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TŰKOR
"Nem tisztséget, 

feladatot, 
vállaltam"
Beszélgetés 

Búzás János 
polgármesterrel

A választások előtti esélyla
tolgatások során sokan a 
Kovács Tamás-Sztán István 
párharcot tartották a legvaló
színűbbnek. Aztán amikor 
szeptember derekán napvi
lágot látott a májusi balaton- 
öszödi Gyurcsány-beszéd, és 
ennek következtében válto
zott a közhangulat, már ke
vésbé lehetett megjósolni, ki 
lesz a végső győztes. Abban 
viszont mindenki egyetértett, 
szoros lesz a befutó. A polgár
mestervégül Búzás János lett, 
akivel többek között arról be
szélgettünk, hogyan látta sa
ját esélyeit, és hogyan viselte 
az egy szavazatkülönbség 
miatt kialakult bizonytalan
ságidőszakát.

(Folytatás a6. oldalon)

Megérett a narancs Aszódon
Mind a hét fideszes képviselő-jelölt mandátumot szerzett

A képviselő-testület eskü közben (Rácz Zoltán felvétele)
Mind a hét Fidesz-jelölt képviselői mandátumot szerzett az október elsején tartott hely

hatósági választásokon Aszódon. Mellettük egy MSZP-s és öt független jelölt lett a döntés
hozó testület tagja. A legnagyobb ellenzéki párt képviselői még sohasem szerepeltek ilyen 
eredményesen a helyhatósági választásokon. Ezzel az eredménnyel - a szintén a Fidesz által 
támogatott Búzás János polgármestert is ideszámítva - abszolút többséget szereztek. Az új 
képviselő-testület október 16-án tartotta alakuló ülését, melyen az eskütételen túl döntöt
tek az alpolgármester(ek) személyéről és az egyes bizottságok összetételéről is. Aszódon új
donságnak számít, hogy - Rigó Lászlóné és Asztalos Tamás személyében - két alpolgármes
ter segíti a város első emberének munkáját, 2007. januárjától pedig várhatóan egy társa
dalmi és egy főállású alpolgármester látja el a feladatot. (Folytatás a 3.oldalon)

Szakorvosi Rendelőintézet: átvilágítva, jöhet a kezelés
A vizsgálat megkérdőjelezte

az intézmény pénzügyi beszámolóinak valóságtartalmát

Befejeződött a Szakorvosi rendelőintézet átfogó szakmai és gazdasági vizsgálata. Ennek 
eredményével a leköszönő képviselő-testület az utolsó ülésén ismerkedett meg, így érdemi dön
tést már nem hozott, csupán tudomásul vette a megállapításokat. A vizsgálat által napvilágra ke
rült problémák megoldása, az intézet jövőjéről való döntés már az új grémiumra, és az új igaz
gatóra vár, csakúgy, mint az intézményi vezetés által elkövetett hibák orvoslása, esetlegesen pedig 
a felelősségre vonás is.

(Folytatás a 4. oldalon)

Kiss Dávid 
újra bizonyított 

Dániában 
ezüst-, 

hazai pályán 
aranyérem 

(27. oldal)



2 Aszódi TÜKÖR 2006. OKTÓBER

Önkormányzati hírek
Rekordidő alatt, mind

össze másfél óra alatt végzett a 
képviselő-testület szeptem
ber 27-én az előterjesztett na
pirendi pontok megtárgyalá
sával. Fél ötkor Bugyin József 
polgármester az elmúlt négy 
esztendő eredményeit foglalta 
össze, majd a leköszönő gré
mium egy állófogadáson vett 
részt a meghívott vendégek
kel.

■ Az első órában a Szak
orvosi Rendelőintézetről ké
szített szakmai és gazdasági je
lentéssel ismerkedtek meg a 
döntéshozók. A témával részle
tesen, külön cikkben foglalko
zunk.

■ Némileg összefüggött az 
elsővel a második napirendi 
pont, amelyben az önkormány
zati intézmények 2007. évi bel
ső ellenőrzési ütemtervét tár
gyalta a grémium. Eszerint jö
vőre a Szakorvosi Rendelőin
tézetben, a Polgármesteri Hiva
talban és a GAMESZ-ben vé
geznek átfogó belső ellenőrzést.

■ A III. negyedév pénzügyi 
átcsoportosítása volt a követke
ző napirendi pont témája. A 
Pénzügyi Iroda 67 millió fo
rinttal javasolta megemelni a 
költségvetés bevételi oldalát, 
amely így majdnem eléri a más
fél milliárd forintot.

■ Módosította a képviselő
testület a személyes gondosko
dást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló rendelet- 
tervezetet. Ez gyakorlatilag nor
maemelést jelent, ami miatt a té
rítési díjak is változni fognak. 
Az új összegeket külön tábláza
tunkban láthatják.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület az Aszód Kistérség Ön
kormányzatainak Többcélú 
Társulása társulási megállapo
dásának módosítására tett javas
latot. A kiegészítés az eredeti 
megállapodást belső ellenőrzé
si, illetve tanügy-igazgatási és 
pedagógiai szakmai szolgálta
tások kistérségi szintű szerve
zési feladatokkal bővítette.

h A polgármester foglalkoz-

tatási jogviszonyának megszű
nésével kapcsolatos munkálta
tói feladatok megtárgyalása volt 
a következő napirendi pont té
mája. Ez legfőképpen a régi pol
gármester járandóságainak kifi
zetésére vonatkozott. Eszerint 
Bagyin Józsefet megilleti az il
letményének időarányos része, a
2006. évre járó 13. havi illet
mény időarányos része, vala
mint a 40 év közszolgálati jog
viszony után esedékes jubileu
mi jutalom. A távozó polgár
mester ugyanakkor lemondott a 
3 év alatt felgyülemlett 60 nap 
szabadság pénzbeni meg

Térítési díjak 2007. január 1-től
norma térítési díj

Bölcsőde: 202 Ft 242 Ft
Óvoda 220 Ft 264 Ft
Iskola íxétkezés 172 Ft 206 Ft
Iskola 3xétkezés 268 Ft 322 Ft
Kötelező étkezés 311 Ft 235 Ft
Pedagógus étkezés 213 Ft 256 Ft
Vendég étkezés 213 Ft 490 Ft
Vendég ebéd rezsi 195 Ft

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Gondozási Központ norma térítési díj
311 Ft/fő 373 Ft/fő

Szociális étkeztetés 307 Ft/fő

váltásáról.
□ A képviselő-testület ide

iglenes jelleggel kiutalta a Sza-
badság tér 2. szám alatti össz
komfortos önkormányzati bér
lakást Kiss Jánosnak, a Polgár
mesteri Hivatal műszaki ügyin
tézőjének részére. A hivatalnok 
azért fordult ilyen kérelemmel a 
képviselő-testülethez, mert épít
kezik, és a jelenlegi ingatlanára 
van vevő. Ennek vételára ugyan
akkor mindenképpen szükséges 
az építkezés befejezéséhez. Az 
önkormányzat a szóban forgó 
bérlakást szolgálati lakásként kí
vánja fenntartani, ezért nem ke
rült értékesítésre. A műszaki 
ügyintézőnek végül megadott 
kiutalás 2007. május 31 -ig szól.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület az Állati hulladék több ön
kormányzat általi kezeléséről 
szóló együttműködési megál
lapodás módosítását. Erre azért 
volt szükség, hogy a továb
biakban a döntést hozó tanács 
tagjaiként név szerint feltün
tetett polgármesterek helyett a 
mindenkor delegáló önkor
mányzatok kerülhessenek fel
tüntetésre. Ezzel ugyanis elke
rülhetővé válnak a névváltozá
sok miatti módosítások.

■ A képviselő-testület hoz
zájárult, hogy a GAMESZ - 
saját költségvetésének terhére - 
egy új önjáró fűnyíró gépet és 
egy kisteherautót vásárolj on.

■ A grémium végül beépítési 
kötelezettségek meghosszabbí

tásáról döntött, majd jelentést 
hallgatott meg a lejárt határ
idejűhatározatokról. Eszerint a 

Folytatódnak a demonstrációk
Aszódon is lassan négy hete tartanak a kormányellenes de

monstrációk. Résztvevőik - akik korábban mintegy 150-200-an 
voltak - esténként a Szabadság téren gyülekeznek, ahol békésen til
takoznak a Gyurcsány-kormány ellen, a kormányfő és a kormány
tagok távozását követelve.
- Sajnos egyre kevesebben vagyunk - mondta lapunknak Arany 
Hajnalka, aki az aszódi mozgalom szervezőjeként kihangsúlyozta, 
nem párt általi szervezkedésről van szó, hanem civil mozgalomról. 
Esténként nemcsak jobboldali érzelmű polgárok tartanak velük, ha
nem “balról is érkeznek”. A szervező ugyanakkor elismerte, a tilta
kozási hullám Aszódon is lecsendesülőben van . Ennek ellenére a 
demonstrációk folytatódnak, egészen tavaszig, még akkor is, ha 
csakarendezőegymagagondoljaúgy, ki kell mennie a térre. R.Z.

Bursa Hungarica című pályázat 
megjelent az Aszódi Tükörben. 
A vízközmű-üzemeltetési szer
ződés alapján a bérleti díjról - 
melyet búvár-szivattyúk megvá
sárlására fordít a képviselő-tes
tület - a polgármester intézke
dett. Az Aszódhoz tartozó két 
társult csatornamű-közösséget 
az őket érintő bérleti díj fel
osztásáról ugyancsak tájékoztat
ta a polgármester. A kulturális 
menedzserrel a 2007. március 
31-ig szóló közművelődési 
megállapodást megkötötték. A 
Városi Bölcsőde pályázati támo
gatásával kapcsolatban az ön
kormányzat felvette a kapcsola
tot a HEF OP és EQU AL irányító 
hatósággal. Az intézményi nyí
lászárók cseréjére a 2006. évi 
felújítási keret terhére biztosított 
2,2 millió forint összeggel a 
GAMESZ vezetője rövidesen 
megköti a kivitelezési szerző
dést. A Polgármesteri Hivatal a 
Richard Fritz Kft-t értesítette a 
területvásárlási kérelmével kap
csolatos határozatról, az adásvé
teli szerződés folyamatban van. 
Ugyancsak folyik az újtelepi 
utcákra helyezendő fekvören- 
dőrök műszaki paramétereinek 
pontosítása. A Petőfi Múzeum 
támogatására megszavazott 180 
ezer forint átutalásra került.

Rövid szünetet követően ke
rült sor a képviselő-testület 
2002-2006. évi tevékenységé
nek összefoglalására, majd a 
grémium tagjai állófogadáson 
köszöntek el egymástól.

Rácz Zoltán
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Megérett a narancs Aszódon
Mint a hét fideszes képviselő-jelölt mandátumot szerzett

(Folytatás az 1. oldalról)

Az október elsején megtar
tott önkormányzati választás 
adatai szerint Aszódon a válasz
tásra jogosult 4760 polgár közül 
2553 ment el szavazni. Az urná
ban lévő szavazatok száma ettől 
eggyel kevesebb, valószínű, 
hogy valaki hazavitte emlékbe a 
szavazólapot. 23 polgár érvény

A polgármester-választás végeredménye
Búzás János független 863 szavazat 34,12% polgármester
Kovács Tamás független 804 szavazat 31,79%
Sztán István független 862 szavazat 34,08 %

A képviselő-választás végeredménye
Asztalos Tamás FIDESZ-KDNP 1105 szavazat 5,19% képviselő
Acsné Tóth Beáta független 194 szavazat 0,91 %
Bodnár József MDF 267 szavazat 1,25%
dr. Bodó Zsolt Imre független 760 szavazat 3,57 % képviselő
Both Tamás független 212 szavazat 1,00%
Buzás János független 1129 szavazat 5,30 % képviselő
Chugyik János független 589 szavazat 2,77 %
Gáspárné Csókás Rita független 237 szavazat 1,11 %
Gersei Ferenc MSZP 680 szavazat 3,19%
Gódor Ervinné független 461 szavazat 2,17%
Grózsmik István Pál független 448 szavazat 2,17%
Gyárfás Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 864 szavazat 4,06 % képviselő
Huszár László FIDESZ-KDNP 948 szavazat 4,45 % képviselő
Jordán Imre MSZP 774 szavazat 3,64 % képviselő
Kerényi Norman Pál független 334 szavazat 1,57%
Király Gabriella független 651 szavazat 3,06 %
Kiss János független 270 szavazat 1,27%
Kolozsvári Péter Pál FIDESZ KDNP 747 szavazat 3,51 % képviselő
Koncz István János független 1039 szavazat 4,88 % képviselő
Kovács Tamás független 796 szavazat 3,74 % képviselő
Könczöl Tamásné független 269 szavazat 1,26%
Kvaka István független 724 szavazat 3,40 %
Lukács Lajos független 196 szavazat 0,92 %
Masznyik László József független 199 szavazat 0,93 %
Nyíry Zsolt Szabolcs független 783 szavazat 3,68 % képviselő
Odler Zsolt FIDESZ-KDNP 816 szavazat 3,83 % képviselő
Puskás László független 242 szavazat 1,14%
Puskás Péter független 704 szavazat 3,31 %
Rigó Lászlóné független 838 szavazat 3,94 % képviselő
Sándor János FIDESZ-KDNP 883 szavazat 4,15% képviselő
Szigetvári József György FIDESZ-KDNP 791 szavazat 3,72 % képviselő
Szilágyi Zita Mária független 591 szavazat 2,78 %
Urbán László Zoltán MDF 712 szavazat 3,35 %
Vasné Szabó Ágota független 145 szavazat 0,68 %
Veselits Kálmánná független 218 szavazat 1,02%

A végeredmény ismeretében 
október 16-án megalakulhatott a 
képviselő-testület. Az ülést dr. 
Bodó Zsolt, a grémium korelnö
ke nyitotta meg, majd a Him
nuszt követően ismertette az 
egyes napirendi pontokat, végül 
átadta a szót dr. Péter Gábornak, 
a Helyi Választás Bizottság 
elnökének, aki előbb felolvasta a 
szavazás végeredményét, hogy 
azután eskütételre szólítsa fel 
Aszód újdonsült polgármesterét, 
Búzás Jánost. A város első em

telenülvoksolt.
Mivel Búzás János és 

Sztán István között mindössze 
egy szavazatkülönbség volt, 
utóbbi kihasználta mindazon jo
gi lehetőségeket, amelyek a 
választási eredmény esetleges 
megfordítását eredményezhetik. 
A végeredmény az alábbiak 
szerint alakult: 

bere a programjával kapcsolat
ban elmondta, várhatóan má
rciusra áll össze az a cselekvési 
terv, amely szerint irányítják a 
várost. Folynak az egyeztetések, 
mindenkitől váiják az ötleteket, 
észrevételeket, amelyeket igye
keznek felhasználni annak ér
dekében, hogy Aszód jobb, él
hetőbb város legyen.

A képviselő-testületi ülés ke
retében sor került a két alpol
gármester megválasztására, 
majd eskütételére is. Aszód pol

gármestere két alpolgármestert 
javasolt maga mellé: Rigó 
Lászlónét és Asztalos Tamást. A 
képviselők titkos szavazással jó
váhagyták az előterjesztést: 
előbbi jelölt két, utóbbi egy nem 
szavazatot kapott az igenek elle
nében. A két alpolgármester ez 
év végéig társadalmi megbíza
tásként látja el feladatát, Asz
talos Tamás 2007. januárjától 
várhatóan főállású alpolgármes
terlesz.

A testületi ülés egyik napi
rendi pontja volt az egyes bizott
ságok megválasztása is. A bi
zottságok száma nem változott, 
a külsős tagoké viszont 17-re 
emelkedett.

Az alakuló ülésen dönteni 
kell a polgármester, az alpolgár
mester, a képviselők és a bizott
sági tagok tiszteletdíjáról is. A 
polgármester fizetését a köz
tisztviselői illetményalap, illetve 
a településen élők száma befo
lyásolja: ezek figyelembevéte
lével kell a megfelelő szorzót al
kalmazni. Ennek megfelelően 
Aszód első emberének a fizetése 
bruttó 460.000-496.800 forint 
között mozoghat. Bagyin József 
a maximumot kapta, Búzás Já
nos esetében a pénzügyi bizott
ság viszont az alsó határt java
solta, és ez is került elfogadásra. 
A költségtérítés esetében - 
amely a fizetés 20, illetve 30 %-a 
lehet - szintén az alsó érték ke
rült elfogadásra.

A korábbi alpolgármesternek, 
Kovács Tamásnak a tiszteletdíja 
155.700 forint volt. Áprilisban 
azonban változott a szorzó, így 

Fclliívás
Az Országgyűlés a 2006. évi XLVII. törvény megalkotásával 

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul meg
fosztottak érdekében a kárpótlás lehetőségét 2006. december 
31 -ig meghosszabította. A kárpótlás 400 ezer forintos összegére 
az élő özvegy, gyermek, szülő jogosult. Az említett hozzátarto
zók hiányában a testvér 200 ezer forintos kárpótlásra jogosult. 
Az igényt adatlapon kell benyújtania a Központi Igazságügyi 
Hivatal címére: 1519 Budapest 112 Pf: 463. Adatlap ugyanitt 
igényelhető vagy letölthető az internetről. Az érintetteknek szí
vesen nyújtok segítséget:

Jelencsik Istvánné Aszód Madách tér 11. Tel.: 401 -091

ennek legalacsonyabb értékével 
számolva is 165.600 forint illeti 
a település második emberét. 
Mivel október elsejétől két al
polgármester tölti be ezt a tisztet, 
a pénzügyi bizottság azt java
solta, osszák két részre az össze
get, csakúgy, mint a költség
térítés - ez a tiszteletdíj 10 %-a 
lehet - forintjait. Ennek meg
felelően a két alpolgármester 
fejenként 82.800 forint tiszte
letdíjat, és 8.280 forint költség
térítést kap.

Aképviselők tiszteletdíja sem 
nem változott, továbbra is havi 
bruttó 50 ezer forintot kapnak. A 
bizottsági munkáért az elnökök
nek ülésenként 5 ezer, a képvi
selőknek 2.5 ezer, a külsős ta
goknak 6 ezer forint jár.

