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TŰKOR
A HM pénzt remél az aszódi ingatlanokból

Városunknak csak két épület megszerzésére van esélye?
Bár a város bejelentette igényét az aszódi honvédségi in

gatlanok térítésmentes megszerzésére, úgy tűnik, hogy 
mindössze két épület - a Vécsey Károly Helyőrségi Klub és a 
Nőtlen Tiszti Szálló - megszerzésére van esélye, mivel a hon
védelmi tárca - nehéz anyagi helyzetére hivatkozva - a de
cember 31-én megüresedő ingatlanok eladását tervezi. 
Minderről Sztán István nyá. ezredes, a laktanya volt pa
rancsnoka tájékoztatta a képviselő-testületet, és egyben ar
ra is felhívta a figyelmet, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
Ingatlankezelési Hivatalának főigazgatója mit sem tud a vá
ros igényéről. Az önkormányzat a törvényes előírásoknak 
megfelelően, az előírt határidőt betartva augusztus 31-ig 
megküldte igényét a Kincstári Vagyon Igazgatóságnak.

Nem kis tétről, egyes becslések szerint közel 2,5 milliárd Ft 
sorsáról döntenek az elkövetkezendő időszakban. A március-

(folytatás a ó.oldalon) A helyőrségi klub kapujára január 5-én kerül lakat

Lapunk TARTALMÁBÓL:
- Ha késve is, de létrejött a képviselő-testület és 
a nevelőtestület informális találkozója (4. oldal)
- 200 millió Ft felé közelít a költségvetési hiány

(7. oldal)
- Az Aszód FC vezetése többet várt a csapattól

(31. oldal)

BetCeAem feűé

Közeledik a karácsony, s én 
lélekben a napkeleti bölcsek 
nyomába szegődöm. Betlehem 
felé tartok. Várjatok, jó embe
rek! Én is jövök! Elszántan, 
szinte már konokul taposom az 
utat, mint egy távgyalogló. 
Kell akitartás. Betlehem ugya
nis messze van.

Kedves útitársaim! Már 
megbocsássatok, de hadd kér
dezzem meg; ti milyen, aján
dékot adtok majd az Újszü
löttnek? Látom, hoztatok ezt- 
azt. Aranyat? Manapság azt lá
nyoknak szokás adni, és in

kább csak akkor, ha már na
gyobbacskák lesznek. Töm
jént? Mirhát? Az az igazság, 
hogy ezek a holmik már ki
mentek a divatból. Errefelé azt 
sem tudják, eszik vagy isszák. 
De, ha gondoljátok, elvihetlek 
benneteket egy-két áruházba 
körülnézni. Ott aztán van vá
laszték! Néha még akcióban is 
ki lehet fogni egész jó dolgo
kat. Persze, azért nem árt vi
gyázni. Mert hát, - mifelénk 
így mondják; - nem mind 
arany, ami fénylik. De mit is 

(folytatás a 29. oldalon)
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Önkormányzati hírek

2005. november 9.

■ A képviselő-testület ezen 
az ülésen elsőként egy korábbi 
határozatát módosította. Ko
rábban döntött a grémium ar
ról, hogy a Városi Óvoda új 
óvodai csoportot indíthat 
2006. január 2-től. Ennek aha- 
táridejét hozták előbbre, még
pedig december 15-re, annak 
érdekében, hogy a város a ki
csik után járó normatív állami 
támogatást megkaphassa.
■A következő napirendi 

pontban a Közművelődés Ott
hona vezetőjének, Rácz Zol
tánnak az intézmény működé
séről szóló éves beszámolóját 
hallgatta meg és fogadta el a 
képviselő-testület. A döntés
hozók a határozat kiegészíté
seként azt kérték, hogy a Köz
művelődés Otthona egy prog
ramfüzet megjelentetésével 
segítsen a város - azon belül 
minden intézménye - jövő évi 
rendezvényeinek koordinálá
sában.

■ Három millió Ft éves ön
kormányzati támogatást ha
gyottjóvá a képviselő-testület 
az Aszódi Tükör 2006. évi 
megjelenésére. Ez megegye
zik az újság 2005. évi költség
vetési keretével. Az Aszód 
Televízió működését eszköz
használattal segíti a város. 
Utóbbi témáról előző szá
munkban Kovács Tamás alpol
gármester írt hosszabb léleg
zetűcikket.
■ Négy önkormányzati intéz
mény esetében előirányzatok
kal kapcsolatos összegeket 
zárolt a képviselő-testület, mi
vel valószínűleg visszafize
tési kötelezettség fogja terhel
ni őket. Előre igényelt állami 
normatív támogatásról van 
szó, amelyet az intézmények a 
vártnál kisebb gyermeklét
szám miatt nem vehetnek 
igénybe.
■ Döntött a grémium a kép
viselők 13. havi tiszteletdíjára 
félretett összegek zárolásának 
feloldásáról, valamint a pol
gármester és az alpolgármester 

jutalmazásáról. A témával 
részletesen, külön cikkben 
foglalkozunk.
■ Újabb, ezúttal egy gödöllői 
cég jelentett be területvásár
lási kérelmet. A vállalkozás 
faipari termékek gyártásával 
foglalkozik, és az aszódi ipari 
parkban kíván megtelepedni. 
A tulajdonosok azt a telket 
nézték ki maguknak, amire 
korábban a Kelemen Komplex 
Kft. jelentette be igényét, ám 
később elállt a vásárlási szán
dékától. A gödöllői cég 1350 
Ft/négyzetméter+AFA áron 
vásárolhatja meg a területet.
■ Tartós területhasználati

Nem emelkedik a képviselők tiszteletdíja
A 13. havi juttatásuk kifizetésre kerül

Tekintettel a jövő évi, vár
hatóan nagy összegű műkö
dési hiányra, egyelőre nem 
emelkedik a képviselők tisz
teletdíja. Feloldotta ugyan
akkor a grémium a 13. havi 
tiszteletdíjára vonatkozó zá
rolást, és döntött a polgár
mester és az alpolgármester 
jutalmazásáról is.

A hatályos költségvetési 
törvény 2005. január elsejétől 
35 ezer Ft-ban állapította meg 
a köztisztviselői illetményala
pot. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a 10 ezernél több lakosú 
településeken, illetve azon ön
kormányzatok esetében, ame
lyek körzetközponti feladatot 
látnak el, az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíja maxi
mum 98 ezer Ft-ban állapít
ható meg.

Az aszódi képviselő-testület 
nem használta, nem használja 
ki ezt a lehetőséget. 2004 
októberében - 8 %-os emelést 
követően — bruttó 50 ezer Ft- 
ban határozta meg a képviselői 
tiszteletdíjat.

A november 9-i testületi ülés

kérelemmel jelentkezett be az 
önkormányzathoz a Hetednapi 
Adventista Egyház aszódi 
missziója. A kis protestáns 
gyülekezet jelenleg Aszódon, 
a Művelődés Háza kistermé
ben szombatonként tart isten
tiszteletet, de természetesen 
nem ezt tekintik végleges meg
oldásnak. Egy imaházat kíván
nak a városban építeni, amely
hez egy arra alkalmas területet 
kértek tartós bérlet igénybevé
telével. A bizottságok a Kon
doros téri közterületet tartották 
alkalmasnak erre a célra, és a 
napirend tárgyalása során a 
képviselők is támogatták ezt az 
elképzelést. Szavazáskor 
ugyanakkor nem született mi
nőségi többség (7 igen, 4 nem 
szavazat). Ezt követően óva
tossá vált a grémium, és egyet
értett azzal a képviselői javas- 

nek ismét napirendi pontja volt 
a képviselők tiszteletdíja, 
azonban már az előterjesztés is 
jelezte, a döntéshozók egye
lőre nem kívánnak változtatni 
a mértékén, tekintettel a 2006- 
os költségvetés nagy összegű 
hiányára. Maradt tehát az 50 
ezer Ft-os összeg. A bizottsági 
elnökök továbbra is 6000 Ft- 
ban részesülnek az ülést elő
készítő munkáért, és nem vál
tozott a bizottsági üléseken va
ló részvételért járó tiszteletdíj 
sem. Ez a képviselők esetében 
2500 Ft, míg a bizottságok 
nem képviselő tagjai esetében 
6000 Ft.
Feloldotta ugyanakkor a kép

Állatorvosi ügyelet
December 17-18.: dr. Márton János 30 400-9819
December 24-26.: dr. Szőke Zsolt 20 956-6529
December 31-2006. január 1.: dr. Márton János
Január 7-8.: dr. Németh Mihály 30 275-4718
Január 14-15.: dr. Szőke Zsolt
Január 21-22.: dr. Márton János

lattal, hogy mivel egy teljesen 
újszerű használati módról van 
szó, elsőként a terület tartós 
használatba adásáról szóló 
szerződéstervezet szülessen 
meg, amit a képviselő-testület 
szeretne véleményezni.
■ Telekkijelölés volt a tes

tületi ülés következő napirendi 
pontja, ezt követte a Csengey 
iskola költségvetési tételének 
zárolása, amelyről előző szá
munkban már írtunk.

■ A Jelentés a lejárt határ
idejű határozatokról című 
napirendi pont tárgyalása so
rán megint csak előkerült a 
tanintézmény, pontosabban az 
ott tapasztalható munkahelyi 
légkör, és az annak javítására 
tett kísérletek. E témával külön 
cikkben foglalkozunk. A kép
viselő-testület ezt követően 
zárt ülésen folytatta munkáját.

viselő-testület a saját 13. havi 
tiszteletdíjára elkülönített ösz- 
szeg zárolását, tekintettel arra, 
hogy a város várhatóan tel
jesíti a 2005. évi költségvetést. 
Döntöttek a polgármester és az 
alpolgármester jutalmáról is. 
Bagyin József polgármes
ternek - az előterjesztésnek 
megfelelően - kéthavi béré
nek megfelelő összeget, bruttó 
945 ezer Ft-ot szavazott meg a 
grémium. Kovács Tamás al
polgármester munkája elisme
réseként egyhavi tiszteletdíj
ban részesülhet, amely bruttó 
157.500 Ft jutalmat jelent.

R. Z.

::
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2005. a sikeres pályázatok éve!
Mit végeztünk az esztendőben?

Közeledik 2005. karácsonya, 
és néhány nap múlva új nap
tárakat kell elhelyezni az író
asztalunkon, melyen már a 
2006-os év napjait/Iapjait fog
juk fogyasztani. Év végén, az 
ünnepek közeledtével számot 
vethetünk idén elvégzett mun
kánkról, sikereinkről és ter
mészetesen kudarcainkról. Ve
gyük sorra, melyek azok a fel
adatok, amelyeket a város mű
ködése során sikerült elvé
gezni, és mi az, amivel adósak 
maradtunk.

Általánosságban az idei évről 
elmondhatjuk, hogy az igen 
magas költségvetési forrás
hiány miatt csak későn kezd
hettük meg a 2005-ben terve
zett feladatok megvalósítását, 
ezért ezek egy része áthúzódik 
2006-ra. A forráshiányra be
nyújtott pályázatunkat az ille
tékesek csak júniusban fogad
ták el, addig minden beruhá
zási forrást tartalékolni kellett 
működési kiadásainkra. Saj
nos későn „ébredtünk” piac
csarnok ügyben, a pályázatot 
az orrunk előtt zárták le. Sze
rettünk volna pályázni város
központ-fejlesztésre használ
ható pénzekre, de a rende
lkezésre álló tervek nem voltak 
elegendőek az előírások telje
sítéséhez, ezért nem tudtunk 
ezzel a lehetőséggel élni.

A tervezettnél később kezd
tük meg a volt fesztivál téri 
utak elkészítésére szóló köz
beszerzési pályázat kiírását is. 
A megyéhez beadott útépítési 
pályázatunk sikeres volt, ez
zel mintegy 12 millió Ft-ot 
nyertünk a terület belső útja
inak építésére. Ebből és a te
lekeladásokból befolyt ösz- 
szegből megrendeltük a nyer
tes kivitelezőtől az útépítés és 
- ezzel párhuzamosan - a csa
padékvíz elvezetés megvaló
sítását. A munka november
ben elkezdődött, várható befe
jezése 2006. májusában lesz.

Régi adósságunk volt a Falu
járók út 5/1, 5/2 épületek 
előtti parkolási anomáliák or

voslása. A parkoló gépkocsik 
szinte teljesen elfoglalták ajár- 
dát, ezért a gyalogos forgalom 
az úton zaj lőtt, itt tolták a baba
kocsikat is. A csapadékvíz el
vezető árok befedésével kiala
kított parkoló elkészültével a 
járda ismét teljes szélességé
ben, rendeltetésszerűen hasz
nálható, az átadással egy- 
időben megfordult a megszo
kott egyirányú közlekedés a 
volt IMI- óvoda körül.

A 2004-ben befolyt kom
munális adóból megrendelésre 
került a Dózsa György út- 
Béke út-Béke kert által ha
tárolt terület rendezési terve. 
A pályázat útján kiválasztott 
tervezőirodának 2006. első ne
gyedévére kell a terveket elké
szíteni, s ezt követően indul
hat meg a további szakági ter
vezési munka.

Elkészült az ipari terület 
villamos hálózatának, közvi
lágításának kiépítése, jelen
leg útépítési munkák folynak a 
területen, a kőszórt útalap 
műszaki átadása a napokban 
zaj lik le. Az iparterület közmű
vesítésére 2005-ben több, mint 
15 millió Ft-ot költöttünk. 
Több telken építkeznek, az 
első csarnokban már termelő
munka folyik.

Elkészítettük és engedé
lyezték a posta előtti új gya
logátkelő terveit. A zebra saj
nos mindeddig azért nem való
sult meg, mert az engedélyező 
hatóság kötelezően előírta a 
közlekedési lámpák létesíté
sét is. A lámpák költsége 
mintegy 5-7 millió Ft; termé
szetesen a közút kezelője, a 
PEMÁK nem hajlandó ezt az 
összeget (sem) vállalni. Ennek 
átvállalása vagy csökkentése 
érdekében további egyezteté
sek várnak ránk.
Sikeresen pályáztunk új 

városi bölcsőde építésére. 
139 millió Ft-ot nyertünk, 
mégis üröm az örömben, hogy 
a kértnél kisebb összeget 
hagytak jóvá, ezért a terveket 
át kellett dolgozni és, olcsóbb, 

de funkcionálisan egyenértékű 
épületet kell készítenünk. Je
lenleg az új tervek jóváhagyá
sa történik, az építkezés op
timális esetben 2006. tavaszán 
kezdődhet el.

2005. szeptemberében meg
történt a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola főépületé
ben nyáron zajlott felújítási 
és átalakítási munkák mű
szaki átadása. A pályázati 
forrásból megvalósuló projekt 
jelenleg az informatikai esz
közök közbeszerzését készíti 
elő. Az új eszközök -többek 
között 26 munkaállomás, lap
topok, projektor, kamera, digi
tális fényképezőgép - 2006. 
februárjában kerülnek beszer
zésre.
Ha már a sikeres pályázatok

nál járunk, meg kell említeni a 
GAMESZ által benyújtott és 
azóta elfogadott pályázatot új, 
nagyértékű hulladékszállító 
jármű beszerzésére. A mint
egy 30 millió Ft-ba kerülő kor
szerűjármű már az új gödöllői 
központi lerakóba kerülő kom
munális hulladék gazdaságos 
szállítását teszi majd lehetővé.

A város lélekszámának növe
lése érdekében indított lakó
területbővítés eredményekép
pen -11 híján - minden önkor
mányzati tulajdonú közműve
sített építési telket értékesí
teni tudtunk. Városunk lélek- 
szám-növekedésének első ör
vendetesjele, hogy 2006. j anu- 
árjától új csoportot kell indí
tanunk a Városi Óvodában, 
mert a megnövekedett gyer
meklétszám megkívánj a.

Végül szeretnék röviden szót 
ejteni a 2006-os évről. Az elő
jelek nem túl biztatóak. A vá
ros forráshiánya sajnos tovább 
^emelkedik, és ez nagyban be
szűkíti önkormányzatunk 
mozgásterét. Ennek ellenére 

2005. december 31-én 24 órakor 
pezsgős koccintás a Szabadság téren!

szeretnénk tovább folytatni az 
útépítési programot, több utca 
engedélyes terve várja a meg
valósulást. Megkezdődik az új 
bölcsőde építése, mely volu
menében az utóbbi 10 év leg
nagyobb beruházása lesz. Vár
hatóan tavasszal indul a me
gyei fenntartású Petőfi Gim
názium bezárt tanuszodájá
nak rekonstrukciója, az őszi 
tanévkezdetre egy mindenben 
megújult, korszerű sportléte
sítmény várja majd a gyere
keket és a mozogni vágyó 
aszódiakat.

Remélhetőleg rendeződik a 
megüresedő honvédségi ingat
lanok sorsa, ezekből szeret
nénk minél többet térítésmen
tesen tulajdonba kapni. Ter
vezzük az iparterület további 
bővítését, hiszen a jelenlegi 
közműépítési munkák is ebbe 
az irányba mutatnak. A 2005. 
évi kommunális adóbevétel
ből -ez mintegy 4 millió Ft-a 
Baross utcában, a Rendelő
intézet és a Javítóintézet főbe
járata előtti csapadékvíz-elve
zetést szeretnénk megoldani, 
valamint ugyanitt kulturált 
parkolók kialakítására kerül 
sor. A fenti célok és sok más 
megoldásra váró feladat meg
valósításának érdekében fo
lyamatosan figyeljük a hazai 
és az uniós pályázatokat, 
remélve, hogy pályázataink az 
idei esztendőhöz hasonlóan si
keresek lesznek.

Rövid beszámolóm elején a 
karácsonyi ünnepek közeled
tére utaltam. írásom végén 
ezért engedjék meg, hogy min
den aszódi polgárnak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket, 
jó egészséget és boldog új esz
tendőt kívánjak.

Kovács Tamás 
alpolgármester
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Ha késve is, de létrejött a képviselő-testület 
és a nevelőtestület informális találkozója

A legutóbbi képviselő
testületi ülésen ismét napi
rendi pont volt az iskolaügy. 
A képviselők most kaptak tá
jékoztatást arról, mi volt az 
eddigi menete a grémium 
által korábban elhatározott 
helyzetfeltárásnak. A napi
rend tárgyalása során kide
rült, nemcsak az iskola tan
testületének egysége meg
osztott, az ügy megoldásá
nak lehetséges módozatait 
tekintve a döntéshozók véle
ménye sem egyezik.

Mint arról előző számunkban 
beszámoltunk, szeptember 28- 
án a képviselő-testület a tanév
kezdésről hallgatott meg tájé
koztatót, majd hosszas vita 
után úgy döntött, hogy infor
mális találkozó keretében 
igyekszik megismerni a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskola 
tantestületének véleményét, 
ők hogyan látják az iskolában 
kialakult helyzetet. Közismert, 
hogy az iskolavezetés munka
ügyi perben áll két dolgozó
jával, és ez, illetve az előzmé
nyek megosztották a tantestü
letet. Az egyik eset az országos 
sajtóban is nyilvánosságot ka
pott.

Az eredetileg tervezett me
netrendet azonban nem sike
rült tartani, az október 30-ig le
bonyolítandó találkozó nem 
jött létre, a képviselő-testület 
november 30-ig csupán a pe
dagógusokkal kitöltetett elé
gedettség-felmérő teszt ered
ményeit ismerhette meg. Igaz, 
eközben a művelődési bizott
ság folyamatosan dolgozott, 
valamennyi munkaközösség
gel és érdekvédelmi szer
vezettel leült átbeszélni a ki
alakult helyzetet, hogy ennek 
alapján a képviselő-testület elé 
tegyen egy javaslatsort.

