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p  Itt is a gyakorlat teszi a mestert

Utolérte magát az okmányiroda
Január elsejétől újabb felada
tokat kaptak az okmányiro
dák. A személyes iratok ügyin
tézésén túl már a vállalkozók és 
a gépjárművek okmányaival is 
az itt dolgozó munkatársaknak 
kell foglalkozniuk. Nekik az el
ső héten nemcsak a megnöve
kedett munkával, hanem az új 
számítógépes rendszer hibáival 
is meg kellett birkózniuk. Mos
tanság viszont már kezdik ma
gukat utolérni.
-A kezdésnél a többi okmányiro

dához hasonló gondokkal küsz
ködtünk - tájékoztatta az Aszódi 
Tükröt Kissné Kufybus Gizella 

*  jegyző, aki szerint főleg a jogo
sítvány és a forgalmi engedély 
adatainak kezelésekor bizonyta

lankodott a  számítógépes rend
szer. A nehézségeket tovább fo

kozta, hogy az új program közel 
600 oldalas kezelői utasításait 
csak december utolsó napján kap

ták meg a munkatársak, így en
nek tanulmányozására nagyon 
kevés idő jutott. Jó lett volna, ha a 
kollégák - hasonlóan az okmány
irodák júliusi beindítása előtt - 
központi képzésen vehetnek 
részt, és ennek keretében tesztelik 

a rendszert. A z okmányirodák 

többsége igyekezett rendőrségi 
alkalm azottat szerezni, hogy

Mégis lesz 

sportcsarnok 

Aszódon?

ezzel is könnyebben menjen az 

átállás. Aszódon ez nem sikerült. 
-Mi olyan helyzetben voltunk, 

hogy mindenképpen államigazga
tási szakembert szerettünk volna 
alkalmazni, emiatt „lekéstünk” a 
gyakorlottabb rendőrségi ügyinté

zőkről. Egy kollégát átvettünk 
ugyan a helyi rendőrőrstől, ő vi
szont nem közlekedés-igazgatási 

szakterületen dolgozott.
A jegyző szerint az okmányiro

da kezdi magát utolérni az adat- 
feldolgozás terén. Ez annak is kö
szönhető, hogy az első napok ro

ham a után m ost m ár valamivel 

egyenletesebben érkeznek az 
ügyfelek. A z iroda azt a gyakorla

tot követi, hogy - mivel nincs ele
gendő hely leültetni őket - elve
szik tőlük a papírokat, m ajd tele
fonon értesítik az érintetteket az 

okm ányok el

k é s z ü l t é r ő l .  
Bár így a pol
gároknak két
szer kell az ok
m án y iro d áb a  
b e t é r n i ü k ,  

m egússzák az 

idegtépő vára
kozást.
Az aszódi ok

mányirodában 

j e l e n l e g  ö t 

m unka társ  - 
ennyi keretet kapott a  polgármes
teri hivatal - dolgozik, ám egy főre 
még szükség volna, ugyanis be
tegség, szabadságolás esetén egye
lőre nincs ki pótolja a  kiesett mun

kaerőt.
A z okm ányiroda hétköznap 8- 
12 óráig fogadja az ügyfeleket.

Folytatódnia kell 
a takarékosságnak

57 és fél 
m illiós 

költségvetési 
hiány

A 2000. évitől 20 millió forinttal 
kisebb, mintegy 57,5 millió Ft 
forráshiánnyal kezdi az önkor
mányzat az idei esztendőt 
Ugyanakkor az önhiki pályáza
ton szerezhető állami támoga
tás is kevesebb lesz. Augusztus
ban várhatóan a költségvetés 
módosítására lesz szükség, 
hogy a pályázati pénz megérke
zése után fennmaradó mintegy 
20-30 millió Ft működési for
ráshiányt betömje az önkor
mányzat.
2001-ben 1 milliárd 610 millió 

forint bevétele lesz az önkor
mányzatnak, amiből - a szenny
vízcsatorna-hálózat építése foly
tatódásának köszönhetően - 532 
millió F t felhalmozási bevétel
nek számít.

(folytatás a .3. oldalon)

5 . oldal)

Rossz üzletnek bizonyult a bombariadó

Drogdealereket fogtak el Aszódon
Most már bizonyos, hogy vá

rosunkban is megjelent a drog. 
Az aszódi rendőrőrs munka
társai nemrégiben két drogdea
lert - egy 19 és egy 16 éves fiút - 
fogtak el.

- A z igazság az, hogy egyiküket 
egészen m ás ügyben hallgattuk 
ki, és ekkor kerültek elő olyan

b izony ítékok , am elyek  arra  
utaltak, hogy az illető drogban is 

utazik - nyilatkozta lapunknak 

Nemes István rendőr őrnagy, az 
aszódi rendőrőrs parancsnoka. - 
Ezen a vonalon el tudtunk indul

ni, s ham arosan kézre került az 
is, akitől ő vásárolta az anyagot. 

A nyom ozás tovább folyik, m ert 
a „keresztapa” még nincs meg.

N em es úr a drogfogyasztók szo

kásairól is tájékoztatott. Eszerint 

a  törzsvevői kör a 17 és 25 év kö
zötti korosztály közül kerül ki. 
A z anyagot egy m egbeszélt he
lyen veszik át, és általában köz

területen fogyasztják el. A  sze
rek közül a  „sláger” a hasis és a 
party drogok, vagyis az Extasy 

(folytatás az 5. oldalon)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek November 29.

M inden eddiginél több, ösz- 
szesen 31 napirendi pont m eg
tárgyalása várt a képviselő-tes
tületre. De rengeteg volt az ér
deklődő is, am i annak volt kö
szönhető, hogy a grémium fog
lalkozott a  két iskola közös igaz
gatás alá vonásával. A témával 
előző szám unkban részletesen 

foglalkoztunk.
A képviselő-testület elfogadta 

a közérdekű céllal bérbe adott la
kások szerződéseinek átvizsgá

lásáról szóló jelentést, m ajd úgy 
határozott, a lakások eladását 
külön határozatban m ondja ki az 

értékmegállapítás után. A Kos
suth Lajos utca 60-62.szám alatti 
lakások értékesítéséről külön 

cikkben olvashatnak, csakúgy 
m int az Evangélikus G im názi
um tornacsarnoka építésének 

önkorm ányzati hozzájáru lási 

módjáról.
A képviselő-testület tudom ásul 

vette a  2000. Ill.negyedévi költ
ségvetési zárszámadásáról szóló 
beszámolót. Pénz volt a  tém ája a 
következő napirendi pontnak is, 
ugyanis a  2001. évi költségveté
si koncepcióról esett szó. A tém a 
szintén m egér egy külön írást, 
am e ly e t la p u n k  . . .o ld a lá n  

olvashatnak.
A pénzügyi bizottság javaslatát 

figyelembe véve 9 millió forint

ban határozta m eg a képviselő- 
testület a  Kossuth Lajos utca 

26.szánt alatti, nem lakás célú 

ingatlan eladási árát. A z összeg 
több, m int félmillió forinttal m a
gasabb az értékbecslő által m eg
állapított vételártól. A  testület 
egyben hozzájárult a  jelenlegi 
bérlő névváltoztatási kérelm é
hez: a M asconi Kft CAR-STAR 

néven m űködik tovább.
A képviselő-testület elfogadta a 

2000.évben elvégzett kisjavítási 

és felújítási m unkákról szóló je 
lentést. A  város összesen 17 m il
lió forintot költött erre a célra.

A grémium elfogadta a  kom 

m unális hulladék 2001-re érvé
nyes szállítási díjait. Erről külön 

cikkben olvashatnak.
A képviselő-testület m ódosí

totta korábbi, a köztisztviselők 

munkavégzéséről, a m unka-és 
pihenőidőről, egyéb juttatások

ról, valam int az illetményrend
szer szabályairól szóló rendele
tét. Eszerint képzettségi pótlék 
illeti m eg azokat a  köztisztvise
lőket, akik feladatkörük szak
szerűbb ellátását biztosító szak- 
képesítéseket szereznek. A pót
lék m értéke az illetményalap 50 

százaléka.
Egymillió forinttal tám ogatja 

az önkorm ányzat a Support Hu
m án Segítő és Szolgáltató A la
pítványt, am ely január elsején 
Erdőkertesen nyitott m eg egy 
átmeneti otthont a  krízishely
zetbe került családok elhelyezé

sére. A z ellátási szerződésért 
cserébe A szód öt éven keresztül 
élhet azzal a lehetőséggel, hogy 
elhelyezhessen itt bajbajutott 
családokat. Az összeget a  szoci

ális m űködési előirányzat terhé
re biztosította a testület.

Rövidesen eladásra kerül a 
Kossuth Lajos u.93.szám alatti 
ingatlan is. A testület úgy hatá
rozott, értékbecslést végeztet el 
az épületre.

N em csak elad, hanem  vásárol 
is az önkorm ányzat, nevezete
sen a  két, D ózsa György úti 
szükséglakást, am elyet aztán le
bontat, hogy segítse az itt felújí
tandó támfal kivitelezési m un

kálatait.
A képviselő-testület döntése 

értelmében - az állandó készen
lét ellentételezéseként - nem kell 

lakbért fizetnie a M űvelődés Há
za gondnok-házaspárjának.

A következő napirendi pontok
ban lakásvásárlási kérelmekről 
döntött a  képviselő-testület. E- 
szerint a Falujárók útja 5/7 II. 
lépcsőház III.em.5.sz. lakást 1,8 
millió forintért veheti m eg je len 
legi bérlője. N em  tám ogatta vi

szont a testület a  Pesti út ó.szám 

alatti lakás eladását.
N em  fogadták el a  képviselők 

az Autósm ozi üzemeltetőjének 
azon ajánlatát, hogy a bérleti díj 
hátralék (275 ezer Ft) elengedé
se fejében az önkorm ányzat tu
lajdonába kerüljön az Autós
mozi területén található épület. 

A szerződést felbontják a gmk- 

val, a  tartozást pedig jogi úton 

kívánják behajtani. 
Lakásvásárlásra, illetve felújí

tásra fordítható tám ogatási ké
relm ek elbírálása volt a követ
kező feladata a képviselő-testü
letnek. Összesen hat kérelm ező 
kapott 60 és 150 ezer Ft közötti, 
vissza nem  térítendő kölcsönt, 
m íg négy igénylő elutasításra 

került.
A testület 51.800 Ft-tal tám o

gatta két ifjú aszódi karatézó 
nem zetközi versenyen való in

dulását.
A következőkben sürgős m un

kák elvégeztetéséről döntött a 
képviselő-testület. A Béke úti. 
balesetveszélyessé vált já rdá t a 
GAVIT hozhatja helyre 300 ezer 
Ft értékben. A  K ossuth Lajos ut
ca 99. szám előtti épület előtti 

aszfaltjárda jav ítását a Strabag 
R t végezheti 165 ezer Ft érték

ben. U gyancsak ez a cég nyerte 
el 830 ezer F t értékben az önkor
mányzati utak kátyúzási m unká

latait.
A z önkorm ányzat is csatlako

zott a  Bursa Hungarica Felsőfo
kú Ö nkorm ányzati Pályázat

hoz. A tém ával külön írásban 
foglalkozunk.

A képviselő-testület egyelőre 
elnapolta a Szakorvosi Rendelő- 
intézet igazgató főorvosának 

szolgálati lakás b iztosítására 
vonatkozó kérelmével kapcsola
tos döntését. Dr. Bodó Zsolt az 

intézet röntgen orvosának azért 
kért szolgálati lakást, m ivel a 

doktornő csak akkor m arad 

Aszódon - csábítják vissza a  hat
vani kórházba -, ha a lakás
gondjait sikerül rendeznie.

A  képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott m eg a  lejárt 
idejű határozatokról valam int a 
két ülés között tett intézkedé

sekről.

December 13.

A  város takarékossági intéz
kedései, illetve az oktatási kon
cepciója volt az évszázad utolsó 
képviselő-testületi ülésének első 
napirendi pontja. A tém ával kü

lön írásban foglakozunk.
Az első napirendi ponttal né

m ileg összefüggött a  m ásik is, 
ebben ugyanis a  közös igazgatá

sú iskola igazgatói pályázatának 
meghirdetéséről döntött a gré
mium.
A képviselő-testület elfogadta a 

2001.év első félévi m unkaprog
ramját, illetve a bizottságok 1. 
félévi menetrendjét, majd ezt 
követően előterjesztést hallga

tott m eg a pénzügyi átcsopor
tosításokról.

Pénzzel volt kapcsolatos a kö
vetkező napirendi pontok témája 
is. így határoztak a  képviselők a 
gépjárm űadó mértékének em e
léséről. Január elsejétől az autó
soknak járm űvük minden m eg

kezdett 100 kg-ja után 800 Ft-ot 
kell fizetniük. N övekedett az 
iparűzési adó is, az állandó je l

leggel folytatott egyéb iparűzési 
tevékenység esetében az adóa
lap 2%-a.

A képviselők örömmel vették 
tudom ásul a pénzeszközök rö
vidtávú hasznosításról szóló elő
terjesztést. Ez ugyanis arról 
szólt, hogy ebben az évben az 

önkorm ányzat 28,5 millió fo
rintra tett szert a  kam atbevéte
lekből.

A testület nem tám ogatta a  Pe
tőfi utca 8.szám alatti ingatlan 
eladását, annak ellenére, hogy 
korábban értékbecslést kértek 
erre az épületre. A Falujárók u. 
5. sz. II. em. 2. sz. alatti önkor
m ányzati lakást viszont megvá
sá ro lh a tja  je len leg i bérlője, 

csakúgy, m int a  Falujárók ú t 1. 

szám alatti lakást. A Hatvani u.
1. szám alatti bérlakást a lakás 
bérlői közösen előteijesztett ké
relem  alapján  vásárolhatják  
meg.

Lefolytatta a képviselő-testület 
a  Falujárók úti 8+4 lakásos épü

let felújítására meghirdetett köz- 

beszerzési eljárást. A z épületet a 
legjobb ajánlatot tévő gödöllői 

Bau-Trade Kft. újíthatja fel.
A  testület legvégül jelentést 

hallgatott m eg a  lejárt idejű hatá
rozatokról és a két ülés között 

tett intézkedésekről.
A  képviselő-testületi ülésekről 

készült jegyzőkönyvek teljes 

terjedelmükben elolvashatok a 
Városi Könyvtárban.

R.Z.



TÜKÖR

Folytatódnia kell a takarékosságnak

57 és fél milliós 
költségvetési hiány

(folytatás az 1. oldalról)

A saját bevételeknél 10% -os nö
vekedés várható. U gyanakkor a 
bérlem ények eladása miatt je 
lentős, csaknem 8 m illió forint
tal kevesebb bérleti díj befizeté

se várható. A személyi kiadá

soknál a hivatal valamennyi 
szakfeladatán 8,75%-os bérfej

lesztéssel számoltak, m íg a do
logi kiadásoknál a  2000. évi vár
ható teljesítést 5% -kal növelték 

meg.
A z okm ányiroda beindításának 

pénzügyi fedezetét központi for
rásból biztosították, így elvileg 
ehhez az önkorm ányzatnak nem 

kell hozzápótolnia a saját bevé
teléből. U gyanakkor sem a terü
leti m űszaki iroda, sem a gyám 
hivatal norm atívája nem fedezi a 
kiadásokat, ezt az önkorm ány
zatnak 1,2, illetve 2,9 millió Ft- 

tal kell kiegészítenie.
A város továbbra is ragaszkodik 
a  központi konyha kialakításá
hoz, mivel ez nem csak a takaré

kossági intézkedések miatt, ha
nem  az új közegészségügyi nor
m ák életbe lépése miatt is szük
séges. A z első szám ítások azon

ban elkeserítőek, eszerint ugya

nis 90 millió Ft-ra lenne szük
ség. A gödöllői Kalória Közét
keztetési Kht. által adott ajánlat 
szerint a városnak csak 20 millió 
forinttal kellene az átalakításba 

beszállnia, ám 6 évig a Kalória 
határozná m eg az árakat, az ét

kezési norm ákat és a  minőséget. 
A folyam at ott tart, hogy az ön- 

korm ányzat további árajánlato
kat kér.
További pénzügyi problém ákat 

okozhatnak az egészségügyben 
nem sokára bevezetendő rende
letek is. 2001-ben például az or

vosi ügyeletet el kell látni újra
élesztő készülékkel, az úgyneve
zett defibrillátorral. Dr Bodó 
Zsolt, a  Szakorvosi Rendelőinté
zet főorvosa am iatt aggodalm as
kodott, hogyha a kötelezően elő
írt fejlesztésekhez nem kapnak 
központi támogatást, akkor 6,2 
millió forint hiány keletkezik in
tézetükben, és ekkora összeget 
képtelenek kigazdálkodni. 

M indent egybevetve: az  idei év
ben sem lesz könnyű az önkor
mányzat, s azon belül az intéz
m ények élete.

