táborban éltünk, szenvedtünk,
verekedtünk, botladoztunk,
csalódtunk.

Korom miatt – még élõ tanú-
ként mondhatom –, hogy az
1920-ban szüle-
tett Gál Géza halála nem volt

mert az õ magán-
élete továbbra is száz és száz
emberében gyökerezik, és
megszámlálhatatlanul sok em-
berébeágazikel.Ezértéreztem
úgy 2006. december 23-án,
hogy a gyászolók, búcsúzók
között többségben voltunk,
akikmárszinteönmagunkat is
temettük. Arra gondoltam,
hogy java életünkbõl mi min-
den visszahozhatatlant – emlé-
ket, hitet, szándékot, szerel-
met, szeretetet – süllyeszt el
magával a koporsó. Mi minden
olyat, ami eggyé vált vele, és
bennünk magunkban sem éb-
reszthetné fel senki, csak õ,
akit soha többé nem lehet fel-
ébreszteni. Mi minden olyat,
ami közös volt vele, és mostan-
tól kezdve halódó-sorvadó
emlék csupán, amelyet senki
nemmentátajövõnek.

egy kor

Galgamácsán

magánhalál,

Köszönet-

nyilvánítás

Gál Géza

Hálásan köszönöm
mindazoknak, akik

felejthetetlen férjem,

temetésére eljöttek,
sírjára virágot helyeztek.

Özvegye
és gyászoló családja
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Gál Géza halálára
„A mindent akartam...”

Mit vitt vajon magával Gál
Géza mezítlábas gyerekkori
emlékeibõl? És az inaskodás
éveibõl? Az újpesti gyár embert
próbáló melós korából? Az

formáló élmé-
nyeibõl? A poklok poklát idézõ
háborúsmegpróbáltatásokból?
A domonyvölgyi gazdálkodás-
ból? A kor nagy átalakulásai-
nak következtében a sorsát
szépítõ nagy ígéretek minden-
napjaiból? A járási párttitkár
gyakran érthetetlen feladatai-
ból? A tiszta emberséget a ha-
talom részeseként is õrzõ aka-
ratából? A hamis váddal bör-
tönbe zárt, megalázott és két-
ségbeesett ember cella-magá-
nyából?Asikerekzuhatagosél-
ményeibõl, ünnepeibõl, az elis-
merésekbõl, amikor a párt-
kongresszuson
szorongatta a kezét, mert ép-
pen
A falusi, dohányfüstös kocs-
mák fröccsözõ nyugdíjas pa-
rasztjainak elismerõ vállvere-
getésébõl?

Kedves emlékek sokasága,
legendává nemesedõ epizódok
fûzére sokáig õrzi még az örök-
reeltávozottemlékét.Amikora

tarto-
zók utoljára állták körül Gál
Gézafrissenhantoltsírját,arra
gondoltam: ismét ritkult egy
nagy nemzedék sora. Lehet-e
hinni, remélni, hogy a galga-
menti fogyatkozó sereg feltöl-
tõdik új, bízó seregekkel, akik
õrzik, táplálják a tüzet. Jön-
nek-e a munkás életû, teremtõ
indulatú fiatalok, akik építõ
öntudattal küzdenek, dolgoz-
nak, alkotnak a
Akadnak-e, akiknek Gál Géza
munkás élete példát, ösztön-
zést ad a tûz csiholásához, a
lankadólángokélesztéséhez?

Gál Géza gazdag örökséget
hagyott ránk. Kár, hogy ezt az
örökséget még életében nem
vettük leltárba. Talán nem
késõ, ha megpróbáljuk a leltár

em-
berebb ember!, magyarabb ma-
gyart cserkészet

Kádár János

szónokot avatott az ország?

megtépett nemzedékhez

kishazáért?

utólagos számbavételét. A mu-
lasztás az én lelkiismeretemet
is nyomja. Úgy érzem, én is oka
vagyok, hogy a m

is beírhatnánk halála
okának rubrikájába. Ma már
jóvátehetetlen ez a tartozá-
sunk. Ma már nem adhatunk
Gál Gézának szép és emberi
szavakat, nem nyújthatunk ré-
szére biztatást, amire nagy
szüksége tett volna, s nem vi-
tathatjuk az élet nagy kérdé-
seit, amelyekre mindig kereste
a legemberibb választ. Nagyon
készültem – vele együtt –, hogy
gazdag életének történéseit
megírjam. De valami mindig
közbejött.

Mégis õrzöm néhány gondo-
latát, s befejezésül most közre-
adom. Meggyõzõdésem. hogy
ez a néhány mondat igen érté-
kes része hagyatéknak. Még
tiszta volt a gondolat, felelõség-
gel teli a lelkiismeret, amikor a
következõketmondta:

...

agárahagyott-
ságot

Hogy valaki joggal bírál-
hasson,ahhozlélek,puritánság
és bizonyos fokú bölcsesség is
kell. Kell, hogy a bíráló megért-

„-

se a szituációkat, felfedezze a
legapróbb különbségeket is, ne
csak a kirívó hibákat és az ot-
rombabaklövéseket lássa.Ésaz
is fontos, hogy aki bírál, érezzen
magában annyi jogot, és ismer-
jemagátannyira,hogyõaz,aki
az alkura leginkább kész. Csú-
nya szó, hasonlít a megalku-
váshoz!... Tudnunk kell, hogy
sorsunk, amióta ember van, s
amíg lesz terünk az alkotásra,
csak és van. A min-
dent akartam, de csak valamit,
bizony szûken körülhatárolt
valamittehettem.”

tele batyuval

éhe a
szépnek és igaznak, a cselekvõ
alkotásnak.

Igen, Gál Géza valamit tett,
itt és most. És nem a maga
hasznára, hanem mindannyi-
unkéra. Így és ezért teljes 86
évesen Gál Géza életmûve. A
szomorú elválásban az a tudat
adhat némi vigaszt, hogy az
ilyen ember csak
távozhatahalálbais:tervekbõl,
tennivalókból, termékenyülõ
gondolatokból a végsõkig ki-
fogyhatatlanul és számolatla-
nul hagyott az utódok s az utá-
nunk jövõk részére feladato-
kat, hogy csillapíthatatlanul
gyötörjön minket is az

itt most

FercsikMihály

Naponta jönnek rossz jelek
barbár és szelíd figyelmeztetések
hogy nem vagyunk halhatatlanok –
mindegyikünk vénen s akár fiatalon
már a végsõ szörny torkában ragyog

és senki sem akad fönn a rostán
hiába veszteget s cselez jól életében
Kímélve magát persze így-úgy boldogul –
de siker és kudarc minden résztvevõje
végül egyetlen intésre lehull

le bizony le a rosta szörny-likán
lebocsátja valami sodrott sors-lián
a sosem képzelt irdatlan mélybe –
ne félj de tûnõdj ezen naponta már
mikor még fönt járkálsz a fényben.

NagyGáspár :(1949 - 2007)

Naponta jönnek– naponta már

9
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A legidõszerûbb a felsõ
légúti fertõzésekrõl és gya-
kori hányásos-hasmenéses
megbetegedésekrõlszólni.

Az ingyenes, influenza elleni

kampányoltásokból csak egy

viszonylag szûk kör részesült:

azok, akik a fertõzésnek legin-

kább kitettek és azok, akik

koruk vagy betegségük miatt

fogékonyabbak a fertõzésre,

illetve esetükben nagyobb a sú-

lyosabb kimenetel, szövõd-

mény bekövetkezésének való-

színûsége. Azonban nemcsak

õket fenyegeti az influenza

(ami a szokványos náthánál

mindig súlyosabb panaszokat

okoz és lassabban gyógyul),

hanem bárki mást is. Számuk-

ra isadhatóvédõoltás, azonban

nekik fel kell írni receptre, és a

gyógyszertárban kapják meg

az oltóanyagot körülbelül hét-

száz forintért, hogy aztán orvo-

suk beadja nekik. Figyelni kell

arra,hogyazoltóanyagavásár-

lás és a beadás közötti idõben

ne melegedjen fel az elõírtnál

jobban ez a csomagoláson fel

vantüntetve.

