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Az iskolák nem akarják az összevonást

C súcsrajáratási próbát tartottak  
a C sengey iskolában

November 27-én reggel a megszokottnál közel másfélszer több 
általános iskolás diák igyekezett az aszódi Csengey iskolába. A 
II. számú Általános Iskola tanulóinak azért kellett szintén ebbe 
a tanintézménybe menniük, mert a két tanári kar szerette volna 
megmutatni a képviselő-testületnek - amelynek tagjait meghív
ták, csakúgy mint Tóth Gábort, a térség fideszes országgyűlési 
képviselőjét - milyen helyzet alakul ki a két iskola (most még 
csak tervezett) összevonása után.

Aszód idestova nyolc éve küsz
ködik működési forráshiánnyal. 
A deficit a tavalyi esztendőig 
mégsem okozott komoly zavart, 
mivel a város rendre eredménye
sen szerepelt az állam által az 
önhibáján kívül forráshiányos 
településeknek kiírt támogatási 
pályázatán. Tavaly a vártnál már 
9 millió forinttal kevesebb jutott 
a Galga mente központjának, ám 
ezt az összeget néhány takaré
kossági intézkedés foganatosítá
sával sikerült kigazdálkodnia. 
Idén a költségvetési törvény ér
telmében az állam 130-ról 120 
%-ra csökkentette a működési 
alapellátásnak azt a szintjén, 
amely fölött már nem számolha
tó el kiadási támogatás. Aszód 
esetében ez azt jelentette, hogy a 

(fo ly ta tá sa i oldalon)

Jogos igények

Aszódi 
kérelem a 

biztonságért
Úgy tűnik, hozhat némi ered
ményt, hogy a városban való 
közlekedés ellehetetlenülése 
miatt Aszód folyamatosan til
takozik az illetékes tárcánál, il
letve, hogy ennek okán több
ször is bekerült az elektroni
kus médiákba.
Nemrégiben a Közlekedési és 

Vízügyi Minisztérium főtaná
csosa, Szalui Béla írt levelet a 
város önkonnányzatának, mely
ben elismerte alakosság pana
szainak jogosságát, egyben kér
te, hogy a város jelölje meg, mi
lyen intézkedéseket tart a leg
fontosabbnak. Dr. Jólesz József, 
a közlekedéssel foglalkozó ad 
hoc bizottság elnöke válaszleve- 

(folytatás a 3. oldalon)

Ez most még csak egy jó buli volt

Vácegrestől Túráig nincs ivóvízhiány

ISO minősítés a Galgamenti 
Víziközmű Kft.-nek

A Galga mentén nincsenek nagy gyárak, e kistáj gazdasági éle
tében meghatározó jelentőségűek a közművállalatok. Ezek sorá
ban - az országos szolgáltatókon kívül - a Galga menti Víziközmü 
Kft a legjelentősebb. Hatvanöt munkatársa gondoskodik arról, 
hogy a Vácegrestől Túráig tíz faluban és Aszód városában élő 40 
ezer ember bármikor megnyithassa otthonában a csapot, folyjék 
belőle a víz, s nem is akármilyen. Nem találkoztam még olyan itt 
élő emberrel, aki kritizálta volna az ízét.

(folytatás a 3. oldalon)
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ASZÓDI

Önkormányzati hírek október 25.

A képviselő-testület elsőként 
az Evangélikus Gimnázium tor
nacsarnokának ügyével foglal
kozott. Erről előző számunkban 
már írtunk.

A testület elfogadta a városi 
intézmények új nyersanyag nor
máiról szóló előterjesztést. Ez 
egyben a térítési díjak emelke
dését is jelenti. 2001.január 1-től 
bölcsődések esetében napi 129 
Ft-ot, óvodások esetében 139 Ft- 
ot, iskolások esetében 171 Ft-ot 
kell fizetniük a szülőknek. A 
Gondozási Központban az ét
kezési norma 185 Ft-ra emelke
dik.

A Fesztivál új helyszíne volt a 
következő napirendi pont témá
ja. A testület döntéséről, ponto
sabban a döntés elhalasztásá
nak előzményeivel előző szá
munkban foglalkoztunk.

Módosította költségvetési ren
deletét a képviselő-testület. Ez
zel a város költségvetési pénz
ügyi előirányzata 1 milliárd 466 
millió 473 ezer Ft-ra emelkedett.

A képviselő-testület méltá
nyolta Búzás Mária lakáscse
rére vonatkozó kérelmét és hoz
zájárult ahhoz.

A képviselők elfogadták a 
Kossuth Lajos utcai ingatlanok 
további vagyonhasznosításáról 
szóló előterjesztést, majd úgy 
döntöttek, hogy Bánfai László 
tervezőt megbízzák a Béke utca 
2.szám alatti ingatlan, valamint a 
Liget utca mögötti területre vo
natkozó beépítési vázlatterv el
készítésével. Az említett terüle
teken szociális bérlakások épül
nének. A képviselőtestület szük
ségesnek mondta ki a Dózsa 
György úti - részben romos - la
kások megvásárlását is, hogy a 
területet további városrendezési 
szempontból hasznosítani tudja.

A Kossuth Lajos utca 99.szám 
alatti lakók is benyújtották la
kásvásárlási szándékukat. A 
képviselő-testület szükségesnek 
mondta ki, hogy minden érintett 
lakásbérlő adjon be konkrét 
szándéknyilatkozatot a vásár
lásról. A Szabadság tér 8.szám 
alatt lakók szintén szeretnék 
megvenni a jelenleg bérelt 
lakást.

Pótelőirányzatot nyújtott be a 
szakorvosi rendelőintézet mű
ködéséhez dr. Bodó Zsolt, az 
intézmény főorvosa. A témával 
részletesen foglalkozunk.

A képviselő-testület elutasí
totta az Érdy János utca két la
kójának azon kérelmét, hogy a 
közelmúltban engedélyezett 
telek-kiegészítés költségeit ne 
egy, hanem két esztendő alatt 
kelljen befizetniük.

A képviselő-testületnek nem 
sikerült kiválasztani kivitelezőt 
a József Attila köz kockakővel 
történő burkolásához, mivel az 
erre felkért három cég közül 
egy be sem adta pályázatát, míg 
a másik kettő túl drágának ta
láltatott. A grémium úgy dön
tött, két újabb céget is megkeres 
az ajánlattal. Nem érkezett 
ajánlat a Falujárók útján talál
ható 12 darab túlkoros fa kivá
gására sem. A Mély út-Régész 
utcát összekötő feljáró felújí
tásához, valamint a Polgármes
teri Hivatal homlokzati ablakai
nak részleges cseréjéhez azért 
nem választottak kivitelezőt a 
döntéshozók, mert a Közbe
szerzési Bizottság nem tudott 
tételesen foglalkozni a beérke
zett árajánlatokkal.

A következő napirendi pon
tokban a testület két cég név- 
változtatásra vonatkozó kérel
méről döntött, majd a tiszti la
kások mögött található 24/127-

es hrsz-ú telekre jelölt ki vevőt. 
Elnapolásra került a Csengey 
iskola két nevelőjének lakás- 
vásárlásra vonatkozó kérelme.
A képviselő-testület Kvaka Ist

ván képviselő beadványa nyo
mán szükségesnek mondta ki a 
Hunyadi utca 33-35.szám kö
zötti útbeszakadás betonpót
lással történő kijavítását az út- 
kátyúzásra szánt összeg terhére. 
A képviselők legvégül jelentést 
hallgattak meg a lejárt határide
jű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről, majd 
közérdekű bejelentésekre, javas
latokra került sor.

November 08.

A képviselő-testület elsőként 
néhány, a közeljövőben elvég
zendő munkához választott kivi
telezőt. A Polgármesteri Hivatal 
nyílászáróinak részleges cseréjét 
Bartók Krisztián végezheti el. A 
Mély út-Régész utat összekötő 
feljáró megépítésére az Ép
komplex Kft adta be a legjobb 
ajánlatot, így ez a cég kapta a 
munkát. A Korén köz 3-4.szám 
alatti ingatlanok melléképülete
inek ( ezekre dőlt rá tavaly a tám
fal ) felújításával akartali Urbán 
Tamás vállalkozót bízta meg a 
grémium, míg a József Attila 
köz kockakővel történő burko
lását a GAV1T munkatársai vé
gezhetik majd._______________

Jövőre a csatornázás után végre 
elindulhat az útprogram is. A 
képviselő-testület a tervek 
elkészítésével - a korábban elfo
gadott útprogram alapján - a leg
jobb ajánlatot tevő Kalex 98 Be
téti társaságot bízta meg.

Ismét szó esett a testületi ülésen 
a közérdekű lakásokról. Erről 
részletesebben is olvashatnak la
punkban, csakúgy, mint a város 
közlekedési helyzetéről.

A képviselő-testület 10%-kal 
megemelte az Aszódi Tükör ön- 
kormányzati támogatását, így a 
lap megjelenését jövőre 1 mil
lió 160 ezer forinttal támogatja. 
Döntött a képviselő-testület a/ 
Aszód első említésének 600., 
várossá nyilvánításának 10. év
fordulója alkalmából rendezen
dő ünnepség időpontjáról és 
helyszínéről. A rendezvényre 
2001. február 9-én a Csengey is 
kóla tornatermében kerül sor.
A képviselő-testület végül je

lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a kél 
ülés között tett intézkedésekről, 
A napirend során kiderüli, 
Aszód egyelőre nem leli az Or 
bán Viktor miniszterelnökhöz 
vezető utat a korábban elfogn 
dott állásfoglalással kapcsolni 
bán. Ezzel az üggyel rövidesen 
részletesen fogunk foglalkozni.

Az ülésekről készült jegyző
könyvek a Városi Könyvtárban 
olvashatók.

Kölcsönre szorult a Szakorvosi Rendelőintézet

Se a túl sok, se a túl kevés pont nem jó
A városnak nemcsak az ok

tatási intézményei küszköd
nek pénzhiánnyal, hanem a 
Szakorvosi Rendelőintézet is. 
A helyzet azonban itt az átla
gosnál gyorsabban romlott, 
mivei az OEP-től rendre keve
sebb pénz érkezik, s ez már a 
bérek kifizetését is veszélyez
teti.
Dr. Bodó Zsolt, az intézet fő

orvosa ezért a novemberi testü
leti ülésen kénytelen volt 1 mil
lió forint kölcsönt kérni az ön- 
kormányzattól, amit az intézet 5 
hónap alatt, havi 200 ezer forin
tos részletekben tör-leszt.
A főorvos szerint a gond az,

hogy az Országos Egészségbiz
tosítási Pénztár az intézmények 
által termelt pontokhoz nem 
mindig azonos összeget rendel. 
Az erre a célra elkülönített keret 
állandó, így ha a betegforgalom 
nagyobb az átlagosnál, az egy 
pontra számított forint minden
kinek kevesebb lesz. Emiatt ne
héz olyan intézményi költség- 
vetést tervezni, amelyet egy é- 
ven keresztül biztosan tartani 
lehet.
A nálunk alkalmazott rendszer 
német eredetű, ám megalkotói 
az elmúlt években már mást ta
láltak ki, valószínűleg menet 
közben rájöttek a buktatóira.

Bodó főorvos a legutóbbi les- 
tületi ülésenjelezte, előfordulhat, 
hogy az intézet gyakrabban szorul 
majd az önkormányzat segítsé
gére. A testület ezt tudomásul vei • 
te, ám plusz pénzre ezen intéz
mény sem számíthat.
Örömtelibb hír, hogy a környék 
beli települések is hozzájárultuk 
egy új filmelőhívó berendezés 
vásárlásához, amely a Tüdőbe
teggondozó Intézetbe kerül majd, 
Az új eszköz nemcsak az itt dol
gozó laboránsok munkáját köny- 
nyíti meg, hanem a betegek In 
előbb ismerhetik meg a vizsgáiul 
eredményét.

R./,



IUKÖR

I igos igények

Aszódi kérelem a biztonságért
(lolvlatds az 1. oldalról) 

líben - amelynek tartalmával a 
képviselő-testület is egyetértett - 
ii következő fontos tennivalókat 
Jelölte meg:

■  A várost elkerülő útvonal meg
építése

■  I Így újabb, a Szabadság téren 
megépítendő körforgalom 
építése

■  A 3. számú főút Aszódon átme
nő szakaszán a külső forgalmi 
sávok vonalvezetését szabály
talanná tenni, parkolókkal meg
törni és a felszabaduló helyen 
kerékpárutat építeni.

A Falujárók útja-Arany János 
utca kereszteződésénél egy 
kézzel vezérelt forgalomirá
nyító lámpa elhelyezése a 
gyalogosok nagyobb bizton
sága érdekében.

A bizottság elnöke jelezte a fő
tanácsosnak: Aszód tisztában 
van azzal, hogy a fenti átalakítá
sok sokba kerülnek, ezért a mun
kák ütemezését is el tudja fogad
ni. A legfontosabb az elkerülő út 
megépítése lenne, ezt követhet
né a Kossuth Lajos utca forgalmi 
sávjainak csökkentése, majd a 
harmadik fázisban a többi.
Most már a tárcán a sor, hogy 

ütemezzen.

Vácegrestől Túráig nincs ivóvízhiány

ISO minősítés a Galgamenti 
Víziközmű Kft-nek

(folytatás az 1. oldalról)

A Galga vidéke sosem volt szű
kében az élethez nélkülözhetet
len nedűnek. Erre utalnak a Gal- 
gahévíz és a Hévízgyörk telepü
lésnevek is és talán az a sok köd, 
ami leginkább novembertől 
márciusig megüli a környéket.

A víziközmű azonban nem állt 
mindig a helyzete magaslatán. 
Gyakran panaszkodtak nyári 
vízhiányra az aszódi lakótelepen 
élők, miközben a szomszédos 
Kartalon felállított víztornyot 
nem tudták üzembe helyezni. A 
tanácsok, majd az önkormány
zatok azt tapasztalták, hogy a 
kit. jogelődjének, a Pest Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalatnak 
budaörsi központjában nem ér
dekel senkit a helyiek panasza. 
Már csak a sok áttétel miatt sem, 
mert az aszódi és a túrái üzem
egységről a kifogások először a 
péceli üzemmérnökségre kerül
lek, s csak onnan jutottak el a du
nántúli vízfejhez. I

I liihez képest a 11 Galga menti 
önkormányzat által megalakított 
kft., amely 1993-ban vette át a 
100 kilométer hosszú hálózat 
üzemeltetését, a most bevezetett

minőségirányítási rendszer alap
ján vállalja, hogy hat órán belül 
elkezdi a bejelentett hiba kijaví
tását.
A PVCSV-től megörökölt háló

zat ismeretében ez nem kis ered
mény, hiszen mint arról Ritecz

Más volt a szándék...
Az Aszódi Tükör előző számában egy cikket jelentettem meg. 

