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Aszódi Kistérség: társulási választás után
Kovács László, Kartal polgármestere az új elnök

Október 27-én újjáalakult 
az Aszódi Kistérség Önkor
mányzatainak Többcélú Tár
sulása. A Társulási Tanács - 
amelynek a kilenc társult te
lepülés polgármestere a tagja 
- elnöke Kovács László, Kar- 
tal polgármestere lett, akinek 
munkáját Szendrei Ferenc 
Túra, és dr. Basa Antal, Gal- 
gahévíz első embere segíti.

- A választás a társulási 
munka folyamatosságát volt hi
vatott biztosítani, hiszen egy
részt képviseltetni kell magát a 
társulást, másrészt meg kell ha
tározni, az egyes feladatoknak 
ki a felelőse — tájékoztatta la
punkat Eszes Katalin, az Aszó
di Kistérségi Iroda vezetője. A 
kilenc polgármester megvá
lasztotta a két állandó bizott

ságának vezetőjét is: a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság munkáját 
Bobál István, Hévízgyörk pol
gármestere, a Beszerzési Bizott
ságét pedig dr. Rácz János, Ver- 
seg polgármestere irányítja.

A régi - Bagyin József - és az 
új elnök között megtörtént az 
ilyenkor szokásos átadás-átvéte
li procedúra. A munka a polgár
mesterek által meghatározott 
mederben folyik tovább. A ta
nács már az első ülésén megha
tározta azokat a feladatokat, me
lyekkel a közeljövőben kíván 
foglalkozni. Ilyen a központi or
vosi ügyelet megszervezése, a 
még zárt kapukkal működő 
aszódi uszoda nagyközönség 
előtti megnyitásának lehetősége, 
pedagógiai-oktatási ügyekben 
történő előrelépés. Számos más 

előkészítési folyamat is elindul 
annak érdekében, hogy az egyes 
települések az adott feladataik
hoz a kistérségen keresztül több
letforrásokhoz jussanak.

Kovács László elnököt 5:4 
arányban választotta meg a ta
nács. Az új vezető elégedetten 
nyilatkozott arról, hogy az öt új 
polgármester „képben van” a 
társulás eddigi munkáját illető
en, illetve megemlítette, hogy a 
polgármestereknek már az ala
kuló ülésen is sikerült megálla
podniuk néhány kérdésben. Tö
kéletesen egybecsengtek a véle
mények például a felszíni csapa
dékvíz elvezetésének problé
máját illetően. A megoldás érde
kében a kistérség egy projektet 
indít.

R.Z.
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A kiesési rangadón sem sikerült pontot szerezni

Az aszódiak egyenlítő gólját Budai Kornél fejelte

Mintegy 250 szurkoló izgulta 
végig a megyei első osztályú 
labdarúgó-bajnokság záró
fordulójában megrendezett 
Aszód-Fót meccset. A hazai 
szurkolók abban bíztak, hogy 
az Aszód végre pontot, pon
tokat szerez a hasonlóan gyen
gén szeplő Fót ellen. Nem így 
történt. A vendégek az I. félidő 
elején vezetést szereztek - a 
gólt megelőző kezezést a bíró 
nem vette észre - s bár az 
egyenlítés sikerült, a végére a 
labdarúgás aranyigazsága 
igazolódott be: az nyeri a 
mérkőzést, aki legalább egy 
gólgelyzettel többet kihasznál. 
Az Aszód így pont nélkül, 
6:109-es gólaránnyal zárta az 
őszi szezont.