Ha már kitört valakin a víru-

sos felsõ légúti hurut, legtöbb-

ször nincs szükség antibiotiku-

mokra, mert ezekre a kóroko-

zókra nem hatnak. Még min-

dig a nagymama receptje a leg-

jobb: ágyba feküdni, sokat teáz-

ni, hiszen három nap alatt

gyógyszer nélkül is jobban lesz

a beteg. Lehet segíteni a tüne-

tek kezelésével. Lázcsillapító

(de tartalmú

gyógyszerbõl nem szabad napi

3x1-nél többet bevenni, gyere-

keknek még ennyit se!), köp-

tetõ, torokfertõtlenítõ, az orr-

dugulás ellen orrcsepp vagy

spray, no meg sok C-vitamin.

Ezek mind recept nélkül kap-

hatók, de pihenés nélkül nem

sokat érnek. A betegség ugya-

–

paracetamol

nismagais igénybevesziaszer-

vezetet. Sokan azt mondják:

Az ilyen beteget aztán hamar

viszontlátom, csak akkor már

nem három nap, hanem rossz

esetbenháromhét leszabeteg-

állomány...

A hányással-hasmenéssel

járó betegségek is megszapo-

rodtak. Szerencsére legtöbb-

ször rövid idõ alatt spontán

gyógyulnak.Ezekbensemárta

panaszokat kezelni az ok

többnyire ismeretlen marad

ahányingerellen ,a

hasi kellemetlen érzések ellen

és hasfogónak az

vagy Utóbbi-

ak bármelyikét ajánlatos négy

óránként egyesével szedni, de

csak addig, míg tart a hasme-

nés; annak megszûntével rög-

tön abba kell hagyni! E nyava-

lyákban is fontos a sok ivás:

amíg hányinger van, addig

nem túl édes, hideg folyadékot,

sõt, jégkocka szopogatása is

csökkentiahányingert.

*

Felhívjuk szíves figyelmét,

hogy a kormányrendelet 42.§

(3) bekezdése értelmében köz-

gyógyellátás keretében csak az

a támogatott gyógyszer rendel-

hetõ, melynek hatóanyagát a

háziorvosi igazolás tartalmaz-

za,aMEPaszakhatóságiállás-

foglalásában a gyógyszerkölt-

ség megállapításához figyelem-

be vett és az adott indikációhoz

kötötten kiemelt támogatással

nem rendelhetõ. Vagyis nem

rendelhetõ bármelyik gyógy-

szer ingyenesen,mintazteddig

gondoltuk...

„Doktor úr, csak gyógyszert

írjon fel, de megyek dolgozni.

B6vitamin

NoSpa Imo-

dium Enterobene.

”

–

–:

Végül egy nagyon fontos
információ az új közgyógy
kártyáktulajdonosainak:

Dr.JóleszJózsef

Legfontosabb, hogy a beteg pihenjen

Felsõ légúti fertõzés,
hányás-hasmenés

Az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Társulá-
sa új szol-
gáltatásként jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtást
vezetetett be a társult tele-
püléseken.

Röviden a mûködésrõl:

2006 májusában

A Kistérségi Gondozási Köz-

pont továbbra is várja a csatla-

kozni szándékozó rászorulók

jelentkezését.

Otthonukban egyedül élõk,

egészségi állapotuk vagy szo-

ciális helyzetük miatt rászoru-

lók segítségére szolgáló segély-

hívó készülék használatával a

felmerülõ krízishelyzetek

könnyebben elháríthatók.

Használata ingyenes,

egyszerûenkezelhetõ.

Szükség esetén használatá-

val a probléma megoldása ér-

dekében akár azonnali intéz-

akézre

könnyen felhelyezhetõ kis ké-

szülék

+

+

+

kedésre is lehetõség van (orvos,

mentõ, tûzoltóság, gondozónõ,

rendõrségstb.)

egyedülélõ65évfelettiek,

egyedül élõ, súlyosan fogyaté-

kosvagypszichiátriaibetegek,

két személyes háztartásban

élõ 65 év feletti, illetve súlyosan

fogyatékos vagy pszichiátriai

beteg személy, ha egészségi ál-

lapota indokolja a szolgáltatás

folyamatosbiztosítását.

A visszajelzések a már mû-

ködõ készülékekrõl kedvezõek.

Aki úgy érzi, hogy szüksége

van a szolgáltatásra, kérem,

hívja a következõ telefonszá-

mok egyikét:

vagykeresse fela

helyicsaládsegítõszolgálatot.

aKistérségiGondozási

Központvezetõje

Akik a szolgáltatást
igényelhetik:

28/400-103, 06-
30-816-0462,

VargaJánosné

+

+

+

A jelzõrendszer várja az érdeklõdõket

Veszélyelhárítás
gombnyomásra

ANGOL NÉMETés

Egy óra 600 Ft
Cím:

Érdeklõdni :

60 órás nyelvtanfolymok indulnak
kezdõtõl a középfokú nyelvvizsgáig

Aszódon, a Petõfi Sándor Gimnáziumban
február közepétõl.

Aszód, Hatvani út 3.

06-30-678-3910, 06-30-987-4287

(délután)

Hirdetési díjaink:

1 oldal (180 mm x 252 mm)

1/2 oldal (180 mm x 125 mm)

1/4 oldal (88,5 mm x 125 mm)

1/6 oldal (88,5 mm x 80 mm)

1/8 oldal (88,5 mm x 60 mm)

apróhirdetés:

26.100,- Ft

13.000,- Ft

6.600,- Ft

4.500,- Ft

3.600,- Ft

60,- Ft/szó

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

Tel.: e-mail:06-20-9749-850 rhplusz@rhpluszvideo.hu
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Richard Fritz Kft.
Gumi, Mûanyag és Üveg Autóalkatrészeket Gyártó Kft.

Az Aszódon 13. éve folyamatosan mûködõ és fejlõdõ
vállalatunk gumi- és üvegüzemébe

Az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat!

Jelentkezés:
2170 Aszód, Pesti út 19/a - személyesen kedden és csütörtökön 10.00-tõl 11.00-ig.

Tel.:06-28-500-053 – Személyzeti vezetõ

ECDL START
ECDL FULL

Érdeklõdni lehet

,
illetve bizonyítvány

megszerzésére irányuló

tanfolyam indul
az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium,

Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiumban

(2170 Aszód, Hatvani út 3. Tel.: 28/400-006)

a -as telefonszámon,
illetve az iskola titkárságán

06-30-258-6083
(28/400-006)

Jelentkezni az iskola portáján található
jelentkezési lapon lehet.

European Computer

Driving Licence
TM

Az ( uropean omputer
riving icence –

) egységes európai
szabályok alapján mûködõ,

egy elméleti és hat gyakorlati
modulból álló rendszer.

ECDL E C
D L Európai

Számítógép-használó
Jogosítvány

Mûszakvezetõ Gépbeállító Nõimunkaerõt keresünk:
Munkakör:

Munkarend:

Feladat:

Követelmények:

Gyakolat:

Javadalmazás:

Munkakör:

Munkarend:

Követelmények:

Gyakolat:

Javadalmazás:

Munkakör:

Munkarend:

Feladat:

Követelmények:

Javadalmazás:

mûszakvezetõ
III mûszak

Felelõsséga gyártási, termelési
folyamatok, valamint a személyzet irányítása

ésmegszervezése után, a határidõkbetartásával.
Felsõfokú mûszaki irányú

képzettség, kezdeményezõ készség,önállóság,
jó kommunikációskészség.

4-5-évesvezetõi gyakorlat,
német nyelvtudáselõny.

Versenyképes fizetés,
prémium rendszer.

gépbeállító technikus

III mûszak.
Középfokú mûszaki szakirányú

képzettség, kezdeményezõ készség,önállóság,
pontosság.