A képviselő-testületi ülés 
menetrendjének elfogadása 
előtt Puskás Péter, az ügyrendi 
bizottság elnöke arra kérte 
képviselőtársait, engedjék 
meg, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban 
megszabott időtartam erejéig 
az egyik felperes, Király Gab
riella tanítónő kaphasson szót, 
Búzás János képviselő pedig 
egy, ugyancsak az iskolával 
kapcsolatos beadvány meg
tárgyalását kezdeményezte. A 
képviselők mindezekhez hoz
zájárultak.

Király Gabriella elsőként 
arról a két éve tartó folyamat
ról beszélt, amely alatt szerinte 
az iskola vezetése folyamato
san a periférirára igyekezett őt 
sodorni, bebizonyítva, hogy 
nincs szükség a munkájára. 
Érzése szerint azért, mert ő az 
intézmény irányítóinak mun
kájával kapcsolatban folya
matosan jelezte szakmai ag
godalmait, munkavállalói, 
szakszervezeti vezetői nemtet
szését. Mára betegállomány
ban lévő, fölösleges munkaerő 
lett, amely ellen azért sem 
tiltakozhat, mivel az önkor
mányzat időközben létszám
leépítésről határozott. Pedig 
szerinte az iskolában három 
olyan munkakör is van, amely
nek bármelyikét felajánlhatná 
az iskolavezetés, bizonyítva, 
hogy nem alkalmaz diszkrimi
nációt. Ehelyett szeptember 
óta már a második „hibrid” 
állást kínálják föl, amelyet ő 
nem tud elfogadni.
A tanítónő elmondta, az általa 
korábban indított munkaügyi 
per visszavonását és a közös 
megegyezést fontolgatta, ami 
- állította - jelzésértékű arra 
nézve, hogy nem kíván min
denáron háborúskodni. Csak
hogy - ahogy ez a hozzászó
lásból kiderült - nem sikerült 
közös nevezőre jutni, rá
adásul az üggyel kapcsolatos 
tárgyalásra éppen őt nem hív
ták meg. A tanítónő nyolc és 
fél havi járandóságot kért - 
szerinte a pénz a létszámle
építés kapcsán igényelhető ál
lami kompenzáció révén az 
önkormányzat rendelkezésére 
áll-, ám úgy tudja, hogy ezt a 

róla döntők sokallották. A 
pedagógus ennek hatására úgy 
határozott, eláll a megegye
zéstől.
Bagyin József polgármester az 
elmondottakkal kapcsolatban 
továbbra is úgy foglalt állást, a 
kialakult helyzet az iskola bel- 
ügye, a megoldást az intézmé

Nincs szabad álláshely...
Szabad álláshely nincs a Csengey Gusztáv Általános Is
kolában -tudta meg lapunk. AKirály Gabriellának legutóbb
- már a második alkalommal-felkínált munkakör egy 12,5 
órát kitevő napközis állás a sajátos nevelést igénylő gyer
mekek csoportjában - ez a kapott tájékoztatás szerint nem 
igényel speciális végzettséget -, illetve matematika és rajz 
tárgyak tanítása 5. És 6. osztályokban, amelyhez a tanítói 
ké-pesítés elegendő. Mivel erre jelenleg nincs ember, az 
intéz-mény a napközit, illetve a matematika órák 
megtartását bel-ső helyettesítéssel oldja meg, míg a 
rajzórákat óraadó peda-gógus tartja.

Közös megegyezés esetén...
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében 
akkor illeti meg a közalkalmazottat végkielégítés, ha a köz
alkalmazott jogviszonya felmentés, rendkívüli lemondás 
vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következ
tében szűnik meg. Közös megegyezés esetén végkielégítés 
adható, de nem kötelező, a mértéke pedig alku tárgya.
Amennyiben viszont a munkavállaló rendkívüli lemon
dással kívánja közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni
- amelynek egyik oka a törvény szerint az lehet, ha a munká
ltató olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti 
jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi - jogosult a vég
kielégítés törvényben megszabott mértékére.
A GAMESZ táj ékoztatása szerint, bár az iskolának létszám
leépítést kell végrehajtani, az iskolavezetés a túlóra és a bel
ső helyettesítések terhére ajánlott fel állást a tanítónőnek, 
amit Király Gabriella közös megegyezéssel kívánt volna 
megszüntetni. (A képviselő-testületi ülésen ezt a szándékát 
vonta vissza - a szerkesztő megj egyzése.)

nyen belül, a jogszabályi kere
tek között kell megtalálni. Az 
önkormányzatnak valóban 
lehetősége van az elbocsátott 
dolgozó után visszaigényelni a 
neki adott - ugyancsak jogsza
bályhoz kötött - javadalma
zás összegét, de ebben a folya
matban csupán a visszaigény
léshez szükséges pályázat be
nyújtása a feladata. A polgár

mester ezek után a következő
ről szavaztatott: tudomásul 
veszi-e a képviselő-testület az 
elhangzottakat, és azt, hogy a 
tanítónő által felvetettek olyan 
munkáltatói feladatok, amik
nek a kezelése a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola fel
adata. A szavazás során 6 igen,

2 nem voks született, 3 tartóz
kodás mellett.
A nemmel szavazó Búzás 
János a Hetek című országos 
hetilapnak az aszódi iskola
üggyel kapcsolatos két cikkére 
utalva megjegyezte, ha a kép
viselő-testület így foglalt ál
lást, akkor az a feladatuk, hogy 
megvédjék a mundér becsü-

(Folytatás az 5. oldalon)
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Ha késve is, de létrejött a képviselő-testület 
és a nevelőtestület informális találkozója

(Folytatás a 4. oldalról)
letét, és ne adjanak teret az új
ságnak a témával kapcsolatos 
további cikkekre. A képviselő 
a fentebb említett beadvá
nyában azt kifogásolta, hiába 
hoztak arról határozatot, hogy 
október 30-ig a képviselő
testület meghallgatja az alsó és 
a felső tagozatos tantestületet, 
ez november 3 0-ig sem történt 
meg (A november 9-i ülésen - 
amelyen Búzás János nem vett 
részt - Puskás Péter szintén a 
határidőből való kicsúszást ki
fogásolta, illetve azt, hogy a 
helyzet feltárása nem az elfo
gadott metódus szerint tör
ténik - a szerkesztő megjegy
zése). A városatya szerint nem 
először fordul elő, hogy egy 
képviselő-testületi határozatot 
nem teljesítenek. Utalt arra, 
korábban is azért kérte egy 
rendkívüli testületi ülés össze
hívását - amelyet viszont a 
képviselő-testület nem szava
zott meg mert félt, hogy az 
ügy ellaposodik. A városatya 
erősen fogalmazva azt mond
ta, sajnálja, hogy a képviselő
testület inkább bevállalja a 
tunyaságot, csendben marad, 
és egy-két áldozatot kívánó 
magatartást tanúsít. Ezt köve
tően a határozat be nem tar
tásának okáról kérdezte a pol
gármestert. A város első em
bere azzal érvelt, hogy mos
tanra készült el a művelődési 
bizottság javaslata, amely az 
iskolával kapcsolatos teendők 
csaknem teljes összegzése. 
Mivel Gersei Ferenc, a bizott
ság elnöke még nem volt jelen, 
a polgármester azt kérte, meg
érkezte után foglalkozzanak a 
témával. Búzás János tovább
ra is a szeptemberi határozat 
be nem tartásának okát firtatta, 
illetve arra kért igennel vagy 
nemmel történő választ, hogy 
a polgármester elismeri-e a 
mulasztást. Bagyin József úgy 
reflektált, kényes ügyről van 
szó, és személy szerint ö csak 
olyan döntést tud felvállalni, 

amelyet a képviselő-testület 
minden fontos részlet megis
merését követően hoz. Java
solta, a grémium a művelődési 
bizottság előterjesztését köve
tően foglaljon állást, időfe- 
csérlés történt-e vagy az ügy 
megoldását elősegítő munka. 
Bár a polgármester ezt köve
tően sem válaszolt igennel 
vagy nemmel, a vita nem foly
tatódott, mivel Búzás János 
képviselő elhagyta az üléster
met.

Az “egyebek” napirendi 
pontban a képviselő-testület 
előtt Gersei Ferenc olvasta fel 
a bizottságnak a kialakult 
helyzetre vonatkozó elemzé
sét, amely a munkahelyi lég
kör elmérgesedésének valószí
nűsíthető okait éppúgy tartal
mazza, mint az egységesítést 
segítő javaslatokat.
Jogosnak tűnt ugyanakkor az a 
Huszár László által feltett kér
dés, hogy mi lesz a javaslatok 
sorsa. Kötelezik az iskolát a 
betartatásra? Mert ha igen, ak
kor az már az iskola belügyébe 
való beavatkozás. Erre az a vá
lasz érkezett, hogy a javasla
tokat gyakorlatilag a pedagó
gusok hozzászólásai adták a 
különböző szintű beszélgeté
sek alkalmával.

Viszonylag hamar kitűnt, 
hogy ezt a problémakezelést 
nem minden képviselő tartja 
megfelelőnek, mint ahogy a 
tantestületi egység megbomlá
sának okát is másnak tulajdo
nítják. Puskás Péter arra a le
vélre hivatkozott, amelyet ok
tóber 14-én juttatott el az alsó 
tagozatos munkaközösség a 
képviselőknek, és amelyben 
tételesen felsorolják az igazga
tónő által okozott sérelmeket. 
Az ügyrendi bizottság elnöke 
szerint néhány tétel munkálta
tói intézkedést érdemelt volna 
meg, majd úgy vélekedett, 
hogy a legfőbb problémát az 
igazgatónő - akinek a munkája 
a pályázatok, fejlesztések te
rén egyébként elismerésre 

méltó - kiszámíthatatlan visel
kedése jelenti, és akinek a fi
gyelmét fel kellene hívni arra, 
hogy felelős a helyzetért. A 
képviselő ugyanakkor arra is 
utalt, a nevelőtestület felelős
sége is tetten érhető abban, 
hogy a helyzet idáig fajult.
Rigó Lászlóné arról beszélt, 
hogy nem lehet olyan légkör
ben eredményesen tanítani, 
ahol a pedagógusok félnek, 
diszkriminációtól tartanak, 
mert ezt a gyerekek is megér
zik. Éppen ezért kérte a pol
gármestert, hogy mint munkál
tató hasson oda, vessen véget a 
problémának, mert ez nem 
belső ügy. Csakhogy Kissné 
Kulybus Gizella címzetes fő
jegyző a napirendi pont tár
gyalása közben felhívta a 
figyelmet, az igazgató mun
káltatója a képviselőtestület, 
és nem a polgármester. Márpe
dig a grémium éppen a testületi 
ülés kezdetén döntött arról, 
hogy a feladatkezelés a Csen- 
gey iskola dolga.

A város első embere a hoz
zászólásokra adott válaszá
ban elmondta, mindenképpen 
azt szerette volna, hogy a kép
viselő-testület úgy menjen el a 

Közlemény
Az Aszód Helyőrség Szociális és Kulturális Alapítvány ku

ratóriuma köszönetét mond mindazoknak, akik személyi jöve
delemadójuk egy százalékával 2005-ben is támogatták az alapít
ványt.

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az alapítvány számlájára 
beérkezett 422.470 Ft-ot összhangban az alapító okiratban fog- 
lalakkal a személyi állomány szellemi és fizikai regenerálá
sára, a testületi szellem erősítésére, az internet-hozzáférés bizto
sítására fordítottuk.

Tisztelettel kérjük, hogy 2006-ban is támogassák alapítványun
kat adójuk egy százalékával!

Adószámunk: 18671898-1-13
Számlaszámúnk: OTP Bank Aszód 11742166-20010678

Köszönettel: Zeher Zoltán alezredes
A HSZKA kuratóriumának elnöke

közös beszélgetésre, hogy a 
problémát minden oldalról 
megközelítették, és mindenki 
elmondhatta a véleményét. A 
levélre is utalt, amely szerinte 
egy adott csoport véleményét 
tükrözi, és nem minden peda
gógusét. Chugyik Jánosnak 
arra a kérdésére, lát-e esélyt, 
hogy az igazgatónő változtat a 
túlságosan is indulatvezérelt 
magatartásán, azt válaszolta, 
hogy a vezető tisztában van a 
hibáival, és ígérte a változta
tást.

A képviselő-testület lapunk 
nyomdába kerülésének nap
ján, december 13-án találko
zott a nevelőtestülettel. Ekkor 
ismerhette meg valamennyi 
pedagógus a már említett ja
vaslatokat. Az viszont csak ké
sőbb derül ki, hogy tudnak-e 
élni az oktatási törvény által 
biztosított intézményi autonó
miával vagy azoknak a képvi
selőknek lesz igazuk, akik úgy 
foglaltak állást, a probléma 
gócpontjának rossz meghatá
rozása csak azt eredményez
heti, hogy minden marad a 
régiben. Márpedig ez senkinek 
nem lehet az érdeke.

Rácz Zoltán
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A HM pénzt remél az aszódi ingatlanokból
A városnak csak két ingatlan megszerzésére van esélye?

(Folytatás az 1. oldalról)
bán végzett felmérések szerint 
nagyjából ennyit érhet a de
cember 31-ével bezárásra ítélt 
aszódi laktanya és a város te
rületén található honvédségi ob
jektumok. A becslésben a be
építetlen terület értéke nem is 
szerepel.

A laktanya felszámolásának 
hírére az aszódi önkormányzat is 
lépett, egy ad-hoc bizottságot 
hozott létre, amely összefoglaló 
jelentést készített. Bár a bizott
ság - amelynek munkájában 
Sztán István, akkor még a lakta
nya parancsnokaként szintén 
közreműködött - az objektum 
paramétereinek megismerését 
követően jelezte, hogy a lak
tanya megszerzésére - annak ki
váló földrajzi adottsága, fővá
roshoz való közelsége - vajmi 
kevés az esély, az önkormány
zat úgy döntött, valamennyi in
gatlan térítésmentes megszer
zésére benyújtja az igényt, pon
tosan megjelölve, hogy az egyes 
épületeket milyen célokra kíván- 
ja hasznosítani. Egyeztetés 
történt a hévízgyörki önkor
mányzattal is, mivel a laktanya 
egy részének, a mellette lévő 
gyakorlótérnek pedig a teljes te
rülete közigazgatásilag e tele
püléshez tartozik. A dokumen
tum megérkeztét a KVI vissza
igazolta.

Az üggyel kapcsolatban az 
elmúlt hónapokban nem szi
várgott ki információ. Az idő
közben nyugdíjba vonult Sztán 
István ugyanakkor a minap ta
lálkozott a Honvédelmi Minisz
térium Ingatlankezelési Hivata
lának főigazgatójával, Csák Gá
borral, aki arról tájékoztatta, 
hogy a HM mindenképpen be
vételhez szeretne jutni, ezért a 
laktanya 106 hektáros területét 
nyílt pályázat útján értékesíteni 
kívánja. Ugyancsak szeretné 
eladni a város több, honvédségi 
tulajdonban lévő ingatlanát, így 
a Honvéd presszót és aFalujárók 
úti ABC épületét. A nőtlen tiszti 
szálló december 31-én, a Vé- 

csey Károly Helyőrségi Klub 
pedig 2006. január 5-én zár be. 
Ezek sorsa a következő lehet: 1. 
bérleti szerződés keretében to
vább üzemelnek, 2. a város lob
bizhat a tárca vezetőjénél, hogy 
a tulajdonába kerüljenek az 
épületek, 3. nyílt pályázat útján 
értékesítik őket. A város belte
rületén, az állam tulajdonában 
lévő, de a honvédség kezelésé
ben álló földingatlanok, és az 
azokon lévő közművek térítés
mentes átadásának nincs aka
dálya.

Az információkat Sztán Ist
ván ezredes azért igyekezett 
mielőbb megosztani a képvi
selő-testülettel is, mivel kide

Költeni bőven kell a nőtlen tiszti szállóra is

rült, az említett hivatal főigaz
gatójához nem jutott el az önkor
mányzat kérelme. (Sztán István 
lapunknak, majd a képviselő
testületnek is jelezte, ö kezdettől 
fogva azt javasolta, hogy a város 
a kérelmét három helyre küldje 
el.) A hivatal vezetője most egy 
hét határidőt szabott, hogy az 
iratok eljussanak hozzá.

A Honvédelmi Minisztérium 
vagyongazdálkodásával a HM 
Vagyongazdálkodási Főosztálya 
foglalkozik. Külön épületben 
működik viszont a HM Ingatlan
kezelési Hivatala. Az önkor
mányzat a visszaigényelt ingat
lanok lajstromát a főosztályra is 
megküldte, amely augusztus 29- 
én arról értesítette, hogy a HM 

felméri, mely ingatlanokra nem 
tartanak a továbbiakban igényt, 
és ezen épületek listáját meg
küldik a Kincstári Vagyon Igaz
gatósághoz. November 16-án 
újabb levél érkezett a Főosztály
tól, amelyben az állt, hogy 
Aszód kérelmét elküldte az In
gatlankezelési Hivatalnak. En
nek ellenére a hivatal vezetője 
nem tudott róla.

Aszód július 21-én két hon
atyának, Szabó Imrének és 
Gulyás Róbertnek is eljuttatta 
ingatlanszerzési igényét, csa
tolva hozzá a szükséges irato
kat, kérve, hogy lobbizzanak a 
gazdasági tárca vezetőjénél, 
támogassa egy nagybefektető 

ide történő letelepítését. Bagyin 
József tájékoztatása szerint ez a 
szál is elakadt, a két honatya 
mindmáig nem tudott időpontot 
kicsikarni a minisztertől.

Bár az önkormányzat szabá
lyosanjárt el, pontosan betartot
ta a határidőket, és a törvényben 
előírt helyen jelentette be igé
nyét, a bürokrácia útvesztő
jének köszönhetően ez végül ép
pen abba a hivatalba nem jutott 
el, amely kiítja a pályázatokat. 
Ha pedig nyílt pályázat kerül 
kiírásra, mondván, nem tudtak 
Aszód igényéről, hiába derül ki a 
későbbiekben a mulasztás, az ér
tékesítést már nem lehet vissza
vonni.

A város önkormányzata most 

ismét nekifut az ingatlanszer
zésnek. A város első embere újra 
kérte a megyei közgyűlés el
nökét, próbáljon párbeszédet 
kezdeményezni a honvédelmi 
tárca vezetőjével. Sztán István 
szerint a megszerzésre legin
kább esélyes két obj életűm ese
tében a bérletbe vétel lehető
ségét sem szabad elvetni a vá
rosnak, mert ez fontos lépése 
lehet a későbbi tulajdonszerzés
nek.

Az önkormányzat természe
tesen azonnal elküldte a kért 
iratokat az Ingatlankezelési Hi
vatal vezetőjének, megerősítve 
korábbi igényét, de jelezve, a 
Vécsey Helyőrségi Klub és a 
nőtlen tiszti szálló esetében a 
bérlés lehetőségét is elfogadha
tónak tartja. Képviselői kez
deményezésre a grémium pedig 
felhatalmazta Sztán Istvánt, 
hogy Aszód érdekeit a város 
képviselőivel közösen képvi
selje az ügymenetben és az ille
tékes honvédségi hivatalokban. 
A volt helyőrségparancsnok a 
minisztériumban azért is har
colt, hogy a laktanyában maradt 
bútorzatot és egyéb felszerelést 
az önkormányzaton keresztül 
szociális intézmények kaphas
sák meg. Tóth Gábor ország
gyűlési képviselő arról tájékoz
tatta lapunkat, hogy ez ügyben 
már felvette a kapcsolatot a túrái 
és a domonyi szociális otthon 
vezetőivel, akik szívesen élné
nek a lehetőséggel.