R.Z.
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Igen hosszúra nyúlt az új képviselő-testület második 
ülése, mintegy hét órányi munka után állhatták fel a döntés
hozók. Igaz, több, mint 15 napirendi pontban kellett hatá
rozni. Az ülést Asztalos Tamás alpolgármester vezette, mivel 
Búzás János polgármesternek más, a város érdekeit szolgáló 
tárgyaláson kellett részt vennie.
■ A képviselő-testület elsőként 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
szakmai, gazdasági átvilágítá
sáról szóló anyagot tárgyalta, 
illetve azt, hogy milyen további 
intézkedések megtételére van 
szükség. A témáról részletesen, 
külön cikkben olvashatnak, 
csakúgy, mint folyamatban lévő 
szerződések módosításának elő
készítéséről. 2007-ben három 
intézmény - a Podmaniczky 
Művészeti Iskola, a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola és a 
Városi Óvoda-vezetőjének jár 
le a megbízatása. A fenntartó 
köteles meghirdetni a vezetői 
álláshelyeket. A megjelenéstől 
számított 30 napon belül be
érkezett pályázatokat kötelező 
véleményeztetni az intézmény 
nevelőtestületével, alkalmazotti 
közösségével, illetve a szülői 
szervezettel. Bár nem kötelező 
előírás, de a fenntartók általában 
szakértői véleményt is megren
delnek a döntés előtt. Az eljárást 
azért kellett a képviselő-testület
nek már most ütemeznie, mert 
az Oktatási Közlöny - ebben 
kötelező a pályázat megjelente
tése - átfutási ideje nehezen ki
számítható. (Általában 6-8, de 
előfordult már 12 hét is - a szer
kesztő megjegyzése.)
A művelődési bizottság a hiva
talos közlönyön kívül a Közne
velés és az Új Katedra című 
szaklapokban javasolta megje
lentetni a pályázatokat, továbbá 
a Magyar Nemzetben és a Nép
szabadságban is. Az országos 
napilapokat illetően nem volt 
egyetértés - Kovács Tamás, a 
városfejlesztési bizottság elnö
ke a hirdetések drágaságára hív
ta fel a figyelmet, ám végül a 
pénzügyi bizottság vezetőjének, 
Gyárfás Zsuzsának a kezdemé
nyezésére - ő más képviselővel 
egyetértve nem tartotta hiába
való kiadásnak ezt — az érintett 
bizottság a következőkben tájé

koztatást ad arról, pontosan 
mekkora költségekkel jár a 
Magyar Nemzetben és a Nép
szabadságban történő hirde
tésfeladás.
A várható menetrend szerint 
egyébként a pályázatok febru
árban jelennek meg, március
ban megérkeznek a jelentkezé
sek, áprilisban megszületnek a 
vélemények, ezt követően dönt
het a képviselő-testület arról, kik 
vezethetik a továbbiakban a szó
ban forgó önkormányzati intéz
ményeket.
■ Az útprogram szóló tájékoz

tató volt a következő napirendi 
pont témája. Korábban Aszó
don az volt a gyakorlat, hogy az 
útépítési pályázat megjelenése 
után került kiválasztásra az az út, 
amelynek megépítését a képvi
selő-testület a legfontosabbnak 
vélte, és csupán ekkor készült 
útterv a pályázathoz. Az előző 
képviselő-testület szakított ezzel 
a gyakorlattal, és több utca tervét 
előre elkészíttette, hogy gördü
lékenyebb lehessen a pályázás. 
Kovács Tamás, a városfejlesz
tési bizottság elnöke elmondta, a 
stratégiaváltásnak köszönhető
en több út, utca szilárd burkolata 
készült el így. Fehér Endrének, a 
műszaki iroda vezetőjének tájé
koztatása szerint jelenleg az ipa
ri terület utcái — két út kivéte
lével - vannak megterveztetve, 
továbbá a Mély útnak a Gyebnár 
tanyától a Városréti útig tartó 
szakasza. Tervezés alatt áll a Ba
ross utca - itt a vízelvezetés 
okozza a legnagyobb gondot -, 
valamint a Bagót Aszóddal ösz- 
szekötő út. A két település kö
zötti munkamegosztás szerint a 
szomszéd falu a Bag és a 
szennyvíztisztító telep közötti 
utat tervezteti meg, Aszód pedig 
az Ady Endre utca és a szenny
víztisztító közötti szakaszt. A 
megépítéshez azonban pályázati 
pénzre van szükség, így egye

