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Helyi vállalkozókat is várnak

Veszteséggel nem  eladó 

az Aszódi Ip a ri Park

Augusztustól közös igazgatás

Törvénysértő v o lt a

ké p v ise lő -tes tü le t döntése
Vételi szándékot jelentett be a BC Inveszt Befektetési és Tanácsadó 
Kft az ipari parknak kijelölt terület mintegy 6,5 hektáros részére. 
A 600 Ft/négyzetméter árat a képviselő-testület nem tartotta el
fogadhatónak, így egyelőre nem adja el a területet A tárgyalások 
mégsem szakadnak meg a két fél között, ám ebbe már bevonják a 
terület értékesítésével megbízott Első Ipari Park Kft-t is.

Az önkormányzat számításai vásárlás jelentette. Az összeg 8,9 
szerint az ipari parkként kijelölt millió Ft kamatot is tartalmaz, 
területre eddig 51 millió Ft-ot ennyit fialt volna ugyanis három 
költött. A legnagyobb tételt a év alatt az előkészítéshez szük- 
magánosoktól - 17,5 millió Ft - séges összeg, ha bankba teszik, 
és az ikladi termelőszövetkezet- (fo ly ta tá sa i oldalon)

tői - 5,2 millió Ft - történt terület-______________________________

Hulladékgazdálkodás az ISPA-val

Városunk is  csa tlakozo tt
Az aszódi önkormányzat is ki

nyilvánította csatlakozási szán
dékát a Kelet-Pest Megyei Kör
nyezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás által létrehozandó re
gionális szilárdhulladék-keze
lési rendszeréhez. A projekt 25- 
30 éves időszakra mintegy 140- 
180 ezer fő szilárdhulladéká
nak korszerű szelektív gyűjté
sét, kezelését oldaná meg.
Bagyin József polgármester a 

napirendi pont tárgyalása során 
arról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy az autópálya díjasítás miat

ti aszódi tiltakozás hatására is el
kezdődött egy környezetvédelmi 
mintaterület kialakítása, amely
nek első lépcsőjeként az illetékes 
szaktárca tanulmányt készíttet 
egy környezetvédelemmel fog
lalkozócéggel.
A polgármester értesülése sze

rint Pest megyében mindössze 
két hulladéklerakó építését ter
vezik még: az egyik Dunakeszi, 
a másik Cegléd környékén való
sulna meg. Aszód egyelőre arra 
számíthat, hogy a helyi telep be
zárása után Gödöllőre, esetleg

d fi w g td & a d ú m m k  m

elballagtak
(10> o l d a i)

Visszavonta az igazgatóválasztással kapcsolatos döntését a kép
viselő-testület, mivel az nem felelt meg az önkormányzati tör
vénynek. Acsné Tóth Beáta öt évre szóló kinevezéséhez ugyanis 
minősített többségre lett volna szükség, ehhez azonban hiányzott 
egy szavazat A képviselőtestületnek ez ügyben hozott új határo
zata értelmében Ácsné Tóth Beátát egy évre bízzák meg a közös 
igazgatás alá vont intézmény vezetésével, és jövőre új pályázatot 
hirdetnek meg.

A törvénysértő döntésre a HAB- 
frakció beadványban hívta fel a 
képviselő-testület figyelm ét. 
Asztalos Tamás frakcióvezető a 
napirend tárgyalása során jelez
te: a beadvánnyal nem az a szán
dékuk, hogy bűnbakot keresse
nek a hibás döntést illetően, csu
pán a törvényességet szerették 
volna védeni.
Bagyin József polgármester arra 
kérte a testületet, tekintsék úgy, 
hogy egy szakmai hiba történt, 
amelyre eddig egyébként még 
nem volt példa. Egyben javasol
ta: a képviselő-testület vonja 
vissza a törvénysértő döntést, 
bízza meg Ácsné Tóth Beátát 
egy évre az iskola vezetésével, 
és jövőre írjon ki új pályázatot. 
Asztalos Tamás erre úgy reflek
tált: továbbra is az a véleménye, 
a  művelődési bizottság nem járta 
körül kellőképpen a helyzetet, 
így számára most már kérdéses, 
hogy az önkormányzatnak érde- 
mes-e a racionalizálással foglal
kozni, és nem volna-e ésszerűbb 
helyreállítani az eredeti állapo
tot. A képviselő úgy foglalt ál
lást: ha az önkormányzat to
vábbra is az ésszerűsítésen gon

dolkodik, azt személyi sérelmek 
nélkül kell végrehajtani.
Bagyin József úgy vélekedett: a 
tavaly decemberi határozat óta a 
képviselő-testület folyamatosan 
azt az álláspontot képviselte, 
hogy a közös igazgatás a célsze
rűséget biztosítja. Nem az igaz
gatói státusz megszüntetése je 
lenti a megtakarítást, hanem az 
áttanítások és a megfelelő cso
portlétszámok kialakítása.

(folytatás a 4. oldalon)

Janicsárok és 

végvári vitézek
a S zabadság té re n P

Érdekesnek ígérkező programot 
ajánlott az önkormányzat figyel
mébe a Bornemissza János Ha
gyományőrség Egyesület. A kato
nai hagyományőrző szervezet 
szeptember közepén a város főte
rén és a Podmaniczky-kastéiy 
előtti parkban háromnapos feszti
vált rendezne, egyebek közt kö
zépkori csatajelenetekkel, lovas 
bemutatókkal és népzenei kon
certekkel. (folytatás a 12. oldalon)
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Önkormányzati h írek
A képviselő-testület elsőként a 

szennyvízcsatorna-beruházás 
építésének helyzetéről hallgatott 
meg beszámolót, illetve döntött 
az útprogram megvalósítása ér
dekében a nyílt közbeszerzési el
járás megindításáról. A témával 
részletesebben előző számunk
ban foglalkoztunk.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a város pályázik a 
Széchenyi Terv lakásprogram
jára. A képviselők a 12 lakásos 
házra készített tervet támogatta, 
amely szintén a Falujárók útján 
épülhetne fel. (A másik terv egy 
4 lakásos épületre készült.) A 
110 millió forintba kerülő beru
házásból az önkormányzat 22 
millió Ft-ot jelölt meg önrész
ként, a hiányzó 88 millió forin
tot a szóban forgó pályázat segít
ségével szeretné előteremteni. 
Közművelődési megállapodást 

kötött a város Rácz Zoltánnal, a 
Közművelődés Otthona igazga
tójával, aki a továbbiakban vál
lalkozóként látja el feladatát. A 
változás ez esetben annyi, hogy 
a vezető nem közalkalmazott

ként kapja a fizetését, hanem az 
elvégzett munka ellenértéke
ként számlát nyújt be a város
nak.

Ismét napirendi pont volt a 
Gyermekétkeztetési Intézmény 
további kialakítása. A témával 
külön cikkben foglalkozunk.
Módosította a közös igazgatású 

általános iskolák alapító okiratát 
a képviselő-testület. Mivel azóta 
újabb fejlemények történtek is
kolaügyben, a témáról ugyan
csak bővebben olvashatnak, 
csakúgy, mint a regionális tele
pülési hulladékkezelési rend
szerhez történő csatlakozásról.

A képviselő-testület úgy döntött, 
nem adja el a szeszfőzde 
tulajdonjogát az arra ajánlatot te
vő Ferencz Imrénének. Mint is
meretes, a szeszfőzde alatti te
rületet a Galgaparti Összefogás 
Mgtsz úgy adta el a mostani 
kérelmezőnek, hogy a földterü
let nem az ő birtokában volt. Je
lenleg az önkormányzat peres
kedik a vevőjelölttel. A képvi
selő-testület a döntését azzal in

A képviselő-testület elsőként a 
Bornem issza János H agyo
m á n y ő rsé g  E g y e sü le té n e k  
kérelméről döntött. Erről rész
letesen, külön cikkben olvashat
nak, csakúgy, mint a ICON Szá
mítástechnikai Kft-nek a Polgár- 
mesteri Hivatalban megvalósí
tandó projektjéről.
Elfogadta a grémium a képvi

selő-testület, illetve a bizottsá
gok II. félévi munkaprogramját. 
A pénzeszközök rövidtávú hasz
nosítása volt a következő napi
rendi pont. Köztudomású, hogy 
az önkormányzat az ideiglenesen 
felszabaduló pénzeszközeit fo
lyamatosan, rövidtávú, államilag 
garantált kincstárjegyekbe fekte
ti. A pénzlekötések ugyanakkor a 
gazdálkodás folyam atosságát 
nem veszélyeztethetik. Az előző 
évről áthúzódó lekötéseket is fi
gyelembe véve a pénzügyi hasz
nosítás eme módja ebben az esz
tendőben várhatóan 15 millió ho
zambevételt ,,hoz a konyhára”.

Június 27.

Pénz körül forgott a következő 
napirendi pont is, mégpedig a 
pénzügyi előirányzatok átcso
portosítása kapcsán. A pénzügyi 
iroda javaslata alapján 337 mil
lió forinttal növelték meg a város 
költségvetését, amely így 1 mil
liárd 412 millió 860 ezer Ft-ra 
emelkedett.
A határozat részeként szerepelt 

a pénzügyi bizottság javaslata is, 
amely alapján az önkormányzat 
3 x 200 ezer Ft-ot biztosít egész
ségügyi gépbeszerzésre.
Nem támogatta a képviselő-tes
tület a Consult Kft-nek az ás
ványolajjal szennyezett talajok 
Aszódon történő komposztálá
sára tett ajánlatát. A cég szerint a 
megtisztított földet a hulladékle
rakó rekultiválásakor lehetne új
rahasznosítani.
Ajánlatot tett a BC Inveszt Kft 

az ipari terület megvásárlására. 
Az üggyel részletesen, külön 
cikkben foglalkozunk.
A képviselő-testület elutasította a

Június 6.

dokolta, hogy az önkormányzat 
néhány héttel ezelőtt nyújtott 1 
millió Ft kezességet az „intéz
mény” működtetéséhez, és a 
vételi ajánlat (800 ezer Ft) még 
ezt sem fedezi.
Újabb, ezúttal a Kossuth Lajos 

u. 4. szám alatti ingatlant értéke
sítette az önkormányzat. A té
mával külön cikkben foglalko
zunk.

írásban is bejelentette lemon
dási szándékát Péter Sándorné,

a művelődési bizottság külsős 
tagja. Az ügyben - amelyről elő
ző  sz á m u n k b a n  ír tu n k  - 
mindössze annyi az új fejle
mény, hogy az utódként felkért 
Jeney Lászlóm  nem vállalta a 
feladatot.

A képviselők legvégül jelentést 
hallgattak meg a két ülés között 
tett intézkedésekről és a lejárt 
határidejű határozatokról, majd 
a közérdekű bejelentésekre ke
rült sor.

Kimutatás az önkormányzati 
egyéb bérlemények eladási áráról

(Asztalos Tamás táblázata alapján)
megnevezés egyéb bérlemény m2 egyéb bérlemény nettó 

értéke* e F t
Kossuth L.u. 1. 362 5.700
Kossuth L.u. 2. 187 2.831
K ossuth L.u. 3. 142 1.065 (bontásra ítélt)
Kossuth L.u. 12. 32 464
Kossuth L.u. 18 289 6.796
Kossuth L.u. 26. 342 4.604
Kossuth L.u. 29. 168 4.871
Kossuth L.u. 93. 163 7.440

összesen:- 1685- 33.771
*Az értékek nem nettó átlagár: 20.042 Ft/m2 tartalmazzák az üz

lethelyiségekhez tartozó telek és telekhányad értékét.

CEBA Kiadó könyvkiadásra vo
natkozó kérelmét. A cég azzal ke
reste meg az önkormányzatot, 
hogy egy települési kézikönyvet 
szándékozik megjelentetni Aszód 
a XXI. század küszöbén címmel. 
A kereskedelmi forgalomba nem 
kerülő könyvből a városnak 500 
darabot kellett volna megvásárol
nia 1,5 millió Ft értékben.
A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Közművelődés 
Otthona a nemrégiben pályáza
ton nyert számítógépéhez jog 
tiszta Office-programot vásárol
hasson az intézmény működési 
előirányzatának terhére.
A képviselő-testület részben tá

mogatta a Technigold Ötvöskép
ző Bt. kérelmét. A cég 1998 óta 
béreli a Falujárók útja 1. szám 
alatti épületet, az önkormány
zattal kötött szerződése 2003-ig 
szól. A probléma akkor kezdő
dött, amikor a cég nem fizette be 
a bérleti díjat, mondván: a bér
leményben 650 ezer Ft értékben 
végzett felújítási munkákat. Az 
önkormányzat ebből viszont

csak 211 ezer Ft összeget írt jó 
vá. Az ügy bíróságra került. En
nek határozata alapján a cégnek 
263 ezer Ft-ot be kell fizetnie, 
amit a 2000. május 1-től számí
tott évi 20 %-os kamat is terhel, 
valamint 13 ezer Ft perköltség. 
A képviselők úgy határoztak, a 
kamatot elengedik, ám a bérleti 
díj hátralékát és a perköltséget a 
betéti társaságnak kell fizetnie. 
Kérelemmel fordult az önkor

mányzathoz a Falujárók útja 
5/13. számú épület társasházkö
zössége. A lakók elvégezték a 
szeméttárolók áthelyezését, és 
kérték, ennek számlákkal igazolt 
költségéhez - 70 ezer Ft-hoz - a 
város járuljon hozzá. A képvise
lő-testület döntése értelmében a 
költségek 50 %-át állja a város. 
Módosította a képviselő-testület 
a Napsugár és a Szivárvány óvo
dák, a Városi Bölcsőde és a 
Gyermekétkeztetési intézmény 
alapító okiratát. Erre a meglévő 
konyhák funkciójának részbeni 
megváltozása miatt kellett sort 
keríteni.



