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15 éve kapta vissza Aszód a városi címet
Márciusban lesz az évfordulós ünnepség

Városiasabb külső, megnövekedett forgalom 
jelllemzi Aszód centrumát

Csak félig 
sikerült az 

ékszertolvajlás
Fényes nappal lopott éksze

reket két ismeretlen férfi a 
Kossuth Lajos utca egyik ék
szerboltjából. A rendőrség tá
jékoztatása szerint az elköve
tők vásárlást imitáltak, és je
lezték, szeretnék a kiválasztott 
darabot közelebbről megnéz
ni. Az eladó kivette az üveg
vitrin mögül az egyik ékszeres 
tálcát, amelyet az egyik elkö
vető kiragadott a kezéből, 
majd ezt követően a tettesek 
futásnak eredtek. A boltból ki
jutottak, az utcán azonban nem 
voltak ennyire szerencsések. 
Egy j árókelő ugyanis - hallván 
a segítségért való kiabálást — 
meglökte a tálcát tartó tolvajt. 
A tálca megbillent, és az ék
szerek egy része a földre

(folytatás a 4. oldalon)

A szakadó hóesés ellenére 
1991. február 8-án több szá
zan igyekeztek arra az ün
nepségre, amelyet a Csengey 
Gusztáv (akkor még 1. szá
mú) Általános Iskola torna
termében tartottak. Nem 
csoda, hogy nem volt vissza
tartó erő a zord idő: ritkán 
adatik meg, hogy az ember a 
települése városi címének 
odaítélését ünnepelhesse. 
Márpedig ekkor erre került 
sor.

Göncz Árpád akkori köz- 
(Folytatás a 6. Oldalon)

Áprilisra ígérik az uszodát
A kistérség feladata lesz az üzemeltetés

Gőzerővel folyik az uszoda felújítása. Az építők már elvé
gezték a bontási munkákat, és felújították a kazánházat, 
hogy a hidegben is tudjanak dolgozni. Jelenleg a gépészeti, 
elektromos szereléseket végzik. A tervek szerint április vé
gén a város újra birtokba veheti a több évig használaton kí
vüli uszodát.

Mint arról korábban beszá- felújítására. (Ebből 33 millió 
moltunk, a megyei önkor- Ft a saját erő, 80 millió Ft 
mányzat összesen 115 millió pedig pályázaton nyert összeg. 
Ft-ot fordít az aszódi uszoda (Folytatás a4.oldalon)

Tiszti szálló, 
helyőrségi klub: 

csak bérbe
Egyelőre csupán bérbe 

kaphatja a város a nőtlen 
tiszti szálló és a helyőrségi 
klub épületét, a többi ingat
lanról pedig nem is esett a 
Honvédelmi Minisztérium 
Ingatlankezelési Hivatala 
által küldött ajánlatban. 
Előbbi épületért évi 650 ezer, 
a klub épületéért évi 900 ezer 
Ft-ot kell fizetnie a városnak. 
A képviselő-testület január 
10-én soron kívüli ülésen 
döntött arról, hogy élni kí
ván a lehetőséggel.

(Folytatása. Oldalon)

Mégsem lesz 
jégpálya?

Úgy tűnik, sem a talaj, sem a 
víz nem alkalmas arra, hogy 
korcsolyázásra alkalmas jeget 
sikerüljön varázsolni az Aszód 
FC edzőpályájára. A három he
te tartó próbálkozás során ki
derült, a pálya lejt az egyik 
irányba, a talaja nem telítődött 
vízzel, hanem továbbra is be- 
szivja azt, a 12 fokos, artézi 
kútból származó víz pedig lo
csoláskor azt a jeget is felol
vasztja, ami nagy nehezen ke
letkezett. Az ötlet kigondolói 
azóta rájöttek a megoldásra: a 
Jéggyártás” előtt le kell fóli
ázni a pálya talaját. Erre való
színűleg már csak a következő 
télen kerül sor. A klub a bevé
teleit szerette volna növelni a 
korcsolyázni vágyók belépő
díjaiból. R.Z.
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Önkormányzati hírek
2005. november 30.

Talán csodálkozik az 
olvasó, hogy miért került be- 
még két, tavalyi képviselő
testületi ülés anyaga a janu
ári számba. Nos a legfőbb ok, 
hogy ezekről folyamatukban 
még nem írtunk, amelynek 
egyrészt terjedelmi korlátái 
voltak, másrészt a decem
beri lapzárta időpontja miatt 
nem kerültek be a 2005-ös 
esztendő legutolsó számába. 
Amint azonban látni fogják, 
a fontosabb napirendi pon
tokat decemberben is ki
emeltük, így természetesen 
azokról már tájékozódhat
tak. Harmadsorban janu
árban csupán egy rendkívüli 
ülést tartott a testület, 
amelyről most szintén beszá
molunk.

2005. november 30.
■ A képviselő-testület első

ként Király Gabriella tájé
koztatóját hallgatta meg. Az 
iskolával kapcsolatosan hosz- 
szasan tárgyalt ezen a napon a 
grémium, de nem az elején, 
hanem egy későbbi napirendi 
pont kapcsán. Önök erről már 
részletesen olvashattak, csak
úgy mint a következő napi
rendi pont témájáról, neveze
tesen a HM-ingatlanok vissza
szerzésének ügyéről.

■ Az államháztartási törvény 
kimondja, hogy amikor a pol
gármester benyújtja a követ
kező évi költségvetési kon
cepciót, akkor azzal egyidőben 
be kell számolni a III. negyed
évi gazdálkodásról is. Ez a kö
vetkező napirendi pont során 
történt meg. Szolnoki Ferenc- 
né, a pénzügyi iroda vezetője 
időarányosnak mondható gaz
dálkodásról tájékoztatta a 
grémiumot, bár jelezte, a ki
adási oldalon azért alacso
nyabbak a számok a szokott
nál, mert több beruházás a kö
vetkező esztendőre húzódik. 
Az év végéig egyébként nem 
voltak az önkormányzatnak a 

működést veszélyeztető likvi
ditási gondjai, az elnyert 
pályázatok, állami támo
gatások öszegei folyamatosan 
érkeztek.

■ Módosította a képviselő
testület a helyi környezet vé
delméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről és a 
település tisztaságáról szóló 
helyi rendeletet, amelynek 
köszönhetően emelkedik a 
szemétdíj is. Erről részle
tesebben, külön cikkben ol
vashatnak, csakúgy, mint a 
lakbérekkel kapcsolatos válto
zásokról.

■ A város 2006. évi költ
ségvetési koncepciójáról, a 
várható pénzügyi nehézsé
gekről már olvashattak, ám a 
téma a végleges költségvetés 
elfogadásakor ismét terítékre 
kerül majd.

■ Az IMI egykori szenny
vízderítőjének elbontásához 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása volt a képviselő
testület következő feladata. 
Mint ismeretes, a képviselő
testület augusztusban hozott 
határozatot, hogy elbontatja a 
használaton kívüli, életveszé
lyessé vált műtárgyat. Pénz
ügyi fedezetként - a Galga- 
menti Víziközmű Kft-vel kö
tött korábbi szerződés értel
mében - a szennyvíz-tisztító
mű és szennyvízcsatorna 
használatáért járó bérleti díjat 
jelölték meg. Mivel azonban 
ez a díj nemcsak Aszódé, ha
nem Ikladé és Domonyé is, a 
két település jóváhagyását 
kellett kérni, hogy a 2005. 
évben a bérlet összegét a már 
említett aszódi probléma meg
oldására lehessen fordítani. 
Cserébe a 2006-os bérleti díjat 
Iklad és Domony használhatja 
majd fel.

Elfogadta a grémium a gép
jármű-várakozóhelyek meg
váltásáról, illetve közterületen 
történő kialakításáról szóló 
rendelettervezetet. Erről rész

letesen, külön cikkben olvas
hatnak.

■ Négy pályázó nyújtott be 
ajánlatot az önkormányzatnak 
a játszótéri eszközök ellen
őrzésére vonatkozó pályáza
tára. A pályázatok megis
merését követően a képviselő
testület az AGMI Rt. ajánlatát 
tartotta a legkedvezőbbnek, 
így ez a cég végezheti el a 
munkát bruttó 175 ezer Ft ér
tékben. A feladat elvégzésére 
azért van szükség, mert egy 
minisztériumi rendelet értel
mében a közterületi játszóte
rek játékainak egyedi minősé
gi bizonyítvánnyal kell rendel
kezniük. A műszaki iroda 
egyébként egy helyi műszaki 
szakértő bevonásával már 
megvizsgálta a játszóeszkö
zöket, hogy kiderüljön, vár
hatón melyek tehetők szabvá
nyossá. Az eredmény elszo
morító: Aszód 111 játszóesz
köze közül 61 nem tud megfe
lelni az előírásoknak. A város 
ezen eszközök ellenőrzését 
már meg sem rendelte, elbon
tásra várnak.

■ 2006. január 1-től az Aszó
di Többcélú Kistérségi Tár
sulás működtetheti a Nevelési 
Tanácsadót. Az intézményt
2004. január 1-től amegyei ön
kormányzat tartja fenn, tőle 
veszi most át a kistérségi 
társulás, melynek feladatai 
közé tartozik a gyermekjóléti 
tevékenység ellátása Aszód 
-Túra mikrotérségben.

■ Az előző napirendi pont
hoz kapcsolódott a következő 
is, nevezetesen a képviselő
testület elfogadta az Aszódi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodásának 
módosítását, pontosan amiatt, 
hogy a szervezet felvállalta a 
családsegítő és szociális fel
adatok ellátását.

■ Támogatta az önkormány
zat az AEGON Magyarország 
Ügynökség azon kérelmét, 
hogy a Kossuth Lajos utca 11. 
szám alatti bérlemény bérbe
vételéhez befizetendő 4 havi 
óvadék összegét két részletben 
törleszthesse.

■ A képviselő-testület támo
gatását adta a gödöllői rendőr

kapitány, dr. Juhász István 
rendőr alezredes kinevezésé
hez. A kapitányságvezető fél 
évvel ezelőtt megbízott pa
rancsnokként került Gödöllő
re.

■ Nem támogatta a grémium 
Búzás János képviselő azon 
kérelmét, hogy a képviselő
testületi ülések jegyzőkönyvét 
minden képviselő - térítés
mentesen vagy térítés ellené
ben - megkapja. Ehhez egy
részt módosítani kellett volna 
az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, más
részt három évvel ezelőtt ép
pen a képviselő javaslatára 
vásárolt a város több, Dikta
fon 2000 elnevezésű szoftvert, 
hogy a képviselő-testületi ülé
sek digitális formában tárolt 
hanganyagát akár otthonukban 
is meg tudják hallgatni a dön
téshozók.

■ A képviselő-testület végül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről.

2005. december 14.

■ A 2005-ös esztendő utolsó 
képviselő-testületi ülése stí
lusosan ajándékozással kez
dődött: Rónai Lajos, a Pod- 
maniczky Művészeti Iskola 
igazgatója az intézményük 
szimfonikus zenekarának 
egyik koncertjéről készített 
DVD-vel lepte meg a döntés
hozókat. Hasonlóképpen aján
dékkal kedveskedett a Petőfi 
Múzeum is, mégpedig saját 
kiadványaival.

■ A kedves jelenet után mára 
komoly munka következhe
tett: elsőként a 2006. évi víz- és 
csatornadíjakról kellett dön
teni a grémiumnak. Erről rész
letesebben olvashatnak, csak
úgy, mint a Szakorvosi Ren
delőintézetben életbe léptetett 
takarékossági intézkedések
ről.

■ Elfogadta a képviselő
testület a 2005. évi költség
vetés IV. negyedéves elö-

(folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. Oldalról)
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Önkormányzati bérlakások: sok a kinnlévőség
Idén akár kilakoltatásra is sor kerülhet

Több, mint 4,2 millió Ft- 
tal tartozik a GAMESZ-nak 
néhány önkormányzati la
kás bérlője, többen pedig 
csak ügyvédi felszólítást kö
vetően hajlandóak fizetni. 
Tolmácsi Miklós, az intéz
mény vezetője nem tartja ki
zártnak, hogy kilakoltatást 
kezdeményeznek néhány no
tórius tartozónak számító, 
bizonyíthatóan rendszeres 
jövedelemmel rendelkező 
bérlő ellen.

Jelenleg 87, állagában fo
lyamatosan romló lakás van az 
önkormányzat birtokában. A 
minőségben, komfortfoko
zatban jelentősen eltérő ingat
lanok egy része - összesen 14 
— eladható a benne lakónak, 
többségük azonban a szociáli
san rászorultak elhelyezésére 
szolgál, illetve szolgálati la
kásként funkcionál.

A többségében a századfor
dulón épült lakások fenntar
tása egyre többe kerül, a fel

újításukat pedig nem fedezi a 
lakbér. Ennek teljes éves ösz- 
szege - 3,3 millió Ft - csupán 
a folyamatos üzemeltetésre, a 
közös költségek fedezésére és 
kisebb karbantartásokra ele
gendő.

A kinnlevőség magas össze
ge legutóbb a lakbérek emelé
sének kapcsán került szóba. A 
GAMESZ átlagosan 5 %-os 
növekedést javasolt, amivel a 
képviselő-testület egyetértett. 
A döntéshozóknak a tartozás 

behajtását firtató kérdésére 
Tolmácsi Miklós jelezte, két 
gyermektelen, bizonyíthatóan 
rendszeres jövedelemmel bíró, 
mégis magas tartozást felhal
mozó család esetében bírósági 
végzést követően kilakoltatást 
kezdeményez, amelyhez - ha 
szükséges -a karhatalmat is 
igénybe veszik. Az utcára 
történő kiköltöztetés - figye
lemmel más települések ta
pasztalataira - vélhetően javít 
majd a fizetési fegyelmen.