Döntés született a laktanyai 
könyvtár ügyében is. A mintegy 
20 ezer kötetből 4500-at a 
Városi Könyvtár vesz át, de jut a 
könyvekből Bagra, Ikladra, Do- 
monyba és Hévízgyörkre is.
A helyőrség múzeumi tárgyai, és 
azokat az ereklyék, amelyeket a 
laktanya működésének elisme
réseként kaptak, az aszódi Petőfi 
Múzeumba kerül. A laktanyában 
lévő Petőfi szobrot az Evan
gélikus Gimnáziumban állítják 
fel.
Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Költségvetés: a hiány 200 millió forint felé közelít

Közel 30 millióval kevesebb az állami normatíva
182 millió Ft a különbség a 

város 2006. évi költségveté
sének bevételi és kiadási ol
dala között. Ez csaknem 40 
millió Ft-tal több a 2005. évi 
forráshiánytól. A nagymér
tékű növekedés oka egyér
telműen annak köszönhető, 
hogy az állami normatíva 
több tíz millió Ft-tal csök
kent. A szám egyébként még 
nem végleges, néhány tétel 
esetében a kormány vissza
lépett a csökkentéstől, illetve 
módosított annak mértékén.

A 2006. évi költségvetési 
tervezet jószerével egyetlen 
pozitív vonással büszkélked
het: ha kismértékben is, de nőtt 

a lakosság létszáma: 5921 fő
ről 5937 főre. A növekedés va
lójában nem 16 fő, mivel saj
nos idén is többen haláloztak 
el, mint amennyien születtek.

Bár a kormány folyamatosan 
azt hangoztatja, hogy jövőre 
nő az önkormányzatok bevé
tele, a számok egész mást mu
tatnak. Városunknak ahhoz, 
hogy minden feladatát elvé
gezze, 1 milliárd 291 millió 
625 ezer Ft-ra van szüksége, 
ám a bevételi oldalon ennél 
182 millió Ft-tal kisebb összeg 
szerepel. Az állami normatív 
támogatások összege - amely 
eddig sem egyezett a feladatok 
elvégzéséhez szükséges pénz
ügyi forrás mértékével - az 

ideihez képest 32 millió Ft-tal 
csökken. Néhány tétel eseté
ben teljesen megszűnt az ál
lami támogatás. Példa rá a köz
oktatás területe, ahol 2006-ban 
egy fillért sem ad az állam a 
DSK (Diáksport Kör) tevé
kenységre, vagy például a pe
dagógus minőségi bérezésre. A 
lecsökkent központi támoga
táson túl előírták, hogy az ál
lami támogatásokból 12 millió 
900 ezer Ft-ot kötelező céltar
talékként megtervezni, ez pe
dig tovább növeli a hiány ösz- 
szegét.
A költségvetési koncepció 
tárgyalása során elhangzott, 
amint a parlament elfogadja a 
2006. évi központi költség

vetést és véglegesíti a norma
tív támogatások mértékét, 
azonnal el kell készíteni a vá
ros költségvetését. A gyorsa
ságra való törekvés oka egy
részt az, hogy mielőbb be
nyújtható legyen az önhiki 
pályázat, másrészt, hogy el
kezdődhessen, illetve folyta
tódjon atakarékossági koncep
ció kidolgozása. A pénzügyi 
szakemberek szerint minimum 
150 millió Ft-ra le kell csök
kenteni a hiányt, ahhoz, hogy a 
mértéke kezelhető legyen.
A költségvetési koncepcióval 
kapcsolatos részletekkel kö
vetkező számunkban részle
tesebben foglalkozunk. R. Z.

Kábeltelevízió: emelkedő díjak, új csatorna
A rákötés ára változatlan marad

Az idei esztendő Aszódon 
akár a helyi kábeletelevíziózás 
mérföldkövének is tekinthető, 
hiszen az év végére gyakor
latilag teljesen lefedi a várost 
ez a szolgáltatás, emellett el
indult a képújság és az Aszód 
Televízió is megkezdte műkö
dését. Jelenleg is folynak a há
lózatépítési munkálatok, még
pedig a Béke kert és Jónásfalva 
környékén. Az itt lakók leg
később karácsony környékén 
csatlakozhatnak a hálózatra. 

Ugyanakkor Mezei Dániel, az 
Amozi Kft ügyvivője elárulta, 
marad egy-két fehér folt. Ilyen 
például a Malom köz, ahová 
egyelőre nem tudnak kábelt 
húzni. A város építési ren
deletének értelmében a főút
vonal melletti lámpatesteket 
nem használhatj ák ilyen célok
ra, más irányból viszont osz
lopok híján nem tudják megkö 
zelíteni az utcát.

Az előfizetőknek nem túl jó 
hír, hogy a szolgáltató emeli az 

árait. Az alapcsomag ezentúl 
havi 1880 Ft-ba, a bővített 
csomag 2980 Ft-ba kerül majd. 
A HBO mozicsatorna ára 
viszont változatlanul 2.500 
Ft/hó marad. Nem emelked
nek a rákötési díj ak sem.
- Tudom, ilyenkor mindenki 
az inflációra, és a költségek 
növekedésére hivatkozik. Ter
mészetesen ezt mi sem hagy
hattuk figyelmen kívül, de úgy 
gondolom, hogy már év 
közben is igyekeztünk plusz

szolgáltatásokkal kompen
zálni a várható díjemelést 
kommentálta az árváltozást az 
ügyvivő. - Új csatornákkal 
jelenkeztünk, mint például az 
MTV zenecsatoma és a Car- 
toon Network. Januártól pedig 
indul a nagyon sokak által kért 
Sport 2. Folyamatosan végez
zük a fejállomás korszerű
sítését is. Nagyon bízunk ben
ne, hogy 2006-ban újabb csa
ládok igénylik majd a szolgál
tatásunkat. R.Z.

Kezdődik 
az uszoda 

felújítása
Lapunk nyomdába adása 

előtt értesültünk arról az 
örömtelinek mondható hírről, 
mely szerint december 13-án 
nekifognak az uszoda felújí
tásának. Ha minden a tervek 
szerint halad, a sportkomp
lexum májusban fogadja újra 
az úszni vágyókat.

Önkormányzati tájékoztató
Ezúton értesítjük a lakos

ságot, hogy Aszód Város Ön
kormányzata megbízásából 
csapadékvíz-elvezető csator
na épül a Nyár utcában a 2. 
számtól a 20. számig, a páros 
oldalon, a zöldsávban, a Pap
földi utcában 1. számtól a 
Podmaniczky utcáig és a Nyár 
utcában a páratlan oldalon a 
Papföldi utcától a Szent István 
utcáig. Viacolor jellegű dísz
burkolatú út épül az un. Fesz

tivál tér belső utcáiban, úgy
mint a Szent István utcában, a 
Géza fejedelem utcában, a 
Szent László köz déli részén és 
fi Podmaniczky utca 27-35. 
számú sorházas beépítésű in
gatlanok előtt.
A munkaterület átadása 2005. 
november 21-én megtörtént: 
Kivitelező:
Bola 95 Kft. Szentendre Ró
zsa u. 14.
Műszaki ellenőr:

Marton Zoltán Aszód Rákó
czi u. 14/a

Az önkormányzatot Bagyin 
József polgármesteren túl Fe
hér Endre műszaki irodave
zető (T: 28 500-685) és Virágh 
Bálint műszaki főelőadó (T: 28 
500-690) képviseli.
Az építési munkákat 2006. jú
nius 15-ig be kell fejezni. Az 
építés ideje alatti kellemetlen
ségekért szíves elnézésüket 
kérjük.

Fehér Endre
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Az összetartozás jelképét viseljük
Szalagavató az Evangélikus Gimnáziumban - végzős szemmel

Azt gondolom, a mostani 
tanév életünk egyik legfonto
sabb és legemlékezetesebb 
ciklusa, az érettségivel az élén. 
Bár ennek a vizsgának a köze
ledte még csak most, a szalag
avatón tudatosult jónéhá- 
nyunkban.

Szeptember óta készültünk 
erre a napra. A szalag színének 
kiválasztásától kezdve a tánc
lépések elsajátításáig számos 
feladat várt ránk. A meghívók 
rendelése, a tűzés alatti zene 
kiválasztása, és persze műsor 
készítése, melynek hiánya a 
szalagavató előtt két héttel j ób
ban kétségbe ejtette az osz
tályfőnökünket, BertaNóra ta
nárnőt, mint minket, az osztály 
tagjait együttvéve. Végül az 
utolsó hétre ez is elkészült az 
egyik kreatív osztálytársnőnk 
jóvoltából. Jól haladtunk a 
táncpróbákkal is, amelyeket 
kétségtelenül a legjobban él
veztünk az egész készülődés
ből. Az évfolyam három osz
tálya három különböző táncot 
választott. Az A osztály sa- 
viannával, egy spanyol tánc
cal készült, a B-sek a '20-as 
évek Amerikájából léptek elő, 
a C osztály pedig a Grease 
című musical zenéjére, a 60-as 
70-es évek stílusában táncolt.

Teltek a hetek, hónapok, és 
azon vettük észre magunkat, 
hogy a főpróbán rockyzunk. 
Másnap pedig már végzősként 
vonultunk be a berendezett, 
feldíszített tornaterembe. Ün
nepi istentisztelettel, dr. D. 
Szebik Imre püspök úr szolgá
latával kezdődött a szalagava
tó, majd dr. Roncz Béla igaz
gató úr és a tizenegyedikesek 
köszöntő beszéde következett, 
hogy aztán szólítsanak minket 
a szalagtűzésre. Egyszer csak 
ott álltunk a meghívottak előtt, 
meghatottan, tele gondolatok
kal. Emlékeztünk az együtt 
töltött évekre, az itt szerzett 
barátságokra és azokra az em
berekre, akik segítettek ab
ban, hogy eljuthassunk idáig. 
Boldogan és büszkén ballag-

Eljött a várva várt pillanat
tünk vissza a helyünkre, rózsá
val a kezünkben és szalaggal 
az egyenruhánkon. Ezt köve
tően a mi köszönőbeszédünk 
következett, hogy aztán köszö- 

Köszönet a segítségért!
Szeretnem megköszönni mindazok segítségét és támoga

tását, akik kisfiam, Török Péter Bécsben történő gyógyke
zeléséhez hozzájárultak. Két és fél éve küzdünk egy daganatos 
betegséggel, melynek a kezelését Becsben kellett folytatnunk, 
mivel Magyarországon már nem volt lehetőség további gyógy
módra. Péter a kezeléseket lelkileg jól viseli, de fizikailag erő
södnie kell, mert a kezelesek nagyon megviselik. Ha valakinek 
kérdése lenne a kisfiam gyógyulásával, kezelésével kap
csolatban vagy segíteni szeretne a további külföldi kiadásokban, 
az alábbi telefonszámon érdeklődhet vagy bankszámla számra 
utalhat, amit hálával és köszönettel fogadunk.

Telefonszám:
06 203147-045
Bankszámlaszám:
ERSTE Bank Gödöllő 11600006-00000000-15181518

KöszönettekTörök István

Helyreigazítás
A “Helyőrség elköszön” című kiadványban - amit remélem, 

hogy a tisztelt Olvasó megkapott, kimaradt néhány olyan intéz
mény neve, akiknek szerettem volna megköszönni több évtizede 
tartó segítségét. A hibáért elnézést kérek.

Ezúton szeretném megköszönni a GAMESZ vezetőjének és 
munkatársainak az együttműködést. Kívánok nekik további 
gyümölcsöző munkát!
Ahibáért még egyszer szíves elnézésüket kérem.
Végezetül minden aszódi polgárnak kellemes karácsonyi ünne
peket és boldog új esztendőt kívánok.

Sztán István

netünk jeléül szalagot tűz
zünk tanárainkra.

Az ünnepség második része a 
végzős osztályok műsoraival 
kezdődött. Projektoros vetítés

sel és énekkel készültünk, 
amelynek végén minden osz
tály egy-egy csokor virággal 
mondott köszönetét az osztály
főnökének: a C osztály tanulói 
Berta Nóra tanárnőnek, a B- 
sek Fáczán Zoltán tanár úrnak, 
az A-sok pedig Homoki Gá
bornak. A műsor az aulában, a 
szalagavatós táncokkal folyta
tódott. Eszeveszett készülő
dés, sminkelés, utolsó lépés- és 
pörgetéspróba előzte meg a 
fellépésünket. Mosolyogva, 
vidáman táncoltunk, és ha té
vesztettünk is, nem foglalkoz
tunk vele. Úgy éreztük, hogy 
már nem is ez a lényeg, moso
lyogtunk tanárainkra, rokona
inkra és egymásra. Boldogok 
voltunk, hogy együtt lehetünk.

Atáncokat az állófogadás kö
vette, amelyen egy szűkebb 
kör, a személyes meghívottak 
vehettek részt. Újra bemutat
tuk táncainkat, felszabadultak 
voltunk, nyugodtabbak, de 
mindenekelőtt: boldogok. Azt 
hiszem, ezekben a pillanatok
ban semmi sem tudta volna le
mosni az arcunkról a mosolyt.

Hétfőn mindenkinek a kabát
ján vagy a táskáján díszelgett a 
kis kék szalagocska, amely a 
felnőtt élet kezdetét, az érett
ségi közeledtét, a bizalmat, az 
összetartozást jelképezi. Igen 
az összetartozást: a közös él
mények, a próbák, az elvég
zendő feladatok nemcsak az 
osztályt kovácsolták össze, 
hanem az egész évfolyamot.

A szalagavató megszer
vezése illetve rendezése a min
denkori tizenegyedik osztá
lyosok feladata. Tavaly mi is 
teljesítettük ezt, így pontosan 
tudjuk mennyit dolgoztak a 
sorban utánunk következők 
azért, hogy a számunkra oly 
fontos napon minden tökéle
tesen rendben menjen. Ezúton 
szeretném megköszöni a vég
zősök nevében azt a rengeteg 
munkát, amelyet a rendezésbe, 
szervezésbe belefektettek a di
ákok és osztályfőnökeik.

Kovács Kitti
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Az el nem lopott öreg autók esetei
A roncsautó forgalomból való kivonásának törvényes lehetőségei

A Gödöllői Rendőrkapitány
ság illetékességi területén 
lakóktól egyre több olyan be
jelentés érkezik, amiben öreg, 
rossz vagy használaton kívüli 
gépkocsi eltulajdonítását je
lentik a rendőrség felé. A 
gépjárműbűnözéssel foglal
kozó nyomozóknak azonban 
feltűnt az, hogy ugyan ki és mi
ért lopta volna el a az öreg, régi 
(elsősorban kelet-európai) tí
pusú autókat, amik zömében 
még üzemképtelenek is. A 
nyomozások során több eset
ben gyanú merült fel arra, hogy 
a sértettől valójában nem is 
lopták el az autóját, csak nem 
tudott máshogy „megszaba
dulni” az ahhoz kötődő anyagi 
kötelezettségektől (pl. súly
adó, a roncsautó forgalomból 
kivonása stb.), és eddig egy

Szilveszterkor (is) tilos a petárdázás!
2005. november 23-án lépett 

hatályba a polgári célú piro
technikai tevékenységek fel
ügyeletéről szóló 155/2003. 
(X. 1.) kormányrendeletet mó
dosító 245/2005. (XI.8.) kor
mányrendelet. Ezen jogsza
bály szerint a pirotechnikai ter
mékek gyártását, tárolását, for
galmazását és felhasználását a 
megyei rendőrfőkapitánysá
gok engedélyezik.
A játékos pirotechnikai termé
kek forgalmazását az illetékes 
rendőrkapitányságoknak kell 
bejelenteni, tehát még ezeket 
sem lehet engedély nélkül áru
sítani!
Magánszemélyeknek:
- TILOS az I. és II. III. 
pirotechnikai osztályba tar-
tozó petárda birtoklása, vá
sárlása és felhasználása még 
szilveszterkor is!!! (A termék
gyári csomagolásán fel kell
tüntetni, hogy az melyik piro
technikai osztályba tartozik!) 
Aki ezt nem veszi figyelem
be, azzal szemben szabálysér
tési eljárás kezdeményezé- 

két esetben ezt bizonyítani is 
tudták.

Legutóbb egy 65 éves, Csö
mörön lakó férfi tett feljelen
tést, hogy 2005. november 15- 
én a háza előtt álló 18 éves 
Lada típusú személygép
kocsiját ismeretlen tettesek el
lopták. A büntetőeljárás során 
kiderült, hogy a jármű értéke 
alig éri el a pár tízezer forintot, 
azon már műszaki vizsga sem 
volt, illetve a férfi tanúkihall
gatása során beismerte, hogy 
nem is lopták el a kocsiját, ha
nem színesfém felvásárlók
nak adta el, ám a tőlük kapott 
papírral nem tudta az okmány
irodában kivonatni a forga
lomból. Ott közölték vele, 
hogy vagy bontási igazolás 
vagy rendőrségi feljelentés 
esetén vonhatják ki végleg a 

sére kerül sor.
- A II. pirotechnikai osz
tályba sorolt kis tűzijátékok 
körébe tartozó egyéb piro
technikai termékeket magán
személy év végén (december 
28-31.) Szabadon vásárol
hatja, illetve maximum bruttó 
3 kg-ig birtokolhatja is. Fel
használni azonban csak 
december 31-én 18 órától ja
nuár 1-én 6 óráig szabad!
- Az I. pirotechnikai osztály
ba tartozó játékos pirotech
nikai termékek egész évben 
szabadon vásárolhatók, fel
használhatók és egy személy 
egy időben 1 kg bruttó tömegig 
birtokolhatja.

December 1-től a Gödöllői 
Rendőrkapitányság egész ille

Rendőrségi tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányságon a 
fegyverrel, illetve a személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel 
kapcsolatos utolsó igazgatásrendészeti nap december 19-én 
lesz. Kérjük, hogy a fentieket vegyék figyelembe, mivel ezt 
követően ilyen jellegű ügyeiket csak 2006. januárjában tudják 
intézni.

forgalomból a nevén szereplő 
járművet. így a férfi bontási 
igazolás hiányában rendőrsé
gi feljelentést tett a valótlan 
lopásról.
Az idős férfi által elkövetett 

hatóság félrevezetése és hamis 
tanúzás bűncselekményt a Pest 
Megyei Ügyészég Nyomozó 
Hivatala fogj a vizsgálni.
Annak, aki valótlan tartalmú 

feljelentést tesz számolnia kell 
azzal, hogy a rendőrség ható
ság félrevezetése és hamis 
tanúzás miatt büntetőeljárást 
kezdeményez vele szemben.

Ezúton szeretnénk tájékoz.- 
tatni az állampolgárokat, hogy 
legálisan, a törvények betar
tása mellett az alábbi módon 
tudják használaton kívüli, 
roncs autóikat kivonatni a for
galomból:

tékességi területén, mind a 
közrendvédelmi, mind a bűn
ügyi állomány fokozottan fog
ja ellenőrizni a kormányren
deletben meghatározottak be
tartását a piacokon, a külön
böző elárusítóhelyeken, üzle
tekben, egyéneknél.
A jogsértő magatartást tanú
sítókkal szemben minden 
esetben szabálysértési eljárás 
kezdeményezésére és lefolyta
tására kerül sor!