M egszületett a város új oktatási koncepciója

Az új igazgató feladata lesz 
az iskolák gazdaságos 

működtetése
A város képviselő-testülete a 

december 13-ai ülésén elfogad
ta az új oktatási koncepciót. A 
döntéshozók egyik korábbi ha
tározatukon is módosítottak, 
eszerint a felső tagozatos osztá
lyok csak akkor kerülnek ösz- 
szevonásra a két iskolában, ha 
azt az új iskolaigazgató a gaz
daságos működtetés érdekében 
elkerülhetetlennek tartja.
A képviselő-testület a koncepció 
elfogadása előtt értékelte azt a 
helyzetet, ami az iskolák össze
vonásáról elterjedt hírek nyomán 

kialakult. Egységesen az volt a 
vélemény, hogy az ez ügyben ho
zott korábbi határozatnak volt 
egy olyan félreérthető mondata, 
amely a szülők és a pedagógusok 

tiltakozását okozta. A z ominózus 
mondat így hangzott: „...vala
mint a felső tagozatok összevo
nását a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskolába. ”
Frajna Miklós, a  m űvelődési és 
közoktatási b izottság elnöke 
szerin t teljesen nyilvánvaló,

M agasabb ár, kevesebb alku

Értékesítés alatt a pedagóguslakások
Tovább folytatódik a szolgála
ti lakások értékesítése. Legu
tóbb a Kossuth Lajos utca 60- 
62. szám alatti ingatlanok el
adásáról döntött a képviselő- 
testület, de rövidesen magán
kézbe kerülhetnek a Kossuth 
utca 99. szám alatti épület ön- 
kormányzati bérlakásai is.
A Kossuth Lajos utca 60-62. 

szám alatt lakók szép számm al 

jelentek m eg a képviselő-testü

leti ülésen, am i nem csoda, hi
szen itt értesülhettek először ar

ról, hogy m ennyit is kell fizet
niük az oly régen m agántulaj

donba áhított önkorm ányzati 
bérlakásért. A LA-LUPA Ingat

lanforgalm azó és Szolgáltató 
Kft. által javasolt összeget a 
pénzügyi bizottság ezúttal vál

toz ta tás  nélkü l ja v a so lta  a 
képviselő-testületnek elfogadni.

A két épület lakásainak árait az 
ingatlanbecslő 1 millió 300 ezer 
és 4 millió 200 ezer Ft közötti 
összegre értékelte fel, figyelem 
be véve az alapterületet és a la
kás állapotát. A z egy négyzet- 
méterre eső összeg jóval m aga
sabb (57-62 ezer Ft) az úgyne
vezett orvoslakások 34 ezer Ft- 
os áránál. Ennek ellenére a peda

gógusok kevesebb megjegyzés 
és vita után fogadták el a m eg

állapított értéket. Igazából nem 

is a  lakások, hanem a gépkocsi

tárolók árát sokallták. A  képvi
selő-testület elfogadta az érintet

tek érvelését, és a garázsok 160 
ezer Ft-os árát 48 ezer Ft-ra mér
sékelte.
A leendő tulajdonosoknak a la

kások árát egy összegben kell ki

fizetniük, viszont őket is m eg
illeti a25+15% -os kedvezmény.

A Kossuth Lajos út 62. szám ú 
épület két lakásának értékesíté
séhez nem járu lt hozzá a képvi
selő-testület. A z egyik lakás ese
tében azért, m ert m ár nem lakik 
ott a  bérlője - időközben saját tu 
lajdont szerzett - a  körzeti állat

orvos által használt lakás eseté
ben pedig azért nem, m ert dr. 
Németh Mihály rövidesen nyug

díjba vonul, s ez alapján a lakást 

az önkorm ányzat az utódjának 
kívánja fenntartani.

hogy a  következő tanév kez
detén a képviselő-testület nem 
dönthet úgy, hogy a két iskola 

felső tagozata összevonásra ke
rüljön. A közös igazgató majd 
eldöntheti, hogyan lehet optimá

lis létszámú osztályokat kialakí
tani. Egy azonban biztos, ajelen- 
legi gazdasági helyzetben nem 

szabad, hogy ráfizetéssel dol
gozzanak az iskolák. Dr Hor
váth Anna amiatt kesergett, hogy 

azon a bizottsági ülésen, am ely
re a szülőket és az iskolák peda
gógusait is meghívták, mindenki 

a saját érveit hangoztatta és ezek 
m ég véletlenül sem voltak be
szélő viszonyban egym ással. 

Novák Lászlóné m űvelődési 
szakfőtanácsos ezt azzal erősí

tette m eg, hogy elmondta: hiába 
kérték az iskolákat és az óvo

dákat, hogy vélem ényezzék az 

időközben elkészült oktatási 
koncepciót, egy-két kivételtől 
eltekintve semmi másról nem 
szóltak a vélemények, mint az 
intézm ények gondjairól.

A  képviselők 9 igen szavazattal, 

2 tartózkodás mellett a 6. pont 
om inózus mondatát törölték, he

lyébe a következő szöveg került: 
„Az átszervezéssel kapcsolatban 
a mindenkori intézményvezető a 
hatályos közoktatási törvény és 
az intézményi költségvetés kere
tén belül irányítsa az alsófokú 
oktatást. ”

A  grém ium  arról is döntött, 
hogy az alsó fokú oktatási intéz

mény gazdaságosabb m űködte
tésével kapcsolatban hozott tes
tületi döntés hátteréről, céljairól 

január utolsó hetében fórumot 
tart.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Aszód minden polgárát a várossá 

avatás 10., a település neve első' írásos említésének 650. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre, melyet 
2001. február 9-én 17 órakor tartunk az Evangélikus Gim
náziumaulájában.
Ünnepeljünk együtt! Bagyin József polgármester
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Közlemények
A személyi jövedelemadó egy 

százalékára az Aszód Helyőrség 
Szociális és Kulturális Alapítvány 
részére történő felajánlás alapján 
az APEH 2000. őszén 188.996 Ft- 
ot utalt át számlánkra.

A  részünkre felajánlott összeg

ből a nehéz anyagi körülm ények 
között élő hivatásos, szerződé
ses és nyugállom ányú katonák 

eseti segélyezését, valam int a 
hely i katonai hagyom ányok  
ápolását (Laktanya Búcsú) haj

tottuk végre.
A lapítványunk K uratórium a is

m ételten  m egköszöni m ind 
azoknak a támogatását, akik fel

ajánlásukkal az elm últ évben se
gítették célkitűzésünk m egvaló

sítását.
Tisztelettel kérjük, hogy 2001- 

ben is hasonló m ódon segítsék 
adójuk egy százalékával alapít

ványunkat.

A szód Helyőrség Szociális 
és Kulturális Alapítvány 

Kuratórium a

adószám: 18671898-1-13 
számlaszám: 

11742166-20010648

*

A z A szódi Elektrom os G yűjte

mény Alapítvány köszöni az  el
m últévben  felajánlott 1%-ot. A z 
összeget közüzem i díjak fedezé
sére fordítottuk.

Tisztelettel kérem azokat, akik 
tehetik, ebben az évben is tegye
nek felajánlást. Ezzel igen ne
m es célt szolgálnak.

Az Alapítvány adószáma: 
18666911-1-13

Jóindulatú tám ogatásukat előre 
is köszönjük. A  G yűjtem ény 

m inden kiadását adom ányokból 

fedezi. Kérjük, aki teheti, segít
sen. A  Túrái Takarékszövetke

zetnél vezetett szám lánk száma:

65900190-13006862

Átutalási m egbízás (befizetési 
csekk) a Gyűjtem ény irodájában 

kapható.
Kaáli Nagy Kálmán 

nyugalm azott tanár 
A Gyűjtem ény házigazdája

Szponzorok szerzésével segít az önkorm ányzat

Mégis sportcsarnok épülhet 
az Evangélikus Gimnáziumban?

25 millió forint összegre támo
gatókat szerez és azokkal 
szerződést köt az önkormány
zat, hogy az Evangélikus Gim
náziumban ne tornaterem, 
hanem tornacsarnok épülhes
sen. A képviselő-testület dön
tése egyben gesztus is arra vo
natkozólag, hogy a város ma
gáénak érzi ezt az oktatási in
tézményt.
A z Evangélikus Gim názium nak 

je len leg  160 millió forintja van a 
tornacsarnok építéséhez, m íg a 
legolcsóbb kivitelezési ajánlat 

223 m illió nettó összegről szól. 
A  helyzet m égsem  teljesen re

m énytelen, ugyanis 185 millió 
forinttal m ár el lehet kezdeni az

építkezést. Egy 2000-ben élet
ben lépett rendeletnek köszön
hetően az egyház 5 évre vissza

m enőleg visszaigényelheti az 
ÁFA összegét, ez pedig újabb 

pénzügyi fedezetet jelent, s ak 
kor m ég nem szám oltak a  pá
lyázati lehetőségekkel.

A z önkorm ányzat is segíteni 

szeretne, m égpedig úgy, hogy 
szponzorokat szerez és velük 

szerződést köt 25 millió forint 
erejéig. A döntés nem  jelent 

készfizető kezességet, ám m in
denképpen törekednie kell arra, 
hogy a vállaltak teljesüljenek. 

Bagyin Jó zse f p o lgá rm este r 
szerint a  Fritz Kft. és a Pyrus Rt. 
adna tám ogatást m egelőlegezett

bérleti díjként, am it term észete
sen a későbbiekben lelaknának. 
Dr. Jólesz József képviselő azt 

tanácsolta, bankokat is kérdez
zenek m eg arról, tulajdonjog fe
jében  nyújtanának-e esetleg köl
csönt az építkezéshez. (Az ön- 

korm ányzat a  segítségnyújtásért 
nem  kér tulajdonjogot.)
A képviselő-testület a  polgár- 

m estert bízta m eg azzal, vegye 
fel a kapcsolatot a lehetséges 
szponzorokkal, hogy a hiányzó 
fedezetre a szerződések mielőbb 
m egköthetők legyenek. A sport

csarnok építése egyébként leg
korábban februárban indulhat.

R.Z.

A m űszaki egyetem ek is ilyet szeretnének

Az ország legkorszerűbb oktató berendezése
az aszódi szakközépiskolában

Hagyomány már, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola az év vége közeledtével vendégül látja azokat a 
segítőket, akik valamilyen formában támogatják a tanintézmény
ben folyó szakképzést Az önkormányzatok, cégek képviselői 
nemcsak az itt folyó oktatással ismerkedhetnek meg, hanem azt is 
láthatják, mire fordítják az ide utalt forintokat. 2000. decemberé
ben minden eddiginél több vendég fogadta el invitálásukat.

Tavaly arról szám olhattunk be, 

hogy új szaktanterm et avattak az 
iskolában. Idén olyan berende
zéssel gyarapodott, am ely je len 
leg a  legkorszerűbbnek számít 
az  egész országban. Nem  csoda, 

hogy a  műszaki főiskolák, egye
tem ek képviselői egym ásnak 

adják a  kilincset, s azzal távoz

nak innen, hogy ők is ilyen be
rendezést szeretnének.

A Festő cég M PS oktató beren
dezése nem kisebb dologra ké
pes, m int egy kom plett gyártási 
folyam at modellálására, kezdve 

a  gyártás-előkészítéstől egészen 
a  raktározásig. A  robot felveszi a 

m unkadarabot, m egm unkálja

azt, m ajd a  mérete, anyaga és 

m inősége szerint szortírozza. 

Természetesen egy idő után a 
több m odulból álló berendezést 
a tanulóknak kell összeállíta
niuk.

Persze nem csupán ez az egyet
len eszköz, am ivel az  itt dolgozó 
m űszaki tanárok, oktatók büsz
kélkedhetnek. A z évek során 

például teljesen kicserélődött a 
szám ító g ép p ark . A tanu lók  
n ag y te lje s ítm é n y ű  g épeken , 
A rchiCÁ D -szoftver segítségé
vel készíthetik el az egyes alkat
részek rajzait, hogy aztán a CNC 

vezérlésű  gépeket beprogra

m ozva azok valóságos darabbá 
váljanak.

A z iskola m ár felkészült a  keret- 

tantervi változásokra. Szeptem 

bertől ugyanis nem szakm ára 
irányuló képzésnek kell kezdőd
nie, hanem  szakm acsoportot 

alapozó oktatásnak, am elyet 
érettségi, majd a szakmaszerzés 
két éve követ. A novem beri nyílt 
napon közel kétszáz érdeklődő 

volt kíváncsi a tanintézm ény kí
nálatára, s ez azt láttatja: nem 
kell beiskolázási nehézségektől 
tartaniuk.
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Rossz üzletnek bizonyult a  bom bariadó A szódon is

r

Drogdealereket fogtak el Aszódon
(folytatásai I. oldalról) 

és a Speed tabletták, m ivel ezek

hez viszonylag olcsón, 2-2.500 
Ft-os áron hozzájuthatnak. A  fi

atalok sok esetben m ár belőtt áll
apotban érnek a szórakozóhe
lyekre, hogy aztán a  hatást alko
hollal tovább fokozzák.
-A legm egdöbbentőbb szám om 
ra az, hogy a drogfogyasztás a fi

atalok körében egyre inkább le- 

galizálódik, vagyis nem csinál

nak titkot abból, hogy különbö
ző szerekhez nyúlnak - értékelte 
a  helyzetet N em es őrnagy, aki 
azt is elmondta: eddig egyszer 
fordult elő, hogy a szülő igyeke
zett segíteni abban, hogy kitu

dódjon, gyerm eke honnan sze

rezte be az anyagot. A  többiek 

félnek a büntetéstől és a  szé

gyentől. Pedig ez m ég m indig 
jobb , m int a drogfüggőség.

A z aszódi rendőröknek az ünne
pek környékén volt m ég egy 

nagy fogásuk: sikerült megtalál
niuk három  eltulajdonított La
dát, ráadásul a tettest is elkapták. 
Utóbbi tevékenységét az is ne

hezítette, hogy az egyik gépko
csiban indításgátló volt, ami m i
att nem  indult be a motor, a m á

sik gépkocsiból pedig a benzin 
hiányzott, em iatt nem  ju to tt ve

lük túlságosan messzire.
A zok az elkövetők sem hajthat
tak végre nagy utazást, akik a Ja
vítóintézet egyik garázsából tu
lajdonítottak el egy Trabantot. 

Útjuk egyenesen egy árokba ve
zetett, ahol m egfeneklett a gép

kocsi.

A z ünnepek alatt kevés bűncse
lekm ény történt. Em lítést érde

mel az  a betörés, am it ismeretlen 
tettesek követtek el az Újtelep

egyik családi házában. A  zsák
m ányuk néhány arany ékszer és 

200 ezer F t készpénz volt. 
U gyancsak ism eretlen m ég az az 

elkövető is, aki a Papfóldi út 
egyik m ost épülő házából a gáz
nyom áscsökkentő szelepet vitte 
el. Sajnos ezt nem  a gázszolgál
tatónak, hanem  a tulajdonosnak 

kell pótolnia.
M anapság m ár rossz üzletnek 

bizonyul a  bom bariadó is. D e
cem ber 19-én valószínűleg egy 
érintett diák telefonált be a Petőfi 
gim názium ba azzal, hogy bom 
bát rejtett el az  épületben. Taní
tás ugyan aznap m ár nem  volt, 

ám a kiesett napot január első 

szom batján bepótoltatták a  ta

nárok.
-rácz-

Ü nnepeltek a polgárőrök

Idén még jobb eredményt szeretnének
Az aszódi polgárőrök közössége közismerten összetartó. Rend
szeres programjaik vannak, amelynek egyike a karácsonyi ün
nepség. December 20-án ismét fehér asztalnál értékelték az 
évet, majd kitüntették a legjobbnak tartott polgárőrt is.

A z eseményt megtisztelte jelen- des, ezredparancsnok, Nemes Ist- 
létével Tóth Gábor országgyűlé- várt, az aszódi rendőrőrs parancs- 

si képviselő, Szép Zoltán hör ez- noka, valamint Tubics Tibor, a 
redes, a Balassagyarmati Határőr Gazdatévé szerkesztő-riportere.

Igazgatóság igazgatóhelyettese, Szenoráczky Ferenc, a polgár- 

Puzsár János alezredes, Mecseki őrök parancsnoka beszám olója 
Tibor, a Budapesti Polgárőr Sző- során elmondta: egyszerre elé- 

vetség alelnöke, Bagyin József gedett és elégedetlen az eredmé- 
polgármester, Sztán István ezre- nyekkel. Aszódon m ég m indig

1%  alatt van a lakosság létszá
m ához viszonyított bűncselek

m ények aránya, és ez jobb, m int 
az országos átlag. U gyanakkor 
olyan esem ény is előfordult, ami 
nem vetett jó  fényt a polgárőrök
re sem. N evezetesen az, hogy a 

volt Volán-telepen úgy bújtattak 

több héten keresztül m enekülte
ket, hogy senki sem vette észre. 
A parancsnok elmondta: szeret

tek volna több akciót is a rendőr
séggel, ám ez a társszervezet fo
kozott leterheltsége m iatt nem 
jöhetett létre. Pedig ezekre az 

A szódon is m egjelent drogter
jesztők  lefülelése m iatt nagy 

szükség volna.
Fontos lenne az is, hogy a  város

ban végre elinduljon a SZEM  

(Szomszédok Egymásért M ozga

lom) is, ám egyelőre nagyon ke

vés lakossági bejelentés érkezik 

arról, hogy gyanús alakokat, gép
kocsikat láttak itt-ott feltűnni.

A z ünnepség ezután kitünteté

sekkel és m ulatsággal folytató
dott. 2000-ben az  Aszód legjobb 
polgárőre cím et Nagy Lajos ér

dem elte ki.
R.Z.

Próba alatta 
pontrendszer
2002. június30-ig próbaüzem
nek tekinthető a január elsején 
bevezetett pontrendszer alkal
mazása. Ekkor az illetékesek 
megvizsgálják, milyen volt a 
közlekedésbiztonságra gyako
rolt hatása, illetve azt, hogy me
lyek voltak a leggyakoribb és a 
legsúlyosabb szabálytalan
ságok. 2003. januárjától eze
kért valószínűleg több pontot 
osztanak majd a rendőrök.
A z új pontrendszerről a  legtöb

ben úgy vélekednek - lásd az 

egyik kereskedelm i tévécsator

na telefonos közvélem ény-ku

tatását -, hogy a 2001. januártól 
bevezetett pontrendszer nem fog 

javítani a közlekedési morálon, 
csupán újabb alkalm at terem t a 
korrupcióra.
A  jelenlegi pontrendszert az ille
tékesek is próbaüzem nek szán
ják . S zere tnék  ugyan is azt 
felmérni, m elyek az autósok ál

tal leggyakrabban elkövetett 

s z a b á ly ta la n sá g o k . 2 0 0 3 -ig  

minden szabálytalanság egy- 
egy pontot ér, onnantól kezdve 
viszont a  súlyosabbak akár há
rom -négy pontot is eredm ényez

hetnek. 18 pont elérése után ug
rik a  jogosítvány, ám a bajt meg 

lehet előzni. Aki vállalja, hogy 
14 pont alatt önkéntes képzésen 
vesz részt, kilenc ponttal köny- 

nyebbedik a  kontója, aki 14 és 
17 között szánja rá m agát erre, 
csak öttel. Két év után a pontok 
elévülnek és kezdődhet minden 

elölről.
A pontrendszert N yugaton is al
kalm azzák, ám úgy hírlik, ott 
csak pontot kap a vezető, más 

büntetést nem. N álunk m ind a 

kettőt. Ezért is fordultak többen 
az A lkotm ánybírósághoz, vizs

gálja m eg a testület, ez nem al

kotm ányellenes-e. így akár az is 

előfordulhat, hogy 2003-ra m ár 

el is felejtjük a pontrendszert.