4-5-évesszakmaigyakorlat
(mûanyagipari).

Versenyképes fizetés.

Üvegelõkészítõ

III mûszak.
Autó oldalszélvédõkésgumialkatrészek

gyártás-elõkészítése, szerelése, ragasztása,
sorjázása.
Szakmunkásbizonyítvány.

Versenyképes fizetés,
teljesítményalapján.

Aszód Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Feltételek:

Feladata

Fizetés:

Elõnyt jelent:

A pályázathoz kérjük csatolni:

pénzügyi munkatársat keres.

þ

þ

þ

Szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú

végzettség és mérlegképes szakmai képesítés,

Minimum 10 éves szakmai gyakorlat

Word, Excel felhasználói ismeret

A számviteli munka irányítása, abban való részvétel,

adózás, normatíva megigénylése-elszámolása,

a pénzügyi irodavezetõ helyettesítése

Számviteli fõiskolai végzettség,

Költségvetési gyakorlat,

Költségvetési szerveknél alkalmazott programok

(IMI,Tatigazd, Befesz) ismerete

Az alkalmazás feltétele az erkölcsi bizonyítvány.

Szakmai önéletrajzot,bizonyítványok másolatát.

2170Aszód,Pf. 44.

a megjelenéstõl számított 15 nap.

:

a Ktv. alapján

Jelentkezés kizárólagpostai úton:
Határidõ:
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Centírozás vagy centrírozás?
Egy kis nyelvelés

Kezdõ autósok rémálma,
amikor bizonyos sebességtar-
tományban elkezd rángatni a
kocsi eleje, s el sem tudják kép-
zelni, mi történhetett az autó-
jukkal, hiszen az elõzõ pillanat-
ban még semmi probléma nem
volt. Legtöbben végiggondol-
ják, hogy mit mulasztottak el
átvizsgálni induláselõtt,smég-
sem jönnek rá. Hiszen még a
gumik légnyomását is rendsze-
resen ellenõrzik. S akkor cso-
dálkoznak el igazán, amikor az
autószerelõ azt javasolja, hogy
vigyeelaz illetõazautótgumis-
hoz, vagy ha maga is foglalko-
zik gumijavítással, akkor azon-
nal a kerekek leszereléséhez
lát. S ekkor kezdõdik az a mû-
velet, amit a köznyelv egysze-
rûen csak nak nevez.
Annyira elterjedt ez az elneve-
zés, hogy még a gumiszerelés-
sel foglalkozók többsége is így
használja, holott a mûveletnek

centírozás

régóta van magyar neve is:
.

A gumiabroncsok kiegyen-
súlyozásakor tesz-
szük a gumit, vagyis azt érjük
el, hogy a gumiabroncs külsõ
kerületének minden egyes
pontja megközelítõleg azonos
súllyal terhelje a tengelyt,
vagyis ne „üssön” menet köz-
ben. Annál is inkább, mert az
azonos tengelyen futó kerekek
egy-egy útszakaszon csak meg-
közelítõlegtesznekmegugyan-
annyi távolságot,attól függõen,
hogy mennyi a jobb- vagy bal-
kanyar, vagy mennyi az egye-
nes szakaszok hossza. Ebbõl
következik, hogy a két kerék
nem feltétlenül egyforma se-
bességgel forog, s ha nem jó a
súlyelosztás, a köztük lévõ kü-
lönbség még fokozhatja is a
kormányzással kapcsolatos
gondjainkat.

Ha a lenne helyes,

ki-
egyensúlyozás

centrikussá

centírozás

eredetét csak a latin –
jelentése: száz – szóból való
származtatással tudnánk ma-
gyarázni. Valójában még így is
tudnánkértelmesmagyarázat-
tal szolgálni, miszerint az el-
járás eredményeképpen gumi-
abroncsunk körkörössége – le-
galábbis a súlyeloszlást illetõen
– száz százalékos. Gondoljunk
arra, hogy a méter száz
méter, vagy pedig a a na-
gyobb pénznek az egy század-
nyiváltópénze.

Azonban a szó nem a
származéka, hanem a szintén
latin eredetû (köz-
pont, középpont) szóból szár-
mazik. Amikor

, körkörössé tetetjük a
gumiabroncsot, amelynek
eredményeképpen – az ideális
súlyeloszlás miatt – simán,
rángatás nélkül gördül autónk
a legkülönbözõbb sebességtar-
tományokban is. Vagyis kere-
künknemlesz .

De nem csak au-
tókerék lehet, hanem bármi-
lyen alkatrész, amelyen példá-
ul nem szabályos a menet vagy
adott esetben nem teljesen kör
alakú az anyag átmérõje, noha
annak kellene lennie. Néhány
évvel ezelõtt fürdõszobai ke-
verõcsapos csaptelepet vettem,

centum

centi-
cent

centum

centrum

centrírozta-
tunk

excentrikus
excentrikus

Mottó: „A karácsonyüzenete:
sohasemvagyunkegyedül”

Idén elõször karácsonyozott
együtt a város apraja-nagyja. A
Helyõrségi Klubban délután
három órától jótékonysági
vásár várta az érdeklõdõket,
ahol az aszódi intézményekbe
járó gyerekek által készített
karácsonyi díszek, ajándékok
közülvásárolhattak.

Négyórakorkezdõdöttamû-
sor, mely az „Aszódiak az aszó-
diaknak” címû estek hangula-
tát idézte fel. Énekeltek, verset
mondtakazovisok, iskolások,a
felekezetek hittanosai és a
nyugdíjasok. A Galga Dudaze-
nekar elõadását nagy tapssal
jutalmaztaasok-sokjelenlévõ.

Ezúton is köszönet jár a se-
gítségért a katolikus, az evan-
gélikus, a református és a bap-
tista egyházak aszódi gyüleke-

Karácsonyidézés a Helyõrségi Klubban
Elõször, együtt

zeteinek; a civileknek az édes-
ségekért, az aszódi pékségnek
a pogácsákért,

a forralt borért és teáért,
a hangosítá-

sért. És természetesen kö-
szönet az aszódi intézmények-
nek, óvónéniknek, tanárok-
nak, a Galga Dudazenekarnak,
a Nyugdíjas Klubnak a fellépé-
sért, a lelkesedésért – nélkülük
nem jöhetett volna létre a ren-
dezvény.

önkormányzatiképviselõ,
szervezõ

*
Aszód Város Önkormányza-

ta ezúton is köszönetet mond
mindazoknak (intézmények-
nek, magánszemélyeknek, pe-
dagógusoknak és diákoknak),
akik hozzájárultak a kará-
csonyelõirendezvényeksikeres
megrendezéséhez.

Lukács Lajos-
nak
Rácz Zoltánnak

GyárfásZsuzsa

Angol és német, 60 órás nyelvtanfolymok indulnak kezdõtõl a
középfokú nyelvvizsgáig Aszódon, a Petõfi Sándor Gimnázi-
umban február közepétõl. Egy óra 600 Ft. Cím: Aszód, Hatvani
út3.Érdeklõdni (délután):06-30-678-3910,06-30-987-4287

Érdeklõdni:06-20-950-6012

Eladó FIAT UNO 1.1 benzines, 5 ajtós, 1992. évi. Irányár: 280
ezer Ft.Érdeklõdni:06-20-950-6012

Aszód kertvárosi övezetében eladó 1982-ben épült, részben
alápincézett, tetõtér-beépítéses, 125 m nagyságú, tetõtérben
bõvíthetõ családi ház (nappali + galéria, 1,5 szoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, zuhanyzó) 324 m nagyságú önálló telek-
résszel 23 MFt-ért.