Kérjük, hogy tartsák be a 
törvényeket, és az engedély
hez nem között pirotechnikai 
eszközöket is a használati út
mutató szerint, megfelelő óva
tossággal használják a szemé
lyi sérülések, anyagi károk el
kerülése érdekében!

■ 3500 kg-ot meg nem haladó 
megengedett legnagyobb 
össztömegű személygépko
csik és kis tehergépkocsik ese
tében Gödöllőn a Repülőtéri 
úton lévő Alcu-team 2000. Kft. 
veszi át a kivonandó gépko
csikat és azokhoz (ebben az 
évben még ingyenesen!!!) 
bontási átvételi igazolást ad ki. 
(A 3500 kg-ot meghaladó, 
legnagyobb össztömegű gép
kocsik esetében nem kell bon
tási engedély!)
Ezt követően a bontási iga
zolást, a forgalmi rendszámo
kat, a forgalmi engedélyt és a 
törzskönyvet a jármű forgalmi 
engedélyében szereplő tulaj
donos lakóhelye szerint ille
tékes okmányirodában kell 
leadni, ahol 1500 Ft-os szol
gáltatási díj ellenében végle
gesen kivonják a járművet a 
forgalomból.
A www.carrec.hu internetes 
oldalon bővebb tájékoztatást 
találnak, illetve ott a Magyar
ország területén működő átve
vőhelyek listáját is fellelik!

Abban az esetben, ha a tulaj do- 
nos nem tudja leadni a roncsot, 
mivel az már nincs meg, akkor 
büntetőjogi felelősségének tu
datában az illetékes okmány
irodában tesz egy nyilatkoza
tot arról, hogy ismeretlen sze- 
mély(ek)nek odaadta, eladta a 
roncsot, ezért nem tudja bon
tásra leadni és a bontási enge
délyt bemutatni. Ezt követően 
az okmányirodában egy kitiltó 
határozatot hoznak, és annak 
jogerőre emelkedésétől meg
szűnik a gépkocsi tulajdonos 
kötelezettsége az autóval kap
csolatos terhek fizetésére.

Kérjük, hogy tartsák be a tör
vényeket, ne sajnálják a pár 
ezer forintos ügyintézési költ
séget, mert sokkal „többe” ke
rül, ha egy Önök ellen indított 
büntetőeljárás főszereplőivé 
válnak!

Kerek Zita r. zászlós

http://www.carrec.hu
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Lóerő próba a Suzuki Sósnál!
SUZUKI

Látogasson el szalonunkba 2005. december 31-ig tartó 
tesztvezetésre, ahol kipróbálhatja a Suzuki összes modelljét!

Akik 2005. november 10. és december 10. között új Suzuki gépjármüvet vásárolnak, 
részt vehetnek egy sorsoláson, melynek fődíja egy nagy értékű BOR ülőgarnitúra.
Nyereménysorsolás; 2005. december 11.
• O Ft befizetés vagy 120 hónap futamidő
• ajándékcsomagok
• használt autó beszámítás kortól, típustól függetlenül.
Ráadásul ha most megrendeli új autóját téligumi garnitúrát adunk ajándékba!

TESZT AUTÓ 1 O% KEDVEZMÉNTSYEE!
• A kedvezmények nem összevonhatnak.

Az Ön 
márkakereskedője:
SUZUKI^^-

Bag, Dózsa Gy. u. 6.

Hatvan, Rákóczi u. 95.
Jászberény, Nagykátai út

szalon, szerviz:

szalon:

szerviz:

szalon, szerviz:

Tel./fax: 28/504-110;
Tel./fax: 37/342-353, 37/344-392;
TeL/faX: 37/349-409, 37/541-580;
Tel./faX: 57/515-510, 57/515-511;

hoi&ek boltja
KOSZTÜMHÁZ

Aszód, Deák F. utca 9. 
fAz ikladi úti virágbolttal szembeni

Kosztümök, 
szoknyák, 
blúzok, 
tunikák, 

kötöttáru stb.
folyamatosan

bővülő ánnálaszék!
Telefon: 28 500-Ó20

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Diám Bútor 
Egyedi bútorok 

készítése.

Szoba-, konyha-, 
tiztetberendei'és gyártása.

ázín- éó fonnaváUuszték!
Méretre vágás FALCO 
és KRONOSPAN 

BÚTORLAPOKBÓL: 
fehér: l4OOf=t/m2 

fautánzatok: 1600 Ft/m2 
Aszód. Deák F. utca 9. 
Telefon/fax: 28 500-621

Minden kedves jelenlegi és leendő vevőnknek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház) 
Pénzügyi munkatársaink több éves banki 
tapasztalattal és kapcsolatokkal vállalják:
♦ jelzálog, személyi, autóhitelek, 
hitelkártyák ügyintézését,
♦ egyéb pénzügyi szaktanácsadást,
♦ ingatlanok közvetítését.

Jogi munkatársunk, Oskó Gáborné dr. ügyvéd 
vállalja az alábbi jogi ügyekben való 
tanácsadást, és azok lebonyolítását:
♦ cégalapítás, változás,
♦ cégképviselet,
♦ ingatlanügyek,
♦ egyéb szerződések.
Az iroda nyitva tartása:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025 

ŐDíMÍEPÍMjÍWS

Oskó Gáborné dr.:
K-cs: 15-19
Telefon:
06 70 315-2328
28 400-602

28 400-602
Egyéb időpontban megbeszélés szerint!

Országos hálózatunk részére keresünk eladó, kiadó 
ingatlanokat!

“ÖRÖM ADNI, 
ÖRÖM KAPNI!” 

Jótékonysági felhívás 
Csatlakozzon 

kezdeményezésünkhöz! 
Ha van olyan tárgy vagy eszköz, amit 

szívesen felajánl a rászorulók 
részére, bizalommal hívja segítőinket, 
akik célba juttatják az adományunkat: 

Szovics Pál
20 9390-152 
Sándor János 
30 2972-671

Szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog
H új évet kíván Mindenkinek A 

az aszódi Fidesz-csoport! w
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SkodaFabia Classic 500 000 Ft 
kedvezménnyel, használtautó
beszámítás esetén.
Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 122-158 g/km.
A kép csak illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

Patócs Autóház
2100 Gödöllő,
Rigó u. 10.
Tel.: (28) 515-710
Fax: (28) 515-720
www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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Aszód, Kossuth Lajos út 71.
Tel:06-20/965-54-19
Tel:06-28/500-451

Http://www.extrasat.hu 
info@extrasat.hu 

Művelődési házzal szemben

Számítástechnikai és műholdvevő szaküzlet és szerviz
Vásároljon részletre akár

CREDIGEN^
befizetésével áruhitel

Your Rsiiabie Partner

ZXJcciös. Kon figvj ráciOK;
ZX konfigurációkra 2év szervízgaranciát vállealunk

XS BASIC
Asrock K7S41GX alaplap 
AMD Sempron 2200+ CPU 
256/400 márkás RAM 
40GB Maxtor HDD 
LG 52X CD-ROM 
Codegen 350W ház 
integrált VGA

XS Standard
AbitKV-80 Alaplap
AMD Sempron 2600+ CPU 
256/400 márkás RAM 
40GB Maxtor HDD
LG DVD-ROM 
Codegen 350W ház 
integrált VGA

XS Standard+|
Asrock K8S8x alaplap
AMD Sempron 2600+64 bit CPU
512/400 márkás RAM
Abit Radeon 9250 128MB VGA
80GB Maxtor HDD
NEC 3540 DVD-RW
Codegen 350W ház

XS HOME
Gigabyte K8N Triton alaplap 
iSempron 3000+ 64bit CPU 
1512/400 márkás RAM 
X600XT128MB VGA 
160GB Maxtor HDD 
LG 4165 DVD-RW
Codegen 350W ház

Bruttó: 51.900Ft Bruttó: 62.130FL Bruttó: 86.830Ft| Bruttó: 106.900Ft

LG 4165 DVD-RW: 10990F1
NEC 3540 DVD-RW: 10850 Ft
Pioneer 110 DVD-RW: 11990FI
Genius Webcam: 3990FI
Ali Radeon 9600 VGA: 17740Ft
Gigabyte 6600 VGA: 28900R
256MB 400Mhz Kingston RAM: 6860FI
512MB 400Mhz Kingston RAM: 12090F1

Z\l 1-1 I '. l,

Canon multifunkciós: 25150Ft
Canon IP 1500: 14550Ft
USB bluetooth: 4130Ft
LG DVD-ROM: 4750Ft
Genius 5.1 hangfalszett: 9990Ft
DVD tok: 30Ft-tól
Canon 24B patron: 31OFt
Canon 24C patron: 490Ft

Horizon 17” Fiat monitor: 26100Ft 
Horizon 19” Fiat monitor: 41100Ft 
Acer 17” LCD monitor: 58700Ft 
AMD Sempron 2600+ CPU: 13300F1 
Pen Drive 128MB: 2890Ft 
Pen Drive 256MB: 4490Ft 
Pen Drive 512MB: 8100Ft 
Fotópapír fényes A4 20 lap: 1200Ft 
Fotópapír 10X15 50 lap: 990Ft

Konfigurációk:
MSI 848P NEO-V alaplap 
Intel Celeron D 2,6GHz 
Apacer 265 MB DDR RAM 
WD 80GB HDD
MSI 9250 128MB
LG DVD-RW fekete
Cooler Master Alu ház 300W 
Genius KB-06X fekete bili. 
Genius Netscroll fekete egér 
Genius SP-J06 hangfal 
Apacer 128MB Pendrive 
operációs rendszerrel

■Bruttó: 115.900Ft 
57950Ft igényelhető vissza

Gigabyte K8NS alaplap 
AMD Sempron 2800GHz 
Apacer 512/400 DDR RAM 
Samsung 80GB HDD 
Sapphire 9250 128MB VGA 
LG DVD-RW
Modecom DÓM ezüst ház 
A4 Tech billentyűzet 
A4 Tech SWOP-35 egér 
A4 Tech AS-6 hangfal 
128 MB Pendrive 
operációs rendszer
PANDA Titanium ajándék
Bruttó 119.900Ft
i59950Ft igényelhető vissza

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

.7■■ ír legolcsóbban!

Péter Lajosné 
ASZÓD

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT

Tel: 28 401-691
Nyitya: H-P: 6-17-ig

__  Szó: 6-12-ig

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

Http://www.extrasat.hu
mailto:info@extrasat.hu
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Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.
Bonniért László 

Kartal Bartók Béla út 21. 
Tel.: 06 30 415-6641

nyitva tartás:
H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 

H^jelentkezés: 70 501-4339

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
REVIDERM Skin Peeler
♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, müszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagénes ráncfeltöltés.

Orogéria
Udvarház 

(Kossuth L. u. 3.)
Már hétfőnként is nyitva!
Folyamatosan bővülő kínálatunk:
- gyógytermékek,
- gyógyhatású készítmények,
- győgyteák, különleges filteres teák,
- táplálékkiegészítők, bioélelmiszerek,
- natúrkozmetikumok, illatszerek,
- minőségi szépészeti termékek

(L’Oreal, Rímmel),
- ajándéktárgyak,
- kristálytermékek.

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó.: 8-12 
Telefon: 28 400-179

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET jfg 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNVNKÚy

SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 
KQZPQHT

Aszód Malom köz 10. Telefon: 70 382-9929

* kozmetika,
* fodrászat: női-férfi-gyermek,
* műköröm, manikűr, pedikűr,
* szolárium: álló és fekvő,
* masszázsok: svéd, thai.

Akciós ajánlatunk szilveszterig
Szempillafestés, szemöldökigazítás, arcápolás: 
radír, masszír, pakolás, haivágás + 10 perc szolárium

2006. FEBRUÁR:
SZÉPSÉGVERSENY
(16-20 év közötti hölgyek jelentkezését várjuk)
2006. MÁRCIUS:
MENYASSZONYI RUHA 
BEMUTATÓ

FEKETE-FEHER
DIVATÁRU

Aszód Deák F. U. 8/a (Iklad felé) 
Tel.: 28 401-465; 20 9622-617 

Nyitva tartás: H: 14-17; K-P:8-17; Szó.: 8-12

ALKALMI RUHÁK
Színes blúzok 2990 Ft-tói, 
Felsők, tunikák 3300 Ft-tól 
Alkalmi kosztümök:

6990 Ft-tól,
Topok 3200 Ft-tól,
Fiatalos felsők 3300 Ft-tól

Csak minőségi magyar 
termékeket forgalmazunk! 
Kisebb átalakítások, 
hosszfelvarrás helyben, 
díjmentesen!

FEKETE RUHÁK
Kosztümök minden 
korosztálynak és méretben

5990 Ft-tól, 
nadrágok 2990 Ft-tól, 
Pulóverek nagy 
Választékban 2200 Ft-tól, 
felsők, topok 2490 Ft-tól, 
Diszkrét szövetöltönyök:

13.500 Ft,
Női gyapjúkabát 13.990 Ft, 
ingek, nyakkendők, sokféle 
kendő sál, férfi kardigán, 
pulóver stb.

Állandó kedvezmények!
H KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
W ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT.
3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. Tel.: 37/544-440, 37/544-450; www.renault60.hu

Ul

http://www.renault60.hu
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eoir
Aszód Kossuth Lajos u. 24. Tel: 28 400-559

Háztartási kisgépek Edények-készletek
- kézimixerek, turmixok,
- kávé-és teafőzők,
- gofri-és szendvicssütő,
- kény érsütőgép fi és 2 lapátos,
- kenyérpirítók, olajsütők,
- botmixerek, aprítok,
° vasalók, hajszárítók,
- hajkreppelők, hajvágók,
- borotvák,
- páraelszívó, porszívó,
- mikrohullámú sütő,

- étkészletek 12-18-30 részes,
- porcelán -■ üvegáru,
- állványos kávéskészletek,
- zotnáncos - inox edények,
I Tefal serpenyők,tepsik,
- római tál, kacsasütő tál,
- mák-és diódaráló, sajtreszelő,
E csillárok, lámpatestek, spotok,
- telefonok már 1990 Ft-tól,
- centrifuga, keverőtárcsás mosógép
- csaptelepek és teljes tartozékaik,

Mosógép - centrifuga - boyler alkatrészek -
Széles választékkal és kedvező árafcl váron régi és áj vásárlóimat, és segítek negoldani ajándékozási padjait!

ÜnnEPI nVITVA TARTÁS: SZOMBAT-VASÁRNAP; 9-12

IIRRII ®p°r*szere'</ 
vUDU sportruházat

SPORTSWEAR “
Aszód Kossuth Lajos u. 3. UDVARHÁZ

2005. DECEMBER 3HG: 
legyet fizet kettőt kap 

akció!
(Ajándék póló)

5000 Ft feletti vásárlás esetén 
OVII filmet adunk ajándéldia!

BOLDOG KiütöÖim
Mi 

VABU íiiMI

LRKRSRIRSZTÓ!
VÉDJE MEG OTTHONÁT 

A BETÖRŐK ELLEN!
LAKÁSRIASZTÓK

MÁR 60 EZER FT-TÓL,
BESZERELÉSSEL!

INGYENES FELMÉRÉS, 
FELÜGYELETI SZERVHEZ 
BEKÖTÉSI LEHETŐSÉG, 

VILLANYSZERELÉS.
TEL.: 30 258-0862; 30 250-4654

LAiry-xL
EXTRA méretű, divatáru
Aszód, Kossuth L. u.3

Tel.: 06-30 627-8481; 06 30 267-5545
Válogasson kollekciónkból!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

BOLDOG KARÁCSONYT!
Nyitva tartá^:H-P.: 9-17, Szó.: 8-1Z
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A SZÁMÍTÓGÉPEK ÖSSZESZERELÉSE, ÖZEMBEHELYEZÉSE DÍJTALAN!

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK! (A GÉPEK 2 ÓRÁN BEI.C

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Epson DX3.8 50

KELLÉKEK
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3- HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. GYÖNGYÖS KOHÁRY ÚT 5.

06/23 402-369 06/37 344-926 06/37 300-770
06/30 630-83-57 06/30 630-33-67 06/3098-79-43

2500 MHZ AMD SEMPRON CPU 2800+ S7S4 64bit AMD CPU 3000 MHZ SEMPRON 754 CPU
256/400 DDR MEMÓRIA 512/400 DDR MEMÓRIA 512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA

ATI Radeon 9250 128 MB VGA ATI RADEON 9250 128 MB VGA kBIT X600PRO 128MB PCI-E VG/ 
40 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD 80 GB MAXTOR HDD
LG DVD MEGHAJTÓ LG 4165 16X DVD ÍRÓ Pioneer 1WD 16X DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ CODEGEN HÁZ

FOTÓPAPÍR FÉNYES A/4 ( 20DB/CSOMAG) 1500.- 
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T!

MMNYILT!
WOOLKÁ1W 

divatház
ASZÓD, K0N00MS TÉR *1. (PIACTÉR)

Férfi, Női divatruházat,és Cipő, 
Nyitási akciós áraki

Aki ezt a kupont leadja az üzletben, 
lOOOFt engedményt kap, ha SOOOFt felett vásárol!

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS FOGÁSOKBAN GAZDAG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK!
fogási napló leadási határideje: 

Január 10.1

Megnyitottuk
Alkalmi és gyászruha 
üzletünket Aszódon

a Kossirtlh Lajos u. X szám alatt...
(az Állateledel bolt mellett)

- estélyi és alkalmi ruhák
- alkalmi tunikák,
- kosztümök,
- nadrágok, zakók,
- szoknyák, kötöttáru,
- gyászruhákhoz kiegészítők.

A - 5 % ÁFA-csökkentésen 
túl további 

10 % kedvezményt 
adunk!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig 
szombat: 8-12 óráig

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!
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NISSAN PICK-UP
klímával és ABS-sel
AKCIÓSÁN!
AKÁR KAMATMENTESEN! FULL LEHETŐSÉG!

5 személyes tehergépkocsi, ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSSEL 
THM 1.7% (30% önrész, 60 hónap futamidő, 

77,596 Ft/hó havi törlesztés, CHF alapon)
Magasabb önrész esetén AKÁR 0% THM.

NISSAN PRIMERA
1.9 DÍZEL 5 AJTÓS

FULL LEHETŐSÉG!
THM 1.8% (40% önrész, 84 hónap futamidő,

49,411 Ft/hó havi törlesztés, CHF alapon), 
Magasabb önrész esetén AKÁR 0% THM.

MICSODA FELSZERELTSÉG!
XENON fényszóró, ABS, 6 légzsák, tolató kamera, 

automata légkondicionáló, tempómat, ülésfűtés, 
CD lejátszó, 16" könnyűfém felni.

2005. D
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NISSAN GÖDÖLLŐ Kft. 2100 Gödöllő, Blaháné út 2. Tel.: 06 (28) 416 203, Fax:06 (28) 416 204

Honlap: www.nissangodollo.hu, E-mail: info@nissangodollo.hu

http://www.nissangodollo.hu
mailto:info@nissangodollo.hu
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Jellemű karácsonyi ünnepeket!
A Túrái 

Takarékszövetkezet 
áy |innepi nyitva tartasa:

Nyitva tartás! átüt, megbízás 
aznapi telj.