Megtörtént az első felajánlás 
is: Búzás János polgármester az 
első két havi fizetését egy most 
létrehozandó alapítványnak 
ajánlotta fel, amelyen keresztül 
Ászód elmaradottabb részeit kí
vánja segíteni. A város első em
bere abban bízik, mások is csat
lakoznak kezdeményezéséhez.

A képviselő-testület ezt köve
tően zárt ülés keretében folytatta 
munkáját: a grémium tudomá
sul vette, hogy a polgármester 
egy gazdasági vállalkozás veze
tője is egyben.

Az ülés ezután ismét nyitottá 
vált. Ekkor az uszoda kérdése 
merült fel, illetve azok a peres 
ügyek, amelyek jelenleg az ön
kormányzat és magánszemé
lyek, illetve vállalkozások foly
nak. Most még csak a tájékozó
dásé volt a főszerep, határozatot 
a képviselők nem hoztak.
A jegyzőkönyv teljes teijedel- 
mében a Városi Könyvtárban 
olvasható.

R.Z.
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Szakorvosi Rendelőintézet: átvilágítva, jöhet a kezelés
A vizsgálat megkérdőjelezte az intézmény 
pénzügyi beszámolóinak valóságtartalmát

(Folytatás az 1. oldalról)

Az átvilágítást végző cég 
vizsgálata két irányra koncent
rálódott. Az egyik az intézmény 
jelenlegi gazdasági helyzetének 
felmérése és a gazdálkodás sza
bályozottsága volt. Emellett 
azonban arra is igyekeztek rá
mutatni, hogy milyen jövőbe 
mutató lehetőségei vannak a 
rendelőintézetnek.

A beszámolóból kitűnt, hogy 
az aszódi rendelőintézet hason
ló problémákkal küzd, mint az 
ország többi járóbeteg-ellátó in
tézete, és nem pazarló módon 
gazdálkodik. Ennek ellenére ki
zárólag az OEP-finanszírozás- 
ból képtelen eltartania magát, 
önkormányzati segítségre szo
rul. A szakértők a támogatás fel
ső limitjét éves szinten 15 mil
lió forintban jelölték meg, sze
rintük ezzel az intézmény mű

...................."""........... ................... -----------------------------------------------  !'■......... ........................................

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása tevékenységéről

Az Aszódi Kistérség Ön
kormányzatainak Többcélú 
Társulása a települések közötti 
társadalmi, gazdasági, földrajzi, 
táji és kulturális azonosságokat 
figyelembe véve 2004. július 7- 
én jött létre Aszód, Bag, Do- 
mony, Galgahévíz, Hévíz- 
györk, Iklad, Kartal, Verseg, 
majd Tura települések önkor
mányzatainak képviselő-testü
leti döntése alapján.

A társulásnak a statiszti
kai kistérség minden telepü
lése alapító tagja.

A társulás többcélú kistér
ségi társulásként jött létre, 
azonban kezdetben csak terü
letfejlesztési feladatokat látott 
el Kistérségi Fejlesztési Tanács
ként. A közös feladatellátás 
szervezése az elmúlt év őszén 
indult meg. A társulás célja, 
hogy a kistérség és a hozzá 
kapcsolódó települések fejlesz
tése, területfejlesztési progra

ködtetése egy szigorú gazdál
kodás mellett megoldott lenne. 
Természetesen az önkormány
zat mondhatja azt is, hogy nem 
vállalja ezt a költséget, és - élve 
ajogszabályi lehetőségekkel a 
választást követő hat hónapon 
belül átadja a működtetést a me
gyei önkormányzatnak. Ebben 
az esetben azonban számítani 
kell a szakmai színvonal zuha
nására. A helyiek által semmi
lyen módon nem befolyásolt tes
tület ugyanis kizárólag a pénz
ügyi adatok alapján hoz dönté
seket, adott esetben pedig akár 
az intézmény felszámolását is 
elrendelheti.

Pedig a környéket ellátó aszó
di rendelőintézetre nagy szükség 
van. Bár a demográfiai előrejel
zésekből jól látható, hogy a Gal- 
ga mentén nem várható a lakos
ság létszámának növekedése, 

mok kialakítása és megvalósí
tása, a kistérségi szintű közszol
gáltatások és közigazgatási 
feladatok nyújtása közösen és 
összehangoltan valósuljon meg. 
Fontos elvárás továbbá, hogy az 
önkormányzatok az együttmű
ködéssel minél teljesebben, for
rásaik célszerű és optimális fel

Betörték az MSZP helyi irodájának ablakát
Kővel bedobták az MSZP helyi irodájának ablakát a Pesti úton. A 

GAVIT-székházban lévő irodahelyiségben október 9-én ülé-seztek 
a párt tagjai. Rá egy hétre lett volna az újabb találkozó. Erre érkezett 
Gersei Ferenc, a helyi alapszervezet vezetője, aki nagyon elkese
redett az irodájukban látottakon.

- Szanaszét repültek az üvegcserepek a telitalálatnak köszön
hetően. Az elkövetők valószínűleg a közeli vasúti sín töltéséről 
gyűjtötték össze a muníciót. Sok dobással próbálkoztak, mire 
sikerült “dicsőséges” tettüket végrehajtani, ugyanis az ablakunk 
alatti terület teli van ilyen kővel. Sajnáljuk, hogy Aszódon is elsza
badulni látszanak az indulatok. Márpedig mi úgy érezzük, erre nem 
szolgáltunk rá.
Gersei Ferenc az esettel kapcsolatban bejelentést tett a helyi rendőr
őrsön. R. Z.

ám az elöregedés folyamata mi
att egyre többen szorulnak majd 
egészségügyi ellátásra. A kistér
ségi igények azonban generál
hatják a jobb finanszírozást is. A 
Nemzeti Fejlesztési Tervnek az 
egészségügyre vonatkozó elve 
az, hogy a beteget mielőbb szak
orvos lássa, márpedig ennek a 
követelménynek a rendelőinté
zetek felelnek meg. A terv 
ugyanakkor kistérségi egészség
centrumokban gondolkodik, 
amelynek az aszódi intézmény 
szintén megfelel. Mivel a pénz
ügyi forrásokat is ennek megfe
lelően kívánják átcsoportosítani, 
van esély a szakrendelő műkö
dési finanszírozásának javulá
sára.

A kívülálló számára úgy tű
nik, ezt a közbenső időszakot 
kell „túlélni”. A szakértők el
mondták, a jelenlegi helyzetben 

használásával biztosítsák a mind 
magasabb szintű önkormányzati 
feladatellátást és szolgáltatást.

Mérföldkőnek minősül az 
Aszódi Kistérség Önkormány
zatainak Többcélú Társulása
2005. október 13-án történt nyil
vántartásba vétele, amely lépés 

(Folytatás a 8. oldalon) 

apróbb korrekciókra van lehető
ség a még gazdaságosabb műkö
dés érdekében, de például új 
szakrendelések - mivel azok 
eszközigényekkel is járnak - 
elindítására nincs. A kiegyen
súlyozottabb működés érdeké
ben felértékelődhet a pályázatok 
szerepe, és természetesen lehe
tőség van a kistérség települése
inek „megszólítására” is, annak 
érdekében, hogy ők is járuljanak 
hozzá a működtetés költségei
hez.

A Szakorvosi Rendelőinté
zettel kapcsolatos döntés az új 
képviselő-testületre vár, mint 
ahogy az is, alkalmaz-e szank
ciókat a szakértő cég által feltárt 
hiányosságok, szabálytalansá
gok miatt. Az adminisztrációs 
hibákon túl ugyanis akadtak 
olyanok is, amelyek miatt a 
fenntartó valótlan képet kapott 
az intézmény gazdálkodásáról.
2005. novemberében például 
egy jogerős bírói ítélet eredmé
nyeként közel kétmilliós köte
lezettség keletkezett, amelyet 
nem szerepeltettek az intézmény 
költségvetésében. A rendelőin
tézet korábbi vezetése emellett 
úgy vett fel ötmillió forintot ka
matmentes kölcsönként egy 
cégtől - amely a szakértők sze
rint vélhetően jogosulatlan pénz
ügyi tevékenységként biztosí
totta az összeget -, hogy erről 
nem tájékoztatta a fenntartót. 
Az alapvetően jogszabályba 
ütköző megállapodás formailag 
sem felel meg a követelmé
nyeknek, a jelzett összeg pedig 
nem szerepel az önkormányzat 
számára havonta készített likvi
ditási jelentésben. A nem lejárt 
kötelezettségek nem szerepel
nek sem a 2005. év végi, sem a
2006. I. félévi jelentésben. Az 
átvilágító cég a jelentésében - 
szó szerint idézzük - így fogal
maz:
A fent leírt szabálytalanságok 
önmagukban is jelentősek, de 
összességükben mindenképpen 
alkalmasak, egy az intézmény 
gazdálkodását bemutató doku
mentumban szereplő informá
ciók, és - ebből adódóan - a be
számolók valóságtartalmának 
megkérdőjelezésére.

Rácz Zoltán
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Jövőre újabb fekvőrendőrök állhatnak szolgálatba
Tovább tart a gyorshaj tok és a nyugalmat akarók küzdelme

Jelenleg hat fekvőrendőr próbálja megfékezni a szá- 
guldozókat az Újtelep útjain. Külön sajátosság, hogy négy mű
tárgy az Arany János utca egy rövid szakaszán található, mint 
ahogy az is, hogy négy lakossági kezdeményezésre épült meg, és 
a költségeket is a kezdeményezők állták. A képviselő-testület 
szeptemberi döntését követően jövőre újabb hét darab épülhet

elhelyezésük előtt az ott lakókkal egyeztetni kell.
meg. Feltétel azonban, hogy az érintett útszakaszokon való

A Hunyadi utcai fekvőrendőr: csak óvatosan áthaladni rajta!
Induljunk ki az alaphely

zetből! Adva van egy lakó
övezetnek minősített város
rész, amelynek lakói szeretnék 
megóvni nyugalmukat a por
tól, az erős zajhatásoktól. 
Megtörténik az első lépés: a 
30-as sebességkorlátozó táb- 
lák kihelyezése. Eredmény: lentéte. Következő lépés: az nyadi utcai műtárgyakat a nyár

szinte a semmivel egyenlő. 
Néhány „sportos” autóvezető 
azt gondolja, ez a legjobb hely 
arra, hogy kipróbálja, hogyan 
gyorsul a jármüve, illetve egy 
adott sebességről milyen rövid 
idő alatt lassul le. Marad hát 
továbbra is a két fél érdekei

önkormányzat „minimum fek
vőrendőröket” készíttet az ál
talános iskola környékén. 
Eredmény: szinte semmi, az 
említett aszfalthullámokon az 
autósok többsége a sebesség
fokozásával jut keresztül. Ezt
megunva az iskola mellett lakó 
dr. Jólesz József két, az asz
faltra erősített fém bordákat 
szereltet fel a saját költségén. 
Ez már megtorpanásra készteti 
a járműveket, és egy idő után 
elfogadottá válik. Újabb válto
zás: a Hunyadi utca és a Hon
véd utca teljes hosszában tör
ténő leaszfaltozásával jelen
tősen megnő a forgalom: so
kan ezt használják a kartali út- 
3-as főút összekötéseként. A 
problémát az egyik vállalko
zó, Kiss Gábor próbálja orvo
solni úgy, hogy a saját költsé
gén két méretes fekvőrendőrt 
építtet. Ezek azonban túl jól 
sikerülnek, az autók többsége 
„fölül rajta”. Akad, aki meg
fenyegeti a vállalkozót, ugyan
akkor a Bethlen Gábor utcaiak 
jelzik, náluk is elkelne egy-két 
fekvőrendőr, mert a forgalom 
az ő utcájukra terelődött. AHu-

elején megigazítják, az „eny
hítéssel” elfogadottá válnak.
Összegzés: ha a fekvőrend
őröket megfelelően telepítik, 
hatékony eszközei lehetnek a 
gyorshajtás megfékezésének. 
A fekvőrendőrök kérdése 
egyébként a kátyúzás kapcsán 
merült fel ismét. A képviselő
testület ugyanis kezdemé
nyezte újabbak telepítését, és 
kíváncsi volt ennek költség
vonzatára. A témával két bi
zottság- a városfejlesztési és a 
pénzügyi - is foglalkozott, és 
mindkettő a fekvörendőrök 
mellett voksolt, azzal a kiegé
szítéssel, hogy a telepítésük 
előtt mindenképpen szükséges 
társadalmi egyeztetés: egy 
adott területen konkrétan hová 
kerüljön a fekvőrendőr: nem 
szerencsés például lakóépület 
ablakával egyvonalban elhe
lyezni.

Fehér Endrének, a műszaki 
iroda vezetőjének tájékozta
tása szerint az első körben hét 
fekvörendör telepítése szük
séges: ezek az Újtelep beve
zető útjain helyeznék el. Meg
építésük költsége mintegy 1,6 
millió forint, amely összeget a
2007. évi költségvetésben üte
mezni kell.

Rácz Zoltán

Apróhirdetés
Pénzintézet felvételt hirdet ügy
fél-kapcsolattartói munkakör
be. Feltételek: középfokú vég
zettség, felhasználói szintű szá
mítástechnikai ismeretek, B ka
tegóriás jogosítvány. Jelentkez
ni a megjelenéstől számított tíz 
napon belül lehet a 20 
9918-012-es telefonszámon.
Aszódon .a Falujárók útján II. 
emeleti, egyszobás szép lakás el
adó. Érdeklődni az alábbi tele
fonszámon: 30301-3678.
Versegen parasztház eladó. 
Érdeklődni: 20 5566-128.
Analóg hang-és videolfelvételek 
digitalizálása zajszűréssel: 20 
974-3040.
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"Nem tisztséget, feladatot vállaltam"
Beszélgetés Búzás János polgármesterrel

- Elsőként engedje meg, 
hogy gratuláljak a polgár
mesteri tisztség eléréséhez.

— Köszönöm. Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem mindazon 
szavazóknak, akik megtisz
teltek bizalmukkal, és lehető
vé tették, hogy ellássam a fel
adatot. Úgy érzem ugyanis, 
hogy nem tisztségről, hanem 
feladatról van szó.

- Sokan Kovács Ta- 
más-Sztán István párharcot 
vártak. Hogyan látta Ön ezt 
kívülről?
- Nagyon érdekes a kérdés. 

Amikor elvállaltam a felké
rést, szinte esélytelennek tar
tottam magam. A kampány 
kezdetekor kicsit esélyesebb
nek, és ahogy jöttek az esemé
nyek, már nem tudtam kont
rollálni azt, hogy kinek mek
kora esélye van. Amikor jó hírt 
kaptam, bizakodtam, amikor 
rosszabbat, akkor úgy érez

Üzenet
Zsákodban ne legyen kétféle súly, egy nehezebb és 

egy könnyebb. Házadban ne tarts kétféle ármértéket, 
egy nagyobbat és egy kisebbet. Hibátlan és pontos le
gyen a súlyod, hibátlan és pontos legyen az ármérté
ked, hogy sokáig élj azon atfóldön, amelyet az Úr, a te 
Istened ad neked. Mert utálat tárgya az Úr, a te Iste
ned szemében, aki ilyet tesz, aki csal.

(Mózes ötödik könyve, 25.tfejezet, 13-16. vers)

tem, nem jön össze. Azt hoz
záteszem, végig a nyugalom 
kísért a kampány során, ami
nek külön örülök.

- Híreket említett. Mi volt 
a jó, mi volt a rossz hír?

- Jó hír volt, amikor egy-egy 
ismertebb személy a támoga
tásáról bíztatott, amikor pedig 
ennek ellenkezőjét hallottuk, 
nyilván keserűséget váltott ki 
az emberből. Talán a bizonyta
lanság volt a legrosszabb.

-Mi döntött az Ön javára?
—Egy szavazat.
- Igazán diplomatikus. Ha 

már ez a szavazat szóba ke
rült: a vetélytársa minden le
hetséges jogi utat végigjárt, 
hogy megfordítsa az ered
ményt. Ez némileg visszave
tette a képviselő-testület 
megalakulását. Hol tart most 
a folyamat?
- Valóban késletette egy 

kicsit a munka megkezdését az 
eredmény szorossága. Meg

alakult a képviselő-testület, 
felálltak a bizottságok, így 
most már nincs akadálya, hogy 
megkezdődjön az érdemi mun
ka. Visszatérve az egy szava
zatra: én úgy gondolom, hogy 
ebben a helyzetben más is vé
gigjárta volna az összes lehet
séges fórumot. Megértettem és 
normálisnak tartottam Sztán úr 
ilyen irányú lépéseit. Külön 
örülök, hogy az óvás harmadik 
fázisában két körzetben újra- 
számolás történt, és megerősí
tették azt, hogy a szavazat
számláló bizottság jól dolgo
zott. Nekik is köszönöm a 
munkájukat. Egyébként jóma
gam úgy gondolom, hogy 863 
szavazat döntött, amit én egy 
egységnek gondolok.

- Két alpolgármestere van 
a városnak, az egyikük 2007. 
janurjától főállású lesz. Ez 
eltér a korábbi gyakorlattól. 
Mi indokolja ezt a döntést?

— Több olyan változás lesz a 
városban, amire korábban nem 
volt példa. A két alpolgármes
teri tisztség oka a sok munka. 
Rigó Lászlóné a városban fo
lyó szociális és egészségügyi 
munkát segíti majd. Főleg szo
ciális téren szeretnénk előbbre 
lépni, és elérni azt, hogy ez ne 
csak a támogatások, a segélyek 
kiosztására korlátozódjon. 
Főleg akkor, amikor vannak 
városrészek, ahová nem tud el
jutni a mentő, a szemetesautó. 
Asztalos Tamás a városfejlesz
tési, az oktatási és a művelő
dési feladatok terén jelenthet 
óriási segítséget nekem.

- Nem tart attól, hogy ez 
rögtön támadási felületet 
biztosít azoknak, akiknek 
nem Ön volt a jelöltje? Rög
tön azt fogják mondani, az új 
státusz megterheli majd a 
város költségvetését, amely- 
lyel kapcsolatban egyébként 
évek óta mást sem hallani, 
mint azt, hogy takarékos
kodni kell.