Az infláció mértékét meghaladóan 
drágul a szemétszállítás díja

Önkormányzati hírek

A várható inflációt jelen
tősen meghaladó mértékben, 
mintegy 10 %-kal emelkedett 
idén a szemétszállítás díja. A 
drágulás legfőképpen a magas 
üzemanyagáraknak köszön
hető. 2005-ben ugyanis még a 
legpesszimistábbak sem szá
mítottak arra, hogy az év elején 
227 Ft-ba kerülő gázolaj litere 
év közben 290 Ft-ra szökik fel. 
De más érvek is szerepeltek a 
GAMESZ áremelést indokló 
nyilatkozatában, így például a 
magas alkatrészárak és a telep 
folyamatos monitoringozá
sának költsége. A kötelező 
vizsgálatért - mely során azt 
ellenőrzik, a lerakó termé-sze- 
tes szigetelése megfelelő vé
delmet nyújt-e a környezet

A szemétszállítás díjtételei 2006-ban:
9739 Ft+ÁFA/háztartás/év = 11.200 Ft
5600 Ft+ÁFA/háztartás/félév, illetve a 60 literes 
kedvezményt igénybe vevők éves díja
2800 Ft+ÁFA/háztartás/negyedév
Hulladékelhelyezési díjak:
Szilárd hulladék lerakási és ártalmatlanítási díja:
1275 Ft+ ÁFA/köbméter
Vállalkozások, intézmények hulladékkezelési díja: 
163 7 Ft+ÁFA/köbméter
Nem aszódi vállalkozások, intézmények esetében:
18 3 5 Ft+ÁFA/köbméter
Építési törmelék lerakási és ártalmatlanítási díja:
1275 Ft + ÁFA/tonna

szennyezés elkerülésére - fél
évente 300 ezer Ft-ot kell ki
fizetni.

A szemétszállítás díja 
egyébként elképzelhetően 
jövőre is emelkedik majd. 
Valószínűsíthető ugyanis, 
hogy 2007. első félévében már 
a gödöllői szeméttelepre kell 
áthordani a kommunális hulla
dékot, az aszódi telep pedig 
bezárásra, majd ezt követően 
rekultiválásra kerül.

A 2005-ös esztendő áttörést 
hozott a szelektív hulladék
gyűjtés területén. A III. ne
gyedév végéig 82 tonna papír, 
16 tonna műanyag és 32 tonna 
üveg került az újrahasznosítás 
érdekében átadásra.

R. Z. 

irányzatának átcsoportosítá
sára tett javaslatát. Eszerint a 
város költségvetése 29 millió 
815 ezer Ft-tal emelkedett. A 
növekedés főleg a felhalmo
zási bevételeknek köszönhető, 
de a kommunális adó is több 
lett a vártnál.

■ Pénz volt a témája a követ
kező napirendi pontnak is, 
mégpedig a pénzeszközök le
kötéséről szóló tájékoztató el
fogadása. Szolnoki Ferencné, 
a pénzügyi iroda vezetője 
elmondta, az átmenetileg fel
szabaduló pénzeszközök rövid 
távú lekötésével 7 millió Ft ka
matbevételre sikerült szert ten
ni. Ezen összeg nagysága fo
lyamatosan zsugorodik, mivel 
jelentősen csökkent a jegyban
ki alapkamat.

■ Elfogadta a grémium a
2006. évi munkaprogramját és 
a bizottságok féléves munka
tervét. Várható ugyanakkor, 
hogy az előre tervezett 6-8 na
pirendi pont új akkal is bővül.

■ Nem tárgyalta a képviselő
testület az Aszód TV 2006. évi 
támogatásának ügyét, mivel 
csúszik a Csengey iskola által 
elnyert informatikai pályázat 
lebonyolítása. Mint arról már 
korábban beszámoltunk, a vá
ros eszközhasználati lehetősé
get nyújt a televíziónak. Az 
erről szóló szerződést elegen

dő 2006. márciusában megtár
gyalni, addig ugyanis bizonyo
san nem érkeznek meg a 
berendezések.

■ A képviselő-testület dön
tése értelmében az önkor
mányzat benyújtja a Pest me
gyei Területfejlesztési Tanács
hoz az úgynevezett CÉDE-pá- 
lyázatot. Az innen remélt mint
egy 21 milliós támogatásból a 
Berek utcában, a Kondoros té
ren és a Pintér utca elején va
lósulhatna meg útépítés, és ol
dódhatna meg a csapadékvíz
elvezetés.

■ Újabb öt évre kötött meg
állapodást az önkormányzat a 
Support Humán Segítő és Szol
gáltató Alapítvánnyal, amely 
családok átmeneti gondozásá
val foglalkozik. A szolgáltatá
sért évi 1,5 millió Ft-ot kell fi
zetni városunknak.

■ Nettó 240 ezer Ft-ot biz
tosított a képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal számára 
informatikai eszközök és szoft
verek beszerzésére.
A grémium ezt követően telek
vételár részletfizetése, vevőki
jelölés, lakáscsere és beépítési 
kötelezettség ügyében döntött, 
végül jelentést hallgatott meg a 
lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intéz
kedésekről. R. Z.
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A közbeszerzési eljárás 

során a munkát a Tiszazsul Kft 
nyerte, amely 2005. decembe
rében megkezdte a felújítást. A 
tőlük kapott tájékoztatás sze
rint eddig tartják az ütemter
vet.
- Elsőre talán soknak tűnik az 
összeg, az uszoda-felújítás 
ugyanakkor a speciális, költ
ségigényes munkák közé tar
tozik - reagált Szabó Imre, a 
megyei közgyűlés elnöke arra 
a kérdésre, miért lett ennyi a 
korábban 30-40 millióra tak
sált összeg. - Sajnos ebből a 
115 millióból még lejön a 20 % 
ÁFA is, amit be kell fizetnünk. 
A felújítás költségét főleg az 
uszodatechnikai és biztonsá
gi berendezések árai nyomják 
meg. Igaz, mi döntöttünk úgy, 
ha már felújítunk, a legkor
szerűbb technikai megoldást 
választjuk.

Az uszodában dolgozó mun
kások elmondták, ha akarnák, 
sem tudnák a régi berendezé
seket beépíteni, a több éves ál
lásban minden összerohadt, és 
korrodált. Ez egyébként nem

Csak félig sikerült 
az ékszertolvajlás

csak az uszodatechnikai be
rendezésre igaz, hanem a fű
tésre is. Végeztek a bontási 
munkákkal, jelenleg az uszo
datechnikai és az elektromos 
berendezéseket szerelik. Ezt 
követi majd a burkolatok, a 
medence csempéinek felújí
tása, végül a belső és külső 
festés. A korábbi tervekkel el
lentétben az öltözők is telje
sen megújulnak. A beruházás 
menetrendje szerint az uszo
dát április közepén veheti bir
tokba a város. Addigra hatá
rozni kell a sportlétesítmény 
üzemeltetésének kérdésében 
is. Szabó Imre lapunknak el
mondta, ezt a feladatot a me
gyei önkormányzat a kistér
ségi társulásnak kívánja átad
ni, amely dönthet arról, hogy 
intézményi keretek között 
működteti vagy a bérbe adást 
választja. Bármelyik meg
oldás lesz is a nyerő, a gaz
dálkodás alapkövetelménye 
kell legyen egy úgynevezett 
amortizációs keret létreho
zása, amivel a szükséges kar
bantartások folyamatos elvé
gezhetőségét biztosítják. -R-

Kommunálisadó-emelés: 
egyelőre elnapolva

Az ingatlanok egyharmada
adómentességet élvez

A 2006. évi költségvetési 
koncepció tárgyalása során azt 
boncolgatta a képviselő-tes
tület, hogyan tehetne szert 
több bevételre a város, hogy 
ne váljon lassan kezelhetet
lenné a működési hiány. Nyil
ván több képviselőnek szemet 
szúrt, hogy bár rengeteg telek 
került értékesítésre, és számos 
új ingatlan épült, a statisztika 
szerint a város lakossága 
mindössze 19 fővel gyarapo
dott (A beköltözők száma 
magasabb lehet, de mivel 
ismét többen haltak meg, mint 
amennyien születtek, a külön
bséget ezúttal az ő számuk 
„kompenzálta” - a szerkesztő 
megjegyzése), mert elhangzott 
olyan javaslat, hogy a város 
valamilyen módon ösztönözze 
az újonnan beköltözőket a hi
vatalos bejelentkezésre, mert 
enélkül a településünk nem jut 
hozzá a személyük után járó 
fejkvótákhoz.

Ennél jóval radikálisabb ja
vaslattal állt elő Puskás Péter, 
az ügyrendi bizottság elnöke, 
aki ajelenlegi kommunális adó 
duplájára történő emelését ja

vasolta, vagyis az ingatlanok 
után eddig fizetendő 3000 Ft 
6000 Ft-ra történő emelését. A 
képviselő-testület ezzel azon
ban nem értett egyet, a jelen 
lévő képviselők közül kilencen 
nemmel voksoltak, ketten pe
dig tartózkodtak. Az elutasí
tásnak nyilván számos oka le
het. Közülük egyet Kvaka Ist
ván, a pénzügyi bizottság el
nöke fogalmazott meg. O úgy 
érvelt, hogy noha 2300-2400 
ingatlan van Aszódon, csak 
1300 körüli lakás vagy ingat
lan után adóznak, a többi tu
lajdonos különféle okok miatt 
(pl. közműfejlesztési hozzá
járulás fizetése) mentességet 
élvez. A képviselő szerint az 
emelés akkor lesz igazságos és 
időszerű, ha az ingatlanok 
85-90 %-át lehet kötelezni 
ezen adónem megfizetésére. A 
szavazást követően Puskás 
Péter jelezte, sajnálja, hogy a 
javaslata kapcsán nem alakult 
ki egyfajta közös gondolko
dás a hiány csökkentésének te
kintetében, és senki nem tett 
javaslatot más alternatívákra.

R.Z.

(Folytatás az 1. oldalról)
esett. Az elkövetők jobbnak 
látták veszni hagyni a zsák
mánynak ezt a részét, és az 
egyik mellékutcán a Petőfi 
utcában várakozó autójukhoz 
szaladtak, amellyel sikerült 
elmenekülniük. Sajnos a

szemtanúk csak az autó 
ezüstmetál színére emlékez
tek, a típust nem tudták beazo
nosítani és a rendszámot sem 
látták. A rendőrség megkezdte 
a nyomozást. Az ékszerbolt tu
lajdonosának mintegy félmil
lió Ft a kára. -Zer-

Megkezdődött a szokásos ÁSZ-vizsgálat
Négyévente tartanak átfo

gó ellenőrzést Aszódon az Ál
lami Számvevőszék, amely
nek szakemberei ilyenkor az 
önkormányzat gazdálkolko- 
dási rendszerét ellenőrzik. A 
mostani vizsgálat 2006. január 
9-én kezdődött és február 17-

ig tart. Az ellenőrzés meg
állapításairól szóló összefog
laló jelentést a képviselő-tes
tület külön napirendi pontként 
tárgy aljamajd.

R. Z.

Közzététel
Hulladékszállító-gyűjtő jármű beszerzése
Aszód Város Önkormányzata szerződést kötött a M-U-T 
Hungária Kft-vel (székhelye: 2851 Kömye Iparcentrum 3.)- 
mint az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 
- az alábbi gépjármű beszerzésésre az alábbi beszerzési ösz- 
szeggel:
préselve tömörítő speciális hulladékszállító autó beszerzése (27 
millió Ft régiós támogatással)
Szerződés időtartama: 2005. november 16. - szerződés megkö
tésétől számított 100 nap.
Szerződés összege: 30.900.000 Ft + 7.725.000 Ft ÁFA
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Szakorvosi Rendelőintézet: meghúzzák a nadrágszíjat?
23 milliós működési hiányt kell orvosolniuk

23 millió Ft hiánnyal kény
telen számolni a Szakorvosi 
Rendelőintézet 2006-ban, 
mivel az Országos Egészség
biztosítási Pénztár a remélt 
175 millió Ft helyett várható
an csak 152 millió Ft-ot biz
tosít. Az intézmény takaré
kossági intézkedések beveze
tését tervezi, emellett külső 
szakmai vizsgálattal kívánja 
feltárni a tartalékokat, töb
bek között azt, hogyan nö
velhető a betegpontok szá
ma. A rendelő gazdasági 
vezetője a legutóbbi testületi 
ülésen már letett egy olyan 
javaslatot a képviselők elé, 
mellyel 18 millió Ft-tal csök
kenthető a hiány.

A Szakorvosi Rendelőin
tézet korábban már többször 
fordult az önkormányzathoz 

anyagi segítségért. így kapott 
plusz önkormányzati támoga
tást, illetve kamatmentes köl
csönt (amelynek visszafizeté
séhez újra halasztást volt kény
telen kérni). A képviselő-testü
let a gazdasági gondokat látva 
egy idő után kérte az intézet 
vezetését, hogy havonta szá
moljon be a költségvetésük 
alakulásáról.
A rendelő a betegszám után 
pontokat kap, egy-egy pont 
1,34 Ft-ot ér. Logikusan azt 
gondolná az ember, hogy ér
demes minél több beteget el
látni, mert ezzel egyenes 
arányban nő a finanszírozás 
összege. Ez azonban nem így 
van. Amennyiben ugyanis a 
teljesítés eléri a 100-110 %-ot, 
az OEP degresszív módszert 
alkalmaz, emiatt a pluszban el
ért pontok nem 1,34 Ft-ot ér

nek, hanem jóval kevesebbet. 
Bodó Zsoltnak, a rendelő főor
vosának tájékoztatása szerint 
intézménye jelenlegi átlag 
pontértéke 1,15 Ft.

A hiányt azonban minden
képpen csökkenteni kell az in
tézménynek, és az intézkedé
sek között a pontok számának 
6,5 millióról 7 millióra történő 
növelése is szerepel. Azt, hogy 
vannak még tartalékok, jól 
mutatták az egyes műszerek 
kihasználtságának, pontosab
ban kihasználatlanságának 
adatai. A 24 órás vérnyomás
mérő például havi 4 alkalom
mal került kiadásra, a nőgyó
gyászat 3 konvex fejjel ellá
tott ultrahang készülékét átla
gosan heti 10 alkalommal 
használták heti 75-ös beteg
szám mellett, az urológia cy- 
toscope eszközét pedig havon

ta egy alkalommal alkalmaz
ták.