Pénztár

Dec. 23. péntek 8-14 8-12
Dec. 26. hétfő KARÁCSONY

8-13

Dec. 27. kedd 8-16 8-13 8-15
Dec. 28. szerda 8-16 8-10 8-15
Dec. 29. csüt. 8-12
Dec. 30. péntek ZÁRVA

8-10 8-11

Jan. 2. Hétfő 8-18 8-14 8-17
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy deviza utalása
ikat tárgyévi teljesítésre, hagyományos utalási rendszer
ben legkésőbb dec. 22-ig, a STEP 2 típusú utalások esetén 
dec. 28-án 12 óráig tudjuk befogadni. A bankkártyák 
utolsó feltöltése 2005-ben december 29-én történik, 2006- 
ban pedig elsőként január 2-án. Ha még nem rendelkezik 
VISA bankkártyával, MOST IGÉNYELJEN! 2005. de
cember végéig ezt ingyen megteheti, a Túrái Takarékszö
vetkezet az On karácsonyfája alá helyezi ajándékba a 
VISAElektron típusú bankkártyát.

A Takarékszövetkezet Igazgatósága

FIGYELEM!
A MARY-ITAEKIS KERES KEDÉS 

VÉGKIÁRUSÍTÁST TART!
MINDEN TERMÉKRE

10 % KEDVEZMÉNY!
Nyitva tartás december 31-ig:
Hétfő-péntek: 8-18-ig
Szombat-vasárnap: 8-13-ig
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A Túrái Takarékszövetkezet általános tájékoztatója

Tisztelt jelenlegi és leendő ügyfeleink!
Egy általános tájékoztatót szeretnénk adni Önnek a Taka

rékszövetkezet Betét- és Számlaüzletág termékeiről. Bővebb 
információval kirendeltségeink dolgozói készséggel állnak 
Ügyfeleink rendelkezésére.

BETÉT ÜZLETÁG TERMÉKEI:
KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV

A takarékbetétkönyv látra szóló, ill. 1 évre lekötött megtakarí
tási forma, amelyet magánszemélyek nyithatnak.

TAKARÉKSZELVÉNY
Olyan hagyományos okirati betét, amely meghatározott idő

re és fix kamatra szól. Magánszemélyek nyit hatják, és összeg
korlátozás nélkül helyezhetnek el betétet, fix kamattal a teljes 
futamidőre.

TAKARÉKLEVÉL
Különböző címletekben, fix összegre előnyomott, éven túli 

megtakarítási forma. Egy év elteltével minden egész hónap 
után kamat jár. Magánszemélyek válthatják.

HÓBETÉT
Havi változó kamatozású betétforma, mely lekötési ideje 

13 hónap. Magánszemélyek nyithatják.

SZÁMLA ÜZLETÁG TERMÉKEI
LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA

Magánszemélyek belföldi pénzforgalmának lebonyolítására 
szolgál.
Kapcsolódó szolgáltatásainkkal kényelmesen intézhető:
- közüzemi díjainak utalása (villany, víz-, gáz-, csatornadíjak 
stb.)
- eseti és tartós megbízásokat adhat fizetési kötelezettségeinek 
teljesítésére.

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
Vállalkozások fizetési forgalmának lebonyolítására szolgál. 

Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, illetve ala
pítványok, egyházak részére kerül megnyitásra.

BANKKÁRTYA
A bankkártya bárhol a világon szívesen látott korszerű kész

pénz helyettesítő fizetőeszköz. Kártyával történő vásárlás bel
földön és külföldön egyaránt díjmentes. Takarékszövetkeze
tünknél VISA ELECTRON kártyát igényelhet, me ly alkalmas 
készpénzfelvételre és vásárlásra.

Az alábbi kirendeltségeinknél található készpénz felvételére 
alkalmas automata:

Túra Bartók tér 21.
Galgamácsa Vasút út 10.
Dány Pesti út 47.
Püspökhatvan Szabadság u. 116.

LEKÖTÖTT SZÁMLABETÉT
Bankszámlával rendelkező ügyfeleink részére biztosított 

betétforma, mely a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek 
időleges lekötésére szolgál. Magánszemélyek, jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, illetve egyéni 
vállalkozók és egyéni cégek nyit hatják.

HOME BANK SZOLGÁLTATÁS
Takarékszövetkezetünk már hosszú évek óta - a magyar 

pénzügyi szektorban az elsők között - nyújt az otthoni számító
gépen használható házi bank szolgáltatást, amely segítségével 
könnyedén kezdeményezhet utalásokat, illetve valós időben 
tekintheti meg számlaforgalmát és egyenlegét otthona kényel
méből.

SMS EGYENLEGKÖZLÉS
Mind a lakossági bankszámlája, mind a pénzforgalmi bank

számlája egyenlegéről SMS-ben kérhet információt.

BIZTOS JÖVÖ" SZÁMLABETÉT
Tetszőleges összegű, gyakoriságú, az elhelyezés szempont

jából változatos formában történő, rugalmas megtakarítási for
ma, amely ötvözi a hagyományos takarékbetétkönyv és a köz
kedvelt számla mellett lekötött betét tulajdonságait. A szám
labetétben történő elhelyezésnek nem feltétele bankszámla 
megnyitása.

Takarékszövetkezetünk 49 éve szolgálja Tisztelt Ügy
feleinket. Továbbra is forduljon hozzánk bizalommal, válassza 
a Túrái Takarékszövetkezetet pénzügyeinek intézésére.

Ne feledje: Pénzügyeiben segít Önnek a Túrái Takarék
szövetkezet!

www.turaitakarek.hu

2170 ASZÓD Kondoros tér 1. (28-400-251)

http://www.turaitakarek.hu
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MOHI FOTO
Digitális Labo

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Npib/ct H-R 8-I7 Szó: 8-I2
2006-OS

FÉNYKÉPES NAPTÁRAKAT
KÉSZÍTÜNK 21X30-AS MÉRETBEN

CANON digitális fényképezőgépek 
magyar menüvel:

S2 IS 5 MP 12x optikai zoom 
képstabilizátor, kihajtható LCD monitor 

139t90ü Ft 119.900 Ft
A 620 7,1 MP 4x optikai zoom, 
kihajthatós LCD monitor

10&9S0 Ft 89.900 Ft
A 610 5 MP, 4x optikai zoom, 
kihajthatós LCD monitor

87^00 Ft 69.900 Ft

A LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER-
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

karácsony és újév között is új 
árucikkekkel és akciókkal 

várja kedves vásárlóit! 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁR: 
minden ami a fára és alá kerülhet:
- naptárak, regiszterek, memorandumok, képeslapok,
- írószerek,Jó minőségű festék-és színesceruza készletek,
- kreatív ügyességet fejlesztő Játékok, logikai készletek,
- teás-és kávéskészletek, igényes tálalók,
- ünnepiasztal-klegészítők, aprósütemények, édességek.

Továbbra is vállalunk fénymásolást, 
bélyegzőkészítést!

NYOMTATVÁNYOK KAPHATÓK!
SCITEC termékek akciója továbbra is tart!

Az új termékek árlistája megérkezett!
Ünnepi nyitva tartás:
DECEMBERBEN VASÁRNAPONKÉNT IS NYITVA: 8-12 
dec.24.: 8-1 2
dec. 25-26.: ZÁRVA
dec. 31.: 8-12-ig. &
JAN.2-8.: ZÁRVA V

További AKCIÓINK:
Fi« is fe fcipteretel

dllatszertdr

Ajánlatunk:
Telefonékszerek, tokok, kulcstartók, övék, 
plüssök, papucsok, párnák, pénztárcák, 
bögrék, tolltartók, nyakláncok, karkötők, 

karácsonyi dekorációk, gyertyatartók, 
illatszercsomagok, parfümök 

széles választékával várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Békéi, böíáW karácíonyí 
ünnepeket kívánunk!

Saját készítésű 
PÖTTÖM 

TERMÉKEK 
SAPKAK, RUGIK.

BODYK 
AKCIÓS ÁRON

ppttötn, kuckó
Aszód Kossuth L. u. 3.

(Udvarház)
Babakelengye, 

kisgyermekdiwű

Lí ffij Bébijátékok,
CJ ÉLJ kiságy,

ZN. járóka, 
jf egyéb kiegészítők

Nyitva tartás: H-P: 9-17; Szó.: 8-12 
telefon: 30 415-0368

Minden kedves vevőmnek kívánok 
A^kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet!

Képújság
—— A leggyorsabban 

juttatjuk el az Ön 
fontos információit aszódi, bagi.

hévízgyörki és galgahévízi 
ügyfeleihez! 

HIRDETÉSIELVÉTEI:
ASZÓD KOSSUTH LAJOS U. 59. 

Tel.: 28 402-321; 20 974-3040



22 Aszód/ yy 2005. DECEMBER

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket

és sikeres új esztendőt kíván a Volkswagen!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum GBdöllíő Rt.

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

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Amit a mézről tudni kell (4.)
Sorozatunk előző részében 
azokat a mézfajtákat mutat
tuk be, amelyekkel Önök a 
boltokban és a piacon gyak
ran találkozhatnak. Most 
essen szó azokról a fajtákról, 
melyeket csak ritkán lehet 
meglelni az elárusítóhelyeken:

Aranyvessző: ízletes, lágy, 
aranyszínű, késő nyári mézfaj
ta. Kristályosodásra erősen haj
lamos.
Ezüstfaméz: szürkészöld, opá- 
los. Illatos, jellegzetes aromájú 
mézfajta. Vegyes mézbe kever
ve ízjavító, kristályosodásra 
közepesen hajlamos.
Medvehagymaméz: a vörös
hagymával való rokonsága és 
mézének hasonlósága alapján 
joggal feltételezhető, hogy szin

tén gyógyító hatással van a lég
zőszervi megbetegedésekre. A 
méhek rendkívüli intenzitással 
látogatják az emyöszerűen cso
portosult fehér virágokat. Ilyen
kor a kaptárak előtt is érezhető a 
hagymaszag, de a mézen a pör
getés után már nem tapasztal
ható a jellegzetes illat. A méz 
nagyon kellemes aromájú, zöl
des árnyalatú, elég sötét színű 
csemege. Különlegesség!
Gyümölcsméz (többféle gyü
mölcsfa nektárjából készül): 
színe barnás, sötét árnyalatú, 
kristályosodási hajlama köze
pes, íze kesernyés, a barack
magét idézi. Csemegemézként, 
önmagában fogyasztják.
Pohánkaméz: sötét, szinte 
fekete, nehezen kristályosodik 
íze fűszeres, illata a disznóólát 

idézi: az ínyencek önmagában 
kedvelik.
Levendulaméz: borostyán
sárga, nehezen kristályosodik, 
illata kellemes, íze a fahéjat és a 
vaníliát idézi, önmagában, cse
megemézként nagyon könnyű 
megszeretni.
Szolidágóméz: sötétbarna, vi
szonylag gyorsan kristályoso
dik, illata erős, íze rendkívül za
matos, fűszeres, önmagában fo
gyasztandó desszertméz, emel
lett jól használható italok íze
sítésére is.
Őszirózsaméz: (Aster méz): 
világosbarna, egyenletesen és 
kis szemcsékben kristályosodik, 
illata markáns (némelyek szerint 
kellemetlen), íze jellegzetesen 
zamatos, krémméz előállításá
ra, italok ízesítésére és önmagá

ban fogyasztva is igen jól hasz
nálható.
Edesköményméz: sötétbarna, 
kristályosodási hajlama köze
pes, illata markáns, íze határo
zottan a dióét idézi - önmagá
ban fogyasztandó csemegeméz.
Édesharmatméz (erdeiméz, 
mézharmatméz): színe szinte fe
kete, legtöbb fajtája lassan kris
tályosodik - illata enyhe, íze 
markáns - önmagában fo
gyasztják, olykor italok ízesíté
sére használják (mivel ez nem 
virágok nektáijából, hanem er
dei növények leveleiről gyűjtött 
úgynevezett mézharmatból ké
szül, virágportartalma elenyé
sző, így pollenallergiások is 
megkedvelhetik)
(Folytatjuk)

ProbocskaiZita

Technikatörténet: a fény, a világítás biológiai hatásai
A jó világítás termelésnövekedést eredményez

Az Edison és társai által fel
talált szénszálas fényforrás óta 
nagyon sokat fejlődött a vilá
gítás tudománya. Ezt a techni
katörténeti fejlődést már ko
rábban bemutattuk az Aszódi 
Tükör 2001-es, 2002-es szá
maiban.

A fény látható sugárzó 
energia. Az elektromágneses 
sugárzás szemünk által ér
zékelt hányada. Az úgyne
vezett látható tartomány 380 
nm-tői 780 nm-ig térj ed.

Démokritusz görög filozófus 
már 2500 évvel ezelőtt arról 
panaszkodott, hogy az “em
berek az istenekhez könyö
rögnek egészségükért, de azt, 
hogy ezért ők maguk is te
hetnek valamit, nem tudják.” 
Magyarország az egészség
ügyi mutatók zömét tekintve 
vészes helyzetben van. Egyre 
több tudományos bizonyíték 
szól amellett, hogy az egész
ség megőrzésében szerepük 
van a természetes fényben 
lévő, különböző hullámhosz- 
szúságú elektromágneses su
gárzásnak is. A napfény hat a 
tobozmirigyre és a hipotala- 

muszra, befolyásolja külön
böző hormonok és idegi átvivő 
anyagok termelődését. A nap
fény hiánya depressziót és 
egyéb zavarokat okoz.

Vizsgáljuk meg a fény bio
lógiai és a termelésre gyako
rolt hatását. E témakörben se
gítségünkre van egy-két 
részlet a Philips Lighting cég 
elnökének egyik előadásából. 
Az optimális látóteljesítmény 
biztosításához a munkafelüle
ten és a munkahely egészében 
jó világítást kell biztosítani. Az 
elmúlt 20-25 évben végzett or
vosi és biológiai kutatások rá
mutattak arra, hogy a jó vilá
gítás nem csak azt jelenti,hogy 
jól kell észlelni, tudni a mun
kafeladatokat. A szemünkbe 
jutó optikai sugárzás további, 
nem vizuális biológiai hatá
sokat is kivált. A fény pozitív 
hatással lehet az egészségünk
re, valamint hozzájárulhat ah
hoz,hogy jól érezzük magun
kat. Ezt a hatást elsősorban a 
biológiai óránkra gyakorolt 
hatással fejti ki az optikai su- 
.gárzás. Biológiai óránk az 
agyunkban van, és idegi kap

csolat köti össze a szemünk
kel. Az agyalapi mirigy és a 
tobozmirigy összehangolt 
működése állítja be ezt a bi
ológiai órát vagy “biorit
must”. Ez az óra szabályozza 
napi életritmusunkat, szabá
lyozza a különböző hormonok 
termelését, s ezen keresztül 
befolyásolja hangulatunkat, 
éberségünket, az ébrenléti és 
alvási ciklusokat, testhőmér
sékletünket és sok más bioló
giai hatást. 2002-ben egy új 
fotoreceptort fedeztek fel a 
szemben, s ez nagyban hoz
zájárult a fentiekben vázolt je
lenségek megértéséhez. Bár
mi is zavarja az elektromos 
áramok keringését az ideg
rendszerben, csökkenti az éle
terőnket. Nagy és súlyos bűn 
a természet törvényeit áthág
ni. Észrevétlenül rabjává lenni 
ártalmas szórakozásnak alvás 
helyett, amely végül beteg
séghez vezethet. Számos 
vizsgálatot végeztek már an
nak érdekében,hogy tisztáz
zák, miként befolyásolják a 
különböző világítási rendsze
rek a mellettük dolgozó em

berek egészségét, éberségét, 
kényelmét. A vizsgálatokkal 
nyilvánvalóvá vált, hogy jó, ha 
a világítási rendszerek szintjét 
és színét befolyásolni tudjuk. 
Különböző mesterséges fé
nyekben eltérő a színössze
tétel, ami környezetünket be
folyásolja. Kaphatók olyan 
fényforrások, amelyek teljes 
színképtartományban sugá
roznak és így a délutáni nap 
fényét imitálják.
A munkahelyen való jó világí
tással nem csupán a dolgozó 
egészségét és kényelmét bizto
síthatjuk, de befolyásolja a 
munkavégzést is. Növeli a 
munkabiztonságot, csökkenti 
a hiányzások számát. Gyakor
latból vett példa igazolja, hogy 
ha a megvilágítást 800 lumen
ről 850 lumenre növeljük, ez 8 
%-os termelékenységnöve
kedést eredményez.
A téma iránt érdeklődőknek 

nemcsak régebbi, hanem a leg
újabb szakirodalom is ren
delkezésére áll az Aszódi 
Elektromos Gyűjtemény 
könyvtárában.

Kaáli Nagy Kálmán



24 ±± TÜKÖR 2005. DECEMBER

Csipke Rózsika 
álma

Csodálkoznak a címen? Hogy 
nem Csipkerózsikát, hanem 
Csipke Rózsikát írok? Csupán 
idéztem „A Mi Lapunk”-ból, 
melyet nemrég a postaládában 
találtam. Úgy írtam ide, mint 
ahogyan abban a piros-fehér- 
zöld, fényképes, ingyenes szóró
lapocskában szerepel, melynek 
szerzője az utolsó oldal legalján 
lévő néhány sor szerint: az 
MSZP.

A szórólap cikkeiben a szer
zők álmodnak, álmodnak, akár 
az általuk emlegetett Csipke Ró
zsika. A túrái kastély mesékre 
emlékezteti őket. Az biztos nem 
az ő hibájuk, hogy meseköny
vükben a hősök neve tán más
ként szerepelt. Biztosan egy osz
tályba járt Csipke Rózsika, 
Hamu Pipőke, Hó Fehérke, s 
hozzájuk fehér lovon a hercegek 
jártak. S Kádár Apó meseköny
veiben valószínűleg Tél Apó 
hozta zsákjában az ajándékot. 
Lehet, hogy az ő idejében tán 
még a mesehősöket is anya
könyvezni kellett. Vezetéknév: 
Csipke. Keresztnév: Rózsika. 
Anyja neve, lakcíme, és így 
tovább...

No, de miért is akadnék fenn 
ezen?! Másként látjuk a világot, 
mást, s máshogyan tanultunk, 
olvastunk gyerekkorunkban. Az 
én meséimben Csipkerózsika 
volt és Hófehérke és Hamupi
pőke. És kislánykoromban, ha 
álmodtam, a királyfi jött fehér 
lovon... s a szegénylegény min
dig szerencsével j árt.. .

De lapozzunk... Álmodjunk 
együtt, sorról sorra.

A “Mi Lapunk” minden sora 
csupa öröm, a „buli színe” festi 
alá a sorokat. Rögtön az elején 
egy örömhír: Aszód zászlaja a 
Parlamentben. Városunk dele
gációja (a polgármestert vagy 
legalább az alpolgármestert hiá
nyoltam a képről) a magyar ön
kormányzatiság tizenötödik szü
letésnapján, több mint kétezer 

település képviselőjével együtt 
ünnepelt a Kossuth téren. Tény: 
eltelt a tizenöt év. De hogy volna 
mit ünnepelni? És éppen Aszód
nak? Annak a városnak, mely
nek költségvetési hiánya évről 
évre milliókkal gyarapszik? 
Amelyik egyre jobban belesüly- 
lyed az önhibáján kívül hátrá
nyos létbe? Amelynek önkor
mányzata s a város képviselői 
lassan már csak arról döntenek, 
milyen sorokat lehet még kihúz
ni a költségvetésből? Azon a 
napon, mikor Aszód delegációja 
éppen ünnepelt, társaik (polgár
mesterek, képviselők) transzpa
rensekkel felszerelkezve, ugyan
csak a Kossuth téren, éppen a 
kormányon kérték számon ígé
reteit. Például azt, hogy2002-ben 
azt mondták: „Több pénzt az ön
kormányzatoknak!”. Kedves 
aszódi küldöttek! Önök is meg
kérdezték, hogyan tovább?