TÜKÖR

Újabb ingatlan kelt el a főutcán

Az új tulajdonos szabadidőközpontot nyit
Újabb fő utcai ingatlan eladá

sáról döntött a képviselő-testü
let A Kossuth Lajos u. 4. szám 
alatti épület - a volt Suzuki-sza- 
lon - négyzetméterenként nettó 
21.600 Ft-os áron cserél gazdát 
Az adásvétel csak a tulajdonvi
szonyok rendezése után történ
het meg, addig a jelenlegi bérlő 
marad az üzletben.
A képviselő-testület már koráb

ban kinyilvánította szándékát az 
ingatlan eladására. Vevőként 
Makkai István jelentkezett, aki 
terveiről írásban tájékoztatta a 
döntéshozókat. Eszerint az érté
kesítés után a jelenleg kínai ter
mékeket árusító üzletből az új 
tulajdonos egy a fiatalok szóra
kozását biztosító vendéglátó
ipari helyiséget kíván létrehozni. 
Az épület felső szintjén egyszer
re mintegy 30 fő étkezhetne a 
bokszos kialakítású vendégtér
ben. A helyiség végén felállított 
dobogó szóló vendégművészek 
felléptetésére adna módot.
A pincerészben a pultos kiszolgá
lás mellett egy biliárdterem ke
rülne kialakításra. A késöbbiek-

ben - amennyiben az önkormány
zat el tudja helyezni az épület mö
gött lévő lakásokból a lakókat -, a 
vevő ezek helyén egy belső kert
helyiséget, kávézót és nosztalgia
udvart kíván kialakítani.
A képviselő-testület - tekintettel 

arra, hogy a vevő egyfajta hiány
pótlást kíván megvalósítani - tá
mogatta Makkai István kérelmét, 
ugyanakkor ragaszkodott néhány 
kikötéshez. ChugyikJános példá
ul elmondta: a Városfejlesztési 
Bizottság szeretné, ha a szerző

désben a vevő adjon ígérvényt, 
hogy a kérelmében leírt tevé
kenységi kör szerint fogja üze
meltetni az épületet.
Ezúttal az ár körül sem alakult ki 
nagyobb vita. Asztalos Tamás a 
kérelem mellé mellékelt támo
gatói javaslatához egy olyan ki
mutatást is fűzött, amely az ed
dig eladott ingatlanok négyzet- 
méter áráról adott tájékoztatást. 
Eszerint az átlagár nettó 20.042 
Ft volt. Kvaka István, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke jelezte: ha a ki

mutatásból kikerül a Kossuth u. 3. 
szám alatti ingatlan - mivel ez 
bontásra ítélt épület volt -, akkor 
az átlag négyzetméterár nettó 
21.600 Ft. A bizottság azt java
solta, a vételárat ennek alapján 
számolják ki. A szavazáskor a 
képviselők egyhangúlag ezt az 
árat támogatták. Az adásvétel vi
szont csak később jöhet létre, 
mivel az önkormányzatnak egye
lőre nem áll rendelkezésére az 
ingatlan-megosztási dokumentá
ció. A tulajdoni lapon az épület 
még ÁFÉSZ-ingatlanként szere
pel, és a Kossuth u. 4. szám alatti 
lakások leválasztása sem történt 
meg. R. Z.

Uj intézményvezető és szállítójármű már van

2003. végéig á ll át az ú j é lelm iszer

biztonsági rendszerre a város
Mintegy 40 millió forint szükséges a tervezett -  az új élelme

zésbiztonsági rendszernek megfelelő központi konyha kialakí
tásához, amelyet több ütem re osztva 2003. végéig kell befejezni. A 
HACCP-rendszer bekerülési fedezetét az évközben képződő mű
ködési többletbevételből, az önkormányzat vagyonhasznosítási 
bevételéből valam int pályázati támogatásokból biztosítják.
A kialakítás első lépéseként - a grémium a július elsejei dátum

ko rább i k ép v ise lő -te s tü le ti 
határozatnak megfelelően - a

Ö nkorm ányzati h íre k
, Június 27.

110 ezer forint illeti Aszódot a 
területén található 1858 darab te
lefonos fővonalszám után. A kép
viselő-testület döntése értelmé
ben az összegből 5 végtaghiányos 
polgár 5 ezer Ft támogatást kap, a 
maradék összeget pedig a Gon
dozási Központ számára utalják 
át, hogy az intézmény lecserél
hessen néhány fontos, de mára 
már elavult eszközt.

Múltkori számunkban alábe
csültük az aszódi sporttelep épü
letében okozott viharkárt, amely 
a Műszaki Iroda becslése alap
ján 650-700 ezer Ft-ra tehető. 
A témával külön cikkben fog
lalkozunk.
Megrendelte a város a honlapja 
internetes domain nevét. Erre 
azért van szükség, hogy más ne 
használhassa.
A Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról című napirendi 
pontban elhangzott, a képviselő- 
testület a Népszabadság Buda
pest mellékletében legalább két

szer hirdesse meg eladásra az 
Evangélikus Gimnázium környé
kén kialakított építési telkeket. 
Törvényességi észrevételt tett a 

HAB-frakció az igazgatóválasz
tásról való szavazás ügyében. 
Erről címlapunkon olvashatnak. 
A testületi ülésekről készült jegy
zőkönyvek teljes terjedelmükben 
elolvashatóak a Városi Könyv
tárban.

mai megalapított új intézmény 
vezetőjének személyéről, vala
mint egy szállítójármű kiválasz
tásáról döntött. Az újságban 
meghirdetett állásajánlatra ket- 
ten jelentkeztek. A képviselő- 
testület közülük Bordi Edit pá
lyázatát találta jobbnak, így rá 
esett a választás. (Terveink sze
rint következő számunkban be
mutatjuk Önöknek az új intéz
ményvezetőt.)
A gyermekétkeztetés szeptem

ber 1-től még a jelenlegi előírá
soknak való megfeleltetéssel - a 
főzőkonyhák személyi és lég-

Aszód Fesztivál: négy napig
Augusztus 17-én kezdődik és 

augusztus 20-án ér véget a X. 
Aszód Fesztivál, amelynek mű
sortervezetét a képviselő-tes
tület a legutóbbi ülésén tudo
másulvett.
A programot elnézve már most 

borítékolni lehet, hogy ezúttal a 
legelső napon lesznek a legtöb
ben, ekkor ugyanis Dáridó lesz 
Lagzi Lajcsival. Lajcsi és zene
kara mellett - a teljesség igénye 
nélkül - olyan közreműködők

lesznek,mmtZLAmokfiitók, Cso- 
csesz, a Picasso Branch, Sólymos 
Tóni és Szandi. (Nagy nevekben 
a következő estéken sem lesz hi
ány; augusztusi számunkban már 
a fesztivál részletes programját is 
közzétesszük.)
A képviselő-testület mindössze 

egy dolgot kért a rendezőktől: a 
rendezvény augusztus 20-án a tű
zijátékkal érjen véget, s ezt ne kö
vesse utcabál, augusztus 21. 
ugyanis már munkanap.

fontosabb dologi feltételeinek 
biztosításával - indul. A raciona- 
lizás itt is együtt já r  néhány mun
kahely megszűnésével. (Á meg
szűnt munkahelyek után járó 
végkielégítés fedezésére lét
szám-racionalizálási pályázatot 
ad be a város.) Ezzel párhuza
mosan megkezdődik a tervezés, 
valamint a legfontosabb eszkö
zök beszerzése. Ezt követi majd 
a tálalókonyhák kialakítása, a 
következő ütemben pedig a 
mosléktároló, a göngyölegtároló 
és a garázs épülhet meg. A leg
fontosabb szakasznak a FIACCP 
élelmiszerbiztonsági rendszerre 
való folyamatos üzemmódba ál
lás tekinthető, amelynek 2002. 
január és 2003. december 31. 
között történik.
Mivel ezután csak két helyen főz
nek, az ételek szállításához és a 
nagyobb tételben való vásárlás
hoz szükségessé vált egy új, a kö
vetelm ényeknek m indenben 
megfelelő szállítójármű beszer
zése. Tolmácsi Miklós, a GA- 
MESZ vezetője több márkake
reskedéssel is felvette a kapcsola
tot. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Peugeot adta, így a képviselő
testület egy Expert típusú haszon
jármű vásárlása mellett döntött. A 
gépkocsi nettó 2 millió 700 ezer 
Ft-ba, míg a tárolásához vásárolt 
konténergarázs nettó 227 ezer Ft- 
ba kerül. (Az ÁFÁ-t visszaigé
nyelheti a város.) -erzé-
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Augusztustól közös igazgatás

Törvénysértő vo lt 

a Képviselő-testület döntése
(folytatás az 1. oldalról)

Veszteséggel nem eladé...

Kovács Tamás szerint a testület
nek meg kell tartania az iskolák 
közös igazgatás alá kerüléséről 
szóló döntését, mivel ezt az isko
lák átvilágítása után, független 
szakértők állásfoglalását figye
lembe véve hozta meg. Több
ször vizsgálták már, melyik vari
áció mennyi megtakarítást ered
ményez, és a most kialakult 
helyzet miatt sem kell megállíta
ni a racionalizálás folyamatát.

Kvaka István arra emlékeztette 
a HAB frakció vezetőjét, hogy 
az általa szerkesztett Kolofon 
egy korábbi számában sokkal 
vadabb dolgokat írt le az iskolák 
racionalizálásával kapcsolatban. 
A képviselő szerint ha azt pró
bálta volna keresztülvinni az ön- 
kormányzat, jóval nagyobb el
lenállásba ütközött volna.
Frajna Miklós, a művelődési 

bizottság elnöke arról beszélt: 
nemcsak anyagi okok miatt tart
ja  fontosnak a két iskola közös 
igazgatás alá kerülését. Éveken 
át azt tapasztalta, hogy a kör

nyékbeli iskolák szakmai szín
vonala mind az oktatás, mind a 
nevelés terén magasabb az aszó
diakénál. Ezen a helyzeten csak 
úgy lehet változtatni, ha egyet
len ember próbálja kézben tar
tani mindkét iskolában az okta
tást és a  nevelést.
A képviselő-testületnek két do

logról kellett döntenie: 1. Vissza- 
vonja-e Ácsné Tóth Beáta kine
vezését? 2. Meghagyja-e a közös 
igazgatásról szóló januári határo
zatot? A véleménycserékből ki
világlott, hogy a képviselők több
sége nem kívánja visszaállítani az 
eredeti állapotot, hanem minden
képpen a közös igazgatás mellett 
teszi le a voksát. Azzal viszont 
mindenki egyetértett, hogy - a tör
vénysértést orvosolandó - vissza
vonják Ácsné Tóth Beáta 5 évre 
szóló igazgatói megbízását. Szá
mára némileg gyógyírt jelent, 
hogy 8 igen szavazattal, 3 tartóz
kodás mellett - előzetes egyezte
tést követően - egy évre őt bízták 
meg a vezetői teendők elvégzé
sével. R. Z.

(folytatás az 1. oldalról)

Ahhoz, hogy legalább ez az ösz- 
szeg megtérüljön - vagyis az üz
let nullszaldós legyen -, legalább 
800 Ft/négyzetméter árat kell fi
zetnie a vevőnek. A vételi szándé
kot bejelentő BC Inveszt Kft. vi
szont csak 600 Ft-ot ígért négy
zetméterenként. A képviselők 
többsége úgy vélekedett: nem 
csak emiatt nem érdemes az aján
lattal foglalkozni. Az értékesítés
sel az Első Ipari Kft-t bízták meg, 
a BC Inveszt Kít-nek tehát elő
ször vele kell tárgyalnia Valószí
nűleg az Első Ipari Park Kft. is 
kevesli majd a felkínált összeget, 
és a  nyereségérdekeltsége miatt 
nem megy bele az üzletbe. Az ön-

(folytatás az 1. oldalról) 

szik támaszkodni, hanem az IS- 
PA-támogatásra is számit A köz
ponti hulladék-lerakóhelyen a 
140-160 ezer fő szemetének je 
lentős részét a helyszínen újra
hasznosításra készítenék elő, s 
csak a nem hasznosítható hulla
dék kerül elhelyezésre a nagy va
lószínűséggel Püspökszilágyi 
közigazgatási területén megépí-

kormányzat és a kft. között kötött 
megállapodás értelmében a város 
is szerezhet vevőt a területre, de 
eladás előtt egyeztetnie kell üzleti 
partnerével.
A téma napirendre kerülése va
lószínűleg azt is eredményezi 
majd, hogy az önkormányzat a 
területre készíttetett beépítési 
vázlattervhez mielőbb beszerez
teti a  m a még hiányzó szakható
sági engedélyeket. Elhangzott az 
a javaslat is, hogy az ipari park 
hátsó részét helyi, illetve kör
nyékbeli vállalkozóknak kínál
ják  fel megvételre, azzal a felté
tellel, hogy a vevő minimum fél 
hektárnyi területet vásárol.

tendő objektumban.
A képviselő-testület egyetértett 

végül támogatta a projekthez 
való - anyagi kötelezettség nél
küli - csatlakozást. A képviselő- 
testület ugyanakkor azt is ki
mondta: több új hulladéklerakó 
megépítése esetén a város a leg
közelebb eső, és a lakosság szá
m ára legkedvezőbb feltételeket 
nyújtó társuláshoz csatlakozik.

R.Z.

Városunk is  csatlakozott

Felújított ingatlanokkal bővül az aszódi kínálat

Munkásszállóból am erikai konyhás lakások
Rövidesen újabb 24 lakással 

bővül az aszódi ingatlanpiac. 
Szeptember végére elkészülnek 
azok a jelenleg még tulajdonos
ra váró otthonok, amelyeket az 
ikladi Ipari Műszergyár egyko
ri munkásszállójában alakítot
tak ki. A munkákat a budapesti 
székhelyű SER-MO-SZEL K ft 
végzi, csakúgy, mint a lakások 
értékesítését és - megbízás ese
tén - a kedvezményes hitelek, 
szociálpolitikai kedvezmények 
folyósításának intézését 
- Cégünk főleg Budapesten és 
környékén épít illetve felújít és 
forgalmaz ingatlanokat. Egy hir
detés útján akadtunk erre az épü
letre, ami rögtön megtetszett - tá
jékoztatta lapunkat Seres József, a 
kft. ügyvezető igazgatója. - Aszód 
a nyugodt kisváros kategóriába 
tartozik, ugyanakkor közel van a

fővároshoz, jó  a közlekedés, ráa
dásul itt az ingaüanárak is szoli- 
dabbak. A ház szintén csöndes,

kellemes környezetben található, 
és ideális lakhelye lehet mind a 
fiatalabb, mind az idősebb kor

osztály tagjainak. A háromeme
letes épület minden szintjét tel
jesen átalakítjuk és felújítjuk. A 
lakások szerkezetkész állapotban 
vannak, a kulcsrakész átadást 
szeptember végére tervezzük.

A téglaépület 24, egyedi fűtésű 
(gázkonvektoros), külön víz- és 
villanyórával felszerelt lakása 
közül 4 darab 72 négyzetméte
res, 4 darab, 59 négyzetméteres, a 
többi alapterülete pedig 35 és 52 
négyzetméter között váltako-zik. 
A tervezők az adott lehetőségek
hez képest igyekeztek ezeket 
praktikusan és a mai kor ízlésé
nek megfelelően kialakítani. A 
legtöbb lakás például amerikai 
konyhás.
Annak a leendő tulajdonosnak, 
aki ezt a hirdetést olvasva azon
nal érdeklődik, és a vételár 50%- 
át befizetve leköti a kiszemelt la

kást, még lehetősége van, hogy - 
némi felár ellenében - az építők 
kisebb egyedi kívánságaikat is 
figyelembe véve alakítsanak 
majdani otthonán.
A  cég egyéb szolgáltatások el

végzésével is szeretné levenni a 
gondokat a leendő tulajdonosok 
válláról. Megbízás esetén dr. 
Hoch József a  cég jogtanácso
sa - térítés ellenében elintézi, 
hogy a vásárló kedvezményes 
lakásvásárlási hitelhez, illetve 
jogosultság esetén szociálpoliti
kai kedvezményekhezjusson.
A szeptember végén átadásra ke
rülő, 147 ezer Ft/négyzetméter 
áron kínált lakásokról az alábbi te
lefonszámokon lehet érdeklődni: 

06209338-173 
(Seres József ügyvezető) 

0630221-4237 
(dr. Hoch József jogtanácsos)

Természetesen időpont-egyez
tetés után lehetőség van a sze
mélyes bejárásra is. (x)
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Skoda Fa bia Sedan Legyen
kipróbálhatják a SkodaFabia modell- 

család legújabb tagját, a Fabía Sedant! Elegáns vonalai, tágas utastere és kiváló 

technikai adottságai Önt is meggyőzik majd, hogy érdemes ezt az autót választania. 