2

2

s bizony úgy jártam, hogy az
egyikalkatrészszerelésközben
– viszonylag nem is nagy feszí-
tés miatt – kettészakadt. Sem-
mi kedvem nem volt újra meg-
vásárolnomacsaptelepet.Visz-
szamentem vele a boltba, ahol
vásároltam, s elmondtam, mi
történt. Elõször meg akarták
magyarázni, hogy minõségi
probléma miatt nem következ-
hetettbeazanyagelszakadása,
tehát én tehetek mindarról,
ami történt, de miután meg
tudtam mutatni – hála mûsza-
kis kollégáim felvilágosításá-
nak –, hogy az a csõdarab, ame-
lyen külsõ menet van, excent-
rikus, vagyis nem egyforma a
falvastagsága, s a rajta levõ
külsõ menet mögött az egyik
oldalon túlságosan vékony lett
az anyag, azonnal kicserélték a
hibásdarabot.

Teháthaautónkkerekét ide-
ális feltételekkel akarjuk hasz-
nálni, kell, hogy

legyen a súlyelosztás,
azazne„üssön”menetközben,
s ha elõbb-utóbb nálunk is be-
vezetik az eurót, akkor euró-

tel is számolnunk kell mint
váltópénzzel, melynek egy egy-
sége az euró egy századnyi ré-
szelesz.

Sazegyika ,amásik
pedig a szó származé-
kakéntfogélninyelvünkben.

centríroztatni
centrikus

cent

centrum
centum

-g-l
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A kalandos úton Nyárádszeredára eljuttatott könyvszállítmány története

Nyolc köbméternyi kultúra

Rohanó világunkban
szinte észre sem vesszük,
ahogyan egy-egy év tovatû-
nik,denéhamuszájegypil-
lanatra megállnunk, emlé-
keznünk, végiggondol-
nunk, hogy a rövid léptékû
emberi életben mi is tör-
téntvelünk,általunk.

Január utolsó napjaiban lesz
tíz éve, hogy egy kb. 3,5 tonna
súlyú, 163 banánosdoboznyi
(közel 8 köbméter) könyvvel,
koronglexikonnal, gyermek- és
kötõfolyóirattal útnak indul-
tunk Erdélybe, Nyárádszere-
dába. (Errõl a könyvszállít-
mányról beszélt

, Nyárádszereda polgár-
mestere 2006. március 14-én
azon a városi ünnepségen,
amelyen városunk polgárai
arra emlékeztek, hogy
15 éve kapta vissza a városi
címet.)

A szállítmány kísérõjeként
majdnem egy teljes, kalandos
hetet töltöttem testvérváro-
sunkban. A történetet akkor
meg is írtam a Tükör követ-
kezõ számában. Most néhány
dologgal szeretném kiegészí-
teni olyasmivel, ami akkor
nem fért bele a cikkbe vagy
pedig annak az írásnak a kere-
teibenemillettbele.

Szerencsére TIR jelzésû ko-
csival mentünk, így vámudvar-
ból indultunk és vámudvarba
érkeztünk. A plombával ellá-
tott kocsit nem nyithatták ki a
határon – lehet, hogy még min-
dig ott lennénk –, egyedül attól
féltünk, hogy felküldenek min-
ket a csupán néhány napja
üzembe helyezett mérlegre,
mert akkor kiderült volna,
hogy kb. egy tonnával súlyo-
sabb a rakományunk, mint
amennyi az úti okmányokon
szerepel. Mivel bõven várakoz-
tak a miénknél nagyobb jár-
mûvek is mérlegelésre, ten-
gelytávmérésre, és még esetleg
másféle vizsgálatra is, jó diplo-

Dászkel
László

Aszód

–

máciai készséggel rendelkezõ
erdélyi sofõrünknek sikerült
elérnie, hogy minimális idõ-
veszteséggel továbbmehes-
sünk.

MireKolozsvárraérkeztünk,
két helyen is – Bánffyhunya-
don és egy kis faluban – meg-
állítottak bennünket az éjsza-
ka kellõs közepén a román
rendõrök és élénken érdeklõd-
tek a rakomány felõl. Csalódás-
sal vették tudomásul, hogy a
plomba miatt nem nézhetik
meg, így tehát beérték annyi-
val, hogy a menetlevélen talál-
ható apróbb hiányosság miatt
megbüntették párezer lejre a

vámosok meghívatták magu-
kat vacsorára egy közeli kis-
vendéglõbe, melyet a sofõr „fi-
nanszírozott”, csakhogy elõbb
szabaduljon.

Persze majd’ elfelejtettem,
hogy a szállítmány címlistáját
le akarták fordíttatni velünk
románra! Ha valami módon

kultúrtanácsnok urat
nem sikerült volna errõl az öt-
letérõl lebeszélni, nagyon kelle-
metlen helyzetbe kerültem
volna, mert a nagyon hosszú
címû könyvek címét a listán
megrövidítettük, egyszerûen
nem tudtam volna velük mit
kezdeni, de most már azt is

Florea

kenységrõl szóló könyv olvas-
gatásán „kaptam”, illetve ami-
kor megláttunk nála egy kötõ-
folyóiratot szép mintákkal.
Mondtuk, hogy vigye haza a
feleségének. Nyugodtan meg-
tehettük, hiszen minden tele-
pülés 20-20 darabot kapott be-
lõlük. Így kértük a szállítmány
szétosztásátvégzõBocskaiAla-
pítványmunkatársait,hogybe-
széljék meg valamelyik intéz-
ménnyel, hogy egy példány
veszteséglistárakerült.

Másnap Dászkel László pol-
gármester úrral róttuk a kilo-
métereket,smentünkegyikhi-
vatalból a másikba, míg végre
megkaptuk az engedélyt a
könyvekelszállítására.Az igaz-
ság az, hogy ha tudtuk volna,
miképpen reagálnak a román
vámosok 10-20 dollár kenõ-
pénzre, megadtuk volna, csak
lettünk volna idõben a célállo-
máson. Ugyanis bõkezû mecé-
násunk, aki a szállítmány költ-
ségeit viselte, az esetleges kia-
dásokrendezésecéljábóldollár-
ral is felszerelt minket. Csak
hát sem Székely Endre lelkész
úr, sem Dászkel László polgár-
mester úr, sem jómagam nem
értettünk a megvesztegetés-
hez. (Rossznyelvek szerint né-
hány pornómagazint kellett
volna magunkkal vinni a vá-
mosok részére, s ölben elvitték
volna az egész szállítmányt
Nyárádszeredáig!)

Végül a második nap végén
felpakolhattukadobozokategy
Nyárádszeredábólérkezõautó-
ra, s elindulhattunk. De elõbb
még rendeznünk kellett volna
avasútállomáshozközeli irodá-
ban a raktározásért kiszabott
díjat, amit azonban nem tud-
tunkmegfizetni,mertaz irodá-
ban nem volt senki, s a minket
elbocsátó vámos – miután
azért a dolgok végén megkapta
tõlem az italt-kávét-édességet
tartalmazó csomagot, a nyá-
rádszeredai polgármestertõl

(folytatása14.oldalon)

gépkocsivezetõt. (Magyar
pénzben ez elenyészõ összeget
jelentett.)

Marosvásárhelyen a vámo-
sokkal gyûlt meg a bajunk.
Noha mi mindent beszerez-
tünk, amit elõzetesen megjelöl-
tek,újabbésújabbötletekkelés
kívánságokkal álltak elõ.

lelkészúrralhiá-
ba próbálkoztunk mindent el-
intézni, a teljes rakományt le-
pakoltatták velünk egy vasúti
raktárba. Így a sofõrünk, rako-
mányától megszabadulva me-
hetett tovább Kézdivásár-
helyre, de azért ennyire olcsón
nem úszta meg õ sem, mert a

SzékelyEndre

bevallhatom,hogynéhány–kb.
4-5 – olyan könyv is volt a szál-
lítmányban, amelynek nem
örültek volna. Pl.
néhány korábbi könyve Tria-
nonról, Erdélyrõl
szóló könyve vagy a Romániá-
ban oly sokat támadott három-
kötetes Erdély története címû
könyvhöz tartozó tanulmány-
gyûjtemény, mely egy – a dákó-
román elmélethez nem illesz-
kedõ – tudományos konferen-
cia anyagát tartalmazta. Lera-
kodás közben az egyik vámos
kíváncsiságból megnézett egy-
két könyvet. Nagyon megnyu-
godtam, amikor a lisztérzé-

Raffay Ernõ

Cseres Tibor

A nyárádszeredai Városháza
(forrás: internet)
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November 25-én Kodály
Zoltán és a zene védõszent-
jének, Szent Cecíliának
tiszteletére ünnepi hang-
versenyt rendeztek a buda-
pestiSzentIstvánBaziliká-
ban. A kórustalálkozón a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola zenei tagozatának
Kicsinyek Kórusa is részt
vett énektanáruk, Énok
NagyLeventevezetésével.