— A munkavégzés sokkal 
több lesz. Ha ez eredményeket 
hoz, mindenki elégedett lesz. 

Egyébként a státusz létrejötté
vel sem emelkedik meg a vá
ros költségvetése, ennek el
érésére konkrét javaslataim 
vannak. Ezek a következő kép
viselő-testületi üléseken el
hangzanak, amit a helyi televí
zióban láthatnak, az Aszódi 
Tükörben pedig olvashatnak 
majd.

- Úgy hírlik, a képviselő
testület is sűrűbben találko
zik majd.

- Igen ez így van, a korábbi 
háromhetes ülésezéstől sűrűb
ben találkozunk majd, emellett 
pedig lesznek informális talál
kozók is. Utóbbinak az a fel
adata, hogy jobban megismer
jük egymást, a városban folyó 
munkát, a konkrét problémá
kat. Úgy vélem, hogy ennek 
köszönhetően körültekintőb
ben tudjunk dönteni. Folyik a 
következő év feladatainak elő
készítése, és úgy gondolom, 
hogy március környékére min
denki előtt kirajzolódik, mi
lyen célokat szabtunk az elkö
vetkezendő időszakra a város 
életében.

— A választási eredmény
nek köszönhetően akár ké
nyelmesnek is mondható az 
Ön helyzete, hiszen a Fidesz- 
jelöltek abszolút többségben 
vannak. Ám ez hátránnyal is 
járhat: adott estben Önök 
„viszik a balhét”.
- A kampányunkban az 

őszinteség, a nyilvánosság, az 
összefogás fontosságát hang
súlyoztuk, Úgy érzem, ha csak 
az engem támogató képvise
lőkre támaszkodhatom, az 
nem hoz olyan eredményt, 
mint amikor mindegyikre szá
míthatok. A felelősség közös 
volt eddig is, és remélem, hogy 
ezután is így lesz. Nekem a 
FIDESZ-támogatás október 
elsejéig szólt. Nem szeretnék 
pártoskodni, országos politi
kával foglalkozni, csak 
amennyire szükséges. Fontos 
a jólértesültség, de szeretném, 
ha egyetlen képviselőm sem 
politizálna országosan, hanem 
nyugodt szívvel, együtt dol
gozna a város érdekében.

R. Z.
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Uj városi bölcsőde: még az idén sor kerülhet az első kapavágásra
27 milliós járulékos költségre számíthat az önkormányzat

A közeljövő egyik leg
nagyobb önkormányzati be
ruházása lesz az új bölcsőde 
megépítése. Nem véletlen, 
hogy az előző képviselő-tes
tület utolsó előtti ülésén az 
épület közbeszerzési ajánlat
tételi felhívásának megvita
tása tartott a leghosszabb 
ideig.

A város önkormányzata 
még 2004-ben nyújtotta be 
bölcsődeépítési pályázatát, 
amelyen közel 123 millió fo
rintot nyert. Bár az összeg kö
zel 100 millióval kevesebb a 

tervezettnél, az eredeti szak
mai elképzelések megvalósít
hatók az azóta áttervezett, a 
Kossuth Lajos utca 78. szám 
alatt felépítendő épületben. Ha 
készen lesz, a jelenlegi 30-as 
gyereklétszám 48-ra növeked
het - ezzel együtt nőhet a szak
képzett munkaerő létszáma -, 
az itt ellátást kapó kicsik pedig 
a legkorszerűbb körülmények 
között tölthetik a napot. Köny- 
nyű lesz az épületbe való be
jutás is, mivel minden bejárata 
akadálymentesített lesz.

Az építkezés közbeszerzési 

ajánlattételi felhívása a közel
jövőben jelenik meg. Ennek 
feltételrendszerét kellett kiala
kítania a képviselő-testület
nek. Egységes volt a szemlélet 
abban, hogy a felhívás lehető
leg csak azoknak a cégeknek 
adjon lehetőséget, akik képe
sek minőségi munkára, és ren
delkeznek megfelelő referen
ciával. Véleménykülönbség 
inkább a közbeszerzési szak
értés mikéntjénél mutatkozott. 
Volt, aki a képviselők elé ter
jesztett ajánlattételi doku
mentáció Gazdasági és pénz
ügyi alkalmasság című fejeze
tének előírásait tartotta enyhé
nek és hiányosnak, más vi
szont óva intett attól, hogy az 
ajánlatkérés során az önkor
mányzat túl kemény feltétel
rendszert állítson fel, mert ez 
túlságosan leszűkítheti a pá
lyázók körét. Az emiatti eset
leges időveszteség sem jönne 
jól, hiszen a beruházásnak
2007. augusztus 31-ig el kell 
készülni. Végül kialakult az 
egységes álláspont, amely sze

rint - többek között - a pá
lyázó cégnek legalább 70 mil
lió forintos referenciamun
kával és ISO-minősítéssel kell 
rendelkezni, és kimutatható 
kell legyen a géppark, vala
mint a szakmunkásállomány 
szakképesítése.

Bár a pályázathoz az önkor
mányzatnak nem kellett ösz- 
szegszerű önrészt biztosítani - 
jelen esetben az építési telek 
jelentette a saját erőt - koránt
sem jelenti azt, hogy az épít
kezés a szükséges járulékos 
munkák biztosítása miatt nem 
jár anyagi áldozattal. Ilyen fel
adat például a felszíni vízel
vezetés kiépítése a közterüle
ten, az Ősz utca felőli csatla
kozó út építése, járdaépítés, az 
akadálymentes megközelítés 
elősegítése stb. Az előzetes 
felmérések szerint mindezekre 
mintegy 27 millió forintra lesz 
szükség, amit a város a böl
csőde jelenlegi épületének el
adásából, illetve telekértéke
sítésekből kíván fedezni.

RZ.

.cnoes Lom
_ ELŐZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
•II JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL
r’ ' ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS KÖZJEGYZŐI DÍJ NÉLKÜL 

BÁR LISTÁSOKNAK IS.
JELZÁLOGHITEL, FELMONDOTT HIT l I I K.^gjl
D.N.P. CREDIT 0670-212-8385

0630-468-5959
0620-469-5269

A FIDESZ MPSZ tisztelettel megköszöni 
a választópolgárok támogatását.

Tisztelt Választók!
Megköszönöm mindazoknak, akik október 1 -én szavazataikkal 
támogattak.  A bejutáshoz sajnos kevésnek bizonyult a 724 voks.

Kvaka István
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Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása tevékenységéről

(Folytatás a 4.oldalról) 

lehetővé tette az ellátott felada
tokhoz kapcsolódó normatív fi
nanszírozás igénylését.

A Társulási megállapodás
ban vállalt feladatok:

1. közoktatási feladat:
-Aközoktatási intézményi fel
adat terén a társult önkormány
zatok fenntartásában működő 
közoktatási intézmények köré
ben szervező, irányító felada
tokat lát el.
- A közoktatási szakszolgálati 
feladat terén a Társulás szak
szolgálati ellátást biztosít a 
többcélú társulásban résztvevő 
önkormányzatok területén élő 
0-18 éves korú gyermekek szá
mára, így különösen: logopé
diai ellátást, gyógytestnevelést, 
nevelési tanácsadást.

Az Aszódi Kistérség Pe
dagógiai Szakszolgálata 2006. 
január 1. napjától működik, a 
Pest Megyei Önkormányzattól 
átvett Nevelési Tanácsadó bá
zisára épülve. A tevékenységi 
kör folyamatosan bővül: 2006. 
szeptemberétől a Szakszolgálat 
látja el a településeken a logo
pédiai feladatot: Aszódon és 
Túrán főfoglalkozású közalkal
mazottak dolgoznak, a többi te
lepülésen megbízási szerződés
sel dolgozók látják el a 
feladatot. Ellátási adatok:
- az elvégzett képességvizs
gálatok száma: 562 fő/félév
- a logopédiai vizsgálatok 
száma: 120fő/félév

A Társulási Tanács 2006. 
augusztus 1-jétöl 5 évre pályá
zat útján kinevezte a szakszol
gálat vezetőjét.

Felhívás
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ez-úton 

kér minden érintettet, hogy a helyhatósági választásokkal kap
csolatos plakátokat, szóróanyagokat — az idevonatkozó önkor
mányzati rendeletnek megfelelően - szíveskedjenek a meg
adott határidőre - a választást követő egy hónapon belül - 
szíves-kedjenek eltávolítani a közterületek műtárgyairól.

Aszód Város Képviselő-testülete

2. szociális-gyermekjóléti 
feladatok:
- A szociális és gyer
mekjóléti feladatok ellátása 
két mikrotérségi központban 
történik:
- gyermekjóléti feladat 
(Aszód és Túra mikrotérség- 
ben)
- családsegítési feladat 
(Aszód és Túra mikrotérség- 
ben)
-házi segítségnyújtás 
(Aszód és Túra mikrotérség- 
ben)

A fenti feladatokat az aszódi 
mikrotérségben az Aszód Város 
Önkormányzata, a Gondozási 
Központ, a túrái mikrotérség
ben az intézményfenntartó tár
sulás intézménye látj a el.

A kistérségi feladatellátásból 
következően az intézmények be
vételeik jelentős növekedésével 
számolhattak januártól: a 
kistérségi kiegészítő normatív 
támogatás igénylésével az 
aszódi mikrotérség 8.665.000 
forint, a túrái intézményfenn
tartó társulás 11.723.000 forint 
többlettel valósíthatja meg a 
feladatait.
- Jelzőrendszeres házi segít
ségnyújtás a társulás minden 
településére kiterjedően.

A társulás a HB Security Biz
tonságtechnikai és Vagyon
védelmi Kft.-vei kötött ellátási 
szerződést a feladat ellátására. 
A szolgáltatás az ellátottak 
számára térítésmentes. A tele
pített készülékek száma 2006. 
szeptember 3 0-án 250 db.
Aszód 74 db
Bag 108 db

Galgahévíz 3 db
Iklad 15 db
Kartal 26 db
Verseg 24 db

Támogató szolgálat 
(ÉFOÉSZ Galgamenti Támo
gató Szolgálat) ellátási szer
ződéssel az egész társulásra 
kiterjedően.

A támogató szolgálat 3,5 
millió forint éves normatív tá
mogatást kap a térségifeladatel
látás megvalósításához.

3. A területfejlesztéssel kap
csolatos elvégzett feladatok a 
következő fő témakörök sze
rint csoportosíthatók:
- Az Aszódi kistérség fejlesz
tési koncepciójának elkészí
tése, majd a 2006. évi felül
vizsgálata
- A 2007-2013-as tervezési 
ciklus fejlesztési prioritásainak 
meghatározása
- A hatvani állatihulladék
gyűjtő és átrakó állomás létesí
téséhez való csatlakozás
- A LEADER+ programban 
való részvétel
- A társulás honlapjának elké
szítése (kistérségi portál létre
hozása)

A területfejlesztési feladatok 
szervezésére a lakosságarányo
san számított normatív támoga
táson kívül pályázati úton 17 
millió forintos támogatáshoz ju
tott a társulás.

4.2007-től a társulási szintű 
feladatellátás bővül:
- belső ellenőrzési feladatok 
ellátása a társult települések ön
kormányzatai és költségvetési 
szervei számára
- tanügy-igazgatási és pedagó
giai szakmai szolgáltatások kis
térségi szintű szervezése
Ezen belül:

az önkormányzati (fenntar
tói) és intézményi tanügyigaz- 
gatási feladatok segítése, az in
tézményi pedagógiai szakmai 
szolgáltatások rendszerének 
kistérségi szintű összehangolása

A folyamatban lévő főbb 
projektek:
- A kistérség településeinek 

felszíni vízelvezetési problémá
inak megoldására szakmai kon
cepció, program és cselekvési 
terv kidolgozása, beleértve a 
Galga-patak árterének rendezési 
alternatíváit, valamint a kapcso
lódó kerékpárút megvalósítási 
lehetőségeit.
- kistérségi informatikai fej
lesztési program készíttetése, 
amely átfogja a koncepcióban 
megfogalmazott részterületeket 
és szolgálja a célkitűzéseket.
- kistérségi „humánerő-térkép” 
készíttetése, amely megalapoz
za a koncepcióban megfogal
mazott - humánerőt érintő - fej
lesztési projekteket, a pályázati 
programok kidolgozását.
- A kistérségi közoktatási cse
lekvési terv elkészítése.
- A kistérségi szociális szol
gáltatástervezési koncepció el
készítése.
- Kistérségi egészségterv ki
dolgozása.

Az önálló munkaszervezet 
létrehozása, a szükséges in
frastruktúra kialakítása

Az Aszódi Kistérség Önkor
mányzatainak Társulása munka
szervezeti feladatait 2005-ben 
Aszód Város Önkormányzatá
nak Polgármesteri Hivatala látta 
el a jegyző irányításával. 2006. 
január 1-jétöl létrejött az önálló 
munkaszervezet, amely önálló
an gazdálkodó, önálló jogi sze
mélyiségű költségvetési szerv. A 
munkaszervezetnek 2006. ápri
lis 1-jétöl van pályázat útján vá
lasztott kinevezett vezetőj e.
A munkaszervezet jelenleg 3 fő
állású alkalmazottal látja el a tár
sulás működésével, a közös fel
adatellátással kapcsolatos fel
adatokat.

A társulás elérhetősége: 
Aszódi Kistérség Önkormány
zatainak Többcélú Társulása - 
Aszódi Kistérségi Iroda 2170 
Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 
TeUfax: 28/400-676
Honlap: www.aszodikister- 
seg.hu
E-mail: kistersegaszod@invi- 
tel.hu; info@aszodikisterseg.hu

Eszes Katalin 
irodavezető

Aszódi Kistérségi Iroda

http://www.aszodikister-seg.hu
mailto:kistersegaszod@invi-tel.hu
mailto:info@aszodikisterseg.hu
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FIX FIX, HOGY VELÜNK JÓL JÁR!
Nézzen be hozzánk szeptember 10 - és október 31. között!

Tel/Fax: 37/342-353
Tel/Fax: 28/504-110 (Ój

Tel/Fax: 57/515-510

FIX FIX

3000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátai u. 45.

FIX

FIX

FIX
IGNIS és swift modellek vásárlása esetén 

a THM: FIX hogy 2,99 %

Az árfolyamváltozás miatt a törlesztő 
részletTHM: FIX, hogy nem változik! **,

FIX

FIX

* önrésztől és futamidőtől függően
" a futamidő változhat árfolyam függvényében!

FIX FIX

FIX

I FIX FIX

FIXFIX

FIX
Az Ön Márkakereskedője:

SUZUKI

rMA..ua
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TAPÉTA VASAK
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

o Sima és habosított, mintás és VL1ES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták, 
hungarocell mennyezet elemek.

o külső és belső díszlécek, rozetták, 
o poszterek nagy választékban.
Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ 

TEL/FAX: 06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57
HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35

TEL/FAX: 06/37 344-926 ÉS 06/30 680-83-67

www.megaprint.hu
AJÁNDÉK PEN DRIVEMINDEN GEPHEZ októberé

RÉSZLETRE
ASROCK 64 BIT 754 AIAPI-Al* 

2600 AMD 61 Dl I’ PROCESSZOR

ASROCK 754 ALAPLAP 

3000 MHZ AMD 754 CPU

256/400 DDR MEMÓRIA

40 GB HDD 

LG IIION 16x DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ TÁP

512/400 MHZ DDR MEMÓRIA 

80 CB SAMSUNG HDD

ATI RADEON 9550 128 MB VGA 
PIONNER HÍD 16x DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ TÁP

I
I

I

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 5 ÉV INGYEN SZERVIZELÉST BIZTOSÍTUNK!

JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE? NEHEZEN TUD DÖNTENI? MI SEGÍTÜNK! 
TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG CSALÓDNI!

Ha Ön akkreditált autósiskolát választ, akkor a személyi jövedelemadó kedvezményen túl minőségi szol
gáltatást is kap kedvező áron és fizetési feltételekkel. A BAG-BAND Bt államilag elismert, akkreditált, 
minőségi oktatást nyújtó intézmény. A tanulók (vagy hozzátartozók ) a befizetett tanfolyamdíj 30 %-át 
visszaigényelhetik a személyi jövedelemadóból

Jelentkezzen most! Az idén még visszaigényelhető a tandíj 30 %-a! 
AMIT MINDEN KEDVES TANULÓNKNAK KÍNÁLUNK:

■ Kedvezményes oktatócsomagot!
■ Vezetést „háztól-házig”, a vizsgákra is!
■ Számítógépekkel felszerelt oktatóteremben tanulhatnak!
■ A hivatalos gyakorló KRESZ programon gyakorolhatnak!
■ 11 különböző típusú modem, klímás autó közül választhatnak!
■ Azon a rutinpályán vezethetnek Aszódon, ahol vizsgázni is fognak!
■ Kamatmentes részletfizetési lehetőséget!
■ Orvosi vizsgálat, és elsősegély tanfolyam megszervezését helyben az iskolánál!
■ „M” kismotor forgalmi vizsgát Aszódon!

NÁLUNK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA ÁTLAGOSAN MÁR KÉT HÓNAP ALATT JOGOSÍT
VÁNY SZEREZHETŐ!

Bővebb felvilágosítást telefonon a 28/504-220, 30/9328-092-es számokon, e-mailban: 
bagband@invitel.hu, illetve a www.bagband.hu oldalon, vagy személyesen ajelentkezéskor kaphat.
BEIRATKOZÁS: 2006. NOVEMBER 7-én kedden 16 órakor Aszód Malom köz 10-ben (OXY) 
„M” „A” „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOK!
A TANULÓNAK NÁLUNK ELSŐBBSÉGE VAN!
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 20 % KEDVEZMÉNYT KAP AZ ELMÉLETI OKTATÁS 
DÍJÁBÓL!

http://www.megaprint.hu
mailto:bagband@invitel.hu
http://www.bagband.hu
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BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ HASZNÁLT ' 
GÉPKOCSI HITELÜGYINTÉZÉSÉHEZ AZ ALÁBBI 

EXTRA BÓNUSZOKAT BIZTOSÍTJA:

1.HA  MÉG NEM VETTE MEG GÉPKOCSIJÁT:
EREDETVIZSGÁLATÁT Ml FIZETJÜK!