De lapozzunk...
Az aszódi kastély(ok)ról is 

szó esik. A Podmaniczky- és a 
Széchenyi-kastély jövőjéről. 
Tervekről, eddigi elképzelések
ről. Itt mindössze két dolog 
zavart. Az, hogy a cikk vége, ki- 
futója és ígérete az, hogy: úgy 
tűnik és talán „Úgy tűnik”, hogy 
a Szent István Egyetem érdeklő
dik, s talán segítheti az elkép
zelések valóra váltását- főisko
la vagy egyetem alapítását -, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Tervből idén 89 millió forint jut 
a Gödöllői Tangazdaság Rt. kar- 
tali egységének korszerűsíté
sére. Az aszódi önkormányzat 
nem adta fel a reményt. Tegyük 
hozzá: mi aszódiak sem. Csak
hogy: a két kastély nem a város 
tulajdonában van. Az egyik az 
evangélikus egyházé, a másik 
pedig a magyar államé. S a leg
optimistább becslések szerint is 
milliárdok kellenek ahhoz, hogy 
ismét olyan állapotba kerüljenek 
az épületek, hogy megnyílhassa
nak. Addig is: omlik a vakolat, a 
freskó, pókháló szövi be a ter
meket, sarkokat, az ajtók zárva. 
Csipkerózsika alussza tán itt ál
mát, s úgy tűnik, a „buli” hangja 

sem ébreszti fel. S az uralkodó 
szín sem piros, inkább szürke, 
fekete, akár az enyészeté...

De lapozzunk...
Mert az író ismét álmodik: ez

úttal álomuszodát, Aszódra. 
Álomuszodát ígér, melyhez már 
meg is van a pénz: 114 millió 
forint. Ezúttal nem vitatnám, 
hogy álom lesz, mi fölépül majd. 
Mert ennyi pénzből biztosan 
mindenre futja majd. Ennyit 
ugyanis még Fittelina sem köl
tött a Szemlő-hegyi villába épí
tett medencére. Ott csak a har
madára volt szükség. Igaz, az a 
medence egy „apró” családnak 
készült... Ez meg egy városé 
lenne, többezer emberé, több
ezer diáké, gyermeké. Egy azért 
még nyugtalanít, mégpedig a 
végösszeg. A jó magyar szokás 
ugyanis — úgy tűnik - az, hogy 
soha semmi nem annyiba kerül, 
mint amennyit arra terveztek. 
Mert mindig van még valami, 
amiért fizetni kell. S az összeg 
sohasem kicsi. Lásd a minisz
terelnököt: még ma is fizet, hi
szen „lízingeli” medencéjét, sa
ját családi otthonában.

Lassan itt a vége a mesének és a 
lapnak, amely „megmagyarult” 
(a szó ismét idézet volt), akár a 
zsámboki lecsó. Megmagyarult, 
mert csupa piros-fehér-zöld min
den oldal. Szabó Imre szocialista 
Pest megyei elnök is csupa ma
gyar dologról regél: jó magyar 
emberről meg magyar tisztesség
ről, és arról, hogy bár hívják, ő 
nem hagyja el a Galga-mentét. 
Mert itt Petőfit is úgy emlegetik: 
„a mi Sándorunk”. (Akár Nagy 
Imrét Gyurcsány Ferenc. Hisz 
tavaly ő is azt kérdezte, tegeződ- 
ve: „Te mit tennél, Imrém?” A 
viccek már azt is tudják, hogy mi 
volt a felelet: „Most nincs jobb öt
letem, de esetleg cseréljünk he
lyet!”) Azt sajnálom, hogy Szabó 
Imre és a „buli” nem egy éve ma
gyarul! meg. Akkor talán decem
ber 5-én is lenne mit ünnepelni. 
Esetleg a testvérvárosokkal 
együtt. Jönnének ismét a nyárád- 
szeredaiak, s a lecsó mellett pu
liszka is készülne.

Leteszem a lapot. Becsülettel 
végigolvastam. Mert semmire 
sem lehet nemet mondani addig, 
amíg nem ismeijük. De úgy ér
zem: ebbe a buliba engem nem 

hívtak meg. A résztvevők túl ró
zsaszínben látják a mát. Pedig a 
mindennapok, azok a szürke, 
egymás után pergő órák, napok, 
hetek egészen mások. Nem arról 
szólnak, hogy a harmadik gye
rek neme mi legyen, hanem ar
ról, hogy miből tartja el az ember 
a már meglévőket. Hogy hova 
járassa őket bölcsődébe, óvodá
ba, iskolába. S hogy vajon a jövő 
hónapban mire lesz elég a havi 
bér. Mire futja a nyugdíjból? 
Gyurcsány Balegyenes Ferenc 
és Hiller Szélvész István (a leg
utóbbi tagtoborzó FIB-bulin em
legették így őket) sok mindent 
ígér. Új föld- és pénzosztást, eu- 
rót, sikereket, segítséget a nyug
díjasoknak a rezsi kifizetéséhez. 
Ez utóbbit persze csak azoknak, 
akik távfűtéses lakásban laknak. 
Igaz, ezt Szabó Imre nem is na
gyon emlegeti. Már csak azért 
sem lenne értelme, mert a 
Galga-mentén nemigen van táv
fűtéses lakás. Úgyhogy az itte
niekre ez nem is vonatkozik. 
Emleget milliókat, millió forin
tokat, amelyeket az „úniós” 
(ismét idézet volt a lapból) vagy 
a magyar büdzséből sikerült le
hívni. Az Aszódra hozott össze
get nem számszerűsíti, nemes 
egyszerűséggel milliókról be
szél. Hát hadd említsek meg én 
is néhány milliót: az orosz lak
tanya területén épült szociális 
bérlakások, vagy a csatornázás 
árát. Többszázmillió, majd 1 
milliárd forint. Igaz, ez még 
2002. előtt érkezett. Egy elfe
lejtett, eltűnt Széchenyi-tervből, 
melyre a szocialisták nemet 
mondanak. Szekeres Imre 
nemrég úgy nyilatkozott: túl 
direkt, túlságosan közvetlen volt 
ott az állami kontroll, ami nem 
jó. Ezek szerint az a jó, ha csak 
úgy „elfolyik” a pénz, ki tudja 
mire s hová, nyom nélkül, követ
hetetlenül, akár a magyar költ
ségvetésben? Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök november elején 
arról beszélt a Magyarok Euró
pában című konferencián: az 
elöl haladókba és a lemaradókba 
kell fektetni az ország pénzét. 
Hogy a közepével mi lesz, arról 
nem szólt. Meg kell várni, amíg 
ők is lecsúsznak, egészen addig, 
olyan mélyre, hogy mint „lema-

(Folytatás a 25. oldalon)
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Csipke Rózsika 
álma

(Folytatás a 24. oldalról)

radók”, ők is állami segítségre 
szoruljanak? De akkor majd ki 
termeli meg azt, amin Balegye
nes és Szélvész osztozna? Miből 
lesz majd nyugdíj emelés, egész
ségügyi ellátás? Netán az „elit” 
ad majd erre? Vagy a luxusadó
ból futja majd? Aszódon vajon 
mennyi folyik majd be ebből az 
új adófajtából? Önök hány olyan 
házat látnak itt, amelynek piaci 
értéke több mint 100 millió fo
rint? A FIB-bulin „rajzfilmet” is 
vetítettek: narancsok estek ki a 
Parlamentből, Orbán Viktor le
vágott feje tátogott, forgott, majd 
egy „totális vereség” felirattal el
tűnt... Nem volt vicces, inkább 
ellenséges, gyűlölködő. És ép
pen azok készíttették, akik a gyű
löletbeszédet törvényben bün
tetnék. Hogy álom-e mindez? 
Csipkerózsika rémálmot lát, 
melyből talán már valóban sze
retne felébredni, Csipke Rózsi
kéból újra önmagává válni. Ma
gára találni. Otthon Magyar
országon, otthon Európában. 
Amíg erre várni kell, meséket 
olvasok a kisfiamnak: Csipkeró- 
zsikáról, Hófehérkéről, Hamu
pipőkéről. S arról is mesélek 
majd neki, mi van az üveghe
gyeken túl: a Hargitáról, a Kár
pátok égbe nyúló csúcsairól, a 
fenyők illatáról, a székely ka
pukról, s arról, ami azokon belül 
van. Elmondom majd, milyen is 
a szülővárosom, Marosvásár
hely, milyen volt az iskolám, a 
Bolyai, s a barátaim, ismerőse
im, akik a határon túl, az elcsa
tolt, elszakított országrészben, 
abban a Tündérországban ma is 
magyarul szólnak. Akkor is, ha 
ma még nem lehetnek magyar 
állampolgárok. Mert pénzben, s 
nem szívben mért az Anyaor
szág kormánya egy éve. De egy
szer Télapó talán igazi ajándékot 
hoz majd. Lehet, hogy nem idén 
télen, hanem csak jövő tavasz- 
szal. S akkor a dolgok majd a 
helyükre kerülnek.

Gyárfás Zsuzsa

Sokadszor Aszód közlekedéséről
A 30-as korlátozás esetén lassabban is lehet menni

Olvasom a Tükörben: Az au
tósok a Hunyadi helyett más 
utcákat kénytelenek válasz
tani. Szeretném azt olvasni, 
hogy az autósok az Újtelep he
lyett a Hatvani és Kartali utat 
kénytelenek választani.
Hadd emlékeztessem a ked

ves Olvasót, annak idején azért 
mondtam le képviselő-testü
leti tagságomról, mert belefá
radtam a szélmalomharcba, 
amit képviselő-társaimmal 
szemben folytattam az aszódi 
lakosok nyugalma érdekében, 
az aszódi közlekedés nyugod- 
tabb tempója, az átmenő for
galom csökkentése érdekében. 
Ráadásul a polgármester sem 
állta a szavát a Bethlen utca- 
Arany János utca keresztező
désének kialakítását illetően. 
Szerettem volna, ha bizonyos 
ütemezés szerint elkészültek 
volna az Újtelep aszfaltozott 
utcáinak kereszteződéseiben a 
forgalomlassító fekvőrendő
rök, hogy a Hatvan - Kartal, 
Kartal -Hatvan irányú forga
lom maradjon a főutakon, 
hogy legyen villanyrendőr a 
Kossuth Lajos utcán (ne is 
csak egy) és még sorolhatnám. 
De akkor a rövidebb távú ér
dekeket tekintve fanyalogtak, 
és nem használták ki, hogy az 
akkori közlekedési miniszter
hez személyes kapcsolat fű
zött, és talán könnyebben meg
valósítható lett volna pár do
log.
Megjósoltam, hogy a har

minc kilométeres sebesség
korlátozást előíró tábláknak 
csak egy esetben lesz hatása a 
kedves autósokra: ha kereszt
ben az úttesten lesznek elhe
lyezve.
Az iskola és orvosi rendelő 

miatt mégis elkészült néhány 
fekvőrendőr, s bár ezek nem is 
kényszerítik igazán lassú tem
póra az itt közlekedőket, ezen 
az utcaszakaszon a nehezebb 
gépjármüvek átmenő forgalma 
jelentősen lecsökkent. Az ere
detiek elkoptával saját pénze

men csináltattam újakat.
Nagyon megörültem, mikor 
követőm akadt a Hunyadi ut
cában. Azért szánta el magát, 
mert gyerekei állandó veszély
ben voltak az utcán, és egy kis
kutyájukat is elgázolta valaki. 
Az elkészült akadályokat ma
gam is kipróbáltam. Ha elfo
gadnak tanácsot a kedves autó
sok: Vissza kell kapcsolni első 
sebességbe, és szép, finom 
gázadással lágyan át lehet gu
rulni rajtuk. A kártérítés kö
vetelésével előre fenyegetőzni 
csacsiság, mert ilyenkor a ha
tóság azt is vizsgálja, hogy mi
lyen sebességgel kellett ahhoz 
hajtani, hogy a sérülés létrejö
hessen. A harmincas övezet 
nem azt jelenti, hogy ott har
minccal muszáj haladni, ha
nem azt, hogy legfeljebb any- 
nyival, de lassabban lehet. Én a 
munkám miatt is nagyon sokat 
autózom az Újtelepen. Évtize
dek tapasztalata: teljesen feles
leges másodiknál feljebb kap
csolni, mérhetetlenül kicsi az 
időnyereség, amit ezeken a rö
vid útszakaszokon el lehet 
érni. Viszont fogy az üzem
anyag, kopik a gumi és a fék. 
Igaz, kit érdekel ez ma? Bosz- 
szantó, hogy vannak “kedves ” 
autósok, ráadásul helyben la
kók, ismerjük őket szemé
lyesen, akik piros Golfban, 
fekete Hondában, türkizzöld 
Daewooban, bordó Mitsubis
hiben, lehetőleg spéci-hangos 
kipufogóval padlógázzal 
mennek egyik saroktól a mási
kig, hogy ott sivító gumikkal 
fékezzenek. Jobb esetben. 
Rosszabb esetben - fittyet 
hányva a jobbról jöhetőnek - 
átszáguldanak a keresztező
désen, nem gondolva arra, 
hogy a másik utcábó 1 j öhet egy 
épp olyan, mint ők. (Szeren
csére balesetek ritkán követ
keznek be. De egy is túl sok...) 
Ez olyan, mint a saját fészekbe 
piszkítani. Lehet, hogy amikor 
ők mennek gyalog - bár erre 
kicsi az esély - a mellettük 

gyorsan elhajtok miatt maguk 
is csóválják a fejüket? Nos, 
igaza van a műszaki iroda 
vezetőjének: az aszódiaknak 
semmi sem elég jó. Ha nagy a 
forgalom, az a baj. Ha gyorsan 
mennek az autók, az a baj. Ha 
le kell lassítani, akkor meg az.
Véleményem szerint nagy 

áldás lenne az Újtelepnek, ha a 
bevezető utak (Honvéd, Vö
rösmarty, Arany János, Haj
nóczy, Rákóczi, Bethlen, Hu
nyadi) torkolatában lenne egy- 
egy hatásos forgalomlassító 
műtárgy. Ezzel az átmenő for
galom gyakorlatilag megszűn
ne.
A Hunyadi utcai lakónak, aki 

saját pénzén, saját idejéből 
megépítette a két fekvören- 
dört, csak köszönettel tartoz
nak azok, akik ott ezentúl 
kisebb gépjárműforgalmat kell 
elviseljenek, és maguk, meg 
gyerekeik nagyobb bizton
ságban vannak. Remélhetőleg 
követőkre talál a példa. Akik 
panaszkodtak, hogy házuk 
előtt a kocsik nagyokat fékez
nek, kérem, legyenek türel
mesek, a „félelmetes” fekvő
rendőröknek egy idő után híre 
megy, és sokkal kevesebben 
fognak arra járni, és azok is 
lassabban.
Én is aláírásgyűjtésbe kezd

tem a fekvörendőrök fenn
maradásáért és újabbak elhe
lyezéséért.

Dr. Jólesz József

♦

Lapunk felvette a kapcsolatot 
Fehér Endrével, a műszaki 
iroda vezetőjével, aki elmond
ta, a beérkezett panaszokra te
kintettel legkésőbb a tavaszi 
kátyúzás alkalmával alakíttat
nak a szóban forgó fekvőren
dőrökön. Addig viszont türel
met és körültekintést kér az 
autósoktól.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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Lehet egy pár lámpával több?
A GAMESZ ismét számít a vállalkozókra

Gyönyörű látványt nyújt es
ténként a város főutcája a kará
csonyi fényeknek köszönhe
tően. A tavaly indított kezde
ményezés sikerén felbudulva a 
GAMESZ igyekezett megte
remteni a továbblépés fede
zetét, és immáron a főtértől a 
körforgalomig égnek fényfu- 

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója
Az APEH-től 469537 Ft érkezett az Aszód Városért Alapítvány számlájára. 2004. decemberében 
pályázati kiírást jelentettünk meg az Aszódi Tükörben, melynek eredményeként 21 pályázat ér
kezett. A kuratórium a pályázatokat átnézte és az alábbi döntést hozta:

A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont az volt, hogy lehetőleg minden pályázat része
sülj ön támogatásban,valamint az odaítélt összeg nyújtson lehetőséget a program megvalósításá
hoz.

Intézmény megnevezés Program Megszavazott összeg
Közművelődés Otthona Karácsonyra hangoló 15.000
Közművelődés Otthona Városi gyermeknap 2005 30.000
Szakorvosi Rendelő Orvosi bútorok cseréje 25.000
Római Katolikus Plébánia Nyári táborozás költségei 49.537
Aszódi Szabadidősport Egyesület Streetball verseny rendezése 17.000
Hagyományőrző csoport Hagyományőrző tevékenység 100.000
Nyugdíjasklub Programok támogatása 15.000
Csengey Iskola Táboroztatás 10.000
Csengey Iskola Éneklő ifjúság utazási ktg. 10.000
Csengey Iskola Zöldpark fapavilon 25.000
Csengey Iskola Iskolai versenyek 18.000
Csengey Iskola Tehetséges gyermekek jutalmazása 45.000
Csengey Iskola Műveltségi vetélkedő 10.000
Csengey Iskola Kitűnő és jeles tanulók jutalmazása 10.000
Csengey Iskola Jutalmazás kiemelkedő munkáért 10.000
Természetjáró Szakosztály Programban szereplő túrák részv. díj 45.000
Elektromos gyűjtemény Működési költségek fedezésére 20.000
Városi Óvoda Jótékonysági bál rendezésére 15.000
Összesen 469.537

zérek. A fejlesztésben nem kis 
része van a vállalkozóknak, 
akik a meghirdetett akció kere
tében vásároltak a kültéri lám
pákból, amelyek egyébként 
nem olcsóak, áruk meghaladja 
a lOezerFt-ot.
A GAMESZ szeretné ezt az 
akciót megismételni. A terv az, 

hogy a díszkivilágítás már a 
MOL-kúttól kezdődjön. Kérik 
tehát azokat a cégeket, vállal
kozásokat vagy akár magán
személyeket, akiknek módjuk 
van arra, hogy támogassák a 
törekvést, vásároljanak egy- 
egy fényfüzért. Az összeget a 
GAMESZ pénztárában lehet 
befizetni.

Sokak szerint az idei kará
csonyfa felöltöztetése sikerült 
eddig a legjobban. Tény, na
gyon szépen mutatnak rajta a 
szintén vadonatúj lámpasorok. 
A fa egyébként a Tárnoki csa
lád adománya. A fenyő felállí
tásához autódarura volt szük
ség, amit a GAVIT térítés
mentesen biztosított a város 
számára. Köszönet minden se
gítőnek, aki tett azért, hogy 
Aszód méltó módon várja az 
ünnep beköszöntét.

Programsoroló

A nagy zeneszerző, zene
pedagógus, Kodály Zoltán 
születésnapja alkalmából a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola ezúttal is megrendezi az 
immár hagyománnyá vált kó
rustalálkozóját. Az esemény 
december 17-én 15 órakor kez
dődik az Evangélikus Gimná
zium aulájában.

Ugyancsak az Evangélikus 
Gimnázium lesz a helyszíne a 
Podmaniczky Művészeti Is
kola karácsonyi koncertjének, 
amelyen a növendékek lépnek 
föl. A hangverseny december 
18-án 16 órakor kezdődik.