Megdöbbentő adatok a Csengey iskolából címmel. Sajnos úgv 
tűnik, többen félreérteitek a szándékomat, cs úgy vélekedtek, ezzel 
lejárattal 11 az. iskolát, ráadása I akkor, ai i nkor az örikorinány zat ösz- 
szcvoriásokat tervez.
Nos, úgy tűnik, nem cg\ srófon jár az. agyunk. A felmérés adatai 

cg\ ri)dl, g) ennek védelemmel foglalkozó konferencián kaptak 
ii) ilvánosságol, amelyről - mint minden más eseményről - tudósí
tottam. Attól, ha nem beszélünk a problémákról, azok még rierri 
oldódnak meg. Minden elismerésem azért, hogy ebben az iskolá
ban elvégezték a felmérést, mert az adatok nemcsak kijózanítják 
az embert - nekem éppen ez volt acélom a felmérés számadatainak 
nyilvánosságra hozásával! -, hanem immáron egy viszonyítási 
alap is van a jövőre nézve. Egy ébként gy anítom, miás tanintézmé
ny ékben sem jobb a hely zet. Az elismerésemet tovább fokozza, 
hogy az iskola megpróbál tenni is valamit, hogy ez a helyzet javul
jon. Kár, hogy a november 25-i program előadásain nagyon keve
sen vettek részt, de remélem, hogy ez a kezdeményezők kedvét 
nem veszi cl a foly tatástól. Szívből kívánom, hogy december 9-én 
és a jövőben többen hallják meg az iskola (iskolák) hivő szavát.
A felméréssel kapcsolatban egy tévedésemet szeretném helyesbí
teni. Az adatlapokat csak a diákok töltötték ki, így ők válaszoltak 
arra a kérdésre is, hogy a szülők mennyire tudják, hogy ők iskola 
után merre járnak.
Az érintettektől elnézést kérek.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Öt év kellett a súlyos szakmai 
örökség felszámolásához. Kicse
rélték az utak alatti rozsdásodott 
acélcsöveket, a tolózárak és tűz-

közműolló. Jelenleg csupán 
Aszódon végez a kft. szennyvíz- 
elvezetést és tisztítást, míg Túra 
és Galgahévíz saját céget ala-

még ma is ők alkotják a kollek
tíva felét. Óriási értéket képvi
selt a cég számára a helyismere
tük és az, hogy mivel sem elég 
anyaguk, sem megfelelő szer
számuk nem volt, hihetetlen ön
állósággal oldották meg a felme
rült zavarokat.

forint volt. Saját hibájából hét év 
alatt nem következett be vízhi
ány a területen és jelentős vízmi
nőségi kifogás sem merült fel. A 
11 településen 1,6 millió köbmé
tervíz fogyott el a rnú It évben.
Ahogyan másutt, úgy itt sem 

nyomtalanul. Szélesre nyílt a

venni, elsősorban a szennyvízát
emelők, nyomóvezetékek és be
kötőcsatornák építésében.

B.A.G.

(Megjelent a Népszabadság 
PestVidék mellékletében.)
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Az iskolák nem akarják az összevonást

Csúcsrajáratási próbát tartottak  
a Csengey iskolában

(folytatás az 1. oldalról)

76 millió forintos költségvetési 
hiányát a központi költségvetés 
csupán 52 millió forinttal kom
penzálta. A város képviselő-tes- 
tülete az áprilisi, rendkívüli ülé
sén úgy döntött: nem nyúl a már 
beindított beruházásokhoz, ha
nem a működési költségeket 
igyekszik lefaragni. Augusztus
ban létszám-racionalizálásra ke
rült sor, ami néhány technikai 
dolgozó elbocsátását jelentette. 
A képviselő-testület időközben 
egy külsős szakértő céggel át
vizsgáltatta a két általános iskola 
szakmai és gazdasági működé
sét. A szakvélemény szerint négy 
megoldás létezik a kiadások 
csökkentésére. Az iskolák szem
pontjából a legenyhébb változa
tot - a heti órakeretek megváltoz
tatását, ami a tanulmány szerint 
1,7 millió Ft megtakarítást ered
ményezhet - a képviselő-testület 
szeptemberben életbe léptette. A 
városatyák augusztusban arról is 
határoztak, hogy a 2001 /2002-es 
tanévtől a két általános iskolát 
egy igazgató irányítja majd, a 
két felső tagozatot pedig össze
vonják.
A két tanintézet természetesen 
nem szeretné az összevonást, hi
szen az a jelenleginél nagyobb 
zsúfoltsággal és az érintettek 
közérzetének romlásával járna. 
Jelenleg mindkét iskolában 70% 
fölött van a helykihasználtság, 
annak ellenére, hogy a városban 
működő két gimnáziumnak igen 
nagy az elszívó ereje. Az általá
nos iskola pedagógusai attól tar
tanak, hogy az összevonás híre 
egy öngerjesztő folyamatot indít 
el. A rosszabbá váló körülmé
nyek miatt még több szülő viszi 
majd gyermekét a két középis
kola valamelyikébe, ez pedig a 
fejkvóta csökkenésével jár, ami 
miatt a város kénytelen lesz 
újabb megszorításokat életbe 
léptetni. Ez pedig szerintük akár 
a II. számú iskola teljes bezárá
sát is eredményezheti.
A csúcsjáratási próba rendben, 
békésen zajlott. Az önkormány

zati képviselők nemcsak arról 
győződhettek meg, hogy a szü
netben tumultust okoz a na
gyobb létszám, hanem azt is lát
hatták, hogy a 19 terem közül 4- 
ben képtelenség lesz elhelyezni 
a felduzzasztott osztályokat, mi
vel ezekben csupán 15, a nyelvi 
laborban pedig mindössze 10 
gyermek fér el, és szűkké válik a 
tornaterem is. Az igazi gondot 
valószínűleg mégsem ezek je
lentik, hanem a mellékhelyisé
geknek a mostani gyermeklét
számhoz képest is elégtelen szá
ma. A Csengey iskola igazgató
nője elmondta: az ÁNTSZ már 
jelezte (igaz, nem hivatalosan), 
hogy egy esetleges összevonás 
esetén visszavonja az iskola mű
ködési engedélyét.
A nem mindennapi esemény a 

résztvevők helyzetértékelésével 
zárult. A pedagógusok azt kifo
gásolták, hogy az önkormányzat 
a fejük fölött hozott döntést, 
ugyanis a képviselő-testület ak
kor alkotta a szigorításokról szó
ló határozatot, amikor ők nyári 
szüneten voltak, míg a jelenlévő 
városatyák úgy vélekedtek: a ta
nárok a rossz helyzetben nem a 
legelfogadhatóbb megoldást ke
resik, hanem azon vannak, hogy 
megváltoztassák a döntést. Ab
ban viszont mindenki egyetér
tett: a helyzet megoldásához to
vábbi párbeszédre van szükség. 
Ez a legutóbbi képviselő-testü
leti ülésen (amelyen mindkét is
kola szép számmal képviseltette 
magát) folytatódott. Az állás
pontok persze egyelőre nem vál
toztak. Jeney Lászlóné, a II. szá
mú Általános Iskola igazgató
nője továbbra is úgy nyilatko
zott: szakmailag nem tartják le
hetségesnek a közös igazgatást 
és a részleges összevonást. Fraj- 
na Miklós, a művelődési és köz
oktatási bizottság elnöke elis
merte: ha az összes gyemieket - 
vagyis az alsó tagozatot is - ösz- 
szevonnák, az valóban gondot 
okozna, de erről egyelőre nincs 
szó. Azt viszont nem értette, mi
ért okozna szakmailag gondot a

közös igazgatás. B agy in József 
polgármester elmondta: a taka
rékossági programon nem tud
nak lazítani, s nagy valószínű
séggel további 2-3 évig újabb 
szigorításokra lesz szükség. A 
város első embere azt viszont 
durva csúsztatásnak tartotta,

hogy a pedagógusok körében |  
Rákóczi úti iskola teljes kiköl
töztetéséről beszélnek. Ez ugya
nis olyan alaptalan pletykál 
eredményezett, hogy az iskola 
épületében a továbbiakban ma
gánrendelő lesz.
A párbeszéd lapunk megjeleni' 
sének idején, a művelődési bi
zottság ülésén folytatódik, 
amelyre ezúttal az iskolák és a 
szülők képviselőit is meghívták

Rá ez Zoltán

A szülők szerint veszélyes az
Minket, szülőket közös cél ve
zérel: gyermekeink szebb, bol
dogabb, biztonságosabb jövőjé
nek megalapozása. Életünk fő 
mozgatórugója ez a feladat. Egy 
idő után ők fognak felváltani 
minket és lépnek a helyünkbe az 
élet rögös útjain. Mindannyian 
azt szeretnénk, hogy nekik sok
kal könnyebben, jobban sikerül
jön, mint nekünk. Közös célunk 
megvalósítása érdekében vettük 
fel a harcot(?) az önkormány
zattal a II. sz. Általános Iskola és 
a Csengey úti Iskola felső tago
zatának összevonása ellen.

Érveink az összevonással 
szemben:

A 2. sz. Általános Iskola széles
körű társadalmi összefogással 
épült és újult meg. Ez az iskola 
jól szimbolizálja azt, hogy egy jó 
cél érdekében képesek össze
fogni az emberek, akár anyagi 
áldozatokat is vállalnak egy 
olyan cél érdekében, aminek a 
jelenben és a jövőben is értelme 
van. A két iskola összevonásá
nak lehetősége is felveti a kér
dést ezekben az emberekben, 
vajon érdemes-e, van-e értelme 
a társadalmi szolidaritásnak, il
letve ad-e hitelt annak az önkor
mányzatnak, aki ezt annak ide
jén elfogadta. A képviselő-tes
tületi tagoktól azt várjuk, hogy 
az itt élő emberek kívánságait to- 

w
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vábbítsák, érdekeit képviseljék 
Gyermekeink a 2. sz. Általános 
Iskolába járnak. Mi tudatosan 
választottuk számukra EZT a/ 
iskolát, bízva abban, hogy a/ 
általános iskola befejezéséig ide 
járhatnak. Az Aszódon folyó ok 
tatási tevékenység beszűkülésvi 
jelenti, ha ez a választási lehető
ség megszűnik. Büszkék va 
gyünk arra, hogy Aszód iskola* 
város. Szeretnénk, ha ez így in 
maradna az általános iskola terü
letén is.
Arra a kérdésre, hogy van e 

gyemtekhiány, a védőnők sin 
tisztikéi alapján bátran mond 
hatjuk, hogy a következő évek 
ben az előzőekhez hasonlóan 
alakul a gyermeklétszám (1991 
55 gyermek, 1994. 74 gyemiek 
1995. 67 gyermek, 1996. 58; 
gyermek, 1997. 61 gyemiek, 
1998. 59 gyemiek, 1999. 68 
gyermek, 2000-ben novemhei 
7-ig 64 gyermek). A helyzen irk 
köszönhetően bizonytalanok 
vagyunk és ez kiterjed a min 
dennapokra is.

Aggodalmainkat alátánias/l|a 
az október 30-i, Csengey Gus/ ] 
táv Általános Iskolai látogat! 
sunk is. Az épület meglévő 
adottságai, műszaki állapul! 
nem felel meg a felső tago/nlj 
összevonásával kapcsolatos igé 
nyéknek. Kevés a vizesblokk m 
ott tanuló gyerekek részére is, a 
tantermek kicsik, sötétek, s/(|*|

megjelenés:
T.H.iT1 "  ■

2001.'január 18.
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( iondolatok egy önkormányzati határozatról

( íyermekbarát kormány - gyermekbarát önkormányzat! ?
Mi mindig mindent újrakezd- 

iiink. Kormányokjöttek, kormá
nyok mentek. Mindig, minde- 
yy ik a saját koncepc ióját kívánta 
megvalósítani. A politika min
dig beleszólt az oktatás- és neve
li-,ügybe is. Nemegyszer kerül
lek háttérbe a bevált, pozitív irá
nyú kezdeményezések a meg
változott értékszemlélet miatt.

összevonás
kék a folyosók, a tornaterem el
választása nem megoldott. Most 
Is két osztály tornázik egyszerre. 
Az ebédlő jelenleg sem tudja 
biztosítani a tanulók kulturált ét
kezését. Az udvar áttekinthetet
len és számos veszélyforrást rejt 
magában. A zsibongók rossz idő 
esetén túlzsúfoltak.
Aggódunk gyermekeink bizton
ságos közlekedéséért (mindnyá
lunk előtt ismeretes a 3-as út for
galma). A pihenőövezetben el
helyezkedő 2. sz. Általános Is
kola biztonságos és szép környe
zetet biztosít a tanulók számára. 
Ragaszkodunk a pedagógusok
hoz, az iskolai munkájukkal ma
ximálisan elégedettek vagyunk. 
Gyermekeink családi légkörben, 
barátságos, biztonságos környe
zetben vannak egész nap. Az is
kolák összevonásával a rosszabb 
képességű gyerekek hátrányba 
kerülnek, hiszen a zsúfolt osztá
lyokban eltűnik az egyén (felzár
kóztatás, tehetséggondozás, 
esélyegyenlőség).
Végezetül szeretnénk néhány 

javaslatot megfogalmazni, ame
lyek a költségek csökkentése 
mellett a bevételeket növelhet
nék: energiatakarékos izzók, az 
épület kihasználásának növelése 
(nyári szünetben vándortábor, 
felnőttképzések beindítása, kul
turális rendezvények szervezé
se, bekapcsolódás a regionális 
munkaügyi központba, felnőtt 
torna, ebédlő kihasználása (bál, 
esküvő, rendezvények), a fűtés 
optimalizálása.
Bízunk abban, hogy a képvise
lő-testület tagjai figyelembe ve
szik a fent leírtakat.

A szülők

Európa felé haladunk, de mégis 
nagyon messze vagyunk tőle. 
Utánozni akarjuk Európát, 
ugyanakkor nem vesszük figye
lembe, hogy nálunk messze nem 
alakultak ki azok a feltételek, 
hogy ezt mindenben meglehes
sük.
Napjainkban háttérbe szorultak 
a hagyományos közösségi érté
kek, mint az engedelmesség, ajó 
magaviselet, az udvariasság, a 
tolerancia, helyüket átvette az 
önállóság, a határozottság, a ve
zetőkészség, az önérzetesség. 