lőre nem tudni, meddig kell vár
ni a megvalósulásig.
Az előterjesztésben a szilárd 
burkolattal még nem szereplő 
utak szerepeltek, ezek tervezte
tési sorrendjéről döntött a vá
rosfejlesztési bizottság oly mó
don, hogy három ütembe rang
sorolta azokat. A sorrend némi
leg változhat, a Béke kertet, a 
Miskolczi közt, a Dózsa György 
utat ugyanis most azért kellett a 
II. ütembe rangsorolni, mert erre 
a területre még nem készült el a 
rehabilitációs terv. Fehér Endre 
tájékoztatása szerint a rehabili
tációs terv ez év végére elké
szülhet. Ezt követheti a hiányzó 
közművek megépítése, és csak 
utána készülhet útterv. Ezzel 
kapcsolatban Szigetvári József, 
az ügyrendi bizottság elnöke je
lezte, csak akkor tudja az előter
jesztést elfogadni — amelyben a 
felsorolás egyben fontossági 
sorrendet is j elent —, ha az emlí
tett utcák terveztetése a rehabi
litációs terv elkészültét követően 
az első helyre kerül.
Azt, hogy a terveztetésre mennyi 
pénzt szán(hat) az önkormány
zat, még nem tudni. Kovács Ta
más ugyan kérte a pénzügyi bi
zottság elnökét, hogy a novem
ber 16-i ülésen tájékoztassa a 
grémiumot, mekkora pénzügyi 
keret fordítható erre a munkára, 
tényleges számok csak későbbre 
várhatók. Gyárfás Zsuzsanna 
egyelőre nem javasolt konkrét 
összeget megjelölni a város jövő 
évi költségvetési koncepciójá
ba, mondván, a december végi 
kormánydöntések nagyban be
folyásolhatják a jövő évi főszá
mokat.
A város útjaival azonban addig 
is foglalkozni kell, különösen 
ott, ahol kritikus a helyzet. Sán
dor János, a gazdasági bizott
ság elnöke a hozzászólásában 
arra emlékeztette képviselőtár
sait, hogy a Béke kert, Béke utca 
környékén rendkívül nehézkes a 
közlekedés, előfordult, hogy a 
mentő nem tudott följutni oda, 
emiatt ölben kellett levinni a be
teget. Éppen ezért intézkedést 
kért ez ügyben.
■ A közlekedéssel függött ösz- 
sze a következő napirendi pont 
is, ám csak közvetett módon. 
Egy ingatlanforgalmazó cég 

Penny Market-áruház tervezé
sét készíti elő. Tájékoztatása 
szerint városunkban egy 12 ezer 
négyzetméter alapterületű áru
ház megépítését tervezik a Kos
suth Lajos utca 45-49. alatti, 
magántulajdonban lévő ingatla
nokon. A Penny mellé egy 85 au
tót befogadó parkoló is épülne. A 
gondot a közlekedés átalakítása 
okozza. Az ingatlanforgalmazó 
cég ezzel kapcsolatban egyez
tetett a Magyar Közút Kht-val, 
amely csak akkor járul hozzá az 
építkezéshez, ha a Kossuth La
jos utcában egy balra kanyarodó 
sáv kialakításra kerül, továbbá 
gyalogos átkelőhely és jelző
lámpa létesül. A balra kanya
rodó sávot azonban csak akkor 
lehet kialakítani, ha a Kossuth 
Lajos utcából a Petőfi utcába 
történő balra kanyarodás lehe
tősége megszűnik. A városfej
lesztési és környezetvédelmi bi
zottság a képviselő-testület elé 
azt a javaslatot tette, hogy - bár 
az áruház megépítését alapvető
en támogatja - más alternatívák 
is kidolgozásra kerüljenek. Ilyen 
lehet például egy körforgalom 
megépítése. Rigó Lászlóné al
polgármester azt a javaslatot tet
te, hogy a tervezett elkerülő út — 
amely a Malom köz mellől in
dulna, és a Kondoros térnél csat
lakozna a főúthoz - majdani 
megépítésével kapcsolatban 
keljék az áruház tulajdonosát, 
vállalja fel a ráeső útszakasz 
megépítésének költségét. Fehér 
Endre ezzel kapcsolatban úgy 
reagált, az ilyen irányú egyez
ségre kevés az esély, bár nem 
lehetetlen. A Penny 2007 nyarán 
nyitni akar, míg az útépítés - ha 
egyáltalán megépül - a követ
kező tíz évben van betervezve. 
Az építési hatóság sem kötheti 
feltételekhez az építési engedély 
kiadását, mivel nem önkor
mányzati, hanem magánterüle
tet vásárolnak az áruháznak. A 
hozzájárulásért viszont megpró
bálhat a város valamiféle alkut 
kicsikarni. A képviselő-testület 
végül egyetértett azzal a javas
lattal, hogy a forgalmi rend meg
változtatása ügyében kérjenek 
be forgalomtechnikai terveket.