További információkért keresse fel márkakereskedésünket!

Patócs Autóház 2 1 0 0  Gödöllő, Rigó u. 10. 

Tel./Fax: (2 8 ) 4 1 0 -2 9 9

www.skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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Valasz a szülői tiltakozásra
A képviselő-testület a pedagógusi 

és szülői tiltakozások ellenére meg
erősítette korábbi döntését az álta
lános iskolák közös igazgatásáról. 
Ezt lehet úgy magyarázni, hogy 

„csakazértis megmutatta", hogy 
érzéketlenül mellőzi a lakossági 
véleményeket. De lehet egyéb oka 
is. Önök nem kötelesek mások 
(jelen esetben a képviselő-testü
let) szempontjait végiggondolni. 
De megtehetik. Ez a válasz azok
nak szól, akik ezt megpróbálják.
A város intézményeiben szerke

zetváltási folyamat kezdődött el. 
Voltak (és lehet, hogy lesznek is) 
olyan, kifejezetten takarékossági 
intézkedések, melyek mögött tisz
tán anyagi megfontolások álltak 
(állnak). Ilyenek a csoportmegvo
nások, álláshely-megszüntetések. 
Ezek az intézkedések nehezítették 
az intézmények, az ott dolgozók 
munkáját. Tisztességükre, emberi 
helytállásukra írható, hogy megbir
kóztak vele.
A szerkezetalakítás másról szól. A 
gyennekek nevelésével, ellátásával 
kapcsolatos munka olyan keretei
ről, melyek változása a munka tar
talmára hat. Önök attól tartanak, ez 
a hatás rossz irányú. Hitünk szerint 
nem.

Melyek ezek a változások? Mi
lyen nehézséggel, veszteséggel 
kell számolnunk egy-egy válto
zásnál?

1. Eddig óvoda, iskola feladata volt 
a gyermekétkeztetés biztosítása. 
Ennek terhéről azok az intézmény- 
vezetők szólhatnának, akikre az há
rult. Az önálló gyermekétkeztetési 
intézmény létrehozása az egyik 
szerkezetváltozás. Melyek ennek a 
döntésnek a várható nyereségei? A 
legfontosabb a profiltisztítás. Az 
oktatási intézménynek tisztán a ne
velés-oktatás lesz a feladata. A má
sik nyereség a szakmai profizmus a 
gyennekétkeztetésben. Az új intéz
mény vezetője felsőfokú végzettsé
gű, gyakorlott élelmezésügyi szak
ember, aki a közétkeztetési előírá
sok egyre szigorodó világában (a 
HACCP élelmiszerbiztonsági 
rendszer bevezetési határideje 
2002. január 1.) biztosítani köteles 
a jó  minőségű, elegendő, a gyerme

kek életkorának megfelelő ételtől a 
higiéniás előírásokig mindent. A 
harmadik nyereség anyagi termé- 
szetű: a központi beszerzéssel-tá- 
rolással ezt a minőséget vissza
fogott költséggel biztosíthatja az új 
intézmény. A negyedik nyereség 
szintén az anyagi takarékosság 
körébe tartozik: a 2 főzőkonyhá
val, tálaló- és befejező konyhákkal, 
ételszállító autóval működő szerve
zet két álláshellyel kevesebbet kí
ván mint az eddigi rendszer. És a 
veszteség? Az is van: ha nem isjog- 
sérelem, de érdeksérelem éri azokat 
a dolgozókat, akiknek új munka
körben kell dolgozniuk, és főleg 
azokat, akik elveszítik munkahe
lyüket. Ezeket a nyereségeket és 
veszteségeket végiggondolva a 
képviselő-testület vállalta a döntést 
az új gyermekélelmezési intéz
mény létrehozásáról.

2. 2001. augusztusától általános 
iskoláink közös szervezetben, kö
zös igazgatással működnek. Ez a 
döntés válthat ki nagy visszhan
got, tiltakozást. Mindenekelőtt 
egy fogalmi tisztázásra van szük
ség. Az „iskolaösszevonás” kife
jezést a képviselő-testület közös 
irányításként értelmezi, és nem kí
vánja a 2. sz. Általános Iskola épü
letét kiüríteni, nem kívánja a 
Csengey utcában összezsúfolni a 
város összes gyermekét. Nincsen 
szó az épület értékesítéséről. Nye
reséget és veszteséget hozott vi
szont egy korábbi, nem helyi ön- 
kormányzat illetékességében ho
zott döntés, nevezetesen az evan
gélikus gimnázium létrejötte. A 
nyereség óriási: a szépséges épü
letben olyan középfokú oktatás 
folyik, mely megnövelte az aszódi 
szülők-gyerekek iskolaválasztási 
lehetőségeit.
A 8 osztályos és mindkét aszódi 

gimnáziumban működő 6 osztá
lyos gimnáziumba sok aszódi csa
lád íratta át gyermekét abban a hit
ben, hogy az érettségire, az azt kö
vető felsőfokú tanulmányokra 
ezekben a több évfolyamú közép
iskolákban hatékonyan készítik 
fel őket. Ezeket a döntéseket sok 
családnál hitbéli meggyőződés, a 
vallásos nevelés iránti elkötele
zettség is motiválja.

Természetesen vannak olyanok, 
akik meg úgy gondolják, gyerme
kük számára jobb az általános isko
lában eltöltött 8 év utáni tovább
tanulás. Mindenki szabadon dönt
heti el, melyik megoldást választja, 
és ez így van rendjén, így van jól.
A megnövekedett középiskolai kí
nálatnak nyilvánvalóan vesztese az 
általános iskola, mely monopol
helyzetének elvesztésével meg
csappant létszámú, más összetételű 
felső tagozattal dolgozik. A gyer
mekek egy részét nem tudja 8 éven 
át követni, s bizony a negyedik 
vagy hatodik év után kilépő növen
dékek között sok a tehetséges kis
diák, akikkel jó dolgozni, akiknek 
tanulmányi sikerei megörvendez
tetik tanáraikat, iskolájukat De van 
vesztesége a fenntartónak is, hiszen 
az oktatás központi finanszírozása 
gyermeklétszám alapján történik. 
A költségek viszont tanulócsopor
tonként merülnek fel. Ez azt jelenti 
például, hogy a központi költségve
tési forráson kívül a fenntartónak 
egy 25 fős osztály esetén 752 ezer, 
17 fős osztály esetén 1 millió 714 
ezer, a 2 iskolában meglévő 8 fős 
osztály esetén 3 millió 662 ezer fo
rintot kell egyéb forrásaiból bizto
sítania

A veszteségek ellenére - mint 
ahogy ezt oktatási koncepciójában 
is megfogalmazta - a képviselő- 
testület a két, 14 éven aluli gyer
mekeket is oktató középiskola je
lenlétét fontosnak, jónak tartja.
A közös igazgatás nyereségeit nem 
elsősorban ez a fajta pénzügyi meg
takarítás adja Kétségkívül fontos, 
hogy az általános iskolákban a ta
nulócsoportok szervezése egysé
ges elvek szerint, pedagógiai és 
ökonómiai szempontok alapján 
történjen. Előny, hogy a korábbi 
szaktárgyi-óratervi rendnek meg
felelő szakos ellátás az új keret- 
tantervek követelményei szerint is 
ideálisan működjön. Ehhez szük
séges, hogy felső tagozatos tanárok 
előre tervezetten „áttanítsanak” a 
másik iskolába.
Nyereség, hogy a tehetséggondo
zás bizonyos területeit és formáit 
egységben lehet tervezni és mű
velni, hogy versenyeken legjob
ban felkészült gyermekeink egy
ségesen a várost képviselhetik. 
Hogy a tornaterem minden aszódi 
gyermeké, a kapacitás mértékéig, 
nyilván.

Nyereség, hogy a tanulási, maga
tartási problémákkal küzdő gyer
mekek megsegítése is egysége
sen történhet. (Pl. a kislétszámú 
osztály segítségét eddig csak a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tanulói vehették igénybe.) 
Nyereség, hogy a Csengey Gusz
táv Általános Iskola által sikere
sen megpályázott és egy éve folyó 
minőségbiztosítási programba 
ősztől bekapcsolódhat a teljes ál
talános iskola.
Nyereség, ha a sajnos nem mindig 
korrekt rivalizálás megszűnik a két 
intézmény között, melynek szá
momra legelszomorítóbb megfo
galmazása így szólt: „Eddig volt 
egy jó  iskola és egy rossz iskola. 
Most az önkormányzat egyetlen 
rossz iskolát akar csinálni?' ’ 
Nyereség, hogy az iskola növek

vő és egyre inkább számítógépes 
adminisztrációs feladatai egy iro
dában, egy program szerint nap
rakészen végrehajthatóak. 
Nyereség, hogy az eddig iskolán
ként egy iskolatitkár (tehát kettő) 
között az adminisztrációs és gaz
dasági feladatokjól megoldhatóak. 
A veszteség - ebben az esetben 

sem jogsérelem, csak érdeksére
lem - elsősorban azokat a pedagó
gusokat érinti, akik új munkabe
osztásban dolgoznak majd (bizo
nyos napokon az egyik, más napo
kon a másik iskolaegységben), ez 
okozhat kényelmetlenséget. Je
lenthet érdeksérelmet azoknak a 
tanulóknak, akik esetleg más épü
letbe járnak majd. Az iskolave
zetés, a pedagógusok dolga, hogy 
ezt jól tervezzék és a szülőkkel 
együtt készüljenek fel rá. 
Presztízsveszteség a 2. sz. iskola 

eddigi igazgatójának, aki többek 
rábeszélése után sem pályázta meg 
a közös igazgatást. Veszteségként 
élik meg, akik a megszokott körül
ményeiktől szorongva válnak meg. 
Akik küzdöttek a két iskola önálló
ságáért. Bizony ezek nem könnyen 
feldolgozható veszteségek.

A képviselő-testület mindezt mér
legelve hozta meg és tartja fenn 
döntését. Abban a bizakodásban, 
hogy a változások előbbre visz
nek, s hogy gyermekeink, s Önök, 
Szülők is a változások előnyeit 
élvezik.

Bagyin József
polgármester
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Rendőrségi hírek

Családi id ill helyett viszályok
Az elmúlt időszakban három 

esetben is a rendőröknek kellett 
a tettlegességig fajuló családi 
veszekedéseknek véget vetni. 
Az egyik családi házban például 
már hosszú ideje tart a  házastár
sak civakodása. Legutóbbi ve
szekedésük során a feleség elke
seredésében kést ragadott, és 
vállon szúrta férjét, aki nyolc 
napon belül gyógyuló sérülést 
szenedett. A sérült egyébként ezt 
sem várta ki, hanem saját fele
lősségére távozott a kórházból. 
Egy másik családi veszekedés
nél az asszonyt vágta úgy fejbe a 
férje, hogy a hölgyet a mentők
nek kellett kórházba szállítani. 
Sajnálatos, hogy a tettlegessé- 
geknek a gyermekek nemcsak 
szemtanúi, hanem - ha valame
lyik szülő pártjára állnak - sok 
esetben fizikai elszenvedői is. 
Feljelentést tett arendőrségen az 
az ifjú hölgy is, akire egy isme
rőse a Kondoros téri élelmiszer- 
boltnál minden különösebb e- 
lőzmény nélkül rátámadt, és tett- 
leg bántalmazta őt.
Sajnos egy öngyilkosság is tör

tént. Egy 27 éves hölgy az élet
társa egyik üzletében zárás után 
felakasztotta magát. A rendőr
ség tájékoztatása szerint az asz- 
szony nem hagyott búcsúlevelet. 
Ismeretlen tettes vagy tettesek a 
Richard Fritz Kft. egyik dolgo
zójának Wartburg típusú gépko
csiját lopták el fényes nappal az 
üzem elől. A portán szolgálatot 
teljesítő biztonsági őr nem ész
lelte a bűncselekményt.
Az ülésen felejtett táska miatt 

törték fel a Polgármesteri Hiva
tal előtt parkoló személygépko
csik egyikét. A tettes helyzetét 
megkönnyítette hogy a járm ű
ben nem volt riasztó beszerelve. 
Kovács Attila őrsparancsnok- 
helyettes szerint a zárkifeszítés 
technikáját alkalmazó személy
nek alig 25-30 másodpercre volt 
szüksége a művelethez. A tás
kában az iratok mellett egy mo
biltelefon és orvosi műszerek 
voltak. A lopási kár 125 ezer, a 
rongálási kár 5 ezer Ft.

Az őrsparancsnok-helyettes 
örömmel számolt be lapunknak 
arról, hogy az elmúlt időszakban

több állampolgári bejelentés is 
érkezett gyanús, idegen szemé
lyek mozgásáról. A rendőrség 
köszöni és továbbra is várja eze
ket a fontos információkat. A 
mostani bejelentéseket egyéb
ként valamennyi esetben az érin

tett személyek rendőrségen 
történő előállítása követte.

Ezúttal is történt néhány közle
kedési baleset. A bagi kereszte
ződésben egy kanyarodni kívá
nó kerékpáros nem adta meg az 
elsőbbséget egy autósnak, és 
összeütköztek. A biciklis sze
rencsére könnyű sérüléssel meg
úszta a szabálytalanságot. 
Feltehetően egy fekete Audi so

dorta el azt a fiatalembert, aki 
kerékpáijával 
a kar toli disz
kóból tartott 
hazafelé. A z 
e lü tö tt sze 
mély kulcs
c s o n t tö r é s t  
szenvedett. 
Vonat sodort 

el egy 40 év 
körüli nőt az 
aszódi vasút
állomáson. A 
zavartan vi

selkedő hölgy a kiadós esés után 
eltávozott a helyszínről.

Egy babakocsit toló hölgyet so
dort el egy személygépkocsi a 
Drogéria előtti zebrán. Az anyu
ka a földre zuhant, míg a 10 hó
napos kisfia a több mint 10 mé
tert guruló majd ezt követően 
felboruló babakocsiból esett az 
úttestre. (Szerencsére a babako
csi a járműforgalom előtti terü
leten borult fel és nem gumit át a 
szembejövők sávjába.) Bár a 
helyszínen az anya sérülése lát
szott súlyosabbnak, a kórházban 
kiderült: szerencsére csak nyolc 
napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. A kisfiúnak a jobb 
combcsontja tört el, és koponya
repedés is valószínűsíthető. A 
baleset körülményeit a gödöllői 
rendőrkapitányság szakemberei 
vizsgálják.
A közúti ellenőrzések során két 
autósról derült ki, hogy alkohol- 
fogyasztást követően ültek a vo
lán mögé. Néhány hónapig jogo
sítvány nélkül kénytelenek élni.

Felhívás
A Drogéria előtti zebrán történt baleset körülményeinek tisztázása érdekében az ügyben érintett sze
mélygépkocsi vezetője arra kéri mindazokat, akik látták az esetet, jelentkezzenek az aszódi rendőr
őrsön személyesen vagy a 400-012-es telefonszámon. Segítségüket előre is köszöni.