Ismeretes, hogy a nevelési és 
közösségi értékeket a műveltség 
hordozza, a műveltség megala
pozója pedig az iskola. Az isko
la, amely az új generációt kell, 
hogy kinevelje. És nem mind
egy, hogyan.
Most, a XX. század végén kerül 
Magyarországon a közoktatás 
m indinkább ellehetetlenülő 
helyzetbe, amikor napról napra 
az bizonyosodik be, hogy egyre 
nagyobb feladat hárul az isko
lákra, nevelőkre, a pedagógu
sokra.
Természetesen vannak nagyon 

jól működő elit iskolák, váloga
tott gyerekekkel, megfelelő 
anyagi bázissal a hátuk mögött, 
alapítványi, egyházi iskolák, 
ahol szintén nem jelenthet gon
dot az anyagi támogatás. De mi a 
helyzet a nagy többséget magá
ban foglaló önkonnányzati in
tézményekkel?

A legegyszerűbb megoldás, 
amit a racionálisan gondolko
dók, csak a pénzszemléletet fi
gyelembe vevők hangoztatnak: 
vonjuk össze, szüntessük meg, 
zárjuk be! Mi lesz a gyerekek
kel? Ez már nem az ő gondjuk. 
Ezt oldják meg az intézmények, 
oldják meg a szülők...
Észre kell vennie minden nyitott 
szemmel járó embernek azon
ban, hogy a gyerekek élete nap
jainkban nagyon megváltozott. 
Ma már annyi mindenre kell fi
gyelniük - a felgyorsult élet, fel
gyorsult biológiai fejlődésük, 
izoláltságuk a családban, az in
formációrobbanás, a politika 
nem kímélő hírei stb. - nemcsak 
a tanulás a dolguk. Az iskolai

tanulás a gyerekek tevékenységi 
körében jóval hátrébb került. Az 
ismereteknek, a tudásnak az 
alapja ma egyre kevésbé az ok
tatás, az otthoni beszélgetés. 
Rengeteg információforrás áll 
rendelkezésre, amelyből sok 
mindent meg lehet tudni, de ez a 
tudás csak felszínes lehet.
A probléma az, hogy eközben el
marad a saját megismerés, a fel
fedezés, az értékelés, egyszóval a 
gondolkodás. Ezért nem tudnak a 
gyerekek önállóan, felelősséggel 
véleményt formálni és egyáltalán 
kommunikálni. Nagyon sokat vi
deóznak, tévéznek. A vizualitás 
felé fordulnak, a gondolkodás 
háttérbe kerül. Gondolatvilágu
kat legtöbbjüknek a brutális, bor
zalmakkal teli képek töltik ki, 
amit a videóélményekből, fil
mekből, egyes számítógépes játé
kokból vesznek.
Napjainkban, amikor a családok 
helyzete is megrendült, követke
zésképpen egyre több a szinte 
megoldhatatlannak látszó nevelé
si probléma, fokozott szükség 
van az elhivatott nevelői mun
kára. A külvilág értékvesztése kö
vetkeztében megnehezedett az is
kola értékközvetítő tevékenysége 
is. Statisztikai tény, hogy az ala
csony vagy egyáltalán nem isko
lázott szülők gyermekei között 
gyakoribb az általános iskolai si
kertelenség. És statisztikai tény az 
is, hogy Magyarországon minden 
hatodik(!) iskolai tanuló esetében 
korrekciót vagy terápiát igénylő 
személyiségzavarral számolha
tunk, így a nevelés még inkább ki
emelkedő hangsúlyt kap. Ezt a 
munkát pedig csak megfelelő kö

rülmények között lehet elvégez
ni. Ezért szeretnék bízni abban, 
hogy ebben az elanyagiasodott, 
érték nélküli világban talán mégis 
lehetne ezeken a problémákon se
gíteni. Hogy egy település számá
ra ne az legyen a perspektíva, 
hogy pont a gyerekeitől - a jövő
jétől - vonja meg a lehetőséget a 
normális, egészséges körülmé
nyek között való tanulásra, fejlő
désre. Ne a gyerekek életterét 
csökkentsék, ne az oktatáson - 
ami az eszközbeszerzést illetően 
úgyis a mélyponton van - próbálja 
meg visszaszerezni, amit esetleg 
máshol elveszített.
Túl gyakran hallhatunk a médi
ákon keresztül jelenlegi kormá
nyunk "gyermekbarát" politiká
járól. Csak azt nem tudom, hogy 
mit értenek ez alatt a fogalom 
alatt. Mert ha azt, hogy gazda- 
ságtalanság miatt szüntessünk 
meg, zsúfoljunk össze óvodákat, 
iskolákat, tegyük még nehezeb
bé jónéhány család amúgy is ne
héz helyzetét, akkor át kellene 
reformálni a magyar nyelvi fo
galomtárat is.
Azt mondják rám, hogy naív va
gyok. Meglehet. Vállalom ezt a 
tulajdonságot, mert még mindig 
bízom. Bízom vezetőink, az ál
talunk megválasztott képviselők 
humanitásában, empátiás képes
ségében. Bízom abban, hogyha 
jobban megismerik a körülmé
nyeket, belátják, hogy döntésük 
nem volt megalapozott. És bí
zom abban, hogy ezt a döntést 
meg lehet változtatni. Csak a 
gyerekek érdekében! A jövőnk 
érdekében!

Pardi Lászlóné

Készülődés a télre
Jégmentesítés: több helyen

Az idei tél egyelőre késik, s ezt a 
gyermekeken kívül aligha bánja 
bárki is. így van ezzel Tolmácsi 
Miklós, a GAMESZ vezetője is, 
aki elmondta: az enyhe időnek 
köszönhetően még nem kellett 
jégmentesítést végezni, és van 
esély, hogy az előre tartalékolt tíz 
tonna só elegendő lesz, nem kell 
újabb mennyiséget vásárolni.

A rossz idő esetén egyébként a 
GAMESZ a korábbitól jóval több 
helyen végez majd jégmentesí
tést. Ez annak a Multicarra szerelt 
új berendezésnek köszönhető, 
amelyet még tavaly vásárolt a vá
ros, ám a gyártó cég csak a tél vé
ge felé szállította le.

-erzé-



Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Új bizottsági tag
A képviselő-testület új tagot, 
Búzás Pál képviselőt delegált a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizott
ság megüresedett helyére. Mint 
arról már korábban beszámol

tunk, Chugyik János a Kossuth 
Lajos utca. 2. szám eladása körül 
kialakult vita után döntött úgy, 
hogy nem vállalja tovább ebben 
a bizottságban a munkát.

Górcső alatt a bérlők listája
Elkészült az a lista a közérde
kű lakások bérlőiről, valamint 
a közérdekű lakásra várókról, 
amit a képviselő-testület kért 
annak érdekében, hogy meg
tudja: jelenleg ki milyen jog
címen lakik ezekben az ingat
lanokban. A testületi ülésen 
aztán kiderült, éppen ez hi
ányzik az iratról.
A képviselők közül néhányan 

azért hiányolták ezt az adatot, 
mert szerintük ez lényeges 
szempont althoz, hogy eldönt
sék: eladják-e vagy sem az ille
tőnek az éppen szóban forgó la
kást. Bagyin Józsefpolgármester 
arról tájékoztatta képviselőtár
sait, hogy mindössze egy polgár 
lakik úgy aszódi szolgálati la
kásban, hogy nem köti helyi in
tézményhez lakásbérleti szerző
dés. A bérlakásként használt in
gatlanba egy csere következté
ben került, melynek lehetőségét 
számára korábban a gödöllői Já
rási Hivatal művelődési osztálya 
biztosította.
Kvaka István azt kifogásolta, 

hogy a közérdekű lakások egy 
része szociális bérlakásként 
funkcionál. A város első embere 
erre úgy reflektált, hogy akad 
olyan bérlő, aki nyugdíjasként, 
házastársa jogán került szolgála
ti lakásba. Az ily módon vegyes
sé váló lakóközösségek úgy jöt
tek létre, hogy egy-egy szükség-

helyzet megoldásakor elsősor
ban az intézmények érdekeit 
vették figyelembe, de másodsor
ban a magánember érdekeit is.
Kissné Kulybus Gizella jegyző 

elmondta: a képviselő-testület 
1997-ben - az új lakástörvény 
megszületése után, amikor újraal
kotta a szolgálati lakásokról szóló 
rendeletét - nem tehette meg azt, 
hogy figyelmen kívül hagyja a 
szolgálati lakások bérlőivel ko
rábban kötött bérleti szerződése
ket. A képviselő-testület akkor 
úgy döntött, hogy az önkormány
zat közigazgatási területén annak 
ad közérdekű célú lakást, akinek 
szükségesnek tartja.
A testület hosszas eszmecsere 

után úgy határozott, a közérdekű 
célú lakások bérleti szerződéseit 
meg kell vizsgálni ahhoz, hogy 
dönthessenek a szóban forgó in
gatlanok további sorsáról. A 
munka elvégzésére a Jogi és 
Ügyrendi, illetve a Városfejlesz
tési Bizottság tagjait kérték fel.

Időközben megérkezett a Ko
ssuth Lajos u. 60-62. számú épü
let lakásainak felértékelése. (A 
több hónapos késésnek az volt az 
oka, hogy az épület nem szerepelt 
a gödöllői földhivatal nyilvántar
tásában). A képviselő-testület en
nek figyelembevételével dönthe
tett az értékesítésről. Ennek pon
tos részleteiről lapunkjanuári szá
mában számolunk be.

December 9-én 8 órától 
december 11-én 8 óráig: 

Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Baross u. 5.
Tel: 06 20 9566-529

December 16-án 8 órától 
december 18-án 8 óráig 

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5.
Tel: 06 20 9566-529

December 23-án 8 órától 
december 27-én 8 óráig 

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3. 

Tel: 06 30 9229-420

December 30-án 8 órától 
január 2-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Tel: 30275-4718

ASZÓDI

MENJÜNK "VILÁGGÁ"!
A Tourinform Gödöllői Régió

tájékoztató rovata t o u g H n io m i

Ismerje meg a fóti 
római katolikus templomot!

1845-ben gróf Károlyi István 
templomot kívánt építtetni, 
amely egyben az egész család te
metkezési helyéül is szolgál. A 
tervek elkészítésére Ybl Miklóst 
kérte fel, s bár a szabadságharc 
alatt és a gróf raboskodásának 
idején szünetelt az építkezés, 
1855-re elkészült az épület. Ma a 
Vigadó mellett ez a magyar ro
mantika legjelentősebb alkotása. 
Valójában nem egy, hanem ket

tő, egymás fölé épített templom
ból áll a négytomyos, háromha
jós, monumentális építmény. A 
homlokzaton a Szeplőtelen Szűz 
3 méter magas szobra látható. A 
jobboldali torony alatt lévő ká

polnában van Szent Lucentni'. 
vértanú ereklyéje, egyházi tekin 
tetben a templomnak ez a legna
gyobb kincse. A vértanú földi 
maradványait IX. Pius pápa 
ajándékozta a templomnak.

Cím: 2151 Fót Vörösmarty u. 2 
T:27/3S8-083

Nyitvatartás és idegenvezetés: 
8-12 és 14-18 óra között. 

Előzetes bejelentkezés alapján 
idegennyelvű vezetés 

Belépő: egységesen 1001-i

Mile Mái In
irodavezető 

(Fotó: Rácz ZoltánI

Á L L u m m m i  ügyslct

Mi is az a to u rB n ío r iü  ?
Magyarország több mint 100 

településén várja Önt az itthon 
és külföldön egyaránt jól ismert 
jelképpel jelzett turisztikai in
formációs iroda, amelyben tá
jékozódhat a település, az adott 
régió, sőt az egész ország tu
risztikai kínálatáról.
A Tourinform irodák munkatár
sai magyar és idegen nyelven 
készséggel tájékoztatják Önt 
szálláshelyekről, vendéglátóhe
lyekről, közlekedésről, progra
mokról, látnivalókról, szolgálta
tásokról.

A Tourinform irodákban hozzá 
juthat ingyenes turisztikai kiad 
ványokhoz, vásárolhat térkC|K- 
két, útikönyveket, turisztikai 
kártyákat, képeslapokat, lefog 
laihat helyi turisztikai progran u. 
kát, szálláshelyeket, jegyet váll* 
hat különféle rendezvényekre. 
Szeretettel várjuk Önt a Tourln 
form Gödöllői Régió irodájA 
bán a Királyi Kastélyban!

Telefonszámaink:
28/ 415-402
28/ 415-403
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Kék hírek

Betörés nappal, 
fosztogatás éjszaka

Már több, mint 500fő  dolgozik Aszódon

A Fritz nem megy el, 
csak átalakult

Az elmúlt időszakban számos 
bűncselekmény történt Aszó
don. A tettesek szerencsére se
hol sem távoztak túlságosan 
nagy értékkel, bosszantó vi
szont, hogy egyre gátlástala
nabbak.
Jól mutatja ezt az a napközben 
elkövetett betörés, amelyet a 
Vörösmarty utcában követtek 
cl. A rablók itt azért nem végez- 

| hették el maradéktalanul a ter
vüket, mert a néhány házzal ar
rébb dolgozó tulajdonos haza- 

í ugrott, hogy bekapcsolja a fu- 
I lést. A tettesek meghallván a 

zajt, mintegy 70 ezer forint érté
kű arany ékszerrel a kert irányá
ban oldottak kereket.
Szintén vakmerőén dolgozott az 

[ ii tolvaj, aki a Kossuth Lajos ut- 
[ cában úgy fosztotta ki egy kis

teherautó vezetőfülkéjét, hogy a 
[ sofőr hátul pakolt. A vezetőfül

ke ajtaja zárva volt, amit a tettes 
I speciális módszerrel felfeszített.
| Feltehetőleg éjszaka dolgoztak 

azok a tolvajok, akiknek a nyil
vános telefonfülkék lettek az ál- 

[ dozatai. A készülékeket nem 
i rongálták meg, "csupán" a pénz

tartályt feszítették fel, és vitték el 
rendre a benne található forin- 

: tokát.
Nem maradt ki a szórásból a 

Falujárók úti lakótelep sem. Itt 
egy Ladából szívta ki ismeretlen 
tettes a benzint.
A rendőrség is úgy látja, hogy az 
autósoknak még mindig tanulni
uk kell a körforgalom szabálya
it. Talán nem árt feleleveníteni, 
hogy a körforgalomban haladó
nak van elsőbbsége az oda be
hajtani igyekvővel szemben. Ezt 
a szabályt főleg a Hatvan felől 
érkezők nem tartják be, mivel 
azt gondolják, azért illeti őket el
sőbbség, mert irányváltoztatás 
nélkül hajtanak tovább. A 
KRESZ szerint azonban ez nem 
így van. A rendőrség szakembe
rei szerint egyébként azért is kell 
fokozott körültekintéssel közle
kedni, mert az úttorkolatok túl
ságosan közel vannak egymás
hoz.