■ Hírközlési célú antennát 
szeretne telepíteni egy széles-

(Folytatás a 3. oldalon)
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sávú intemetforgalmazással, 
valamint VoIP-telefonszolgál- 
tatással foglalkozó cég a volt 
víztorony tetejére. A kft. 350 
ezer forint + ÁFA éves bérleti 
díjat ajánlott fel az önkormány
zatnak, míg a lakóknak széles
sávú korlátlan internethaszná
latot, illetve az Európai Unión 

Mi lesz a víztoronnyal? Rövidesen elkészül a Kossuth utca 1. szám alatti épület
belüli VoIP telefonálási lehető
séget ígér 6 forint + ÁFA/perc 
díjért. A kérelmet mind a vá
rosfejlesztési, mind az ügyren
di bizottság támogatta, ám 
jobb kondíciókat kért a város 
számára. Előbbi a statikai 
problémák megoldását, illetve 
az állagmegóvást váija a kft-töl, 
ezen felül pedig szakvéleményt 
arról, hogy az elhelyezésre szánt 
antennáknak nincs káros sugár
zása. A tagok nagyobb bérleti 
díjat kémek, vagy - ha ez nem 
lehetséges -, azt, hogy a cég 
ajánlja meg az önkormányzati 
intézmények számára az ingye
nes telefonhasználatot és inter
netet. Az ügyrendi bizottság is 
komolyabb érdekérvényesítést 
javasolt, amely adott esetben 
jelenthet bérletidíj emelést, 
vagy az egyezség más alapra 
történő helyezését. Javaslatként 
szerepelt az aszódi lakosok 
kedvezőbb díjú korlátlan inter
nethasználat biztosítása is.
A napirend tárgyalása során fel
merült, lehet-e korlátozni az 
ilyen típusú antennák telepíté

sét. Kiderült, hogy épületmagas
ságban elhelyezett antenna
rendszer esetén nincs szükség 
építési engedélyre, gyakorlati
lag bármelyik lakóközösséggel 
megállapodhatna a szóban forgó 
cég. Szóba került a régi vízto
rony további sorsa is. Az biztos, 
hogy a leendő bérlő által fizetett 
díjból nem futja felújításra. A 

tomyot mindenképpen le kell sú
lyozni, ezért homokkal töltik fel. 
így 5-10 évig még a helyén ma
radhat, utána viszont vagy fel 
kell újítani vagy le kell bontani.
■ Területrendezésre kerül sor az 
önkormányzat és az ipari parkon 
már területtel rendelkező IM- 
MOCOM Kft között. A város 
ugyanis elkezdte terveztetni a 
Céhmester utcától Iklad felé eső 
terület szennyvíz-és vízvezeték 
megépítését. Mivel a vezeték 
áthalad az IMMOCOM terüle
tén, kérni kellett a tulajdonosi 
hozzájárulásukat. Az egyezteté
sen derült ki, a cég szívesen mó
dosítana a jelenlegi 10.000 
négyzetméteres területének ha
tárain, mert nagyobb helyre van 
szüksége. Az önkormányzat szá
mára ez azért mutatkozik ked
vezőnek, mert megállapodás 
esetén az alumínium homlokzati 
elemeket gyártó vállalkozás - 
amely piacvezető ezen a szak
területen — a székesfehérvári 
üzemét áthelyezné Aszódra. A 
cég vezetője írásban jelezte, szí
vesen venne további területet. A 