Reszkessetek, Wartburgok, Ladákl

ÚJ vizsgasor Gödöllőn
Bár már fél éve működik, hi

vatalosan csak június 13-án 
adták át a Pest Megyei Közle
kedési Felügyelet gödöllői 
vizsgabázisának új vizsgaso
rát. A műszaki berendezés leg
főbb jellemzője, hogy teljesen 
kizárja a szubjektív megíté
lést, ugyanis a jármű paramé
tereit számítógép rögzíti.
Az építéssel párhuzamosan az 

1983-ban átadott vizsgabázis 
felújítása is megtörtént. A régi és 
az új vizsgasor naponta 70 sze
mélygépkocsi és 50 tehergép
járm ű átvizsgálását teszi lehető
vé. 1994-ben egy minden járm ű
fajta vizsgálatára alkalmas vizs
gálósorral saját kirendeltséget 
alakítottak ki, melyben naponta 
60-70 járm ű vizsgáztatását le
hetett elvégezni. Az agglomerá
ció dinamikus fejlődése eredmé
nyeként az elmúlt években any- 
nyira megnőtt a körzetben lévő 
gépjárműállomány, hogy szük

ségessé vált a  bővítés. A most 
átadott új épület 288 négyzetmé
teres, amelyben a kétállásos, az 
európai uniós követelmények
nek megfelelő vizsgasor mellett 
ügyfélfogadó tér és szociális he
lyiségek is találhatók.

A 140 m illiós beruházás 
magában foglalja a régi vizsga
sor korszerűsítését is. A felújított 
és az új sor naponta 120 gépjár
művet - 50 tehergépkocsit és 70 
személyautót képes átengedni. 
A korszerűsítés azt eredményez
te, hogy a vizsgabiztos szubjek
tív megítélése csak a vizuális 
vizsgálatra korlátozódik. A  szá
mítógépes rendszer ugyanis 
automatikusan rögzíti és tárolja 
a  mért adatokat, és minősíti a 
járművet. Nem megfelelő ada
tok érzékelésekor a rendszer le
tilt, ezzel a vizsga be is fejező
dött a gépkocsi számára.

Revuczky Gyula, a megyei felü
gyelet igazgatója lapunknak el

mondta: egy új vizsgabázis meg
nyitása a korábbinál általában szi
gorúbb feltételek miatt mindig 
több gépjármű megbukását ered
ményezi. Később visszaáll az 
arány, mert a szervizek egy bizo
nyos idő elteltével képesek alkal
mazkodni a  szigorúbb feltételek
hez, és megtanulják jól beállítani 
a futóművet, a fékberendezést. 
Pontosan ez történt 1994-ben is, a 
most felújított vizsgasor üzembe 
állításakor.
Lapunk egyik munkatársa éppen 
az egyik, korábban keleti gépko
csinak számító típus márkaszer
vizében tartózkodott, amikor fel
háborodottan érkezett egy autós, 
hogy az ott cserélt lengéscsilla
pítók miatt megbukott a járműve 
a vizsgán. A márkaszerviz tulaj
donosa nem tudott mást tenni, 
megmutatta az autósnak, hogy a 
kocsiban valóban frissen cserélt, 
gyári lökésgátlók vannak, csak
úgy, mint a raktárban. Kérdéses 
tehát: mi van akkor, ha a vado
natúj gyári alkatrészek nem tel
jesítik az európai uniós normát?
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Mindig kérdezzük meg, hová mennek!

G yerm ekvédelem  nyá ron
Sohasem lehetett könnyű szü

lőnek lenni, a gyermekeinkért 
vállalt felelősség terhét köny- 
nyedén venni. Az elmúlt korok
nak is megvoltak a  maguk ne
hézségei, gyakran csak visszate
kintve látszott bennük a szép. 
Vajon mire fognak emlékezni a 
ma gyermekei? Mi felnőttek azt 
látjuk, hogy a családok egy ré
szét a megélhetési gondok kötik 
le, a másik része a munkahelyét 
féltve dolgozik napestig, s van
nak, akik képtelenek az üzleti 
élet mókuskerekéből kiszállni. 
Pénzért szinte minden megkap
ható, a modem technika elérhe
tővé teszi ugyan a kényelmet, de 
közelebb hozza veszélyeket is. 
Vagyont pótol, ha a családtagok 
tudnak időt szánni az egymásra 
figyelésre, ha a szülőnek sikerül 
olyan kapcsolatot kialakítani 
gyermekével, melyben- néha ta
lán kicsit félve- minden problé
mát meg lehet beszélni. ( Önök
nél ez hogyan működik?)

Kitört a vakáció, megnöveke
dett a diákok szabad ideje. Saj
nos a szülők szabadsága jóval 
kevesebb, az iskoláknak nincs 
fedezetük nyári napközi működ
tetésére, a drága táborokat pedig 
csak nagyon kevesen tudják 
megfizetni. ( Ön tudja-e , hogy 
amikor gyermeke nincs otthon, 
hol tartózkodik? Kivel? Mit csi
nál? Szokott vele beszélgetni 
erről?)

Az általános iskolás korosztály 
azért problémásabb, mert már 
nem túl kicsi, de még nem túl 
nagy. Bár ez utóbbi megtévesz
tő. A mai 13-15 éves lányok 
többsége legalább 3 évvel idő
sebbnek tűnik. Sokak életvitelét 
is e látszatnak megfelelően en
gedik a szüleik. Pedig a kihívó 
külső nem párosul még a ve
szélyforrásokat felismerő belső 
érettséggel.
A vakáció közeledtével ebből a 

m egfontolásból szerveztünk 
programot a Csengey Gusztáv

A nyolcadikosok is  

e lba llagtak

Június 15-én a Csengey, június 16-án a 2-es számú iskola nyol
cadikos diákjai vették vállukra a tarisznyát, hogy még egyszer 
végigjárják alma materük tantermeit, még egyszer végigsimít
sák a padot, amelyben ültek, és búcsúpillantást vessenek osz
tálytársaikra, nevelőikre. A legidősebbek mellett néhány fia
talabb diák is másutt folytatja tanulmányait: a Csengey iskolá
ból tíz 4. osztályos és egy 6. osztályos távozik, míg a 2-es isko
lából nyolc 4. osztályos és két 6. osztályos tanuló ül át középis
kolai padba.

Általános Iskola 7-8.osztályo- 
sainak. Májusban dn Razsovicz 
Péter nőgyógyász szakorvos tar
tott előadást a lányoknak, és vá
laszolt az őket érdeklő kérdé
sekre. Nem volt tabu téma, és a 
sokféle kérdés jelezte: van igény 
az ilyen jellegű találkozóra. A  
közös beszélgetés után lehető
séget biztosítottunka négyszem
közti tanácsadásra is.
Júniusban a Gödöllőn működő, 
de körzeti feladatokat is ellátó 
Bűnmegelőzési Tanácsadó Iro
da munkatársát, Szilágyi Katalin 
őrnagyot hívtuk meg. Az előa
dás azokra a tinédzsereket fe
nyegető veszélyekre koncentrá
lódott, melyek a megnövekedett 
szabadidő és a lazább életvitel 
hatására nyáron felerősödnek. 
Szó esett arról, hogy ma már 
szinte nincs olyan diszkó, szóra
kozóhely, ahol ne lehetne kábí
tószerhez jutni. Már az egyszeri 
fogyasztásba is bele lehet halni, 
mert az egyén szervezetétől 
függ, mennyire bíija a drog hatá
sát elviselni.
Nemcsak azért tilos kipróbálni, 
mert használatát a törvény bün
teti, hanem azért is, mert rend
kívül nehéz leszokni róla. Sok a 
visszaeső, alig akad példa a si
kerre. Olyan kétségbeesett szü

lők és fiatalok fordultak az iroda 
munkatársaihoz, akik inkább a 
rendőrségi eljárást is vállalták, 
csak segítsen nekik valaki. Ven
dégünk óvta a fiúkat és a lányo
kat attól, hogy úgy távozzanak a 
családi körből, hogy erről senki 
ne tudjon.
Nagy veszélybe kerülhet az is, 

aki túl könnyen teremt kapcso
latot. M a már nem akadály a ha
mis útlevél megszerzése. Példa
ként egy 14 éves lány esetét 
hozta fel, akit Olaszországból si
került hazahozni. Elrablói ott 
prostitúcióra kényszerítették. 
Sajnos keveset tudunk a csalá
dokon belül előforduló erőszak
ról és brutalitásról. Akár csalá
don belül, akár családon kívül ér 
valakit erőszakos cselekmény 
vagy fenyegetés, minden eset
ben segítséget kell kérni, és bi
zalommal fordulni a rendőrök
höz. Mindig, minden helyzet
ben van remény és megoldás!
A Bűnmegelőzési Tanácsadó 
Iroda munkatársai rugalmasan 
alkalmazkodnak az ügyfelek
hez. A  420-333/21032 melléken 
lehet őket elérni és időpontot 
egyeztetni velük.
Jelszavuk: Szolgálunk és vé- 
dünk-egy kicsit másképpen!

B.M.

Kisgyermekek nagy kalandjai
Nem mindennapi kalandokat élt 

át két aszódi ( 8 és 10 éves) fi
úcska. A rendőrségen tett vallo
másuk szerint tetteik hajtóereje 
legfőképp az unalom volt.

A két kisfiú elsőként két 
kerékpárt tulajdonított el a Régész 
utcából. Egy idő után megunták a 
kerekezést, és sorsukra hagyták a 
bicikliket, amiket a rendőrség né
hány órán belül megtalált. A tu
lajdonosok nem tettek feljelentést, 
mivel nem érte kár őket. A két fiút 
azonban bánthatta a dolog, mert 
egyikük sem ment haza. A szülők 
bejelentése után a rendőrség a ke
resésükre indult. Egy ház előtt álló 
autóban bukkantak rájuk, ott alud
tak békésen. A jármű felnyitása 
mellett bejutottak a garázsba is, 
ahol kisebb rongálásokat követtek 
el. A tulajdonos nem tulajdonított 
nagy jelentőséget az ügynek, ezért 
nem kezdeményezett eljárást.
A fiúk kalandjai ezzel nem értek 
véget. Erre következtettek a ren
dőrök is, amikor néhány nap múl
va először az egyik, majd a másik

gyermek szülője jelent meg náluk 
azzal, hogy eltűnt a csemete. A 
rendőrség ismét keresni kezdte 
őket először Aszódon, és a kör
nyéken. Este 8 órakor a Keleti pá
lyaudvar rendőrei értesítették őket 
a két fiú hollétéről.
Kiderült, hogy a két jómadár ez
úttal a fővárosba indult világot lát
ni. Nemcsak a pályaudvar környé
két derítették fel. Eljutottak a Du- 
na-partra is, ahol fellógtak egy ha
jóra, majd ellopták egy turista 
fényképezőgépét, amelyet a Ke
leti pályaudvaron 500 Ft-ért érté
kesítettek valakinek. Ebből a 
pénzből akartak vonattal hazajut
ni. A jegypénztárosnak tűnt fel, 
hogy nincs kísérőjük, ezért szólt a 
pályaudvaron szolgálatot teljesítő 
rendőröknek.
A rendőrség kezdeményezte a 
gyámügyi hatóságnál a nagyob
bik fiúnak- aki egyébként minden 
esetben az ötletgazda volt - neve
lőotthonban, a kisebbik fiúnak pe
dig nevelőszülőknél történő elhe
lyezését R.Z..
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pólók, rövidnadrágok, sportcipők, papucsok, szandálok, saruk, teremcipők

S n o rte n v e s ü le te k n e k
felszerelések:
'&  sportszárak 
® nadrágok 

mezek 
& sportcipők

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!

Jöjjön be üzletünkbe,

Nvitvatartás: 
hétköznap 8.00 - 18.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium

KRONOS márkájú 
termékek kizárólagos forgalmazása!
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Hagyományteremtő eseménynek szánják Egy kis nyelvelés

Janicsárok és végvári vitézek Táncot le jt

a Szabadság térenP
(folytatás az 1. oldalról)

A Bornemissza János Hagyo
mányőrség Egyesület egy éve 
alakult azzal a céllal, hogy részt 
vállaljon a katonai hagyomá
nyok megőrzésében. A nonpro- 
fit szervezet emellett oktatással 
és jogi tanácsadással is foglal
kozik. Dr. Kösd Lajos, az egye
sület elnöke a legutóbbi képvi
selő-testületi ülés vendégeként 
elmondta: az egyesület tagjai 
többször jártak már Aszódon, és 
a főteret, valamint környékét al
kalmasnak találták az úgyneve
zett Szent Kereszt-ünnep meg
tartására. A szervezők szerint a 
közönség a magyar történelem 
középkori korszakának legfőbb 
jellemzőivel ismerkedhet meg. 
így láthat például középkori ru
hába öltözött fegyverforgató vi
tézeket, akik janicsárokkal vív
nak majd ádáz csatát. A kastély 
parkjában íjászok mutatják be a 
nyíllal való célbalövés tudomá
nyát. Ugyanitt két jurta is felállí
tásra kerül. A programok - ame
lyek ökumenikus istentisztelet
tel kezdődnek és koszorúzással, 
katonai felvonulással folytatód
nak -, állandó kísérője lesz a kö

zépkori vásári forgatag. Két este 
néptáncegyüttesek lesznek a 
vendégek, amelyek tagjai tánc
ház keretében tanítják meg né
hány tánc alaplépését az arra vál
lalkozóknak.
A fesztivál szervezése megkez

dődött. A rendezvényt 200 ezer 
Ft-tal a Honvédelmi Miniszté
rium is támogatja, amely összeg 
a költségek egy részére nyújt fe
dezetet. Az Aszód Ifjúságért 
Alapítványt ugyancsak a támo
gatói között tudhatja az egyesü
let, csakúgy, mint az evangélikus 
és a katolikus egyházat. Az ön- 
kormányzattól elsősorban erköl
csi és némi anyagi támogatást 
reméltek, illetve azt, hogy a vá
ros segítsen a szereplők egy ré
szének elszállásolásában.
A képviselő-testület a  program

tervezetet hallva támogatásra 
méltónak ítélte a rendezvényt. 
Ehhez ingyen rendelkezésre bo
csátja a közterületet, valamint 75 
ezer Ft-ot biztosít a szállás és ét
kezés költségeihez, dr. Horváth 
Anna jelezte, hogy az Evangéli
kus Gimnázium minden bizony
nyal segítséget nyújt a szereplők 
elszállásolásában. R.Z.