A rendőrség végül arra kéri az 
ingatlanok tulajdonosait, hogy a 
karácsonyi ünnepek idején le
gyenek körültekintőek, gondo
san zárják a lakásuk, házuk ajtó
it, ha eltávoznak otthonról, és 
igyekezzenek megszervezni, 
hogy a szomszédok az ő tulajdo
nukra is figyeljenek. Érdemes 
feljegyezni például az utcába be
hajtó idegen autónak legalább a 
rendszámát és a színét (a típus 
megállapítása manapság nem is 
olyan könnyű, mivel a gépko
csik többsége nagyon hasonlít 
egymásra).

*

A rendőrség munkatársai vége
zetül kellemes karácsonyi ünne
peket és békés, boldog új eszten
dőt kívánnak minden aszódi pol
gárnak.

Az elmúlt hetekben olyan 
pletyka volt hallható Aszódon, 
hogy a Richard Fritz Kft. elköl
tözik városunkból. A "jól infor
máltak" úgy tudták, hogy az 
üzemet Romániában építik új
ra, mert ott olcsóbb a munka
erő. Lapunk a legilletékeseb
bet, Klaus Ottenbacher urat, az 
aszódi üzem igazgatóját kér
dezte meg a témával kapcso
latban.

- Őszintén szólva meglepett a 
dolog, mert szó sincs arról, hogy 
elhagyjuk Aszódot. A híreszte
lés onnan indulhatott el, hogy 
vállalatunknak 2000. szeptem
berétől megváltozott a tulajdo
nosi szerkezete. Az új tulajdonos 
a Quadriga Capital GmbH lett. 
Mindez a mi cégünk mindenna
pi életében - ajelentős tőkeinjek

ción túl - nem hoz változást, oly
annyira nem, hogy a jelenlegi 
nevünk is megmarad.

A Richard Fritz Kft. az utóbbi 
időszakban jelentős fejlesztése
ket hajtott végre aszódi üzemé
ben, amely egyébként a legna
gyobb az anyavállalat üzemei 
közül. Nemrégiben készült el az 
új, 1300 négyzetméteres csarno
kuk, ahová a napokban érkeznek 
meg az új gépek. A profil nem 
változik, továbbra is személy- 
gépkocsikhoz gyártanak műa
nyag és gumialkatrészeket, illet
ve számos típus oldalszélvédő
inek körbefröccsöntését végzik. 
Termékeik 60-70 százaléka a 
Volkswagen konszern tagjainak 
autóiba (Volkswagen, Audi) ke
rül, ám szeretnének a francia pi
ac (Renault) felé is nyitni. Né
hány új üzemük is épül a határa
inkon túl, például Szovákiában, 
és esetleg Spanyolországban. 
Utóbbi esetében kimondottan a 
SEAT gyár igényeit kívánják ki
elégíteni.

A beszélgetés során szó esett a 
munkaerő kérdéséről is. Otten
bacher úr úgy nyilatkozott: alap
jában véve meg vannak eléged
ve munkásaik teljesítményével - 
jelenleg több, mint 500 ember 
dolgozik három műszakban ná
luk -, ám az utóbbi időszakban 
némileg lanyhult a munkatelje
sítmény. Ez azt jelenti, hogy töb
ben mennek betegállományba és 
nagyobb a fluktuáció is. Ennek 
ellenére nem küzdenek munka
erőhiánnyal, bár augusztus és 
szeptember környékén a terme
lés fokozása érdekében új mun
kásokat vettek fel.

Ottenbacher úr szerint manap
ság felelőtlenség hosszú távra 
tervezni. Azt viszont bátran kije
lentette, hogy a Richard Fritz 
Kft. öt évig még biztosan mű
ködni fog Aszódon.

R. Z.

A Richard Fritz Kft. 
felvételt hirdet!

Jelenleg vállalatunk területén 
üzemelő Gumi üzembe keresünk 

férfi munkaerőt

vulkanizáló munkakörbe.

F e lv é te li k ö v e te lm é n y :

szakmunkás bizonyítvány

J e le n tk e zé s :

Személyesen kedden és csütörtökön 
’ 10.00-től 11.00-ig. \  ,
Tel.: 06-28-400-680 
személyügyi vezető
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Sok önzetlen segítő akadt

Hogyan tehetjük gyermekeinket boldogabbá ?
A közelmúltban a Napsugár 

óvodások szülei aggódtak gyer
mekük óvodai elhelyezése mi
att. Természetes dolog a szülők 
azon törekvése, hogy gyerme
keinek a legjobbat nyújtsa. Kö
zülük többen megfogalmazták, 
hogy a szakszerű foglalkozáso
kat ők nem tudják pótolni.

Eddigi pályafutásom alatt elő
ször találkoztam ilyen nagyará
nyú szülői megkereséssel, ennyi 
óvodai n ev e lé s t igény lő  
szülővel. Ez tény, ami kicsit a 
pedagógusoknak is erőt ad a to
vábbi munkájukhoz.

Változó világunkban a szük
ségleteink is változnak. Mégis, 
jól bevált szokásainkhoz, tevé
kenységünkhöz visszatérünk 
nap mint nap. Értékeinket na
gyon szeretnénk megőrizni, á- 
polni. Melyek ezek?

Manapság vissza nem térő al
kalmakat kell megragadni. Sok
szor harcolni és nem feladni: az 
időt. Talán most ez a legnagyobb 
legnagyobb érték, amire gyer
mekeink vágynak. Könnyebb 
megvenni a Mikulás csomagot! 
Hogyan lehet másképpen örö
met szerezni?
A mi óvodánkban nagyon fon

tos, hogy szeretetteljes legyen az 
ajándékozás! Közösen, az óvó
nők a szülőkkel munkadélutá
non készülnek a Mikulás megle
petésekkel, adventi és kará- 
csonyvárásra készített eszkö
zökkel. Erősítjük ezzel azt a 
szemléletet, hogy az embernek a 
gyermeke a legfontosabb. A kö
zös munka arra is lehetőséget ad, 
hogy összekovácsolódjunk a 
társasági életre, egymás meg
ismerésére, barátságok szövő- 
désére. Beszélgetés közben 
megszületnek a csodálatos alko
tások, amelyeket egyik évben 
sem lehet leutánozni. Bennük 
van ugyanis a szív melege.
A gyermekek persze azért más 
édességre is vágynak. Ezúton 
mondunk köszönetét a Túrái 
ÁFÉSZNAK a tőlük kapott sza
loncukorért, melyet a Mikulás
napi és a karácsonyi ebéd mellé 
osztunk.

A minap kedves meghívást 
kaptunk Búzás János képviselő 
úrtól, aki az új üzletközpont 
boltosaival közösen december 
6-án Mikulás délelőttöt szervez 
óvodánk csoportjai részére. Na
gyon örülünk ennek a kezde

ményezésnek, a figyelemnek a 
legkisebbek felé fordulása na- 
gyonjólesik.
Nem hagyhatom feledésbe me
rülni az évnek az óvoda szem
pontjából kiemelkedő esemé
nyeit. Óriási összefogásra volt 
szükség az udvar játéklehetősé
geinek bővítésére. A szülőkkel 
együtt izgultunk, hogy még a 
rossz idő beállta előtt elkészül
jön a fából épített várunk, ame
lyet Bártfai László tervezett. Kö

Nyuszi csoport: Vanóné Bazán 
Ildikó, Szikom Zsoltné, Majoros 
Zoltán, Bodai Jánosné, Lukács- 
kó János, Nyíri Zsolt.
Maci csoport: Adámi Lászlóné, 
Tallósiné Mérés Tímea, Németh 
Imréné, Ungi Gáborné, Valkóné 
Varga Márta, Dudás Istvánná. 
Süni csoport: Pála Sándorné, 
Nagy Tamás, Pekárné Vida 
Krisztina, Faragó Tamás né, 
Bodor Zoltán.
A  szülők között felvetődött egy, 
az óvodát segítő egyesület létre

A gyermekek plakátja 100 ezret ért

szönet érte. A vár anyagának 
árát a Generali-Providencia pá
lyázatán nyert 100 ezer Ft fe
dezte. Ám ettől még nagyobb ér
tékű a szülők által elvégzett tár
sadalmi munka. Kakucs Tibor és 
Ferenc, Tóth Sándor, Káposzta 
Károly, Harcsás János, Szikom  
Pál, Molnár Csaba, Sztriskó Ist
ván, Kocsis László, Novák Lász
ló, Kvák Tibor, Bodai János, 
Bor kész Tibor, Kiss Attila, Hor
váth Zsolt, Bartha Gusztáv, Bo
dor Zoltán, Kárász Pál, Búzás 
János, az Aszód Városért Ala
pítvány, a Barkácsház és a GA- 
MESZ sokat segített nekünk. 
Kiss Gábor és feleségének áldo
zatos munkája, valamint beosz
tottjaik többnapos tevékenysége 
varázsolta a játszóház-pódium- 
ra, valamint a mozgásfejlesztő 
várra a tetőszerkezetet.

Az óvodai csoportokat közvet
lenül segítő munkaközösségek 
tagjai szintén nagy áldozatkész
ségről tettek tanúbizonyságot. 
Ebben az évben kiemelkedtek: 
Katica csoportból: Tolmácsi 
Lászlóné, Bartók Bence és csa
ládja, Pásztor Jánosné, Kis Gá
borné, Molnár Árpád, Bodovics 
Jánosné.

hozásának gondolata.
Óvodánkban tavaly a Nyuszi 

csoportban indult az Óvodai ne
velés a művészet eszközeivel cí
mű programunk, amelyben 
meghatározó a csoportokban ki
alakított színek harmóniája. Na
gyon szép szobát sikerült kiala
kítani a Katica csoportban ( ahol 
idén a program folytatódott) 
Kiss Józsefné, Éviké által, aki
nek ezúton köszönjük az ehhez 
biztosított napsárga anyagot. Az 
egész csoport részére sikerült 
megvarrni a függönyöket, térí
tőkét, drapériákat.

Szintén előtérbe helyezzük az 
egészséges életmódra nevelést. 
A szülők segítsége nélkül nem 
sikerülne megrendezni a gyü
mölcsnapokat, megoldani a só
barlangok működtetését.
Az őszi "Egészségünkért" na
pon a Süni és a Maci csoport 
rajzkiállítást szervezett. Jól si
került a Süni csoportban tartott 
egészségügyi vetélkedő. Nye- 
meczné Andó Edit a gyermek- 
jóléti szolgálat vezetője érdekes 
kérdésekkel mélyítetteb el a 
gyermekek tudását. A jó  vála
szokért vitamin pezsgőtablet
tákat, gyümölcsöt, kifestő

könyveket adott.
Jól működött az OVI Galéria is, 
amellyel gyermekeink szépér
zékét igyekszünk fejleszteni. A 
környékbeli és a helyi művé
szek szívesen állítanak ki itt. A 
következő alkalomra Ladócsy 
László festőművészt szeretnénk 
megnyerni. Az immár hagyo
mányosnak mondható március 
15-ei kiállításra is igen gazdnp. 
anyag érkezett. Ezúttal arra kér
tük a gyerekeket, rajzolják le, 
milyennek képzelik Aszódot ii 
következő században. A rajzok 
azt mutatták, óvodásaink zöld
területeket, sportlétesítménye
ket, szabadidő parkot szeretné
nek.

Ebben az évben még les/ 
programunk. December 19-én ii 
Podmaniczky Zeneiskola köz
reműködésével óvodánkban ka
rácsonyi koncertre kerül sor. 
írásommal azért adtam egy kis 
ízelítőt az óvoda életéből, hogy 
érzékeltessem, a felnövekvő 
nemzedék nevelése mennyin' 
ránk háruló feladat.
Boldog Karácsonyt!

Balogh Jánosul 
Óvodavezch i

Fák az
újszülötteknek
A képviselő-testület döntése 

értelmében minden 2001-ben 
megszületett aszódi gyermek 
nevében egy-egy fát ültet az ön 
kormányzat. A facsemeték n.if.s 
valószínűséggel a Millenniumi 
Emlékparkban kapnak helyei 
Gondozásuk a szülőkre vili 
majd, cserébe viszont a fák a/ 
újszülötteik nevét kapják. Am 
né Kulybus Gizella jegyző t(\)M 
koztatása szerint egy esztendő 
ben általában 50 - 60 gyermek 
születik Aszódon, így egy s /i j i ; 
kis liget alakulhat ki ezen a 
területen. Szép gesztus ;i/ n, 
hogy a város szeretné köszön j 
teni a 2001.évben elsőként s/t) 
lető fiút és lányt. A díszoklevél 
és díszmappa átadására imgjA 
valószínűséggel a februái 9 >M 
városi ünnepségen keiül 11* 1] 

U /
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Petőfi szavalóverseny

Folytatódott a hagyomány
November 11 -én immáron 26. 

alkalommal került sor váro
sunkban a körzeti Petőfi szava
lóversenyre. Az esemény ezúttal 
is a költőre való megemléke
zéssel és koszorúzással kezdő
dött. A Petőfi Múzeum előtti té
ren Viszóczky Ilona megbízott 
múzeumigazgató idézte fel a 
lánglelkű poéta Aszódon töltött 
három esztendejének mozzana- 
tait. A Vécsey Károly Helyőr
ségi Klub színháztermében há
rom kategóriában több, mint 40 
szavaló versengett egymással, 
melynek végén a Pécsi Ildikó 
színművész vezette zsűri az 
alábbi döntést hozta:

Alsó tagozatosok:

1. Gádor Dorottya II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Iskola, Galgahévíz
2. Tamás Gábor Fabriczius Jó
zsef Ált. Iskola, Veresegyház
3. KruppaKirill Petőfi Sán

dor Általános Iskola, Gödöllő 
A zsűri különdíját Stefanov 
Emília ( Ikladi Ált. Iskola) kapta.

Felső tagozatosok:

1. Ivánkovics Réka Szemere 
Pál Általános Iskola, Pécel
2.  Kováts Brigitta Széchenyi 
István Általános Iskola, Dány

Gasparik Gábor, a III. 
kategória győztese

3. UrrÁgnes Csengey Gusztáv 
Általános Iskola, Aszód 
Különdíjban részesült Blau- 
bacher Tibor ( Ikladi Általános 
Iskola).

Középiskolások:

1. Gasparik Gábor Petőfi Sán
dor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola, Aszód
2. Szabó Katalin Ráday Pál 
Gimnázium, Pécel
3. Seben Glória Evangélikus 
Gimnázium, Aszód

A Közművelődés Otthona által 
rendezett verseny főszponzora a 
Korona Kiadó Kft. volt, mellette 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub, a Fáma Kft., Búzás János 
vállalkozó, valamint Asztalos 
Tamás és Magyar Zoltán támo
gatta az eseményt.

R.Z.