kepviselő-testület mindezek 
figyelembevételével támogatta 
annak a 800 négyzetméternek a 
megvásárlását, amellyel a cég 
területe a határmódosítás követ
keztében megnőtt.
■ Peres ügyek lezárásai is szóba 
kerültek ezen a képviselő-testü
leti ülésen. Ezekkel részletesen, 
külön cikkben foglalkozunk.
■ Beadvánnyal élt Gyárfás Zsu
zsa képviselő annak érdekében, 
hogy a képviselő-testületi ülé
sek jegyzőkönyvei még nyilvá- 

nosabban kezelhetővé váljanak. 
Jelenleg ezek a Városi Könyv
tárban olvashatók. A kérelem ar
ra irányult, hogy lapjaik fény
másolhatók legyenek. Ezt 
ugyanis egy korábbi polgármes
teri levél engedélyhez kötötte. A 
képviselő asszony azt is java
solta, hogy a jegyzőkönyvek a 
honlapon is legyenek olvas
hatók. Kissné Kulybus Gizella 
címzetes főjegyző ugyanakkor 
az önkormányzati törvény kö
vetkező mondatára hívta fel a 
figyelmet (17. § (3) bekezdés): 
a választópolgárok a zárt ülés 
kivételével betekinthetnek a kép
viselő-testület előterjesztéseibe, 
illetve üléseinek jegyzőkönyve
ibe. A hangsúly a jegyző szerint 
a betekintés szón van, amely 
nem azonos a fénymásolással 
vagy a sokszorosítással. Az ön
kormányzati törvény magyará
zatként hozzáfűzi, hogy a jegy
zőkönyvek nem feltétlenül csak 
olyan közérdekű adatokat tartal
maznak, melyek minden kérés 
vagy indoklás nélkül másolható. 
Asztalos Tamás a vitát azzal a 

javaslattal zárta le, hogy az ügy
rendi bizottság tagjai értelmez
zék az önkormányzati törvény 
szóban forgó passzusát, s ha 
szükséges, kéijenek be más
honnan is állásfoglalást.
■ 2 millió 937 ezer forintért ve
heti meg a Kossuth Lajos utca 
80. szám alatti önkormányzati 
ingatlant a jelenlegi bérlője - így 
döntött a képviselő-testület.
■ Lassan befejeződik a Kossuth 
Lajos utca 1. szám alatti ingatlan 
éítésem s az épület számára vizet 
kell biztosítani. A képviselő-tes
tület úgy döntött, hogy az önkor
mányzat a GÁLA Bt-vel közö
sen épít vízvezetéket, figyelem
be véve a területtel kapcsolatos 
távolabbi önkormányzati érde
keket. A szóban forgó ingatlan 
víz-vezetékkel történő ellátására 
három alternatíva született. Az 
előteijesztés ajváltozata szerint a 
városnak nem kellett volna be
szállni az építésbe, ám így csak a 
Gála Bt új épülete jutott volna 
vízhez. A b) és a c) változat 
ugyanakkor figyelembe vette az 
önkormányzat azon szándékát, 
hogy itt a későbbiekben utat 
szándékozik nyitni, ráadásul a c) 
változat esetében a megépítendő 
vízvezeték eléri azt a területet is, 
ahol a városnak telekrésze van. 
Az utóbbi két változat - bár most 
fizetnie kell a településnek - 
azért is mutatkozott kedve
zőbbnek a képviselő-testület 
előtt, mert egy későbbi beruhá
zás esetén nem kell utat bontani. 
A telekvásárláskor ugyanis 
Szovics Pál ügyvéd által ellen
jegyezve tett egy olyan közér
dekű felajánlást, hogy ,amikor 
befejezi az építkezést, megajánl 
egy bizonyos összeget, 7-800 
ezer forintot a városnak, amiből 
megépíthető az ingatlanhoz köt
hető 30 folyóméteres útszakasz.
A cjváltozat — amelyet végül el
fogadott a képviselő-testület - 
nettó 1 millió 150 ezer forintba 
kerül, amelyet a kommunális 
adó többletbevételéből fedez az 
önkormányzat.
■ A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a két ülés 
közt tett intézkedésekről, majd 
közérdekű bejelentések, javas
latok megtételére került sor.
A jegyzőkönyv a Városi 
Könyvtárban olvasható. R. Z.
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Nőtlen tiszti, volt tiszti klub: maradnak a régi bérlők
Pályázat az Aszódi Tükör szerkesztői tisztére