^  Februári számunkul 
lapzártája február 3-án, 
* *  megjelenese 

február 15-én lesz.*
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Képzelt beszélgetés az aszódi oktatásügy kényes kérdéseiről
Aki kérdez: Aszódi Anonymus. Aki válaszol: Frajna Miklós, a művelődési bizottság elnöke

- Nem zavarja, hogy egy-egy 
,,keményebb” döntést követően 
a képviselő-testületet és a bizott
ságokat jobb esetben pancserek 
gyülekezetének tartják, de töb
ben úgy tekintenek Önökre, mint 
akik érzéketlenek az emberek 
gondjai iránt, önkényesen her
dálják a város pénzét stb?
- Ez nyilván túlzás, bár olykor 
valóban tapasztalunk indulato
kat. Persze, hogy ez nem esik jól, 
hiszen a  választók akaratából 
lettünk képviselők, bizottsági ta 
gok, és legjobb szándékunk, tu 
dásunk szerint akarunk felada
tunknak megfelelni. De a reali
tás nagy kényszer. A városnak 
nincs elegendő pénze ahhoz, 
hogy intézm ényeit a korábbi ka-

acitásoknak m egfelelően mü-
ödtesse. Ezért volt ( van) szük

ség az oly sokszor bírált m eg
szorító intézkedésekre.
-Témánál vag}nmk. A polgárok 
egy része úgy tartja, hogy jö 
vőnk zálogát, a gyermekeket ve
tik oda a költségvetésnek... 
Bizony erősek az indulatok. De 
így van rendjén. Ezek a m eg
nyilvánulások teljesen érthető
ek: m elyik szülő ne aggódna 
gyerm ekei sorsáért? Ki az, aki 
ne szeretné nekik a legtöbbet, 
legjobbat? N agy baj lenne, ha 
közöm bösen fogadnák a gyer
m ekeiket érintő döntéseket. És 
ha a döntés valamiféle visszalé
pést je lent egy m egszokott hely
zethez képest, tennészetes, hogy 
a  döntéshozók fejére száll a ha
rag. Abban rem énykedünk, az 
indulatok csillapultával azt élik 
meg: a gyerm ekek nevelését- 
oktatását az önkorm ányzat igen 
fontosnak tartja. Ezért is alkotta 
m eg  o k ta tás i k o n cep c ió já t, 
melyben m egfogalm azza a leg
fontosabbnak tartott célokat és 
teendőket. Ha valaki figyelm e
sen olvassa, rem ényeink szerint 
„kiolvassa” belőle azt a fele
lősséget, am elyet a képviselő- 
testület a  gyerm ekek nevelése 
iránt érez.
- Térjünk vissza az anyagiakra, 
amelyekre hivatkozva hozták 
m egszorító intézkedéseiket. 
Több ellenvetés kering ezzel 
kapcsolatban. Az egyik, hogy a 
város másra költi a központi 
költségvetésből az oktatásra 
szánt normatív összegeket.
Ez nincs így. Kétféle „norm a
tívát” kap az önkorm ányzat a 
közoktatással kapcsolatban. A z 
egyik, az úgynevezett „kötött 
norm atíva”, olyan összeg, am ely 
a m egjelölt célon kívül sem m i 
másra nem fordítható. Ilyen a 
gyerekek tankönyv támogatása,

a  pedagógusok szakkönyv vá
sárlására fordítható összege, a 
továbbképzések költsége, a  di
áksport-támogatás. Ezekkel az 
pénzekkel tételesen kell elszá
m olnunk, a fel nem használt ösz- 
szeget vissza kell utalnunk.
( Ilyen eset persze nem  fordul 

elő!) Ez a fajta támogatás 2000- 
ben kb. 4,5 millió Ft volt. A  töb
bi, a gyerekek számával ösz- 
szefüggő norm atív tám ogatást 
„felhasználási kötöttség nélkül” 
kapja az  önkormányzat. N yilván 
a  m egnevezés miatt terjedhet 
olyan hír, hogy ezt a pénzt m ásra 
fordítjuk. A  gyakorlat viszont az, 
hogy csakúgy, m int másutt, 
Aszódon sem fedezi ez az összeg 
az intézm ények m űködési költ
ségeit. 2000-ben a  központi nor
m atív támogatás az óvodáink 
m űködtetésének 56,1 %-át, az ál
talános iskoláink költségeinek 
64,8% -át fedezte. A  négy alsó
fokú oktatási intézm ény költ
ségvetését 61,5 millió Ft-tal kel
lett a  városnak kiegészítenie.
- De hogy létezik az, hogy amíg 
az intézmények működését le
faragják, más dolgokra sok pénz 
meg\> el? Például itt afőtér...
- A m ikor a  város anyagi forrá
sainak felhasználásáról döntünk, 
sok szem pontot kell figyelembe 
vennünk. Vannak a  településnek 
egyszeri bevételei. Ilyenek a  va
gyonértékesítési bevételek. In
gatlanokat értékesítünk például. 
Mi történne, ha ezeket a  pénze
ket az intézm ények pazarlást 
engedő m űködésére fo rd íta 
nánk? Lehet, hogy 2-3 évig ez 
bőséges ellátást jelentene, de mi 
történne ezután? Olyan ez, mint
ha egy család egyszer nagyobb 
összeget kap, és azt arra költi, 
hogy mindennap három szor rán
tott húst, kétszer habos tortát e- 
gyen. A  pénz felélése után bi
zony keserves visszaszokni a 
paprikáskrumplira, m ásrészt fáj
lalhatják, hogy nem vettek va
lami m aradandót, nem  gondolt
ak a  jövőre, pedig például be kel
lett volna vakolni a házat... A 
képviselő-testület úgy döntött, 
az  ingatlanbevételeit az egész la
kosság kom fortérzetét javító  fej
lesztésekre fordítja. A főtér az itt 
lakók, idelátogatók szem ében a 
várost minősíti.
- No de más településeken több 
ju t az oktatásra! Soroljam a 
példákat?
- Sok példa lenne sorolható. Jó 
lenne, ha mi is m ielőbb elm ond
hatnánk: m indent m eg tudtunk 
teremteni, amire gyermekeink- 
nek, az őket befogadó intézm é
n y ek n ek , p ed ag ó g u sa in k n ak

szüksége van. De m a a  telepü
lések anyagi lehetőségéi között 
nagy a különbség. (Gödöllőn 43 
ezer Ft az  egy főre ju tó  iparűzési 
adó, Ikladon 11 ezer, A szódon 5 
ezer Ft.) M ásrészt nagyon-nagy 
eltérések vannak a ráfordítandó 
költségek között is. A  normatív 
támogatás összegében nem  je 
lennek m eg olyan tényezők, 
m int pl. a  nevelőtestületek kor- 
ö sszeté te le , szakképzettsége. 
Ezek garantált bérköltségekkel 
járnak, s nagy különbségeket o- 
kozhatnak az egyes intézm é
nyek között. Fontos és jó , hogy 
A szódon sok a jó l képzett peda
gógus, hogy nincs vándorlás kö
zöttük -  ám ez pénzbe kerül! 
Vagy em líthetem, hogy nálunk 
m agas a napközis gyerekek ará
nya. A szülői igényt ki kell elé
gítenünk, viszont a napközi 
“fajlagosan” drága tevékenység. 
Em líthetem  az épületi adottsá
gokat is. N em  mindegy, hogy 
egy adott épületnek m ekkorák a 
működtetési költségei. Van még 
egy elég kem ény mutató: na
gyon nem mindegy, hogy hány 
gyerek van egy-egy óvodai, is
kolai csoportban. Ez nagyon ne
héz kérdés. Nyilván könnyebb e- 
redm ényesen dolgozni egy ki
sebb létszámú csoportban, ám 
sem m iképpen nem finanszíroz
ható pl. egy 9 fos osztály, és itt 
erre is van p é ld a ....
-A legnagyobb felháborodást a
2.sz. Általános Iskola visszafej
lesztésére irányuló törekvés kel
tette.
Valóban, a legtöbb tiltakozás ez
zel kapcsolatos. M ár nem  e- 
gészen jóhiszem ű híresztelések 
is lábra kaptak: állítólag titkos 
tárgyalások folynak az épület 
m ás célú hasznosításáról. Erről 
végképp nincs szó. A z újtelepi 
iskola épülete, története az  aszó
diak nagy részében mély érzelmi 
húrokat zendít meg. A  lakossági 
összefogást, a  civil és intézm é
nyi szféra jó  együttm űködését 
jelképezi. A z a figyelem és segí
tőkészség amellyel a szülök évti
zedek óta körülveszik, ritka 
kincs. Elveszíteni sem m ikép
pen nem szeretnénk. Valameny- 
nyien bízunk abban, hogy a la
kosság lélekszámával együtt nő 
a gyerm ekek száma, és erre az 
ép ü le tre  isk o lak én t m in d ig  
szükség lesz. M ost viszont a  biz
tonságos m űködés feltételeit kell 
b iz to s ítan u n k , ad o tt anyag i 
helyzetünkben. Ezért határozott 
úgy a képviselő-testület, hogy a 
két iskolát közös igazgatás alá 
vonja, s a  közös vezetésnek kell 
évről-évre a csoportok m űködé

sét optim álisan m egoldania, 
úgy, hogy a pedagógiai érdekek 
ne sérüljenek. Persze, hogy 
nem  lesz könnyebb a pedagó
gusok munkája, és adód(hat)- 
nak kényelm etlenségek pedagó
gusnak, gyereknek, szülőnek 
egyaránt. De ezek nem  akkorák, 
hogy családok életvitelét boro
gatnák fel, hogy akadályoznák a 
gyerekek eredményes tanítását
tanulását. ..
Lehetséges, hogy a lakótelepi, 
újtelepi gyerekeknek a Csengey 
utcába kell járniuk?
A z alsósoknak semmiképpen. 
Lehetséges, hogy a  felső tago
zatosok egy része majd másik 
iskolába jár. N em  biztos, hogy a 
2. sz. iskolából a Csengeybe, 
lehet, hogy fordítva. Erről az 
iskolában kell dönteni, hiszen 
ott vannak birtokában vala
mennyi szükséges információ
nak. Ezekről a  kérdésekről „kül
ső” döntést hozni nem szeren
csés. Ezt tapasztalatból tudjuk: 
nyáron a képviselő-testület a 
fenti iskola párhuzamos osztá
lyainak összevonásáról döntött. 
Aztán kiderült, hogy a szülők és 
az iskola ennél jobb  megoldást 
találtak ki, mely ugyanazt az 
anyagi m egtakarítást eredm é
nyezte. A tanulócsoportok he
lyett a  napközis csoportok ösz- 
szevonását javasolták. A testület 
a döntését ennek megfelelően 
megváltoztatta. Ezt én semmi
képpen nem értékelem kudarc
nak, inkább példaértékűnek tar
tom , m ert közös töprengés 
eredm ényezte a jobb  megoldást. 
- A közös töprengésekhez, jobb  
m egoldásokhoz m ire van  
szükség?
-Alapvetően egym ás iránti fi
gyelem re, jószándékra, egymás 
megbecsülésére. Annak elfoga
dására. hogy a képviselők, bi
zottsági tagok nem tévedhetet
lenek. ám a tőlünk telhető m ó
don becsülettel és A szód város 
javát tekintve igyekszünk m eg
oldani feladatainkat. És a felada
tok között nem válogathatunk, 
vállalnunk kell a nehéz, népsze
rűtlen döntéseket is. Gyakran 
ju tnak  eszem be egy tekintélyes, 
a város ügyei iránt nem közöm 
bös vállalkozó ismerősöm sza
vai. M ikor megtudta, hogy el
vállaltam a bizottság elnöki tisz
tét, megkérdezte: elment-é a 
józan eszem. Szidni fognak, 
m ert ez egy olyan funkció, 
m elyben „szép lehet az ember, 
de okos nem ” . Hát ebben sok az 
igazság. De úgy vélem, hogy 
m egválasztásom kor azért kap
tam bizalmat, m ert életemet az
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Aszód közoktatási koncepciója
Városunk képviselő-testülete a 

2000.decem ber 13-ai ülésén el
fogadta A szód közoktatási kon 

cepcióját. A  koncepció beveze

tője átfogó képet ad  az elm últ év 
tizedek legfontosabb történé

seiről, az időközben végbem ent 
gazdasági, politikai, társadalmi 
és pénzügyi változásokról. Az 
elgondolás középső részében a 
legfontosabb alapelvek, priori

tások kaptak helyet, legvégül a 

képviselő-testület által m egsza
bott intézkedési terv m enet
rendje olvasható. A koncepció 
terjedelme miatt m i csak a  kö
zépső rész, a legfontosabb alap
elvek, prioritások közlésére szo

rítkozhatunk, a  határozat teljes 
te rjedelm ében elo lvasható  a 

Városi Könyvtárban.

(folytatás a 6. oldalról) 
oktatás szolgálatában töltöttem, 
és tanárként, igazgatóként az 
aszódiak nem tartottak-tartanak 
hiteltelennek.
Törekvéseikben nyilván számba 
veszik az előrelépés lehetőségeit 
is. Hiszen az aszódiak szívesen 
nevezik lakóhelyüket iskolavá
rosnak. Vagy ez már a múlté?
- D ehogy a múlté. Hiszen két 
középiskolával büszkélkedhe
tünk, m elyek többek között az
zal is bizonyítanak, hogy széles 
körzetből özönlenek tanítvá
nyaik. D e nem  csak a középis
kolákról van szó, am ikor Aszó- 
dot iskolavárosnak nevezzük. 
Oktatási koncepciónkban, sze

repelnek azok az ellátási for
m ák, m elyekhez a  nehéz anyagi 
körülm ények között is ragasz
kodik az önkonnányzat. Ilyen az 
em elt szintű ének-zenei oktatás, 
a  kiváló zeneiskola, vagy az 
újabbak közül a tanulási nehéz
ségekkel küzdő kisdiákok szá
m ára létrehozott kislétszám ú 
osztály. A z aszódiak mellett 
egyre több  te lepü lés veszi 
igénybe nevelési tanácsadónk 
szolgáltatásait. Ezzel kapcso
latban szintén jó  lenne egy fél
reértést eloszlatni. Nevezetesen 
azt, hogy m íg az óvodák, iskolák 
költségvetését m egnyirbáltuk, 
erre a  nem kötelező feladatra

Alapelvek, prioritások

1. A z elm últ évtized iskola- 

szerkezeti változásai feltétlenül 

pozitívak, az 5.osztálytól plura
litás jelent meg, bővültek a ké

pességfejlesztés. az elitképzés 
lehetőségei.

2. Fontos, hogy A szód isko
lavárosi szerepe megmaradjon, 
erősödjön. Ennek az is része, 

hogy az intézm ények között élő 
és konstruktív legyen a kap
csolat.
3. Fontos, hogy az aszódi okta
tási rendszer valam ennyi gyer
m ek szám ára biztosítsa az op
timális szem élyiségfejlesztést a 

bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás 
során (a nehezen tanulóknak, a 

lemaradóknak, a kevésbé moti

sok pénzt fordítunk. A tanács
adó épületi feltételeit Aszód biz
tosította, ám az épületrész m eg
felelő átalakítását, a  tanácsadó 
egyre bővülő szolgáltatásait pá
lyázati pénzekből biztosítjuk. 
Evek óta folytatunk -  reméljük, 
a hosszú távú m egoldáshoz ha
marosan elvezető -  tárgyaláso
kat Pest M egye Ö nkorm ányza
tával annak érdekében, hogy 
anyagi problém áink ellenére 
m egterem tsük a  G alga m ente te
lepüléseit is ellátó, korszerű pe
dagógiai szakszolgálat vala 
mennyi feltételét. Hogy ez a  tö 
rekvésünk sikeres, annak fö for
rása az A szódon felgyülemlett 
szellemi tőke, és a szakértelem, 
m ely bizonyos esetekben pótol
ni képes a hiányzó forintokat. 
Én ebben bízom. Abban, hogy 
szakértelemmel, jóakarattal, kö
zös gondolkodással túljutunk a 
nehéz időkön, hogy egyre töb
ben leszünk, akik nem akarunk 
„egym ás mellett elbeszélni”, ha
nem megtaláljuk azokat a közös 
pontokat, ahonnan el tudunk 
indulni közös céljainkért. A tör
ténelem ből több olyan esetet 
ism erünk, am ikor a  nehézségek 
különleges erőfeszítésekre ösz
tönözték az em bereket, s a ko
rábbinál jobb, hasznosabb m eg
oldások születtek. Erről szívesen 
beszélgetnék bárkivel...

váltaknak is). M inden gyerm ek 
egyaránt fontos.
4. Fontos m egőrizni az oktatási 

intézm ény szociális, gyermek- 

védelm i funkcióit.
5. Fontos a m eglévő intéz
m ényrendszer közös vezetéssel 

történő stabilizációja, új alrend
szerekkel, pedagógiai színte
rekkel való bővítése (fejlesztő, 
tehetséggondozó, erős nevelőe

rővel bíró tevékenységek, szak- 

szolgálatok). M iközben a  szük
ség  sz ig o rú  ta k a rék o sság ra  
kényszeríti az önkorm ányzatot, 
az intézm ényeket, a képviselő- 
testület nem  m ond le azon kö 
telező ellátási form ák fennar- 
tásáról, fejlesztéséről, am elyek 
b iz o n y íto ttan  e red m én y esen  
szolgálják gyerm ekeink neve

lését (zeneiskola, em elt szintű 
ének-zenei oktatás, kis létszámú 

osztály, nevelési tanácsadás, lo
gopédia stb.).
6. Fontos az oktatás, nevelés fel
adatát végző pedagógusok m un
kájának erkölcsi és anyagi elis

merése, közérzetükjavítása.