Kórusunk tisztán csengõ
gyermekhangja betöltötte a
gyönyörûen felújított, hatal-
mas templomot. A latinul fel-
csendülõ -t

kétszer is eléne-
kelték a gyerekek. A több száz
fõs közönség nagy tapssal kö-
szönte meg a kórus meghatóan

Ave Maria a
Mátyás-templom karnagyá-
nak kérésére

2007. JANUÁR

Patka Heléna Ady-elõadóestje

(folytatása13.oldalról)

pedig a liter pálinkát – szó sze-
rint azzal indított útnak ben-
nünket:

Innen már simán ment min-
den. Mindössze annyi utózön-
géje volt ennek a nagy kaland-
nak, hogy pár nap múlva a
román sajtóban kissé morcos
és rosszalló hangú cikk jelent
meg arról, hogy nagy mennyi-
ségû könyvet vittek Magyaror-
szágról Romániába. Utunk
szerencsés lebonyolításához
minden bizonnyal az is hozzá-
járult, hogy néhány hónappal
korábban megbukott el-
nök, s valamivel
demokratikusabb elnöksége
elején a hatalom is megzava-
rodott, elbizonytalanodott
kissé.

Kisebb mennyiségû – egy
személykocsi csomagtartójá-
ban elférõ – könyvet azóta is
küldtünk és vittünk néhány

”Menjeneknyugodtan,
nem fognak puskával maguk
utánlõni,hogynemfizettek.”

Iliescu
Contantinescu

alkalommal. Nem Nyárádsze-
redába, de ugyancsak Maros-
vásárhely szomszédságába.
(Majd errõl egy másik alka-
lommal írok.) Ezekkel a szállít-
mányokkal már nem volt gon-
dunk, minden baj nélkül átju-
tottunk vele a határon. S most,
hogy Románia uniós ország
lett, már nem lesz gond köny-
vet, sajtóterméket magunkkal
vinni.

Jólesett emlékezni, mert az a
szállítmány a falat kenyérnél is
többet jelentett akkor, mert

bukása után hét év-
vel már
élelemhez, de magyar nyelvû
könyvhöz még mindig nehe-
zen.

Végezetül ismételten köszö-
netet mondok mindazoknak,
akik munkájukkal és segítõ
szándékukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy a könyvek kijut-
hassanak erdélyi testvére-
inkhez.

Ceausescu
hozzá lehetett jutni

HõnigAntal

Nyolc köbméternyi
kultúra

kamaszlány az akkor már hí-
res poéta iránt, hogyan invitál-
ta a költõt csucsai kastélyukba,
s nyomon követhetjük kapcso-
latuk szövevényes történetét
megismerkedésüktõl egészen
Ady haláláig. Boncza Berta
naplóját, verseit, leveleit hívjuk
segítségül, hogy felidézzük az
1910-es éveket, a világháború
rémséges esztendõit s Ady éle-
tének utolsó, szenvedésekkel
terhesidõszakát.

Drága, fiatal életét égette
föl a magyar versért, mert pró-
fétás látomásaihoz, fokozott
érzékenységéhez mi a költõt
vátesszé tette kellett az altató-
porokon, alkoholon, kábítósze-
reken, szerelmen és mindenfaj-
ta mérgeken keresztül kapott
biztosöngyilkosság...

„...

–
–

”n

„Vallomás a Csodáról”

„Vallomás a Csodáról” –

Ady Endre Csinszka tekin-

tetében címmel

PatkaHelénaelõ-
adóestje a Mûvelõdés Háza
kamaratermében. A belé-
pésingyenes.

január 26-
án, pénteken 18 órakor
kezdõdik

„...Mikor mellé kerültem, az
Élet már nagy pusztításokat
végzett rajta. Nyugalmas, édes
boldogság helyett harcot jelen-
tett az életünk. Harcoltunk egy-
másért, és sokszor egymás ellen
is... Boncza
Berta

” – írta naplójában
.

Az elõadás Csinszka szemé-
vel mutatja be Ady Endre hal-
hatatlan alakját. Tanúi lehe-
tünk mindannak, miként is
lobbant szerelemre a 16 éves

Kiadásra vár
Balázs Gusztávné)

tanárnõ, meseíró követke-
zõ kötete. A Bagon élõ me-
seíró

„A Jóságos Erdei Va-
rázsló” címû meséskönyvé-
vel a nagyközönségnek.
Meséi a szülõföldünkön, a
szép Galga-völgyében ját-
szódnak, a szereplõk meg-
ismerik hegyet-völgyet be-
járva a vidéket, s csodála-
tos kalandozásaik egészen
a Szanda-hegyig vezetik
õket.

Polgár
Jutka (

2001-benmutatkozott
be

Balázs Gusztávné kötete a
Holnap Kiadó gondozásában

. Sajnos, köny-
vek manapság szinte csak ak-
kor jelennek meg, ha megfelelõ

jelenhetne meg

anyagierõvelrendelkezõtámo-
gató bázis áll mögöttük. Aszód
Város Önkormányzata saját
erejébõl is támogatni szeretné
a kötet megjelentetését, egy-
ben kéri a városunkban mûkö-
dõ intézményeket, vállalkozá-
sokat, magánszemélyeket, se-
gítsék elõ, hogy megjelenjen
egy olyan, a gyermekeink szá-
mára is megvásárolható mese-
könyv, amely a mi vidékünkön
játszódik, az itt élõ emberek
hagyományvilágából táplál-
kozik.

Támogatásukat az Aszód
Városért Alapítvány számla-
számára várjuk: 11742166-
20005849!

Segítségüketköszönjük!

alpolgármester
AsztalosTamás

Mesék a Galga-völgyébõl

„Ki õrzi Azonistúl
ország kapuját?”

szép énekét. Feledhetetlen
élmény marad minden kisdiák
számára, hogy ezen a találko-
zónénekelhetett.

Ezek után megtekintettük a
Nemzeti Múzeum kiállítását.
Már besötétedett, mire kilép-
tünk az utcára. A gyermekek
csodálattal nézték a fényárban
úszó budapesti utcákat. Felsé-
táltunk a Várnegyedbe, majd a
Halászbástyáról letekintet-
tünk a városra. A turisták örö-
mére a Mátyás-templomban
ismét felcsendült gyermekkó-
rusunkéneke.

Sok szép élménnyel feltöl-
tõdve indultunk haza. Köszö-
net a kísérõ szülõknek, akik
velünk együtt vállalták ezt a
kirándulást.

BojtosnéJordánGyörgyi
JuhásznéBánhidiPaula

Kodály és Szent Cecília tiszteletére

Kicsinyek Kórusa
a Bazilikában
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Sokszor elgondolkodtam
már, milyen jó lenne, ha
olyan Híradó is készülne,
amiben csak az örömhíre-
ket közölnék a nézõkkel.
Nos, 2006 adventje idején
Aszód biztosan bekerült
volna ebbe a Híradóba: az

címmel meghirdetett
jótékonysági akció során
ugyanis 450 dobozt töltöt-
tekmeg.