Nyelvünknek vannak olyan ki
fejezései, amelyeket csak meg
határozott esetekben, mindig 
azonos alakban és többé-kevés- 
bé változatlan jelentésben hasz
nálunk. Ezeket frazeologizmu- 
soknak, frazeológiai, azaz ál
landósult kifejezéseknek nevez
zük. Ilyen a címben szereplő 
szókapcsolat is.
Jelentését tekintve - számomra 

legalábbis - a könnyed, kecses, 
nem túlságosan dinamikus tán
cot jelenti, szemben az erőtelje
sebb, dinamikusabb mozgást 
feltételező táncot já r  vagy ropja 
a táncot kifejezésekkel. A kér
dés az, hogy honnan származhat 
a kifejezés, mert az nyilvánvaló, 
hogy a lejt igéhez vagy a lejt/lej- 
tő  főnévhez a szókapcsolat má
sodik szavának semmi köze nin
csen.
Aki a magyar nyelv fejlődését 

figyelemmel kíséri, vagy lega
lábbis egy kissé jártasabb ezen a 
területen, tudja, hogy nyelvünk 
fejlődését-csiszolódását nagy 
mértékben a bibliafordításoknak 
köszönhetjük. Illetve a fejlődés 
írásbeli dokumentációját ezen a 
területen találjuk meg.
A tánc szavunk első írásos nyo

ma 1350-ből származik (Okle

/ V i l i i n P olczA laine:

Élet és halál titkai
Életünkben több olyan periódus 
is van, amikor az életről és a ha
lálról egy kicsit többet gondol
kodunk. Főleg gyermekkorban 
nehéz elfogadni az elmúlás gon
dolatát, azt, hogy mi meghalunk, 
az élet pedig megy tovább. So
sem felejtem el, egyszer, amikor 
10 éves koromban ezen meditál
tam, elképzeltem a temetésemet 
és annak rendje és módja elsirat
tam magam (legalábbis én zo
kogtam).
PolczAlaine pszichológus most 
egy olyan könyvvel jelentkezett, 
amely a nagycsoportos óvodá
soknak és a kisiskolásoknak me
sél újszerűén, közvetlenül az élet 
és halál titkairól.
Régebben a az egyik generáció

adta át a tudást a  másiknak az 
élet végességéről. Sokszor még 
a karon ülő kicsiket is odavitték 
a haldoklóhoz elbúcsúzni. A te
metésen szintén adtak feladato
kat a gyerekeknek. Énekeltek, 
gyertyát gyújtottak, imádkoztak. 
A temetőben pedig segítettek a 
virágöntözésnél.
Manapság a gyermek nap mint 

nap lát öldöklést, gyilkosságot, 
elég csak bekapcsolni a televí
ziót. Arról azonban, hogy mi 
lesz a halál után, csak keveset 
tud, mert nem beszélünk róla 
neki. A halál tudata tabu lett. 
Pedig előbb-utóbb mindenkinél 
bekövetkezik, mivel ez az egyet
len kétségbevonhatatlan törté
nés életünkben.

A halálról azért nem beszélünk 
fiainknak, lányainknak, mert mi 
magunk sem tisztázzuk az ezzel 
kapcsolatos gondolatainkat. 
Nem tudjuk, mi történik, hogy 
mitől féljünk. Pedig felkészü
lés nélkül nehéz a halállal talál
kozni.
A szerző azt javasolja, ne tekint
sük tabunak a halál kérdését. 
Ahogyan tisztázódik bennünk a 
végső történéssel kapcsolatos ér
zésünk, úgy leszünk nyitottab- 
bak, nyugodtabbnak.

Felnőtteknek életről, halálról 
szóló könyv van elég. Ugyaneb
ben a témában viszont alig akad 
egy-két, gyermekeknek szóló 
mű. Ezt a hiányt igyekszik pó
tolni a szerző az öt-hét, illetve a 
hét-kilenc éveseknek szóló köte
tekkel, akik ezeket elolvasva egy 
dolgot biztosan m egtesznek 
majd: kérdeznek. Nekünk pedig 
válaszolnunk kell. R.Z.

vélszótár), majd a Bécsi Kódex 
(1416/1450) őrizte meg szá
munkra. A táncol igealakra 
1518-ból van áz első írásos adat, 
s a Sándor Kódexben fordul elő 
először. Nagyjából ugyanebben 
az időben született a kor legtel
jesebb bibliafordítása, a Jordán- 
szky-kódex (Ószövetség: 1519, 
Újszövetség négy evengéliuma: 
1516) is, de a fordító még nem 
ismeri a táncol igét. A Máté 
Evangéliumban ez olvasható: 
,,Heródesnek kedég sziletése 
napján Heródiásnak leánya 
táncot tén ,...” (14,6), a Márk 
Evangéliumban pedig így sze
repel ez a rész: „És mikoron hé
ment vóna, az Heródiásnak ű 
leánya, és jejtést tétt vóna,... ” 
(6,22).

A fordító - az evangéliumok 
végén olvasható évszám szerint 
1516-ban - ugyanarra a kifeje
zésre az egyik esetben a táncot 
tén, a másikban pedig a jejtést 
tétt vóna szókapcsolatot alkal
mazza. Azaz nyelvünkben már 
jelen van a német eredetű tánc 
szó, és még megtalálható a régi, 
tánc jelentésű jejtés szavunk is. 
A fordítónak valószínűleg mind
két alakváltozat használata ter
mészetes volt. A Jordánszky-kó- 
dex nyelvezete arról tanúskodik 
- más korabeli írásos munkák 
nyelvezetével összevetve -, 
hogy a fordító által ismert és 
gyakorolt magyar nyelv rendkí
vül közel lehetett a beszélt 
nyelvhez. Vagyis élő, eleven 
nyelvváltozat volt.

Arra vonatkozó alakot nem ta
láltam, hogy a főnévi jelentésű 
jejtés szóalak mellett létezett-e 
az igei jelentésű je jt alak, de fel
tételezhető, hogy a táncot lejt ki
fejezés második tagja régi sza
vunk emlékét őrzi. S talán még 
azt is megkockáztathatjuk, hogy 
Heródiás lányának, Saloménak 
a könnyed, bájos, szemet gyö
nyörködtető táncára való utalás 
segítette a szó régi alakjának 
ilyen formában történő tovább
élését.

-g -l
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Ft.' Érdeklődni lehet az esti szintes, kétszobás felújított össz- 
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A szülők többsége elégedett az intézmény munkájával

M inőségbiztosítás a Csengey iskolában
Az EU csatlakozási szándék 

tükrében a magas szintű elvárá
sok teljesítése közeli s távoli jö 
vőnket meghatározó tényező. A 
minőségfejlesztés az oktatáspo
litika célkitűzései közé is beke
rült. A Comeniiis 2000 Közokta
tási és Minőségfejlesztési prog
ram az intézmények és fenn
tartók minőségbiztosítását 10- 
15 éves távlatban, 3-5 egymásra 
épülő modell alkalmazásával ja 
vasolja elérni. A helyi minőség 
megfogalmazásakor - a kötele
zően előírt jogi és tartalmi szabá
lyozás mellett - lehetőség van az 
intézmények sajátos értékeinek 
kialakítására is, és a partnerek
kel történő párbeszéd folyama
tos megújítására. Egyszerűen 
megfogalmazva: iskolaminö- 
ség annál az intézménynél jön 
létre, ahol a gyermek, a pedagó
gus, a szülő is jó l érzi magát, 
miközben a „megrendelő” (szü
lő, gyermek, fenntartó) igényei 
is teljesülnek.
Iskolánk 2000. szeptemberében 
az élbolyban kezdhetett a Come- 
nius program gyakorlati megva
lósításához. Az első modell fela
data a partnerközpontú működés 
középpontba állítása. A 7 tagból 
álló minőségirányítási csoport - 
egy külső tanácsadó segítségé
vel - meghatározta az iskola 
közvetlen és közvetett partnere
it, kérdőíveket szerkesztett szá
mukra, majd elemezte és érté
kelte a válaszokat.
A szülőknek, diákoknak, fenn
tartónak, óvodáknak és a gim
náziumoknak szánt lapokat el
sőként pedagógusaink töltötték 
ki: szerintünk milyen vála
szokat adnak majd partnereink? 
Később a valódiakkal összeha
sonlítva kiderült, hogy eredmé
nyeinket általában alulértékel
jük, a problémákat pedig mintha 
súlyosabbnak ítélnénk meg. Ez 
arra a tapasztalatra utal, misze
rint ezen a pályán halk az elisme
rés, hangosabb a kritika.
A diákok 72 %-a töltött ki kér
dőívet. Az iskola külső-belső 
környezetét jónak minősítik, de 
az udvarra több játékot szeret
nének. Kiemelkedően elégedet
tek a tantermek barátságos ott

honosságával. Úgy érzik (80%), 
a pedagógusok figyelemmel for
dulnak feléjük, segítik őket 
problémáik megoldásában, kö
zösségi munkájuk és tanulmányi 
eredményük értékelésével elé
gedettek.
A szülők 75%-a küldte vissza 
válaszait. Az épület külső-belső 
gondozottságával, belső ottho
nosságával kapcsolatos elége
dettség 70% feletti. Jónak vagy 
kitűnőnek minősíti a pedagógu
sok felkészültségét 96, az ok
tatás színvonalát 92, az ünne
pélyek, hagyományok ápolását 
93, az énektagozat eredményes
ségét 91 %-uk. 79% szerint gyer
meke elegendő lehetőséget kap 
tudásának megmutatására. Az 
iskola-család kapcsolatában a 
szülők 68 %-a tapasztalja úgy, 
hogy az iskola igyekszik figye
lembe venni kéréseit, s ugyan- 
ennyien tulajdonítanak jelen
tőséget a családlátogatásnak is.
A fenntartó (önkonnányzat) ré
szére eljuttatott lapok 77%-át 
tudtuk értékelni. Az épület és 
környékének gondozottságát 
30%-uk jónak, 50%-uk elfo
gadhatónak, 20%-uk rossznak 
minősíti. Az udvar használha
tóságát 80% elfogadhatónak lát
ja. Az oktatás színvonalát a 
megkérdezettek 50%-a jónak, 
30% -a elfogadhatónak véli, 20 
%  -a nem tudott választ adni. A 
pedagógusok felkészültségével 
60%-uk elégedett. Az ének ta
gozat eredményeit 80% értékeli 
kiválónak, a sport színvonala 70 
% szerint jó.
A gimnáziumokból és az óvo
dákból minden kérdőív visz- 
szaérkezett. Gimnáziumi kollé
gáink 60 %-a úgy látja, hogy az 
oda jelentkezők jól ismerik a fel
vételi eljárást és a követel-mé- 
nyeket. A továbbtanulásra való 
felkészítést 50 %  jónak, 30 %  el
fogadhatónak ítéli meg. A köze
pes tanulók helytállását a közép
iskolában 15% jónak, 50%  elfo
gadhatónak, 15 %  rossznak tart
ja. Mind a két középiskolában a 
kollégák egyöntetűen vallják, 
hogy szükséges az iskolák kö
zötti informálódás, egymás in
tézményeinek mélyebb megis

merése.
Az óvónők 31 %-a jónak, 50%-a 
elfogadhatónak, 19% nem tartja 
elegendőnek a leendő első osz
tályos tanító nénik csoportláto
gatásait, a nagycsoportos óvodá
sokkal való ismerkedést. Az 
ének tagozat felvételi módjáról a 
kérdezettek 35%-a szinte sem
mit nem tud, 24 %  alig rendel
kezik információval és 41 %-uk 
van tisztában azzal, mit is kell ott 
produkálni.
A helyzetelemzésnek az is cél
ja, hogy rávilágítson a fejlesz-

Már 15 éve készítem fel a gyer
mekeket a különböző szaktárgyi 
tehetséggondozó versenyekre 
b io lógia, kö rnyezetism eret, 
technika, háztartástan tantár
gyakból. Nem volt ez máskép
pen idén sem. Sikerrel vettünk 
részt 10 fővel tehetséggondozó 
országos tanulmányi versenyen 
biológia, újságírás, és rajz tan
tárgyakból, ahol az alábbi ered
mények születtek:
Szenoráczki Réka (6 .z) 1. 
helyezést ért el (maximális pont
számmal), és egy kerékpárt 
nyert.
Párizs Brigitta (8.a) 3. helyezést 
ért el, úgy, hogy mindössze 2 
ponttal szerzett kevesebbet a 
maximálisnál. Nyírcsák Barba
ra (5.z) 4., Bede Viktor (5.z) 5.,

Az „Aprócska bosszúságok a 
gyerekei: körül” című cikkében 
feltett kérdésére szeretnék vála
szolni. Aki figyelmesen elolvas
ta az óvoda Házirendjét, az lát
hatta, hogy:
- az oktatási év szeptember 1- 
től május 31-ig,
- a nevelési év szeptember 1-től 
augusztus 31-ig tart
Június 1 -tői összevont csoportok 
működnek, mert az óvónők csak

tendő területekre. Ilyen nálunk 
az óvodákkal való szorosabb 
kapcsolattartás, a tanulók ne- 
veltségi szintjének emelése, a 
szabadidős tevékenységek vá
lasztékának bővítése, az oktató- 
és játékeszközök gazdagítása, a 
mellékhelyiségek számának - és 
ezzel tisztaságának - növelése, 
az udvar balesetveszélyeinek 
csökkentése, és kikapcsolódás
ra, pihenésre való alkalmassá té
tele. A célok elérésére rövid, kö
zép és hosszú távú intézkedési 
tervet dolgozott ki a minőség- 
biztosítási csoport, amelyet a 
testület el is fogadott. A megva
lósítás elkezdődött.

Zsuzsanna (6.z) 7., Száraz Dóra 
(5.z) 20., Berták Beáta (6.z) 20. 
helyezést ért el biológiából. 
Maldrik Anna (6.z) az újságírás 
terén ért el 6. helyezést, míg 
F ekete Z só fia  (6 .z ) rajz  
tantárgyban jeleskedett.
A Hermán Ottó tanulmányi 
verseny megyei fordulóján ketten 
- Gáspár Bettina és Molnár Jó
zse f (7.a) - szerepeltek sikerrel. 
Környezetismeretből 4 tanulónk 
indult, közülük Braun István 5., 
Bede Viktória 15. lett.
A Pest megyei Rendőr-Főkapi
tányság Bűnmegelőzési Osztálya 
által m eghirdetett pályázaton 
Szenoráczki Réka 3. lett, míg 
Maldrik Anna a különdíjat nyerte 
el. Tanulóinknak ezúton is gra
tulálunk! V inczeZoItánné

így tudják a szabadságukat ki
venni.
A szülői értekezleten elhangzott 
kérés a nagycsoportosok kirán
dulási napjára vonatkozott. Az 
óvónő arra kérte a kicsik szüleit, 
ha módjukban áll, arra az egy
napra tartsák otthon gyerme
küket, mivel életkori sajátossá-

Nagy Lászlóné
óvodavezető

Gáspár Bettina (7.a), 5., Juhász Csengey iskola

Válasz az olvasói levélre
Kedves Mária!