7. Fontos, hogy az önkorm ány
zat, m int fenntartó az intézm é

nyekre vonatkozó folyam atos 
értékelési rendszert m űködtes
sen, (mely az intézmény önérté
kelésén, szakértői elemzésen, a 
használók vélem ényén a lapu l).
8. Fontos, hogy a kialakuló 
koncepció  harm onizáljon  az 
önkorm ányzat gazdasági lehe
tőségeivel.

Lakossági 
fórum a 

közoktatásról
A M űvelődési, Közoktatási, 

Ifjúsági és Sportbizottság A szód 

közoktatásának aktuális kérdé
seiről lakossági fórum ot rendez 
2001. január 26-án ( pénteken) 

16 órakor a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola aulájában. A 
közös eszm ecserére minden ér
deklődőt szeretettel várnak a 
rendezők.

Képzelt beszélgetés az aszódi 
oktatásügy kényes kérdéseiről

Támogatás 
a hallgatóknak
Városunk önkormányzata is 

csatlakozott az Oktatási Mi
nisztérium által kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön- 
kormányzati Pályázathoz. A 
tárca kezdeményezésének kö
szönhetően lehetőség nyílhat 
arra, hogy a város anyagi le
hetőségeinél több szociális jut
tatásban részesüljenek az arra 
érdemes aszódi diákok.

A  Bursa H ungarica Felsőok
tatási Ö nkorm ányzati Pályázat 
három  forrásból tám ogatja a 
szociálisan rászoruló hallgató
kat. A z első forrás a h e ly i, a m á
sodik a megyei cinkormányzat, a 
harm adik forrás pedig a  köz

ponti támogatás. A minisztéri
um a felsőoktatásban m ár tanu
ló, illetve felvételizni szándéko

zó, szociálisan hátrányos hely

zetű fiatalok tám ogatásához oly 
m ódon kíván hozzájárulni, hogy 
a helyi (és a m egyei) önkor
m ányzat által megállapított tá

m ogatási összeget a  támogatás
sal m egegyező m értékben - m a

xim um  5000Ft/hallgató/hó tá
m ogatással egészíti ki.

A z önkorm ányzatok a rend
szerbe való csatlakozással vál
lalják, hogy a  pályázatot közzé 

teszik, elbírálják és saját lehető

ségeiknek megfelelően ösztön
díjat állapítanak meg. Ennek a 
legkisebb összege 10 ezer Ft/év 
egy hallgató számára.
1999-ben 508 ezer Ft-ot osztott 
ki az aszódi önkorm ányzat a 
felsőoktatásban tanulók szá

mára. szám ukra ugyanis alanyi 
jogon já rt 8 ezer Ft támogatás. 

Ezt a juttatást 2000-ben a taka

rékossági intézkedések miatt 
m ár nem kapták m eg a hallga

tók, csupán négy, szociálisan 

rászoruló diák részesült tám oga
tásban.

A képviselő-testület úgy hatá
rozott, csatlakozik a pályázat

hoz, hogy a  legrászorultabbak- 
nak m egadhassa a  nagyobb tá
m ogatás esélyét. A z azóta beér
kezett pályázatokról a szociális 
bizottság javaslatának figyelem- 
bevételével lapzártánk után dön
töttek a képviselők.
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K erékpár ú t az lp o ly tó l a  T iszáig

Nincs hiány kistérségi tervekben
K özadók fo rm á já b a n  fize tjü k ?

Szemétdíj: indul az árhullám
Aszódon tartotta legutóbbi köz

gyűlését a Galgam enti és Gö
döllő Környéki Ö nkorm ányza

tok Társulata. A 26 önkor
m ányzatot m agába foglaló szer

vezet képviselői először a  2001. 
évi költségvetési tervezetet fo
gadták el, majd m ódosították az 

alapító okiratot. Eszerint a  tár
sulás székhelye továbbra is G ö
döllő, az információs iroda pe

dig Túrán működik. Utóbbi ese
tében a társulat kinyilvánította, 
hogy a  térségben m ég két irodát 
nyit, beindításuk a feltételek 

m egterem tése után várható.
Tavasztól érdem es jobban fi

gyelni a vállalkozóknak a pályá

zatokat, ugyanis a sokat em lege
tett Sapard program új, a  konkrét 
lehetőségek fázisába érkezik. 

Fábián Zsolt alelnök tájékoz

tatása szerint az önkorm ány
zatok a katalizátor szerepét töl
tötték be e program  esetében, és 

ha a vállalkozók ügyesek, köz-

Aligha túlzás azt állítani, 
hogy a környékbeli önkor
mányzatok- beleértve Aszódot 
is - egyik legnagyobb gondja a 
kommunális hulladék elhelye
zése. A dolgok jelenlegi állása 
szerint csak a probléma adott, 
a megfelelő helyszín nem. Ko
rábban ugyan felmerült egy 
Versegen felépítendő szemét- 
égető-mű lehetősége, ám a kör
nyezetvédelmi törvény nemré
giben életbe lépett szigorításai 
ezt már nem teszik lehetővé.

A szem ét szorításában szenve

dő kistérségek - az aszódi, a  hat
vani és a  pásztói- tavaly ősszel 
határoztak úgy, hogy közösen 
próbálják megoldani ezt a gon

dot. Verseg vállalta a helyszín 

biztosítását, és egy svájci céggel 
m eg is kezdődtek a tárgyalások. 
Időközben derült ki, hogy sze- 
m étégetőm ü csak ott épülhet, a- 
hol egy meghatározott nagyságú 
területen 500 ezer fo él. (Ezt a 

feltételt m a csak Budapest tudja 

teljesíteni).

Gyóni János, a terület korm ány

vetve a települések is gyarapod
nak az uniós pénzből.

A tanácskozás- során szóba 
került egy, a G alga menti kis
térségen is keresztülhaladó ke
rékpárút terve. M egálm odóik 
először csupán a  G alga mentétől 
a Tiszáig képzelték, ám mára 

tovább hosszabbodott a nyom 
vonala: a Dunakanyartól húzód
va az Ipolyságot kötné össze a 

Tisza vidékével. A kérdés csu
pán az, hogy ki finanszírozza az 
összesen 140 km -es hosszúságú 
kerékpárút Pest megyére eső 
szakaszának m egépítési költsé
geit. Dr. Gémesi György elnök, 

Gödöllő polgárm estere arról tá

jékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
Pest megyei önkorm ányzatnak 
erre nincs pénze, ugyanakkor 

úgy vélekedett, a területfejlesz

tésre szánt pénzekből minden bi
zonnyal erre is ju that majd.

által kinevezett biztosa lapunkat 

arról tájékoztatta, hogy Verseg a 
helyszínt felajánlotta egy sze
m étlerakó m egépítésére is. Idő
közben újabb cég, a  Loacker Rt. 

is bejelentkezett. A z osztrák 
részvénytársaság neve szakmai 
körökben jó l cseng, M agyar- 

országon évente m integy 3 mil

liárd forint értékű forgalmat bo

nyolít. A jelentkező nem csak azt 

vállalta, hogy saját költségén 
környezetvédelm i hatástanul
m ányt készíttet a területre, ha
nem azt is, hogy a  környék ipar- 
vállalatainak hulladékát is szak

szerűen elhelyezi.
Azt, hogy a terv megvalósul-e, 

m a m ég nem tudni. A gond ott 
kezdődik, hogy a terület je len 
leg nem Versegé, hanem állami 

tulajdonban van. A z is kérdéses 
egyelőre, hogy a  szem etet ho
gyan lehet m ajd úgy odahordani, 

hogy a teherautó-forgalom a kö

zeli kastély nyugalm át ne zavar
j a  meg, s betartható lesz-e a 

védőtávolság a szeméttelep és az 
épület között. Gyóni úr szerint,

Az elkövetkező években fe
lesleges úgy kalkulálni, hogy 
a szemétszállítási díj csupán 
inflációt követő mértékben 
fog nőni. A város ugyanis ar
ra számíthat, hogy három é- 
ven belül be kell zárnia a je
lenlegi szeméttelepet, és más 
településre kell szállítani a 
kommunális hulladékot. Ez 
pedig jóval többe kerül majd 
a jelenlegi költségeknél.

Tavaly többszö r vo lt panasz a 
szem éttelepre , am ely  k ü lön 
böző okok  m iatt m eggyu llad t 
és füsttel á raszto tta  el a  G alga 
m entét. A  környékbeli te lepü 
lések fel is je len te tték  a  várost 

az illetékes környezetvédelm i 

hatóságnál. A v izsgálatra  érke 
zett szakem berek  nem  záratták  
be azonnal a telepet, ám  azt su 

gallták , erre néhány  éven  belül 
sort kell keríteni. A  szem ét
te lep  egyébkén t a je len leg i be 

szállítási m enny iséget fígye-

ha ezek a problém ák m egold
hatók, akkor akár 2002 tavaszán 

m egkezdődhet a szemétlerakó 
megépítése. Aszódnak m ár csak 

azért is fontos lenne ez, m ert úgy 
hírlik, G ödöllő a korábbi elkép
zelésektől eltérően m égsem  épít 

ú jabb  tá ro ló m ed e n cé k e t az  
Ö körvölgyi szeméttelepen, ha

nem becsatlakozik a C söm ört és 

környékét töm örítő társuláshoz, 

am ely azért lobbizik, hogy Csö
m ör m ellett egy új, m inden 
európai uniós norm át kielégítő 
kom m unális hulladék lerakó
hely épüljön. Ha ez a h ír igaz, 
akkor a G A M ESZ vezetője új 
m egoldáson törheti a  fejét. 
Tolmácsi Miklósnak - a témával 

kapcsolatos lehetőségeket és a 
gazdaságossági szám ításokat fi

gyelem be véve - ugyanis az volt 
a szándéka, hogy a helyi sze
méttelep bezárása után (am i vár
hatóan 2003-ban bekövetkezik) 

Gödöllőre fogja áthordani hul
ladékot. Csöm ör viszont m eg

fizethetetlenül m essze van.
R.Z.

lem be véve három  éven belül 
m egtelik . A kkor pedig jóva l 
m esszebbre kell szállítani a 
kom m unális  hulladékot.

A  korábbi években  nekünk, 
aszód iaknak  az országos átlag 
tól jó v a l kevesebbet kellett fi
zetn i a szem étszállításért, kö 
szönhetően  annak, hogy a kö lt

ségek  egy részét a  környező 

te lepü lések  beszállítása ibó l fe 
dezték . A helyi szem éttelep  
bezárása után erre aligha lesz 
lehetőség, ráadásul a szállítási 
kö ltségek  alaposan m egnöve
kednek. M indezek  figyelem - 

bevéte lével a  testü le t arra kérte 
Tolmácsi M iklóst, a  G A M ESZ  
vezető jét, do lgozzon  ki egy 

olyan tarifarendszert, am ely 
hozzászok ta t bennünket a m a
gasabb  d íjakhoz, s esetleg  egy 
olyan tarta lékalapo t is képez

het, am elynek  seg ítségével a 
későbbiekben  a város egy kor

szerűbb  és főkén t nagyobb 
szállító já rm üvet vásárolhat.

A G A M E S Z  vezető je  két vá l
tozato t te tt az  asztalra. A kép 
v is e lő - te s tü le t  az  en y h éb b  
m elle tt te tte le voksát. E szerin t

2001- ben bruttó 4928 Ft-ot,
2002- ben 7056 Ft-ot, 2003- 
ban pedig 9184 Ft-ot kell 

fize tnünk  a szem étszállításért. 
A sz ilá rd  hu lladék  elhelyezése 
ja n u á r  1-től köbm éterenként 

660Ft+Á FA  összegre növeke
dett.

A z időközben életbe lépett 

hu lladékgazdálkodási törvény 
azt is elő írja, hogy a  ta rtozá

sokat közadók m ódjára kell 
behajtani. 2000-ben  A szódon 
körü lbelü l 1-1,5 m illió  F t volt 
a  be nem  fize te tt szem étszál

lítási díj. Sok család  9-10 ezer 
Ft ta rtozást gyű jtö tt össze, am i 
m iatt velük szem ben a G A 

M E SZ  kénytelen  b íróság i e ljá 
rást kezdem ényezni. A z új ren 
delkezésnek  köszönhetően  az 

adócsoportnak  nő m eg a fe la 
data. A testü leti ü lésen egyéb 
kén t az  is e lhangzott, érdem es 
vo lna  a  m ás te lepüléseken  m ár 

bevált m ódszert helyben is 

bevezetn i, vagyis a szem ét- 

szállítási d íja t beépíteni a  kom 

m unális adóba. R.Z.

R.Z.

Versegen nem  épü lhet égetőm ű

Önkormányzatok a hulladék szorításában
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Az új évezred elé
Ezredfordulóhoz érkezett az em
beriség. Ez ünneplésre is alkalmat 
ad, de gondolkodásra is. Látható, 
hogy mi történt eddig a  Földön, 
mi történt az emberekkel. Erez
hető, hogy a meglévő nagy és 

nem veszélytelen kihívások mel
lett egy nyugodt világban folya
matosan javulhat az életünk. Ez 

nem csak remény, hanem valós 
lehetősége az emberiségnek, ha 
felelős államférfiak és -hölgyek 
ennek rendelik alá munkájukat és 

% életüket. Bennem erős a remény, 
hogy ez így lesz.

A z ezredfordulós dátum más 
esem ények időpontja is. V áro
sunk ebben az évben ünnepli 

várossá avatásának 10. évfordu
lóját. N agyon gyorsan elszállt 
m indnyájunknak ez a tíz év. E n

nek ellenére nem biztos, hogy 
mindenre emlékszünk, hogy m i

lyen volt A szód akkor.
A z országban nagy változások 

történtek. A z önkorm ányzatok 
éppen csak megalakultak. A 
gazdagság nem prosperált iga
zán. A z em berek lelkében sok 

volt a  bizonytalanság. A z élet
igenlést, a jobb  jövőbe vetett hi
tet és a  városunk iránti szeretetet 

bizonyította az aszódiak soka- 
sága, akik 1991. február 9-én 
megtöltötték a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola tornatermét, a 
városavató ümiepség alkalm á

ból. Felem elő és szívszorító volt, 
ahogyan a  nagy hóesésében jö t
tek az em berek és m egtöltötték a 
tornatermet. M éltóságteljes volt 
az ünneplés és nagyon-nagyon 
emberi.
A hétköznapok sem akármilyen 

feladatokat jelentettek. M a őszin
tén bevallom, hogy nem hittem 
akkor abban - csak nagyon szeret
tem volna -, hogy 10 év alatt ilyen 
volumenű infrastrukturális fejlő

dés megy végbe városunkban. A 
gáz, a telefon, a szennyvízcsator

názás szinte teljes Aszódon. A z 
útépítés a következő feladat, ami 
után valóban városi körülmények 
lesznek Aszódon az infrastruktú
rában.
Ezt pedig követnie kell a  város 

csinosításának, virágosításának, 

otthonossá tételének. Nagyon jó  
példák vannak m ár erre. Utcák, 
közösségek szépítik környeze

tünket. Szeretném, ha ez általá
nossá válna, ezzel bizonyítva sa
já t igényességüket a környezetük 
alakításában és városuk megbe
csülésében. Ez m ár látható minő
ség lesz! Erre az igény bennünk, 
aszódiakban m ég megvan. 
Csináljuk meg, és biztosan jo b 
ban fogjuk m agunkat érezni, és 

jobban fogjuk vigyázni, szeretni 
Aszódot ezen keresztül is. 

M egszépültek, korszerűsödtek a 
város intézményei az eltelt 10 év 
alatt. Új középiskola épült. Nem 
túlzott nagyképűség azt m on
dani, hogy A szód iskolaváros. A 
közel 6.000 fős kisvárosban - a 
zeneiskolát is id e so ro lv a -1500 
középiskolás tanul évről-évre. 
Ez olyan teljesítmény, amire 
biztosan építhető A szód jövője. 
A m unkahelyek szám a jelentő
sen, több m int 1000-rel nőtt.
A  kereskedelem  fejlődött a  leg
látványosabban. Több m int dup
lájára em elkedett a  kereskedel
mi és szolgáltató üzletek szám a 
és területe.
Szem betűnő - m ár nem  csak a 

más településeken élők vélem é
nyében - az a fejlődés, ami Aszó
don végbem ent. Ez igazolja azt, 

hogy városunk tényleges köz
pontja a  G alga mentének, ami a 
városi rang egyik legfőbb krité
rium a volt a  városi pályázat elbí
rálásakor.