„Egy cipõsdoboznyi jóaka-

rat”

A szervezõk nevében is
mondhatom, hogy reményein-
ket is felülmúlta az a lelkese-
dés, nyitottság és tettrekész-
ség, amely Aszód diákjait és
polgárait jellemezte. A lángos-
sütõ néni, kismamák tucatja,
nagymamák, lelkészek, peda-
gógusok gyermekeikkel, tanít-

ványaikkal és diákjaikkal cso-
magoltak szeretetteljesen,
hogy egy ismeretlen gyermek
számára örömet szerezzenek, s
együttérzésükbõl fakadó tet-
tük gyümölcseként maguk is
átéljék az önmagán túlmutató
szeretetörömét.

Külön köszönet a városunk
két gimnáziumában tanuló
diákoknak, akik élen jártak a
gyûjtésben, példát adva a jóra
valókészségben!

A cipõsdobozok szétosztását
a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai bonyolították le,
okosan gazdálkodva a reájuk
bízottakkal. A kiosztás során
Aszód elsõbbséget élvezett, de
jutott ajándék a kistérséghez
tartozótelepülésekreis.

koordinátor
KovácsnéBlaskóMariann

„Dicsõség a magasságban Istennek,

és e földön békesség,

és az emberekhez jóakarat!”

Lukács evangéliuma: 3:14

Belga diákok vendégeskedtek Aszódon

Viszontlátásra
Theux-ben!

Négyszázötven adomány érkezett

Cipõsdobozba zárt
szeretet

Január8-án83belgadiák
érkezett az aszódi Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépé-
szeti Szakközépiskola és
Kollégium hetvenkét fran-
cia tagozatos tanulójához.
Õk valamivel többen vol-
tak, így néhány magyar ta-
nulókétdiákotisfogadott.

A partnerkapcsolat témája
alapvetõen a mûvészetekrõl
szólt.

(
) mottója

alatt zajlottak az események. A
másodiknaponennekmegfele-
lõen az iskola épületében prog-
ramokat szerveztünk, több
munkacsoportban interaktív
tevékenységek folytak: játszot-
tunk, alkottunk, gondolatokat,
eszméket cseréltünk. A belga
és magyar diákok egyaránt ké-
szültek különbözõ feladatok-
kal, dramaturgiai és szituációs
játékokkal.

Wallon társaink ittlétük
alatt a magyar diákoknál lak-
tak; amíg mi az iskolában vol-
tunk, õk országunk néhány
nevezetességével ismerkedtek
(persze csak ami belefért a
négy napba, amit itt töltöttek).
Többek között megnézték a
domonyvölgyi Lázár Lovaspar-
kot, megcsodálták a lovas
showt,simogattákapulit,meg-
kóstolták a gulyást is, ami na-
gyon ízlett nekik. Bagon lelke-
sen tapsolták meg a Muharay
együttes fergeteges produkció-
ját, majd táncoltak egy keveset.
Továbbá városnézésen voltak
Gödöllõn, az Actaris-nál (az
egykori Ganzban) gyárlátoga-
táson. Megnézték Eger boros-
pincéitésvárát,azutolsónapot
pedigBudapestentöltötték.

Diáktársaimmal mindig ki-
találtunkvalamilyen,acseredi-
ákokkal közös programot dél-
utánra vagy estére. Nagyon jól

„La beauté sauvera le

monde” „A szép meg fogja

menteni a világot”

összebarátkoztunk velük. Csü-
törtök délután tartottunk
velük egy közös sportdélutánt.
Volt röplabda, kosárlabda és
futballmérkõzés. Ezen több-
nyire fiúk vettek részt, de röp-
labdában voltak lánycsapatok
is. A magyar lányok fényes gyõ-
zelmet arattak!!! A többi ver-
senyszám eredménye... marad-
jon titok! Szóval a belgáknak
nagyon jó csapataik voltak! Mi
akkor játszottunk együtt elõ-
ször, de készülünk a március-
ban esedékes idegenbeli vissza-
vágóra! Akkor nyolc napot töl-
tünkmajdTheux-ben.

Összességében elmondha-
tom, hogy nagyon jól érezték
magukat õk is, mi is. Már na-
gyon várjuk, hogy viszontlát-
hassukbarátainkat.

Köszönet illeti kedves taná-
rainkat,hogyévrõl-évremegte-
remtik a cserekapcsolat lehetõ-
ségét nekünk, amelynek során
megismerkedhetünk más né-
pek kultúrájával, valamint sok
új barátra és élményre tehe-
tünkszert.

12.Aosztályostanuló

Asportdélutánjókedvben
teltel

KrekácsBalázsIstván

A Nagycsaládosok
Báljának támogatói
Lukács Lajos, Barkácsház 94 Kft., Szõke József órásmester,

Gála Kft., Mózner cipõbolt, Hölgyek Boltja, Husquarna, Kis és
Kis Bt., Patina, Borkesz Tibor, Divatvarázs, Klagyivik Attila,
Némó Díszállat és Állateledel, Kalamáris Papírbolt, La Finestra
Pizzéria, Barkács Centrum, Sörpatika, Lady XL Divatáru,
Budmil,Bababolt KossuthL.u.16.,CsillaÉkszer,FarmerShop,
Rõfös, Chili Burger, Festékbolt – Kárász Pál, Bernadett Stúdió,
Manó Land Kft., 30-as Autósbolt, Fornetti Tellér Zoltánné,
Optika – Hatalyák Jánosné, Kiss-Textil Kft, Bizarr Divatáru,
Korona Cukrászda, Pöttöm Kuckó, Sándor Erika, Balogh
Jánosné, Giorgio Divat, Ricsi Presszó, Megaprint, Fekete-Fehér,
Lakótelepi Festék- és Tapétabolt, Elektroszolg-Vill Kft, Lakó-
telepi Papír-Írószer és Ajándékbolt, Bútor és Lakberendezés,
Anikó Kozmetika, Geri Virág, Elektronikai, Háztartási Felszere-
lésekBoltja,Horgászbolt,MártiVirág.

Köszönjükasegítséget!

–

–
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A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének kiáltványa

Életminõség, emberélet ez a legkevesebb?–

A FAKOOSZ Alapellátó
Orvosok Országos Szövet-
sége az alapellátás roha-
mosan növekvõ terheinek
és felelõsségének ténye, va-
lamint a finanszírozás
minden átgondolást nélkü-
lözõ szemléletet tükrözõ
csökkentése közötti hatal-
mas ellentmondást látva
tiltakozik az egészségügyi
reform címén bevezetett
megszorító intézkedések, a
bevezetés módja és annak
a társadalom elõtti elhall-
gatása, a kommunikáció
mikéntjeellen.

Minthogy a kormányzat az
elkövetkezõkben egyre na-
gyobb mennyiségû feladatot
egyre nehezebb körülmények
közt ellátni kénytelen házior-
vosokat ütközõ gyanánt tolja
maga elõtt a megszorítások al-
kalmazása terén, a továbbiak-
ban a gyógyító munkát rend-
kívüli mértékben akadályozó
konfliktushelyzetek kialaku-
lásavárhatóarendelõkben.

A lakosság nem érti és a
rossz kommunikáció miatt
nem is tudja, hogy mit miért
kell a háziorvosnak vele kap-
csolatban elvégeznie, tennie
minden olyan területen,
amelynek pénzügyi háttere
van. A megszorításokra való
felkészülés során valódi dema-
góg módon a beteg érdekeire
hivatkozva, szakmailag éssze-
rûtlen, még egy logikusan el-
várható bürokrácia követelmé-
nyeit is meghazudtoló elvárá-
sokkal lépnekfel.