2.HA  MÁR MEGVETTE, DE KÉSZPÉNZRE VAN SZÜKSÉGE: 
A FELVETT HITELÖSSZEG 2%-ÁT 

BONUSZKÉNT VISSZAADJUK!

3.HA  A GÉPKOCSIJÁT TŐLÜNK VESZI:
MINDKETTŐT VIHETI!

HITELÜGYINTÉZÉSÉT 48 ÓRA ALATT, 
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VÉGEZZÜK EL, 

AKÁR CASCÓ MENTESEN IS. AMÍG Ml DOLGOZUNK, 
ÖNNEK CSAK AZ EXTRA BONUSZT KELL KIVÁLASZTANI!

NISSAN GÖDÖLLŐ KFT Hitelügyintézés 
2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/120 
Mobil telefon: 06 20 9-709-946 
e-mail: info@nissangodollo.hu 
Honlap: www.nissangodollo.hu

mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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MÓNI FOTÓ
Digitális labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
e-mail: M0NI-F0T0@invitel.hu

Új szolgáltatásunk: digitális fotóit e-mailen is elküldheti!
A következő napon a kész fotókat átveheti az üzletben.

Új, kézzel festett hátterek és kellékek érkeztek
Portré, gyerek és családi sorozatok:
5 felvétel: 1500 Ft; 1O felvétel: 2500 Ft

Fotóalbumok, képkeretek óriási választékban 
______________ kaphatók!_______________

Jllatszertdr

ÚJ KOLLEKCIÓ! Magic Meadows 
Születésnapra, népnapra és csak úgy...

Kedvére válogathat szép és kedves 
ajándéktárgyainkból!

Mindkét üzletünkben szeretettel várjuk!

LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

OKTÓBERI-NOVEMBERI AKCIÓ!
Esküvői meghívók katalógusból rendelhetők!

- Flórén öblítő koncentrátum 1,5 I (179 Ft)
- papírzsebkendő (79 Ft/1OO db)
- íris ablaktisztító 500 ml (229 Ft)
- WC papír 2 rétegű, & tekercses (229 Ft)
- SONY ultra tartós elem 4 db-os (659 Ft)

írószerek, füzetek, iskolai felszerelések
(20-30 % engedmény!)

- nyomtatványok (kpszla: (569 Ft),
- gyermekjátékok, kreatív eszközök,
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok, képeslapok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk,
- szalvéták, térítők, 20 % kedvezmény a parti kel lékekre,
- cd, dvd, dvd-tok kapható.
Fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés) 

színes papírra is!
Komplett bélyegz* készíttetése esetén 

a lenyomatra 50 °/o-os engedmény!
48 órán belül új bélyegz* készítését vállaljuk!

CTKPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐKRE 5 % KEDVEZMÉNY. A
20 EFT FELETT IQ % KEDVEZMÉNYT KDÜNK! J

Nyitva tartás: H-P: 8-16.30 Szó: 8-12
Telefon: 30 814-7945

artuuind

Szórólapok, 
reklámanyagok, 
újságok, könyvek, céges 
levélpapírok, borítékok, 
névjegyek, nyomtatványok

ARTWIND
Nyomda KFT 

Gödöllői Telephelyen 

IRODA-KÖTÉSZET 
SASHALOM 

TeL/fax: 06/1/401-0842 
Árajánlatkérés: 

06/30/685-7711
E-mail: gecs.m@t-online.hu 
kiss.nikolett@silverbook.hu

előkészítése, nyomtatása
KÖTÉSZETE

EGY HELYEN

Állandó partnereink:

OKKER ZRT.
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

ÁT Kft.
Túrái Takarékszövetkezet 

Galgahévízi Polgármesteri Hivatal 
Zsámbok Község Önkormányzata 

Aszódi Tükör 
RH+Video Bt.

Sagittarius 2002 Bt.
Károly Róbert Kér. Szkk. Iskola 

Túrái Általános Iskola
Madách Imre Szakközép Iskola 

Szent István Egyetem

SOTÖ^ZOLG^'UIT

mailto:M0NI-F0T0@invitel.hu
mailto:gecs.m@t-online.hu
mailto:kiss.nikolett@silverbook.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

CSALÁDRA TERVEZVE

A SkodaOctavia Tour bírja a strapát. Ellenálló 
képességét, tartósságát pajkos gyermkek tízezrei 
tesztelték világszerte, minden elképzelhető mód
szert bevetve. Most családbarát áron veheti meg: 
Már 59.400 Ft befizetésével megvásárolható 
300.000forintos beszámítási támogatással, 
37.794 forintos törlesztőrészlettel 
120 hónapon keresztül (THM: 7,99) 
Kombinált átlagfogyasztás: 5,3-9,2 1/100 km, 
C02 kibocsátás: 143-221 g/km.
A képen extra felszereltségű modell látható.

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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Némo
Díszállat és állateledel 

kereskedés
DÍSZÁLLAT 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2. 

fel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383

Akció!
A RÁGCSÁLÓK 

10 %-kal 
olcsóbban kapható!

- tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
- komplett vagy egyedi méretű akváriumok készítése, 

karbantartása,
- hüllők, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések, 

tartozékok,
- élő eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
- kutya és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek.

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Gyászruhák
Kosztümök, blúzok, felsőit, 

nadrágok, aljak, kiegészítőit, 
ingek 

EXTRA méretben is!

Elegáns kosztümök, 
blúzok, felsők, ruhák, 
alkalmi összeállítások 
divatos színekben!

Nadrág, szoknya 
hosszfelvarrást vállalok!

A GÖDÖLLŐI 
BB AUTÓSISKOLA KFT

Aszód Kossuth L u. 19 (volt Ferromechanika)
ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 

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

GÉPJÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOTSZERVEZ.

JELENTKEZÉS

FOLYAMATOSAN!

Előzetes érdeklődés: Mos Péter szakoktatónál
06 20 981-8886

Vége a kréta korszaknak!
10 éves elméleti oktatás 

szTfmítógépes technikával páro 
100 % siker!

Típusválasztási lehetőség:

©@ 2!© ©©!=©©©©

Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot 
biáhohnah, hismamáhnah, nagymamáhnah

50 % Kedvezmény az elméleti tandíjból
Telj es képzési díj - 30 %

(SZJA 36/A paragrafus)
Egyéb költség: vizsgaaíj+eüE orvosi

PLH-0021 AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0758
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www.autocentrumgodollo.hu

Bevezetés a vezetésbe: 
Volkswagen Caddy Intro.
Klímával és tolóajtóval csak nettó 2 799 000 Ft!

• Mechanikus klímaberendezés
• Széria ABS, ASR, MSR, vezetőoldali légzsák
• A kategória legtágasabb, 3.2 m3 -es raktere
• 70 cm széles tolóajtó
• Gazdaságos PD SDI dízel motor
• Alacsony fogyasztás
• 1400 kg-os vonóerő

Haszonjárművek

Autócentrum Gödöllő Zrt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu

Bruttó ár; 3 358 800 Ft.

http://www.autocentrumgodollo.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

2170 Aszód, Kossuth L. út 71. Tel.: 06-28 400-806 
e-mail: pcmatrix@invitel.hu web: www.pcmatrix.hu

CREDIGEN&

MÁR CSAK 
DECEMBER 31-ig!!!

Számítógépek, kiegészítők, CD-DVD lemezek, nyomtatási kellékek nagy választékban

PCMSE01 Sufíngt
MSI K9VGM alaplap,
AMD Sempron 2800 (AM2),
TWINMOS 256/533 DDR2 memória, 
Integrált VGA, 
WD 80GB HDD,
Modexom ház, 350W táppal, 
Belinea 17" TFT monitor, 
HP DJ 1360 nyomtató

6000^Á°OFt.

PCM SE02-MT Seiprtíiz ;s)

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Bot + orsó vásárlása esetén
pcmseo5 Suttnet tzprena *<• /

ASUS M2V alaplap,
AMD Sempron 3000+ CPU, 
TWINMOS 512/533 DDR2 memória, 
MSI RX300HM/128MB VGA, 
WD 160GB SATA2 HDD,
LG OVD-RW,
SPEEZE 2709 ATX ház,
LOGITECH billentyűzet, egér

119 990 Ft-
59.995 FL- VISSZAIGÉNYELHETŐ!

MSI PM8M3-V alaplap, Intel Celeron 2,8 CPU, 
TWINMOS 256/400 DDR2 memória. Integrált VGA, 
WD 80GB HDD, LG DVD-RW, 
Modecom ház, 350W táppal, 
Belinea 17* TFT monitor

10%

136.900 FL-
60.000 Ft.- VISSZAIGÉNYELHETŐ!

rádió,diktafon 9.750 Ft.- 16x LG 21660 USB 2.0 Lightscribe külső DVD író
14.900 FL-

kedvezmény! 

minden fagyasztott termékre 
10 % KEDVEZMÉNY!

Tápok, konzerVek, fagyasztott termékek, 
kiegészítők, ápolási cikkek széles Választékával 

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
EGÉSZ ZSÁK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

5 % KEDVEZMÉNY!
A FELTÜNTETETT ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁTI

mailto:pcmatrix@invitel.hu
http://www.pcmatrix.hu
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Nemcsak a foglalkozása, a hivatása is tanár
Koncz Istvánt a szakma mellett az aszódiak is elismerik

Minden gyerekhez van egy 
jó szava, egy cinkos mosolya. 
Nem könnyű végigmennie a 
városon sem, hiszen sokan is
merik őt, és szívesen beszél
getnek vele. Talán azért, mert 
mindig nyíltan vállalta múlt
ját, az egykori pártmunkát. 
Persze sokkal inkább emlege
tik úgy őt, mint az evangéli
kus gimnázium egyik alapító 
tanára. Jelenlegi munkája is 
ehhez az intézményhez köti 
Koncz Istvánt - merthogy róla 
van szó -, aki eredményei elis
meréseként júniusban meg
kapta a Koren-díjat. Akkor a 
szakma vastapsa jelezte, jól 
döntött a képviselő-testület. 
Alig három hete a többi aszódi 
is jelezte, ismeri, elismeri tevé
kenységét: a Tanár Urat kép
viselőnek választották.

Valahol azt olvastam, az éle
tünk során ezer és ezer impul
zus ér bennünket. Ezek közül 
csupán néhánynak tulajdoní
tunk jelentőséget, ám, mint a 
szerzők állítják, kiválasztásuk 
korántsem a véletlenen múlik. 
Sorsunk eleve elrendelt, az igazi 
megtalálásához azonban a ta
pasztalatszerzés hozzátartozik.

Koncz István jókora varga
betűt írt le, amíg rátalált igazi hi
vatására. Szakközépiskolába 
járt, becsületes vasas szakmát 
szerzett, szerszámkészítő laka
tosként végzett. Elsőként arról 
faggattam, hogyan lett pedagó
gus.
- Novák Lászlóné, Gr éti szer

vezett annak idején a gödöllői 
művelődési osztály vezetőjeként 
az aszódi kastélyban néprajzi 
táborokat. Többször kérte, hogy 
segítsek, egyszer-egyszer pedig 
előadás tartására is felkértükkor 
tapasztaltam, hogy könnyen tu
dok kapcsolatot teremteni a gye
rekekkel, és azt gondoltam, 
hogy valószínűleg a tanítás sem 
volna idegen tőlem. Úgyhogy, 
amikor elhatároztam, hogy főis
kolán tanulok tovább, nem volt 
kérdéses a tanári pálya megcé- 
lozása. Későn, 27 éves korom
ban jelentkeztem Egerbe, törté-

Felül: a Koren-díj átadásakor; alul: a könyvtárban
nelem-népművelés szakra. De 
vonzódtam a könyvtári szakhoz 
is, mivel gyerekkorom óta kötő
döm a könyvekhez. Ez kedvenc 
időtöltésemmel, a rejtvényfej
téssel is összefügg, szerettem 
mindennek utánajárni, úgyhogy 
szép lassan tekintélyes könyvtá
ram alakult ki. Úgy látszik, sem
mi sincs véletlenül: utolsó éves 
voltam, amikor megüresedett a 
Petőfi gimnázium könyvtárosi 
állása (ekkor került Sáhóné 
Bordás Éva a Városi Könyvtár 
élére - a szerk. megjegyzése.) 
Klausmann Feri bácsi odahí
vott, mint régi ismerős tanít
ványt. 1987-et írtunk ekkor. De 
rögtön taníthattam is, mégpedig 
művészettörténetet. Erre Frajna 
Miklós bácsi kért fel, aki ekkor a 
levelező tagozatot vezette. így a 

tanítás és a könyvtárazás kez
dettől fogva összekapcsolódott. 
És ugye, mit hoz az élet, ott lett a 
munkahelyem, ahol valamikor 
tanulóként munkadarabokat re
szeltem. Valamikor régen 
ugyanis ott, az alagsorban volt a 
tanműhely. 1988-ban osztályfő
nök lettem, ezt a csapatomat vé
gig is vittem. Aztán kaptam egy 
másik osztályt, ám őket már nem 
én engedtem szárnyra, mivel 
időközben megalakult az Evan
gélikus Gimnázium, amelynek 
alapító tanára lettem. Közben 
beiratkoztam az ELTE könyvtár 
szakára, amit sikeresen elvégez
tem.
- Kényszer lehetett a szer

számkészítő szak ilyen humán 
érdeklődés mellett...

- Nem mondhatnám, mivel 

én választottam. Édesapám la
katos, a Ferromechanika helyén 
lévő KTSZ-ben volt a munka
helye, de otthon is dolgozgatott. 
Nekem a nyolcadik után nem 
nagyon volt kedvem tanulni, 
úgy gondoltam, kitanulom a la
katos szakmát. A szüleim vi
szont gimnáziumba szerettek 
volna küldeni. Kompromisz- 
szurn született, a kettő között lé
vő szakközépiskola. Sajnos me
net közben kiderült, hogy bár az 
elmélet jól megy, de a kéz
ügyességem hiányzik. Úgyhogy 
érettségi után úgy gondoltam, 
hogy inkább legyek egy jó 
könyvelő, mint egy rossz szak
munkás. Adminisztratív mun
kakörben dolgoztam, egészen a 
továbbtanulásomig.

- Térjünk vissza 1994-hez! 
Ekkor indult újra az Evan
gélikus Gimnázium, amely
nek Ön alapító tagja. Mek
kora dilemmát okozott a vál
tás?

— A Petőfi gimnázium diák
jaként nekem fogalmam sem 
volt, hogy az iskolám valamikor 
az evangélikus egyház tulajdona 
volt. Szerettem odajárni, szeret
tem a tanáraimat. Mégis, amikor 
1992-93. környékén kiderült, 
hogy az egyház visszakaphatja 
ezt az ingatlanát, bennem azon
nal megfogalmazódott, minden
képpen az egyházi iskolában 
szeretnék dolgozni. Talán azért, 
mert rengeteget olvastam, hogy 
hogyan, milyen magas színvo
nalon működtek ezek például a 
két világháború között. Elég 
csak a Fasori Gimnáziumra 
gondolni, ahonnan Nobel-díja- 
sok sora került ki. Azt hittem, 
hogy a tantestület többsége is azt 
támogatja, hogy egyházi keze
lésbe kerüljünk. Ám mindössze 
négyen gondoltuk így, és ez egy 
pici csalódást okozott. Ugyan
akkor láttam Detre János es
peres úr és a püspök úr elszánt
ságát, akik elkezdték szervezni a 
tantestületet. Legnagyobb örö
mömre az esperes úr nekem is 
szólt, így vele, Detre Zoltánnal,

(Folytatás a lí.oldalon)
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Nemcsak a foglalkozása, a hivatása is tanár
Koncz Istvánt a szakma mellett az aszódiak is elismerik

(Folytatás a .oldalon)

és dr. Roncz Bélával kezdtük a 
munkát, de nagyon sokat segí
tett Gál Tibor is, aki akkoriban a 
város közművelődési főelőadó
jaként dolgozott. Áprilisban 
kaptuk meg az engedélyt. Ez azt 
jelentette, hogy az a szülő, aki 
nem bízott eléggé az iskola in
dításában, már régen máshová 
íratta be a gyermekét. Hála Is
tennek, azért voltak, akik kivár
tak, így két osztálynyi gyermek 
összejött. Nem volt könnyű idő
szak, hiszen nem volt iskolaépü
letünk, a Csengey iskola alagso
rában kaptunk helyet, ráadásul a 
negyedik-ötödik órát még fenn 
kellett tartani a Petőfi gimnázi
umban, ahol egyébként ebédel
tettük is a diákjainkat. Hát ez 
volt a hőskor.

— Mit szóltak a gimnázium
ban, amikor kiderült, hogy Ön 
az egyházi fenntartású iskolát 
választja?

- Egy darabig még ott is ta
nítottam. Legnagyobb örö
mömre - egy-két ember kivéte
lével - nem változott a viszony. 
Megvolt a helyem a tanáriban, és 
gyakorlatilag két évig tanítottam 
még ott. Marasztaltak, de a ket
tőt egyszerre egy idő után már 
nem vállaltam.

- Vágyként említette, hogy 
egyházi gimnáziumban tanít
hasson. Megtalálta, amit kere
sett?

- Izgalmas volt, hogy min
dent az elejéről kellett kezdeni, 
ami egyben hatalmas hátrányt is 
jelentett. Folyamatosan kellett 
építeni a tantestületet, el kellett 
fogadtatni az iskolánkat a város
ban és a környéken. A szülök ak
kor kezdtek igazán bízni ben
nünk, amikor átadásra került a 
gimnázium épülete. Hogy a két 
aszódi középiskola között jelen
leg mi a különbség? Mi csak 
gimnázium vagyunk, a Petőfi
ben szakközépiskola is műkö
dik. Ebből adódik, hogy nálunk 
több a lány, akik általában szor
galmasabbak, mint a fiúk, és ta
lán kevesebb magatartásbeli 
gonddal küszködünk, mint a má

sik iskola. A tantestület építése
kor pedig az iskola vezetésének 
volt módja és lehetősége arra, 
hogy vallásos, az egyházhoz kö
tődő pedagógusokat alkalmaz
zon. Rengeteg pályakezdő kol
léga tanított itt az elején, ami 
kezdetben talán hátrány volt, de 
mára megszerezték a kellő ru
tint, ugyanakkor nincsenek híj án 
ambícióban sem.