M a m ár a közigazgatásban is 
dominál A szód a térségben, hi
szen négy térségi közigazgatási 
feladatot telepítettek ide, a  sta
tisztikai kistérség központjába. 
Jelentősen gyarapodott a civil 

szerveződések száma. A közös 
érdeklődés és felelősség hoz- 
ta/hozza össze az em bereket kö
zösséggé. Büszkén vállalják ön
m agukat és önkéntelenül erősí

tik e tevékenységükkel Aszódot, 
városukat.
Az eltelt 10 évben három kép

viselő-testület dolgozott, illetve 
dolgozik, szervezi, irányítja a 
város életét. N em  m ondható 
könnyűnek a m unkájuk, de a 
látható eredm ények igazolják te
vékenységüket. A hagyom á
nyok ismerete és tisztelete ta
pasztalható munkájuk során. A 
m odernizáció nem hagyhatja fi
gyelm en kívül a közösségünk 

hagyom ányait. Jól csak erre ala
pozva fejleszthetjük Aszódot, 
így tehetjük az itt élők számára

kedvelné és elviselhetővé.
M eg kell köszönnöm  m indenki

nek, aszódiaknak és nem  aszó
diaknak a m unkáját, aki bárm i
vel is hozzájárult városunk épü
léséhez, fejlődéséhez.
Szerintem a következő időszak
ban m ég jobb  lehetőségek nyíl
nak erre, m int eddig. A fejlődés 
lendületét kihasználva szebb és 

jo b b  k is v á ro s t  é p í th e tü n k  
A szódból ajelenleginél.

Töprengések a
Gyerekkorom ban sokat gondol
tam az ezredfordulóra. FIol szo
rongva, hol bizakodva, de m in
denképp izgalommal. Vártam  a 
csodát. Vártam az "új "-ságot, az 
"egészen m ás" érzését, m int a tu 
rista, aki sok hazai utazás után 
végre megteheti, hogy repülő
gépre ül, és pár óra elteltével egy 

egzotikus ország kellős közepén 
találja magát. K épzeletemben az 
ezredforduló ezerszeres élm ény 
ígéretével kecsegtetett egy szo
kásos újévkezdethez képest.

M ost, utólag visszatekintve, a 
kétszeres szorzót is túlzásnak 
tartom. Vajon m iért m aradt el a 
nagy élm ény? Bennem  van a hi
ba? H iba ez, egyáltalán?

Vannak, akik kitartóan hisznek 
abban, hogy az új évezred új tör
ténelm i korszak kezdetét is je 
lenti. Ősi asztrológiai elm élete
ken töprengenek, Nostradam us 
jóslata it elem ezgetik. M ások 
szkeptikusok. "A 2000. csak a 
keresztény kultúrkörben olyan 
fontos. Különben is, Krisztus 
születésének tényleges időpont
jához képest már valószínűleg 
2007-et kellene írnunk" - m ond
ják. Szám ukra tehát a  dátum vál
tásnak nincs jelentősége.

Eszem be ju t a  Biblia bölcs ta
nácsa: "Ez az egyik napot kü
lönbnek tartja a másik napnál, 
az pedig egyformának tart min
den napot: mindegyik legyen bi
zonyos a maga meggyőződésé
ben. "Persze, tudom , hogy ezzel 
nem  m entesülünk a felelősség 
alól: H ogyan bánunk az időnk

kel, m it kezdünk a  m ulasztása
inkkal, képesek vagyunk-e tuda

tosan tervezni a  jövőnket, van-e 
egyálta lánjövőképünk?...

A z évfordulókat, valamint az új 
évet felhasználva boldog és ered
ményes esztendőt, esztendőket 
kívánok mindenkinek Aszódon. 
Abban a reményben, hogy az 
egyéni és a közösségi sikerek erő
sítik a  lokálpatriotizmust és a vá
rosunk iránti szeretetet.

Bagyin József
polgármester

XXL századról
Engem  m ostanábban sokat fog
lalkoztat, milyen is lesz a  XXI. 
század em bere. Társadalom tu
dósok egyetértenek abban, hogy 
valóban komoly változás megy 

végre a m odem nek nevezett tár
sadalm akban - természetesen 
nem egyik napról a másikra. Ez 
a változás sokak szerint nem 
egyértelm űen pozitív, de feltar
tóztathatatlannak látszik.

Valaki az előző és a mai nem 
zedék közti különbséget a zarán
dok és a turista közötti különb
séghez hasonlította: A zarán
doknak célja van, tudja, hová 

tart, h isz bizonyos tények és ér
tékek állandóságában. Ilyenek 
voltak apáink, nagyapáink. A tu
ristának viszont minden relatív. 
A z ő szem ében az igazi érték 
nem a cél, hanem m aga az uta
zás. Ebben a szemléletben az él
mény, a pillanatnyi tapasztalat 
sokkal fontosabb, m int a hit, a 
jövőkép, a  céltudatosság. Ilyen a 
mi nem zedékünk.

K om oly kihívást je lent ez az 

egyháznak is - hivatásos igehir
detőknek és laikus hívőknek 
egyaránt. Ebben a változó kor

ban vajon van-e m ondaniva
lónk? M eg tudjuk-e fogalmazni 
tisztán és érthetően az evangé

lium üzenetét a mai em ber szá
mára? M ert nyilván nem m ind
egy, hogy valaki turistaként 

vagy zarándokként érkezik-e 
m eg Betlehem be, a Galileai-ten- 
ger partjára, a Via D olorosára...

M. Kovács László
baptista lelkész
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K ét év m úlva  ú jra  m egm éretteti m agát

Újévi kérdezz-felelek Tóth Gábor országgyűlési képviselővel

tendő, villám
gyorsan végiggondolja, mi
lyen eredményeket sikerült 
megvalósítania a maga mögött 
hagyott időszakban, s persze 
az is eszébe jut, milyen kudar
cok érték ez időszak alatt. 
Nem volt ezzel másképp Tóth 
Gábor (képünkön), körzetünk 
fideszes országgyűlési képvi
selője sem.
- Erdélyben, az ottani baráta
immal együtt köszöntöttük az új 
évezredet. N em  csupán néhány 
pillanatig ju to tt eszem be az 
utóbbi két év, hiszen vendég
látóim sokat kérdezősködtek a 
képviselői munkámról. Szeren
csére számos pozitívum ról szá
molhattam  be nekik. Ilyennek 
tartom a túrái hőforrás haszno
sításával kapcsolatos eredm é
nyeket. M ár készül a tanulm ány- 
terv, ami pénzt hozhat. A folya
m atban tevőlegesen részt vettem 
és részt veszek. Dom ony-völgy- 
ben a Lázár testvéreknek kö
szönhetően egy olyan idegen- 
forgalmi látványosság indul be 
rövidesen, am ely az egész G alga 
m entére pozitív hatással lehet. 
Ebben is segédkeztem, csakúgy, 
m int abban, hogy a volt váceg- 
resi laktanya az önkorm ányzaté 
legyen. Úgy néz ki, hogy ez si
kerül. A területen egy gyerm ek 
üdülőközpont létesítése körvo
nalazódik. Bagón az önkor
m ányzat m ár kijelölte a  Gulliver 
helyét, amely, ha megépül, egye
dülálló látnivaló lesz nem csak a 
térségben, hanem az egész or
szágban.

Persze nyilván az aszódiakat az 
érdekli, hogy a  városuknak 
m ennyire volt hasznára az  én te
vékenységem. Ezzel kapcsolat
ban a szennyvízcsatorna-beru
házást em líthetem, illetve a Fa
lujárók úti épületet, am ely m ár 
tavaszra megszépülhet. Jóm a
gam m indent elkövettem, hogy 
az em lített beruházásokra be
adott önkorm ányzati pályáza
tok révbe érjenek. Ezzel m integy

110 m illió forinthoz ju to tt a  vá
ros. Tevékenységem  során igye
keztem  a figyelm et ráirányítani 
a  város lassan tarthatatlan köz
lekedési helyzetére, s az om 
budsm an közbenjárásával talán 
éppen az aszódi állapotok ered
m ényez ik  a po lgároknak  a 
csendhez, a közlekedésbizton
sághoz való jogáról szóló tör
vény m egszületését, am i viszont 
az itteni gondok felszám olásá
ban segíthet. Kisebb, de több 
em bernek - m integy 90-en van- 
nak-öröm et okozó eredmény, 
hogy részükre sikerült rendkí
vüli nyugdíjem elést kiharcol
nom, 6 m ozgáskorlátozottnak 
pedig egyenként 300 ezer Ft, 
gépjárm űvásárlásra fordítható 
tám ogatást. E redm ényes volt 
m ás pályázatokért való lobbi
zásom  is, a térség 42 különféle 
szervezete több millió forinthoz 
jutott.

A kisebb-nagyobb eredm é
nyek eléréséhez persze segítők is 
kellettek, akik szerencsére szép 
szám m al voltak, s akiknek ezú
ton is szeretném megköszönni a 
tám ogatásukat.
- Kudarcok is érték?
-A panzióm  ellen elkövetett két 
betörést és gyújtogatást minden
képpen annak tartom. A tettesek 
egyik esetben sem lettek meg. 
A z első ügyet lezárta a rendőr
ség, de a m ásodikat m ég nem. 
A z anyagi kárt m indenesetre ne
kem  kellett lenyelnem, m ert 
nem  volt biztosításom. És hát 
persze nem örülök a  galgamá- 
csai veszélyeshulladék-lerakó 
körül kialakult fejlem ényeknek 
sem. A vizsgálat tart, meglátjuk, 
m ilyen eredm énnyel zárul.
- A képviselők munkájátgyak- 
ran azzal szokták mérni, hogy 
hányszor volt jelen a parla
mentben és ott hányszor szó
lalt fel. Ön milyen statiszti
kával büszkélkedhet?
- Elég jó  az átlagom . Kevés 
esetben hiányoztam  a plenáris 
ülésekről, a szavazásokon pedig 
99% -os részvételt tudhatok a 
m a g a m é n a k . H áro m  a lk a 
lommal szólaltam fel, különbö
zőtém ákban.
- Hány alkalommal kellett 
kom prom isszu mot kötn ie?

- Sokszor. M ondok egy példát. 
Ú gy nézett ki, hogy nagyon te
kintélyes összeget sikerül' kicsi
karnom  egy a térségben m eg
valósítandó környezetvédelm i 
program hoz. M inden érintett bi
zottság támogatta. Ennek ellené
re a végszavazás előtt m egkér
tek, hogy vonjam  vissza ezt a 
kérelmet, m ert ennek m egszava
zása esetén a titkosszolgálat esik 
el ettől a  pénztől. M érlegelnem  
kellett, nem zetbiztonsági szem 
pontból m elyik a fontosabb...
- Könnyen túlteszi magát az 
ilyen ügyeken?
- Én m ég csak-csak, de a  gyom 
rom nem. A két év alatt három 
szor vitt el a  m entő gyom or
problém ákkal, s egyszer a szikét 
is muszáj volt használniuk az 
orvosoknak.
- Mennyire bántja, hogy a 
politikusok presztízse - kö
szönhetően, hogy egyre-másra 
tudódnak ki az ilyen-olyan 
botrányos ügyek - jelentősen 
csökkent az utóbbi időben?
- Szerencsére ezt a saját térsé
gem en belül nem  érzem, a ve
lem kapcsolatban állókkal nem  
rom lott m eg a  viszony. A nagy- 
politikában sokkal inkább tetten 
érhető ez a  presztízsveszteség.
- Mit szólna ahhoz, ha valaki 
azt kérné Öntől, hozzá nyilvá
nosságra az eddig leadott va
gyonnyilatkozatait?
- Feltett szándékom , hogy ezt 
m egjelentetem  a térség vala
mennyi településének lapjában. 
Előtte azonban szeretnék egyez-

A Közművelődés Otthona és a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
március 16-án ismét megrende
zi az Aszódiak az aszódiaknak cí
mű gálaműsorát 
Szeretettel várjuk mindazon cso
portok, egyéni előadók, illetve

tem i a Fidesz frakcióval is, 
ugyanis nem szeretném, ha ezt 
úgy kom m entálnák, hogy a Tóth 
G ábor ki akar lógni a sorból. 
E gyébként gyanítom, a térség 
polgárai is jó  szívvel vennék, ha 
az önkorm ányzati képviselők 
szintén m egtennék ugyanezt.
- A rossz nyelvek szerint nem 
éppen felhőtlen a kapcsolata a 
Fidesz aszódi szervezetével...
- N ehéz erről beszélnem , m ert ez 
ügyben a konfliktus mellett m ás 0  
szem élyes érintettség is bonyo
lítja a  helyzetet. M indenesetre 
több segítséget vártam és várok
a helyi csoporttól, de a térségben 
található többi Fidesz tagtól is. 
Őszintén remélem, hogy ezek a 
problém ák megoldódnak, és a 
F ideszjobban megerősödik. E n
nek pici je lei m ár vannak, pél
dául Bagón m ost van alakulóban 
egy helyi csoport.
- A napilapok már igen sűrűn 
cikkeznek a 2002-es választá
sokról és a jelöltállításról. Ön 
fog-e indulni két év múlva?
- Történt m ár egyeztetés ez 
ügyben. A párt vezetősége sze
remé, hogy két év m úlva a tér
ségben újra m egm éressem  m a
gam at, és én valószínűleg eleget 
teszek a  felkérésnek. Ha ugyanis 0  
győzök a  körzetben, befejez
hetem  azt a munkát, am it el
kezdtem. De akkor sem sértő
döm  meg, ha a választók nem 
rám voksolnak, m ert ez azt 
jelenti, találtak nálam alkal
m asabb em bert erre a feladatra.

Rácz Zoltán

kézműves alkotók jelentkezését, 
akik produkciójukat, alkotásaikat 
szívesen bemutatnák a  közönség 
előtt. Jelentkezni március 5-ig le
het Győrfi Jánosnál a  400-083- 
as, illetve Rácz Zoltánnál a 400- 
009-es telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás
K öszöne té t m ondunk  m indazoknak , ak ik  Kalocsai Béla te 

m etésén  rész t vettek . K ülön  köszönet az  A szódi R óm ai K ato 

likus E gyházközségnek , a  G A M E S Z -nak  és a  11-es szám ú Á l
ta lános Iskolának.

M árciusban ismét 
Aszódiak az aszódiaknak



TÜKÖR

M egelevenedett mesehősök  
a könyvtárban

A siker ezúttal sem nézőszám ban m érhető

Pompás Pompás Gedeon
M esehősök elevenedtek m eg tógának m élyebb m egism erte- 

decem ber közepének egyik dél- tése, m egszerettetése volt - nyi- 

utánján a M űvelődés H ázában, la tk o z ta  lap u n k n ak  Sáhóné 
No, nem csoda történt, hanem  a Bordás Éva, a  könyvtár vezető- 

Városi K önyvtár által szervezett je , aki azt is fontos eredm énynek 

m esem ondó verseny harm adik tartotta, hogy a gyerm ek és a

A királyi pár e légedett vo lt a  p rodukciókkal

fordulójára került sor. M ivel a 
mesékben három próbát kell tel
jesíteni a  hősöknek, a  versenyre 
jelentkező kisdiákokra is ennyi 

feladat várt. A z első körben a 
m indig szom orú királylányt (Si- 
sa Anita) kellett m egnevettetni. 
M ásodik feladatként m esét kel
lett írniuk, a harmadik körben 

pedig a választott mese egyik 
szereplőjét kellett megeleve-ní- 
teni im máron a királyné és a 

király (Novak Lászlóné és Fraj- 
na Miklós) fenséges színe előtt.
- Célunk nem  csupán a tehet
séges gyerm ekek felkutatása 
volt, hanem  az olvasás m egsze
rettetése, a m agyar népm esék vi-

szülő együtt készült a  felada
tokra, így a  szokásosnál valószí

nűleg több időt töltöttek el egy
mással. M árpedig a  gyerekek 

szám ára a mai zaklatott, rohanó 
világban ez a legfontosabb.

A Városi K önyvtár ezúton sze
retne köszönetét m ondani a 
segítő gyerekeknek (Sisa Ibo
lya, Kazi Adrián, Szenoráczki 
Réka, Mirkóczki Boglárka, Fe
kete Zsófia), valam int az  alábbi 

tám ogatóknak: Jenei Lászlóné, 
Masznyik Edit, Gáspárné Csó
kás Rita, Novák Lászlóné, Fraj- 
na Miklós, Sándorné Erika, 
Aszód Ifjúságért Alapítvány, 
Ondrik Nyomda.

Nem vagyunk szegények
Nincs könnyű helyzetben karácsony tájékán az újságíró. Program 

program hátán, sokszor azonos időpontban. Mégsincs okom pa
naszra, mert ezek az ünnepi események egyszerűen lélekemelőek. 
Hiszen valósággal megborzong az ember a gyönyörtől, amikor az 
újjávarázsolt római katolikus templomban megszólal az orgona, a 
kórusok és az operaénekes hangja. Aki ott volt a december 9-ei kon
certen, tudja, miről beszélek.

Nem megírni, megélni kell ezeket az eseményeket. Azt, hogy 
hogyan hangzik a Podmaniczky kastély dísztermében egy Kodály 
mű a város összes kórusának tolmácsolásában. Azt, ahogyan a vá
ros Hagyományőrző Csoportja megidézi a régmúlt karácsonyi ké
szülődések hangulatát. Azt, ahogyan a modern kor gyermekeit is el
varázsolja a karácsonyi díszek készítése, s kiderül, hogy még éne
kelni is hajlandóak.. Ilyenkor a tudósító azon kezd gondolkodni, 
miért írta egész évben azt, hogy Aszód ilyen szegény meg olyan sze
gény. Tévedés: Aszód gazdag. Csak sokszor nem vesszük észre.

V égy egy rem ek darabot, am e
lyen nem csak elgondolkodni 
lehet az előadás után, hanem  m e

net közben nevetni is. A z egyes 
k arak terekhez  válaszd  ki a 

társulat erre legalkalm asabb tag
jait. Fordíts kellő gondot a ren

dezésre, és m egfelelő m ennyi
ségű próba után szinte biztos a 
siker.

A fenti receptet m axim álisan 
m egfogadta a  V écsey K am arat
eátrum. Legújabb bem utatójuk 
sikere igaz ezúttal sem m érhető 
szám okban - az  első előadást 
m integy 30-an látták -, de a kis 

szám ú nézősereg vastapssal ju 
talm azta a  szereplőket.