A tervezett vizsgálat talán 
arra is választ ad, miért termelt 
3 millió Ft veszteséget 2005- 
ben a 2004-ben még nyeresé
ges fogászat, s miként lehet az, 
hogy a csökkenő betegszám 
ellenére szinte a korábbival 
azonos szinten maradt az 
anyagfelhasználás. Ezen szak
rendelés esetében egyébként 
már a funkcionális vállalko
zásba történő adás is szóba ke
rült. Más szakrendelések ese
tében elképzelhető a délutáni 
rendelési idő bevezetése. Ez
zel nemcsak az épület kihasz
nálása lenne optimálisabb, de 
minden bizonnyal azok a be
tegek is örülnének, akiknek 
most egy-egy vizsgálat elvég
zése miatt szabadságot kell 
kivenniük amunkahelyükön.

KEDVEZMÉNYES AUTÓSTANFOLYAM? 
JOGOSÍTVÁNY 24.000 FT-TÓL

Ez persze nem igaz, ez csak egy tétel a jogosítvány árából, de jól hangzik, és így legalább a 
versenytársakkal is tartjuk a lépést. Igaz viszont, hogy kedvezményt valóban ennyit kínálunk, plusz a 
diákoknak ezt még megtoldjuk 16.000 Ft-tal, ami azt jelenti, hogy a “B” kategóriás jogosítvány a járulékos 
költségekkel együtt sem éri el a 100.000 Ft-ot.

így Önnek nem kell várnia (mint az akkreditált iskolánál) 2007. második negyedévig, hogy visszakapjon a 
befizetett díjból 30 %-ot, már amennyiben megfelel a visszaigénylés feltételeinek is, ha addig ezt a 
kedvezményfajtát jogszabályváltozás meg nem szünteti.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐI TANFOLYAMUNKRA BEIRATKOZÁS: 
CSENGEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2006. JANUÁR 31. 18 ÓRA
Amit kínálunk:
♦ korrekt tájékoztatás és ügymenet,
♦ kedvezményes oktatócsomag,
♦ számítógépes gyakorlási lehetőség,
♦ a tanfolyam elvégzésével arányos részletfizetés,
♦ tapasztalt, türelmes oktatók,
♦ típus-és oktatóválasztási lehetőség,
♦ vezetési gyakorlat “háztól házig”.

Számoljon velünk, mert nálunk tényleg 
kiszámítható a különbség, így az Ön pénze többet 
ér, mivel korrekt árért juthat jogosítványhoz 
jogainak teljeskörü érvényesítése mellett.

Telefon:
30/369-49-42 
30/309-55-98
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Tiszti szálló, helyőrségi klub: csak bérbe
Itt az újabb dilemma: ki üzemeltesse az épületeket?

(Folytatás az 1. oldalról)
Az már az ülés kezdetén ki

derült, hogy a honvédség által 
megfogalmazott szerződés
tervezetet egy az egyben nem 
tudja a város elfogadni, mivel 
annak több pontja előnytelen a 
részére. Ezek közé tartozik 
például, hogy a bérlő csak saját 
költségén végezhet átalakítási 
munkákat, amit nem lakhat le, 
ráadásul a karbantartás is a bér
lő feladata. Aki járt már a két, 
erősen lelakott házban, az tud
ja, hogy több munkát azonnal 
el kellene végeztetni, ami nem 
kis összegbe kerül. Garancia 
viszont egyelőre nincs arra, 
hogy ezek az épületek a tele
pülés tulajdonába kerülnek. A 
döntéshozók azzal sem értet
tek egyet, hogy a szerződéster
vezet szerint az önkormány
zatnak kéthavi óvadékot kell 
letenni, továbbá a bérlemény 
biztositását is a városnak kell 
fizetni. Összesen 12 pontot ki
fogásolt első lépésben a képvi
selő-testület, mely észrevéte
leket elküldték a hivatalnak. 
Az azóta érkezett válaszlevél 
szerint a legfontosabb — gya
korlatilag az előbb említett — 
feltételek esetében a jelenlegi 
tulajdonos nem kíván változ
tatni álláspontján.

Az Ingatlankezelési Hivatal 
a két épület átadásának idő
pontját január 12-re tette, a 
folyamatra két-két órát szánt. 
Ezt a képviselő-testület szintén 
elfogadhatatlannak tartotta, 
mivel - Fehér Endre műszaki 
irodavezető szavaival élve — 
két óra alatt egy autót nem 
lehet átvenni, nemhogy két ek
kora épületet. Azt sem hagy
hatták figyelmen kívül, hogy 
mindkét épületben jogcím 
nélküli bérlők tartózkodnak, és 
ha a város belemegy az azon
nali átvételbe, a bérlők, és ve
lük minden gond is a nyakába 
szakadnak. Mindezek figye
lembevételével a grémium az 
átvétel megkezdése mellett 
döntött, azt gondolván, ez mé
giscsak jelzésértékű a város 
részéről arra nézve, hogy 

igényt tart az épületekre, akár 
bérlet formájában is, viszont a 
szerződés esetében úgy foglalt 
állást, hogy csak a vitatott pon
tok tisztázása után kerüljön 
aláírásra.

A január 12-i átvételen aztán 
kiderült, hogy az Ingatlanke
zelési Hivatal számára is elfo
gadható, ha a város csak meg
kezdi az átvételt. Az Ingatlan
kezelési Hivatal a helyőrségi 
klub teljes berendezését is fel
kínálta 600 ezer Ft-ért. Bagyin 
József polgármesternek ezt 
500 ezer Ft-ra sikerült lealkud
nia, a tételek átvétele az emlí
tett napon megtörtént.

A szerződés aláírása még 
hátravan, addig azonban a

15 éve kapta vissza Aszód a városi címet
(Folytatásai l. oldalról)
társasági elnök a települési ön
kormányzat képviselő-testü
letének kezdeményezésére a 
466/1990. XII. 18. sz. határo
zatában városi címet adomá
nyozott Aszódnak. Az elnöki 
határozatban természetesen 
nem a cím visszaadása szere
pel, noha valójában erről volt 
szó. Aszód ugyanis már 1761- 
ben mezővárosi kiváltságot 
kapott, és amelyet bő száz év 
elteltével a XIX. századvégi 
országos területrendezésnek 
köszönhetően elvesztett.
1991-ben sokan fanyalogtak, 

amikor meghallották, hogy az 
általuk porosnak, piszkosnak 
titulált község városi címet 
kap. Dr. Asztalos István, az 
Aszódi Tükör 1991. februári 
számában megjelent Aszód 
ismét város! írása arról tanús
kodik, a történész másként élte 
meg eme cím visszakapását: a 
történelmi múlt egyfajta elis
merésének, a korábbi elnyo
másért való elégtételnek tar
totta. Azt is elismerte, Aszód 
Budapesthez, Egerhez, Vác- 
hoz mérve még nem város. 
Ugyanakkor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a városi szín

városnak arról is kell döntenie, 
hogy hogyan kívánj a hasznosí
tani a két épületet. A döntés 
azért számít különösen nehéz
nek, mert a városnak már így is 
180 millió Ft körüli a hiánya, 
és ezekre az épületekre a költ
ségvetésben nincs elkülönítve 
egyetlen forint sem. A nőtlen 
tiszti esetében Tolmácsi Mik
lós GAMESZ-vezető, a hely
őrségi klub esetében pedig 
Rácz Zoltán, a Közművelődés 
Otthona vezetője kapta azt a 
feladatot, hogy dolgozzon ki 
lehetséges hasznosítási formá
kat. Erről a január 25-i képvi
selő-testületi ülésen minden 
bizonnyal sok szó esik majd.

Lapzártánkat követően 

vonalat soha nem adomány
levél, deklaráció biztosítja, ha
nem a kemény, kitartó munka, 
a településért való összefogás. 
Érdemes elolvasni, hol tartott 
Aszód akkor, és összehason
lítani településünkjelenével.

A városi cím visszaadását 
ötévenként megünnepli a vá
ros. így lesz ez idén is, hiszen a 

Közzététel
Út-csapadékvíz-elvezetés
Aszód Város önkonnányzata szerződést kötött a BOLA 95 
Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel (Székhelye: Szentendre 
Rózsa utca 14.)mint az előzetesen lefolytatott közbeszerzési 
eljárás nyertesével az alábbi munkák elvégzésére a következő 
kiviteli összeggel:
1. Útépítés Aszód területén (volt Fesztivál téren): “C” jelű út, 
Szent István utca, Géza fejedelem utca, Szent László köz déli 
része.
2. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése: Papföldi utca, nyár utca, 
Városréti út, “C” jelű út, Szent István utca, Géza fejedelem utca, 
Szent László köz I-IL, Podmaniczky út.
Szerződés időtartama: kezdés: 2005. november 21., befejezés: 
2006.június 15.
Szerződés összege: Útépítés: 21.095.680 Ft + 5.273.920 Ft 
ÁFA
Csapadékvíz elvezetés: 24.904.320 Ft + 6.226.080 Ft ÁFA
Fenti beruházáshoz 12.802.837 Ft CÉDE támogatást kapott 
az önkormányzat.

értesültünk arról, hogy Job
bágyi település szintén bérbe 
kapta az ottani helyőrségi 
klubot. A 210 fős színházte
remmel, 80 fő fogadására 
alkalmas vendéglátóipari 
egységgel bíró, 1985-ben fel
újított és átalakított épü
letben (az adatok a HM Hon
véd Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Társaság által 
2003-ban kiadott 50 év a hon
védelem és a kultúra szolgá
latában című kiadványból 
származnak - a szerző meg
jegyzése.) többek között mo
zi, konditerem, söröző és 
szolárium működik. Az épü
letet évi 60 ezer Ft-ért(!) bérli 
az önkormányzat, míg a be
rendezést 150 ezer Ft-ért vá
sárolhatta meg. No com- 
ment...

Rácz Zoltán

15 éves évfordulónál tartunk. 
Az ünnepség időpontja a na
pokban vált ismertté: március 
14-én az Evangélikus Gimná
zium aulájába várják majd a 
résztvevőket. A részletekről 
februári számunkban tájékoz
tatjuk Önöket.

R. Z.
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Emelkedő víz-és csatornadíjak
Inflációt meghaladó mértékű a drágulás

Január elsejétől átlagosan 
4,3 %-kal kell többet fizet
nünk a vízért, míg a szenny
vízcsatorna használata a ta
valyi összeghez képest 6 %- 
kai nagyobb mértékben ter
heli meg a családi költségve
téseket. A szolgáltató meg
tartotta a korábbi differenci
álást, vagyis a lakossági fo
gyasztók 3 köbméterig ked
vezményes áron kapják a vi
zet, a közületek pedig az ön
költséget meghaladó árat fi
zetik.

Tizenegy településnek szol
gáltat ivóvizet a Galgamenti 
Víziközmű Kft, amely szoká
sos módon, ezúttal is decem
berben tett javaslatot a követ
kező esztendő víz-és csator
nadíjaira. Az előterjesztésből 
hamar kiderült, hogy a kor
mány 2006. évi 2 %-os fo
gyasztói árindex várakozásá

Parkolóhelyek: a megváltó megoldás
A megoldással enyhülhetnek a parkolási gondok

Elfogadta a képviselő
testület a gépjármű-vára
kozóhelyek megváltásáról, 
illetve közterületen történő 
kialakításáról szóló rendelet
tervezetet. Ha betartatásra is 
kerül, enyhülhetnek Aszód 
parkolási gondjai.

A mai jogszabályok szerint 
minden építkezés esetében az 
építtetőnek telken belül bi
zonyos számú parkolóhelyet 
kell biztosítania. Sűrűn beépí
tett területeken - mint például 
Aszód belvárosa — ez nem 
minden helyzetben lehetséges. 
Az előírás - hogy azért ki le
hessen adni az építési enge
délyt - ilyen eseteket figye
lembe véve tesz engedményt, 
mely szerint a meghatározott 
parkolóhely 50 %-át máshol is 
meg lehet építeni. A most el
fogadott rendelet értelmében 
az építtető választhat, hogy sa
ját költségén építteti meg azo

hoz képest a cég nagyobb mér
tékű emelést szeretne elérni. 
Ritecz György ügyvezető igaz
gató ezt több okkal is magya
rázta. Az 5 %-os ÁFA-csök- 
kentés a víziközmű szolgál
tatók ráfordításait nem érinti, 
mivel - a vállalkozások zömé
hez hasonlóan - az ÁFÁT visz- 
szaigénylik. Emiatt a beszer
zési árindexük a fogyasztói 
árindex fölött alakul. A koráb
bi évekhez képest 2006-ban 
már nem lesz lehetőségük álla
mi támogatásra pályázni, mi
vel nem érik el a támogatási 
küszöbértéket, s ez mintegy 10 
millió Ft bevételkiesést jelent. 
A szennyvízdíj esetében el
vileg keletkezett 4,3 millió Ft 
nyereség, ám ez valójában a 
szennyvíziszap elhelyezésére 
félretett összeg. Az ezzel kap
csolatos tárgyalások elhúzód
tak a Javítóintézettel, emiatt a

kat az önkormányzat által 
kijelölt területen vagy meg
váltja a parkolóhely építési 
kötelezettségét. Ennek díja 
7.200 Ft/év + ÁFA, amelyet 20 
évig kell fizetnie. A rendelet 
azt is kimondja, hogy az adott 

Víz-és csatorna díj 2006.
Lakossági fogyasztók 6 m3/2hó mennyiségig (víz- és csa
tornadíj együtt: 156 Ft/m3 + ÁFA
Vízdíj 6 m3/2 hó mennyiség felett: 198 Ft/m3 + ÁFA 
Csatornadíj: 159 Ft/m3 + ÁFA
A csatornadíjat 11. 01—től-04. 30-ig (6 hónapon keresztül) a
vízfogyasztás teljes egészére, 05. 01-től 10. 31-ig (6 
hónapon keresztül) a vízfogyasztás 80 %-árakellmegfizetni.
Nem lakossági fogyasztók részére:
Vízdíj ‘ 255 Ft/m3 + ÁFA
Csatornadíj: 212Ft/m3 + ÁFA
Szenny vízleürítési díj:
Lakossági fogyasztók részére:
Nem lakossági fogyasztók:

tényleges munkavégzés, és 
ennek ellenértéke a 2006-os 
esztendőre kerül át.