A Közművelődés Otthona idén 
is megszervezi az újévkö
szöntő közös koccintást a vá
ros főterén.
Szeretettel várunk mindenkit 
december 31-én 23.45-kor a 
Szabadság téren.
Az éjfélkor felcsendülő him
nuszt, rövid pohárköszöntöt és 
koccintást követően tűzijáték 
veszi kezdetét. A koccintáshoz 
szükséges pezsgőt a szervezők 
biztosítják.

Asztalitenisz: 
közel 

a dobogóhoz

Kilenc forduló után a tabella 
negyedik helyén várja a foly
tatást az aszódi asztalitenisz 
csapat. A dobogó harmadik he
lyét elfoglaló Gödnek szintén 
14 pontja van, ám jobb a 
játszmaaránya. Az aszódiak az 
első fordulóban éppen tőlük 
kaptak ki 10:8-ra. Á csapatnak 
ezen felül még egy veresége 
van, a második helyen álló 
szentendreiek diadalmaskod
tak a mieink felett. A tabellát 
egyébként a Dabas vezeti, de 
csak két pont az előnye az 
üldözőkkel szemben. Érdekes
ség, hogy a mieink idegenben 
győzték le őket 10:8-ra.

Az alapítvány kuratóriuma
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Egy kis nyelvelés
Csellentyűcske és társai

Talán sokaknak ismerős a 
rádiókabaré műsorából Nagy 
Bandó András előadásé 
bán az a - valamelyik japán 
gyermekjátékhoz mellékelt - 
használati tájékoztató, amely
ből végképp nem tudja meg a 
vásárló, amit tudni szeretne. 
Aki pedig azt sem tudja, hogy 
milyen játékhoz mellékelték, 
annak számára még az sem 
derül ki, hogy miféle csoda- 
ketyere ismertetőjét tartja a ke
zében. Úgy tudom, ezeket ma
gyarul nem vagy csak alig va
lamennyire beszélők fordítják 
valamilyen fordító csodama
sina segítségével, s az ily mó
don lefordított szövegről ma
guk is elhiszik, hogy jó.

A továbbiakban ennél azért 
egyszerűbb esetekről lesz szó, 
olyan termékekről, melyeknek 
ismertetői korántsem ilyen 
bonyolultak, de mégis bosz- 
szantóak, különösen a magyar 
nyelvet hivatásszerűen tanító 
és gyakorló személy számára.

Az autóval közlekedő ember 
hamar szembesül azzal, hogy 
járművének rendkívül fontos 
tartozéka az akkumulátor. A 
szó a latin cumulo, később acc- 
umulo szóalakból származik. 
Eredeti jelentése magasan fel
halmoz, halomra rak. Ebből 
származik a nagyon régóta 
meglévő accumulator szavunk 
is, amely eredetileg gyűjtőt, 
illetve felhalmozót jelentett. 
Igazi jelentőségre és a mai ér
telemben történő használatra 
az autózás időszakában tett 
szert. Mert elektromos ener
giát gyűjt össze, illetve halmoz 
fel, mégpedig annyit, hogy se
gítségével az autó a legzor
dabb időjárási viszonyok kö
zött is képes legyen beindulni.

Az íráskép természetesen 
megváltozott, alkalmazkodik 
mai nyelvhasználatunkhoz, sőt 
szóbeli használata erősen vál
tozott. Akkumulátor formában 
írjuk át, a latinban a mi £ be
tűnknek megfelelő grafikai jel 
nincs, az ejtésben azonban 
szinte már kivétel nélkül csak 

az egy k-vá szelídült alakot 
használjuk. Rövid alakjában - 
akku - még megmaradt a hosz- 
szú mássalhangzó, de a szak
mai zsargonban már csak aksi- 
ként emlegetjük.

Mai világunkban már szinte 
kizárólag gyárilag feltöltött 
akkumulátort vásárolhatunk. 
Nyilvánvalóan szeretnénk tud
ni, ha vásárlásra kényszerü-

Sikeres évad után a 
Galgamenti Művészek Egyesülete

A Galgamenti Művészek 
Egyesülete 2005. november 
19-én a Vécsey Károly Hely
őrségi Klubban tartotta évad
záró rendezvényét, egyben díj
kiosztó gáláját, amelyre a kis
térség 142 művésze jött el.
A résztvevők a megnyitót kö
vetően - a vendégeket Kapuné 
Lengyel Julianna, az egyesület 
elnöke köszöntötte - nagyon 
színvonalas műsort láthattak, 
majd Sári Katalin művészet
történész értékelte az egye
sület munkáját. A szakember 
kiemelkedőnek és az or
szágban egyedülállónak tar
totta a közösség tevékeny
ségét. Tóth Gábor, térségünk 
országgyűlési képviselője 
ugyancsak szép és nemes fel
adatvállalásnak nevezte az 
egyesület munkálkodását.

Idén is több kategóriában 
díjazták az egyesület azon tag
jait, akik az esztendőben ki
emelkedő munkát végeztek. 
Az aszódi díjazottak: 
Zsemberovszkyné Molnár 
Márta (művészeti emlék
érem), Pusztai Éva és Zsóka 
Mariann (irodalmi nagydíj) 
Teliér Mónika, Dián Tibor, Fe- 
dinecz Atanáz (művészeti díj), 
Csornai Renáta (kiváló művé
szeti torna díj), Nagy-Köteles 
Pálma (művészeti dicséret).
Az egyesület alapszabálya sze
rint évente egy fő kaphatja 
meg a Pandúr Péter külön- 
díjat. Ebben az esztendőben 

lünk, miképpen járjunk el 
üzembe helyezéskor, illetve a
használat során, hogy ez a nem 
éppen olcsó jószág minél to-
vább tartson, minél tovább 
szolgáljon minket.

A hozzá tartozó leírásban 
általában az áll, hogy az álta
lunk vásárolt akkumulátor 
gondozásmentes. Bevallom, 
igen erősen elgondolkodtam 
rajta, vajon mit is jelenthet, 
mert eddigi nyelvi ismereteim 
alapján ez a közlés számomra 
értelmezhetetlen. Nekem 
ugyanis azt jelenti, hogy ezt az

Remenár László részesült eme 
elismerésben.

A nagyon színvonalas est 
megrendezéséhez sokan nyúj
tottak segítséget. Külön köszö
net jár a galgahévízi, a zsám- 
boki és a püspökhatvani ön
kormányzatnak. Az esemény 
támogatója volt még Zsembe
rovszkyné Molnár Márta, 
Nagy-Köteles Pálma, Langáné 
Teliér Mónika, Csornai Rená
ta, a RIVA-LUX Kft, a 100 Ft- 
os bolt és a Strausz cukrászda.

Az egyesület húsz mesefi
gurát adományozott a kistar- 
csai Flór Ferenc Kórház gyer
mekosztályának. Az ajándé
kot személyesen köszönte meg 
az estén résztvevő dr. Róna
széki Ágoston osztályvezető 
főorvos. Az est a közös 
vacsorát követően bállal feje
ződött be.

Az egyesület minden tagjá
nak további sikereket és szép 
alkotásokat kívánunk.

Sztán István
az egyesület 

tiszteletbeli tagja

Következő lapzárta: 
2006. január 10.

Megjelenés: 
2006. január 22. 

akkumulátort eddig nem gon
dozta senki. Ezt akár még úgy 
is érthetem, hogy a gyártástól a 
vásárlásig nem történt semmi
féle utógondozás. Ha ez az idő 
nem túlságosan hosszú, akkor 
nincs semmilyen probléma: az 
autó motorja külön beavat
kozás nélkül be fog indulni az 
üzembe helyezés után.

Az ismertető további részé
ből azt tudhatjuk meg, hogy 
legalább hat hónaponként 
ellenőriznünk kell az elektro
litszintet, s ha szükséges, desz
tillált vagy ioncserélt vízzel 
pótolnunk kell az elpárolgott 
mennyiséget. Ha valóban pó
tolnunk kell az elpárolgott fo
lyadékot, a pótlás pillanatától 
megszűnik a gondozásmen
tesség. Csak az a baj, hogy az 
ismertetőben található gondo
zásmentes szó a többség 
számára azt jelenti, hogy sem
miféle gondozást nem igényel 
az akkumulátor. Sokan meg is 
teszik azt a „szívességet” jár
művüknek, hogy tankolnak, 
indítanak, s csak meghibá
sodás esetén gondolnak arra, 
hogy járművük műszaki álla
potát is figyelemmel kísérjék.

Az akkumulátor esetében a 
tájékoztatás lényege valójában 
az, hogy az általunk vásárolt 
termék minimális gondozást 
igényel. S ha már a szó jelen
téséről beszélünk, hadd je
gyezzem meg, hogy én már lát
tam igazi gondozásmentes ak
kumulátort. Bár a gépjármű
vezetői tanfolyamokon mű
szaki ismereteket is oktatnak, 
sőt vizsgázni is kell belőle, so
kan - főleg a hölgyek közül - 
megfeledkeznek a tanultakról, 
így fordulhatott elő, hogy egy 
nem egészen egy éves akku
mulátort úgy tett tönkre egy 
hölgyismerősöm, hogy nem 
ellenörizte/ellenőriztette a fo
lyadékszintet, s mikor engem 
megkért, hogy nézzem meg, 
miért makacskodik az autója, 
kiderült, hogy legalább egy li
ter desztillált víz hiányzik az 
akkumulátorból. Vagyis való
ban és garantáltan gondozás
mentes volt az akkuja.

-G-l
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Vécsey kamarateátrum: Divat- és sminkbemutató
újabb szakmai siker A fiatalok körében sikeres a MISSO

A Vécsey Kamarateátrum 
színjátszói a 2005. november 
25-27. között megrendezett 
adácsi Falusi Színjátszó Talál
kozón 22 éves működésük 
legnagyobb szakmai sikerét 
érték el, s talán nem melléke
sen, elnyerték a 400 fős kö
zönség szimpátiáját is.

A zsűri egyöntetű véleménye 
szerint - 1992 óta figyelik a 
csoport munkáját - Csehov: 
Ványa bácsi című darabjának 
előadása a legkiforrottabb va
lamennyi eddigi bemutatójuk 
közül, a találkozó legjobb elő

A Városi Könyvtár hírei
Eredményesnek ítéljük meg 

ezt az évet is. Pályázatokat ír
tunk és sikerült kisebb-na- 
gyobb összegeket nyernünk. A 
Nemzeti Kulturális Alaptól 
nyert pénzen viselkedéskul
túra témában szerveztünk a 
gyermekek részére programo
kat egész éven át. Az Aszód 
Ifjúságért Alapítványtól nyert 
összegből a nyári olvasótábo
rokat tudtuk tartalmasabbá 
tenni. A Nagy Könyv pályázat 
eredménye abban segített 
bennünket, hogy megrendez
hettünk ősszel két író-olvasó- 
találkozót. Meghívhattuk 
könyvtárunkba Turcsány Péter 
írót, aki Wass Albert életéről, 
munkásságáról beszélt olvasó
inknak. A gyerekek nagy örö
mére Nógrádi Gábor is a 
vendégünk lehetett. Az ő 
PetePite című könyvét a világ 
legjobb gyermekkönyvei közé 
választotta a Gyerekkönyvek 
Nemzetközi Tanácsa. Ez a re
gény a mi gyermekolvasóink 
között is nagyon népszerű.

Októberben a Pest megyei 
nyugdíjas könyvtárosokat lát
hattuk vendégül Aszódon. Kü
lön köszönetét szeretnénk 
mondani a hagyományőrző 
klubnak, akik műsorukkal 

adásának tartották, sőt két szí
nészi különdíjjal is jutalmaz
ták. Lévai József Szerebja- 
kov alakításáért, Barabás Ta
más pedig Ványa bácsi alakí
tásáért kapta az elismerést.
Ráadásként az előadás meghí
vást nyert a 2006. januárjában 
Balassagyarmaton megrende
zendő Kamara Színjáték Fesz
tiválra, amely a legfontosabb 
amatőr színjátszó találkozó 
Magyarországon.
Csak remélni lehet, hogy itt

hon, Aszódon ismét irányul rá
juk egy kis figyelem.

színesebbé tették ezt a ta
lálkozót.

A Mobilitás által kiírt pá
lyázat nyertesei is lehettünk 
ebben az évben. Ennek ered
ménye 100 ezer Ft lett, amiből 
társasjátékokat, sportszereket 
vehettünk. Ezek az eszközök 
színesítik majd az olvasótá
borainkat és a péntek délutá
nokat a gyermek olvasóink
nak.

INDUL A JÁTSZÓHÁZ 
Szeretettel várunk minden 
olvasni és játszani szerető 
gyermeket péntek délutá
nonként gyermekkönyvtá
runkba, ahol lehet olvasni, 
kölcsönözni és játszani.

Aszódi lakótelepen egyszobás lakás fiatal párnak vagy egyedül
állónak hosszú távra kiadó. 7031^2-8784
Gázfűtéses, családi ház zöldövezetben kiadó! Aszód Kinizsi 
utca 13. Megtekinthető szombati napokon 10-és 12 óra 
között.
Analóg videó-és hangzóanyagok digitalizálása. 20 974-3040.
Aszódon a lakótelepen egyszobás lakás eladó. Tel.: 70 382- 
8784.

November 19-én szombaton 
smink- és frizurabemutatóval 
egybekötött divatbemutatóra 
invitálták a környékbeli höl
gyeket az OXY Egészség és 
Szépségcenterbe.

A divatbemutató lebonyolí
tására a szalon vezetői a Fe
kete-Fehér divatáru üzletet 
kérték fel. A 25 alkalmi ösz- 
szeállítás mellett bemutatásra 
került egy fiatalos, dinamikus 
ruhamárka a MISSO kollek
ciója is, melynek darabjait a 
cég tulajdonosa, Jónás Ildikó 
kitűnő ízléssel válogatta össze.

KÖSZÖNJÜK
Barlai Edit, Bredák Judit, Dr. 
Bucholcz László, Búzás Pál, 
Harangozó Károly, Jónás 
család, Korsós Attila, Dr. Ko- 
vacsik Erzsébet, Dr. Magyari 
Beatrix, Mankovics Melinda, 
Molnár Albertné, Nagy Judit, 
Pataki Bence, Rácz Zoltán, 
Sándor család, Varga Fe- 
rencné és a körzeti Vöröske
reszt ajándékát, amivel a Vá
rosi Könyvtár állományát gya
rapították és környezetét még 
szebbé tették.
Szeretetteljes, boldog kará
csonyi Ünnepeket és eredmé
nyekben gazdag új esztendőt 
kívánunk mindenkinek:

a Városi Könyvtár dolgozói 

Nem csoda, hogy a ruhakölte
mények nagy sikert arattak a 
fiatal hölgyek között.

A duvatbemutatót követően 
a résztvevők kipróbálhatták az 
alkalmi sminkeket, műköröm- 
díszítéseket, és megcsodál
hattak egy gyönyörű, külön
leges frizurát is.

A kellemesen eltöltött dél
után tapasztalatai alapján a 
szalon tulajdonosai szívesen 
helyt adnak különféle rendez
vényeknek, bemutatóknak, 
melyek a hölgyek egészségé
nek, szépségének ápolásával 

és megőrzésével kapcsolatos.
A ruhákat Garczikné Szil

via, Németh Csilla, Papp 
Anna, Szűcs Dia, Jamrik Fló
ra, Nyíró Regina, Tasnádi Ani
kó és Könczöl Alexandra mu
tatta be.. (x)

Köszönet
Ezúton szeretném megkö

szönni ötödikes diákjaim 
nevében Koncz Mihály vállal
kozó segítségét, aki első hívá
sunkra eljött és térítésmente
sen elvállalta osztálytermünk 
padlózatának felújítását. Mun
katársa, László Endre minő
ségi munkát végzett, és mi 
igyekszünk, hogy sokáig ilyen 
szép maradjon az osztály

Pardi Lászlóné
az 5. b osztály osztályfőnöke
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BetCeAem feCé

(Folytatás az 1. oldalról) 
beszélek nektek, hisz ezt ti 
sokkal jobban tudjátok. Lá
tom, titeket amúgy is hidegen 
hagy a bőséges árukínálat. Si
ettek. És azt mondom, jól te
szitek!

Most elárulok nektek vala
mit. Volt idő, amikor engem bi
zony megszédített, szinte ma
gával ragadott a vásárlási láz. 
Aztán meg bántott a lelkiis
meret: „Istenem, hát ez volna 
az Advent? Ez volna a kará
csonyi készülődés?” Ma már, 
hál'Istennek, túl vagyok rajta. 
Békésen sétálgatok a műkará
csonyfák, plazmatévék és ak
ciós dugókulcskészletek kö
zött. Nem hoznak lázba. És 
olyan jó látni, hogy ezzel nem 
vagyok egyedül. Nem igaz, 
hogy ilyenkor karácsony előtt 
egy kicsit mindenki elveszti a 
józan eszét, és egymást túlli
citálva költi a pénzét (ha pe
dig az már elfogyott, akkor a 
hitelkeretét). Kezdem észre
venni az emberáradatban a 
kedves, mosolygós arcokat. A 
segítőkész kezeket. A múltkor 
a bevásárlóközpont parkoló
jában robbant le az autóm. Egy 
hazaindulóban levő, idegen 
férfi majd egy óráig küszkö
dött vele, mire sikerült bein
dítani. Nem mondta, hogy siet, 
hogy nem ér rá. Szóval, ilyen is 

^Tisztelt Aszódi ^Polgárok!
Engedjék meg, hogy áldott 

karácsonyi ünnepeket és 
közös sikerekben gazdag

új esztendőt kívánjak Önöknek!
Tóth Gábor 

országgyűlési képviselő

Szeretetteljes, békés karácsonyt, 
és örömökben,sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánok 
kedves Mindnyájuknak!

Búzás János 
önkormányzati képviselő

van. És tudom, hogy sokan 
vannak ebben a nyüzsgő tö
megben, akik lelkűk mélyén, 
veletek együtt, Betlehem felé 
tartanak. Annak ellenére, hogy 
mások túl naivnak tartják őket. 
Felnézek rájuk, mert bár ők is 
ebbe a bonyolult világba szü
lettek, mégis hisznek az egy
szerűségben. Tudják, hogy 
Betlehemben épp ez az, ami 
várja őket: A szent naivitás, 
szent egyszerűség.

Azért tartok veletek, kedves 
bölcsek, mert én is ezt ke
resem: a betlehemi Gyermek 
egyszerűségét. Tudjátok, oly 
sokat hallottam és oly sokat 
beszéltem is már róla! Félek, 
lassan elkopnak a szavak, gé
piessé válik az ünnepi liturgia, 
bágyadttá, élettelenné a 
„mennyből az angyal” Ezért 
szeretném látni Öt. Szeretnék 
egy kicsit meghatódni ajászol- 
bölcső mellett. Egy kicsit meg
cirógatni az arcocskáját. En
gedni, hogy pici ujjaival egy 
pillanatra belekapaszkodjon a 
mutatóujjamba. De rögtön utá
na alázattal és tisztelettel 
térdre borulni. Fejet hajtani a 
szent titok előtt: „Az Ige testté 
lett.” És újra meglátni e csöpp
ségben azt, akire a világnak 
szüksége van.

Kovács László 
baptista lelkész

Aa fáma
ajánlata!