A  kam arateátrum  társulata Sütő 
András: Pompás Gedeon élete, 
halála és feltám adása  cím ű 
m űvét választotta, am iről az 
em bernek óhatatlanul a  régi idé
zet ju t eszébe, am ely szerint a 

forradalom nem  változtatja m eg 
az em bereket, csupán lehető

séget ad arra, hogy m egváltoz

zanak. A  főhőshöz, Pom pás G e
deonhoz - akit pompásan alakít 

Barabás Tamás -hasonlók m a is 
élnek egy páran, legfeljebb nem

elvtársnak hívják őket, hanem  
m o n d ju k  m e n e d z se re k n e k , 

akiknek egy dolog a szent: bármi 
áron véghezvinni/elém i a CÉG 
által m eghatározott szolgálta- 

tást/term elési szintet. Szeren
csére jó lelkű feleségek - Pom 

pás G edeonné szerepében Kiss 
Judit ilyennek m utatkozik - is 
vannak, akik társadalmi rend

szerek ide - politikai rendszerek 
oda - m indent elkövetnek azért, 
hogy férjük visszataláljon a csa
ládjukhoz. Hogy ez nem m indig 
sikerül? Hát, ilyenek vagyunk ... 

A darab tartalm át nem  kívánom 
Ö nöknek m ost leírni, inkább 
nézzék m eg az előadást. Rem él

hetőleg erre többször lesz m ég 
mód. Legközelebb éppen la
punk m egjelenésekor, január 
18-án. Viszont igazságtalan len

nék, ha a többi szereplő nevét 
m eg sem em líteném , m ert Rusz- 
kai Péter, Lévai József, Kiss Ber
nadett, Tóth László, Lados Niko
lett, Marton Adrienn és Matyóka 
János já téka szintén dicséretet 
érdemel. Várjuk a  folytatást!

R.Z.

Szerencse járt a kötvényhez
Úgy tűnik, az aszódi óvodások 

jó l jártak, hogy elfogadták a Ge- 
nerali-Providencia üzletkötőjé
nek ajánlatát, és ezzel a  biztosí

tó tá rsaságga l kö tö ttek  szer
ződést. Tavaly ilyenkor arról 
szám olhattunk be, hogy a cég 

Szirnba pályázatán a N apsugár 
óvoda egy óriásplakát elkészíté
sével 100 ezer forintot nyert. 
M ost a Szivárvány óvoda M ó
kus csoportja nyerte a  pénzt. A 

meghirdetett pályázatra három 
szülő, Győrfi Jánosné, Molná
ráé Jur inka Tünde és Gergely né 
Szőke Emese egy Szim ba-Pira- 
mis nevű társasjátékot készített. 

A  játékban a  gyerm ekeknek kü
lönböző - eldöntendő, m egvála
szolandó, gondolkodtató, csala

finta - kérdésekre kell különbö

ző tém akörökben válaszolniuk, 
illetve egy-egy produkcióval 
e lőálln iuk . A  társasjáték m ég a

pályázat benyújtása előtt teszte
lésre került a M ókus csoport tag
ja i között, s zajos sikert aratott. 

M ost a  G enerali-Providencia 
szakem berei tanulm ányozzák. 
A já ték  készítői szeretnék, ha va

laki látna fantáziát a  já ték  gyár
tásában, s ebben talán a  biztosí
tótársaság tudna segíteni. Addig 
is m ás új já tékok kerülnek az 
óvodába, ugyanis a nyerem ényt

Invitáló
A K özm űvelődés O tthona és a 

Városi K önyvtár közös szerve

zésében író-olvasó találkozóra 
kerül sor január 25-én csütörtö

kön 17 órakor a  M űvelődés Há
za kam araterm ében. A vendég 

Kiszely Gábor, az AVH - Egy 
terrorszervezet története  c. 
könyv szerzője. A belépés díjta

lan. M inden érdeklődőt szeretet
tel tótunk.



ASZÓDI

Évezredzáró KÖK buli
a II -es iskolában

2000. decem ber 21-én nagy
sikerű egész napos rendezvényt 
tartottunk a 2.sz. Á ltalános Isko
lában. A nap, mely szám unkra 
az ezredév búcsúztatót is je len 

tette a K Ö K  (Kölyökönkor- 
m ányzat) irányításával került 

m egszervezésre, kivitelezésre.
Tanári pályafutásom alatt sze

rencsére nagyon sok alkalm am  
volt megtapasztalni a gyerekek 

segítő szándékát, tenni akarását, 
játékos kedvét. Sok sikeres ren

dezvényt is lebonyolítottunk 
már, de am it ezen az utolsó isko

lai napon nyújtottak a hetedikes 
és nyolcadikos diákjaink, az 
nem  m indennapi volt.

Valamennyi program m egszer

vezése, kivitelezése, levezetése 
az ő feladatuk volt. A lányoké a 

kulturális, a fiúké a sport része. 
Szinte megállás nélkül peregtek 

az események. Egyszer sem 
volt holtidő, kihasználatlan perc,

nem volt unatkozó gyerek, nem 
volt szükség  fegyelm ezésre. 
M indenki m eg tudta találni a 
szám ára m egfelelő, kedvező 
szórakozást.

8 órától az 1-2. osztályosok ve
télkedője zajlott a  hetedikes lá
nyok - Buzási Katalin, Aczél 
Neszta, Budai Virginia, Tankó 
Nóra, Bittó Ágnes - vezetésével. 
U gyancsak 8 órától indultak a 
sportprogram ok - terem foci, 
asztalitenisz, m alom , sakk -

Leitli Arnold, Bujdosó Zoltán, 
Pap Gábor, Ondrik Gergő, 
Baranyai János, Juhász Péter 
8.osztályos fiúk - irányításával, a 
já tékos ügyességi versenyek, 
például díszcsom agolási ver
seny - Németh Csilla, Orosz Ber
nadett (8.o).-, kártyavár építő- és 
puzzle kirakó verseny Szegedi 
Zoltán (7.O.), Tóth Zoltán (6.0.) 
vezetésével, gyöngyfűzés - Ben- 
kóné Molnár Mariann és Gya

log Mária tanárnők, 1-2. osz

tályosok részére karácsonyfa 
rajzverseny Bábosik Dezsőné és 
Vágány Judit tanítónők segítsé
gével.
A  legnagyobb sikere a  táncver

senynek volt (Blaskó Brigitta, 
Bobály Tímea, Lehoczki Zsuzsi 
8,o.) Ez felülm últa minden el
képzelésünket. M ásodik osz
tálytól hetedikig minden osztály 
önállóan készült saját tánccal, 

saját koreográfiával. Fantaszti
kus volt a  lelkesedésük. Aztán a 
m ásik ám ulatba akkor estünk, 
am ikor m egláttuk Maros Adri
enn és Lehoczki Anna (8.o.) Kö- 
lyökklubját, am ely szakasztott 
m ása volt a  televíziós já téknak  - 
berendezésben , d íszletekben , 
feladatokban, játékban, öltözet

ben - mindenben.
A mi K ölyökklubunkban 3-4. 

osztályos gyerekek vetélked
hettek. Szintén nagy sikert ara
tott a "Legyen Ön is milliom os - 
csokiban!" vetélkedő - Nagy 
Erika, Varga Diána, Papp Sza
bina (8.o.) szervezésében -, a- 
mely az 5-6. osztályos diákok
nak szerzett izgalm as pillanato
kat. Ezen a vetélkedőn részt vet
tek felnőttek is, szülők, tanárok. 
A rendezvényünk ugyanis nem 

csak gyerekeknek, hanem  a fel
nőtteknek is szólt.

K özös já tékra  hívtuk, vártuk a 
szülőket, a  pedagógusokat és 
szerencsére sokan e l is fogadták 
m eghívásunkat. Erre a napra ír

tunk ki egy rajzpályázatot, m ely
re két tém akörben lehetett ne
vezni: 1. így képzelem  el a XXI. 
századot! 2. Környezetvédelem , 

illetve versíró pályázat, am ely
ben az iskoláról kellett verset ír

ni. A z értékelések során sok-sok 

csoki került kiosztásra. Délután 2 
órakor kezdődött a  nagy izga
lom m al várt tanárok-szülők kö
zös vetélkedője, m elyet szintén a 
nyolcadikosok szerveztek (Nagy 
Erika, Varga Diána, Papp Szabi
na). A  sorsolás útján, spontán 
szerveződő 3 fos csapatok egy- 
egy lufi kipukkasztása során ju 
tottak a m egoldandó feladatok

hoz. K ellem es szórakozás volt és 
kiegyenlített verseny, melynek 
m inden csapat egyform án győz
tese volt.

A  habot a tortán pedig a délután 
4 órakor kezdődő és este 9 óráig 
tartó diszkó jelentette, amelyen 
iskolánk csaknem  valamennyi 
tanulója részt vett, és nagyon sok 
volt diákunk is eljött.

Este 7 órakor - tanárok és diákok 
együtt - egy-egy pohár kölyök
pezsgővel búcsúztunk el a XX. 

századtól és köszöntöttük az új 
évezredet.

Igazi közösségfejlesztő prog
ram volt, am ely minden bizony
nyal kellem es em lékként m arad 
m eg m inden résztvevő em léke
zetében.

K öszönöm  m indenekelőtt a 
szervező gyerekek munkáját, a 

p ed ag ó g u s  ko llég ák , illetve 
Miklós József és Miklós József- 
né szülők önzetlen segítségét, a 

diszkót lebonyolító fiúk tevé
kenységét, akik 5 órán keresztül, 
m egállás nélkül fergeteges han
gulatot biztosítottak. És ezúton 

szeretnék köszönetét mondani az 
A szód V árosért Alapítvány, il
letve a M obilitás Ifjúsági Ala
pítvány anyagi támogatásáért.

Pardi Lászlóné 
KÖK vezető tanár

A házi gyártású Kölyökklub is sikert aratott

Diákgála 2000
E z szerepelt azokon a m eg

hívókon, am elyeket az  evangé
likus gim názium ban tanuló diá
kok szülei kaptak m eg az elm últ 
év novem berében. Egy gála

m űsor m egtekintésére invitált 

m inden érdeklődőt. Egy olyan 
m űsort lehetett látni, ahol az is
kola tanulói (és tanárai!) m eg

m utatták azt, hogy m ilyen sok
színű is az iskola, ahol ők ta
nulnak, dolgoznak. V alóban 

sokszínű volt a műsor, hiszen 
többek között olyan szokatlan

bem utatók is voltak, m int példá
ul karate, íjászat vagy aerobic. A 

zenében járatosak vélem énye 
szerint m eglepően m agas szín

vonalú kom olyzenei előadáso
kat is hallhattunk. N em  hiányoz
hattak az ilyenkor szokásos vers- 
és prózaelőadások sem, de a 
közönség részese lehetett vi
szonylag ritkábban előforduló 

produkcióknak is. Ilyen volt pél
dául két 11. évfolyam os diák 
szlovák nyelven előadott nép

dal-összeállítása vagy a  latin

illetve ír táncbem utató. Term é
szetesen helyhiány miatt m in
denkit nem tudok felsorolni, de 
ezúton szeretnék, sokak nevé
ben köszönetét m ondani azok

nak, akik segítettek létrehozni 
ezt a  gálaelőadást. A színvonalas 

m űsor után egyértelm űvé vált, 
hogy először, de nem utoljára 

került megrendezésre a diák
gála. A z iskola szándékai szerint 
ezentúl minden évben várunk, 
hívunk m indenkit, hogy lásson 

m ajd csodát, a fiatalság csodáját.
Homoki Gábor 

tanár

Apróhirdetés
1992-es bo rdó  Skoda Favorit 

103 ezer k ilom éterre l eladó. 

E xtrák: dup la  riasztó , központi 
zár, rád iós m agnó, ködfény 
szóró , vezetett szervízkönyv. 

Irányár: 620 ezer Ft. É rdek lőd 
ni lehet a 06 20 9749-850-es te 
lefonszám on.

Családi eseményeit örökíttesse 
meg videón. M inőségi felvétel, 
digitális utómunka, korrekt ár. 
Tel: 0620 974-30-40
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Kroó Norbert a tudományról és környékéről
Egy hideg, nem túl vidám no

vemberi nap estéjén kb. 30-40 
aszódi érdekes, szellemileg és 
lelkileg is felüdítő előadáson 
vehetett részt.

Biztos vagyok abban, hogy a 
hallgatóság talán minden tagja 

m ás érzésekkel, m ás kedvvel ért 
haza, m int ahogy az előadásra 
érkezett. A  diákságban - rem é
lem - újra m egerősödhetett a  tu 
dat, hogy tanulni érdem es, és 

kell is, m ég akkor is, ha  sokszor 
találkozunk nap m int nap olyan 
vélekedésekkel, hogy a m aga

sabb képzettség, a  diplom a m eg
léte nem  já r  együtt megfelelő 
anyagi m egbecsüléssel, am iből 
sokszor és sokan helytelen kö

v etkez te téseket fogalm aznak  
m eg, pl. hogy nem sok értelme 
van törekedni kinek-kinek ere
jének  megfelelő, minél m aga

sabb képzettség megszerzésére. 
N ekünk, felnőtteknek optim is

ta, jobbik  énünk kapott jó  adag

m egerősítést, szellemi antiszé- 

rum ot a  nap m int nap m inket é- 
rő zavaros, ham is szellemi és er
kölcsi hatások ellen.

2000. novem ber 29-én A szó
don já rt és tartott előadást „A tu
dom ány és környéke” címmel 

dr. K roó N orbert akadém ikus, a 
m agyar tudom ányos élet egyik 
legfontosabb vezető egyénisége, 
a M agyar Tudom ányos A kadé
m ia főtitkára. Kroó N orbert 

szakterületét tekintve fizikus, tu 
dom ányos m unkásságát egye
bek m ellett több, m int 300 tudo

m ányos publikáció, 40-nél több 
technikai újítás, szabadalom  je l
lemzi. 1985-től az M TA tagja. 
Több m agyar és nem zetközi 

összefogással m űködő tudom á
nyos kutatóintézet irányítása 

vagy éppen szervezése, elindí
tása fűződik nevéhez, napjaink

ban pl. a volt szocialista orszá
gok közül egyedül hazánk kép
viseltetheti m agát- a  professzor

úr szem élvében - az Európai 

U nió Tudom ányos Tanácsadó 
Testületében.

A professzor úr az  előadásában 

m indenekelőtt igyekezett rávilá
gítani arra, hogy m iért fontos 
napjainkban egyre inkább a tu 
domány, a  kutatás, az egyes em 
ber életében a  folyam atos tanu
lás, önképzés.
Tudásalapú társadalm at kell épí
tenünk a jövőben, halljuk szinte 

nap m int nap, s ennek a  lassan 
közhelyszám ba m enő som m ás 
m egállap ításnak  a  lényeges 

részleteiről hallhattunk igen hi
teles és bölcs gondolatokat.

Szerte a  világon, a  m eghatáro

zó gazdasági erővel bíró orszá
gok - m ind Európában, m ind a 

tengerentúlon, m ind Á zsiában - 
egyre többet költenek kutatás- 
fejlesztésre, innovációra, leg

többször nem  pusztán azért, 

m ert valami m agasztos szellemi, 
technikai alkotásvágy vezeti a

döntéshozókat, hanem  m ert a 

gazdasági verseny egyszerűen 
kikényszeríti ezeket a lépéseket. 
M agyarország esetében m indez 
m ég inkább igaz.

E z a felismerés m ár napjaink
ban is túlnőtte m agát a tudom á
nyos szakm ai körök szőkébb ha

tárain, és a korm ányzati politi
kában is számos területen érzé
kelhető ilyen irányú kezdem é
nyezés.

K roó N orbert aszódi útja egy 
nagyszerű lehetőség volt arra, 

hogy talán néhány aszódi em ber 
újra átgondolja az olyan értékek 
jelentőségét m odem , im m ár 21. 
százado t építő  világunkban, 
m int szorgalom, munka, kitar
tás, tudás.

A m ostani és az  eddigi nagy

szerű találkozók m egszervezé
séért az A szód Ifjúságért A la

pítványt illeti a köszönet. V árjuk 

a további "nagy találkozásokat"!

C s.A .

M ozgáskorlátozottak
karácsonya

December 20-án a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban tartot
ták karácsonyi ünnepségüket a helyi és a környékbeli mozgás- 
korlátozottak. Mivel ők nehezebben mozdulnak ki otthonról, a 
találkozót a Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző csoport
jának színvonalas betlehemes játéka után egy kis konferenciára 
is felhasználták.

A  tagokat Chikán Csaba, a M oz- bán - vélekedett Chikán Csaba, cé- 
gáskorlátozottak Országos Sző- lozva ezzel az Országgyűlés által 
vétségének alelnöke tájékoztatta nemrégiben elfogadott, a  fogyaté- 
a  2000. év tapasztalatairól és a kossági járadékról szóló törvény
közeljövő változásairól. módosításra, amely az alelnök

- A z idén elindultak kedvező fo- szerint sok fogyatékos embernek 
lyamatok, ám ezek hatása m ég jó t hoz, de lesznek olyanok is, 
nem ézékelhető a mindennapok- akiknek elégedetlenséget okoz

A fogyatékossági támogatás 
iránti igényt már folyamatosan le
het bejelenteni, s megkezdődtek 
az ezek jogosságát igazoló (vagy 
éppen elutasító) orvosi vizsgála
tok is. Aki jogosulttá válik a  tá
mogatásra, mindenképpen jó l jár, 
hiszen az eddigi évi 7 ezer Ft he
lyett havi 8-13 ezer Ft-ra számít
hat. 2002-től ezt kiváltja a közle
kedési támogatás, amelyből a fel
tételek megszigorítása miatt való
színűleg szintén sokan kiszorul
nak majd.
Chikán Csaba szerint a mozgás- 

korlátozottaknak nem alamizsnát 
kell adni, hanem a hátrányaikat 
kompenzálni. A  Pest megyei 
szervezet Vácon például egy 
iskolát hoz helyre, ahol 12 m oz
gássérült szám ára alakítanak ki 
lakrészeket. A lakásotthonos el
helyezést idén szeretnék folytatni. 
Beindult a súlyosan sérült em be
rek számítógépes képzése is. Hét 
városban tanítják őket a  kom pu
terek kezelésére. Ugyancsak si
keresnek mondható az a kezde
ményezés, amelynek köszönhe
tően mintegy 1000 mozgássérült 
a  lakásakadályok megszünteté
sével (pl. rám pa készíttetése) m ár 
könnyebbenjut otthonába.