A tájékoztatást követően 
minden eddiginél nehezebben 
született meg a javaslat elfoga
dása. A pénzügyi bizottság a 
vízdíj emelésével szemben 
nem támasztott kifogást, a csa
tornadíj esetében-mivel az ár
kalkulációban több, addig nem 
szereplő tétel bukkant fel - 
pedig csökkentést javasolt. Az 
ügyrendi bizottság egyik tétel 
esetében sem támogatta az 
emelést. Utóbbi bizottság ve
zetője, Puskás Péter — ismer
tetve a bizottsági tagok állás
pontját - azzal érvelt, hogy az 
előző években is mindig az 
inflációt meghaladó mértékű 
volt az emelés, csakúgy mint 
most, és ezt nem látták megala
pozottnak.

Ritecz György viszontvála
szában több dologra is felhívta 
a figyelmet. Emlékeztette pél
dául a képviselőket, hogy a 
szennyvíz-csatorna üzemelte
tése azért volt évekig vesztesé-

építésiengedély-köteles beru
házás, illetve már meglévő 
építmény rendeltetésének 
megváltozása nem eredmé
nyezheti közterületen már 
meglévő parkolóhelyek meg
szűnését. Rázós

400 Ft/m3 + ÁFA
500 Ft/m3 + ÁFA 

ges, mert az önkormányzatok 
-akik egyébként a tulajdono
sok - az alacsonyan tartott dí
jakkal próbálták ösztönözni a 
lakosságot a rákötésekre. A 
veszteséget ugyanakkor nem 
szabad továbbra is ráterhelni 
azokra a tulajdonos önkor
mányzatokra, akik igénybe 
sem veszik ezt a szolgáltatást.

A szennyvíziszap elhelye
zéssel kapcsolatban a vezető 
úgy érvelt, az nem az üzemel
tető bűne, hogy a szennyvízbe
ruházás során a tulajdonos ön
kormányzatok nem oldották 
meg a szennyvíziszap elhelye
zését. Átmeneti megoldásként 
a Javítóintézet megengedte, 
hogy a kezelésében lévő föl
dekre hordják az iszapot, 
amely a művelés során a talaj
ba került. 2005-ben viszont az 
intézet jelezte, nem vállalja a 
művelés költségeit, viszont az 
itt termelt búzára továbbra is 
igényt tart. A megoldást egy 
komposztálómű megépítése 
jelentené, ám ehhez 50-60 
millió Ft-ra volna szükség. A 
pénzügyi bizottság által kifo
gásolt tétel pedig nem más, 
mint egy rakodógép bérleti dí
ja, amire bérlésére azért lesz 
szükség, mert az említett 
iszaptömeget még ki kell hor
daniuk.

Az érvek végül hatottak, 
mert a képviselő-testület előbb 
a 2006-os szennyvízcsatorna
díjakra tett javaslatot fogadta 
el, majd a vízdíj idei tételeit is 
megszavazta. Utóbbi esetében 
a szavazás előtt Puskás Péter 
ügyrendi kifogását jelezte, mi
vel erről a napirend tárgyalása 
során már szavaztak, és nem 
született minősített többség. 
Kissné Kulybus Gizella címze
tes főjegyző éppen erre hivat
kozva foglalt úgy állást, hogy 
minőségi többség híján rende
letalkotásra sem került sor, 
mindössze egy rendelet-terve
zet paragrafusán belüli rész
szavazás történt. Mivel új té
nyek merültek fel, és több 
képviselő menet közben kap
csolódott be a napirend tárgya
lásába, a polgármester joggal 
kért újbóli szavazást.

Rácz Zoltán
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Tényfeltárás indulatok nélkül
Az általános iskola dolgai 

adtak témát ősszel az aszódi 
közbeszédnek. Sajnos nem 
iskolai vagy sportsikerek, 
nem a tanulmányi versenyek 
győztesei, hanem az iskola 
nevelő-testületében történ
tek adtak több alkalommal 
témát a sajtónak, majd az 
ml-en bemutatott Juszt 
László-tévéműsornak is. Mi
vel élénk érdeklődést váltot
tak ki a történések, úgy gon
doltam, hasznos és tanulsá
gos összefoglalni azokat az 
eseményeket, amelyek a 
megoldás érdekében tör
téntek.

Az ügy hullámai az országos 
médiában történt megjelenés 
után elérték az intézmény 
fenntartóját, a város képviselő
testületét is. Azt a képviselői 
indítványt, miszerint a lehető 
legrövidebb időn belül rend
kívüli ülést tartsunk az isko
lában, elvetette a grémium, 
döntés arról született, hogy a 
város művelődési bizottsága 
informálódjon a kialakult 
helyzetről, és tegyen javaslatot 
a képviselő-testület felé a 
problémák megoldására. Ab
ban is megegyeztünk, hogy a 
képviselők akkor látogassanak 
majd a tantestülethez egy kö
zös beszélgetésre, amikor 
mindazon információk birto
kába kerültek, ami szükséges 
az objektív kép kialakításához.

A bizottság első lépésben 
név nélkül, írásos teszt segít
ségével próbálta felmérni a 
tantestület általános hangula
tát, a nevelőket foglalkoztató 
problémákat. A tesztet kitöltők 
aránya dicséretesen magas volt 
(85%), tehát a felmérés repre
zentatívnak tekinthető, s a le
vont következtetések az isko
la nevelőközösségének köz
érzetéről adtak objektívnek te
kinthető képet.

Az iskola szakmai munka
közösségeinek és érdekképvi
seleti szervezeteinek képvi
selőit ezután arra kértük, hogy 
saját közösségükön belül vi
tassák meg az iskolában tör

ténteket, és tegyenek írásos ja
vaslatot a feszültség feloldá
sára.

Abeérkezett javaslatok meg
beszélése érdekében szemé
lyes konzultációkra került sor 
külön a szakmai, és külön az 
érdekképviseleti szervezetek 
vezetőivel. A megbeszélések 
tárgyszerüek voltak, érezhető 
volt a segítő szándék - majd
nem - minden szervezet ré
széről.

A bizottság feltáró munkája 
végén összefoglaló jelentést 
adott a képviselő-testület felé, 
melyben javaslatokat tett a 
probléma megoldásának érde
kében. A képviselők többsége 
egyetértett a bizottsági javas
latokkal, majd ezután került 
sor december közepén arra a 
tantestületi ülésre, melyen a 
képviselők is részt vettek. Az 
értekezleten a tantestület elé 
tártuk a művelődési bizottság 
javaslatait.

Mielőtt az értekezleten elfo
gadott javaslatokat részletez
ném, érdemes egy kitérőt ten
ni, így talán könnyebben meg- 
érthetőek lesznek a megfogal
mazott ajánlások.
Kompetencia: tisztázni kell, 
milyen jogosítványokkal ren
delkezik ebben a bonyolult 
ügyben a fenntartó jelen eset
ben a képviselő-testület. Az 
oktatási törvény széleskörű 
autonómiát biztosít - nagyon 
helyesen - az oktatási intéz
ményeknek. Az e törvényben 
biztosított önrendelkezés, bel
ső autonómia megakadályoz
za, hogy a fenntartó direkt mó
don, közvetlenül beleavat
kozzon az intézmény belső 
életébe. Közvetlenül kizárólag 
a pályázat útján kinevezett in
tézményvezető felett gyako
rolja a munkáltatói jogokat, a 
nevelőtestület tagjai feletti 
munkáltatói jogokkal az igaz
gató rendelkezik. A képviselő
testület tehát nem hozhat kö
telező erejű, az iskola vagy a 
nevelőtestület munkáját, belső 
életét közvetlenül érintő hatá
rozatokat. A közös értekezle

ten elhangzott és írásban rög
zítettjavaslatok megvalósítása 
ezért döntően a nevelőtestület 
elhatározásán múlik. A javas
latok többségét nem is a kép
viselők, hanem az érintettek 
maguk mondták el a korábban 
részletezett fórumokon. A bi
zottság feladata ezen javasla
tok össze- és írásba foglalása 
volt, megvalósításuk az iskola 
munkaközösségére vár.
A probléma összetettsége: a 
feltáró munka után derült ki 
számunkra, hogy az iskolában 
kialakult helyzet jóval komo
lyabb és bonyolultabb, mint 
egy alsótagozatos nevelő és az 
igazgató személyes konflik
tusa, vagy az egyik munkakö
zösség tagjainak vélt vagy va
lós sérelmei. Alapszabály, 
hogy a konfliktushoz mindig 
két fél kell, s a kívülálló csak 
akkor mérlegelhet objektíven, 
ha mindkét felet meghallgatja, 
ha lehetőséget biztosít minden 
érdekeltnek a megnyilatko
zásra. Az újságban (sokan ta
lán nem tudják: a Hit Gyüle
kezetének országos hetilapja) 
és a tévében megjelent tudósí
tásokból nem volt lehetőség az 
objektív informálódásra - az 
okokat most ne firtassuk -, 
akik kizárólag ezekből próbál
tak meg véleményt alkotni, a 
teljes képnek csak egy részét 
ismerték meg.
A konfliktus alapja: a prob
léma gyökerét - s ez saját 
véleményem - alapvetően a 
tantestület egy részében ki
alakult létbizonytalanság 
okozza. A munkahely féltése 
az alsó tagozatban a legerő
sebb, hiszen a gyermeklétszám 
csökkenéséből fakadó feszült
ségek most itt jelentkeznek fo
kozottan. A csökkenő gyer
meklétszám miatt a 2005/ 
2006-os tanévben egy elsős 
osztállyal kevesebb indult, 
vagyis két alsós tanító osztály 
nélkül maradt. (Hasonló volt a 
helyzet a gimnáziumok oktatá
si struktúrájának - 6 és 8 
osztályos képzés bevezetése — 
átalakulásánál is, akkor a felső 
tagozatos nevelők kerültek 
bizonytalan helyzetbe.) Ebben 
a kiélezett, feszült helyzetben 
természetesen sokkal érzéke

nyebben reagálnak az érintet
tek az igazgató sokszor nyers, 
indulatvezérelt stílusára. A jó 
vezetőnek érzékelni és értel
mezni kell ezeket a helyze
teket és higgadtan, nyugodtan 
kell kezelni az egzisztencia
féltésből fakadó konfliktu
sokat. Sajnos ez nem így tör
tént, és ez a vezető súlyos hibá
ja. Az iskolavezetés és néhány 
pedagógus közötti folyamatos 
konfliktus nem maradt az isko
la falai között, a Csengey úti 
tagintézmény alsó tagozatos 
munkaközösségének egy része 
külső segítséget várt helyzeté
nek stabilizálása érdekében, 
két érintett pedagógus pedig 
munkaügyi bírósághoz fordult 
jogorvoslatért.

Ebben a helyzetben a műve
lődési bizottság tényfeltáró 
munkája alapján a következő 
javaslatokat, ha úgy tetszik 
ajánlásokat fogalmazta meg az 
iskola kollektívája felé.
(Részlet a művelődési bizott
ság állásfoglalásából):
„ A kialakult helyzet okainak 
eredetét az alábbiakban 
látjuk:
- a szakfelügyeleti rendszer 
megszűnése óta folyamatosan 
növekvő „szakmai elhanya
goltság”, kontrollhiány
- a több éves átmeneti vezetés 
(megbízott igazgatók sora)
- a 6 és 8 osztályos gimnázi
umok létrejötte
- a gyermeklétszám csökkenés
- a két iskola összevonása
A meglévő problémahalmaz fő 
összetevői:
- a nevelőtestületi egység hiá
nyosságai
- a szakmai önértékelés bi
zonytalansága
- létbizonytalanság a feladat
csökkenés miatt
- a vezetés presztízsének leér
tékelődése
- a Rákóczi utcai tagintézmény 
„sebei”
- az igazgató stílusa
- a problémakezelés hibás 
beidegződései
- „külső segítség kérése a vitás 
helyzetekre”
Javaslatok a problémák 
megoldására:
- közös tanári szoba a Csengey

(folytatása9. oldalon)
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Adomány az Kórustalálkozó
aszódi javítóintézetnek Kodály Zoltán emlékére

Az aszódi javítóintézet 30 
darab számítógéphez, va
lamint ADSL internet előfi
zetéshez jutott hozzá az In
vitel jóvoltából. A számító
gépeket a távközlési szolgál
tató cég budaörsi központ
jában vehette át az intézet 
képviselője január 6-án. Jó
tékony felajánlásával az In
vitel támogatni kívánja a ja
vítóintézetben lakó fiatalok 
nevelését, a szűkös gazdálko
dású intézmény fejlődését.

Az Aszódi Javítóintézet el
sődleges célja, hogy a gondo- 
zására bízott növendékek szá
mára biztosítsa a személyi
ségfejlődést serkentő feltéte
leket. A kiváló szakmai felké
szültséggel rendelkező neve
lők felügyelete alatt a szemé
lyiségfejlesztés - kiegészítve a 
korrigáló neveléssel - egyéni, 
személyre szóló nevelési, ok
tatási programokkal valósul

Tényfeltárás indulatok nélkül
(folytatás a 8. oldalról) 
utcai iskolaegységben
- az iskolavezetés átstruktu
rálása (döntési szintek optima
lizálása), alsó tagozatosok 
képviselete
- a vezetési stílus megváltoz
tatása
- az elismerés és jutalmazás 
rendszerének kidolgozása
- tréning a nevelőtestület 
problémakezelésének, egysé
gének alakítása érdekében.”

A közös megbeszélésen a 
tantestület részéről több, más 
javaslat nem hangzott el, a je
lenlévők többsége elfogadta a 
bizottság ajánlásait. Egy kérést 
azonban megfogalmaztak: 
szeretnének végre nyugodtan 
dolgozni, mert a tanárok több
ségének elege van az iskola 
körüli cirkuszból. A képviselő
testület részéről megígértük, 
hogy mint fenntartó folyama

meg. Az ajándékba kapott 
számítógépek és az internet
előfizetés ésszerű felhasználá
sával a neveltek társadalomba 
való integrációjának esélyei 
javulhatnak, és az oktatási le
hetőségek is bővülnek.