Miközben erõteljesen han-
goztatják, hogy a vizitdíj febru-
ár15-eutánazintézményeknél
marad, egy szóval sem említik,
hogy annak összegét meghala-
dó elvonásokat vezettek be, va-
gyis a vizitdíj nem az ott dolgo-
zókat gazdagítja, hanem talán
majd részben kompenzálja az
elvonásokat. Külön említést
érdemel, hogy az elvonások a
házi gyermekorvosokat is sújt-
ják, ahol pedig vizitdíjra nem
számíthatnak! Jóhiszemûen

ítélkezve hozzá nem értésükrõl
tanúskodik az a sajtóban is ter-
jesztett állításuk, hogy a vizit-
díjjal az orvosok még jól is jár-
nak. Sajnos valószínûbb a tu-
datos félretájékoztatás, amely
könnyelmûen odavetve nem
csupán annak megfogalmazóit
hivatott erkölcsileg tehermen-
tesíteni, de további orvoselle-
nes érzéseket is ébreszt. A
vizitdíj február 15-én történõ
bevezetésével szemben az elvo-
nást nagy mohósággal már
január elsején bevezették, ami
gyakorlatilag október elsejét je-
lent, mivel finanszírozásunk
átutalása ekkora idõbeli csúsz-
tatással történik. A pontérté-
ket, amit hosszú évek óta még
az infláció arányában sem
emeltek, éppen most csökken-
tették le. Az alapellátást sújtó
elvonásokról semmit sem hall-
hattunk, s csak most olvashat-
tuk a sajtóban, hogy már de-
cember 5-én megszavaztatták
a költségvetési módosítások
között, hogy:

Enyhén szólva is furcsa
megoldás. Honnan s hova!? És
ezzel még nincs vége a törté-
netnek, mert a szaktárca a
Népszabadság rovatvezetõjé-
nek kérdésére tagadja a pont-
érték 162-rõl 153 forintra csök-
kentését, miközben a számlá-
kon ez észlelhetõ, és az OEP is
ezzel indokolta az átutalt ösz-
szegcsökkenését...

Az évtizedes küzdelmek
után kiharcolt és amúgy is
csak képletes amortizációs
díjunkat minden szakmai vita
és átgondolás nélkül megszün-
tették, éppen most, amikor az
adminisztrációs feladatok nö-
vekedése miatt a körzetek je-
lentõsrészébentöbbletmunka-
órákat kell majd megfizetni,
hogy az OEP egyáltalán nem
elegáns fenyegetéseinek gya-
korlati megvalósulását elkerül-

A források átcso-
portosítására az egészségbizto-
sítási alap költségvetésen belül
elkülönített, 1,353 milliárdos
kerete megõrzése és a vizit- illet-
ve kórházi napidíj szociális
kompenzációja miatt volt szük-
ség .

„

”

–
–

hessék (elgondolkodhat bárki
azon, hogy nekünk beteg em-
bereket a fenyegetettség álla-
potában kell gyógyítanunk, tel-
jes empátiával és odaadással).
Mi lesz a mûszerezettséggel,
hiszen hasonló könnyedséggel
vonták el nemrégen az eszköz-
vásárlási hitel támogatását is?
A kettõ együtt már a körzetek
jelentõs részében meghaladja a
havi50000forintot. (

) A
pontértékcsökkenéssel együtt
már éppen a többletfeladathoz
szükséges munkaerõ költségei
estek ki. Tehát többet keve-
sebbért.

De honnan? Hírek szerint
vannak már praxisok, ahol a
gépkocsi és a mobiltelefon
használatát kénytelenek korlá-
tozni. Ha arra számítanak,
hogy az orvosok kénytelenek
lesznek ezt is elviselni és majd
bõséges hálapénzükbõl (a la-

kosságnak költségvetési ki-
adást kiváltó rejtett megsar-
colásával) kompenzálják a hiá-
nyokat, akkor tévednek.
Tudjuk, hogy elképesztõ szá-
mok keringenek szakpolitiku-
sok szövegeiben a hálapénzrõl.
Az egyik jeles szakember pl.
nemrégiben évi százmilliárdot
említett. Ez azt jelentené, hogy
minden aktív magyar orvos
havi 250 000 forint hálapénzt
kap. Ez több mint nevetséges.
A pénzügyérek tehát nem szá-
molnak, hanem hatásos szá-
mokkaldobálódznak,amelyek-
rõl egyébként hiteles felmérés
sohasemkészült.

Miközben deklarált és támo-
gatható célként a betegeknek a
drágább fekvõbeteg-ellátásból
az olcsóbb járóbeteg-ellátásba
terelését jelölik meg, a házior-
vosi ellátás meggyengítésével
éppen az ellenkezõ hatás

Azaszódi
körzetekben átlagosan mínusz
80.000,- forintról van szó – ez
nem csak az orvos pénzébõl hi-
ányzik, hanem a praxis összes
mûködtetési költségébõl!

„ ”
–

–

való-
sulmeg.

Ha már eleve megbízhatat-
lannak és csalónak vagyunk
beállítva, olyannak, aki csak

fenyegetettség állapotában tud
megfelelni a reformnak neve-
zett elvárásoknak, akkor fi-
gyeljenek az életre, annak ta-
lánképesekhinni:

A háziorvosok kiöregedése fé-
lelmetesenfenyegetõfolyamat.

A hatalmas hálapénzekkel
gyanúsított körzetek eladha-
tatlanok.

A szakma nem vonzza a fia-
talokat.

Akülföldretávozás bárpró-
bálják bagatellizálni egyre
ijesztõbbméreteketölt.

Miért?
Tudjuk, hogy az egészségügy

finanszírozása a GDP részese-
désének egyötödével csökken.
Azt is, hogy a miniszterelnök
nagyon várt és szükséges tap-
sot aratva éppen a mi két év
elõtti kongresszusunkon ígérte
e részesedés 8 százalékra eme-
lését. Vagyis tudják, hogy na-
gyobb a szükséglet, de közben
elvonnak, mégpedig a mûkö-
désképtelenség tartományába
taszítvaafinanszírozást.

Holittareform?Miittacél?
Igazságos egészségügyi ellá-

tást még sehol a világon nem
tudtak megvalósítani profitori-
entált alapokon. És akkor azt
nem is említettük, hogy a tár-
sadalmak elvárása szerint em-
berségesnek vagy netán szín-
vonalasnakiskellenelennie.

A magyar háziorvos társada-
lom dolgozni akar. Gyógyítani
akar. Hivatást szeretne ûzni. A
hálapénz egyre több bajt okozó
terhétõl szabadulni óhajtana.
Kérdezzék meg tehát a szak-
mát is a lehetséges megszorítá-
sokhatárairól,módszereirõl, és
ha mindenáron csak pénzben
gondolkodnak, valódi szakem-
berekkel számíttassák ki, hogy
az ésszerûtlen elvonások
mennyibe fognak kerülni.
Pénzben! Életminõségrõl, em-
beréletrõlnemisbeszéltem.

Ezért tiltakozunk! Egyelõre
a tapasztalat szerint eddig nem
értékelt módszerünkkel, azaz
szóban...

aFAKOOSZelnöke

+

+

+

+ –
–

–

–

SzászIstvánT.
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Idõpont Helyszín Program

tamas.asztalos.aszod@invitel.hu

Asztalos Tamás

Január15-30. Podmaniczky Mûvészeti Iskola kamaraterme APodmaniczkyMûvészeti Iskolanyilvános félévi
vizsgahangversenyei

Január24.17. Evangélikusgyülekezeti terem Ökumenikus imahét:4. alkalom:evangélikus

Január25.
Január26. Csengey GusztávÁltalános Iskola Bizonyítványosztás
Január26. VárosiKönyvtár Vetélkedõ
Január26.du.

Január26.18. MûvelõdésHáza Ady-estje
Január27.10. EvangélikusEgyházAszódiPetõfi Központi felvételi írásbeli vizsgaa négyévfolyamos

gimnáziumba jelentkezettekszámára
Azaszódi8. osztályosokközponti felvételije

Január29. Csengey GusztávÁltalános Iskola Asztaliteniszházibajnokság;
Zrínyimatematikaversenyházi selejtezõ;
Kazinczy„Szépmagyarbeszéd”házi válogató.