Az új
esztendő elé
Megint eltelt egy év. Lassan 

számot vetünk, mit is hagyunk 
magunk mögött. A minap vé
giglapoztam az Aszódi Tükör 
idén megjelent számait, s bi
zony rácsodálkoztam, mi min
den történt velünk ebben az 
évben. Szívből köszönöm Ö- 
nöknek, hogy megtiszteltek 
bizalmukkal, s értesítettek 
fontos eseményekről, gond
jaikról, örömeikről. így szü
lethettek meg a település min
dennapjait tükröző írások. 
Most olyan mondat követke

zik, amelyet nem szívesen 
írok le, mégis muszáj. A lap 
ára januártól 60 Ft-ra emelke
dik. Viszont azok az olvasók, 
akik 2001. január 3 1-ig előfi
zetnek az újságra, jövőre is a 
régi áron kapják azt. Kérem 
Önöket, a következő eszten
dőben is jó  szívvel lapozgas
sák az Aszódi Tükröt.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Petőfi és a napi politika
Az immár huszonhatodik al

kalommal megrendezett körzeti 
Petőfi szavalóverseny megnyi
tóján Bagyin József polgármes
ter úr többek között arról beszélt, 
hogy a napi politika mennyire 
kisajátítja magának Petőfi Sán
dort. Példaként említette a múlt 
évben Segesvár közelében felál
lított Petőfi-szobor avatását, a- 
mikor az esemény felkent szó
nokai nem a nagyszerű költőről, 
hanem szobrának avatása ürü
gyén aktuális politikai kérdé
sekről szónokoltak.
Hadd tegyem hozzá a Petőfi em
lékét napi politikává silányító te
vékenységhez azt is, amiről pol
gármester úr nem szólt. A "bar- 
guzini lelet"-re gondolok. Mor
vái Ferenc vállalkozót - a "ka- 
zánkirályt'' - mindenki üzleti fo
gással vádolja, mert ráköltött az 
ásatási munkákra több, mint 
tízmillió forintot. Csak azt nem 
értem, miért lenne üzlet egy i- 
lyen szándék és tett, ha az áldo
zatot hozó nem kap az áldozat 
ellentételezéseként semmit.

Mert Morvái Ferenc eddig sem
mit nem kapott rágalmakon és 
gyalázkodásokon kívül. Nem a- 
datott meg neki, hogy a min
dent eldöntő DNS-vizsgálatok
hoz szükséges csontminta véte
lére sor kerülhessen. Ugyanis 
Hrúz Mária, az édesanya vagy a 
költő öccsének, Istvánnak né
hány grammnyi csontja elegen
dő lenne a kérdés eldöntéséhez. 
Igaz, ha bebizonyosodnék, hogy 
Barguzinban valóban a nagy 
költő földi maradványait találták 
meg, akkor Morvái megdicső- 
ülne, s oda lenne a legenda! Vi
szont gazdagabbak lennénk egy 
bizonyossággal. Ha viszont az 
derülne ki, hogy mégsem Petőfit 
találták meg a kutatók, akkor 
Morvái pénze ablakon kidobott 
pénz lenne, s maradna továbbra 
is a legenda a költő eltűnéséről, 
esetleges haláláról.
Úgy tűnik, sokaknak fontosabb 
a legenda, mint az esetleges 
bizonyosság. A Petőfi Társaság 
nem aszódi illetőségű országos 
elnökségi tagja szerint a

Társaság vezetőségének több- Mivel azonban polgármester úr 
sége is a legendát félti. A Ma- neveket nem említett megnyi- 
gyar Tudományos Akadémia tójában, én is hallgatok. Csupán 
már beadta a derekát. Már csak annyit jelzek: a Petőfi család sír- 
egy politikuson múlik a csont- emlékét őrző temető fővárosi 
minta vétel engedélyezése, kezelésben van. Honig Antal

Aszódi siker Gödöllőn

“Vásznakat
"Vásznakatfeszít a szél" címmel 
immár 6.alkalommal tartottak 
Gödöllőn vers-és prózamondó 
versenyt Erzsébet királyné em
lékére.

A rendezvényre a Királyi Kas
tély dísztermében került sor a 
Gödöllői Királyi Kastély Bará
tainak Egyesülete és a Juhász 
Gyula Városi Könyvtár szerve
zésében november 18-án. Mint
hogy a királyné nagyon szeretett 
utazni, idén a gyerekek utazás
ról, közeli vagy távoli tájakról 
szóló versekkel, prózarészle
tekkel jelentkezhettek. 54 lelkes 
kis -és nagydiák versengett. A 
produkciókat három kategóriá
ban értékelték, külön díjazták a 
10-12, 13-14 és a 15-20 évesek

feszít a szél”
csoportját. Egy igazán hozzáértő 
zsűri - melynek elnöke Pécsi 
Ildikó színművész volt- válasz
tottaki a legtehetségesebbeket.

A szavalatok nagyon változa
tosak voltak, minden gyermek 
igyekezett az egyéniségének 
leginkább megfelelő müvet vál
asztani. Iskolánkat, a Petőfi Sán
dor Gimnáziumot és Gépészeti 
Szakközépiskolát két tanuló 
képviselte, igen eredményesen. 
Fodor Éva 10.a osztályos tanuló 
I. helyezett lett Márai Sándor: 
Mint a hal vagy a néger című 
versével (felkészítő tanára: Ho
nig Antal). Veres Adám 9.a osz
tályos tanuló különdíját kapott 
Baudelaire: Utazás című versé
nek elmondásáért. F.É.
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Egy kis nyelvelés

Egyenlőre
Sok olyan szavunk van, ame

lyek között a kiejtésben - általá
ban párokba rendeződve fordul
nak elő - alig észlelünk különb
séget, sőt jelentésük között is ta
lálunk összefüggést. Közismert 
közülük az ijedség-ijedtség; fá 
radság-fáradtság szópár. Ilyen
nek tűnik az egyelőre-egyenlőre 
kettős is, bár egészen másról van 
szó.
Az ijedség jelentése ijedelem, 

megijedés, az ijedtségé pedig " 
annak állapota, aki megijed". 
(Magyar értelmező kéziszótár)
A fáradság "fárasztó, kimerítő 

tevékenység" (Magyar értelme
ző kéziszótár), a fáradtság fáradt 
állapot. Például: Sok fáradságá
ba került, amíg elérte célját. Az
az sokat kellett fáradoznia célja 
eléréséért. Illetve: A fáradtságtól 
elgyengülve azonnal elaludt. 
Azaz: fáradt állapotban volt és 
álomba merült.
Az egyelőre és az egyenlőre en
nél valamivel bonyolultabb. Ere
detük is eltérő, de most elsősor
ban a használatukkal kívánok 
foglalkozni, hiszen a mindennapi 
nyelvhasználatban nagyon keve
sen használják helyesen a két 
szót. Általában minden helyzet
ben az egyenlőre alakot részesítik 
előnyben, pedig jelentésük igen
csak eltér.
Az egyenlőre - az egyenlő mel
léknév határozóragos alakja. Je

lentése más szóval: egyforma. 
Például: Pista egyenlőre vágta a 
rózsa hajtásait. Vagyis egyforma 
hosszúra.
Az egyelőre - s ez az, amit na

gyon sokan nem érzékelnek a 
két szó közti választáskor - sza
vunk szófaja határozószó je le n 
tése pedig "Most és egy ideig". 
(Magyar értelmező kéziszótár). 
Például: Egyelőre nem érek rá. 
Azaz: most nincs időm, s egy 
ideig nem is lesz.
Persze a fentebb említett jelen

tés mellé - legalábbis tréfás szó
alakként - találhatnánk új jelen
tést a címbeli szónak is. Egysze
rűség kedvéért: a kannás borok 
mindenféle hazug fajtamegne
vezése helyett nemes egyszerű
séggel be lehetne vallani az iga
zat, ha feliratként a borfajta meg
nevezésére azt imák a címkére: 
"Egyenlőre". Ebben az esetben 
viszont már összetett szóval len
ne dolgunk.

-g -l

Kepes András:

Iajanlatai Történetek
Azt hiszem, nem túlzás azt állí

tani, hogy milliók örültek, ami
kor Kepes András visszatért a 
képernyőre. A tévés sztár - akit 
két évvel ezelőtt már a média is 
majdnem eltemetett - most új 
műsorral jelentkezett, amely 
rendezésében ugyan eltér a ko
rábbiaktól, ám jellegében mégis 
hasonlít az elődhöz: olyan em
bereket ismerhetünk meg, akik 
valamilyen szempontból külön
legesek, ám mégis azt érezzük, 
ugyanolyanok, mint mi.
Kepes András nemcsak jól kér

dez, hanem rendkívül szelleme
sen és színesen ír is. Tavaly az év 
sikere a Kepes Krónika első ré
sze volt, a könyv hónapokon ke
resztül vezette a slágerlistát. A 
második rész a szerző négy föld
részen megélt kalandjait, törté
neteit tartalmazza. Lelki szeme
ink előtt újra megjelenik Waya- 
man apó, a Francia Amazónia 
őslakosa, aki Budapestre is el
jött, megnézni Kepes faluját. De

legalább ekkora élmény olvasni 
a dalai lámával készített interjú 
ról vagy arról, hogyan sikerüli 
becserkésznie olyan neves sztá
rokat, mint a híres regényírói, 
Garda Marquez-t vagy Sir Dá
vid Attenborough-t, a világhírű
vé vált Elet a Földön című tér 
mészetfilm-sorozat rendezőjét. 
És benne vannak a könyvben az 
én kedvenceim, a Lukács család 
is, akik húsz gyermeket nevel
tek, nevelnek a fácánkerti tanya 
jukon.

Kepesnek köszönhetően tehál 
körbeutazzuk a világot. Az útiél
mények valóban pazarok és 
irigylésre méltóak. De gyaní
tom, az olvasó legalább ennyire 
fog örülni annak a fejezetnek is, 
amely magáról a szerzőről, az ö 
életéről, betegségéről és magán
életéről esik szó. Egy biztos, 
ajánlati könyvünket könnyű les/ 
felvenni, és nehéz lesz letenni.

R. /,.

Szívet-lelket melengettek a győri pantomimesek

Ludas Matyi előadás kétszeresen is némán
Sokszor és sok helyen láttam már 
Fazekas Mihály: Ludas Ma-tyi 
című müvének színházi elő
adását, ám pantomimesek pre
zentálásában még sohasem. A 
novemberi, aszódi előadás elé

Proqramajanlo
December 8-án 15 órától Ka

rácsonyra hangoló címmel a 
gyermekeket várják a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klub szín
háztermébe. A délután folyamán 
a karácsonyi díszek készítésén 
túl sok-sok meglépés is várja a
kisebb nagyobb csemetéket.

*

A Szent Év alkalmából millen
niumi hangverseny lesz de
cember 9-én 17 órakor az aszó
di római katolikus templomban. 
Közreműködik Mukk József 
operaénekes, Petrován Mária és 
Füri Gábor orgonamüvészek, a 
budapesti Szent Domokos temp
lom énekkara, valamint az aszó

di evangélikus és katolikus egy
ház énekkara. Vezényel Varga 
László, az Országos Magyar Ce
cília Egyesület zenei főigazgató
ja. A belépés díjtalan, minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

*

December 13-án 17 órakor a 
Podmaniczky-kastély dísztermé
ben kórustalálkozóra kerül sor.

*

A Podmaniczky Zeneiskola 
karácsonyi koncertje decem
ber 20-án 18 órakor kezdődik a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
színháztemiében. Közreműköd
nek a zeneiskola szólistái és ze
nekarai.

azonban azért is tekintettem fo
kozott várakozással, mert a fel
lépő művészeknek a mutogatás, a 
testbeszéd szinte az egyetlen 
kifejezési eszközük, lévén, hogy 
süketnémák.
A Siketek és Na

gyothallók Szövet
ségének társulata 
csodát tett ezen az 
estén. Mind a Fa
zekas-darab, mind 
az ezt követő Cir
kuszi produkció 
zajos sikert aratott.
Az ember annyira 
az előadás hatása 
alá került, hogy 
csak egy idő után kezdett el azon 
gondolkodni: hogyan is lehetett 
ezt így betanítani fogyatékos em
bereknek.
- Mindenképpen több időre van 
szükség egy-egy darab megtanu
lásához. Magának a műnek a ki
választása sem könnyű, hiszen na
gyon sok az idős sorstárs közöt
tünk, és erre mindenképpen tekin
tettel kell lennünk - felelt érdeklő

désemre Szabó Mihályné Zsóka, 
az egyesület Győr-Sopron megyei 
szervezetének elnöke. Biztatónak 
tartja, hogy az egészséges embe 
rek ma több figyelmet szentelnek 
fogyatékos társaikra. Ez a most 211

éves társulat életében is megmu 
tatkozik, hiszen egyre sűrűbben ib 
egyre több helyre hívják őket sn  
repelni. Nyáron például Gödöllőn 
léptek fel, s valószínű, hogy jövőn* 
is meghívást kapnak. Jó lenne ökrt j 
újra látni Aszódon is. A moslmi! 
előadás az Aszód Ifjúságért Alii 
pítvány támogatásának köszönlw* j 
tőén jött létre.

Kép és szöveg: 11/
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(gyerekek a ciánszennyezésről

Pályázatok
csengeys érdekeltséggel

A székesfehérvári Gaia Kör
nyezetvédő Egyesület rajz- és 
n odaírni pályázatot hirdetett 
Általános- és középiskolások 
i/ámára. A pályázat célja, hogy 
n 2000. évi tiszai cianid mér
gezés kapcsán felmerült környe
zeti ártalmakra felhívja a tanulók 
figyelmét, hogy ezáltal a termé
szetet érzékenyen és értőn fi
gyelő környezetvédő felnőttek
ké váljanak.
Iskolánkból négy tanuló pályá
zott:
I Máldrik Anna 6.z osztályos 
Innuló - Ponty Aladár kalandja 
c. írásával.

2. Szenoráczki Réka 6.z osztá
lyos tanuló A cián című versé
vel.
3. Török Ivett 5.a osztályos ta
nuló A cián című elbeszélésével.
4. Braun István 5.a osztályos 
tanuló Egy béka élete című me
séjével.
A munkáik értékelése még most
van folyamatban.

*

Az AIDS az egyik legveszélye
sebb, az egész világon elterjedt, 
gyógyíthatatlan, szerzett im
munhiányos tünetegyüttes, ami 
megtámadja a szervezet védeke
zőrendszerét, és azt védtelenné

teszi a beteg-ségekkel szemben. 
Ezért nagyon fontos, hogy idő
ben megismerkedjenek vele az 
iskolában a gyerekek. Tudják, 
hogy hogyan terjed ez a beteg
ség, hiszen az AIDS jelenleg 
egyetlen "orvossága" a megelő
zés. Ezért a Pest Megyei Ren
dőr-főkapitányság Bűnmegelő
zési Osztálya pályázatot hirde
tett az iskolások számára.
Véleményeiket, ötleteiket a ta

nulók figyelemfelkeltő plakát 
formájában küldhették el.
Iskolánkból Maldrik Anna 6.z, 

Gáspár Bettina 7.a, Szlucska 
Barbara 8.Z, Nagy Ágnes és 
Szászi Éva 8.z osztályos tanu
lók pályáztak.