Zsembery György, az Invi
tel marketing vezérigazgató
helyettese elmondta, az Invitel 
társadalmi felelősségvállalási 
programjának fontos része, 
hogy a piaci aktivitáson túl 
lehetőségeihez mérten azzal is 
hozzájáruljon az információs 
társadalom építéséhez, bővü
léséhez, hogy nehéz hely
zetben lévő oktatási intézmé
nyeket támogat. Az adomány 
jó helyre került, ugyanis az 
intézet láthatóan nagy hang
súlyt fektet az interneten ke
resztül megvalósuló tájékozta
tásra, s ebbe neveltjeit is be
vonja (honlapjuk címe: www. 
Aszod-afi.hu).

tosan figyelemmel kísérjük az 
iskolában történteket, és min
den anyagi és erkölcsi segítsé
get megadunk a javaslatok 
megvalósulása érdekében. A 
helyzet rendezése, konszoli
dálása azonban a nevelőtestü
let - vezetők és vezetettek egy
aránt — akarata, tevőleges 
munkája, segítsége nélkül nem 
megy. Mi azt szeretnénk, hogy 
a folyamat elinduljon, hogy a 
meglévő feszültségek nyugvó
pontra jussanak, tanuló és ta
nárjó hangulatban dolgozzon. 
Azt szeretnénk, hogy a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskola 
neve hallatán ne a botrányok, 
hanem a minőségi oktatás, a 
magas színvonalú oktatási 
munka jusson eszébe min
denkinek. Ehhez kérjük az is
kola egész kollektívájának 
segítségét.

Kovács Tamás

Ünnepi hangversenyre gyűl
tek össze a Pest megyei kóru
sok, hogy - híven a Tarr Gábor 
tanár úr kezdeményezett évti
zedes hagyományhoz — dalos 
ünnepen emlékezzenek a nagy 
magyar géniuszra, Kodály 
Zoltánra. A Csengey Gusztáv 
iskola szervezésében kilenc ki
váló együttes mutatta be tudá
sát és gyönyörködtette az

Evangélikus Gimnázium aulá
ját megtöltő hallgatóságot. 
Gyermekkarok, fjúsági együt
tesek, felnőtt vegyeskarok, 
népviseletes asszonykórus, 
hangszeresek és versmondók 
tették színessé az estét.
A sikerhez nagyban hozzájá
rultak a zeneiskola tanárai és 
növendékei.

A hangverseny előtt dr. 
Soltész Elekné zenetanár Ko
dály Zoltán szavait, tanításait 
idézte, majd következtek az 
aszódi iskolák és a Városi Ci
vil Vegyeskar, a kartali, a do- 
monyi, a vácegresi, a galga- 
hévízi és a túrái dalosok pro
dukciói. A magas színvonalat 
jellemzi, hogy Kodály szerze
ményei mellett Bárdos, Bach, 
Mendelsohn, Kocsár és Szo- 
kolay művek, gregorián dalla
mok hangzottak el átélt, stí
lushű előadásban, mindvégig 
nagy figyelem- és tetszés
nyilvánítás kíséretében. Mind
ez a dalosok zeneszeretetének 

és a karnagyok munkájának 
köszönhető: Balogh Lászlómé, 
Brindzáné Szabó Andrea, 
Értők Nagy Levente, Nagyné 
Benedek Éva, Novák Istvánná, 
Pál Katalin, Pál Lajos, Raksá- 
nyi Ildikó, Szabó László, Tóth 
Péter és Valter Menyhértné 
szakmai és művészi hozzáér
tését dicséri.
Köszönet és elismerés illeti a 

szervezőket, rendezőket és a 
szereplőket.

dr. Soltész Elekné

ÜZENET
Uram, elhagytuk a múltunkat sokan, 
Az acsarkodó jelen be nem fogadott. 
Ez a jelen meg sem fogalmazható, 
S a jövő, mely a miénk, s utódainké, 
Immáron végleg 
megfogalmazhatatlan.
Szabadíts meg bennünket, Uram, 
Nem a múlttól, melyhez 
ragaszkodunk,

Nem a jelentől azt sem adnánk, 
S a jövőtől sem, mely ismeretlen. 
Szabadíts meg az áesorgástól, 
várakozástól,
Adj szánkba szót: igét, érthetőt, 
Ne hagyd fékezni lépteinket, 

Mutasd meg számunkra az utat, 
a járhatót,
Uram, nézz végig rajtunk!

(Jung Károly)
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JZZ EVET
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Grand Vitara 
576.500,- Ft 
kedvezménnyel!*

SUZUKI

1.6 Lianák 300.000 Ft kedvezménnyel!* 
Új Suzukik raktárkészletröljanuár 3i-igi 

2,9% THM-mei vagy júniustól kezdődő törlesztéssel!
* A kedvezmények nem összevonhatnak!

Az ön Bag, Dózsa Gy. U. 6.
márkakereskedője:

Hatvan, Rákóczi u. 95.
Suzuki Jászberény, Nagyhalai út

szalon, szerviz: Tel./fax: 28/504-110
szalon: Tel./fax: 57/542-353, 37/344-392
szerviz: Tel./fax: 37/349-409, 37/541-580 
szalon, szerviz: Tel./fax: 57/515-510, 57/515-511

A LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

új árucikkekkel és akciókkal 
várja kedves vásárlóit!

( NYOMTATVÁNYOK KAPHATÓK! )
- naptára/f, 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 (A3 A4, 
nagyítás, kicsinyítés) bélyegzőkészítést!

< Tanúmtól vegyiáwVAL A
BŐVÜL VÁLASZTÉKUNK! )

^£KETE-ffE®&> 
d/imt/üw

ASZÓD, Deák F. u. 8/a (Iklad felé) 
H: 14-17-ig, K-P: 8-17-ig, Szó: 8-12-ig 

TEL.: (28) 401-465, 06 (20) 9622 - 617

ALKALMI RIIIÁK 
színes blúzok: 2990,-tői 
felsők,tunikák: 3300,-tói 

alkalmi kosztümök: 6990,-tői 
topok: 3200,-tói 

fiatalos felsők 3300,-tói

20 % engedmény a játékokra és a 
partyf elszerelésekre!

SCITEC termékek akciója továbbra is tart! 
Az új termékek árlistája megérkezett!

Nyitva tartás: H-P 7.30-16.30 Szó: 8-12 
Telefon: 70 529-9700 ; 70 364-3591

Kisebb alakítások, hosszfelvarrás 
helyben, díjmentesen!

FEKETE RI IIÁK 
Kosztümök minden 

korosztálynak és méretben 
5990,-tői 

Nadrágok 2990,-tői
Pulóverek nagy 

választékban 2200,-tői 
Felsők, topok: 2490,-tői 
Diszkrét szövetöltönyök 

13.500,-
Ingek, nyakkendők, 
sokféle kendő, sál...



2006. JANUÁR. TÜKÖR

íl
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK! (A GÉPEK 2 ÓRÁN BELCl. ELVIHETŐK )

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

06/28 402-369 06/37 344-926 06/37 300-770
06/30 680-83-57 06/30 680-83-67 06/3098-79-43

MEGÚJULT HONLAPUNK FEBRUÁR 1-TŐL LESZ ELÉRHETŐ!

Részletre!! r

ASROCK K8 NF3 754 
2800 MHZ AMD SEMPRON 64 BIT 
256/400 DDR MEMÓRIA 
RADEON 9250 128 MB VGA 
80 GB MAXTOR HDD 
LG DVD MEGHAJTÓ

GIGABYTE K8NE ALAPLAP 
3000 MHZ AMD SEMPRON CPU 

,512/400 DDR MEMÓRIA 
ATI X 600 PRO 128 MB VGA 

80 GB SAMSUNG HDD

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
CÁR

HOME RÓZSAFA

0

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T! >

W Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Januar es február 
hónapban 
15% 

kedvezmény minden 
horgászcikkre!

DIVATHÁZ

MEGNYÍLT!
WOOLKÁN 

divatház
ASZÓD, KONDOROS TÍR 41. (PIACTÉR)

Férfi-női divatruházat és cipő 
Nyitási akciós árak! Aki ezt a kupont leadja, 

1000 Ft engedményt kap, ha 5000 Ft felett vásárol!
Nyitva tarlós: H-P: 9-18; szó: 8-12

Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
nyitva tartás:

H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 
bejelentkezés: 70 501-4339

ff ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

REVIDERM Skin Peelerw
ff ♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 

és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagénes ráncfeltöltés.

HLLflS!:
Autóalkatrész üzletbe 

felvételre keresünk 
számítógép és autóalkatrész 

ismeretekkel rendelkező 
m unka társaka t. 

Aszód Pesti út (MOL-kút mellett) 
06 20 999-5575
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

SkodaFabia

Igen, komolyan mondjuk!
Márkakereskedésünkben a SkodaFabia 
Classic valóban 500 000 Ft kedvez
ménnyel kapható használtautó-beszá
mítás esetén. Megcsípjük?
Kombinált átlagfogyasztás: 4,6-6,6 1/100 km 
CO2-kibocsátás: 124-158 g/km.
A képen látható autó illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedöje:

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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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
28 400-602

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

Egyéb időpontban megbeszélés szerint!
Országos hálózatunk részére keresünk eladó, kiadó 

ingatlanokat!

A GÖDÖLLŐI
BB AUTÓSISKOLA KFT

AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY
ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 

ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
M, A, B, B+E, C, C+E KATEGÓRIÁKBAN 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOTSZERVEZ.
A JELENTKEZÉS HELYE ÉS IDŐPONTJA:

2006.01.31-én 15 óra
Előzetes érdeklődés: 

a 06-20 981-8886, telefonszámon,

KEZDJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET!

MÉG MINDIG CSAK OKTATUNK!
Elméleti oktatás korszerű 
Számítógépes technikával.

Óriási kedvezmény!2005-ös áron

NYEREMÉNYEKET NEM ÍGÉRÜNK!

PL:”B” kategória esetén.
ELMÉLETI TANDÍJ,: 10.000 Ffl 91.000 Ft -30%
GYAKORLATI TANDÍJ:8L000 El SZJA 36/A§

Egyéb költség: vizsgadíj +EÜ+ orvosi
SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!!!!

ÁFSZ szám: 13-0943-05 
LSZ:0758
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10%-kal segítünk 
az indulásban
Polo, Golf, Golf Plus és Touran raktári 
modellek már 90%-os áron elvihetők.
Várjuk márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A Volkswagen személygépkocsik motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4-7,6 1/lOOkm, COj-kibocsátása: 116-230 g/kin7AjánH^-----
2006. január 1-től a raktárkészlet erejéig, vagy visszavonásig érvényes. Részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollQ.hu


2006. JANUÁR. ±±'TÜKÖR________________ IS

Domonyban már megmutattam, 
egy szebb faluért képes vagyok 
összefogni az embereket a MIÉP 
tőlazMSZPig.

Szavazataikat azért kérem, hogy 
ezt a tudásomat 17 település 
szolgálatába állíthassam, hogy 
olyan képviselőjük legyen, aki a 
konfliktusokat is vállalja a 
közösségért!

RIÓI GÁBOR
sz. választókerület

www.bodigabor.liu
gabor.bodi@szdsz.hu

06 20 966 8672

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

TOYOTA ll*tUGtOT
0 CITROEN fix

! KiA MOTOR'

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

o hungarocell mennyezet elemek,
o külső és belső díszlécek, rozetták,

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

v poszterek nagy választékban.

Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

fSCastml olajok a 
« legolcsóbban!

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK ■ TAPÉTABOLT

Tel: 28 401-691 
Nyitva: 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.bodigabor.liu
mailto:gabor.bodi@szdsz.hu
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HONI FOTO
Digitális Labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
NUhwr H-R 8-R Szó: 8-12

Digitális fényképezőgép ajánlatunk: 
DigimaxA7 7 MP, diavetítésre is alkalmas, 
MAGYAR MENÜVEL 69.900 Ft + 100 db 
10x15-ös ajándék képkidolgozás!
Digimax i5 5 MP ultravékony kivitel,
MAGYAR MENÜVEL 89.990 Ft + 100 db 
10x15-ös ajándék képkidolgozás!
CANON EOS 3000N KIT tükörreflexes fényképezőgép 
28-80 zoom, automata és manuális üzemm. Most 29.900 Ft!

őllatszertár

Valentin napra lepje meg kedvesét apró 
ajándékokkal: plüssök, bögrék, kerámiafigurák, 
párnák, kulcstartók, telefonékszerek 
széles választékával várjuk Önöket!

BANKÓ KÁROLY OTTÓ 
teherfuvarozó

ASZÓD ÉS
KÖRNYÉKE
Telefonon való árurendelés 

és helyszíni fizetés!
1 és 9 tonnás gpkocsikkal sállal 

mindenféle

építőanyag - sóder - homok és tüzelő 

száditisát

2182 Domony
Domonyvölgy Fenyő utca 1.

Telefon: 06 30 9514-534

0XY
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 

KÖZPOBT
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:

Szempiliafestés, szemöldökigazítás, arcápolás:
radír, masszír, pakolás, hajvágás + 10 perc szolárium

Összesen: 3,500 Ft
2006. FEBRUÁR:
SZÉPSÉGVERSENY
(16-22 év közötti hölgyek jelentkezését várjuk)
2006. MÁRCIUS:
MENYASSZONYI RUHA
BEMUTATÓ

a Kossuth Lajos u. 2. szám alatt, 
(az ÁSSateledel bolt mellett)

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

Minden
méretbeni

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig 
szombat: 6-12 óráig

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓÉ 
SZERETETTEL VÁRUNK!
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Az extrák a Nissannál 
alapfelszereltségként járnak!