— Önnek pályakezdőként 
volt-e példaképe?

- Hogyne, több is. Talán az 
osztályfőnökömet, Sallai Józsi 
bácsit kellene elsőként említe
ni, aki ráadásul paptanár volt. A

Új bemutató előtt a Vécsey Kamarateátrum
Ismét regény adaptációval lépnek a nagyérdemű elé

November közepén mutatja 
be a Vécsey Kamarateátrum 
Artúr Shnitzler: Casanova 
hazatérése című regényéből írt 
darabját. A drámát Barabás 
Tamás rendezte, és ezúttal is ő 
játssza a főszerepet. Az amatőr 
társulat szeretné megismételni 
a Ványa bácsi sikerét, mellyel 
ezüst minősítést szereztek, 
emellett elhozták a legjobb szí
nészi alakításért járó díjakat is 
(Barabás Tamás és Lévai 
József).

Viszonylag kevesen ismerik 
az osztrák szerző kisregényét, 
pedig 1992-ben film is készült 
belőle. A szerepet Alain Delon 
játszotta és igen nagyot bukott 
vele. A mozirajongók nem tud
ták elfogadni, hogy a mindig ke
mény macsót alakító francia szí
nész egy kivénhedt szívtiprót 
alakít, aki miután 19 év szám
űzetés után végre azt a hírt kapj a, 
hogy hazatérhet Velencébe, az 
utolsó héten még gyorsan elcsá
bít öt hölgyet.

— Senki ne gondolja, hogy a 
hírhedt nőcsábászt „akcióban” 
látja majd a színpadon. Mi a tör
ténések eme részét a nézők 
képzeletére bízzuk - nyilatko
zott a darabról Barabás Tamás. 
Egyébként sem a szexről szól 

premontrei rendből jött Aszód
ra az államosításkor. Említhet
ném Klausmann Feri bácsit, aki 
humánusságával jól kiegészí
tette Józsi bácsi szigorát. De 
ugyanígy említhetem Frajna 
Miklóst is. Lehetne folytatni a 
sort, rengeteg volt.

- Beszélgettem néhány di
ákkal itt az iskolában, akik azt 
mondták, azért szeretik Önt, 
mert mindig képes megújulni. 
Ezt nagyon könnyű igazolni: 
tavaly szerepelt Mindentudás 
egyeteme című vetélkedő so
rozatban, emellett koordinál
ta az internetes próbaérettségi

Egy korábbi darabban,a Rokonokban: 
Barabás Tamás és Lévai József

Casanovának ez a hete, más fon
tos dolgokról is impulzusokat 
kap a néző. Természetesen nem 
marad ki a szerelem, de emellett 
szó lesz az öregedésről, az em
beri értékekről és a halálról is. 
Sokat lehet májd nevetni, ugyan
akkor felháborodni is. Úgyhogy 
szerintem jól választottunk.

Az időközben 9 fősre duzzadt 
színjátszó csoport más meglepe
téssel is szolgál. Mivel közülük 
ketten fiivoláznak, a darab során 
ők szolgáltatják a zenét. A kö
zönség legfőképpen Vivaldi 
dallamokat hallgathat majd. A 

versenysorozatát. Hogyan le
het elérni, hogy az ember ne 
fásuljon bele a napi munká
ba?

- A Mindentudás egyeteme 
című vetélkedősorozatra Homo
ki Gábor kollégám talált rá. A 
versengés hatalmas élménynek 
bizonyult, a gyerekek fogé
konynak bizonyultak, csakúgy, 
mint a próbaérettségin, amelyen 
szintén nagyon eredményesek 
voltunk. Azt gondolom, az ilyen 
sikerekből, szép pillanatokból 
lehet töltekezni a következő idő
szakra, bízva abban, hogy akkor 
is akad majd, ami újabb len
dületet ad az embernek. És nem 
szabad kihagyni a kollektívánk
ban rejlő erőt sem, ami szintén 
motiválj a az embert.

Rácz Zoltán

fülnek kevésbé kellemes hír,
hogy a színjátszó csoport nem 
Aszódon, hanem Kartalon mu
tatja be a darabot. A csoport gya
korlatilag elköltözött a váro
sunkból, már a próbák sem a 
volt Tiszti Klubban, hanem a 
kartali és az ikladi művelődési 
házban zajlottak. A rendező sze
rint csak ezeken a helyszíneken 
volt biztosítható a zavartalan, 
alkalmazkodásoktól terheletlen 
munka.

R.Z.
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Mozaikok Kárpátaljáról
Petőfi, Zrínyi, Romzsa, Fedinecz

Érdekes hely Kárpátalja, 
olyan világ, ahol kicsit lassab
ban múlik az idő, mint másutt. 
Keveredik ebbe az időmúlásba 
egy csöpp nosztalgia, egy kicsi 
jóérzést keltő, megszépült mú
landóság, némi lemondó böl
csesség. Talán éppen azért ilyen 
ott a hangulat, mert csak az el
múlt évszázadban a területnek 
négy fővárosa volt. A Monar
chia idején Budapest, Trianont 
követően, Csehszlovákiához 
csatolásakor Prága, az anyaor
szághoz visszakerülésétől, 
1939-től újra Budapest, a máso
dik világháború után Moszkva, 
Ukrajna Szovjetunióból történt 
kiválásától pedigjelenleg Kijev.

Az országunkból könyörte
lenül kihasított Kárpátalja népe 
manapság már nem tükrözi a 
történelemben természetesen 
kialakult népesség összetételét. 
Még hallani magyar szót, de 
egyre ritkábban, még találni ma
gyar emlékeket, de a honfogla
ló magyarok előtt tisztelgő, 
1896-ban felállított millenniumi 
emlékművet már nem találjuk a 
helyén, sőt a Matl Péter által 
tervezett, s 1996-ban felállított 
emlékművet is félkész torzóként 
látogathatjuk, hiszen befejezé
sét a hatóságok nem engedték, 
az ukrán nacionalisták pedig 
megrongálták.

A kép, amely Árpádot és né
pét itt, a Vereckei-hágó tetején 
fogadta, gyönyörű, megérint- 
hetetlenül lebegő, szinte misz
tikus. Ady Endre sorai elevened
nek meg az ember lelkében: 
“Verecke híres útján jöttem én”. 
Megdöbbentő ott állni és egy
részt a Kárpátok fenséges óvó 
erejét, másrészt az eldobált fla
konokat és üvegeket arrébb rug
dosva az eltelt ezer esztendő or
szágunkra nehezedő súlyát egy
szerre érezni. Ez a kettősség át- 
jáija az ott élőt, az onnan elszár
mazót s a vándort egyaránt.

Valami hasonló érzések ka
varoghattak Petőfi Sándorban, 
amikor 1847. július 12-én a vár
ban jártakor papírra vetette “A 
munkácsi várban” című versét.

“Itt fűzé föl piros zászlaj át a 
Szabadságnak Zrínyi Ilona?
A szabadság hőseinek tanyája 
íme, íme most rabok hona.”
A magyar Rákóczifalva aján

dékaként készült márványtábla 
emlékeztet a költőre, ki bolyon
gásai során ide is elvetődött. A 
XIII. századi alapítású vár leg
jelentősebb korszakát 1685— 
1688 között élte, amikor Zrínyi 
Ilona hősiesen védte a császári 
csapatokkal szemben, míg végül 
őt is megadásra kényszeríttették. 
“Házát s hazáját erős lélekkel 

Az ungvári székesegyház (Asztalos Tamás felvétele)
védte a gyönge női kar, mondj 
egy röpke imát e romokon ru
szin, horvát, magyar.” Ez a mon
dat áll az 1993-ban elhelyezett 
emléktáblán a vár második ud
varában. A városra - ahol Mun
kácsy (Leibl) Mihály született - 
tekintő kis rondellán egy kétala- 
kos szobor áll, s emlékezik azok
ra az időkre, amikor a várvédő 
fiával, II. Rákóczi Ferenccel itt 
élt. A gyermekkort meghatá
rozó vár, fontos szerepet töltött 
be majdan a vezérlő fejedelem 
szabadságharcában is. Fontos, 
bár egyáltalán nem fölemelő
szerepet töltött be a vár Kazin
czy Ferenc életében is, hiszen a 
széphalmi remete a kufsteini 
várban megkezdett fogságát a 
munkácsi vár tömlöcében foly
tatta. Innen szabadult 2387 na
pos rabságát követően. Öt is 
abban a felségsértési és haza
árulást perben ítélte el a Királyi 
Curia, amelyben az aszódi evan-

gélikus lelkész fiát. Hajnóczy 
Sámuelt megkímélte a Minden
ható, hiszen hős gyermeke, Jó
zsef kivégezését a Vérmezőn,
már nem élte meg.

Szomorú egy sors a magyar 
sors. Történelmünk telis-tele 
van hősökkel, mártírokkal, vér
tanúkkal, szentekk el. A boldo
gabb nemzetek nem is érthetnek 
minket, magyar embereket, 
akik a vérzivataros évszázadok 
ismeretét és érzéseit ereinkben 
hordozzuk, azokét pedig mi, 
anyaországbeliek sem érthetjük 
teljes mértékben, akik Trianont, 
majd a párizsi békéket követően 
a határunkon kívülre kerültek. 
Különösen áldatlan és nehéz - 
sajnos még ma is - azoknak az 

élete, akik vallásukban is külön
böztek az új ország bevett val
lásától, de talán a legmostohább 
azon emberek sorsa volt, akiket 
a kommunista Szovjetunióhoz 
csatoltak.

AII. világháború után Kárpát
alj án magyarnak, görög katoli
kusnak lenni az egyik legnehe
zebb sors lehetett, amit a Terem
tő kiszabhat bármelyik fiának. 
Ilyen életet élt Romzsa Tódor 
görög katolikus püspök is, aki a 
kommunista diktatúrával dacol
va védte Istenét, hitét, gyüleke
zetét, emberi tisztességét. Aztán 

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm mindazoknak, akik ajánlószelvényükkel és szava
zatukkal lehetővé tették, hogy ismételten képviselő lehessek! Az 
elkövetkezendő négy évben igyekszem megszolgálni bizalmukat, 
és munkámmal elnyerni a lakosság többi részének elismerését is.

Rigó Lászlóné

az MGB (az NKVD utód-, a 
KGB elődszervezete) fegyve
resei egyik, az államvédelem ál
tal tiltott lelkipásztori útján,
1947-ben megtámadták, társai 
közül több novíciust, papot 
megöltek, öt magát súlyosan 
megsebesítették. Romzsa püs
pököt a munkácsi kórházba 
szállították, oda ahol “A sebé
szeti osztály főorvosa” - Kár
pátalja máig is legjobb sebészé
nek hírében álló dr. Fedinecz 
Sándor - és kollégái minden or
vosilag, emberileg lehetségest 
megtettek.” Majd Fedinecz 
doktort hazaküldte az MGB 
tisztje. Mielőtt hazament volna 
a főorvos, megkérte a püspököt, 
áldja meg az ő két kisfiát, Sán-
dórt és Atanázt. A püspök meg
áldotta a gyerekeket, majd az 
apa fiaival félve elbúcsúzott, az 
MGB pedig az éjjel könyörte
lenül megmérgezte Romzsa Tó
dort. A 2001-ben boldoggá ava
tott püspök maradványait az 
ungvári székesegyházban he
lyezték el. Fedinecz doktorról 
Ungvár belvárosában utcát ne
veztek el, fia, Atanáz, az áldást 
magán viselő festőművész, ne
gyedszázada Aszódon él. Idén 
ünnepeljük 70. születésnapját. 
Az ünnepet a Petőfi Múzeum
ban több hónapon keresztül lá
togathatott “Pasztell, akvarell, 
grafika” című kiállítás nyitotta, 
majd folytatódott az Újpest Ga
lériában bemutatott tárlattal, s a 
rendezvénysor záró, egyben fő 
eseménye a szeptember 16-án 
megnyílt jubileumi kiállítás, 
amelyet a Budai várban, a Ma
gyar Kultúra Alapítvány szék
házának aulájában nyitottunk 
meg.

Ezzel a kis írással kívánok 
Fedinecz Atanáznak, Frucinak 
alkotóerőben gazdag, boldog, 
az emlékekre még sokáig visz- 
szatekintö életet!

Asztalos Tamás
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Válasz Kaáli Nagy Kálmán "Isten őrizz!" című kiadványára
Olvastam Kaáli Nagy Kál

mán szeptember 28-án. csü
törtökön megjelent kiadvá
nyát. A dátum azért fontos, 
mert Kaáli Nagy Kálmán úri
emberhez méltóan (hiszen er
kölcstanból jeles!) a kam
pánycsend előtti napon jelen
tette meg irományát, azért 
hogy még véletlenül se lehes
sen válaszolni a választások 
előtt a megjelent rágalmakra.

Sokáig gondolkoztam, mi
tévő legyek. Becsületsértésért 
pereljek be egy 80 éves idős 
embert, aki nemrégiben még 
szerette volna megvonni a vá
lasztójogot a diplomával nem 
rendelkező polgároktól, 
mondván, nincs annyi eszük, 
amennyi a demokráciához 
szükséges? Végül úgy döntöt
tem, nincs értelme bíróságra 
járni, inkább megpróbálom 
pontokba szedve leírni a véle
ményemet, már csak a törté
neti hűség, az igazság és saját 
becsületem védelme miatt. Ha 
minden ostobaságára vála
szolnék, kevés lenne a papír, 
ezért csak a legfontosabbakra 
térek ki, aztán döntse el min
denki, kinek ad igazat.

Művelődés Háza, cement
lopás, 1997.: eltűnt 80 zsák 
cement. Az önkormányzat 
egyösszegű felújítással bízta 
meg a kivitelezőt. A kivitelező 
felvonult, nem őriztette az 
építkezéshez szükséges anya
got, ellopták. A kár természe
tesen a kivitelezőt terhelte, hi
szen a megrendelő önkor
mányzat a befejezett munkát 
fizette ki, nem az építési anya
got. Kár a várost nem érte.

Alpolgármester- válasz
tás, 1998.: az önkormányzati 
törvény értelmében az alpol
gármester személyére a pol
gármester tesz javaslatot. A 
polgármester javaslatának 
nem kell figyelembe venni a 
választásokon leadott voksok 
számát, vagyis a megválasz
tott képviselők közül - belátá
sa szerint - arra tesz javaslatot, 
akivel együtt kíván dolgozni. 
A képviselő-testületnek ebben 

a tekintetben kizárólag egyet
értési joga van. Bagyin József 
engem javasolt.

Ledőlt támfal, 1999.: igen, 
villamos üzemmérnök a szak
mám. Nem építészmérnök. 
Statikai számításokat a terve
zéssel megbízott tervező vég
zett, mint ahogy a kivitelezést 
is műszaki ellenőr felügyelte. 
O sem villamosmérnök volt. 
Nem gondolom, hogy a vá
lasztott képviselő dolga lenne 
a helyszíni munkafelügyelet. 
Ezért dolgoznak a hivatalban 
műszaki munkatársak. A tám
falomlás egyébként egy hatal
mas nyári zivatar után történt. 
A felelősségre vonást az akkori 
polgármester saját hatáskör
ben megtette.

Közvilágítás korszerűsí
tése, 1999.: én nem ismerem 
azt az írásos anyagot, amit 
Kaáli Nagy Kálmán állítólag 
1994-ben ismertetett a kép
viselőkkel. Valószínűleg nem 
sikerült meggyőzni- a képvise
lőket az ötlet kivitelezhetősé
géről. Ismerve Kaáli Nagy 
Kálmán akkori és mostani te
vékenységét, ez nem lep meg. 
1999-ben egy közvilágítási be
ruházást finanszírozó bankkal 
(ELMIB Rt., www.elmib.hu) 
kötöttünk szerződést az aszódi 
közvilágítás korszerűsítésére. 
A beruházás finanszírozása a 
megtakarításból történt, a ki
vitelezőt a bank hozta. A KAN
SAS Kft. természetesen ma is 
létező cég, honlapjuk megta
lálható a www.kansas.hu inter- 
net címen. Az elvégzett munka 
első osztályú minőségű volt, 
az ÉMÁSZ Rt. feltétel nélkül 
átvette üzemeltetésre a közvi
lágítást.

Iskolaösszevonás, 2001.: 
Kaáli Nagy Kálmánnak ennyi 
idő alatt sajnos nem tűnt fel, 
hogy 2001-ben az iskolákat 
nem összevontuk, hanem kö
zös irányítás alá helyeztük. 
Szerintem ez egy jó döntés 
volt. Ez a megoldás egyébként 
ma a pedagógusok munkahe
lyét védi, hiszen csak ebben a 
konstrukcióban történhet átta- 

nítás a két tagintézmény kö
zött. A gyereklétszám csökke
nése miatt többeknek nem len
ne meg a kötelező 20 órája, ha 
nem járhatna át a másik tagin
tézménybe tanítani.

Gyermekélelmezési intéz
mény alapítása, 2001.: az 
intézmények konyháinak meg 
kellett felelni a kötelező 
HACCP-normának, mely 
egyébként uniós előírás. Min
den konyhának. HACCP-nor- 
ma nélkül az ÁNTSZ bezárja a 
konyhákat. A HACCP-norma 
kialakítása költséges feladat. 
El kellett dönteni, hogy melyik 
az olcsóbb megoldás: minden 
konyhát felújítunk a normának 
megfelelően vagy az intézmé
nyi konyhák nagy részéből 
melegítő konyhát alakítunk ki 
minimális költséggel, és a 
Csengey konyhájából közpon
ti konyhát építünk. Gazdasá
gossági számítások után ez 
utóbbi mellett döntött minden 
képviselő. A téma kiváló szak
értője Bártfai László, remélem 
az ö szakmai hozzáértését nem 
kérdőjelezi meg senki. Még 
Kaáli Nagy Kálmán sem.