Módosítja a képviselő-tes
tület a folyamatban lévő 
szerződéseket. Elsőként azo
kat vizsgálta, amelyek az 
idén lejárnak. Ezek: a volt 
Tiszti Klub és a Nőtlen Szálló 
szerződése, valamint az 
Aszódi Tükör szerkesztőjé
nek a megbízatása.

A Tiszti Klub jelenlegi bér
lője Lukács Lajos, aki 2006. 
januárjában még a régi képvi
selő-testület kötött szerződést, 
mégpedig azért a díjért, 
amennyit a városnak kellett fi
zetnie a Honvédelmi Minisz
térium felé kellett fizetnie. Ez 
900 ezer forint évente, emellett 
a bérlőt terheli a ház összes 
fenntartással kapcsolatos költ
sége. Az épület tulajdonjoga 
időközben átkerült a városhoz, 
azzal a kikötéssel, hogy az ob
jektumot művelődési célra kell 
hasznosítani, illetve a honvéd
ségi szervezetek, nyugdíjas 
egyesületek rendezvényeit, 
kulturális összejöveteleit be 
kell fogadnia. Ez az igény a vá
ros részéről szintén megfo
galmazódott és szerepel is a 
szerződésben.

A napirend tárgyalása során 
kiderült, a képviselő-testület 
nem kíván szerződést bontani 
a jelenlegi bérlővel, feltéve, 
hogy meg tud egyezni az új 
bérleti díjban. Ezt ugyanis ke
vesellette a grémium. A szer
ződés átdolgozása a napokban 
megtörtént, és a képviselők 
Búzás János polgármestert 
bízták meg a tárgyalásokkal. A 
testület arról is határozott, 
hogy az ingatlan hosszú távú 
komplex hasznosítására szü
lessen koncepció. Ezzel a 
munkával a városfejlesztési és 
környezetvédelmi, valamint 
az ügyrendi bizottságot bízta 
meg.

A Nőtlen Tiszti Szálló nem 
került a város tulajdonába. A 
korábbi képviselő-testület 
azért vállalta a bérlését, mert 
úgy gondolkodott, ha a HM 
zártkörű versenytárgyaláson 
értékesíteni kívánja a frekven

tált helyen lévő épületet, a vá
ros kapjon meghívást. 2006- 
ban erre nem került sor. A vá
ros az ingatlant tovább bérel
ted, így ebben jelenleg a 
GYLH Kft. működik.

A szerződéssel kapcsolatban 
itt is elhangzott, hogy a bérleti 
díj igen alacsony, és ennek 
emelését javasolták a képvi-

Több éve húzódó peres 
ügyek lezárásáról döntött ok
tóber 26-i ülésén a képviselő
testület. A Riva-Lux Bt. és az 
önkormányzat között a Kos
suth Lajos utca egyik ingatla
nának bérlése ügyében indult 
per még évekkel ezelőtt. A Fő
városi Bíróság a 2006. szep
tember 20-án megtartott tár
gyaláson elutasította a felperes 
önkormányzat keresetét. Az 
ítélet ellen 2006.október 24-ig 
lehetett fellebbezni. Az új kép
viselő-testület erről az ügyről 
az alakuló ülésen illetve az azt 
követő informális ülésen tájé
kozódott. Miután a jogi kép
viselő az összegző leiratában 
arról tájékoztatta a döntésho
zókat, hogy a fellebbezés nem 
hozna más eredményt, a tes
tület a per lezárásáról határo
zott. Az önkormányzatnak 5 
millió 455 ezer forintot kell az 
alperes számára kifizetni, 