Vincze Zoltánná

A cián
Volt egyszer egy folyó,
Az aranyszőke Tisza, 

Ősrégi barátja volt 
Az éjsötét Duna.

A Duna és a Tisza 
Nagy barátságban éltek 
Míg csak egy fertőzés 
Meg nem lepte őket.

Jaj,jaj, itt a cián,
Mi lesz veletek szegény 

halacskák,
Elköltöztök, merre mentek. 

Elűzött titeket a pusztító cián.

Katasztrófa történt.
A pusztító és fertőző cián 

Megölte az aranyszőke Tiszát, 
És az éjsötét Dunát.

Szenoráczky Réka

Ponty Aladár kalandjai
Önkormányzati felh ívás

Felsőoktatási szociális
Egy kis pontyként láttam meg a 

világot. Nagyon boldog voltam, 
n legkisebb a családban. Béké
ben éltem szüleimmel és testvé
reimmel egy gyönyörű szép, 
tiszta folyóban.

Egyszer átúsztam a barátaim
hoz játszani a közeli vizekre. Na
gyon jól mulattunk, játszadoz
tunk, csak sajnos gyorsan elment 
az idő és haza kellett űsz-ni. 
Hazaérve nagyon megijedtem, 
mert sem a szüléimét, sem a test
véreimet nem találtam. Láttam, 
hogy nagyon furcsa a víz színe 
és kezdtem magam rosszul érez
ni. Gyorsan visszaúsztam a bará
taimhoz, akik már tudták, hogy a 
folyónkat megmérgezte az egyik 
gyár. Nagyon szomorú voltam, 
mert az összes rokonom abban a 
folyóban élt.
A barátaim észrevették, hogy ál
landóan szomorú vagyok, s 
megpróbáltak felvidítani. Kita
lálták, hogy nevet adnak nekem, 
így lettem Ponty Aladár.
- Éhes vagyok és hiányoznak a 
szüleim, a testvéreim - hallották 
nap mint nap tőlem.
Ekkor a következő eset történt: 
Amikor már nagyon, de nagyon 
éhes voltam, nem tartottam be 
szüleim tanácsát. Bekaptam a 
horgot, amin ínycsiklandozó gi
liszta volt. Kifogott egy kedves 
kisfiú, aki rögtön az otthonába 
vitt. Anyukája észrevette rajtam,

hogy olajszagom van és nem 
mozgok úgy, mint egy egész
séges hal. így aztán nem ettek 
meg, hanem elvittek az állator
voshoz. Az készségesen állt a 
rendelkezésükre.
- Ez a szegény kis ponty biztos, 
hogy a tegnapi mérgezésnek az 
áldozata. Ügy látom, szerencsé
sen megúszta. Hol találtad?
-A folyóban, ott a város szélén.
- Biztos, hogy okosan tette, ami
kor olyan helyre úszott, amit 
nem ért mérgezés. Most gyorsan 
vízbe tesszük, nehogy elpusztul
jon.
- Ugye, meg fog gyógyulni?
- Biztosan, hiszen itt gondját tud
juk viselni. Egy-két nap és visz- 
sza lehet őt engedni a folyóba. 
Bár-mikor meglátogathatod!
- Anya itt maradhatok vele egy 
kicsit?
- Hát, ha nem bánja a doktor úr.
- Egy cseppet sem. Akarsz ne
kem segíteni?
- Hát persze.
Az egy-két nap gyorsan eltelt. A 
kisfiú, aki kimentett, nagyon 
megszeretett és nem akart elen
gedni. De szerencsére, és az én 
nagy örömömre visszadobott 
szeretett folyómba. Ha a fiú a 
folyóparton sétált, mindig oda
úsztam hozzá és egy nagy vízi
bukfenccel köszöntem meg neki 
azéletemet.

M aldrik Anna

ösztöndíjpályázat
Aszód Város Önkormányzata 

325/2000.(XI.29.) ÖKT sz. 
határozatával csatlakozott az 
Oktatási Miniszter által kezde
ményezett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzat 
Ösztöndíjpályázathoz.Az ösz
töndíjrendszer célja, hogy a 
szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok számára megköny- 
nyítse az első diploma meg
szerzését.
A Bursa Hungarica ösztöndíj há
rom forrását a helyi önkor
mányzat, a megyei önkormány
zat és az Oktatási Minisztérium 
biztosítja.
Kik kérhetnek ilyen ösztöndíjat? 
Azok az aszódi fiatalok, akik 
felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulnak, illetve, akik 
2001-2002. tanévtől kívánják 
megkezdeni felsőoktatási tanul

mányaikat. A pályázat részletes 
feltételeiről, a szükséges benyúj
tandó igazolásokról szóló tájé
koztatást és a pályázati űrlapot a 
Polgármesteri Hivatalban, Sza
badiné Bartók Katalin aljegy
zőtől kapják meg az érdeklődők 
december 12-től január 2-ig, 
munkaidőben.
A pályázatokat 2001 .január 5-ig 
kell a Polgármesteri Hivatalba az 
aljegyzőnek benyújtani. A helyi 
elbírálásról a pályázók 2001. ja
nuár 24-től értesülhetnek a Pol
gármesteri Hivatal hirdetőtáb
láján. A megyei és minisztériu
mi elbírálásról ( a pályázat elfo
gadása esetén a megítélt teljes 
ösztöndíjról) a Felsőoktatási Pá
lyázatok Irodája küld értesítést.

Kissné Kulybus Gizella
jegyző

A Vécsey Kamarateátrum 
bemutatja...

...december 11-én hétfőn 19 Tamást, - aki egyben a darab 
órakor a Vécsey Károly Hely- rendezője is - Kiss Juditot és 
őrségi Klub színháztermében Ruszkai Pétert láthatjuk.
Sütő András:Pompás Gedeon A 120 perces előadásrajegyek 
élete, halála és feltám adása  a helyszínen kaphatók 150 Ft- 
címűdarabját. os egységáron. Minden érdek-
A főbb szerepekben Barabás lődőt szeretettel várnak!
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A Városi Könyvtár hírei A kis fenyő
Meseországi barangolás 

próbatételekkel
A Városi Könyvtár Mese- kel és felkészítő tanítójukkal 

országi Barangolás címmel együtt szeretettel várja Mese- 
mesemondó-meseíró versenyt ország királya és királynéja az 
hirdetett meg a város általános UDVARI Ü N N EPSÉG R E 
iskolás kisdiákjainak. 2000. December 14-én 14

A három próbát sikeresen órára a M űvelődés Háza 
teljesítő gyermekeket szüleik- kamaratermébe.

Az első próba: meg kellett nevettetni a királylányt

A könyvtár újdonságai
Köthe, R.: Kémia 
Kessler,R.: FBI.
Fable,Vavyan: Vészbejárat 
Cook,Robin: Szöktetés 
Hassell,Sven: Gyalogos had
osztály
Roweand, L.J.: A sógun ágya
sa
Marsh,Evelyn: Az orvosi eskü 
Marsh,Evelyn: Az ártatlanság 
Brown,Sandra: Mélyen őrzött 
titkok
Brown,Sandra: Texas! Lucky 
Roberts, Nóra: A szégyen leá
nya
Roberts, Nóra: A tűz leánya 
A pénz története 
King,Stephen: Atlantisz gyer
mekei
Pályaválasztás előtt 2001. 
Pályaválasztás, továbbtanulás 
2001- 2002.

Siroki Zoltán: Díszmadarak a 
lakásban
Moore, Brian: A csend hazug
ságai
Sheldon, Sidney: Ha eljön a 
holnap
B irk n e r ,F .:K e ll  egy  k is

napfény
Birkner,F.: Urasági inas 
Birkner,F.: Alpesi idill 
Courths-Mahler H.: A titok
zatos idegen.
Courths-Mahler H.: Árnyék
ból a fényre 
Schuster,Gaby: Sissi 
Monty,Roberts: Az igazi sut
togó
Gedge, Pauline: A Hajnal 
gyermeke.
Guterson,Dávid: Hó hull a 
cédrusra.
Uris, León: Romba dőlt isten 
Roberts, Nóra: A jég leánya 
Trvtko, Vujity-Nógrádi Ger
gely: Tizenkét pokoli történet 
Kepes András: Történetek 

Colé, Martiné: Cellatársak 
Gall,Christine:Karácsonyfadí- 
szek
Devecsery László: Ünnepelő 
Wodehouse,P.G.:Halihó, Jee- 
ves!
Korszerű iskolavezetés

Hol volt, hol nem volt, volt egy
szer egy takaros kis falu. A falu 
szélén volt egy gyönyörű fe- 
nyőerdő. Az egész világ a csodá
jára járt, főleg karácsony táján, 
amikor karácsonyfának valót 
kerestek.
Most is a szent ünnepre ké

szültek. Favágók lepték el a 
fenyvest. Sok ezer ember jött, 
hogy kiválassza a karácsony
fáját a szebbnél szebb fák kö
zül. Már minden fa elfogyott 
csak egy pici suta fenyő á- 
csorgott szomorúan magában 
lehorgasztva tűleveleit. Mivel 
semmicske volt, a favágók tű
zifának akarták felaprítani. A 
kis fenyő bánatában felsóhaj
tott. A bámészkodók közt á- 
csorgott egy szegény asszony, 
aki megsajnálta és utolsó ga
rasain megvette a kis fenyőt.

Boldogan simult a kis fa az 
asszony karjaiba. Az asszony 
szomorúan gondolt arra, hogy 
egyedül kell töltenie a kará
csonyt, mivel férje a messze 
háborúban csatározott és gye
rekük sem volt.

Minden örömét a kis fenyő
fában lelte. Becézgette, ciró
gatta, s százszor elmesélte ne
ki, hogyan fogja karácsonyra 
felö ltöztetn i. Szaloncukrot 
főzött, mézeskalács díszeket 
sütött. Diót csomagolt fényes 
papírba és szép piros almákat 
fényesített. Elérkezett a kará
csony este. A szegény asszony 
feldíszítette a kis fenyőt a sok 
finomsággal, csak úgy ros
kadoztak a kis ágai. Ahogy az

Helyi szerzők 
könyvei

Ism ét k ap h a tó  a V árosi 
Könyvtárban:
Dr. Asztalos István : Kisváros a 
Galga mentén c. monográfia 
Asztalos Tamás : Gáz ( regény 
+hanghordozó)
Aszódi évkönyv 1998. 
E m lé k k ö n y v  (A C se n g e y  
G usztáv Á ltalános Iskola 
Ének-zene tagozatának 40 
éves évfordulójára)

karácsonya
utolsó gyertyát is meggyúj
totta, hirtelen nagy fényesség 
támadt a szobában és megszó
lalt a kis fenyő:
- Tudd meg, hogy nem vagyok 
én közönséges fenyő, hanem 
varázs fenyő. Csak kíváncsi 
voltam az emberek jóságára és 
szeretetére. Te megérdemled, 
hogy karácsonykor boldog 
légy ! Lehet három kívánságod 
és én teljesítem.

Az asszony nagyon elcso
dálkozott, de utána nagyon 
megörült a lehetőségnek, hogy 
vágyai teljesülhetnek.
- Első kívánságom, hogy a 
férjem visszatérjen a háború
ból, és együtt tölthessük a ka
rácsonyt.
És hipp-hopp, a férje ott ter
mett mellette. Nagyon megö
rültek és össze-vissza csókol
ták egymást.
- Második kívánságom, hogy 
legyen gyermekünk. 
Hipp-hopp, egy vidám kisfiú 
szaladta körbe a karácsonyfát. 
Nagy kacagás és boldogság 
töltötte be akis szobát.
- A harmadik kívánságom az, 
hogy sok embernek legyen 
olyan boldog és békés kará
csonya, mint nekünk.
Ezt a karácsonyt a takaros kis 
falu minden lakója nagy bol
dogságban tölthette, mert a va 
.rázsfenyő a szegény asszony 
harmadik kívánságát is telje
sítette.

Kovács Évii 
2.sz.Általános Iskola 8 éves 

tanulója

Köszönet a 
támogatóknak
Könyveket, folyóiratokat és a 

gyerm ek foglalkozásokhoz 
g y ö ngyöket ajándékoztak 
könyvtárunknak:
Asztalos Tamás, Balogh János, 
Dr. Bucholz László, Dinnyés 
László, Frajna Miklós, lla  
rangozó Károly, Kalina János 
né, Kmety Jánosné, Dr Kova 
esik Erzsébet, Mack Andrea, 
Puskás Géza, Puskás Péter 
Segítségüket ezúton is köszön 
jük! Sáhóné Bordás Éva
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Aszódit is kitüntettek a megyei ünnepségen

Főhajtás a véradók előtt
Agyhártyagyulladás

Oltatni vagy nem oltatni?
A véradókat köszöntötték az el

múlt héten több helyszínen is. 
Azokat, akik önzetlenül, min
dennemű térítés nélkül segíte
nek a bajbajutottaknak, felál
dozva szabadidejük egy részét 
Is. Manapság ugyanis a munkál
tatók márnem nézikjó szemmel, 
lm valaki munkaidőben akar se
gíteni embertársain.

doskodni a levett vér szállításá
ról, a feldolgozás időben történő 
megkezdéséről stb.

November 27-én a Véradók 
Napján a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezete a váci 
kórházban köszöntötte a legtöbb 
alkalommal segítő véradókat, il
letve a véradást szervező aktivis
tákat. A kitüntetettek között volt

amely nem pótolható mással. Ha 
a helyettesítését nem is sikerült 
megoldani, a XX. században 
sok olyan felfedezés látott nap
világot, amely emberek ezre
inek életét mentette meg. 
1900-ban például felfedezték a 
vércsoportokat. 1940-ben az RH 
laktorra bukkantak rá, valamint 
iájöttek arra, hogy a vér fa
gyasztható, vagyis nem szüksé
ges azonnal felhasználni. Ez pe
dig a véradó mozgalom meg
szervezését tette lehetővé. Ma- 
gyaroszágon 1950-ben indult el 
szervezett formában a véradás, 
és a csapatmunka azóta is tö
retlen. A véradás ugyanis szer
vezettséget követel. Véradókat 
kell találni, megkell oldani a ki
települést, biztosítani kell a vér
vétel ideális körülményeit, gon-

názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola igazgatóhelyettese is, 
aki ezüst emlékérmet vehetett át 
Az ő kezdeményezésére a tan- 
intézményben rendszeresen ad
nak vért a 18.életévüket betöltött 
diákok, illetve a tanár kollégák. 
December elsején a Körzeti Vö
röskereszt vezetősége a Műve
lődés Házában tartott ünnepség 
keretében köszönte meg az 
önzetlen segítséget a környék
beli véradóknak. Közel száz pol
gár vehetett át emléklapot. A 
legtöbbször, 60 alkalommal a 
domonyvölgyi Illés Lászlóné 
adott vért.