Bölcsődeépítés 2006.: a 
bölcsőde léte sok olyan csalá
don segít, ahol az anyák kény
telenek minél hamarabb mun
kába állni a család megélhe
tése érdekében. Ez nem jó do
log, de erről nem az önkor
mányzat tehet. Tessék erről 
megkérdezni azokat a családo
kat, akik bölcsődébe járatják 
gyermeküket. A bölcsőde tehát 
segítség, szolgáltatás, ezért az 
új bölcsőde építését továbbra 
is támogatom.

Ipari park, 1999.: többször 
elmondtam, leírtam az ipari 
park területének nagy részét a 
város értékesítette. Megvették. 
Nézzük a pénzügyi egyenleget 
csak az értékesítés figyelem
bevételével, az iparűzési adó
bevétel nélkül! Az ipari terület 
kialakításának költsége: 49,6 
millió forint. Az értékesítésből 
eddig befolyt összeg (4,1 ha): 
59,9 millió forint. Egyen- 
leg:+10,3 millió forint. To

vább értékesítésre vár l,3ha, 
melynek értéke: 25,7 millió 
forint (forrás: Pénzügyi Iroda). 
Az adatok magukért beszél
nek. Tehát a város nettó be
vétele 36 millió forint lesz. 
Tessék mondani, Kaáli Nagy 
Kálmán mennyi bevételt ho
zott városunknak az elmúlt 80 
évben?

A galgamácsai veszélyes 
hulladék lerakó telep építése 
idején még főiskolás voltam, a 
hulladéklerakó építését talán 
nem rajtam kellene számon 
kérni.

A polgármester bérezése, 
2003.: a polgármester bérét 
törvény szabályozza, és egy 
bizonyos sávban adható. A 
polgármester bére - figyelem
mel a város anyagi lehetősé
gére - évekig a kötelező mini
mum volt. Ez remélhetőleg így 
lesz most is, az új polgármester 
esetében.

Jutalom, 2005.: az alpol
gármester 157.500 forint ju
talmat kapott. Igen kaptam, 
természetesen bruttó 157.500 
forintot (ez kb. nettó 80 ezer 
forint). Kaáli Nagy Kálmán, 
tudja mi történt ezzel az ösz- 
szeggel? 80 ezer forintért vet
tem egy garnitúra mezt, nadrá
got és sportszárat (zoknit) az 
Aszód FC serdülő labdarúgó 
csapata részére a VABU Sport
boltban, Búzás Jánostól. Mais 
abban fociznak a gyerekek. Pi
ros-fekete a színe. És rá van 
írva, hogy Aszód FC.

APEH bírság, 160 millió 
forint: ez már a fantázia vilá
ga, az önkormányzat APEH- 
bírságot nem fizetett soha, egy 
forintot sem, nemhogy 160 
milliót.

Sírhely kompenzáció (ra
vatalozó) 1 millió forint: a te
mető egyik fele a katolikus, 
míg a másik az evangélikus 
egyház tulajdona. A ravatalozó 
éppen e két tulajdon határára 
épült. Az aszódi evangélikus 
egyház az építési engedély ki
adásához csak azzal a feltétel
lel járult hozzá, ha az elvett

(Folytatás a 21. oldalon)

http://www.elmib.hu
http://www.kansas.hu
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Legyen olyan Aszód, amilyennek mi szerettük volna!
Amikor az esztendő tavaszán 

a köztársasági elnök úr - tör
vényben biztosított jogánál 
fogva - kiírta a helyhatósági 
(önkormányzati) választások 
idejét, sokan megállítottak a vá
rosban, s arra kértek - idősek, 
fiatalok, vállalkozók és kétkezi 
munkások, a településükért ag
gódó polgárok sokasága-, hogy 
induljak a választásokon Aszód 
polgármesteri tisztségének s az 
ezzel járó feladatok elvégzésé
nek az elnyeréséért.

Jó érzés volt hallani a biztató 
szavakat. Úgy éreztem, hogy 
ebben az ajánlatban, kérésben 
ott van annak a 30 éves aszódi 
tevékenységemnek az elisme
rése, mellyel bizonyítottam, 
hogy Aszódot nemcsak lakóhe

lyemnek, de szülőfalumnak, 
végleges otthonomnak tartom. 
Jó érzés volt arra gondolni, hogy 
az aszódiak megadják nekem a 
munka örömét, a városfejlesz
tés lehetőségét. És - természe
tesen - ezt követően is tettem a 
dolgom, mint az elmúlt három 
évtizedben. Ott voltam minden
ütt, ahol azt éreztem, hogy szük
ség van rám.

Elérkezett 2006. október 
elseje. Hárman voltunk, akik a 
megméretésre vállalkoztunk. A 
választást megelőző hetekben 
olyan szeretetet, tiszteletet érez
tem, annyi biztatást jó szót kap
tam, hogy nyugodtan vártam a 
választási eredmény kihirde
tését. 862 szavazatot kaptam. 
Egyetlen voks választott el attól, 

hogy az elkövetkezendő négy 
évben erővel, idővel, szigorú
sággal, munkával legyek jelen 
önként választott “kishazám”, 
vagyis Aszód mindennapj aiban.

Köszönöm a bizalmat, s azt a 
hitet, mellyel megajándékoztak. 
Fájlalom, hogy a bizalomnak 
bőven fakadó forrásától egyet
len tollvonással elzártak engem, 
nem hagyták, hogy tettekkel bi
zonyítsam a demokratizmus, a 
közéleti tisztaság és tisztesség, 
az emberi értékek megbecsü
lése, az emberi szabadságjogok 
iránti elkötelezettségemet.

Sajnálom, hogy szavaim, 
gondolataim nem értek el az 
aszódiak többségéhez. Sajná
lom, hogy egyesek biztatása 
“hamisságból” fakadt, mások

nak pedig éppen ezen a napon 
annyi egyéb elfoglaltságuk, szó
rakozásuk, kellemesebb, izgal
masabb időtöltésük akadt, hogy 
október elsején a sorsukkal, vá
rosuk sorsával nem értek rá tö
rődni.

Október 2-án új hét, s ezzel 
együtt új korszak kezdődött 
Aszód történetében. Ma már - 
másokkal együtt - én is pon
tosan tudom, mit, miért és ho
gyan nem kellett volna. Már azt 
is pontosan tudom: mit, miért és 
hogyan kell majd tenni a jö
vőben - kinek a szavát kell meg
hallgatnom, kinek a “baráti 
jobbját” kell majd elfogadni, 
kinek a biztatását kell elhinni.

Bevallom, az első órákban 
(Folytatás a 22. oldalon)

Válasz Kaáli Nagy Kálmán "Isten őrizz!” című kiadványára
(Folytatás a 20. oldalról) 

területért cserébe 1 millió fo
rint vételárat fizet az önkor
mányzat. A katolikusok ugyan 
nem kértek a területért pénzt, 
de a tisztesség úgy diktálta, 
hogy 1 millió forinttal segít
sük a katolikus templom fel
újítását is.

Nem kívánom tovább cá

Felhívás
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 
évi CXXXIII. törvény értelmében a 2006. június 1. előtt kiadott fen
ti tevékenységekkel kapcsolatos igazolványok érvényessége, vala
mint a vállalkozás keretében kiadott tevékenységi engedélyek 
érvényessége 2006. december 31-én lejár.
2007. január 1-töl a korábban kiadott igazolványokkal, vállal
kozás keretében kiadott tevékenységi engedélyekkel munkát 
végezni (tevékenységet végezni) nem lehet!

Kérjük hogy a gyors, zökkenőmentes, végrehajtás érdeké
ben igazolványok, tevékenységi engedélyek cseréjéről mielőbb 
gondoskodjanak, félfogadási időkben mielőbb jelenjenek meg 
az állandó lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányság igaz
gatásrendészeti osztályán!
A Gödöllői Rendőrkapitányság ügyfélfogadási ideje, elér
hetősége:
Hétfő: 8.00-12.00 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00 13.00-15.00
Telefonszám: 06-28-514-655, 654, 645, 646/64 mellék

folni a Kaáli Nagy Kálmán ál
tal összehordott ostobasá
gokat. Az írás magát az írót mi
nősíti. Meg azokat, akik a háta 
mögé bújva pénzt és lehető
séget adtak a levél megjelené
séhez, terjesztéséhez. Azt gon
dolom ugyanis, hogy erre a ta
nári nyugdíjból nem telt volna. 
Elítélem és elutasítom a levél 

stílusát, tartalmát, valamint a 
lejáratásnak ezen módszerét. A 
választási kampány ideje alatt 
senkit nem rágalmaztam, nem 
mocskoltam. Igyekeztem 
őszintén beszélni az elért ered
ményekről, nehézségeinkről 
és a jövő lehetőségeiről. Úgy 
látszik, ez most nem volt elég. 
Egyszerűbb és hatásosabb kí
vülről, a partvonalon túlról rá
galmazni.

S ha már az egyenes beszéd
nél tartok, kénytelen vagyok 
még egy hazugságot cáfolni. 
Az aszódi FIDESZ-szervezet 
által jegyzett „Aszódi görbe 
tükör” kiadvány a következő 
jelmondattal indul: „Őszintén, 
egyenesen, az igazat!”. Az első 
oldalon a következő kijelentés 
olvasható: “Több tízmillió 
adóssággal küzd a rendelőin
tézet... az egyik testületi ülé
sen az merült fel a jelenlegi al
polgármester, polgármester
jelölt javaslataként, hogy 
Aszód adja át ezt is a me
gyének! Hogy 1 vagy 2 forin
tért, arról nem szól a fáma...” 
Ilyen javaslatot soha, sehol 
nem tettem. Tessék megnézni 
a jegyzőkönyveket, a tévéfel

vételeket. Álljon itt példaként 
az Aszódi Tükör választási kü- 
lönszámából néhány mondat, 
mely a bemutatkozásomban 
volt olvasható: “Jelenleg mint
egy évi 150 millió forinttal 
többet költünk, mint amennyi a 
bevételünk. Többekben fel
merül a kérdés: mire megy el 
az a temérdek pénz? Csak né
hány a legnagyobb tételek kö
zül: az általános iskolára mint
egy 60 millió, a többi a szak
orvosi rendelőre, központi 
konyhára, művészeti iskolára, 
bölcsődére, óvodára. ...Vagy 
az lenne a megoldás hogy ne 
támogassuk őket? Véle
ményem szerint ezekhez az in
tézményekhez ragaszkodni 
kell, intézményeinkre szük
sége van városunknak. Hiszen 
többek között attól város 
Aszód, hogy van két általános 
iskolája, van művészeti isko
lája, van rendelőintézete, van 
múzeuma, van bölcsődéje van
nak óvodáink. Ezek mind
mind olyan értékeink, ame
lyek fontosak, ezért meg kell 
őrizni az utódaink számára!”

Ennyit az őszinte, igaz be
szédekről... Kovács Tamás
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Egy kis nyelvelés
Niké és Nájki

Felgyorsult tempójú vilá
gunkban nap mint nap ta
pasztaljuk, hogy új szavak, új 
elnevezések, többnyire termék
nevek jelennek meg nyel
vünkben. A sokféle nyelvből jött 
új nevek próbára teszik alkal
mazkodó képességünket.

A mindennapok egyszerű 
embere számára olykor követ
hetetlenek ezek a változások. 
Legalábbis nehezen igazodunk 
el bennük. Bizonyára így járt az 
a fiatal fiú is, akivel édesapja 
kíséretében az esti félhomály
ban találkoztunk össze egy be
vásárlóközpont parkolójában. 
Útban hazafelébe kanyarodtunk 
valamit vásárolni, s keresgélés 
közben ráakadtam régóta nél
külözött kedvenc tengeri sónkra, 
amely - s ez itt most nem a rek
lám helye - a NIKE nevet viseli. 
Én örültem a sónak, amelyhez 
oly régen nem sikerült hozzá
jutni, éppen ezért néhány kiló
nyit beszereztem belőle. Öröm
teli gondolataimba merülve 
hallottam meg, amint a fiatal fiú 
fennhangon mondta apjának: 
„Jé, nájki só!"

Igaz, a sónak a gyermek által 
ejtett nevét fonetikusan, azaz a 
kiejtésnek megfelelően írtam, 
mert másképpen írásban nem 
tudnám visszaadni a szituációt. 
Ez a fonetikusan így hangzó, de 

Legyen olyan Aszód, 
amilyennek mi szerettük volna!

(Folytatás az 1. oldalról)
nagyon csalódottnak éreztem 
magam, de voltak órák, amikor 
azt gondoltam: sérelmeket lo
bogtatva nem teremthetünk 
tisztább légkört, egészségesebb 
közéletet, jobb közérzetet Aszó
don, ezért bízzuk a döntést a 
Helyi Választási Bizottságra: 
rendeljék el a szavazatok újra
számlálását. Nem tették. Más
ként döntöttek. Következett a 
Megyei Szavazatszámláló Bi
zottság, aztán a Biróság. Kö- 

írásban Niké formában meg
jelenő szó a gyermek számára is
mert volt, hiszen különböző jó 
minőségű, és silány, hamisított 
sporttermékeken - cipőn, tré
ningruhán, pólón, sportmezen 
naponta találkozik a névvel. Az 
ő ismeretének ez a kiejtésbeli 
megjelenítése teljesen természe
tes, hiszen angol nyelvű felirat
ként valóban így ejtendő. Nem 
angol viszont az említett tengeri 
só neve, hanem görög. Valójá
ban a győzelem görög isten
nőjéről kapta a nevét, amely úgy 
ejtendő, ahogyan leírva látjuk.

De nem ez a szó az egyetlen, 
amely eltorzul, miután a görög, a 
latin vagy bármely más nyelvből 
átkerül idegen nyelvekbe. Ott 
ugyanez a folyamat játszódik le 
velük kapcsolatban is. Pl. a la
tinból származó, az orvosi szak
kifejezések körében használt fri
gid szavunk megőrizte a latin 
ejtés és írás örökségét, ugyanak
kor a hűtőszekrény régebben 
használt megnevezése már fri- 
dzsider-nek hangzott, s ennek 
alapján sokan a frigid helyett is 
fridzsid-et ejtettek. Természete
sen helytelenül.

Hasonló sorsot ért meg a ma
gyar helyesírásban ma már nej
lon formában polgárjogot nyert 
szavunk is, amelyet korábbi, az 
eredetinek a magyarban is meg- 

zöny, értetlenség, érdektelenség 
vett körül. Ez az a légkör, ami 
rombolja az alkotói morált, s 
vérét veszi az igazságnak is...

A görcsöt egy közösség éle
tében elsősorban mindig azok 
oldhatják, akik pozícióelőnyben 
vannak. Most az új polgár
mester és az új testület kezében a 
kulcs a görcs oldására. Meggyő- 
ződésem, hogy az általam és az 
Aszód-ért Munkacsoport tagjai 
által készített Cselekvési prog
ram segíthet a város jövőjének 

felelő írásképe alapján - nylon - 
ejtettek nejlonnak, nájlonnak és 
nilonnak egyaránt. Ki-ki nyelvi 
ismeretei szerint.

De térjünk vissza eredeti tár
gyunkhoz. A só csomagolásán 
látható felirat természetesen gö
rögösen, azaz Niké-nek ejtendő, 
a sportszer neve azonban termé 
szetesen nájki-nak. Mint aho
gyan a nemzetközi szóként, a 
francia nyelv közvetítésével ná
lunk is ismertté vált, s a magyar 
szókincsbe is beépült pionír az 
oroszban pianyér-nak, az angol
ban pedig pajonir-nak hangzik.

Mit tehet ebben a helyzetben 
a nyelvhasználó? Hiszen min
den nyelv kiejtését nem tudhat
juk, nem ismerhetjük! Valóban.

kifúrna
künyrkcrrfikeiléfi

ajánlata!
Pete McCarthy:

Kalandok Írországban 

és legjobb kocsmáiban

Az Utazók könyvének nyol
cadik szabálya így szól: Ha egy 
kocsma bejárata fölött a saját ne
vedet járod, feltétlenül térj be. 
Ennek megfelelően Szent Patrik 
napján a szerző is hamar betért a 
Mc Carthy kocsmába, ahol egy 
igazi ír pubnak megfelelően zaj
lott az élet. Ráadásul hamar ki
derült, hogy Dédy, a csapos 
mindössze nyolc mérföldre szár
mazik Skibberentöl, ahonnan az 
író édesanyja is született. Az es
tét a harmonikás színesítette 
egyedi produkciójával: kétszer 

építésében. Kérem, fogadják el 
ajánlatomat: forgassák, tanul
mányozzák az Együtt a városért 
- közös j óvónkért címmel meg
fogalmazott programot. Hozzá
járulhat a tervezet ahhoz, hogy 
Aszód ne egy kisváros legyen a 
Galga mentén, hanem legyen a 
Galga mentének fejlődő, épülő, 
kereskedelmi, igazgatási és kul
turális központja. Legyen olyan, 
amilyennek mi szerettük volna!

Sztán István 

De ha igényesek vagyunk nyel
vünkkel és önmagunkkal szem
ben is, igyekszünk utánanézni a 
helyes ejtésnek. Ma már renge
teg kiadvány áll rendelkezé
sünkre, amely elég biztosan el
igazít bennünket ezekben a kér
désekben. Az igényes nyelv
használó és a nyelvet „munka
eszközként” is használó ember 
könyvespolcán ezeknek a kézi
könyveknek ott kell lenniük.

A ma a GAMESZ udvarán 
fekvő, jobb sorsot érdemlő, a 
Szárnyas Niké elnevezésű egy
kori köztéri szobrunk is marad
jon csak Szárnyas Niké, s ne 
legyen belőle Szárnyas Nájki!

-g-1

is leesett a színpadról.
A szerző talán mindezen élmé
nyek hatására döntött úgy, hogy 
Budapest után - merthogy itt 
szerezte kocsmai élményeit - Ír
országba is elutazik.

Az olvasó remekül szórakoz
hat ezen útikönyvnek köszön
hetően, amely a vidéki Írorszá
got mutatja be. Persze nehogy 
azt gondolja valaki, hogy csupán 
a kocsmai életről szerez ismere
teket, a kelta történelemről leg
alább annyit olvashat, mint a 
mostanában átépített Dublinről. 
A szerző szellemes, ironikus 
stílusával hamar mosolyra deríti 
az olvasót. Úgy érzi az ember, 
tényleg el kellene utazni Íror
szágba. De legalábbis Buda
pestre, abba a bizonyos Mc 
Carthy nevet viselő pubba.