Búzás M ária

Tehetséggondozás, 

sza k ta n tá rg y i ve rsenyek



TÜKÖR

Trian0n fakuló emlékezete
Fájdalmas dolgok nem csak az 

egyes ember életében lehetnek, 
hanem a nemzetében is. Ilyen 
fájdalom nemzetünk életében 
1920. június 4., az a végzetes 
nap, amikor a Párizs melletti Tri
anon Palotában megalázó körül
mények között aláíratták a ma
gyar küldöttséggel a Trianoni 
békeszerződés néven közismert
té vált békediktátumot. Igen, bé
kediktátumot, mert a magyar 
küldöttség érdemben nem vehe
tett részt a szerződés kimunkálá
sában - szemben az ún. utódál
lamok képviselőivel -, s nyilván
való volt az is, hogy ha a magyar 
küldöttség nem írja alá a meg
alázó békét, a kisantant csapatai 
megindulnak, s országunkból 
legfeljebb 3-4 megyényi terület 
marad. (Pedig ekkor már tudták, 
hogy az Osztrák-Magyar M o
narchia héttagú koronatanácsá
ban minden alkalommal egye
dül Tisza István magyar minisz
terelnök szavazott következete
sen a háború ellen.)
A trianoni békediktátum meg

alapozta a két világháború kö
zötti revansista politikát. Ez tel
jesen temiészetes volt, mert egy 
nemzet olyan mértékű megalá
zása után, mint ami 1920-ban 
bekövetkezett, nem volt más 
várható. Az európai nagyhatal
mak közül is egyik-másik meg
fogalmazta a 30-as évek közepé
re, hogy M agyarországgal 
szemben súlyos igazságtalanság 
történt. És egyre inkább nyilván
valóvá vált, hogy az utódálla
mok lobbizása alaposan megté
vesztette a végső döntések meg
hozóit is. Ezért feszült nemzet
közi helyzetben ugyan - de bé
kés úton - a bécsi döntések révén 
némileg orvosoltatott a korábbi 
fájdalom. Aztán jö tt a második 
világháború, amely visszaállí
totta a trianoni határokat, s majd 
következtek a hallgatás évtize
dei: Trianon tabutéma volt! Nem 
volt szabad beszélni róla, nem 
jelentek meg írásos anyagok. 
Elemzések, értékelések sem, 
forrásmunkák sem.
Némi változást csak a rendszer- 
változás hozott. De csekély mér
tékben. Az elmúlt évtizedekben 
kilúgozott agyakban nem tu

datosult, hogy a felvidéki vagy 
erdélyi magyarul beszélő ember 
azért beszél olyan szépen és jól 
magyarul, mert magyar! Nem 
szlovák, nem román, hanem ma
gyar! Ráadásul olyan magyar, 
akitől soha nem kérdezték meg, 
hogy mit szól ahhoz, hogy át
rajzolják a térképet, máshol húz
zák meg az országhatárt, mint 
ahol volt, s ezáltal egy másik or
szág állampolgára lesz. (Egyes 
vidékek lakói ötször váltak más 
ország állampolgáraivá anélkül, 
hogy egyszer is elköltöztek vol
na szülőföldjükről, lakóhelyük
ről.)
Számomra az szomorú igazán, 

hogy Aszód lakosságáról lepereg, 
ha valaki a hallgatás falát át akarja 
tömi. Két civil szervezet és egy 
politikai párt 1997-ben meghir
dette megemlékezését Trianon
ról. Hogy nagyobb visszhangja 
legyen, neves vendéget is hívtunk 
Duray Miklós személyében. 
(Volt, aki meg is rótta az MDF-et, 
hogy jelenlétével rossz színben 
tünteti fel a civil szervezeteket! 
Azt már csak mellékesen em
lítem meg, hogy az MDF terem
tette elő a rendezvény költségeit.) 
Szép számban jöttek érdeklődők, 
de ma már tudjuk, hogy az ér
deklődés nem Trianon évforduló
jának szólt, hanem a neves ven
dégnek. Mert 2000. június 4-re 
ismét meghirdettük a megemlé
kezést - ekkor már csak az MDF -, 
s bár a májusi Aszódi Tükörben 
megjelent a felhívás, s az évfor
duló előtt plakátok is kerültek ki 
Aszód különböző helyeire, az 
előadóval együtt voltunk 11-en 
résztvevők, a tizenkettedik a 
szentlélek volt, hogy az apostoli 
létszám meglegyen.

Az előző év érdektelenségén 
okulva idén egy személygépko
csi utaslétszámának megfelelő 
számú MDF-tag minden előze
tes bejelentés és felhívás nélkül 
megjelent a Szabadság téren a 
millecentenáriumi emléktáblá
nál, hogy elhelyezze a megemlé
kezés koszorúját, melynek sza
lagján ez állt: „Hiszünk Magyar- 
ország feltámadásában - MDF 
Aszódi Szervezete 

M ost bizonyára vannak olya
nok, akik megrónak bennünket,

mondván: irredenta gondolatot 
írattunk a szalagra. Nem! Nem 
gondoltunk arra, hogy menjünk 
és foglaljuk vissza az elcsa- 
tolt/elrabolt területeket. Ennek a 
mai történelmi viszonyok között 
nincs realitása. De jogunk van 
kimondani, hogy igazságtalan 
volt, ami történt, jogunk van ki
mondani, hogy fáj, jogunk van 
hinni abban, hogy ajóvátételnek 
más útja-módja is lehet, mint a 
háborús konfliktus.
A fájó az, hogy az MDF ko

szorúja mellé nem került másik. 
Hogy Trianon mást nem késztet 
megszólalásra. Pedig a XX. szá
zadban nem a holokauszt volt az 
egyetlen gazemberség! Trianon 
is az volt. Nem kisebb, nem na
gyobb: csak más. Nemzetgyil- 
kossági kísérlet volt! S emellett 
nem mehetünk el szó nélkül.

Az a mértékű közömbösség, 
melyet városunk lakói mutatnak 
- szégyenletes. Bízom benne, 
hogy eljön az az idő, amikor 
nem csak az MDF tagjainak fog 
fájni Trianon, amikor többen le
szünk az emléknapon a megem
lékezés színhelyén.

Honig Antal
a Magyar Demokrata Fórum 

tagja

A 2001. évi tiszai árvíz okozta 
katasztrófa a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyei lakosság számára 
komoly megpróbáltatást és ter
hetjelentett, és jelent még hosz- 
szú ideig. A katasztrófát megfé
kezni és hatásait felszámolni 
csak valamennyiünk közös ösz- 
szefogásával lehet. A Pest M e
gyei Közgyűlés ennek szellemé
ben ajánlotta fel segítségét Gu- 
lács és Kispalád településeknek. 
Az adományokat a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
koordinálásával juttatta el a rá
szorulóknak. A segítségre to
vábbra is nagy szükség lesz, 
mert a tönkrement anyagi java
kat nem lehet egyik pillanatról a 
másikra pótolni.
A Pest Megyei Védelmi Bizott

ság, a Pest Megyei Katasztrófa- 
védelmi Igazgatóság, az önkor-

Kampánykezdés

Képviselőjelöltet 
választottak 

a szocialisták

Június 8-án elnökségi ülést tar
tott a Pest megye 5. sz válasz
tókerület MSZP Szervezeti 
Társulásának elnöksége. Az 
ülés napirendjén a közel fél éve 
tartó országgyűlési képviselő
jelölt-állítás végleges lezárása 
szerepelt.

A választókerület MSZP szer
vezetei döntő többséggel Szabó 
Imrét, az MSZP Pest megyei 
elnökét választották a választó- 
kerület országgyűlési képviselő- 
jelöltjévé.

Szabó Imre jelenleg is ország
gyűlési képviselő, emellett az 
Országgyűlés Ifjúsági és Sport- 
bizottságának vezetője. Irányítja 
az MSZP környezetvédelmi ka
binetjét, a Magyar Természetvé
delmi Szövetség főtitkára. Vá
lasztási kampányát a szervezete
ink segítik.

Gersei Ferenc

mányzatok, a hivatásos önkor
mányzati tűzoltóságok és önkén
tes tűzoltóegyesületek személyi 
állománya, a civil szervezetek, 
illetve a lakosság önkéntesei 
energiát és időt nem kímélve dol
goztak azon, hogy a bajbajutott 
embertársaikon segítsenek. Pest 
megye lakossága adományaival 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a nehéz életkörülmények közé 
került embereknek megkönnyítse 
a visszatérést a megszokott élet
módjukhoz.
Köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik ezen áldozatos, 
emberbaráti feladatban részt 
vállaltak.

T. Mészáros András
a megyei védelmi bizottság 

elnöke
dr. Sági János

altábornagy, megyei igazgató

K öszöne tny ilván ítás
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TÜKÖR

A Tbc-ről tüdőszűrés előtt

Civilizációs kór, ami a beteg együttműködésével gyógyítható
Paleontológusok speciális mód
szerrel a földtörténeti őskorban 
is találtak a gümőkór baktériu
mának 10-15 ezer év előtti jelen
létére utaló nyomokat. Az első 
jeleket az egyiptomi múmiák 
csontvázában fedezték fel. Az 
ókor első metropoliszaiban, így 
Alexandriában, Athénban, Ró
mában már megjelenhettek a tu- 
berculózis-járványok, sőt talán 
némi védettség is kialakulhatott 
az őslakosok között, de a betörő 
sivatagi törzsek hamar áldozatá
ul eshettek a betegségnek.
A XVIII. században az urbani

záció, az iparosodással járó la
kossági koncentrálódás, a városi 
nyomornegyedek következté
ben a kisebb járványokból na
gyok lettek, majd a XIX. század
ban érte el a fertőzés Kelet-Eu- 
rópában a tetőpontját. A városi 
lakosság gyakorlatilag 100 %-a 
fertőződött a gümőkórral és 
minden negyedik embert ez a 
betegség vitt el. A megkésett 
ipari fejlődés következtében a 
járvány Nyugat-Európa államai
hoz viszonyítva mintegy 50-75 
év késéssel érkezett el Magyar- 
országra. Belső-Afrikába az 
1900-as évek elején, az eszki
mók közé a XX. század közepén 
jutottéi.
Az első világháború után, a 20- 

as évektől a gazdasági-kulturális 
helyzet javulása következtében 
a halálozási görbe jelentős mér
tékben javult. Az 50-es évektől 
döntő fordulat következett be. 
Megjelentek az új hatásos anti- 
tubekulotikumok, kialakult a tü
dőgondozók, később a szűrőál
lomások rendszere, illetve a gü- 
mőkóros betegek ellátására 
épült szanatóriumok. Mindezek 
eredményeként a tuberkulózis 
járványhelyzete látványosan 
javult - egészen 1991-ig (az 
USA-ban már 1984-ben), ami
kor fordult a kocka, és "új" tbc- 
járvány alakult ki. Oka lehet a 
népesség mozgása, a bevándor
lás, bizonyos rétegek szociális 
helyzetének romlása, az alkoho
lizmus és az AIDS. (Ugyanitt 
megjegyzendő, hogy egyébként 
jó  egzisztenciális körülmények 
között élő, sem alkoholt, sem

drogot nem fogyasztó betegeink 
is vannak, akik esetében a fogé
konyságot, a Tbc-s megbetege
dést direkt módon magyarázni 
nem tudjuk.)
A tuberkulózis egyfajta speci

fikus gyulladás. Kórokozója a 
M ycobactérium tuberculosis, 
mely cseppfertőzés révén ju t a 
tüdőbe. Az első fertőzés, az ad
dig nem érintett szervezetben 
"prímér komplexus" formájában 
jelentkezik, többségében gyer
mekkorban. Ennek gyógyhaj- 
lama igen jó, parányi, meszes 
góc visszahagyásával emlékez
tet a lezajlott betegségre. Sajátos 
módon azonban az elmeszese- 
dett gócban nem pusztul el vala
m ennyi baktérium, gyakran 
maradnak "alvó" állapotúak is, 
melyek később, nem tisztázott 
körülmények között ismét sza
porodásnak indulhatnak. A fel
nőttkori tbc vagy az elsődleges 
fertőzés fellángolásából ered, 
vagy masszív mennyiségű bak
térium belégzéséből keletkezik. 
A panaszok, ha egyáltalán van
nak, lehetnek egészen enyhék, 
esetleges általánosak: fáradé
konyság, étvágytalanság, hő
emelkedés, köhögés, köpetürí- 
tés, mellkasi fájdalom. A bekö
vetkezett specifikus tüdőgyulla
dás mellkasi röntgenfelvételen 
m indenféleképpen ábrázoló- 
dik, alakja és nagysága változa
tos. Felismerése a röntgenvizs
gálatra alapozódik. Ezt támaszt
ja  alá, ha a köpetváladékból fes
téssel, ül. tenyésztéses módszer
rel kimutatható az úgymond sav
álló baktérium (a beteg válójá
ban ez esetben tekinthető fertő
zőképesnek). A köpet lehet 
"saválló negatív" is, de ez nem 
zárja ki a betegséget. A diag
nózis harmadik igazolása az, ha 
a szokványos gyulladásgátló 
antibiotikumra nem, csak antitu- 
berkulotikus szerekre reagál a 
tüdőgyulladásos elvál-tozása. 
Míg az a specifikus tüdőgyulla
dás 1-4 hét alatt gyógyul (1-2 he
tes gyógyszerszedés mellett), 
addig a Tbc kezelése fél évet, 
egy évet is igényel, valamint a 
beteg szoros együttműködését.
A fentieken kívül tudjuk még

azt is, hogy a Tbc nem csak a 
tüdőt betegítheti meg. Az elsőd
leges, a tüdőt ért fertőzés során, 
ha a szervezet védekezőképes
sége alulmarad a fertőzéssel 
szemben, a kórokozó a kerin
géssel a vér útján eljuthat szinte 
valamennyi szervbe. Ezek közül 
első helyen áll a vese, a nemi
szervek, a csont és a nyirokcso
mók érintettsége, az agyhártya, 
mellhártya gyulladása.

Végül térjünk ki a gümőkór 
elleni küzdelem magyarországi 
módszereire.
1. A lakossági tüdőszűrés lan
kadatlan végzése, ennek során a 
teljesen panaszmentes "beteg" 
korai kiemelése.

Május 31-én ünnepélyes kere
tek között évfordulós gyűlést 
tartottunk. Az évforduló mér
földkő az egyesület életében, 
mivel május 8-tól törvényesen is 
jogosultak vagyunk a személyi 
jövedelemadó 1%-os támogatá
sára. Az idevonatkozó törvény 
ugyanis ugyanis kimondja, hogy 
azok a társadalmi szervezetek 
jogosultak erre, akik három év
nél régebb óta működnek. Egye
sületünket a Pest Megyei Bíró
ság a TE 2529. szám alatt vette 
nyilvántartásba, mint közhasznú 
társadalmi szervezetet.
A hivatalos program előtt az el

nökség rövid műsorral kedves
kedett a tagoknak. Vendégünk 
volt Budai András, aki ismert 
dalokat adott elő gitárkísérettel. 
Budai Józsefiié elnökségi tag 
verssel köszöntötte a szülinapot 
ünneplőket. A hallgatóság nagy 
tapssal jutalmazta a szereplőket. 
Ezt követően Búzás Pál elnök a

2. A felismert új beteg környeze
tének kivizsgálása, esetleges to
vábbi új esetek felderítése, más
részt a veszélyeztetettek számá
ra megelőző kezelés beindítása 
céljából.
3. Az újszülöttek BCG-oltása, 
mely hatása 12-14 évig tart, ill. 11 
és 18 éves korban a BCG oltás 
megismétlése, ha a szervezet nem 
mutat védekezőképességet (va
gy is a tuberculin szűrés negatív).
Végezetül annyit, hogy a tbc 

ma, ha nem is népbetegség, de a 
száma jelentős és bármely ré
teget érinthet, valamint gyógyít
ható, ha a beteg együttműködik.

Dr.Simorjay Zsuzsa 
főorvos

vezetőség nevében köszöntötte a 
tagságot és rövid áttekintést 
adott az eltelt három évről. Ki
emelte, hogy a szervezet létszá
ma állandósult, eddig 60 cukor
beteg lépett be az egyesületbe, 
amelynek az anyagi helyzete is 
stabilnak mondható. Tevékeny
ségük legfőképpen a felvilágosí
tó munkára irányul, hogy a tago
kat megtanítsák a betegséggel 
való együttélésre, annak meg
előzésére.
A hivatalos napirendek után az 

elnökség a jelenlévőket az év
forduló alkalmából diabéteszes 
üdítőkkel és 60 személyes gyü
mölcstortával vendégelte meg. 
A torta három égő gyertyájának 
lángját az egyesület legfiatalabb 
tagja fújhatta el az ilyenkor szo
kásos születésnapi dal éneklése 
közepette.
Együtt erősebbek vagyunk!