ALMERA
Visia 1.5, 5 ajtós
• klíma
• szervokormány
• távirányítású központi zár
• elektromos ablakemelők
• színrefújt elektromos tükrök

Kedvezményes ár:
már 2 879 000 Ft-tól

X-TRAIL
• automata klíma
• ABS+EBD+fékasszisztens
• rádiós CD-lejátszó, 4 hangszóróval
• szervokormány
• vezető- és utasoldali légzsák
• elektromos tükrök
• elektromos ablakemelők
■ aktív fejtámlák elöl
• ALL-MODE 4x4 rendszer*

(‘csak a 4X4 meghajtású modellek esetén)

Most 800 000 Ft-os 
árkedvezménnyel

PRIMERA
Visia 1.6, 4 ajtós
• automata klíma
• rádiós CD-lejátszó
• szervokormány
• N-FORM fedélzeti információs 

és irányító központ
• ABS
• oldal- és függöny-légzsákok
• elektromos tükrök
• elektromos ablakemelők

Kedvezményes ár:
már 4 299 000 Ft-tól

NISSAN GÖDÖLLŐ Kft. 2100 Gödöllő Blaháné út 2. Tel.: 28 416-203 Fax: 28 416-204 
honlap: www.nissangodolo.hu e-mail: info@nissangodollo.hu /

Infovonal: 33-33-883
VÁLTSJklissanra WWW.nisSan.hll SHIFTJo Nissan

Az akció csak a 2005-ös modellévű autókra érvényes január 16 - február 28-ig, illetve amíg a készlet tart. A képek illusztrációk. Kombinált CO2 kibocsátás: 119-231 g/km. 
Kombinált üzemanyagfogyasztás: 4,5 - 9,71/100 km.

http://www.nissangodolo.hu
mailto:info@nissangodollo.hu
http://WWW.nisSan.hll
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Jobb körülmények között 
dolgozhatnak az aszódi rendőrök

Kinevezett kapitány lett 
a megbízott vezetőből

Jó szolgálatot tesz az új teakonyha

Az Aszódi Rendőrőrsön 2005. 
december 29-én ünnepi ál
lománygyűlésen került áta
dásra a belülről felújított rend
őrőrs épülete. A Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság segítsé
gével modem, korszerű kony
hát, fürdőszobát és öltözőt 
alakítottak ki pár hét leforgása 
alatt, hogy ezzel is javítsák az 
ott szolgálatot teljesítő rendő
rök munkafeltételeit.

Az ünnepélyes átadáson 
jelen volt Papp Károly r. ezre
des, a Pest megyei Rendőr

Óvatlan gépkocsitulajdonosok
A tolvajnak csak be kellett ülni az autóba

2005. decemberében pár nap 
eltéréssel két nagyértékű autót 
loptak el a Gödöllői Rendőrka
pitányság illetékességi terüle
téről. A tulajdonosok óvatlan 
magatartásukkal mindkét eset
ben maguk is elősegítették a 
bűncselekmény elkövetését.
Az első esetben egy gödöllői 
férfi parkolt le reggel fél hétkor 
új Skoda Fabia személygép
kocsijával Nagytarcsán egy 
ABC előtt, ahová reggeliért ug
rott be. Gondolta, hamar végez, 
ezért nem zárta be a kocsiját, 
sőt még az indítókulcsot is a 
gyújtáskapcsolóban hagyta. Az 
A tolvajnak ez a pár perc is elég 

főkapitányság gazdasági igaz
gatója, Pataki Zoltán, a Pest 
megyei Rendőrfőkapitányság 
üzemeltetési osztályának ve
zetője, B agy in József polgár
mester és Szenoránszki Fe
renc, Aszód polgárőr egyesü
letének vezetője is.

A 2006-os évben az előzetes 
tervek szerint folytatódni fog a 
felújítási folyamat, ennek ke
retében az épület külső hom
lokzata kerülhet renoválásra.

Kerek Zita

volt ahhoz, hogy eltulajdonít- 
sa az őrizetlenül hagyott, nyi
tott autót.
Három nappal később Kis- 
tarcsán egy helyi férfi felejtett 
lakásában valamit, visszain
dult, miközben az autója - egy 
Citroen C5-ös - járó motorral, 
őrizetlenül állt a ház előtt. Mi
re a tulajdonos visszaért, már 
csak hűlt helyét találta a gép
kocsinak
Kérjük Önöket, hogy soha, 
semmilyen körülmények kö
zött ne hagyják őrizetlenül 
nyitott gépjármüvüket, még 
akkor sem, ha csak pár percre 
távolodnak el attól!

Dr. Bene László rendőr altá
bornagy, az Országos Rendőr
főkapitányság vezetője 2006. 
január elsejei hatállyal kine
vezte a gödöllői rendőrkapi
tányság élére Juhász István 
rendőr alezredes urat, aki 
2005. július elsejétől megbí
zott vezetőként látta el az 
irányítói feladatot.

A kinevező parancsot dr. 
Ignácz István rendőr dandár
tábornok úr, Pest megye rend
őrfőkapitánya hirdette ki a

A rendőrség felhívása

AGödöllői Rendőrkapi
tányság rablás bűntett elköve
tésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat eljárást ismeret
len tettes ellen (lásd a grafi
kát!), aki 2005 november 28- 
án 15 és 15.30 óra között Aszó
don a 3-as számú főútról a 
vasútállomásra vezető gyalog- 
úton tettleg bántalmazott egy 
helyi illetőségű fiatalembert, 
majd elvette mobiltelefonját. 

Üzenet a kapitánynak
Bárki megírhatja észrevételeit, javaslatait, ötleteit a rendőrök 
munkájával kapcsolatban a gödöllői rendőrkapitánynak. Dr. 
Juhász István rendőr alezredes a kapitanyvalasz@citromail.hu 
e-mail címre várja a leveleket, amelyeket természetesen meg 
is válaszol.

személyi állomány részére 
tartott állománygyűlésen.
Dr. Juhász István, az immáron 
kinevezett kapitány rövid be
szédében elmondta, hogy a 
továbbiakban is azokat a cé
lokat kívánja megvalósítani, 
amiket megbízott vezetőként 
meghatározott. Új, drasztikus 
változtatásokat, feladatokat 
nem tűz ki az állomány szá
mára, ugyanakkor megkö
szönte a vezetők és a beosz
tottak 2005-ös munkáját.

A képen látható személy kb. 
18-20 éves, kb. 185 cm magas, 
átlagos testalkatú férfi. A bűn
cselekmény elkövetésekor 
rövid, festett szőke hajat viselt, 
ami eredetileg sötét színű 
lehet. Füle aljáig érő pajesze és 
vékonyan kiszedett fekete szí
nű körszakálla volt. Bal fülé
ben egy kb. fél cm vastag és 1 
cm átmérőjű, mintázat nélküli 
fülbevalót hordott.

Arabláskor fekete színű mel
lényt, pulóvert és piros színű, 
kopott jogging alsót viselt.

A Gödöllői Rendőrkapi
tányság kéri, hogy aki a felvé
telen látható személyt felis
meri, jelenlegi tartózkodási 
helyével vagy a bűncselek
ménnyel kapcsolatban érdem
leges információval rendelke
zik, hívja a 28 514-655-ös 
vagy az ingyenesen hívható 06 
80 555-111 telefontanú, a 107- 
es, 112-es segélyhívó számok 
valamelyikét.

mailto:kapitanyvalasz@citromail.hu
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Egy kis nyelvelés
Patientia vagy tolerantia?

A társadalomban bekövet
kező változások magukkal 
hozzák a nyelvhasználat bizo
nyos megváltozását is. Ezek a 
változások elsősorban a szó
kincs egy részének aktívvá, 
más részének passzívvá válá
sát jelentik. A rendszerváltozás 
előtt nem használtuk a priva
tizáció, privatizálás szavakat, 
s különösen nem építettük 
még szavakban sem a kapita
lizmust. Divatszavakká azon
ban nem ezek váltak, hanem 
többek között a tolerancia, 
toleráns szópár.

Ha az ember nem elég enge
dékeny, azonnal megkapja, 
hogy nem toleráns, illetve in
toleráns. A tolerantia (latin 
eredetű, ejtése: toleranciajszót 
akkor szoktuk használni, 
hogyha valamivel vagy valaki
vel szemben türelmetlenek va- 
gyünk. De igazuk van-e azok
nak, akik mindig feltétlen tü
relmet kémek tőlünk, s ezt az 
igényüket a tolerancia szóval 
kívánják megnevezni? Tartok 
tőle, hogy nem. Ugyanis a 
latinban a türelem megneve
zésére több szó is van, kü
lönbséget téve az árnyalati je
lentések között. Általános
ságban a patientia (ejtendő: 
paciencia) szó azt a fajta tü
relmet jelenti, amely mindent 
elvisel, elszenved, amelyben 
az engedékenység, esetenként 
a közönyösség a meghatározó. 
(Bizonyára emlékszünk még 
Nedeczky néni hajnövesztő 
szerére, amelynek ez volt a 
márkaneve, utalva arra, hogy a 
szer használójának nagyon ki
tartónak, türelmesnek, min
den kellemetlenséget elviselő- 
nek kell lenni.) Ezzel szem
ben a tolerantia azt a fajta tü
relmet jelöli, amely egy bizo
nyos határon belül még képes 
tudomásul venni, hogy vala
kinek más a véleménye vala
miről. Azonban egy bizonyos 
határ átlépése után már sem
milyen türelemre nem számít
hat a más nézetet valló egyén. 
Ilyenkor következik be az az 

eset, hogy valakit jelképesen, 
esetenként fizikailag is orrba 
gyűrnek.

A legtöbb esetben azonban 
nem is e kettő közötti válasz
tást várják el tőlünk, hanem 
ennél többet, pedig csak a to
lerantia meglétét és alkalma
zását hangoztatják. Az ennél 
több már az empátiád jelenti, 
amely nem csupán türelmet, 
hanem másokkal szemben 
megértést, beleérző képessé
get és be- és elfogadókészsé
get jelent.

Tehát ha általában türelmes 
vagyok, nem lázadozom, ak

Technikatörténet: a fény, a világítás 
biológiai hatásai

Az Aszódi Tükör decemberi 
számában főként a fény bio
lógiai pozitívumait és a jó 
megvilágítás termelésre ható 
előnyeit emeltük ki.

A fénynek és a rosszul alkal
mazott világításnak vannak 
káros hatásai is. Ezek elkerü
lése érdekében legyünk na
gyon körültekintők. A világí
tástechnika tudományával - a 
Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület keretén belül - 
közel 80 éve a Világítástech
nikai Társaság foglalkozik, 
amely tagja a Nemzetközi Vi
lágítástechnikai Bizottságnak. 
A bizottság munkája kiterjed 
az optikai sugárzás, a fény- és 
világítástechnika minden terü
letére. Nemzetközi és országos 
szabványokat alkot az embe
rek egészsége érdekében. Az 
orvostudománynak az optikai 
sugárzás káros hatásaival fog
lalkozó tudományágát fotó
patológiának nevezzük.

Láthatjuk, hogy számtalan 
fórumon igyekeznek segítsé
günkre lenni. Sajnos az általá
nos villanyszerelők között 
akadnak, akik nincsenek tisz
tában a világítástechnika 
egészségünkre ható szempont

kor patiens (ejtendő: paciens) 
vagyok. (A beteg is elviseli, 
hogy gyógyulása érdekében 
esetenként a kezelőorvosa 
számára kellemetlen dolgokat 
végezzen vele. Vagyis: pati
ens.) Ha csak úgy vagyok haj
landó valamit tudomásul ven
ni, hogy dohogok, duzzogok, 
prüszkölök miatta, de kényte
len vagyok elfogadni, akkor 
toleráns (vagyis toleráns) va
gyok, ha pedig valamit olyan 
szinten képes vagyok befogad
ni, hogy támogatni is tudom, 
akkor empatikus magatartást 
tanúsítok.

Talán más példák segítsé
gével lehet a patientia és a to
lerantia közötti ámyalatbeli 
különbséget érzékeltetni. Ma
dách Imre: Az ember tragé

jaival, csak az ésszerűséget, a 
gazdaságosságot tartják szem 
előtt.

E cikk rövid terjedelme miatt 
lehetetlen felsorolni a fényfel
használás hibáit, csupán cím
szavakban próbálok egy párat 
röviden kiemelni: 
Sztroboszkopikus hatás: a for
gó tárgyak látszólagos moz
gása eltér a valóságostól. 
Okozója legtöbbször a hibásan 
szerelt fénycső.
Az UV-sugárzás a szemet és a 
bőrt egyaránt károsítja. Oka: 
erős napfény, az ívlámpa, a 
villamos ívhegesztő nem meg
felelő használata.
A fény lehet zavaró, feszült
séget előidéző. Fontos a vilá
gosságmentesség. Hibaforrás: 
hibás fényreklám, diszkófé
nyek, bizonyos esetben a tévé, 
a számítógép.
Megfelelő fényigény: a látási 
feladat jellegéből adódik. Hiba 
a nem megfelelő vagy túlzott 
megvilágítás. Az életkor előre
haladtával romlik a látáséles
ség. 

Hirdessen az Aszódi Tükörben! 
Hirdetésfelvétel: Kossuth Lajos u. 59.

Telefon: 402-321; 20 974-3040

diája című művével kapcso
latban keletkezése óta tart a vi
ta, hogy pesszimista hangu
latú-e a mű végkicsengése 
vagy sem. Az egyik tábor sze
rint igen, a másik szerint vi
szont nem. De utóbbiak nem 
azt állítják, hogy optimista a 
befejezés. Csupán azt, hogy 
nem pesszimista. A kettő kö
zött még nagyon sok árnyalat 
lehetséges.

A fogalompárok néha a két 
végpontot jelölik meg, a köz
tük lévő árnyalatok elsikkad
nak, a címbeli két fogalom 
viszont nem a két végpontot je
löli, hanem ugyanannak a ma
gatartásnak egymástól eltérő, 
árnyalatként megjelenő mérté
két.

-g-1

Káprázásmentesség: Biztosan 
mindenki tapasztalta, milyen 
kellemetlen, amikor a szembe
jövő gépjármű lámpái “elva
kítják”. Ilyenkor csökken a lá
tóteljesítmény. Fontos az 
egyenletesség.
Fényszennyezés: külsőtéri vi
lágító berendezés felfelé irá
nyuló fénye. Főként a csillagá
szok számára nehezíti a megfi
gyeléseket.
Világítási komfort: a környe
zet láthatóságával kapcsolatos 
megelégedettséget j elenti.
Fontosabb alapfogalmak: 
Fényáram. Egysége a lumen.
Fényerősség: egysége a can- 
della.
Megvilágítás: egysége a lux.
A világítástechnika iránt ér
deklődőket a legújabb szak
irodalom várja az Aszódi 
Elektromos Gyűjteményben.
Bízom abban, hogy a világítás
technika helyes használata na
gyobb hangsúllyal fog bevé
sődni a köztudatba.