Ezúton köszönöm mind
azok támogatását, akik a 
helyhatósági választáso
kon rám szavaztak.
Tisztelettel:
Kovács Tamás képviselő

Köszönjük az MDF-je- 
löltjeire adott voksaikat, 
biztatásukat,

Urbán László
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Gödöllői átkelés
Avagy autós népszokásaink

Ezt a táncot a Waldorf isko
lások játják Gödöllőn, a Tes- 
sedik Sámuel úton iskolába me
net, ki több, ki kevesebb sikerrel. 
Egy kis alsósnak az év elején 
nem jött össze: a gyalogátkelőn 
“telibe kapta” egy autó, hetekig 
kómában feküdt. Mára már - 
Istennek hála - felépült; a fiatal 
szervezet gyorsan regeneráló
dik.

A Waldorf iskola koncepció
jához többek között az is hozzá
tartozik, hogy támaszkodik a 
szülők aktivitására. így történ
hetett, hogy az összefogást, 
együttműködést már korábban 
is gyakorló szülők elhatározták, 
minden reggel ügyeletet tarta
nak az iskola bejáratához vezető

Mi lesz velünk gazd' uram?
Avagy helyzetjelentés a szakrendelőből
Képzeljünk el egy háztáji gaz

daságot, ahol a gazda állatai a 
tartás fejében megtermelik a 
gazda hétköznapi betevőjét. Az 
állatnak jó így, a gazdának is jó 
így- Egy szép napon a gazda 
gondolt egyet, és azt mondta 
magában: „ha az állataim ilyen 
jól termelnek, elég ha egy kicsit 
kevesebb ételt adok nekik.” A 
gazdánakjó így, az állatoknak se 
olyan rossz. Közben teltek az 
évek, az istálló huzatos lett, és 
többször került kavics a gabona 
közé, de az állatok csak tették a 
dolgukat. Agazdánakjó volt, az 
álatoknak egyre rosszabb. Bár a 
termelés változatlan ütemben 
haladt, megjelentek az első pa
naszos vevők, akik szerint a hús 
már nem olyan finom, a tojás 
sem a régi. Az állatok nem érez
ték hibásnak magukat, hisz már 
így is erejük fölött próbálták tel
jesíteni a gazda elvárásait. Nem 
úgy a gazda, aki még mindig so
kallta az állatokra fordított 
pénzt. Gondolat gondolatot kö

gyalogátkelőnél. Még tél volt, 
amikor ez az ötlet született, és én 
nem tudtam, ki tudom-e venni a 
részemet a feladatból. Beindul-e 
a Trabantom aznap, amikor szá
mítanak rám. A hidegben ez 
mindig lutri; odaérek-e időben, 
aztán vissza, a munkába. Ezt 
busszal nem lehet kivitelezni. 
Hogy adagolom be a munkahe
lyemen, ahol korábban lehet 
menni, lehet későig maradni, de 
késni egy órát? A napot megbe
széléssel kezdjük, és arról biz
tosan lemaradok. Különben is: 
nem olyan forgalmas hely az... 
- próbálkozott a kényelmeseb
bik énem, feledve, hogy másfél 
éve az én lányomat is elütötte 
egy száguldó autó a gyalogút- 

vetett és a gazda meghozta a szá
mára legjobb döntést. „Ha két- 
három évvel ezelőtt még jó volt 
a hús, és a tojást is dicsérték a 
vevők, akkor most sem kellhet 
több pénz ahhoz, hogy minden 
újra szép, finom és kevésbé hu
zatos legyen”. Csakhogy egyre 
több a vevő, és kihalnak az ál
latok, vagy idegen jól működő 
gazdaságok felé tekintenek.

Szomorú egy gazdaság ez, de 
a miénk. Azt gondoljuk, hogy a 
gazda a várt haszon reményében 
teszi tönkre saját háza táját. Ki 
ismer ilyen gazdaságot? Nem 
kell messzire mennünk, hogy ta
láljunk egy ezzel mindenben 
megegyező helyet.

Aszód Város Rendelőintézete 
40 ezer ember szakorvosi ellá
tásáért felel. 2004-ben és 2005- 
ben a 2003-as év teljesítési mu
tatói alapján kapott működési 
díjat - bár degresszív formában 
- (a 100 % felett teljesített mun
kát, az arra fordított költséget

(Folytatás a 24.oldalon) 

kelőn.
Végül mégis vállaltam egy 

májusi reggelt. Szerencsére ami 
osztályunk már jó időben került 
sorra. Illetve... Előző nap zu
hogott az eső.. .Valaki akkor is 
ügyelt.. .Eljött az én napom: ki
csit hűvös, de napos reggel. Hét 
óra tizenöt perckor felöltöttem a 
neonzöld mellényt, és elfog
laltam az őrhelyemet. A gye
rekek még nem mutatkoztak, de 
autók annál inkább.

- Nem olyan forgalmas? - 
kérdezte a belevaló énem a ké
nyelmeset. Na, csak kapaszkodj! 
Egy idős hölgyvezető éppen a 
gyalogátkelőn előzött meg egy 
teherautót... A gyalogátkelőt 
jelző tábla kint van a zebra mind
két oldalán, de talán nem látszik 
elég jól... Igaz, hogy a város 
szélén halad ez az út, ám még 
jócskán belterület, az 50 km/órás 
határ még érvényes. De ha egy
szer sietni kell a munkába.... 
Bizonyára így gondolta az az au
tós is, aki ugyanígy átszáguldott 
volna a gyalogátkelőn, csak neki 
nem sikerült: útban volt a gye
rek. ..

Ahogy halad nyolc óra felé az 
idő, a forgalom egyre sűrűbb. 
Már jönnek a gyerekek is. So
kukat autóval hozzák - szeren
cséjükre. Ok legalább egyen
rangú partnerek a forgalomban. 
De aki az út szélén áll... Állunk 
a gyerekekkel, én a rikító mel
lényben, de magától nem áll meg 
senki, hogy átengedjen minket. 
Eltűnődöm: Németországban 
mindig megállnak az autósok a 
gyalogátkelőnél, ha valaki ott át
kelésre vár. És még ott is elgá
zolták a lányom első osztályos 
barátnőjét a zebrán, az iskolá
nál. Tényleg kellek, kell, hogy 
kiálljak az út közepére, felemelt 
kézzel, hogy végre megszakad
jon a száguldás.

A gyerekek már rutinosak. 
Megszokták, elfogadják, és meg 
is köszönik a felügyeletet, a kísé
retet. Tudják, hogy értük va
gyunk, tudj ák, hogy fontosak ne
künk. Jó nekik! Kezdem meg
érteni, miért akartak az osztály
ból a fiúk is zebraügyeletesek 
lenni! Az autós szülők integet
nek, mosolyognak: összetarto
zunk, pedig sokukat nem is is
merem. Szigetet képezünk az 

őrült világban, ahol az emberek 
nyomják a gázt, közben tele
fonálnak, s nem nagyon látnak a 
szélvédőn túl. Rám villog egy 
szolibama, izompólós, vastag 
aranyláncot viselő fiatalember 
egy tízmilliós autóból. Hm. Ta
lán tanult ő is valamit ma reggel, 
vigasztalom magamat. Én is ta
nulok. Tanulom a másik oldalt, 
az autótlant. Tanulom a szolgá
latot. Megtanulom megbecsülni 
a rendőröket, akik reggelente az 
ennél forgalmasabb átkelőknél 
ügyelnek a gyermekeink, és 
mindannyiunk biztonságára. El
váljuk, természetesnek vesszük. 
Sokszor elegünk van belőlük. 
Ok mégis teszik a dolgukat, bár 
sosem lesz tízmilliós autójuk, és 
nekik nem integet senki. Barát
ságosan legalábbis biztosan 
nem.

A szenvedélybetegség ter
mészetét is alkalmam adódik ta
nulmányozni. Újabb csapat ka
masz közeleg, egyikük dohány
zik. Tőlem kellő távolságban, 
nehogy alkalmam legyen szóvá- 
tenni a dolgot, kiválik a csoport
ból. A többiek jönnek a zebrá
hoz, igénybe veszik a segítsége
met, ő, ahol levált, átlósan ke
resztülvág az úttesten. Isten 
ments, hogy a cigarettát eldobja 
(drága volt, ki tudja, mikor 
gyújthat rá legközelebb), és ki
nek van kedve hallgatni mindig 
ugyanazt a lemezt. Tudja ö is, 
hogy koporsószeg, de inkább a 
halált választja: a tüdőrákot, a 
keresztben átkelést a forgalmas 
úton, a segítség, a biztonság az 
Élet helyett.

Telik-múlik az idő. Jön „wal- 
dorfos autó” is, amelyik nem áll 
meg nekünk, ahogy az út szélén 
várakozunk. Az „úri lócsiszá
rok”, belehajtva az útmenti po
csolyába, beterítenek sárral. 
„Nem pöröltem, félreálltam, s 
letöröltem” - tanulva Arany Já
nostól.

Csupán egy óra telt el, de az 
élet ezer arca, tanulsága bonta
kozik ki a szemeim előtt, új em- 
bert.faragva belőlem. Nyújtsd ki 
a mutatóujjadat, mutass rá vád
lón bárkire! S aztán jól nézd meg 
magadat: három ujjad saját ma
gadra mutat!

Lorencz Klára
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Bicebóca jubileum Lala bohóccal és Kertész Gézával
Öt esztendős megalakulását 

ünnepelte a minap az aszódi 
székhelyű Bicebóca Egyesület, 
amely fogyatékkal élő, sérült 
gyermekek életének könnyíté
sét, a társadalom általi elfogad
tatásuk elősegítését tűzte ki cé
lul. Az egyesület „motorja” 
Cseh Krisztina, a Javítóintézet 
pedagógusa, aki kezdeményez
te, illetve vállalta e tevékenység 
aszódi meghonosítását.
- Több okból is szerencsém 

van. Nincs a családomban ilyen 
gyermek, tehát nem emiatt érez
tem indíttatást az ilyen fiatalok
kal való törődésre. Azt, hogy ez
zel kell foglalkozzak, akkor 
éreztem, amikor a gyógypeda

Mi lesz velünk gazd' uram?
Avagy helyzetjelentés a szakrendelőből

(Folytatás a 23. oldalról) 

csökkentett mértékben), de fi
zette az Egészségbiztosítási 
Pénztár.

2006. július 1-től kizárólag a 
2005. év juttatásának 95 %-át 
kapjuk meg, ez tulajdonképpen 
30-35 %-os elvonást jelent (hi
szen megszűnt a degresszió), és 
ebből kell a köztudott áremelke
dések, közterhek mellett a mű
ködést és fenntartást is biztosí
tani.

A működési költségek nem 
csak a mindenki által ismert 
közüzemi díjakat jelentik. Jelen
tősen és folyamatosan emelked
nek például a laborvizsgálatok
hoz szükséges kémiai anyagok, 
a röntgen filmek, az ellátáshoz 
szükséges gyógyszerek, kötsze
rek, műszeralkatrészek, a mű
szerkarbantartás árai, nem be
szélve a számítógépes rendszer 
fenntartásáról. Az ellátási terüle
tünkhöz tartozó önkormány
zatok forráshiányosak, erre hi
vatkozva a rendelő fenntartását, 
működését nem támogatják. 
Ebben a kilátástalan helyzetben 

gógus-asszisztens képzőbe jár
tam. Később elég volt egy ren
dezvényt megszerveznem, és 
látnom a sok csillogó szemet, a 
nevetős arcokat, hogy tudjam, jó 
úton járok.

Rendezvényből minden évre 
jut egy-kettő, Krisztina pedig jó, 
de rögös úton jár. Nem könnyű 
fenntartani magát az egyesületet 
sem - nonfrofit szervezetről van 
szó -, arra pedig végképp nincs 
esély, hogy az érintett családokat 
anyagilag segítsék. így a tevé
kenységük programok szervezé
sére, valamint ügyek intézésé
ben való segítségnyújtásra, ta
pasztalatok átadására korlátozó
dik. Ám ez sem kevés. Több ki-

- bár létezik megoldás - a 
megoldások mindegyike a be
tegellátás ellen szól: egyes szak
rendelések megszüntetése, 
hosszú várakozási listák beve
zetése, a területen kívüli betegek 
csak díjazás ellenében történő 
fogadása vagy végső esetben az 
egész rendelőintézet bezárása. 
Megpróbálunk a működés átala
kításával a kiadásokon csökken
teni, esetleg újabb bevételekhez 
jutni. De kezdetben ezek is ki
adásokkal járnak. Mindenkép
pen közösségi vagy egyéni se
gítségre szorulunk, legfőképpen 
betegeink érdekében, akiket to
vábbra is itt, a lakóhelyükhöz 
közel szeretnénk ellátni.

Itt az idő, hogy a vevők rá- 
kényszerítsék a gazdát a helyes 
útra, ha szükségük van a gaz
daságra. A gazdaságnak szük
sége van vevőkre, talán jobban, 
mint eddig bármikor. Most a ve
vők és az állatok szoros össze
fogására van szükség. Ha ezt 
megértetjük, talán a gazda is ész
hez tér. dr. Magyari Beatrix

a rendelőintézet főorvosa 

sérő is említette a velük való be
szélgetés során, hogy védenceik 
számolták, mennyit kell még 
aludni az aszódi rendezvényig. 
Mint mondják, az ilyen esemé
nyekből töltekeznek a gyerme
kek és pedagógusok egyaránt.
A mintegy 160 résztvevő talán 

sejtette, hogy ezúttal is több 
meglepetés várja őket. Nos ez 
így is történt: előbb Lala bohóc 
mulattatta és nevettette félresi
került bűvésztrükkjeivel a nagy
érdeműt, majd a Barátok közt 
két sztáija, Kinga - Balogh Edi
na - és Kertész Géza - Németh 
Kristóf - rendezett rögtönzött 
vetélkedőt a gyermekek közt is 

igen népszerű sorozat tudnivaló
iból. Az általuk osztott rengeteg 
ajándéknak óriási sikere volt.
A Barátok közt Gézája, Né

meth Kristóf a kezdetektől tá
mogatja az egyesületet. A mos
tani, jubileumi esemény anyagi 
vonzatúnak jelentős részét is ő 
teremtette meg az egyik keres
kedelmi rádió segítségével. Se
gítségére azért is égető szükség 
volt, mert egyre nehezebb 
szponzort szerezni, és a pályáza-

tok is ritkulnak. Utóbbi téren pe
dig ügyesen sáfárkodott az egye
sület, főleg a Pest megyei önkor
mányzat által kiírt pályázatokon

voltak eredményesek.
A sok-sok nevetés, a csillogó 

szemek talán a következő öt esz
tendőre is erőt adnak a szerve
zőknek. No meg az a tudat, hogy 
olyan embertársaiknak segíte
nek, akik önerőből sosem jutná
nak ilyen élményekhez. Mit 
mondhatnánk? Erőt, kitartást a 
következő évekre!
Fényképek ész szöveg:

Rácz Zoltán
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A szociális munká(s)nak is helye volna az iskolában
Azért választottam e havi cik

kem témájául az iskolai szo
ciális munkát, mert úgy gondo
lom, hogy a szociális szakma 
ezen területére Magyarorszá
gon - mint bármely más ország
ban - nagy szükség volna, ám 
sajnálatos módon a hazai isko
lákban ez mindeddig nem hono
sodott meg. A következő néhány 
gondolatommal azokra a prob
lémákra szeretnék rávilágítani, 
amelyek kezelésére megoldá
sokat kell találni. Az egyik ilyen 
megoldás lehetne a szociális 
szakma iskolába való bevitele.

Magyarországon a nyolcva
nas évek végén és a kilencvenes 
évek elején olyan társadalmi, 
gazdasági és politikai változá
sok következtek be, amelyek 
számos társadalmi problémát 
okoztak. Ilyen például a gyor
san növekedésnek induló mun
kanélküliség, a társadalom 
egyes rétegeinek lecsúszása, 
más rétegeinek pedig a végleges 
vagy hosszú távú marginalizá
lódása. Természetesen e folya
matok mellett az intézmény
rendszer is átalakult, és az érték
rend megváltozott. A deviáns vi
selkedésformák előfordulásá
nak aránya pedig nem csak a tár
sadalomban, hanem az iskolák
ban is nőtt. Ezek közül számos 
gonddal - a rendszerváltást kö
vető 16 évvel - még ma is küzd a 
magyar társadalom.

Vannak olyan gyermekek, 
akik eleve „hátrányos helyzet
ben” kezdik el az általános isko
lai tanulmányaikat. A szegény
ség egy ilyen helyzet, hiszen sú
lyosan befolyásolhatja a gyer
mekek iskolai eredményeit, az 
ott való helytállásukat.

A felmerülő problémák léte
zését mutatja az iskolai gond a 
gyermekekkel. Ilyen például az, 
hogy nem tanulnak, nem tudnak 
alkalmazkodni másokhoz, fe
gyelmezetlenek az órán vagy a 
szünetben, esetleg állandóan ve
rekednek vagy magányosak. 
Fontos lenne megérteni, hogy 
nem szabad megvárni a beavat
kozással azt, hogy a gyermek 
olyat tegyen, amit nem lehet már 

jóvátenni. Egész korán, a prob
léma következményeinek visz- 
szafordíthatatlanná válása előtt 
lehet beavatkozni.

A pedagógusokat igencsak 
megterhelik ezek a problémák, 
hiszen érzékelik a szülők mun
kanélküliségét, a rohamos el
szegényedést és a devianciák 
okozta problémákat. A lakó
környezet napi valósága meg
jelenik az iskolában és a tanárok 
mindennapi munkájában, hiszen 
tapasztalják, hogy milyen álla
potban érkezik a gyerek reggel 
az iskolába. Az eleve túlterhelt 
pedagógusok munkáját ezek a 

Kedves Aszódiak!
Aszód Város Képviselő-testülete 

bemutatkozó, helyzetértékelő, 
tájékoztató nyilvános testületi 

ülést tervez.