Búzás Pál
elnök

Még lehet p ó to ln i...
...rendelési időben a tüdőszürésen való részvételt mindazoknak, 
akik eme törvényi kötelezettségüknek nem tettek eleget. A Tüdő
beteg-gondozó Intézettől kapott tájékoztatás szerint a 30 év feletti - 
vagyis vizsgálatra kötelezett - polgárok alig több, mint 50 százaléka 
jelent meg. Ez az arány jóval rosszabb a tavalyi számadatnál, és 
gyengébb más települések arányainál is. Tavaly a körzetben 23528 
személyt szűrtek meg az intézet munkatársai. 1278 személyt ren
deltek vissza újabb vizsgálatra, és 28 új tbc-s beteget regisztráltak.

Cukorbetegek híradója

Három évesek le ttünk!
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TÜKÖR

Technikatörténet

A világ ítás technikájának fe jlődése IIII.1
Edison nem elégedett meg az 

izzólámpa 200 órás élettartamá
val. Tovább kísérletezve rájött, 
hogy a tartós és hajlékony izzó
szál, valamint az igen jó  vákuum 
képezi a gyakorlatban használ
ható izzólámpa lényegét. Rövi
desen elérte a 800 órás időtarta
mot, s az izzót alkalmassá tette a 
tömeggyártásra. Ő alkotta meg a 
ma is használatos csavarmenetes 
lámpafejeket. Megfelelően szi
getelt vezetéket fejlesztett. 
(Előtte csak csupasz vezeték lé
tezett.) Megalkotta az izzólám
pát befogadó foglalatot és egyéb 
szerelvényeket (kapcsoló, védő
csövek, dobozok, biztosítók), 
gondoskodott a fogyasztott tel
jesítmény méréséről.

Büszkén mondhatjuk, hogy a 
magyar ipar a nemzetközi ered
ményekre azonnal reagált. Edi
son párizsi irodáját Puskás Ti
vadar vezette. Itt mutatták be - a 
nemzetközi elektrotechnikai ki
állításon - az első, Edison-féle 
világítási rendszert. A bemuta
tón részt vett Fodor István mér
nök, aki személyesen vezette az 
E dison-rendszerű  v ilág ítási 
rendszerek felszerelését Európa 
több országában. Hazatérve a 
Budapesti Általános Villamos- 
sági Rt. vezérigazgatója lett.
A Ganz-gyárban 1878-ban Zi- 

pernowsky Károly vezetésével 
Villamos Osztály létesült. Töb
bek között váltóáramú ívlámpák 
fejlesztésével és gyártásával 
foglakoztak. Az első nyilvános 
„kültéri ívlámpás” Budapesten a 
Kálvin téren valósult meg 1879- 
ben. A következő években szé
lesebb körben próbálták alkal
mazni.
Az Egger fivérek, a mai Tung

sram gyár alapítói 872-ben táv- 
irdaszerelő műhelyt rendeztek 
be. Gyártottak ívlámpákat is, 
amelyek Bécsben kerültek fel
szerelésre. Bécsi telephelyükön 
jelentős számban gyártottak 
szénszálas lámpát. Budapesti 
gyárukban is létesítettek izzó
lámpa osztályt, amelynek veze
tője Pintér József volt. A mű
szaki igazgatónak nagy szerepe 
volt az izzólámpák gyártásának 
tökéletesítésében. Ezzel meg

előzték Franciaországot, Svájcot 
és Angliát. A gyár jelentős fej
lesztési elképzeléseinek megva
lósítására német tőke bevonásá
val létrehozták a Villamos Iz
zólámpa Rt-t. A gyár a termelés 
nagyobbik részét Oroszország-

angolszász Brush cég a saját vi
lágítási anyagait használta fel. 
1884-ben létesült először ilyen 
méretű közvilágítási rendszer 
Európában! Temesvárt Máté
szalka, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szabadka, Győr és Sopron kö

A Brush cég ezen izzólámpáiból 1884-ben Temesvárott 
összeállított közvilágítási rendszer akkoriban Európa 

legnagyobb elektromos hálózata volt

tói Amerikáig, Japántól Ausztrá
liáig exportálta. 1890-ben napi 
300, 1896-ban napi 4000 darab 
szénszálas izzólámpát gyár
tottak.
Magyarországon az első villa

mos üzemű közvilágítással fel
szerelt város Temesvár volt. Az

vette. Budapesten csak 1909- 
ben alkalmaztak először elektro
mos üzemű közvilágítást. Első
ként a Rákóczi úton helyeztek el 
38 db Siemens ívlámpát.

(folytatjuk) 
Kaáli Nagy Kálmán

Diákokat is fogadnak nyári munkára

Buszjáratot ind íto tt 

a Richard Fritz Kft.
Július 2-án elindította első vál
lalati autóbuszjáratát a környék 
egyik legnagyobb üzeme, a Ri
chard Fritz Kft. A Túra-Gal- 
gahévíz-Hévízgyörk-Bag-Do- 
mony-Iklad vonalon közlekedő 
járat a jövőben mintegy 150 fő 
munkába járását oldja meg.
A sokak által régóta várt intéz

kedéssel az üzem dolgozói a leg
egyszerűbben, gyorsan és biz
tonságosan jutnak munkába, il
letve onnan haza. (A környékbe
liek közül sokan - más közleke
dési eszköz híján - kerékpárral 
ingáztak.)
A tanév végeztével sok diák tör
te a fejét, hogyan töltse kelleme
sen és hasznosan a vakációt. A

tapasztalatok alapján mind töb
ben kívánnak a szünidő egy ré
szében dolgozni, hogy így te
remtsék elő az üdülés költségeit, 
illetve azért, hogy enyhítsenek a 
családi gondokon. A Richard 
Fritz Kft. 30 nyári munkást al
kalmazott. A frissen érettségizett 
közül néhányan már jelezték: si
kertelen felvételi esetén maradni 
kívánnak a jövő évi felvételi 
időszakáig.
Néhány diák megkezdte nyári 

gyakorlatát az üzemben. A leendő 
szakemberek közül négyen az 
aszódi Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskolából 
érkeztek. R.Z.
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C salád i házhoz 

nem  a já n ljá k
a bitum enes hullám lem ezt

A z elmúlt évek során igen rossz 
tendenciaként egyre több épület
ben jelennek meg fedélhéjazat- 
ként a ma már több színben és tí
pusban kapható bitumenes hul
lámlemezek. Sok helyen láthat
juk  megjelenni családi házak új 
vagy cserélt tetőjeként.

Ezek az anyagok igen rossz 
tűzvédelmi tulajdonságaik miatt
- könnyen éghető, fokozott tüz- 
teijedésű családi házaknál, kö
zösségi épületeknél - nem alkal
mazhatóak, mert komoly ve
szélyt jelentenek mind az épüle
tek tűzbiztonsága, mind a bent 
tartózkodók testi épsége tekinte
tében.
A szerkezettel kapcsolatos fó 

problémák:
- egy esetlegesen keletkező tűz 
során kis lánghatásra is könnyen 
meggyullad és heves, gyors, ön
álló égésre képes
- a gyors tűzterjedés miatt a tűz 
percek alatt az egész tetőzetre ki
teljed, emiatt annak oltása re
ménytelenné válik.
- szintén a  gyors tűzteijedés mi
att a padlástérben, tetőtérben tar
tózkodók menekülési esélyei le
romlanak.
Azok számára, akik építési, fel

újítási, átalakítási munkálataik 
során bitumenes hullámlemez 
használatát tervezik, azt taná
csoljuk, hogy még a lehetőség 
szintjén se gondoljanak rá. Ja
vasoljuk a megfelelően kezelt, 
biztonságos bitumenes zsinde
lyek, ill. nem éghető anyagú le
mez- vagy cserépfedések alkal
mazását. A már meglévő tetők- 
nélszakemberrel történt előzetes 
konzultáció után a héjazat cser
éje vagy megfelelő biztonságot 
nyújtó szerkezetek beépítése jö 
het szóba. Az egyes anyagok je l
lemzőiről, tulajdonságairól a 
forgalmazók teljes körű felvilá
gosítással szolgálnak.
Kisebb alapterületű, értékű, ve- 

szélyességű épületek esetén - 
melyek az MSZ 595 szabvány 
alapján ún. V. tűzállósági foko
zatban megépíthetők - a  bitu
menes hullámlemezek alkalma
zására vonatkozóan korlátozás 
nincs. Media Zoltán

Tü. alezredes
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TAPÉTA v a sa k
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

^  Poszterek, szegők, bordűrök n a g y  v á la s z 

té k b a n , v a la m in t a  ta p é tá z á s h o z  szü k s é g e s  

e s z k ö z ö k , ra g a s z tó k , RIGIPS hézagoló és  
glette lő  segédanyagok  

^  Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

■=> Diszperzit - Héra - Limit 
lá b a z a t-  és  h o m lo k z a t

fe s té k e k , e c s e te k , m e s z e lő k  

é  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

P é te r  L a jo sné  

ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

8  (2 8 ) 4 0 1 -6 9 1 ,  4 0 1 -0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -17-ig, Szó: 6-12-ig

M észá ros  G usztáv

TEMETKEZÉS
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás. 

Ügyintézés, szállítás, temetés, hamvasztás, exhumálás. 
Minden igényt kielégítő kellékválaszték.

Elhunyt elszállítása 0-24 óráig tel.: 28/402-302

Ügyintézés helye:
Aszód, Deák Ferenc u. 6 /a  - Tel.: 28/402-302

Nyitva: hétfő-péntek 8-17-ig 
Szombat-vasárnap 8-12-ig 

Állandó ügyelet:
Palik Ferenc - tel.: 06-30-297-8032

MÓNI FOTO
agfítgyorslabor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Filmkidolgozás 1 óra a latt, 

a jándékkal!
''V á lla lu n k /:

e s k ü v ő i fo tó z á s t

-m ű te re m b e n / f e lf e !  k é z z e l fe s te t t  h á tte re k k e l)  

-p a rk le u v , a z / 'á t f iá lta lk iu á la s z io t th e lif s z ú ie tv  

é s /a /s z e rta rtá s o k o n .

fíatszertá
a  m k m

n a p o z ó s z c i e k ,  b a l z s a m o k ,  t e s t á p o l ó k , s z á p U á s z e i e i f . 

k ö l ö m t a k k o k  n a i j i /  o á k a s z t é k b a n  k a p h a t ó k /

Megérkeztek a Naomi  és a M exx  csomagok!
Naom i 30  ml parfüm  + ajándék Naom i toppal 

M exx női 40 ml parfüm  + testápo ló  + ajándék M exx póló 
M exx fé rfi 40  ml parfüm  + tuso lószett + ajándék M exx póló

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Alkalmi csokrok, sírlsoszoník készítését 
fájlaljuk ininjeiws kiszállítással.

------  Tel.: 06-28401-680 ------
2 0 0  literes légfuggönyös tejeshűtő eladó.

Ugyanitt családi ház eladó!
B a n g ó  C s a b a

pjárm űvezető  szakokta 
cskai u. 11. Tel: 06 2

Tanuljon nálam  vezetni?

gépjárm űvezető  szakoktató 
Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238

A gyógyszertárak ü gyeleti rendje
Szent Is tván  P a tika Városi P a tik a
M inden páros h é ten  ügyeletes M inden p ára tlan  héten  ügyeletes

Ügyelet: H étkö zn ap  1 8  ó rá tó l 2 0  ó rá ig Üqifelet: H é tkö zn ap  18  ó rá tó l 2 0  órá ig
S zo m b ato n  8  ó rá tó l 12  ó rá ig S zo m b ato n  8  ó rá tó l 12  ó rá ig
V asárnap  9 .3 0 -tó l 1 1 .3 0 -ig V a s á rn a p  9 .3 0 - tó l  1 1 -3 0 - ig

A mindenkori ügyeletes orvos a  06 20 9 271-171-es telefonszám on érhető el.
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„ Az óvodapedagógusok munkáját ismerték el ”

Balogh lá n o sn é  a K oren -d íj id e i k itü n te te ttje
Küzdelmes, de eredm ények

ben gazdag pedagógusi pályát 

fejez be az idén Balogh János
áé, a N apsugár óvoda vezető

je. A város képviselő-testülete 

ezt szerette volna elism erni az

zal, hogy úgy döntött, több je 

lölt közül Erzsikének adom á

nyozza a Koren-díjat.

A díjátadásra sajnos kórházban 

került sor, az ünnepelt ugyanis 

egy operáción esett át. A műtét 

szerencsére sikerült. Erzsiké je 

lenleg otthon lábadozik, de alig 

várja, hogy újra mehessen a 

munkahelyére.

- Köztudott, hogy nyugdíjba ké

szülök. Ez azonban engem arra 

serkent, hogy a hátralévő időben 

megvalósítsam a terveimet. Eb

ből pedig még van néhány.

- Hogyan lettél óvónő?

- A gyerekek mindig vonzottak, 

és ők is keresték a társaságomat. 

Gimnazista koromban sok ki

sebb szomszéd gyerek jö tt hoz

zánk játszani. Színdarabot csi

náltunk, hozzá díszleteket, és 

persze belépő is volt. Szerettem 

rajzolni is, és ennek mindig nagy 

sikere volt. Talán ezért is gon

doltam először azt, hogy por

celánfestőnek tanulok. Kiderült 

azonban, hogy a messzire kelle

ne iskolába járnom, és ezt a szü

leim nem akarták. Volt még egy 

kísértés, a barátnőm ugyanis vé

dőnőnek ment és csalogatott en

gem is. Én viszont ekkora már 

eldöntöttem, hogy óvónő leszek. 

Elvégeztem a kecskeméti óvó

nőképzőt, majd - 1966-ban - 

Ácsára kerültem. Azóta egyszer 

sem fordult meg a fejemben, 

hogy elhagyjam a pályát.

-Ácsát egy idő után szerencsére 
felcserélted Aszóddal...

- Közelebb szerettem volna ke

rülni az otthonomhoz. Megüre

sedett egy állás a Szivárvány

Óvodában, így 1968-ban haza

jöttem. Aztán 1980-ban elcsá- 

bultam Ikladra. Ott akkor indí

tották be az új óvodát, annak

nyertem el a vezetését. Nagy ki

hívás volt, sok feladattal kellett 

foglalkozni. Bagyin Katalinnak, 
a művelődési ház igazgatójának 

köszönhetően a falu kulturális 

életében is aktívan részt vettem. 

Érdekesek az ikladi emberek. 

Először nehezen fogadják el az 

idegent, de akit megszeretnek, 

azt nehezen eresztik el. Sok-sok 

szép élményt szereztem itt.

-M ikor lettél a Napsugár Óvoda
vezetője?

-E z  az álláshely 1989-ben üre

sedett meg, s én megpályáztam. 

Két jelentkező volt, engem vá

lasztottak. Jólesett a bizalom, s 

igyekeztem meghálálni. Min

denkivel tudtam együtt dolgoz

ni. A kollégákkal sok-sok meg

újító programot indítottunk el, 

amit talán nemcsak az érintettek, 

hanem a fenntartók is észrevet

ték. Úgyhogy én ezt a kitüntetést 

úgy fogom fel, hogy az óvoda- 

pedagógusok munkáját ismerték 

el vele.