Kaáli Nagy Kálmán
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Ami a helyőrségparancsnokság 
különszámából kimaradt

Elolvastam a különszámot, 
amelyben a helyőrség elkö
szönt. Ebben igen színesen ír
ták le fontos szerepüket Aszód 
életében, melyet kiegészí
tettek a különböző szervezetek 
képviselői. De valahogy kima
radt a gyermekek segítésében 
betöltött szerepük. (Kivétel az 
Evangélikus Gimnázium igaz
gatójának néhány sora.) Más 
gyermekintézmények is van
nak a városban (bölcsőde, óvo
dák, általános iskolák, gim
názium és szakközépiskola).

Én az aszódi 2. számú Ál
talános Iskolával való együtt
működést ismerem, tehát csak 
arról írok, de gondolom, más
hol is lehetett hasonlókat ta
pasztalni. 17 évet tanítottam 
Aszódon, ebből 7 évig voltam 
az iskola igazgatója. Tanárko
dásom idején több diákomnak 
volt hivatásos katona a szülő
je, akik a tanulmányi kirándu
lásokon a tanulók kísérésében 
segítettek.
Sok támogatást kaptam in
tézményvezetőként is (per
sze nem nekem, hanem az is
kolának segítettek):
- megrendezhettük a Honvé
delmi Napot az ezred gyakor
lópályáján, ehhez segítő kato
nákat, eszközöket biztosí
tottak a parancsnokok, s köz
ben meglátogathattuk a lakta
nyát a gyerekekkel,
- a farsangi bálhoz adtak 
helyiséget; ha a Klub foglalt 
volt, az ezred ebédlőjét (tehát 
nyitottak voltak a lakosság 
felé),
- megrendezhettük az iskola 
házi “Ki mit tud?”-ját a Klub 
színpadán.

Az akkor még nagyközség 
első önkormányzatában kép
viselőként a kulturális bizott
ság elnöke voltam. Akkor 
megtapasztalhattam a Helyőr

ségi Klub szerepét Aszód éle
tében. Mivel színpadja ennek 
és a Javítóintézet tornatermé
nek van, az ezt igénylő ren
dezvények zömmel a Klubban 
kerültek lebonyolításra. A mai 
napig itt működik a város 
egyetlen öntevékeny szinját-

Baleset
Karácsonyi műsorra készül

tünk decemberben az osztá
lyommal . A betlehemes j átékot 
próbáltuk minden szabad per
cünkben. Kevés volt az időnk, 
így aztán kellemetlen megle
petés volt, hogy 15-én reggel 
az egyik pásztorom hiányzott 
az első óráról. Osztálytársa 
mondta el, hogy Attila már 
csak a szünet után jön iskolába, 
mert előző napon baleset érte. 
A Falujárók útja elején, a 
patikánál lévő zebrán ment át 
társaival, amikor egy Kartal 
felől érkező Citroen fékezés 
nélkül a diákok közé hajtott. 
Attilát elütötte. Szerencsére

Karácsonyi üdvözlet
Karácsonyi üdvözletei ho

zott a posta. Rajta szép bet
lehemi jelenet. A lap hátol
dalán feszítenek jókívánság 
küldői. A kép címe: Golgota. 
Mészárosné Varjú Aranka nép
művész munkája.

Az alkotó tudja, hogy műve 
Krisztus születéséhez kapcso
lódik, gyönyörű figurái szívet- 
lelket melengetők. Bizonyára 
meg tudja alkotni vagy már 
meg is alkotta a Golgotát: 
Krisztus kereszthalálának áb
rázolását. Vagy a Feltáma
dást, a húsvéti ünnepkör cső

szé csoportja. Helyet biztosí
tottak - térítésmentesen - a 
városi énekkarnak, a mozgás
korlátozottak egyesületének, a 
nyugdíjas klubnak, a sportkör
nek.

Fel lehet tenni azt a kérdést, 
miről ismert Aszód országo
san, sőt az országhatáron túl 
is? Arról, hogy:

- itt tanult Petőfi Sándor 3 
évig,

- itt működik a Fiúnevelő 
Intézet,

- itt van két gimnázium 
(országos beiskolázású fran
cia tagozat van az egyikben, a 
másik pedig evangélikus egy- 

nem volt nagyon súlyos a bal
eset: „csak” a gerincét, me
dencéjét, lábát ütötte meg a fiú. 
Nem tört csontja. A balesetet 
okozó fiatalember javára írom, 
hogy nem hagyta ott a diákot, 
felajánlotta neki, hogy orvos
hoz viszi. (Előtte azonban egy 
kicsit még gorombáskodott az 
odasiető osztálytárssal...)

Sajnos, a gyerekek nem 
hívtak rendőrt, így a család 
már hiába tenne feljelentést. 
Természetesen mindannyian 
tudjuk az elkövető nevét, cí
mét, a kocsi adatait. Nem cé
lom közölni, de meg kell mon
danom, a szenvedő alany he
lyében legalább ennyit meg
tennék. Hogy miért? Mert 
Aszódon a közlekedési morál a 
mínusz nullával egyenlő! Nem 

dáját. Soha nem keverné össze 
őket. Némely politikusok és 
segéderőik ennyit értenek ke
resztény kultúránkhoz. Vagy 
ez figyelmeztetés volt?

Tessék mondani: bocsánatot 
kért már valaki attól a népmű
vésztől, akit ezzel a lappal si
került megbántani ?

Én mindenesetre nem kérek 
több piros szegfűs üdvözlő
lapot. A feltámadt Krisztus he
lyén nem akarom Lenint látni.

ZÉMI 

házi intézmény)
- és végül itt a laktanya, ahol 

sokan töltötték katonaidejü
ket.

Ebből a négy nevezetes
ségből már csak három ma
radt. Olyan alakulat távozik, 
amelynek hiányát Aszód na
gyon sokáig fogja érezni, és 
ezt őszintén sajnáljuk felnőt
tek, gyerekek egyaránt.

A szerencsés továbbszol
gálóknak sok sikert, a nyug
díjba menőknek jó pihenést 
kívánok! Köszönöm eddigi 
segítségüket:

Kovács Dezső 
nyugdíjas c. Igazgató

tudom, minek kell még tör
ténni ahhoz, hogy az autósok 
betartsák a közlekedési szabá
lyokat! Ha nem a jól megter
mett fiú kerül az autó kereke 
alá, hanem mondjuk egy ma- 
dárcsontú hetedikesünk, akkor 
most mi van? Ő talán meghalt 
volna!

Hónapokkal ezelőtt írtam 
egy keserű levelet az aszódi 
közlekedéssel kapcsolatban. 
Annyit ért, mint békán a toll. 
Közlekedési morál nincs, nyu
galom nincs, biztonság nincs.

Tessék mondani, helyi 
rendőreink nem tudnának néha 
a körforgalom tájékán szét
nézni?

Hőnigné Zádor Éva

Aszód 
Akadémia

Az Aszód Akadémia című 
előadássorozat 3. részére kerül 
sor február 2-án 18 órakor a 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 
Kollégiuma dísztermében 
(Hajnóczy utca 2.)
A téma ezúttal a II. világ
háború. Előadó: dr. Asztalos 
István történész.
A belépés díjtalan. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk 
az előadásra, majd az azt 
követő beszélgetésre.
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A háziorvos tanácsai
/í gyógyszerek és a májunk

A májátültetésre került kis
lányról jutott eszembe, hogy 
utánanézzek, hányféle PARA
CETAMOL tartalmú, a tévé
csatornákon bőségesen reklá
mozott, vény nélkül kapható 
készítmény van forgalomban, 
(...és szinte hetente tovább 
bővül a választékuk).

Ezekről pedig tudni kell, 
hogy a paracetamol csak na
gyon szigorúan megszabott 
adagban kerülhet a szerve
zetbe, az adag túllépése sok 
esetben súlyosan károsíthatja a 
májat.

Hallom a betegtől: „Doktor 
úr, nem múlik a náthám, pedig 
szedem a Coldrexet és iszom a 
Neocitránt.” Magyarul: a be
teg a paracetamol maximális 
adagjának a kétszeresét hasz
nálja.

Az USA-ban napjainkban a 
paracetamol a legelterjedtebb 
láz- és fájdalomcsillapító. Ma
gyarországon először — több, 
mint tíz éve -Rubophen néven 
került forgalomba. Ma számos 
vény nélkül kapható, ún. meg
hűlés elleni kombinált szer al

Amit a mézről tudni kell (5.)
Sorozatunkban elkezd

tük azoknak a mézfajtáknak 
a bemutatását, amelyekkel 
ritkán találkozni az elárusí
tóhelyeken. Nos, ismerjenek 
meg még egy-két különle
gességet!

Narancsméz (citrusméz): szí
ne világosbarna lassan kris
tályosodik illata és íze enyhe, 
de jellegzetes csemegeméz
ként fogyasztják (főleg a medi
terrán térségben)
Kakukkfűméz: íze erősen fű
szeres. Csemegemézként fo

kotóeleme. Nagy dózisban 
(CSECSEMŐKNÉL 3x125, 
KISGYERMEKNÉL 3x250 
FELNŐTTEKNÉL NAPI 
3x500 MG-OS MAXIMÁ
LIS NAPI ADAGNÁL 
TÖBB) a paracetamol máj- 
és vesekárosító.

Terápiás adagban mellék
hatás ritkán fordul elő, érzé
keny egyéneken túlérzékeny
ségi reakciók, pl. bőrvörös
ség, bőrkiütés alakulhat ki, 
ritkán asztma, orrnyálkahár- 
tya-duzzanat jelentkezik, nagy 
adagban azonban a májszö- 
vet-ellialás következtében 
halálos inájkárosodást is 
okozhat. Korai tünetei: ét
vágytalanság, hányinger, há
nyás, izzadás, általános 
gyengeség, rossz közérzet. 
Számos gyógyszer lebomlá
sát, felszívódását megváltoz
tatja, szedésekor gondoljunk 
erre. A jelenleg forgalomban 
lévő paracetamol tartalmú 
gyógyszerek listája alább lát
ható. Több féléből napi ma
ximális dózist szedni VE
SZÉLYES! Dr. .lólesz József

gyasztják (például Görög
országban)
Eukaliptuszméz: színe vi
lágos, lassan kristályosodik, 
illata enyhe, gyógyászati fel
használása jellemző a medi
terránterületeken.
Yucatan méz: színe sötét
barna, borostyán árnyalatú il
lata és íze jellegzetes, kellemes 
csemegemézként fogyasztják 
(származási helye Közép- 
Amerika, ahol alapanyagát a 
méhek kaktuszok, illetve 
pozsgások virágaiból gyűjtik.

ProbocskaiZita

Költségvetési intézmény keres 
ügyvitelben járatos munkatársat. 

Jelentkezés: 28 400-676

Paracetamol tartalmú szerek
•BEN-U-RQN 1000 mg kúp felnőttnek (paracetamol) 
BEN-U-RON 125 mg kúp csecsemőnek (para
cetamol)
BEN-U-RQN 250 mg kúp kisgyermeknek (para
cetamol)
BEN-U-RQN 500 mg kúp iskolás gyermeknek (para
cetamol)
BEN-U-RON szirup (paracetamol)
BEN-U-RQN 500 mg tabletta (paracetamol)

Coldrex tabletta (paracetamol, fenilefrin, koffein, 
terpin, aszkorbinsav - C-vitamin)
Coldrex citrom ízű por forró italhoz (paracetamo 1, 
fenilefrin, aszkorbinsav = C-vitamin)
Coldrex feketeribizli ízű por forró italhoz (para
cetamol, fenilefrin, aszkorbinsav = C-vitamin)

Efferalgan 500 mg pezsgőtabletta (paracetamol) 
Efferalgan paracetamol 500 mg tabletta (paracetamol) 
Efferalgan szirup gyermekeknek (paracetamol) 
Efferalgan C pezsgőtabletta (paracetamol, 
aszkorbinsav - C-vitamin)

Grippostad C kapszula (paracetamol, aszkorbinsav = 
C-vitamin, koffein, klórfenamin-hidrogén-maleinát) 
Grippostad Hot Drink por oldathoz (paracetamo 1, 
aszkorbinsav = C-vitamin)

Mexalen 1000 mg végbélkúp felnőtteknek (paracetamol) 
Mexalen 125 mg végbélkúp csecsemőnek (paracetamo 1) 
Mexalen 250 mg végbélkúp kisgyermeknek (paracetamol) 
Mexalen 500 mg tabletta (paracetamol)
Mexalen 500 mg végbélkúp (paracetamol)

Miralgin tabletta (paracetamol, koffein)

Neo Cifrán por felnőtteknek (paracetamol, fenilefrin, 
feniramin, aszkorbinsav = C-vitamin, glükóz)
Neo Cifrán por gyermekeknek, (paracetamol, fenilefrin, 

feniramin, aszkorbinsav, glükóz)

•Panadol Baby szuszpenzió (paracetamol)
Panadol Extra filmtabletta (paracetamol, koffein)
Panadol Rapidé filmtabletta (paracetamol)
Panadol Soluble pezsgőtabletta (paracetamol)
Panadol filmtabletta (paracetamol)
Paracetamol Pharmavit 500 mg tabletta (paracetamol)

Rhinoval C pezsgőtabletta (paracetamol, aszkorbinsav = 
C-vitamin, dextrometorfan)
Rubophen 100 mg és 500 mg tabletta (paracetamol) 
Rubophen 125 mg végbélkúp gyermekeknek (paracetamol) 
Sáridon tabletta (paracetamol, koffein, propifenazon) 
Vigyázat! Amidazophen érzékenység!
Vicetamol pezsgőpor (paracetamol, aszkorbinsav = C- 
vitamin)
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AJÁNLATAI
Méhes György: 

Gina EgyR
Minden benne van, ami em

beri: gyarlóság, magasztos
ság, siker és kudarc. Röviden 
így lehetne összefoglalni Mé
hes György Gina című regé
nyének történését. Az alap
helyzetet akár szokványos
ként is jellemezhetjük: egy 
szépreményű ifjú - Paul Ma
xim - találkozik egy szemre- 
való lánnyal, Nemes Ginával. 
A jómódú textilkereskedö apa 
ugyan hiába tiltja egy ideig, 
hogy a szintén szövetben “uta
zó” férfi udvaroljon a lányá
nak, a szerelemnek nem lehet 
útjába állni. A Kolozsváron, 
majd Bukarestben játszódó 
történet a Maxim családon 
keresztül mutatja be a kolozs
vári polgárság “hősi korsza
kát”, amelyben a hatalom, a 
pénz, az ármányság között kell 
lavíroznia a boldogulásért. 
Csakhát összefér-e a boldo

gulás a boldogsággal, vagy 
egy megfelelő parti fontosabb 
az érzelmeknél?