Az ünneplés mellett az ünne
peltek újra segítettek. Novem
ber 30-án ugyanis véradásra volt 
a Javítóintézetben. Kereken 80- 
an nyújtottak segítséget. R.Z.

fr iss  m űszakival 12 éves 
Wartburg Combi jó állapotban 
riadó. Tel: 28 402-244
f énykép után szeretteit Jelolaj 
festményben megörökítem. (Elhuny
tat is. Képről esküvői festményt is 
készítek Vállalom a család kedven- 
i cinek megfestését is. Igen mérsé
kelt árakkal dolgozom. Magyar Pál,

Aszód. Tel: 401-437 
1981-es Skoda felújított motorral, 
vonóho-roggal, radiósmagnóval 
eladó. Irányár: 120.000 Ft 
Telefon: 70 212-4674 
Ülőgarnitúra 25 ezer Ft-ért, 4 db 
tagos Rada radiátor 7 ezer Ft/ db 
áron eladó.
Tel: 28 402-244

Azt hiszem, a fenti kérdést a 
sajtóban mostanában olvasható, 
hallható hírek nyomán sokan te
szik fel. így voltam ezzel én is, 
ezért a szakemberhez fordultam 
tanácsért.

*

Kedves Olvasóim!
Örömmel tettem eleget a fel

kérésnek, hogy írjak a jelenleg 
felkapott, és a szülőket nagy iz
galomban tartó témáról, a me- 
ningococcus okozta agyhártya 
gyulladásról. Az elmúlt évtize
dekben átlagban 33-70 megbe
tegedést regisztráltak, s ez senkit 
nem tartott lázban, pedig elő
fordult halálos kimenetelű meg
betegedés is. De nem volt külön 
rádió és tévé műsor belőle.

Ezek előrebocsátása után is
merkedjünk meg a főbb tüne
tekkel: magas láz, hidegrázás, 
fejfájás, háti, hasi és végtagfáj
dalmak, valamint émelygés és 
hányás észlelhetők. Súlyos eset
ben gyorsan fokozódó zavart- 
ság, delirium, görcsrohamok, 
coma és shock lépnek fel. Leg
több esetben kiütések kísérik a 
fent elmondott tüneteket. Ezért 
ha a szülők magas lázzal, fej
fájással, hányással és bőrkiütés
sel találkoznak egyszerre, gyor
san keressenek orvost. Azért 
hangsúlyoztam, hogy egyszer
re, mert magas lázzal és vég-tag- 
fájdalommal jár az influenza is. 
Bőrkiütéssel jár a bárányhimlő 
is, s bizony hányással jár a speci
ális, elsősorban entero vírus o- 
kozta fertőzés is, s mégsem ok 
akkora kétségbeesésre, mint a 
meningococcus okozta agyhár
tya gyulladás. A Neisseria ine- 
ningitidis névre hallgató baktéri
umnak több típusát ismerjük. 
Járványos időszakban rendsze
rint egyfajta típusú baktérium 
található, gyakran égövenként is 
változik az egyes típusok elő
fordulása, de mindig félelmet je
lent a B típusú törzs megjelené
se, mert arra még nem sikerült 
védőoltást találni. Megvizsgál
ták az egészséges fiatalok egy 
csoportját, és kiderült, hogy a 
közösségben élő egyének 40 %- 
a hordozza a baktérium vala
mely típusát, s rendszerint az 
egy közösségben élők azonos tí
pust hordanak. De nem beteg
szenek meg, mert erős a szerve

zetük. Rendszerint influenzajár
ványok idején üti fel a fejét más 
baktériumos betegség is, mivel a 
vírusfertőzés legyengíti a szer
vezetet. A betegség elsősorban 
cseppfertőzéssel terjed, s ha idő
ben észleljük, akkor nagy száza
lékban gyógyítható. Azonban a 
gyors lefolyású, rosszindulatú e- 
setekben minden erőfeszítés e l 
lenére halálhoz vezethet, és ez 
nem az egészségügy felkészü- 
letlenségétjelenti.
Hogyan védekezhetünk a beteg
séggel szemben? Mint minden 
cseppfertőzéssel járó megbete
gedés, ez is a közösségi együtt
élésekben virágzik. Az iskolák
ban, óvodákban rendszeresen 
szellőztessünk. Ne használjuk 
egymás poharat, kanalát. Evé
sek előtt mossunk kezet. E- 
gyünk sok gyümölcsöt, vita
mint, hogy ellenálló képessé
günk jó legyen. Gyerekeknek is 
szoktam ajánlani a Béres csep
pet, amely segít az ellenálló ké
pesség javításában. A betegség 
tünetének észlelésekor azonnal 
forduljunk orvoshoz. Legyen 
nálunk mindig lázcsillapító kúp, 
vagy tabletta, mert az segít ab
ban, hogy ebben a hurutos idő
szakban jobb érzéssel várjunk az 
orvosra.

Az állam ingyen biztosít 
gyógyszert, antibiotikumot és 
védőoltást kinek-kinek az egyé
ni megbetegedése, veszélyezte
tettsége alapján, s ezzel a fertő
zött környezetben lévők meg- 
védhetők, a járvány pedig meg
állítható. Mindez ideig csak 2-3 
éves védettséget biztosító védő
oltás állt rendelkezésünkre, de 
az elmúlt hetekben országunk 
törzskönyvezte az élő vakciná
val történő védőoltás alapanya
gát is. Érdekes, hogy a gazdag 
Nyugaton, és Amerikában sem 
tartozik a kötelező védőoltások 
közé, ami azt jelenti, hogy a 
megbetegedés gyakorisága, sú
lya nincs összhangban a ráfordí
tás összegével. Ráadásul a vé
dőoltásoknak nemcsak haszna, 
hanem kockázata is van. Kívá
nok mindannyiunknak kevés 
megbetegedéssel járó telet, sok 
mozgással, kirándulással, és 
megfelelő táplálkozással.

Dr. Horváth Anna
gyermekorvos, iskolaorvos
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1. Nagy népszerűségnek örvendenek a holland ruházati 
termékek a Christian Dior aszódi butikjában. (A ruha
maffia megtévesztésére a kollekció Vöröskeresztes zsá
kokban érkezett.)

2. A legutóbbi hadgyakorlat során 40. Galga Vezetés
biztosító Ezred gépesített hadereje felsorakozott a Fesz
tivál téren, mert a teret felparcellázó földmérőket téve
désből ellenséges katonáknak vélte a hadvezetés.

3. Dáridó-ré-mi-fá-szó címmel jótékonysági estet ren
deztek a Csengey iskolában. A gálán a fogyókúrája nyo
mán százhét évet fiatalodott Lagzi Lajcsi, valamint a 
második gyermekkorát élő Szandi is fellépett.

4. Megkezdődött városunk központi konyhájának felúj i- 
tását. Képünkön: gyártják az új edényeket.

5. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ezentúl királyi 
nevez ki a Csengey iskola élére. Felvételünk a koroná
zási ünnepségen készült.

Im m ár hagyomány, hogy az Aszódi Tükör decem 

ben számában néhány - m ár megjelent vagy hely
hiány m iatt kimaradt - fotót tréfás képaláírással 

teszünk közzé.

('Reméljük> jövőre is lesz kedvünk kacagni..)
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f
/ ’jabb hangok az éterben

Aszódon is fogható 
a Pannon Rádió

Több, mint egy hónapja már, 
hogy új hang jelent meg az éter
ben, a Pannon rádió, amelynek 
műsora az FM 99,5 Mhz-en 
fogható.
A Pannon Rádió egyelőre Bu

dapesten és környékén - többek 
között Aszódon is - hallható. A 
24 órás műsoridőben csak ma
gyar zene szól. Félóránként híre
kéi mondanak, és majdnem ál
landó lehetőséget biztosítanak a 
hallgatóknak, hogy kifejthessék 
véleményüket.
Mindenki megtalálhatja, amit 

szeret. A nóták kedvelői, a köny-

nyűzene szerelmesei, a komoly
zenét kedvelők, a politikai vitá
kat követők, a szép versek ked
velői mind-mind találnak ked
vükre való adásokat. A stúdió 
rendezte kötetlen beszélgetések 
vendégei voltak eddig is közéle
tünk legnevesebb politikusai, is
mert személyiségei, s a megszo
kottnál könnyebben adódik al
kalom hallgatói kérdések meg
fogalmazására is.

Érdemes hallgatni!

Gyárfás Éva

Keltettek még egy lapáttal

Nyugdíjasok Ki mit Tud?-ja
November 23-án a Művelődé
si Házban a nyugdíjasok Ki 
Mit Tüd-?-ot szerveztek. A 
csapat már farsangkor is meg
mutatta, mire képes, ám most 
még rátettek egy lapáttal.

Az estét Zsemberovszky Er
iik é  néni nyitotta meg, aki ez
úttal kisdiáknak öltözött, majd 
Jöttek sorra a többiek. Énekeltek, 
szavaltak, vidám jelenetet adtak

elő, hogy aztán a zenéé és a táncé 
legyen a főszerep. Aki pedig 
megéhezett, megszomjazott, a 
sok hozott finomságból kedvére 
fogyaszthatott.
A nyugdíjasok legközelebb de

cember 14-én tartanak összejö
vetelt a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban, ahová minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

Masznyík Károly

Hirdetmény

Honvédségi munkahelyek
A Magyar Honvédség 40. Gal- 

ga Vezetésbiztosító Ézred pa
rancsnoka az aszódi telephelyé
re szerződéses tisztesi beosztá
sok és közalkalmazotti munka
körök betöltésére szakmunkás 
iskolai végzettséggel rendelke
ző, büntetlen előéletű személyek 
jelentkezését teszi lehetővé.
A szerződéses szolgálati viszony 
létesítésének alapfeltételei: 
■►m agyar állampolgárság 
•szakmunkás isk. végzettség
•  legfeljebb 30.betöltött életév 
•férfiak  esetében a sorkatonai

szolgálat letöltése 
A közalkalmazotti jogviszony 

létesítésének feltételei:
•  magyar állampolgárság
•  munkakör betöltéséhez szük

séges szakmai végzettség.

Bérezés:
Szerződéses tisztesek esetében 
az 1996. évi XLIII. törvény, köz- 
alkalmazottak esetében az 1992. 
XXXIII. törvény szerint.
Felvétel az alábbi közalkalma

zotti munkakörökre az aszódi 
telephelyre:
•központparancsnok (hírközpont>

•távbeszélő
•szakács
•felszolgáló
•gépjánnüvezető
•szakm unkás
•rak táros
Jelentkezés és további informá
ció a (28) 400-048/6563-as, il
letve a (28) 400-094/6563-as te
lefonszámon.

Szlén István 
ezredes, parancsnok

írnii fim i i m  s íi?
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Mezőgazdasági és Tehergépjármű-alkatrész Bolt 
Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fux: 401-460 

Tel.: 06-20-9416-533,06-20-9376-899

Né várja  me?, am i? fa?y!

kiadványszerkesztés

videofilmkészítés

mozgóképeké

digitalizálása;

ivagy.CC)-re
P

f i i  jJJií í) dj
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Ne hagyja ki!

r U R S C I  11.

SkodaFelicia még 1 799 000 fhói*

Ne halassza döntését jövőre, mert 
csak 2000. december 31-ig veheti 
meg ilyen kedvező áron ezt az 

ötszemélyes, ötajtós családi autót
-  272 literes csomagtérrel,

-  fordulatszám mérővel,

-  fejtámlákkal,
-  körkörös ütközésvédelemmel,
-  alacsony biztosítási díjjal,
-  kedvező fizetési feltételekkel.

*A készlet erejéig.

Patócs Autóház
www.skada~auto.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 

Tel./Fax: (28) 410-299
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Zo-La 2 0 0 0 . Kft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

[a Művelődés Házával szemben!) 
Tel: 401 -460  06 20  9124 936

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig: 6 .00  -17.00  

szombaton: 0 .00  -12.00

reu/ch

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

pólók, rövidnadrágok, sportcipők, papucsok, szandálok, saruk, teremcipők

S n o r te m r e sü le te k n e k
felszerelések:

sportszárak 
nadrágok 
mezek 

w sportcipők

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!

jön be üzletünkbe,

megéri !
KRONOS márkájú 

termékek kizárólagos 
forgalmazása!

Nyitvatartás:
h é tk ö zn ap  8 .00 - 18.00

Fekvő- ille tve  

Zuhanyszolárium  gépek
á llnak  ren d e lkezésére!
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S U Z U K I
-----------m

M3BAG

INTERNATIONAL

A M A T M E N

D E V I Z alapú lízing

F O I N T | alapú hitel

A J N D É K O K [•'
A K I

r

o K r

1
szt

T E Z T A u T
r

o K
[w A G N R + | tesztvezetés

árkereső E R E M É N Y

T E S havi
törlesztés

kevező áron

játék

"Swift a fürge kis kocsi, 
erre vágyik mindenki, 
hallgasson h szívére, 
családjának örömére!

T e lje s k ö rű  tá jé k o z ta tá s s a l 

v á r ju k  s z a lo n u n k b a n !

M á r k a k e r e s k e d é s ,  s z a lo n , s z e rv iz :

2191 M3 Bag, Dózsa Gy. út 1/A Tel./Fax: 06-28/408-808 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-17.00, szombaton 9.00-13.00
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

Különleges és klasszikus
hamburgerek, hot-dog-ok,

saláták, palacsinták,
melegszendvicsek

széles választékával várjuk vendégeinket!

BANK
KÁRTYÁVAL!

Hétfőtől

Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje;

péntekig:
8.00- 16.00

Szombat:
8.00-12.00

Kellemes 
arácsonyi ünnepeket 

t™l.do0 új é ve t kívánun ki

Karácsonyi fenyő
vasán!

F ek e te lú c~  
és ezüstfenyők  

széles választéka!

L in d á n  ^ J ^ .e d v e s  á s  á t l ó n k n a k  

k e l l e m e s  ü n n e p e k e t  

é s  b o ld o g  ú j  e s z t e n d ő t  k í v á n u n k !

Tel.: 06-28-401-690
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rmunkáibólfaz[őtyős.műhelyihelvén!

ajándékajánlatokkal j
lelekmelengetokkelf!