-A  pedagógusnapi ünnepségen 
- amelyen nem lehettél jelen - 
egy levélben fejezted ki a köszö- 
netedet. A levél alján egy na
gyon szép Simon István-idézet 
volt olvasható...

-.. .amelyhez szintén kedves em

lék fűződik, mégpedig a vörös

keresztes munkámmal kapcsola

tosan. 1977-ben Kazi Olgi néni 
volt a dadus. Szerettem, mert 

mindig bölcs dolgokat mondott. 

Akkoriban ő szedte a vöröske

resztes bélyegeket. Egyszer azzal 

állt elő, hogy ezt a feladatot sze

retné rám bízni. Aztán egyszer 

csak azt vettem észre, hogy a töb

bi dolgot is átvettem tőle. Nem 

bántam, mert szerettem. Egyszer 

kitaláltuk, hogy csináljuk egy is

meretterjesztő sorozatot. Dr. 
Nagy Gyula körzeti orvos - Isten 

nyugosztalja Őt - bíztatott ben

nünket nagyon erre. Az első elő

adás ezzel a Simon István-idé- 

zettel indult

-Terveket említettél azelején...

- Igen, a  hátralévő időmben még 

szeretnék egy-két dolgot elké

szíttetni. Ilyen például a beton- 

placc, amelyet mindenképpen 

meg kell nagyobbítani. Szükség 

van néhány új - a szabványoknak 

is megfelelő - játékra is. Sajnos 

nagyon megkopott az óvodánk, a 

napi gondok sokat kivesznek az 

emberből, de remélem, az előbb 

említett elképzeléseket sikerül 

megvalósítanom.

-Elképzelted már az életet óvo
da nélkül?

- Adósságom az itthoniakkal

szemben is van bőven, mint 

ahogy sok-sok tervem is. Ám 

abban biztos vagyok, ha a volt 

munkatársaim a segítségemre 

szorulnak, szívesen rendelkezé

sükre állok. R .Z .

Üzenet

S o se  félj, míg e rő d b ő l futja, 

Alkoss, te d d  dolgodat, szívják fel 

ízeit egy új világnak mély gyökereit, 

Melyekkel odanőttél a talajhoz.

Simon István

Fájdalommal búcsú
zott a 2. sz Általá
nos Iskola nevelő
testülete és volt ta
nítványai d r. R ácz  
Z o ltán n á  tanárnő
től, aki 2001. június 
22-én hunyt el.

Emlékét
tisztelettel

megőrizzük.

yoCt koCCégdí 
és ta n ítvá n ya i
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N y á r i Z s o n g á s  a R e n a u lt -n á l!  

‘S :  06 - 40 - 26 - 26-26

Önnek is van egy tíz évnél idősebb autója? Nyári Zsongás akciónk 
keretén belül 2001. július 1. és augusztus 31. között egy új Renault 
Twingo, Thalia, Clio, Kangoo vagy Kangoo Express árába bruttó 150 000
Ft értékben beszámítjuk, és igénybe veheti kedvezményes finanszírozási 
konstrukciónkat isi Várjuk márkakereskedésünkbenIW W W .reiiault.lllI 

A részletekről és feltételekről, kérjük, érdeklődjön az információs vonalon vagy

márkakereskedésünkben!

KÉPE TIBOR KFT.
3021  Lőrinci, B ajcsy-Z silinszky u. 57.

Tel.: (37) 388 132, (37) 389 218, Fax: (37) 389 233

RENAULTm
fm m m

W 8§03it
■

http://WWW.reiiault.lllI
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Tenisz Az AszódFC hírei

Aszód csapata egy osztállyal fe ljebb  lépe tt
Előző számunkban már beszá
moltunk Önöknek arról, hogy 
jól szerepeltek a Galga Tenisz
egyesület versenyzői a megyei 
bajnokságban. Bár az utolsó 
eredményüket tudtuk - 5:l-re 
győztek Szobon a házigazdák 
ellen -, a végső helyezés azon is 
múlt, hogy a vetélytársak mit 
játszanak.

Nos, a végeredmény minden 
várakozást felülmúlt, ugyanis 
kiderült: a Galga Teniszegyesü
let az első helyen végzett, és fel
jutott az OB III-ba. Nem csoda, 
hogy Szlanka Zsolt, az egyesület 
elnöke fölöttébb elégedett:
- A 12 csapattal rajtoló bajnok
ságnak öt-hat együttes úgy vá
gott neki, hogy megkísérli a fel
jutást. Meg kell mondjam, mi 
nem voltunk közöttük. A tisztes 
helytállást tűztük ki célul, s a vé
gén ez jö tt ki belőle. Csak gratu
lálni tudok a társaimnak.
Az elnök szerint a Dunai Csaba, 
Huszár Zsolt, Kárász Zoltán, 
Szlanka Zsolt, Bodó Péter, Varga 
László (a képen balról jobbraj 
összeállítású gárdának a küzdeni 
tudás és a hit volt a legfőbb 
erőssége. Előfordult, hogy az el
lenfélnek már meccslabdája is 
volt, innen állt fel a galgás ver
senyző, s nyerte meg végül a 
mérkőzést.

A Galga Teniszegyesületet 
1994-ben jegyezték be alig né
hány taggal. Mára jócskán meg
növekedett a létszám, olyannyi
ra, hogy a meglévő két pálya 
mellé egy harmadikat is építet
tek. Az ikladi önkormányzatban 
jó  partnerre leltek. A falu nem 
kért bérleti díjat, csupán azt, 
hogy az egyesület viselje gond
já t a pálya környékének. Nincs 
gond az utánpótlással sem, min
dig bejelentkezik néhány fiatal, 
hogy szeretné megtanulni a 
sportág alapjait. Velük Dunai 
Csaba foglalkozik. Az elnöknek 
csupán egy szívfájdalma van: 
nincs női csapatuk.
Ezzel el is érkeztünk a jövő la

tolgatásához. A versenyzőkre az 

eddigi 4 egyéni és 2 páros meccs 
helyett 6 egyéni és 3 páros mér
kőzés vár az egyes találkozó
kon, ez pedig jobb kondíciót igé
nyel. Az országos bajnokságon 
való indulás többe is kerül majd, 
hiszen távolabbra is el kell utaz
niuk.

- Eddig csak az éves tagdíjból 
gazdálkodhattunk, ám ez nem 
fedezi a költségeinket. Jó lenne, 
ha a környékbeli önkormányza
tok látnának a fantáziát ebben a 
gyönyörű sportban és megtámo
g a tn án a k  b en n ü n k e t. E gy 
egyenpóló például remek rek
lámhordozója lehetne a Galga 
mente településeinek. R.Z.

Focisuli

"Tanévzáró" kupa a Népstadionban
Jubilálunk. Már öt év telt el 

azóta, hogy beindult a Focisuli 
a Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában. Első lelkes segítőnk 
Budavári Kálmán bácsi volt, 
most már lassan 3 éve Pallagi 
Imre az edzőnk.

Eddig az óvoda nagycsoportjá
tól 10 éves korig járhattak az ér
deklődő gyerekek heti 4 órás ed
zésre. Pallagi Imre nem szívesen 
válna meg 4 éve nála tanuló ta
nítványaitól, ezért szeptembertől 
12 éves korig, 3 korcsoportban 
szeremé folytami az edzéseket.

Az edzésprogram elvégzése 
mellett ebben a tanévben is rend
szeresek voltak a barátságos és 
bajnoki mérkőzések. (Ebből egy 
kicsit kevesebb jutott a kicsik
nek, a 6-7 éveseknek, mivel ők 
csak a második félévben kaptak 
először „igazi ellenfeleket”.) 

Barátságos mérkőzéseken több
ször is fogadtuk a hévízgyörki és 
a kartali gyerekeket, s ez fokozta 
mindannyiuk lelkesedését. De 
az igazi szenzációt a bajnoksá
gok jelentették: Góliát Kupák, 
iskolák közötti bajnokságok, 
Szegfű Kupa, Gold Star Kupa, s

legutóbb - június 17-én - a Nép
stadionban megrendezett Sziget 
Kupa. Ezek az egész napos játé
kok feledhetetlen élményt jelen
tettek és az őket kísérő, buzdító 
szülőknek egyaránt. Szinte hihe
tetlen, hogy 8-10 éves kis focis
ták képesek elkápráztatni és tűz

be hozni a közönséget. Kár len
ne kihagyni! Csak legyenek to
vábbra is lelkes és megszállót 
szervezők, testnevelők, szakem
berek és támogatók, akik ezt 
folytatják. S nemcsak ebben a 
sportágban.

Korpás Lászlóné

Csalódást 

okoztak az ifik
Június elején zárult a 2000/2001. 
évi bajnokság.

Csapataink helyezései: 
Serdülők 9. hely 19 pont
Ifjúságiak 10.hely 15 pont 
Felnőttek 5. hely 23 pont

A körzeti bajnok a Pécel csapata 
lett, így feljutott a megye II. osz
tályába.

Az FC elnöksége június 9-én tar
totta szokásos évadzáró értekez
letét, melyen értékelte a teljesít
ményeket. A serdülők helyezése 
az elvárásnak megfelelő. A gye
rekek még kicsik a többi csapat
ban szereplőkhöz képest, kb. két 
év múlva végezhetnek az élboly
ban. Az ifiktől csalódás a 10. hely, 
s a hozzáállásuk sem megfelelő. 
A felnőtt gárda képességéhez 
mérten jó  helyezést ért el, kettő
vel előbbre lépett tavalyi ered
ményéhez képest. A KERT- 
VILL-CENTRUM ajándékainak 
köszönhetően az elnökség tárgy
jutalomban részesítette az edző
ket és Kaszás András kapust, va
lamint Pakuts Barnát, a legtöbb 
gólt elért játékost. Az FC elnök
sége megköszönte ajátékosok, az 
edzők éves munkáját, valamint 
Tóth József egyéni vállalkozó 
hasznos támogatását.
A következő bajnokságra tör

ténő felkészülésről és a jövőről 
július 11-én, az Aszódi Tükör 
nyomdába adása után dönt az el
nökség.

Türcsán István
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A tetőn azóta sincs fólia

M eggyűlt az Aszód FC baja a fákkal
Mint arról már korábban beszámoltunk, a viharos pünkösdi szél 
alapos kárt tett az Aszód FC épületében. A ház mellett álló ha
talmas, kéttörzsű nyárfa egyik törzse kitört és a tetőre zuhant Az 
első becslések 300 ezer Ft-os kárról szóltak, ám a Műszaki Iroda 
munkatársai által nemrégiben készített felmérés szerint a kár en
nél jóval nagyobb összegre, mintegy 650-700 ezer Ft-ra rúg.

A labdarúgóklubnak már koráb
ban is gondot okoztak a pálya 
környékén álló fák. A hatalmas 
gyökerek szétnyomták a tégla- 
kerítést, így most mindenki aka
dálytalanul járkálhat a területen. 
A fák kivágása folyamatban 
van, de a munka - ki tudja, miért 
- egyelőre áll. A gond az, hogy

az idejáró gyerekek többsége 
(kedden és pénteken Focisuli 
van) éppen a legveszélyesebb 
helyen igyekszik bejutni a sport
klub területére.
A székházban esett kár szóba ke
rült a legutóbbi képviselő-testü
leti ülésen is, annál is inkább, mi
vel a nagyobb kár megelőzése ér

dekében mielőbb meg kell javít
tatni a tetőt. Az épület nem volt 
biztosítva. A képviselők úgy dön
töttek, hogy a munkára három ár
ajánlatot kémek, és a legkedve
zőbb feltételt benyújtó kivitelezőt 
bízzák meg a feladattal.
Több képviselő szóvá tette, hogy 
a sportpálya környéke nagyon el
hanyagolt, s ez nem csupán pénz
kérdés. Az újabb beázás ellen fó
liát kellett volna kifeszíteni, ám 
erre a mai napig nem került sor. 
Lapunk megkereste Túrosán Ist
vánt, a sportkör elnökét, aki el

mondta: valóban nincs fólia a 
tetőn, mert nem tudták úgy kife
szíteni, hogy azt a szél ne tépje 
le. A padlásra terítettek le szige
telőanyagot, hogy a plafon ne 
ázzon tovább.

*

A baj sosem já r egyedül. Az el
nök arról is tájékoztatta szer
kesztőségünket, hogy az egyik 
éjszaka ismeretlen tettesek fel
törték a  sportkör büféjét, és el
lopták az árukészlet egy részét, 
valamint egy rádiómagnót két 
hangfallal.
A kerítést is meg kellene csinál
tatni...

R.Z.

Költői gondolat
Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része 10. A megfejtés harma
dik része (zárt betű: E)4 L.He- 
gyekbepélő, kecskéhez hasonlí
tó állami2) Hegycsúcs 14. Római 
5 15J4éwton 16. Hiányosan te
téz! (tői József Attila verse 2 L 
Irodai kapocs 23. Szó eleme 25. 
Véleményét... (egyetért) 28. A 
végén meszeltl' 29. Ipszilon 30. 
Némán nézi 3 D  XX.sz-i írónk 
(... I s tv á n ja i Ételízesítő 35. Ze
nei hang !36. ... de Janeiro 37. 
REÁ 38. Néma zene! 39. Oxi
gén 40. Evakuálás kezdete! 41. 
Lószerszám 44. Fiatalember 48. 
Nagyi németül (OMA) 49. Ne
mesgáz 50. Nem szoroz 53. De
hogy! 54. Hatharmad! 55. A fe
jünket tartja 57. Nagyon régi 60. 
Bentről.

Függőleges: 1. Névelő 2. Dal
lam 3. Erre fele! 4. Megye párat
lan betűi! 5. Szobába 6. Spanyol 
autójel 7. Gabonaféle 8. Perec 
darab! 9. Igazán 10. Átmérő 13. 
Sakkjátszma vége 17. Fehér ital

18. Észak 20. Éjfélig tart 21. A 
megfejtés negyedik része 22. 
Üres mozi! 24. Muzsika 26. A 
megfejtés második része 27. 
Ürmérték 32. A tó jege teszi 33. 
Érkezik röv. 34. Részére 40. Fér
finév 42. Pest megyei város 43. 
Állóvíz 45. Mese egynemű betűi 
46. ... Ono (John Lennon özve
gye) 51. Kén vegyjele 52. TKA 
56. Atom szélei 58. Nehéz fém 
59. Igevégződés 61. Jód vegyje
le 62. Nitrogén.

-sz r-
*

A megfejtést augusztus 3-ig lehet 
be-küldeni nyílt levelezőlapon, a lap 
al-járól kivágott és felragasztott rejt
vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtárcímére:

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

A helyes megfejtést beküldők kö
zött a Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozásra be
váltható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű könyv- 
utalványát sorsoljuk ki.

*

Júniusi számunk megfejtése: u.13. ) kedvezett, akiknek postán
küldjük el a nyereményt.

“Ezüst derűvel ráz a nyír Gratulálunk nyerteseinknek!
egy szeli öcskét és leng az ég"

A szerencse ezúttal Szegedi 
Lajosnak (Podmaniczky u 9.) és 
Kaszás Józsejhének (Csengey

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!
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Aszódi Tükör Szerkesztősége 
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