A regény főhőse, Gina jól 
vizsgázik, szembeszáll a sors
sal, és akkor is kitart a szerel
me mellett, amikor az a vállal
kozásának csődje következ
tében még az ő hozományát is 
elbukj a. A lejtmenet után per
sze megint hegymenet követ
kezik, amihez nem kell más, 
mint jó kapcsolatok és befo
lyásos “barátok”, akikről a vé
gén megintcsak kiderül, hogy 
egy-egyhúsosabb koncért 
sokmindenre képesek.

Mi lesz hát az erősebb? Az 
emberi tisztesség vagy a pénz 
befolyása? A kérdés nemcsak 
az 1920-as, 30-as évek kér
dése, hanem jelenünké is. A 
válasz talán megtalálható a 
könyv sorai között.

R.Z.

Köszönetnyilvánítás
Szervezetünk elnöksége köszönetét fejezi ki a város veze

tőinek, valamint a Városi könyvtár vezetőjének és dolgozóinak, 
hogy biztosították számunkra mindazokat a könyveket, ame
lyek feleslegesnek bizonyultak.
Szervezetünk az átadott könyveket ingyen felajánlotta az ol
vasni vágyó lakosság részére,akik közül nagyon sokan éltek a 
felkínált lehetőséggel.
Köszönetemet fejezem ki azon személyeknek, akik ebben a ne
mes feladatból kivették részüket: Éliás Józsefnek, Szőcs Ferenc
nek, Keresztesi Györgynek, ifj. Szalai Lászlónak.

Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet elnöksége

Baka Antal lett az Év Polgárőre. A kitüntetést Bagyin József 
polgármester adta át az ünnepeknek immár hagyományos Pol
gárőr Bálon. A rendezvényen részt vett Szabó Imre, Pest megye 
Közgyűlésének elnöke, és dr. Juhász István, a Gödöllői Rendőr
kapitányság parancsnoka.

KépűMág
Betlehemi játékkal kedveskedtek a gyerekek a szüleiknek de
cember 24-én délután, illetve még aznap az éjféli mise résztve
vőinek a katolikus templomban. A szereplőket Adáminé Mihá
lyi Erzsébet és Lorencz Klára tanította be.

A leggyorsabban juttatjuk el az Ön 
fontos információit aszódi, ikladi, domonyi, 

bagi, hévízgyörki és galgahévízi 
ügyfeleihez!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
ASZÓD KOSSUTH LAJOS U. 59. 

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

Megnyílt a Petőfi-Galéria
Szép csendben, minden hírverés nélkül nyílt egy kiállítás a vá
rosban. Szépek a február 2-ig itt látható - Réti Zoltán festőmű
vész alkotta - képek, de a helyszín is fontos. Az alkotásoknak a 
Petőfi gimnázium kollégiumának díszterme ad otthont - remél
jük, nem utoljára. A hely ugyanis kiválóan alkalmas ilyen 
alkalmak lebonyolítására. Ráadásul ez azért sem elhanyagolha
tó szempont, mert úgy hírlik, hogy az idén tatarozzák a Petőfi 
múzeumot, ezért annak a Galériája átmenetileg kiesik, mint 
helyszín.
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Nyáron Mc Douglas, 
télen Mc Dermed's

Kutyával, síléccel Domonyvölgyben

Kedvcsináló Újévi Kupa
A legfiatalabbak álltak asztalhoz

Hárs Dénes sporttársunk 
nem csak nyárra szervez ne
künk, kutyával terepen spor
tolóknak állatot és embert 
próbáló versenyeket. A téli öt
letei is különlegesek, főleg, ha 
„elintézi”, hogy hóesésben, 
kb. 15 cm-es friss hóban rajtol

Szokatlan párosítás: Kozák Judit a hó ellenére a 
kerékpárt választotta, ráadásul a kutya sem az övé volt

hassunk. Ezen a napon bőven 
válogathattunk, hogy milyen 
kategóriában indulunk: sílé
cen, szánnal, kerékpárral vagy 
futva, egy vagy több kutyával, 
esetleg kutya nélkül.

A közel 20 km-es távot 
(19.550 m), amely 381 m 
szintemelkedést rejtett magá
ban, szebbnél szebb erdei és 
mezei utakon (Domonyvölgy 
- Bábát - Margita - Bódis- 
hegy - Domonyvölgy) tehet
tük meg jól értelmezhető, pon
tosan kijelölt pályán. A szános 
kutyafogattal rajtolók után egy 
igen belevaló páros indult el a 
nagyon nehéz, havas terepen: 
Kozák Judit ír szetter kutyus- 
sal, kerékpáron gyűrte végig a 
távot! A szép létszámban in
duló kutya nélkül futók me
zőnyrajtja után a canicross ver
senyzők (futók egy kutyával) 
kezdhettek neki a megpróbál
tatásnak. Én ezt a kategóriát 
választottam, és nem bántam 
meg, mert „6 lábon” egész ba

rátságosan le tudtuk küzdeni 
az akadályokat. Kb. fele távnál 
egy versenybíró várt bennün
ket, aki dupla örömet okozott: 
egyrészt tájékoztatott, hogy az 
út további részén már jóval ke
vesebb emelkedő lesz, illetve 
kaptunk tőle egy „Magyar Tu

rista” elnevezésű csokit.
Miközben a végig lelkesen hú
zó huskym mögött trappoltam 
a cél felé, a csoki feliratáról az 
jutott eszembe, hogy jó lett 
volna legalább néhány magyar 
turistával találkozni ebben a 
gyönyörű, egészséges időben. 
Beérkezésünkkor az ember- és 
kutyanasi mellett az M1 ifjú té
vériportere fogadott kérdése
ivel, majd a nevezéshez járó 
ebédjeggyel igen jó babgu
lyást ehettünk a Tövis vendég
lőben.

Eredményhirdetéskor öröm
mel vettük át az érmeket, kupá
kat és a támogatók által fel
ajánlott állateledelt, felszere
léseket. A szervezők jóvoltá
ból pezsgővel köszöntöttük a 
közelgő új évet. Remélem, 
minden versenyző és kísérő 
hozzám hasonlóan jól érezte 
magát ezen a kalandos, jó 
hangulatú, szépen szervezett 
versenyen!

Böjtösné Tompay Eörsi 

Újévi Kupa címmel a sportágat 
népszerűsítő versenyt rende
zettjanuár 14-én a Pest megyei 
Asztalitenisz Szövetség Püs
pökhatvanban és Aszódon. 
Előbbi helyszínen a lányok, 
míg a Petőfi gimnázium tor
natermében a fiúk ütötték a ka- 
ucsuklabdákat újonc és serdü
lő kategóriában, egyéniben és 
párosban.
Az aszódi fiúk eredményei (lá
nyok nem vettek részt a ver
senyen):
Újonc fiú:
4. Krecsmarik Patrik
Újonc fiú vigaszág:
3. Ijj. Rácz Zoltán
Serdülő fiú kategória:
5. KrecsmarikPatrik
Serdülő fiú vigaszág:
2. Erdélyi Levente
Fiú páros verseny
3. Erdélyi (Aszód) - Tarsoly 
(Hatvan)

□vvizsgát tartottak a karatésok

Egymás elleni küzdelem a bizottság előtt
Mintegy 25 gyermek- és fiatalkorú karatés csillantotta meg tu

dását a minap a Csengey iskola tornatermében tartott övvizs
gán. A tét nagy volt, hiszen fél, vagy akár egy év munkája vesz
het el ilyenkor, amennyiben nem sikerül a következő fokozatot 
jelentő csíkot vagy övét megszerezni. Nem csoda, hát, hogy az 
Aszódi Karateklub versenyzőit nemigen kellett nógatni decem
berben és januárban, hogy járjanak edzésre.

A karatézés a reneszánszát éli környékünkön. Fási Tibor 
vezetésével nemrégiben megalakult a Galgamenti Wado-ryu 
Karate Egyesület, amelynek jelenleg mintegy 120 tagja van. A 
sportágat a legtöbben Galgahévízen űzik, ahol mintegy 60-an 
járnak edzésre, de a létszámot illetően Aszódnak sincs oka 
szégyenkezni. Rácz Zoltán

Az egyesületek közötti pont
versenyben (7 csapat között):
5. Aszód 4,5 pont

♦

Jó példával járnak a fiatalok 
előtt az aszódi felnőtt aszta
litenisz csapat tagjai. A megyei 
bajnokságban szereplő gárda 
11 forduló után jelenleg a ta
bella negyedik helyén áll, de 
csak két pontra van az első he
lyezett Dabas csapatától, akit 
egyébként a második körben, 
szoros csatában, idegenben 
sikerült legyűrni. A mieink 
csupán ajelenleg 3. Gödtől, és 
a 2. helyezett Szentendrétől 
kaptak ki. Az ötödik forduló
ban aztán elkapták a fonalat, és 
azóta veretlenek. Ezek után mi 
más lehet a cél, mint megnyer
ni a bajnokságot?

HajráAszód!
Rácz Zoltán
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Pályázati felhívás
“Az én ‘városom....Aszód”

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány fotópályázatot hirdet 
minden fotózást kedvelő felnőtt és gyermek részére.

Tematikai megkötés nélküli, városunk épített és természeti kör
nyezetét, illetve az elmúlt 15 évben történt közületi eseményeit 
megörökítő fényképeket várunk!

Beadási határidő: 2006. február 20.

Postázási cím: Aszód Ifjúságért Alapítvány 2170 Aszód 
Szabadság tér 9. Polgármesteri Hivatal

A fotókat zsűri értékeli. A legszebb fotókat beadó három he
lyezett értékes pénzjutalomban részesül. A különdíjat a MÓNI 
FOTÓ biztosítja.

A fotókat A4-es méretben, 1 példányban ajánlott külde
ményként kérjük elküldeni
A képek méretre történő nagyítását a MÓNI FOTÓ kedvez
ménnyel vállalja.

A képekből a városavató 15. évfordulóján kiállítást rendezünk,, 
és a díjátadás is az ünnepi sorozat része lesz. (2006. március 
közepe)

A képek felkerülnek Aszód város honlapjára - a Galéria 
menüpontba - ahol a közönség is szavazhat február 21. és 
március 10. között.

Az alapítvány kuratóriuma

LA'DJ'-XL

EXTRA, méretű divatáru
Aszód, Kossuth L. u.3 (Udvarház)

Tel.: 06-30 627-8481; 06 30 267-5545féli vóíór!
20-30 %,

egyes nagyméretű kosztümökre 50 % kedvezmény!

Érdemes betérnie hozzánk!
Nyitva ftarttássH-F’..; S-U7,

ASZÓDI TÜKÖR 
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő': Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59 Tel: 28/402-321 
Fax: 28/400-117

Nyomdai előkészítés:
Zoltán Videostúdió - Aszód Kossuth Lajos u. 59.

T: 28/402-321; 20/974-3040
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

2500 példányban 
ISSN-1217-890X

Nicole Wise gondolata
Vízszintes: 1. A megfejtés 

első része, zárt betű: Ő 12. 
Vízi állat 13.Egyharmad! 14. 
Lentebb lévő helyre 15. Hes- 
segetni kezd! 16. Több ágra 
oszlói8.Bór 19.Borfajta 21. 
Dúdolni kezd! 22. Fej elülső 
része 24. Gramm 25. Lovat 
induláshoz előkészít 29. Előd 
30. Ypszilon 31. Oxigén 32. 
Megelégel 33. Női név 34. 
Tócsa közepe! 36. Kevert 
szeg! 38. Méter 39. Liter 40. 
Teásén 41. Tízszer tízből 43. 
Dehogy! 44. Kirándulás része! 
46. Betéti Társaság 47. Láb 
része 49. Nitrogén 50. Kré
met tartunk benne 53. Kicsi
nyítő képző 54. Jód 55. Visz- 
sza: kettős betű! 57. Ki ...

Függőleges: 1. Nitrogén 
2. Korog a gyomra 3. A han
gya is ilyen állat 4. Rangjelző 
5. Amper 6. A megfejtés har
madik része 7. Egye! 8. 
Gyom 9. Nyalóka darab! 10. 
Búcsúszó 11. Ném a rab! 15. A 
megfejtés második része, 
zárt betű: O 17. Nyári 20. 
Ugye páratlan betűi! 22. Név
elő 23. Vörös 26. Fára min
tázatot készít 27. Zene részlet! 
28. El! 33. A megfejtés befe
jező része 35. Ón 37. Zab 
szélek! 41. Es! 42. Vissza: ál
lóvíz 45. Átmérő jele 48. Me
sés történet 50. Kétjegyű szám 
51. Utca röv. 52. Kén 56. Gép
kocsi röv. 57. Néma Misi! 58. 
Varróeszköz 60.Arrafelé! 61.

tud? rég. vetélkedő 59. Félsz! Elfele! 62. Kálium 64. Joule
60. Költői napszak 63. Fehér -fné -
ital

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: Szeretetünk is 
hadd legyen ajándék! A helyes megfejtést beküldők között sor
soltunk. A Móni Fotó 2000 Ft-os filmkidolgozásra és ajándék
filmre feljogosító utalványát Bócsai Tiborné (Aszód Vörösmar
ty utca 12.), míg a FÁMA könyvesbolt 2500 Ft-os vásárlási utal
ványát Paskóné Péter Ildikó (Aszód Bercsényi utca 10.) nyerte. 
A nyereményükről szóló értesítést postán küldjük el. Gratulá
lunk!
Mostani rejtvényünk beküldésének határideje: február 12. 
Kellemes időtöltést!

Következő lapzárta: február 10. 

Következő megjelenés: 
február 22.