A z ünnepség a  tagok megaján
dékozásával és tombolahúzással 
ért véget. R Z .

Indul a
népszámlálás
Február 1-től városunkban is 

m egkezdődik a népszámlálás.
A m unkát személyre szóló, a 
szem élyi igazolvánnyal együtt 

érvényes igazolvánnyal ellátott 
szám lálóbiztosok végzik. M in
den lakást felkeresnek, és szám 
ba veszik az ott lakókat.

Az adatszolgáltatás kötelező. 
Fontos tudni, hogy az adatszol

gáltatás név nélkül történik. A 
kérdőív néhány - külön kerettel 

m egjelölt - kérdésére nem  va
gyunk kötelesek válaszolni, de 

önkéntes alapon m egtörténhet a 

válaszadás. (Ilyenek például a 
vallási felekezetre, a fogyaté

kosságra stb. vonatkozó kérdé
sek). A z egy lakásban élők egy

másról is szolgáltathatnak adato

kat. A z összeírás idejét lerövidít
heti az  egym ás adatainak pon
tos ismerete.

A m ennyiben a  kérdezőbiztos 
nem  talál bennünket otthon, egy 
értesítőlapocskát hagy hátra, 
m elyen jelzi, hogy legközelebb 
mely időpontban keresi fel ott
honunkat.
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Örök élet
Négy kicsi fecske sorsán töpren

gek. Négyen bújtak ki a  tojásból, 
mint utólag megtudtam, de csak 
három, majd két fejecskét láttam a 
fészek szélén, a kapualjban. Az Ős
akarat szólította őket életre a pa
rányi őstengerből, a tojás kémiai 
elemeinek világából, hogy ben
nük átlépjen az anyag az életnek 
nevezett világba, majd kitárt szár
nyakkal elszakadjon a földtől, 
amennyire lehet Egy közülük, ki 
tudja miért, idő e lő tt holtan ért 
földet. Nagy szemei még ki sem 
nyíltak.
Eszembe jut a kerti rozsdafarkú 

pár esete is. Lebontottunk egy mel
léképületet, melynek egyik geren
dája a főépület falába nyúlt A ke
letkezett üreget mely nagyon biz
tonságos helynek látszott, azonnal 
kiszem elte a rozsdafarkú-pár. 
Pompás fezket készítettek, észre
vétlenül, pár nap alatt. Amikor fel
fedeztem, a fészekben már három 
pici szeplős tojás várta a csodát.
Az építkezést folytatnunk kellett. A 
fészket nem bántattuk, bár előre

Az előző cikkekben az anten
nákról írtam. Még egy-két 
gondolat e témakörből.
Városokban - főként emeletes 

épületeknél - a  sok antenna egy
m ást zavarná, és esztétikailag is 
kifogásolható. Ilyen helyen egy 
darab jó l m egépített központi 
antennaberendezést használnak. 
Ezek alkalm asak hosszú-, kö
zép-, rövidhullám, tévé és URH 
vételére. Antennaerősítő beépí
tésével akár harminc készülék is 
ellátható egy antennával. A vil
lámvédelem szakszerű kivitele
zését feltétlenül bízzuk szakem 
berre. Egy szakszerűtlenül m eg
épített (felszerelt) antenna miatt 
legfeljebb gyengébb vagy rosz- 
szabb m inőségű a vételünk, a 
szakszerűtlen villám védelem  vi
szont tragédiát okozhat. 
Amennyiben az eddig felsorolt 

antennatípusok gyenge vételt 
biztosítanak, lehetőség van arra, 
hogy az antennák elem szám át 
felemeljék. így készülnek 25, 
33, sőt 40 elem es antennák is. A 
különleges antennák egy másik 
típusa az azonos antennák egy 
csoportba kapcsolása. Ezzel na
gyobb nyereséget érünk el. A 
legmodernebb "W -F 8"-as szé
lessávú televízióantenna is ilyen.

láttuk sorsát. Amint a munka csen
desült, a madárszülők valamelyike 
azonnal megjelent.
Napközben újabb ás újabb helyet 

kerestünk a fészeknek, amíg a ma
dárszülők valahol rejtőzve, aggód
va figyelték a  csodát teremni ké
szülő tojáskák sorsát. Látták, vagy 
nem látták a kitett fészket? Bárhová 
helyeztük, nem szálltak rá, nem ül
tek rá. Estére visszaraktuk azt az 
üregbe. Pár perc múlva rajta ült az 
egyik szülő. Ez napokon át ismét
lődött. Elérkezett az a  munkafázis, 
amikor be kellett téglázni az üre
get. Fájó szívvel, de kitelepítettük 
őket. A fészek ma is egy jól látható 
helyen lóg, benne három meg- 
zápult csodával.
Félbeszakadt élet ez? A Gondvise

lés nem látta előre sorsukat? Mi 
voltunk a Sors keze? Mindenki 
m indent megtett a folytatásért. Itt 
a körülmények, a mi időben gon
dolkodó agyunk számára idő előtt 
nyitottak kaput a halálnak. A halál 
pedig nem érkezhet előbb, mint 
ahogy kaput nyitnak neki. A halál 
nem is láezik, csak árnyék, az élet 
nyomában jár. De hová tűnik az 
élet?

A készülékházba beépített an
tennák és a szobaantennák csak 
ott használhatóak, ahol az adó 
térerőssége elegendő. A parabo
laantennáknál a  nyereség igen 
nagy, ezért alkalm as távoli adók 
vételére is.

A mikrohullámú lánc

Egyetlen televízióadó korláto
zott vételkörzete miatt nem ké
pes egy egész országot m űsor
ral besugározni. Ezen reléállo
m ások felállításával segítenek. 
Ez az átvitel történhet kábelen 
vagy m ikrohullám ú relérend
szeren -láncon - keresztül. M ik
rohullám ú lánc esetén - a terep
től függően - 50 - 70 km az át
játszó  állom ások közötti távol
ság. N em zetközi közvetítések 
esetén hatalm as m űszaki appa
rátus dolgozik. Erősítők, átváltó 
berendezések egész során fut át 
a jel, m íg hozzánk ju t. E bonyo
lult szervezési és technikai kér
dések megoldására külön nem 
zetközi szervezetek alakultak: 
Eurovízió, Intervízió.
A színes televíziózásról és a ká
beltelevíziózásról legközelebb.

Kaáli Nagy Kálmán

A fecsketojásokkal megtörtént a 
csoda: megjelent bennük az élet 
Az első sorsáról már írtam.
Ő is teljes életet élt, bár még sze

mei sem nyíltak ki. Csak a mi sze
münkben van félbeszakadt é le t Mi 
lett a további három kicsi fecske to
vábbi sorsa? Egy esős napon el
ázott kicsi fecskét találtam a fészek 
alatt a földön. Élt, de repülni, visz- 
szarepülni a fészekbe nem tudott 
Másnap másik kis fecskét találtam 
a földön. Azt hittem fáradt, m ert 
nem próbált menekülni, amikor 
markommal szelíden közeledve, 
megfogtam őt. Nem volt időm 
nyomban visszatenni a fészekbe, 
de kerestem számára egy alkalmas 
helyet hogy hazatérve ő t is visz- 
szarakjam.
Mire érte mentem, halott volt. Idő 
előtt? Pontosan akkor, amikor el
érkezett az ideje, és pontosan úgy, 
ahogy "meg volt írva". Ő is teljes 
életet élt. A halál csak árnyéka az 
életnek.
De hová le tt akit visszaraktam a 

fészekbe? Azon az estén a fecske
szülők kilógó farkukkal, szembe
fordulva pihentek a fezekben. 
Másnap reggel már régen felkelt a 
Nap, ők még mindig aludtak. Ak
kor azt hittem, alusznak. Talán na
gyon elfáradtak az átélt izgalmak
tól; gondoltam. Most már tudom, 
hogy gyászoltak. Könnyek nélkül, 
a maguk módján siratták fiókái
kat. Nem akartak felkelni a gyász
ból. Fiókáikat sajnálták? Önmagu
kat? Üres lett a fészek, senki sem 
kandikált ki belőlük. Csend uralta 
a  kapualjat. A Negró, a puli is kér
dőn bámult felfelé: Mi van ezekkel? 
A következő éjszakán már üres volt 
a  fészek, a szülők nem jöttek haza. 
Gondoltam, más házhely után néz

nek. Gondoltam, fiatalok, így kel
lett megtanulniuk, hogy rossz in
nét az első repülés az utódok szá
mára. Itt közel vannakafalak. Nem 
lehet hosszan siklani, messzire, 
biztonságos helyre, az első kirepü
lés alkalmával. Itt folyton résen áll 
egy mérges, fegyveres őr, aki min
den lehetséges módon jelzi, hogy 
itt csak az ő engedélyével tartóz
kodhat bárki. Ó a Negró, a puli.
A következő reggel nyolc óra sem 
volt, amikor csicsergést hallottam 
a kapualjból. Lássuk csak! Vissza
jöttek a szülők? Elrepültek, mire 
kiértem. Elővettem a hosszú létrát, 
hogy megnézzem a fészket Volt 
egy gyanúm. Igaz lett, ső t Kiemel
tem egy halott kicsi fecskét. Ő volt 
az, akit visszaraktam korábban. Le
jöttem, de újra visszamásztam a 
létrán, m ert mintha lett volna még 
valami a fészekben. Igen, a negye
dik kicsi fecske, akinek már csak 
repülésre fejlett tollai és csontváza 
vo lt Nem is volt súlya. Talán azért 
nem láttam őt korábban, m ert be
teg volt. Ő nem követelőzött, mint a 
másik kettő. Mondhatnám azt is, 
hogy a halál talán már a tojásban 
leselkedett rá. Ki tudja? Talán a 
szülők a csőrükben vitték be a ha
lált, amikor az életet akarták táp
lálni. A szülők vitték a halált, ami
kor ők voltak a Gondviselés? De 
nem. A halál nem valóság, csak 
árnyék. Mindegyik teljes éltet élt.

Most üres a fészek. A szülők is el
költöztek, e természet rendje sze
rint, melegebb földrészre. 
Remélem, csak tavaszig lesz üres a 
fészek, m ert az élet nem áll meg, 
nem szakad félbe, m ert nincs fele 
és nincs vége. .Az élet örök.

B.J.

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

V A L E N T IN -N A P R A  

V IR Á G C S O K R O K  

É S  A JÁ N D É K T Á R G Y A K  

S Z É L E S  V Á L A S Z T É K Á V A L  

V Á R JU K  Ö N Ö K E T !

-  Tel.: 06-28-401-690 -

A televíziózás fejlődése (4.)
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HOZZÁNK ERDEMES BENÉZNI! SZELES VÁLASZTÉKKAL VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT
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A megújuló és mindig bővülő árukészletünkből fog tudni választani! 
Újdonságaink: harisnyák, köntösök, pizsamák, háióingek, női zoknik és még sok más!

K A PH A T Ó : B A B A K E L E N G Y E , G Y E R M E K D IV A T A K U , B A B A Á P O L Á SI  

T E R M É K E K , K IE G É SZ ÍT Ő K , JÁ T É K O K !

ÁLLANDÓ AKCIÓNK:
b o ö y f  réklik, 'm gek 59°  Tt-tóí bébi és gyermek sapkák 390 Ft-tól 

Várunk minden Kedues Vásárlód
Nyitva: H-l': tt-17, Szó: 8-13.30 Tel: 00  30 3000 184

______________________ A Felicitas ingyenes csomagjai átvehetők!!!

Audio Videó CO Centedé

Nagy választékban, minden korosztály  
szám ára igény szerint

műsoros VHS kazetták már 690,- Ft-tól 
A legújabb Walt D isney m esekazetták  

CD-lemezek 990,- Ft-tól, MC kazetták 590,- Ft-tól 
Szeretettel várom  K edves Vásárlóim at! 

N y itv a :  H -P : 10-17

•  *  NŐI,VEllFI, 
GYERMEKRUHÁZAT

alkalmi ruhák, ingek, kabátok, kiegészítők, fehérneműk 
Csak oálünk: Felina fehérneműk nagy választékban! Meglepetés Valentin-napra annak, akit szeret! 

Diákoknak, csoportoknak! Ballagásra, szalagavatóra, ünnepélyekre egyedi elképzelések alapján
kérésre méretre készítünk öltönyt, kiegészítőket!

V1TO
UVEG-PORCELAN, AJANDEK ÜZLET

2001-ben is folyamatosan megújuló választékkal, kedvező' 
árakkal várjuk Kedves Vevőinket!

j s c l / t ö  a já n lttím ú d tó J :  afrika i szobrok , fü stö lők, 
arom alám pák, illóolajok, gyertyák, és m ég sok  m ás term ék!

Már most gondoljon Valentin-napra, 
ajándékait nálam vásárolja!

Tel.: 06-30-248-1613 Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szó: 8-12.30
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Közkívánatra folytatjuk!

SkodaFelicia még 1 799  000  fm ó i

A nagy sikerre  va ló  te k in te tte l m eghosz- -fe jtá m lá k k a l,  
szabb íto ttuk a já n la tu n k a t! A készlet e re jé ig  -k ö rk ö rö s  ü tk ö z é s v é d e le m m e l, 
m ég ezen a kedvező  áro n  ju th a t eh h ez az  -a la c s o n y  b iz to s ítás i d í j ja l ,  

ötszem élyes, ö tajtós családi au tó h o z -k e d v e z ő  fiz e té s i fe lté te le k k e l.

-2 7 2  literes csom agtérrel,

-fo rd u la tszám m érő ve l,

Patócs A u tó h á z  2 1 0 0  G ö d ö l l ő ,  R i g ó u .  1 0 .

T e l . / F a x :  ( 2 8 )  4 1 0 - 2 9 9

www.skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!

K észpénzfelvétel bankkártyával 
tö b b  m int 3200 p o stán

; t

Posta

4 postah iva ta l 
és ashop  

fm  n y itva ta rtás i 
ide je :

H é tfő tő l  
p é n te k ig :
8 .00 -16.00

f S z o m b a t:
8 . 00- 12.00

A lakótelep i

Zöldség-gyümölcs 
és Vegyesbolt
egészségügyi okok miatt

eladó.
Érdeklődni lehet: 

0 6 - 2 0 - 3 2 8 -9 2 7 8
vagy

0 6 - 2 0 - 3 2 3 - 8 4 1 4

A z  E ls ő  P e s ti M a lo m -  és  S ü tő ip a r i  

R é s z v é n y tá r s a s á g  v á c s z e n tlá s z ló i  

T a k a rm á n y k e v e rő  ü z e m e

táp-terménybolt 
megnyitására alkalmas,

k b . 4 0 -5 0  m 2  n a g y s á g ú  

helyiséget keres.
A  h e ly is é g  b é rb e a d ó já t  m u n k a v is z o n y b a  

a lk a lm a z n á n k .

Tel.: 06-28/485-102

f l t i  f l I í i M í l  511 ü l1
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Mezőgazdasági és Tehergépjármű-alkatrész Bolt

Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 401-460 
Tel.: 06-20-9416-533, 06-20-9376-899

F a g y á l l ó  f o l y a d é k
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Zo-La 2 0 0 0 .  Kft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

(a Művelődés Házával szembeo!) 
161 :4 01 -46 0  0 6  2 0  9 1 2 4  9 3 6

N vitvatartás:
hétfőtől péntekig: 6 .0 0  -17 .00  

szombaton: 9 .0 0  -1 2 .0 0

P Ü S H Ü li
■Ó M É I— —

reu/ch
nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

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

Snortetwesülefeknek
felszerelések:
A  s p o rtszá ra k  

A  n a d rá g o k  

A  m e ze k  

A  sp ortc ip ők

N A G Y  V Á L A S Z T É K B A N ! ! !

Jöjjön be üzletünkbe,

é r i 1
KRONOS márkájú

termékek kizárólagos forgalmazása!

Nvitvatartás:
hétköznap 8.00 - 18.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium
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E gy kis nyelv e l és

Polczonzaro
John Parker:

Idegenlégió
M ai ábécénk 39 hangra 40 betűt 
tartalm az (szűkebb ábécé 9, s ez 
kiegészül 44-re az önálló hangot 
nem  jelö lő  w, q, x és y  je lekkel - 
teljes ábécé). De am íg nyelvünk 
m ai be tű rendszere  létrejö tt, 
hosszú időnek kellett eltelnie, hi
szen a  latin ábécé összesen 21 
betűjével és a görögből „társult”, 
alkalm ilag használatos k, y  és z 
betűkkel elég nehéz volt a m a
gyar nyelv jóval több beszéd
hangját (m ég akkor is, ha a mai 
és az ezer évvel ezelőtti hangál
lomány nem  egyezik m eg telje
sen egym ással) jelölni. Viszont 
nem volt m it tenni, m ert a hon
foglalók által ismert és használt 
rovásírást a régi hittel együtt el 
kellett felejteni.

H angfejlődésünk és ábécénk 
alakulását a nyelvet hivatássze
rűen tanulm ányozók - elsősor
ban m agyar szakos főiskolai és 
egyetemi hallgatók - ismerik 
meg, a  laikus közönség általában 
a  hagyom ányos írásmód alapel
véhez tartozó régi családnevek 
formájában találkozik ezekkel a 
kérdésekkel, s gyakran fel sem 
sejlik egy-egy hangalakja m ö
gött az a heroikus küzdelem, 
am elyet korai írástudóink foly
tattak azért, hogy m indent a  le
hető legpontosabban rögzítse
nek, őrizzenek m eg az utókor
nak.