Erdélyi 
karácsony

Mostani ajánlati könyvünk 
kapcsán egy rádióműsor jutott 
eszembe, ami amolyan újság
olvasás melletti háttérzajként 
kezdte. A végére letettem a 
lapot, és kizárólag ez érdekelt. 
Egy idős néni beszélt régi, az 
adventtel, a karácsonnyal kap
csolatos népszokásokról, iga
zi, ízes táj szólással. A riporter 
arról is faggatta őt, van-e ki
nek tovább adnia ezeket a tör
téneteket. Persze, felelte a 
néni, aztán egy esetet említett. 
Egy iskolába hívták őt előadni. 
Elmondta a szokásos történe
teit, majd a végén arra lett 
figyelmes, hogy egy kislány a 
könnyeivel küszködik. Meg is 
kérdezte, hogy miért sír. Mire a 
lány azt felelte: úgy sajnálom, 
hogy nem abban a korban él
tem, mint a néni.

Bizony más lehetett a ka
rácsony is ötven-száz eszten
dővel azelőtt. Bizonyára meg

Üzenet
Jézus Krisztus nem azért 

jött, hogy bárkit elítéljen, 
hanem azért, hogy megváltson 
bennünket. Nem azt akarja, 
hogy elessünk, hanem hogy él
jünk, s az életünk bőségben le
gyen. János evangéliumában 
olvassuk: „Ezeket azért mon
dom nektek, hogy az én örö
möm legyen bennetek is, és 
teljes legyen az örömötök”(Jn 
15,11). Boldogságot, örömet 
hozott a földre, az Ö örömét 
akarj a átadni nekünk!

Böjté Csaba
ferences atya*

Legyen ez a néhány soros 
írás karácsonyi üzenet hoz
tátok, magyarok, a világ min
den táján. Nézzetek a szíve
tekbe karácsonyos szemmel, 
őszinte és becsületes lélekkel. 
S ha látjátok az önkeresés so
rán, hogy szíveteknek vala
melyik zugában rosszindulat, 
irigység, keserűség vagy bár

hittebb, bensőségesebb, nyu- 
godtabb, mint manapság. 
Pedig az élet maga nehezebb 
volt, mint manapság.
Tamási Áron, Wass Albert, 
Dsida Jenő, Reményik Sándor, 
Szász Endre, Benedek Elek - és 
bőven lehetne még sorolni 
azokat az erdélyi írókat, köl
tőket, akiknek művei benne ta
lálhatók ebben az antoló
giában. Novelláik, verseik pe
dig csak arra várnak, hogy 
Önök velük tegyenek időuta
zást. Nos, vegyenek mély le
vegőt! Ugye, érzik már az er
délyi hegyek hűvös lehelle
tét? Elhussintotta-e már rossz
kedvűket a sok-sok játékos 
hópihe? Hallják-e már a ha
vasokban megbúvó házikók 
hívogató szavát? Ha igen, 
akkor elégedett lehetek. Önök 
is úgy belemerültek a könyv
be, mint én.

R.Z.

miféle más tisztátalan érzés 
lakozik valamely magyar test
véretekkel szemben: gyomlál
játok azt ki gyorsan, mielőtt 
véglegesen és halálosan meg
mérgezné bennetek az életet.

Nyissátok meg szíve
teknek minden ablakát, és 
eresszétek be oda a napfényt, 
hadd pusztítson ki belőletek 
minden sötétséget ezen a ka
rácsonyon. A civódások, pár
toskodások nemzetéből vál
tozzatok át a szeretet nemzeté
vé, s lássátok meg: attól a pil
lanattól kezdve veletek lesz az 
Isten. Megmaradásunknak, 
megmaradástoknak, a magyar 
sors jobbra fordulásának ez az 
egyetlen lehetősége.

Adjon az Úristen boldog, 
áldott karácsonyt és szere
teden gazdag új esztendőt 
mindnyájatoknak!

Wass Albert
erdélyi magyar író
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Konferencia - kötet - bemutató
Voight Vilmos professzor mutatta be a Múzeumi Füzetek 53. számát

2004. augusztus 26-28. 
között Etnikai kontaktzónák a 
Kárpát-medencében a 20. szá
zad második felében címmel 
Aszódon nemzetközi tudomá
nyos konferenciát rendezett az 
Aszódi Petőfi Múzeum, a Pest 
Megyei Múzeumok Igazga
tósága és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Kisebbség
kutató Intézete.

a könyv pedig máris élvezetes
nyug, igazgató, prof. dr. Voight Vilmos és 

dr. Klamár Zoltán etnográfus, a kötet szerzője
kedveskedtek a könyvbemutatón

előadásokat tartalmazó kötet
idén novemberben készült el, s 
a Múzeumi Füzetek 53. szá
maként jelent meg Aszódon. 
„Minthogy ez egy magyar ren
dezvény volt, indokolt, hogy a 
hat szekció a mi országunkból 
indult ki. A Magyarország 
szekcióban az Aszódhoz köze
lebbi tájak (a Galga-mente, 
Pest megye, a Börzsöny vidé- 
ke, általában a szlo
vák-magyar etnikai határok 
stb.) szerepel-tek. Külön volt 
Erdély/Románia, Délvidék/ 
Szerbia és Montenegró, Sze- 
rémség/Szerbia és Monteneg
ró együtt a Dráva-köz/Hor- 
vátország és a Mura-vidék/ 
Szlovénia, végül a nyilván 
praktikus okokból összevont 
Örség/Ausztria, Felvidék 
/Szlovákia, K árpát- 
alja/Ukrajna szekció is.”- ha
tárolta körül Voigt Vilmos 
tanszékvezető, egyetemi tanár 
2005. november 23-án az 
Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Néprajzi Intézetében 

tartott könyvbemutató alkal
makor a kötet szerkezetét, egy
ben a tanulmányok által lefe
dett földrajzi egységet. A kö
tetet dr. Klamár Zoltán a Pető
fi Múzeum etnográfusa szer
kesztette, és 2.900 Ft-ért meg
vásárolható a múzeumban.
„E konferencia alighanem a 
legjelentősebb néprajztudo
mányi fórum volt az utóbbi 

kézikönyv értékű. Szép, jó, 
hasznos és fontos. Mindenki
nek köszönetét mondhatunk 
nemcsak részvételükért, ha
nem azért is, ahogyan és ami
lyen szinten szóltak témái
hoz” — méltatta a könyvet 
Voigt professzor úr.

A programot és a kötet meg
jelentetését Aszód Város Ön
kormányzata is támogatta.

ELKÉSZÜLT A HONLAP
A Petőfi Múzeum hivatalos 

Internetes portálja a www.- 
pma.atw.hu címen érhető el.

A múzeumi honlapot a Petőfi 
Múzeum munkatársai által 
összeállítottak szerint Odler 
Zsolt készítette. A lap még nem 
teljes, folyamatosan kerülnek 
föl a hiányzó részek, s az elkö
vetkezőkben - hasonlóan 
Aszód város honlapjához -, 
naprakész frissítésekkel sze
retnénk a Petőfi Múzeummal 
kapcsolatos híreket az ér-dek- 

lődők elé tárni. A honlapon a 
szükséges információkon kí
vül részletesen bemutatjuk az 
Aszódon és a Galga völ
gyében található műemléke
ket, a Galériában megrende
zett kiállítások részleteit, kö
zöljük a programjainkról szóló 
képes beszámolókat, a kiad
ványlistánkat, s egyéb érde
kességeket.

KÖSZÖNET

Aszód Város Önkormányzata 
a Petőfi Múzeum raktárgond
jainak enyhítése céljára, térí
tésmentesen tulajdonba adta a 
Szontágh lépcső 4. szám alatti

Bezárt 
a csapattörténeti kiállítás

A 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezred és a Petőfi Múzeum 
közös kiállítása is bezárt. A 
laktanyából visszaszállítottuk 
,a múzeumba az 1992-ben 
megnyitott tárlat anyagát. A 
megnyitásakor nem gondol
tuk, hogy a kiállítás bezárá
sakor a laktanya kapujára is la
kat kerül, s mint emlék vonul 
be a város történelmébe. A 
megőrzés a múzeum feladata, 
így sok, a helyőrséggel kap

ingatlan egy részét. Ezzel az 
adománnyal középtávon meg
oldódik a Petőfi Múzeum tör
téneti tárgyainak raktározási 
gondja. Jelenleg folyik az 
ingatlan átadása és befogadá
sa. Bízunk abban, hogy Pest 
Megye Önkormányzata jó gaz
dája lesz az épületnek, s a lehe
tő legrövidebb időn belül be
fogadja, s fölújítja azt.

Petőfi Múzeum munkatársai 
nevében a város vezetésének, 
közösségének, mindannyiuk- 
nak boldog karácsonyt és bé
kés, nyugodt, építésben gaz
dag új esztendőt!

Asztalos Tamás 
igazgató

csolatos tárgy is - az Aszódi 
Helyörségparancsnokság  
Sztán István és Gál Gyula 
parancsnokok segítségével - 
ide került. A tárgyegyüttest a 
későbbiekben bemutatjuk.
A Petőfi Múzeum nevében kö
szönöm a búcsúzó helyőrség 
parancsnokainak, minden hi
vatásos és polgári munka
társának az együttműködést és 
a segítséget!

A.T.

pma.atw.hu
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A vezetőség többet várt a felnőtt csapattól
Változik a játékosok premizálása

December elején a Javító
intézet dísztermében tartotta 
évzáró ülését az Aszód FC el
nöksége, amelyre ezúttal 
természetesen a felnőtt és az 
utánpótláskorú labdarúgók is 
hivatalosak voltak. A hivatalos 
részt - amelyben Eltér Csaba, 
az Aszód FC elnöke értékelte 
az őszi szezont - egy kötetle
nebb beszélgetés követte, 
amelynek során vacsorával lát
ták vendégül a sportolókat.

Az FC elnöke lapunknak 
elmondta, előbbre, a 6-10. 
hely valamelyikére várták a 
felnőtt csapatot, de a gyengébb 
szereplés ellenére sincs rossz 
hangulat az együttes háza 
táján. A labdarúgók szerint jó a 
csapatszellem, szeretnek 
Aszódon játszani, és maguk 
sem értik, számos találkozón 
miért nem sikerült megfelelő 
produkciót nyújtani. Ráadásul 
éppen a hazai meccsek sike
redtek gyengébbre, a szurko
lók nagy bosszúságára. Eltér 
Csaba szerint néhány játékos 
mentálisan, néhány pedig ké
pességben nem éri el az el
várható szintet. Elküldeni sen
kit sem akarnak, de a keret erő
sítése mindenképpen szüksé

Ha beáll a hideg, 
kinyit a jégpálya

Jégpálya beindítását terve
zi az Aszód FC az egyesület 
edzőpályáján. A szükséges 
előkészületeket már megtet
ték, a klub területén fakadó 
artézi kútnak köszönhetően 
pedig víz is van elegendő.

A korcsolyázni vágyókat 
öltöző és büfé várja, és mivel 
az edzőpálya villanyvilágítás
sal is ellátott, akár késő estig 
lehet majd róni a köröket a jé
gen.

Az Aszód FC vezetősége 
nem titkolja a céljait: egyrészt 
szeretnék, ha minél többen ott

ges. Bár egy-két játékost 
máshonnan kívánnak szerződ
tetni - még egy kapusra és hát
védre mindenképp szükség 
van -, a fő irányvonal az, hogy 
mielőbb a saját nevelésű fiatal 
játékosokat építsék be a keret
be.

Az átigazolási időszakot és a 
keretépítést érdekessé teheti, 
hogy több olyan játékos jelent
kezett be, akik jelenleg még 
másutt, megyei vagy éppen 
magasabb osztályban rúgják a 
labdát. Pedig most az Aszód is

Utős versenyek: tollaslabda...
Nagy érdeklődés mellett, 

közel 50 indulóval került meg
rendezésre november 26-án a 
Javítóintézet tornatermében az 
amatőr tollaslabda villám
torna. A versenyen a helyi ál
talános iskolásokon kívül 
Domonyból és Versegről is ér
keztek indulók. A jó hangulatú 
versenyen a következő ered
mények születtek:
Általános iskolások felső 
tagozat:
Fiúk: 1. Király Péter 

hon éreznék magukat a sport
létesítményben, másrészt a be
lépőkből származó bevétellel 
az Aszód FC anyagi helyzetét 
kívánj ák erősíteni.

A jégpálya nyitásának idő
pontja időjárásfíiggő. Az indu
lásról a város internetes hon
lapján, illetve az Aszód Tele
vízió képújságján tájékozód
hatnak. A belépődíj összegéről 
és a pontos nyitva tartásról 
lapunk nyomdába kerüléséig 
nem sikerült információkat 
szereznünk.

R.Z. 

a juttatási rendszer átalakí
tását tervezi. Bár a vélemé
nyek megoszlanak a vezető
ségi tagok között, lapunk úgy 
tudja, abban egyetértés van, 
hogy a premizálást szigorúan a 
teljesítményhez kell kötni. A 
nézetkülönbségek állítólag az 
adandó összeg nagyságát il
letően tapasztalhatók.
— Sokat tanultunk az elmúlt fél 
esztendőben, és ha el is követ
tünk hibákat, azokba nem sze
retnénk még egyszer beleesni
- gyakorolt önkritikát a je

2. Barna Bálint
3. Nagy Bence 
Lányok:
1. Hrustinszki Dönisz
2. Dömötör Éva
3. Papp Lilla
Alsó tagozat leány:
1. Braun Eszter

Középiskolások:
Fiúk:
1. Rádóczky Balázs
2. Braun István
3. Tóth Zoltán

...és asztalitenisz
December 10-én rendeztük 

meg az amatőr asztalitenisz 
versenyt, melyen az alábbi 
eredmények születtek: 
Általános iskolások 
felső tagozat:
1. Krecsmarik Patrik
2. Nagy Bence
3. Krizsanyik Kristóf

Középiskolások:
Fiúk 9-10 osztály:
'1. Braun István
2. Kiss Attila
3. Máté Tamás 

Hirdessen az Aszódi Tükörben!

lenlegi elnök, aki elárulta, Bú
zás János, Agfalvilmre és Tóth 
József igen sokat segítettek ne
kik, tanácsaikra a jövőben is 
számítanak.
A tavaszi szezonra való ala

pozás január közepén kez
dődik. A bajnokság rajtjáig a 
korábbi gyakorlattól eltérően 
sokkal több edzőmérkőzést kí
vánnak lekötni, hogy az új já
tékosoknak legyen idejük és 
lehetőségük a bizonyításra, 
illetve a csapatba történő be
épülésre. R. Z.

Lányok:
1. Deák Kitti
Felnőttek:
Férfiak:
1. Tasy József
2. Bognár Nándor
3. Szántó András
Nők:
1 Korpás Lászlóné
2. Szilágyi Zita
3. Ország Istvánná

Fiúk 11-13 osztály:
1. Lakatos Fábián
2. Ramos György
3. Horváth József

Felnőttek:
Férfiak:
1. Német Zoltán
2. Kiss Szabolcs
3. Tasy József
Nők:
1. Ország Istvánná
2. Budavári Erika

Nyíry Zsolt
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Fuss, mert McDermed’s! Közlemény

2005. december 30-án im
máron ötödik alkalommal ren
dezi meg a Magyar Canicross 
Sportegyesület hagyományos 
hosszútávú versenyét terep
futók és terepkerékpárosok 
részére. A McDermed’s nevet 
viselő megmérettetést Do- 
monyvölgyben, a strand köze
lében rendezik meg. A ver
senytáv közel 20 kilométer, 
amelyet földutakon, 381 méter 

szintkülönbséget leküzdve 
kell megtenni.
Az első rajt időpontja: 11 óra
Kategóriák:
indulók több kutyával, 
kerékpárosok, síelők egy kutyá
val,
futók egy kutyával,
kerékpárosok kutya nélkül, 
futók kutya nélkül.

A kategóriák első három he

lyezettjét jutalmazzák, illetve a 
célba érést követően minden 
versenyzőt vendégül látnak a 
T övis vendéglőben.
A helyszínen húzófelszerelés 
vásárlására is van lehetőség.
További információ: Hárs Dénes 
Telefon: 20331-2928
Kutya-Ház állateledel üzlet 
(Baross u. 2.)

A Magyar Igazság és Élet 
Pártja tájékoztatja Önöket, 
hogy a 2006-os országgyűlési 
választásokon Pest megye 5. 
számú választókörzetében dr. 
Basa János agrármérnök lesz a 
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út 
választási szövetségjelöltje.

dr. Bükkfalvy Beatrix
A MIÉP Pest megyei elnöke

Jövőbeli jókívánság
„Szép volt a múlt, várjon 
ragyogva rátok,
Még szebb jövő, még dúsabb 
jutalom,
S ezek között, bár szerény 
fény gyanánt ég, ... ” 
(Tóth Árpád)

Vízszintes: 1. Az idézet be
fejező sorának első része, 
zárt betű: 12. Arzén vegyjele 
13. Díszes 14. A szőlő része 
15. Rostos gyümölcslé 17. 
Duplán: dunántúli város 19. 
Szén vegyjele 20. Magyar au
tójelzés 21. Dehogy! 22. Pin
cébe 23. Papp Endre 24. Az 
egyik nagy folyónk 27. Fele 
ginnel! 29. Elás egynemű betűi 
30. Aromás ital 31. Átmérő je
le 32. Csonthéjas termés 33. 
Spanyolország, angolul 35. 
Idősebb, röv. 36. Továbbá 37. 
Repül 38. Maga előtt nyom 
39. Kálium 40. Szemmel érzé
kel 41. Lombos növény 42. 
Egy, angolul 43. Gumitömlő 
levegőjét elzáró szerkezet 46. 
Amper 47. Bajnokok Ligája 
48. Gramm 49. Félsz! 50. Ze
nei hang 51. -ra párja 52. Nő 

54. Alvás közben látjuk 57. 
Méretre vág 59. Ek! 60. A te
lekommunikáció legelterjed
tebb eszköze

Függőleges: 1. Kén 2. Zsu
zsanna becézve 3. Spanyol au
tójel 4. Kacsa 5. Mezőgazda
sági eszköz 6. Nem én 7. 
Napszak 8. Az idő jele a fizi
kában 9. Nagyszülő nagy
szülője 10. ... Olivér, népsze
rű műsorvezető, komikus 11. 
Páratlan koca! 12. Az idézet 
befejező sorának második 
része 16. Gyorsan párolgó 18. 
Férfinév 23. Elköszönés féle 
25. IEN 26. Zé! 28. Jég, né
metül 29. Női név 34. Görög 
ábécé első betűje 35. Villamos 
töltést hordozó anyagi részecs
ke 37. Nyakmelegítő 38. író
szer 40. Földre hajít 43.Ama- 
tematika nélkülözhetetlen ele
me 44. Középen ázó! 45. 
Egyik megyénk 47. Erzsébet 
becézve 52. Vízi állat 53. Elő
tag, jelentése: föld 55. Igás ál
lat 56. Teásén 58. Zene fele! 
61. Liter 62. Fluor

- fné-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése:
Erzsébet, Margit, Kinga.

A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó 2000 Ft ér
tékű, filmkidolgozásra és aján
dékfilmre feljogosító utalvá
nyát Kiss Béláné (Falujárók út
ja 5/9, a Fáma Könyvesbolt 
2500 Ft értékű vásárlási utal

ványát D Tóthné Strausz Gab
riella ( Osváth u. 8.) nyerte. A 
nyereményről szóló értesítést 
postán küldjük el.

E számunk rejtvényének 
megfejtését 2006. január 8-ig 
kell szerkesztőségünkbe elkül
deni.
Kellemes időtöltést kívánunk!
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