Az előkészítés alatt álló 
nyilvános ülés idejéről és 

helyszínéről mindenkit időben 
értesítünk és meghívunk!

Tisztelettel:
Búzás János 
polgármester

Bank értékesítési képviselőket keres megbízásos jogviszony
ban. Feladat: lakossági termékek (számlanyitás, jelzáloghi
telek, személyi hitelek) értékesítése teljes banki háttérrel és cím
anyag segédlettel. Előny: értékesítésben szerzett tapasztalat. 
Érdeklődni: 06 70 361-4291
Aszódon 70 négyzetméteres családi ház 434 négyzetméteres telken 
sürgősen eladó vagy kiadó. Kétszobás, összkomfortos.
Telefon: 0620377-3484

gondok pedig csak nehezítik, és 
egy plusz teherként jelennek 
meg a mindennapok során. A 
gondok olyan nagy számban je
lentkeznek, hogy az iskolákat 
előbb-utóbb tettre kell sarkal
niuk, hiszen ellenkező esetben 
alapfeladataik ellátása kerülhet 
veszélybe. Ez pedig azt jelent
heti, hogy a gyermekek nem 
kapják meg azt a tudást, amivel 
versenybe tudnak szállni a ha
sonló korú, de egy másik isko
lában felnövő diáktársukkal.

A szociális szakember az is
kolában a következő feladato
kat tudná ellátni:

- gyermekfelügyelet az óra-közi 
szünetekben;
- házi feladat ellenőrzése;
- iskolai táborokban, osztály
kirándulásokon való részt étel és 
a szervezés segítése;
- délutáni foglalkozások szer
vezése;
- „teaszoba” vagy egyéb klub
jellegű elfoglaltság felügyelete a 
lyukas órákban és délután;
- szabadidő-pedagógusi tevé
kenység, tehát különböző tanítás 
utáni, délutáni elfoglaltság szer
vezése a tanulók számára;
- szünidő alatti felügyelet;
- szociális csoportmunka, ta
nácsadás diákoknak (iskolai 
életvezetési tanácsadás, drogta
nácsadás, terápiás tanácsadás);
- szenvedélybetegségek elle-ni 
harc (például: előadásokkal);
- pályaválasztási tanácsadás;
- külföldi, illetve hátrányos hely
zetű, vagy valamely kisebbségi 
csoporthoz tartozó gyermek in
tegrációja;
- összekötő szerep ellátása a kö
zösségi szolgáltatások és azon 
tanulók, valamint családjaik 
közt, akiknek valamely szolgál
tatásra szükségük van;
- tanácsadás és szupervízió taná
roknak.

A szociális munka bevitele az 
iskolába természetes módon 
magával vonja azt a változást, 
hogy az iskola érzékenyebbé vá
lik az ott tanuló diákok szükség
leteire, „azaz megtanítja őket, 
hogy nyújtsák ki kezüket az is
kola felé, ugyanakkor hozzá
szoktatja az iskolát, hogy nyúl
jon a gyerek után; végül is szük
ségük van egymásra.” (Budai I. 
1993.)

A fent említettek vélemé
nyem szerint indokolják azt a 
nézetemet, hogy úgy kellene a 
szociális munka az iskolának, 
mint egy falat kenyér! Remé
lem, egyszer eljön annak is az 
ideje, hogy az illetékesek felis
merik a fontosságát, és segítik a 
felnövekvő generáció hozzáju
tását ehhez a fontos szolgálta
táshoz!

Urbán László Zoltán
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Csoda Aszódon, avagy Poltergeist vagy valami más...
Hadd kezdjem mindjárt 

egy kis magyarázattal: a címben 
szereplő idegen szó azt a jelen
séget takarja, mikor tárgyak lát
szólag külső fizikai erő hatása 
nélkül, mintegy maguktól mo
zogni kezdenek, minden tudo
mányos magyarázat ellenére. 
Bizony, ilyen vagy ehhez hason
ló dolgok esnek Aszódon is, 
csak úgy látszik, korunk elfásult 
embere már észre sem veszi: 
csodák lengik körül... Vagy épp 
szemeteskukák. Mivel jelen 
esetben munkahelyem, az aszó
di Petőfi Múzeum kukája szo
kott főként hétvégente éjjel cso
dálatos helyváltoztatást végre
hajtani, s közben bőven szórja ki 
magából a belé pakolt szemetet a 
múzeum elé. Vagy itt van a pár
kányra kitett üveg hamutartók 
különös esete, amik egyenesen 
odáig mennek el, hogy-hogy 
meddig, az sohasem derül ki, 
ugyanis úgy elmennek éjszaka, 
hogy többé hír sincs róluk. Ki
véve azokat a példányokat, ame

lyek lebegésük végeztével gra
vitációs úton keresik helyüket a 
nagyvilágban... Ezekre regge
lente már menthetetlenül szilán
kokra tört állapotban bukka
nunk. Nagyon izgalmas ez az e- 
gész, főként az a része a történ
etnek, hogy mikor is esnek ezek 
a kis csodák és a hamutartók... 
Nyáron még hétköznap is; most, 
iskolakezdés után már csak hét
végéken. Távol álljon tőlem 
mindennemű gyanúsítgatás, de 
megfordult a fejemben, hogy 
talán nem is paranonnális jelen
séggel állunk szemben... Lehet, 
hogy az esténként a múzeum 
környékén lődörgő tizenévesek 
többet tudnának mesélni a dol
gokról... Ha mást nem is, lega
lább annyit: tényleg maguktól 
röpködnek-e a kukák és egye
bek. Vagy talán látták is, ki volt... 
Bár ezt kötve hiszem. Nem volt 
előttük ugyanis tükör... Hohó, 
bocsánat, ez már rágalmazás.

Azért mégis gyanús, hogy 
csak a könnyebb tárgyak lebeg-

TOYOTA
S CITROEN

l«.JA.MOTO

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott

karosszériaelemek,

nek, a hat mázsás sajtoló vagy a 
mángorló például nem... Lehet, 
hogy üdvös lenne egy térfigyelő 
kamerát felszerelni a múzeum 
előtti térre. Ezáltal vagy az de
rülne ki, hogy egyszerű vanda
lizmussal van dolgunk, vagy 
mégis Poltergeistről van szó. 
Utóbbinak jobban örülnék: re
pesne a szívem a látványtól, 
ahogy Erich Von Danikén és Ne
mere István agyba-föbe püfolik 
egymást az ajtó előtt, hogy me
lyiküké legyen a szenzációs 
sztori: a CSODA ASZÓDON! 
Addig sajnos marad a találgatás. 
Első lépésnek az is megteszi, ha 
az aszódi rendőrőrs figyelmét 
felhívjuk az itt történtekre, foko
zottabb felügyeletet kérve a mú
zeum környékére az éjszakai 
órákban. Nagyon kíváncsian vá
rom a fej leményeket.

És még valami. Megint csak 
távol álljon tőlem a gyanúsítga
tás szándéka, de egy másik ese
tet könnyebben hozok összefüg
gésbe tizenéves kölkökkel, mint 
szellemekkel és természetfeletti 
erőkkel.
Kedves gyerekek!

Nagyon megtisztelő, hogy a 
Csengey utcán épp az én autó
mat szemeltétek ki arra a szent 
célra, hogy megtanuljatok kocsit 
feltömi és kifosztani. Öröm szá
momra, hogy egy ugyan ütött-

kopott, de koránál fogva muze
ális értékű veterán kocsit bar- 
moltatok széjjel. Azért nem tet
tem feljelentést, mert a kár még 
így is bagatell: egy bevert pillan
góablak, egy kirámolt kesztyű
tartó. Siettetek, ugye? Persze, 
megértem: nyílt utca, torokban 
dobogó szív, a rutin teljes hiá
nya, kapkodás. Csupa izgalom, 
csupa adrenalin, ugye; a para- 
normális. És mit vittetek el?... 
Na mit?... Gratulálok a zsák
mányhoz. Azóta röhögök rajta
tok. Legközelebb teszek be cuk
rot, csokit, nyalókát is, jó?...

Azért egyet biztosra vehettek: 
ha egyszer véletlenül tetten érek 
valakit, amint feltárást végez a 
kocsimon vagy a szomszédo
mén, azzal az ügyet a makaren- 
kói elv szerint fogom rendezni. 
Ja, hogy mi az ?... Kérdezzétek 
meg a tanító nénit. Ő még azt is 
tudni fogja, hogy az öreg Pet- 
rovics milyen hatásosan alkal
mazta ezt a módszert itt Aszó
don, az iskola falai közt a rakon
cátlan kőikén, akiről az utókor 
aztán sok más műintézmény 
mellett az aszódi múzeum nevé
vel is megemlékezik.

Bízom benne, hogy haszná
lata esetén a ti szüléitek is si
kerrel faragnak embert belőle
tek.

Honig László Miklós

kipufogók,
lámpák, futómű-és motoralkatrészek
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Ismét Aszód-Bag örökrangadót játszhattunk

Légipárbaj az Aszód-Bag meccsen. A végeredmény 10:2 lett 
a Bag javára. Góljainkat Bosánszky és Pallagi szerezte

Több évtizedes múltra tekint 
vissza a két szomszédvár labda
rúgóinak vetélkedője. Nincs róla 
statisztika, hogy melyik telepü
lés fiai hagyták el többször dia
dalmasan a zöld gyepet. Egymás 

eredményeire akkor is odafi
gyeltek, mikor nem találkoztak, 
mert más-más osztályban rúgták 
a bőrt.

Elnökségünk abban bízott, 
hogy a városunk labdarúgóiért 

rajongó szurkolója eljön szur
kolni október 22-én, annak el
lenére, hogy nem nekünk állt a 
zászló. Bíztunk a sportszerű 
szurkolásban, s abban, hogy kö
zösen emlékezhetünk azokra, 
akik már nincsenek közöttünk. 
Köszönjük mindazoknak, akik 
megfeleltek eme elvárásunknak.

Most pedig mai dolgainkról! 
A nehéz helyzetben lévő FC 
minden támogatást szívesen fo
gad, épp ezért köszönetünket fe
jezzük ki annak a ponzomak 
(neve saját kérésére nem pub- 
likus) aki felajánlotta, hogy a ha
zai ifi és felnőtt csapatot, vala
mint a bagiak felnőtt csapatát 
egy tál finom gulyásra megven
dégeli.

Elnökségünk reagálni szeret
ne mindazon rémhírekre, ami 
városunkban elterjedt, szóbe
széd tárgya lett. Az FC jelenlegi 

elnöksége mindent megtesz - 
és már tett is -, hogy rendbe * 
hozza az egyesület anyagi hely
zetét, a fennálló tartozását k- 
iegyenlítse. Az önkormányzat
tól felvett pénzt az elnökség 
nem osztotta szét egymás kö
zött (nem nyúlta le), hanem a 
tartozás kiegyenlítésére fordí
totta és fordítja. Kégük mind
azokat, akiknek még adósai va
gyunk, hogy legyenek egy ki
csit belátással, mivel egyszerre 
nem tudjuk teljesítni követelé
seiket. Mi mindent megte
szünk, hogy teljesítsük vállalá
sunkat, de a több hónapos lema
radást nehéz pótolni. Szeret
nénk, ha összefognánk, mert 
széthúzással többet ártunk úgy 
az FC-nek, mint kis városunk
nak. Legyen már béke az olaj
fák alatt.

Tisztelettel:
Bán József

"Utős verseny" 
amatőröknek

Kiss Dávid ismét bizonyított
Dániában ezüst-, 

idehaza aranyérmet szerzett

A Városi Szabadidősport Egyesület amatőr asztalitenisz 
versenyt rendez november 11-én szombaton a Petőfi Sán
dor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 
tornatermében. Az általános és középiskolások versenye 9 
órakor, míg a felnőttek küzdelme 12 órakor kezdődik.
A versenyre nevezni a helyszínen lehet 8,30, illetve 11,30 
óráig. A versenyen csak amatőr (nem igazolt) versenyzők 
indulhatnak. A nevezési díj a felnőttek részére 500 Ft. Bő
vebb információ az iskolák testnevelő tanárainál, illetve a 
verseny rendezőjénél a 20/9947-480 telefonszámon kap
ható.

Nyíry Zsolt

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

: fll “ Á, i domonyi,bagi, hévízgyörki 
és galgahévízi ügyfeleinek!

Hirdetésfelvétel:
Aszód Kossuth Lajos utca 59.

Telefon: 28 402-321; 20 974-3040

Ismét bizonyította tehetségét 
Kiss Dávid, a Csengey iskola if
jú sportolója. Ezúttal Dániában, 
az Európa Kupán szerzett ezüst
érmet. Áz elsőségért folyó harc
ban igazi Dávid-Góliát harc 
folyt, ugyanis a mi fiunk ellenfél 
híján a 40 kilogrammosok kö
zött versenyzett a maga 32 ki
lójával. Sajnos a végeredmény 
nem a bibliai történetnek meg
felelően alakult, Dávidnak be 
kellett érnie a második hellyel. 
Szerencsére azért nincs arany
érem híján, a dániai verseny előtt 
előbb Pécsen szerzett elsőséget 
kick box-ban, aztán Budapesten 
indult campo-versenyen, ame
lyet megnyert.

Dávid a novemberi világbaj
nokságot valószínűleg - anyagi 
okok miatt - kénytelen lesz 
kihagyni, a 2007. évi Európa-

bajnokságon azonban minden 
bizonnyal ott lesz. Azt ugyanis 
Magyarországon, Szentesen 
rendezik meg. Az aszódi ver
senyzőnek itt sem lesz könnyű 
dolga: mivel addigra 12 éves 
lesz, újabb kategóriában kell in
dulnia.

Rácz Zoltán

DR. JÓLESZ JÓZSEF mentor-háziorvos, üzemorvos, radiológus szakorvos PRIVÁT rendelése ked-di napokon 17 és 19 óra 
között az Arany János u. 3. alatti rendelőben. Állok betegeim rendelkezésére, amikor - kizárólag előjegyzés alapján - bizalma
sabb problémák megbeszélése, megoldása lehetséges, továbbá lehetőség velem munkaidő utáni időpontban való találkozásra. 
Időpontot a 28 400-429-es telefonszámon lehet kérni hétfő, szerda délután, kedd, csütörtök délelőtt.
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1956-ra emlékeztünk... Wass Albert üzenete

A rab: Sziki Károly, a börtönőr: Gyevát Ottó
Békés, méltóságteljes megemlékezés volt a Művelődés Háza ud

varán október 23-án. A Himnuszt követően a Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjai elevení
tették fel az 50 évvel ezelőtti történéseket, majd Asztalos Tamás, a 
Petőfi Múzeum igazgatója mondta el ünnepi gondolatait. A sza
badtéri megemlékezés koszorúzással zárult. Nem sokkal ezután a 
Művelődés Háza kamaratermében egy kétszemélyes, már a meg
torlás időszakában játszódó kamaradarab kezdődött. Pintér Tamás: 
Példamondatok című művét - amelyet a közelmúltban az egyik 
legjobb kortárs drámaként jutalmaztak - Sziki Károly és Gyevát 
Ottó színművészek adták elő. Kép és szöveg: Rácz Zoltán

2006. november 11-én kerül sor 
a Nagycsaládosok Báljára 

Jegyek a volt Tiszti Klubban és a 
szervezőknél válthatók! 

Tel.: 70 286-5777 Ili 
30 585-8470 Ica 
20 212-2643 Zsuzsa

ASZÖDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztői Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: 

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59.
Tel./fax: 28/402-321; e-mail: aszoditukor@freemail.hu 

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

Tel./fax: 28/402-321; 20/974-3040; razos@invitel.hu 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

2500 példányban

„A szó csak akkor ér valamit, 
... " (Wass Albert: Elvásik a 
veres csillag)

Vízszintes: 1. Az idézet be
fejező része, zárt betű: E 12. 
Cirkuszi mutatványos 13. 
YNG 14. Pest megyei város 
15. Betéti Társaság 16. A csir
ke kicsinye 18. Galga menti 
falu 20. Tanít 21. Tanuló veze
tő 22. Az út jele a fizikában 23. 
A közelebbi helyen 25. Ren
geteg 26. Páhol 27. Kórház 
28. Liter 29. Több, angolul 
30. Szintén ne 31. Kicsinyítő 
képző 32. Kozmetikai cég 34. 
Sugár jele 35. Fél öt! 36. Ke
resztül 38. Vonal darab! 39. 
Készül a süti 41. Kálium 42. 
Római 50 43. Két nem szom
szédos csúcsot összekötő 
egyenes 44. Lakossági folyó- 
számlaröv. 46.Rögeszme 47.

Arra fele! 49. Életév 50. Ágnes 
becézve 52. Szerszám 55. Be
cézett Nikolett 57. Ilona egyik 
beceneve 58. Dunántúli folyó

Függőleges: 1. A téli táj ilyen 
2. Fafajta 3. Fejér megyei te
lepülés 4. Magyarország rövi
dítve 5. 3B 6. Enni, angolul 7. 
Részvény Társaság 8. Vadkör
te 9. Amper 10. Ablakot kitár 
11. Magyar Nemzeti Bank 17. 
Eléri célját 19. Az egyik óceán 
20. Lopakodik 24. Az idő jele 
26. Nagy edény 27. Egyjegyű 
szám 29. Kikötő 31. Férfinév 
33. Határozatlan névmás név
más 39. Félsz! 40. Élettér 41. 
Pohár féle 43. Szántó közepe! 
45. Labdarúgás 47. Török 
férfinév 48. Tesz 51. Igevég
ződés 53. Rangjelző 54. Pe
regni kezd! 56. Jód

-F-né-

Szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése: “Éheznek egy jó 
szó után. ” N Móni Fotó 2000 forintos filmkidolgozásra és aján
dékfilmre feljogosító utalványát Juhász Gyuláné (Hajnóczy 
utca 2.) míg a FÁMA könyvesbolt 2500 forintos vásárlási utal
ványát Pataki Bence (Kossuth Lajos utca 80.) nyerte. A nyere
ményükről szóló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk! 
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: november 13.

Kellemes
időtöltést!
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