Február1.14. Központipótfelvételi
Február2. GyertyaszentelõBoldogasszonyünnepe
Február2.du. EvangélikusEgyházAszódiPetõfiGimnáziuma Farsangibálaz5-8. évfolyamos tanulóknak
Február2. VárosiKönyvtár Kézmûvesfoglalkozás:
Február3.19. VoltTisztiKlub AzAszódFCjótékonyságibálja
Február4-10. EvangélikusEgyházAszódiPetõfi SítáborSzlovákiában
Február5-9. Csengey GusztávÁltalános Iskola Szülõi értekezletek
Február8.16. Városháza Képviselõ-testületiülés

Február10. PetõfiSándorGimnázium,Szki. ésKoll. Jótékonysági est
Február16. VárosiKönyvtár Vershallgatás
Február16.du. EvangélikusEgyházAszódiPetõfi Farsangibála 9-12. évfolyamtanulóinak
Február16. PetõfiSándorGimnázium, Farsangibál
Február17. Csengey GusztávÁltalános Iskola Farsangikarnevál–nyitótánc, szalagavató
Február21. Hamvazószerda
Február23. VárosiKönyvtár E napjára
Február23-24. EvangélikusEgyházAszódiPetõfi Központi felvételi szóbeli vizsgaa 2007/2008-as

négy- ésnyolc évfolyamosgimnáziumba
jelentkezettekszámára.

Február23. APodmaniczkyMûv. Iskola farsangi hangversenye
Február23. PetõfiSándorGimnázium, Megemlékezésakommunistadiktatúrákáldozatairól
Február24.17. Ráckeve,ÁrpádMúzeum AzAszódi FeketeÖkör BarátiKör

címûkiállításánakmegnyitója
Február25. Nagyböjt elsõvasárnapja
Február28. Városi Bölcsõde címûelõadás

Elõadó: szociálismunkás

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy éves programjukat – a városi programnaptár
összeállítása érdekében – adják le mûvelõdési és oktatási ügyekért felelõs alpolgármesternek!

Cím: Szabadság tér 9.  E-mail:
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik, amelyrõl tájé-

koztatást kapunk. A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
A naptárat összeállította:

00
Január24. Városi Bölcsõde címûelõadás

Elõadó:
Városháza Képviselõ-testületiülés

EvangélikusEgyházAszódiPetõfiGimnáziuma Központi felvételi írásbeli vizsgaa nyolcévfolyamos
gimnáziumba jelentkezettekszámára

00
00 Gimnáziuma

00

00
Gimnáziuma

00
Február9. VárosiKönyvtár Kézmûvesfoglalkozás:

Gimnáziuma
Szki. ésKoll.

mlékezés
Gimnáziuma tanévre,

Szki. ésKoll.
00
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Patka Heléna

ÜdvözlõlapokValentin-napra

Kalevala

„A Hrabal-galaxis
pillanatképei”

Érzések tükrözéseazene segítségével
FarkasRegösGábor

Asztalos Tamás

„Vallomás aCsodáról” címmel
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Egymásután két baleset a Falujárók útján

Függõleges:

nyílt levelezõ-

lapon

február 12-ig.

1. Észak 2.
Latyak 3. Veszprém megyei te-
lepülés 4. Kutatni kezd! 5. Jól
mutató 6. Állóvíz 7. Félsz! 8.
Csuk 9. Heves megyei város 10.
Sugár jele 11. A végén nevet!

17. Nem az! 18.
Részedre 20. Szén-monoxid 26.
Pénz, angolul 29. Bízik vmiben
30. Idegen tea! 32. OKJ 35.
Molnár Ferenc 36. Római 151
37. Támogat 38. Egészségügyi
Minisztérium röv. 39. Néma
Réka! 40. Karoló 45. Vissza: be-
cézett Ferenc 46. Eger közepe!
47. Vissza: magyar zenekar 49.
Doktorálni kezd! 50. Nem arra!
51.Ruhát levarr55.Aközelebbi
helyen 57. Bibliai idézet 60. Pin-
cébe 63. Ihász Nándor 65. Ká!
66.Spanyolautójel67.Félre!

*

15. Az idézet befejezõ része,

zárt betû: E

A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvény-

nyel ellátott,

küldhetik be cí-

münkre Polgármesteri

Hivatal (Aszódi Tükör),

Aszód, Szabadság tér 5.

A megfejtõk

között a Galga Coop 3.000

-fné-

–

–

Az emlékezés és a szeretet

Vízszintes: 1. A költõ gon-

dolatának folytatása, zárt

betû: T 12. Eszméletét vesztõ
13. Fa része 14. Varróeszköz 15.
Angyalrang 16. Vászon készül
belõle 19. Record rövidítve 21.
Nitrogén 22. Zé! 23. Amper 24.
Jászai-díjas színész, ... Lajos 25.
Vár maradvány 27. Kálium 28.
Törökautójel30.Az idõ jele 31.
Knock Out! 33. Oxigén 34. Az
egyik Pál utcai fiú 41. Éjfél! 42.
Igazgató, röv. 43. Méter 44.
Nyest darab! 45. Nõi név 48.
Nem oda! 51. Kén 52. Liter 53.
Szén 54. Könyvkiadó 56. Dup-
lán: édesség 58. Személyes név-
más 59. Tova 61. Odaát egyne-
mû betûi! 62. Háború németül
64.Európaegyiktengere.

Ft értékû vásárlási utalvá-

nyát és a Fáma Könyves-

bolt 3.000 Ft értékû könyv-

utalványátsorsoljukki.

Kellemesidõtöltést!

„Azemlékezésheznememlék,hanemaszeretetkell.”
(WilliamShakespeare)

1.1.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

K Ö VE T K E Z Õ
lapzárta: február 12.

megjelenés: február 21.

(folytatás az 1. oldalról)

80 ezer Ft lopási kárt és 40 ezer
Ft rongálási kárt okozva a
könnyelmûtulajdonosnak.

Azenyheidõjárásmiatttélen
is sokan használják kerékpár-
jukat –

ismeretlen tettes egy
mountain-bike kerékpárt lo-
pottelaKossuthLajosútról.

Az egyik aszódi bolt tulajdo-
nosa a karácsonyi vásár egyik
forgalmas napján

táskáját, ami nem
sokáig hevert parlagon: valaki
elvittebelõleapénztárcáját.

sajnos már eggyel keve-

sebben:

a próbafülké-

ben hagyta

A következõ két esetnél egy-
egy furcsaságról számolha-
tunk be. December 8-án a Pesti
úton felfeszítették az egyik csa-
ládi ház tereszra nyíló ajtaját, s
a házból 335 ezer Ft értékben

(!)ésmû-
szaki cikkeket vittek el. A betö-
rõk persze a két ünnep között
sem pihentek: december 27-én
a Hunyadi utcában az egyik
házba bejutva laptopot és ék-
szereket zsákmányoltak. A
szemközt lakó

(!)abetörést. (Lehet,hogy
egyesek szerint a SZEM a

antikLenin-szobrokat

tétlenül végig-

nézte

Szomszédok Elleni Mozgalom

elõállításés

feljelentés

egymásután

kettõ

rövidítése…?)
Azünnepekalatt

lett a vége annak a
magánlaksértésnek, amelynek
során egy férfi erõszakkal ju-
tottbevoltfeleségelakásába.

Az aszódi rendõrõrs szolgá-
lati naplója szerint december
elejétõl lapzártánkig egyetlen
napon történt említésre méltó
közlekedési baleset – igaz, a
Falujárók útján

. Szerencsére személyi
sérülés nem történt, viszont a
követési távolság be nem tartá-

sa miatt bekövetkezett ütközé-
sek jelentõs anyagi kárral
jártak.

*
A Gödöllõi Tûzoltóságtól ka-

pott tájékoztatásszerint január
elsején délben tûz keletkezett
egy aszódi családi ház kazán-
helyiségében. Ott a vegyestü-
zelésû kazán mellett felhalmo-
zott szilárd tüzelõanyagok (fa
és papír) égtek, amit a kiérkezõ
tûzoltóknak sikerült gyorsan
eloltaniuk.

H.Sz.
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Felelõsszerkesztõ:

Tel.: Fax:
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