Aszód,1 Szabadság téri

Átköltöztünk!
Zsóka, Zsuzsi fodrászata

n o v e m b e r t ő l  a  K o s s u t h  L a jo s  ú t  3 3 .  

s z á m  a la t t ,  a  ő ö r p a t i k a  é s  a  P o s t a  

k ö z ö t t  t a lá lh a t ó .

Várjuk Kedves Vendégeinket!

V a g y o n -

é s  s z e m é l y v é d e l e m
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 
raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

bennünket!
0 6  60  4 1 2 -4 7 3  

0 6  2 0 9  2 1 9 -6 5 0  

0 6  2 0 9  4 5 5 -5 6 4

Széles körben 
elérhető

C-hitelt felvenni az OTP Banktól? Könnyen lehet!

Az OTP Bank új hitelét Önnek is ajánljuk, hiszen a feltételeket könnyű teljesíteni: akár ügyfele bankunknak, akár 
nem - bátran fordulhat hozzánk! A széles kör számára elérhető OTP C-hitelnek széles körű előnyei vannak:

■  Magas hitelösszeg: akár az Ön havi jövedelmének ötszöröse.

■  Alacsony kamat: megegyezik az A-hitelével - jelenleg mindössze évi 19,5 %*.
■  Alacsony havi törlesztőrészlet: a havi záróegyenlegének 6 %-a.
■  Egyszerű és korszerű felhasználás: Önnek csak egyszer kell szerződést kötnie, azután C-hitel 

számlájához kapcsolódó EC/MC bankkártyájával bármikor, bárhol igénybe veheti megállapított 
hitelkeretét.

■  Feltölthető hitelkeret: a már törlesztett összeget Ön újra felhasználhatja.

'A pontos feltételeket az OTP Bank 
C-hitelre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. 
*THM: 23,15 %-30,32%

www.otpbank.hu

IS

KELLEMES OHMÉT £S EOLDOŰ ÚJ ÉVET KlVfMK MIMI KEDVES 'ÜOYEELÜI'WW!
OTP Bank A szódi Fiókja

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 
Tel: 400-133

C-hite/ az OTP BANK-tó/
CÜD

BAN K

http://www.otpbank.hu
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T A P É T A  V Á S Á R
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

0  S im a é s  h a b o s íto t t , m in tá s é s  sz ö v e tm in 
tá s , fű részp o ro s, m en n y eze t h ő s z ig e te lő  
ta p é tá k , m ű stu k k ó k  m eg ú ju lt v á la sz ték a

^  P o szterek , s z e g ő k , bordűrök  nagy válasz-, 
tékban, valam int a  tapé tázásh o z  szü k ség es 
eszközök, ragasztók , RIGIPS h é z a g o ló  é s  
g le t t e lő  se g éd a n y a g o k  
F e sté sh e z , m á zo lá sh o z  
p o r festék ek , sz ín e z ő k  

^  D iszp erzit - Héra - Lim it 
cO láb aza t-é s  hom lokzat

festékek, ecsetek , m eszelők
1 í A lapozók  - Z om án cok  - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
március 31-ig 5% engedményt kap!

P éter  L ajosné

ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 
TAPÉTABOLT

S  (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6 -1 7 - ig , Szó: 6 -1 2 - ig

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

IIIBDfTfSI TflPlfflK
2 ooi. innuíR hol

1/1 ÓIDUL: 1 0.000,-fT+ÁfA
1/2 OLDAL: 5.000.-fT+flffl
1/4 OLDAL: 2.500,-fl+flfA
1/6 OLDAL: 1 ,800,-fl+flfA
1/80LDAL: 1.500,-fl+ÁfA

lEOfliAbb 3 tiön iP M  u s o i o n  MPDiifsníi 
10% (EDVlínflIÍ!

APDÓtlIDDfííS:
24.-  fT+ÁfA/SZÓ

_______________________________________ )

>00

KISOKOS __  Szerkesztőség: 2100 Gödöllő, Lovarda u. 26.
Tel: 28/520-720 Példányszám: 30.000
Megjelenik: Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szada, Veresegyház

A KISOKOS gödöllői irodája most lehetőséget kínál

h ir d e té s s z e r v e z ő i

(1 fő) munkakör megpályázására.

Feltételek:
fiatal, hosszú távra tervező, dinamikus, kreatív, rátermett.

Küldje el önéletrajzát: 
2100 Gödöllő, Lovarda u. 26.
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Ú j r a  m e g n y í l t  a

38*hm-kő

Asztalfoglalás: 06-30-340-7124............ i - * ■ A

cégek, bará ti társaságok jele“ntkezését
várjuk 60 főig  1

MÓNI fOoIÓ
A s z ó d , K o s su th  L a jo s  u .  38. T e l:  400-957

Nyitva: hétköznap 8-T7 szombaton 8-12

Megújult környezetben
Digitális fotók: igazolvány-, bélyeg-, tablóképek azonnal 
matrica kivitelben is, változatlan áron!
9x13 méretű kidolgozáshoz ajándék 13x18-as képet adunk 
december hónapban!

Ka>uícáoonifi jértyJiéfxeyájéfi gÁc*ó!

= BF-80 date I4.JOO,-
•j zoom85 3 5 ,3 0 0 -

0  EOS 3000+ 80-200 objektív l3 B ,3 0 0 r

iLLATSZtRTÁR &
díszdobozos kozmetikumok női, férfi, tini változatban, parfip o k  
kerámia, üveg, porcelán dísztárgyak, kovácsoltvas gyertyatartók 

adventi koszorúk, ajtódíszek 
karácsonyi kellékek: gyertyagyűrű, gyertya, 

fenyődísz, üveggömb, karácsonyfa 

iTUndkét/ ü/delünMen/ sm ieieüel m tfuÁ/ (@nöáel!

Ünnepi nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8-18, minden szombat-vasárnap 8-12 óráig

csomagolóeszközök dekorációs atwaaok
1 íves és tekercses papírok 
f  I tasakok, zacskók
|E : szalagok, masnik

szalvéták, asztalterítők 
gyertyák, gyertyagyűrűk 

karácsonyi díszek, boák, lametták

telnötteknek ggetmekeknek,
irattartók, mappák 
táskák, pénztárcák 

tolltartók, kulcstartók 
szemüvegtokok

fejlesztő játékok 
társasjátékok 

kártyák, kirakok 
táskák, tolltartókSzolgáltatásaink

Minden Kedves Vásárlónknak 
boldog karácsonyt 

és sikeres 2001-et kívánunk!

V  KözülefekN 
megrendeléséi
V  is várjuk! J

fén ym áso lás (A4, A3) 
sp irá lozás  

FUJI fo tók id o lgozás
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mm
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( O 1 \ y f f i i B & B fóE )

—  1 “ O 3 5 Z O D ,  K O S S U T H  L.SJ05 U T  S.
d ecem ó evó en  A o sszlto tt / / / t  I ta l t i l tá s s á /  váz/uA  tá sá z ló t/iA a l, e g y ú tta l  

m ln d en A ln eA  /kellem es á n n e p e A e l és A o ldog  ág é t e l  A teá /ian A .f

HOZZÁNK ÉRDEMES BENÉZNI! KARÁCSONYI AJÁNDÉKÁT MEGVEHETI

LADY-XL 1 , , \ 
Z \oxtra méretű divatárut forgalmazó üzletünkben. Tunikák, blúzok, nadrágok, szoknyák, kosztümök, 

kötöttáru, alkalmi ruhák, alkalmi kiegészítők széles választékával várjuk vásárlóinkat!

Kaphatók: babaiíelengye, gyeemekdivatáru,
BÉBI KIEGÉSZÍTŐK, JÁTÉKOK!

KeDVCZÖ AR 526L6S VRLAS2T6H!

Karácsonyi akciónk
bébi fehérnem ű  (Bady kising) 590 R-tóí bébi és gye rm ek sapkák, sá lak  700 Ft-tóí 

VÁRUNK MONDÉN KEDVES VÁSÁRLÓT!
Tel: Mi 30 2G60 1J54

Audio Videó CO Center J

A  kín á la tb ó l:
m esekazetták 

koncertfelvételek  
a legújabb CD, audio kazetták

Nagy választékban, 
minden korosztály  

szám ára igény szerint!

Dediká\ásl

d e c e m b e r 12-én

15.00-tól
B a l la g á s r a ,  c s o p o r to k  ré s z é re  m ére t re  k é s z í t ü n k  ö l tönyt !

y#
f  WT ■ 1  Wfe* m áPltM, s  m m  M

Tel.: (28) 402-218
K kosztüm ök (3 részes: 18.000,-), alkalm i ruhák, blúzok, nadrágok, szoknyák, kabátok, fehérnem űk 

F é rfi ö ltönyök (10.750,-), zakók, nadrágok, ingek, nyakkendők, kabátok és kiegészítők

nagy választékával, meglepetésekkel várjuk kedues vásárlóinkat!

VITO
U V E G - P O R C E L ^ N ,  A J A N D E K  Ü Z L E T

Széles választékkal, kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

ásetítö  ajtuüatuíthhóJ:
kerámiák és egyedi fazekas termékek, pohár- és étkészletek 

ajándéktárgyak: szobrok, olajfestmények, gipsz- és szárazvirág-képek 
kovácsoltvas gyertyatartók, díszgyertyák 

aromaházak, illóolajok

és egyéb különleges tárgyakkal várjuk Önöket.
Minden kedves vásárlónknak ajándékkal kedveskedünk!!!

Nézzen be hozzánk, érdemes!!!
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Fellendülőben a női labdarúgás!
A Csengey Gusztáv Általános meghirdetett labdarúgótornára. 

Iskola 8. osztályos leánycsapata Budapesten, a MAFC tomacsar- 
benevezett a PEPSI Cola által nokában 24 Pest megyei és bu-

Az Aszód FC  hírei

Huszáros hajrá
A 2000/2001. évi bajnokság 

őszi mérkőzései november kö
zepén befejeződtek. Az utolsó 
mérkőzések eredményei:
Aszód-Galgamácsa3:2(ifi: 1:0) 
GLCII.-Aszód 0:1
A serdülő csapat erentényei: 
Pécel- Aszód 3:0
Aszód- Isaszeg 1:2

Erdőkertes-Aszód 2:0
A serdülő és ifjúsági csapat egy
aránt a nyolcadik helyen zárta az 
őszi idényt. A felnőtt csapat jó 
hajrájának köszönhetően 14 
pontot szerezve a negyedik he
lyen végzett. A bajnokságot Sza- 
da együttese vezeti 28 ponttal.

Turcsán István

KüAácb&mf, e lé , 9 d zá su d z
Részlet Babits Mihály verséből.

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része, (zárt betű: C) 11. Sára 
becézve 12. Ételízesítő 14. A 
megfejtés második része (zárt 
betűk: R, M, A, Z) 15. Német 
névelő 16. Szavakat mond, be
szél 18. Alibi azonos betűi 20. A 
pincébe 22. Fogágy 23. Zsákban 
hoz meleget 26. Leánygyermek 
28. Tőgye páratlan betűi 29. En
nivalóban 32. Rossz kívánság 
33. Ki?, oroszul 34. Túlon... 35. 
Visszafelé: pénzt ad! 36. Mérés 
alapjául szolgáló meghatározott 
mennyiség, nagyság 39. Mi?, 
oroszul 40. Telesport 42. Lao-Ce 
tana 43. Osztrák autójel 44. Föl
det forgat 45. ZEE 47. Csomóba 
összeállt száraz földdarab 49. 
Esz! 50. Rövid ideig tartó apró, 
izzó fényjelenség 53. Szelíd vad

Függőleges: 1. Méter 2. Meny
asszony 3. Félút! 4. Néma jós! 5. 
A Juventus is ez 6. Aranyos 7. 
Észak-német város 8.Akta fele! 
9. RAS 13. Nem ilyen 14. Pocak 

17. Teherautó féle 19. Az ud- 
\  varon 21. A máj tenneli 24. 

, Kis mértékben átlátszó 
\  25. Mező 27. Moso

gatószer 30.

31. Szoba 
berendezés

32. Keresztül 33. Korlátolt Fele
lősségű Társaság 37. Világűri 38. 
Vük apja 39. Vízi növény 41. Tes
tünk motorja 46. Szántóeszköz 
48. Előde 51. Duplán édesség! 
52. Kanna része! 54. Zé! 55. Ká
lium 56. A múlt időjele.

-szr-
*

A megfejtést január 5-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére:

2170 Aszód 
Kossuth L. u. 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Lakótelepi Virágbolt 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

/ -----------------------------------------

V árjuk  O lvasó ink 

v é le m é n yé t 

é s z re v é te le it írá sa it!

Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

Email:
raczzpmail.digitel2002.hu

dapesti csapat lányai vettek részt 
a találkozón. A szervezőket is 
meglepetésként érte a hatalmas 
érdeklődés. Sajnos a kiírásban 
10-18 éves korosztály részére 
hirdették meg a versenyt, és a 
16-18 évesek képviseltették töb
ben magukat.
Nagy örömünkre 23:l-es gól

aránnyal - az általános iskolások 
közül egyedüliként - bejutottunk 
a nyolcas döntőbe. A végső he
lyezésünk, az 5. hely nagy siker 
számunkra - különösen azért, 
mert a mieinknél magasabb nagy
kőrösi gimnazistáktól csak szoros 
küzdelemben kaptunk ki.
Aki azt hiszi, hogy a lányok ösz- 
szevissza rugdosnak, és a bíró

nem győzi fújni a szabálytalan
ságokat, az téved! Nagy iramú, 
sportszerű, gólokban gazdag 
mérkőzések, szép fejelések, lát
ványos indítások és olaszos típu
sú zárt védekezés jellemzi a női 
labdarúgást.
A megjelent férfi-foci szakértők 
elismeréssel szóltak az aszódi "ki
csi" lányok nagyszerű teljesít
ményéről. Egy lányunk a jövő 
tanévben már a budapesti FÉM I- 
NA egyesület labdarúgója lesz.
Februárban rendezünk a torna

csarnokunkban egy női labdaní- 
gótomát. Jöjjenek el, ismerked
jenek meg a női foci szépségei
vel!

KommárnéGerőcs Edit

Novemberi rejtvényünk meg
fejtése:

"Távoli, kétes tájakon 
Készülődik a fá j dalom. "

A  szerencse ezúttal Kovács 
Évának (Hévízgyörk, Kossuth

u. 80.) illetve Nagy Agnesmi 
(Papföldi u. 9.) kedvezett, akik 
nek postán küldjük el a nyerő* 
ményt.

Qmtuláluhk

Hi]Cftcscinhhch!

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. Tel: 28/400-606 
Nyomdai előkészítés:

RH+VIDEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/421-821 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

700 példányban 
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