Lippay János botanikus az 
1660-as években Posoni Kert 
címmel kitűnő munkát jelente
tett meg. M ég a televízióban 
nagy népszerűségre szert tett Bá
lint György is bedőlt a  címnek, 
m ert bizony úgy olvasta ki, aho
gyan írva vagyon pedig a helyes 
olvasat a  m ai kiejtésnek is m eg
felelő Pozsonyi Kert lett volna. 
Hogy Lippay miért írta úgy, aho

A Vécsey Kamarateátrum fel
vételt hirdet 13 éves kortól (fel
felé bármeddig). A felvételi el
beszélgetés időpontja: 2001. 
február 1.17 órától.

Leendő színészpalánták mellett 

keresünk olyan em bereket, akik 
szívesen segítenének bennünket 

díszletező-tervezőként, jelm ez-

gyan írta? N agyon egyszerű: a zs 
hang jelö lése - lévén, hogy a la
tin ábécében nem  volt m egfele
lője - ekkor m ég bizonytalan és 
esetleges volt.

így van ez városunk nevének 
első oklevélbeli előfordulása 
esetében is. A z 1401-es adathoz 
egy Azai Tamás név tartozik, 
am elyet kortársaink szépen, ak
kurátusán z-vel ejtenek, pedig 
minden valószínűséggel sz han
got takar a grafikai jel. Ugyanis 
az sz hangunknak sem volt egy
értelm ű jelölése, m ert a  latin 
á b é c é i grafikai je le  am aisz  han
gunknak megfelelő hangértéket 
képvisel, de - hogyan, hogyan 
nem ? - eleink nem  ezzel a  hang
értékkel vették át a  latinból. 
Hasonló a helyzet a  címbeli szó
val is, am ely ragadványnév, s ezt 
a  ragadványnevet a Szamota- 
Zsolnai-féle M agyar O klevél
szótár polc cím szava őrizte m eg 
számunkra. A z 1429-ből fenn
m aradt Georgins Polczonzaro 
n év  d e rék  Georgius, azaz  
György testvérünknek nem az 
eredeti családnevét őrzi - legfel
jebb  csak feltételezhetjük, hogy 
a  Rhédey-levéltár 1429-i okle
vele a Rhédey nevet rejti, de eb
ben nem lehetünk teljesen bizto
sak -, de kétségkívül kultúrtörté
neti emlék: ez az  első írásos nyo
m a nyelvünkben az ülőkés ár
nyékszéknek.
Kedves Olvasó! Tessék újra el

olvasni a nevet, lehet egy kicsit 
m osolyogni, esetleg kuncogni, s 
arra gondolni, hogy időnként a 
különcködésnek - hogy a kénye
lemről m ár szó sem essék! - is 
m egvan az ára! így járhat, aki 
szakít a  hagyom ánnyal, s még 
polcra is ül: m ég a nevét is elfe
lejtik. -g-1

ötletekkel, esetleg kipróbálnák 
m agukat dram aturgként vagy 
rendezőként!
A célunk: m egtöm i a közönyös
ség betonbunkerét Aszódon, el

foglaltságot (s közösséget) biz

tosítani mindazoknak, akikben 
él a  tenni akarás igénye, csak ed

dig nem találtak teret, ahol szük

ség van rájuk.

A zt hiszem , kevés olyan képvi
selője van az erősebbik nem nek, 
aki kam asz korában ne kacérko
dott az idegenlégióba való beál
lás gondolatával. A tervek legin
kább a Rejtő Jenő regényeiben 
olvasottak alapján formáíódtak, 
hogy aztán azt a valós életben 
előforduló kudarcok a  m egvaló
sítás felé lökjék. Szerencsére 
legtöbbünk azért idáig nem ju 
tott, de e sorok írójának egyik fő
iskolai csoporttársa a  sikertelen 
nyelvtani szigorlatok után vo
natra pattant, és m eg sem állt Pá
rizsig, hogy jelentkezzen a légi
ós sorozáson. Szerencséjére 
egészségügyi szempontból nem  
volt alkalm as a szolgálatra.

John Parker világsikert aratott 
könyve a kamaszkorunk elkép
zeléseinek rózsaszín ködét osz
latja el a  sokak által a  világ leg
keményebbnek tartott hadsere
géről, amelyet immáron 150 éve 
vetnek be Földünk szinte min
den nagyobb háborújában. A 
szerző műve megírásához mint
egy 118 órányi hanganyagot 
gyűjtött össze, emlékiratok és 
fotók tömkelegét tanulmányozta 
át. Ennek köszönhetően a  kez-

M ár hagyománynak tekinthető, 
hogy az óesztendő végén a hon
védelmi miniszter és a  M agyar 
Honvédség parancsnoka közös 
ajándékot adom ányoz azon ala
kulatoknak, melyekben sorállo
mány szolgál. Nem történt ez 
másképp Aszódon sem. A  Galga 
Vezetésbiztosító Ezrednél Keszt
helyi Gyula mérnök dandártábor
nok nyújtotta át az állománynak a 
jó l megérdemelt nagyképemyős 
színes televíziót.

Aki a  fenti időpontban nem  tud 
je len  lenni, de érdekelné a lehe

tőség, megtalál bennünket a  pró
bák időpontjában a Vécsey Ká
roly Helyőrségi klubban (az idő
pontokról a  Klub 400-083-as te- 
íefonszám án adnak bővebb in- 
fonnációt), illetve érdeklődhet 

Barabás Tamásnál a 06 20 919- 
0983-as telefonszámon.

M inden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

detektől napjainkig olvashatunk 
hiteles történeteket azokról a po
litikai és háborús történésekről, 
amelyekről a  híradásokban hall
hattunk ugyan, de igazi mozga
tórugóit nem vagy alig ismerjük. 
Valószínűleg Olvasóim sem na
gyon hallottak az Idegenlégió 
boszniai szerepéről. A  Légió 
m integy ezer katonája igyeke
zett m egsegíteni az ENSZ vé
delm i haderejét. A  harcosok egy 
része speciális s feladatot kapott: 
négyes csoportokra osztva igye
keztek kiiktatni a szerb orvlö
vészeket, és biztosítaniuk kellett 
a  hírszerzést a légi és a földi ak
ciók számára. A  Légió szigorú
an titkos hadm űveleteiről a szö
vetséges európai parancsnoksá
gok úgy vélekedtek, hogy azok 
felértek az USA és Nagy-Bri- 
tannia különleges erőinek had
m űveleteivel, és nagym értékben 
hozzájárultak a  daytoni béke
k ezd em én y ezésb en  rö gzíte tt 
határidő betartásához.
A regényt olvasva nem túlzás 

azt állítani, hogy a  benne foglal
tak új m egvilágításba helyezik 
ezt a  különleges haderőt.

A  Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban megrendezett ünnepi 
állom ánygyűlésen a házigazda, 
Sztárt István ezredes, ezredpa
rancsnok köszöntötte a résztve
vőket, majd bem utatta a decem 
berelsejével kinevezett új elöljá
rót, Keszthelyi G yula mérnök 
dandártábornokot, a M agyar 
H onvédség összhaderőnemi Lo
gisztikai és Tám ogató Parancs
nokság parancsnokát.
A  tábornok ezt követően - az 

aszódiak tapsa közepette - átadta 
az ezredparancsnokon keresztül 
minden helybéli katonának azt a 
nagyképemyős színes televíziót, 
amelyet a HM  és az M HPK közö
sen ajándékozott az alakulatnak.
A z ünnepi állománygyűlésen - 

kiemelkedő munkájuk eredmé
nyeként - heten vehettek át ez
redparancsnoki jutalmat. A z ez- 
red jó  hangulatú év végi ünnepét a 
Fresh együttes nagysikerű kon
certje zárta. Szita R óbert 

(A cikk a Magyar Honvéd 
január 5-i számábanjelent meg.)

Vécsey Kam arateátrum

Felvételi elbeszélgetés

R .Z .

Ajándék az aszódiaknak
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Sakk

Félévzárás a megyei 
középmezőnyben

Eredményesnek tekinthető 
félévet hagyott maga mögött 
Aszód város sakkcsapata. A 
12 település részvételével zaj
ló megyei bajnokság őszi for
dulói után a csapat ugyanis az 
előkelő 5. helyen tartózkodik. 
Ezt a helyezést azért kell m eg

becsülni, m ert a  csapat a fiatalí
tás érdekében az utolsó táblán 

^  m indig egy ifjú "titánt" szerepel
tet, s eddig bizony m ég egyik fi

atal sem szerzett pontot. Em iatt 
gyakorlatilag minden m érkőzést 

egy pont hátránnyal kezdtünk, 
ezért szép eredm ény ez a  helye
zés. Ha a fiatalok több rutint sze
reznek, akkor sokkal szebb jövő  
várhat az a aszódiakra. 
Csapatunk éljátékosa, Nagyaj

tai Gábor kiem elkedő sikereket 
ért el az elm últ félévben. A sze
zont m ég nyáron Nyíregyházán 
kezdte egy rangos nem zetközi 
versenyen, ahol m ár érezni lehe
tett, hogy kitűnő form ába kezd 
lendülni. A  versenyen "csak" a 
középm ezőnyben végzett, de já 

tékában benne volt a nagy lehe

tőség. Ezek után ősszel m eg

nyerte Pest megye villám baj
nokságát, m ajd a gödöllői Ber- 
ze-em lékversenyen szintén az 

élen végzett - annak ellenére, 
hogy értékszám a alapján nem  őt 

tartották az első szám ú esélyes
nek. A zt is m eg kell jegyeznem , 
hogy G ábor lett az egyik legjobb 

pontszerzője Gödöllő N B Il-es 
csapatának.
Ezúton szeretnénk m egköszön

ni az  evangélikus gimnázium 
vezetőségének, hogy ebben az 
idényben engedélyt adtak arra, 

hogy a  csapat hazai mérkőzéseit 
a gim názium  épületében rendez
hessük meg.

H a bárki kedvet érez ahhoz, 
hogy megtekintsen egy sakk
m érkőzést, esetleg szokott a  ba
rátaival játszani, és szeretné tu 
dását versenykörülm ények kö
zött is kipróbálni, akkor szeretet
tel várjuk csapatunk első hazai 
m érkőzésének időpontjában. A 
tavaszi nyitóforduló február 4- 
én délelőtt 10 órai kezdettel lesz 

K óka csapata ellen. -hg-

f)  ÁLLATORVOSI ÜGITSLS'f
A szód és a  környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamá- 

csa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és 

ünnepi állatorvosi ügyelet januári beosztása:

A szta lifo c i

Ki lesz a bajnok?
A szta lifoc i-b a jn ok ságot tannak vagy a könyvtárosoknak, 

szervez a Közművelődés Ott- A selejtezőkre február 9-től 
hona általános és középiskolás péntek délutánonként kerül sor. 
korú diákok számára. A m eccsek öt gólig tartanak. A z
A kétfos csapatoknak a nevezé- első három  helyezett duó értékes 

seket február 2-ig lehet leadni a díjakra számíthat.
M űvelődés Házában Rácz Zol-

TAPÉTA VÁSÁR
E gész évben o lc só  ár, nagy választék!

■=> Sima és  habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka 

^  Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz

tékban, va lam in t a  tapétázáshoz szükséges  

eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
glette iő  segédanyagok  

■4> Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

■4 Diszperzit - Héra - Limit 
■4> lábazat- és h o m lo kza t

festékek, ecsetek, m eszelők  

■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

Január 20-án 8 órától 
január22-én 8 óráig 

Dr. Szőke Zsolt 
Kartal, Felszabadulás u. 197. 

Tel: 06 20 9566-529

Január 27-én 8 órától 
január29-én 8 óráig 
D r Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. út 62. 

Tel: 30275-4718

8  (28) 401-691, 401-092
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

G ODOLLO 
Fenyvesi fő ú t 2.
Tcl/Fax: (28) 421-825 

kiadványszerkesztés 
| /  ú jságírás 
l /  v ideofilm készítés 

d ig itá lis  u tóm unkáva l

)

á lló - és m ozgóképek 
d ig ita lizá lása , CD-re 
tö rténő  rögzítése

A gyógyszertárák ügyeleti rendje
S ze n t Is tv á n  P a tik a
Minden páros heten ügyeletes 
"  ' ' Hétköznap 18 órától 2 0  óráig

Szombaton 8  órától 12 óráig 
Vasárnap 9 .30-tó l 11.30-ig

V á ro s i P a tik a
Minden páratlan heten ügyeletes 

Ü a u e le t:  Hétköznap 18 órától 20  óráig
Szom baton 8  órától 12 óráig  

Vasárnap 9 .3 0 -tó l U - 3 0 - ig

A m indenkori ü g y e letes  orvos a 0 6  2 0  9 2 7 1 -1 7 1 -e s  te lefon szám on  érh ető  el

7, ■■ 7’



SP®RT
Karate

Péter ezüstéremmel
köszönte meg a támogatást

Decemberben Lengyelország
ban rendeztek egy nemzetközi 
karateversenyt, amelyre több, 
mint 130 sportoló - köztük az 
aszódi Harkai Péter - nevezett. 
A z em ber em ber elleni, úgyne

vezett pusztakezes viadalon kü
lönböző súlycsoportokban és 
korosztályban mérték össze tu

dásukat a nagy önfegyelm et kí
vánó sportág képviselői. Péter 
igazán megszolgálta az önkor

mányzat anyagi tám ogatását - a

város biztosította a nevezési díj
hoz és a kiutazáshoz szükséges 
összeget -, ugyanis élete első 
nem zetközi versenyén ezüstér
m et szerzett. (Korábban két ha

zai versenyen is ezüstérm es lett 

form agyakorlat bemutatásában, 
illetve küzdésben.)
A z aszódiak legközelebb m árci
usban m utathatják m eg a nagy- 
közönség előtt, m it tudnak. Ek
kor a sportág szövetsége Buda
pesten rendez versenyt.

Természetjárás

Sikeres év után továbbra is 
zöld utakon az Erdőmesterek
A tavaly megalakult Erdőmes
ter Természetbarát Csoport si
keres évet tudhat maga mögött, 
hiszen tagjai számos szép túrát 
teljesítettek.
M egjártuk a Mátrafüredről Ké

kestetőre vezető utat, valamint a 
Sás-tó környékét, a  környékbeli 
erdők egy-egy részét (Rózsa-kút. 

Domonyvölgy, Bag, Galgahé- 
víz). Volt két kétnapos túránk is a 
Cserhátra és a Bükkbe.

2001-ben is több gyalogos- és 
kerékpáros túrát szervezünk, 
amelyre szívesen váijuk az érdek
lődőket. Jelentkezni, információt 
szerezni a vezetőségnél lehet: 

Búzásiné Szentiványi A tíz 
Rákóczi u. 12. Tel.: 402-184 

Túrek Ágnes
Városréti u.38. Tel.: 400-325 

Budavári Erika 
Hajnóczi u.5. Tel.: 400-182

Masznyík Károly

Bűvös sorolc
Rónay György (1913-1978) 

költő, író gondolata:

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső rész (zárt betű: N ) 12. Pest 
m egyei te lep ü lés  13. E tna 
azonos hangzói 14. M ező , rét, 
angolul (F IE L D ) 15. K orszak 
16. Szeptem beri 18. L éha N án 
dor! 19. Jód vegyjele 20. Visz- 
szafelé: strázsa! 21. Félsz! 22. 
C som agokat kötünk  át vele 
25. K ötszer 26. Értelm i képes
ség 27. N yúz páros betűi! 28. 
O xigén 29. A megfejtés ne
gyedik része (zárt betű: O) 
32. A megfejtés második 
része 36. A z átm érő je le  37. 
R óm ai 6. 38. C soport, egység  
39. H olm i közepe! 42. N yere 
ség 44. A z én ...-m , angolul 
(M Y ) 45. Párosán veti! 47. 
N u lla  48. M orze hang  49. V ér
tanúk városa 5 1 .V N T  52. H í
vó szó 55. R angjelző  56. A utós 
iskola.

6. G yom  7. Ipszilon 8 . A czél 
F erenc 9. N ői név 10. H ány? 
11. R epülőgép  típus 16. É v
szak 17. L ekvár 23. M ond 24. 
N em  azt! 26. K ötőszó 28. 
Indíték 29. N ém a ház! 30. 
N o tebook  típus (A E R O ) 31. 
R epü lőgép  gyára  vo lt A szódon 
33. A z első nő 34. L ánytestvér, 
angolu l (SIST E R ) 35. Z ola re 
génye 40. L iter 41. E gészség- 
ügyi autó  42. A megfejtés har
madik része (zárt betű: Z) 
43. N em  ny ito tt 44. V égtelen 
malőr! 46. H iányos kitin! 50. 
Ú ttö rő  c sa p a t a lk o tó ré sz e , 
egység  51. T ejterm ék 53. K ö 
zepén gyér! 54. EE 57. Dé! 58.
Joule. -szr-

*

A m egfejtést február 5-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi K önyvtárcím ére:

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

illetve a  Fám a Könyvesbolt 
2500 Ft értékű könyvutalványát 
sorsoljuk ki.

*

Decemberi rejtvényünk megfej
tése:

A szerencse ezúttal Kiss Má
riának (Falujárók útja 5/19.) il
letve Gombomé Herr Rozáliá
nak (Iklad, Rajk László út 17.) 
kedvezett, akiknek postán küld
jü k  el a  nyereményt.

Függőleges: 1. R ágcsáló  2. A helyes m egfejtést beküldők 
Európai nép 3. N yugatos köl- között a Móni Fotó 2.000 forint 
tőnk ( . . .  E ndre) fo rd ítva 4. értékű, filmvásárlásra és-k ido l- 
O sztrák  autójel 5. H alk zörej gozásra beváltható utalványát,

‘ 'Ma újra karácsony elé 
harangozom a szíveinket. ”

g ra tu lá lu n k  
nyerteseinknek !

Várjuk Olvasóink véleményét, 

észrevételeit, írásait!
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