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Aszód és Környéke Helyi 
Szervezete karácsonyi összej övetelre hívj a tagtársait.
Az ünnepség időpontja: 2006.december 20.14 óra
Helyszín: volt Tiszti Klub Aszód Szabadság tér
Tisztelettel hívjuk és vátjuk tagtársainkat, hozzátartozóikat, 
valamint minden érdeklődőt és vendégeinket.
Műsorral szeretnénk meghittebbé tenni az ünnepet, és 
lehetőségeinkhez mérten csekély meglepetéssel kívánunk kellemes 
ünnepeket sorstársainknak.

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Aszód és Környéke

Helyi Szerveze Vezetősége

selők, akik ugyancsak Búzás 
Jánost bízták meg, hogy tár
gyaljon a cég vezetőjével, 
Frajna Györggyel.

Pályázatot ír ki az önkor
mányzat az Aszódi Tükör szer
kesztői tisztére, mivel a jelen
legi szerkesztő megbízatása
2006. december 31-én lejár. A 
pályázat lapunk 26. Oldalán 

Peres ügyek: lezárásra várva
emellett pedig 339 ezer forint 
perköltséget is.

Ugyancsak befejeződhet a 
per az önkormányzat és Hei- 
czinger Jánosné között. Utób
bi egy közterületen elszenve
dett balesetet követően indított 
kártérítési pert a város ellen. A 
bíróság az alperes önkor
mányzatot 478 ezer forint kár
térítésre kötelezte, valamint az 
összeg 2003. február 4-től a 
kifizetés napjáig járó törvé
nyes késedelmi kamatának 
megfizetésére. Az önkormány
zat elfogadná az összeget, 
azonban úgy tudni, hogy a fel
peres fellebbezést nyújtott be. 
A jogi képviselők azonban 
egyeztettek, és ennek alapján 
feltételezhető, hogy a felperes 
visszavonja azt. Amennyiben 
ez mégsem történik meg, foly
tatódik a per.

Megállapodás születhet a 
Csengey Gusztáv Általános Is

megtalálható. Az újság mű
ködtetését egyébként a korábbi 
megállapodáshoz hasonló 
konstrukcióban határozta meg 
a képviselő-testület, ám van 
egy-két változtatás is. Ilyen 
például, hogy a megbízott 
szerkesztőnek kell kezelnie 
ezután Aszód város honlapját 
is. Rácz Zoltán 

kóla és Magyar Mihályné, az 
iskola pedagógusa között fo
lyó munkaügyi perben. A Pest 
megyei Bíróság másodfokú 
ítélete a felperes pedagógus 
felmentését - nyugdíjaztatását 
-jogellenesnek mondta ki. Az 
indoklás szerint a Kjt. 30. § (1) 
bekezdés e) pontja értelmében 
a munkáltató a közalkalma
zotti jogviszonyt felmentéssel 
akkor szüntetheti meg, ha a 
közalkalmazott a felmentés 
közlésének, illetve legkésőbb 
a felmentési idő kezdetének 
napján nyugdíjasnak minősül. 
Az iskola ezt elmulasztotta, 
csupán a pedagógus szóbeli 
bejelentését vette figyelembe. 
Az ítélet indoklásában ugyan
akkor az szerepel, hogy a fel
peresnek a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeit fi
gyelmen kívül hagyó maga
tartása nem mentesíti a mun
káltatót azon kötelezettség 
alól, hogy meggyőződjön - je
len esetben a nyugdíjat megál
lapító határozat bekérése útján 
- az előbb említett feltétel 
meglétéről. A bíróság által ösz- 
szegzett juttatások - felmen
tés, jubileumi jutalom stb. - 
cca 5,1 millió forintot tesznek 
ki. Az ügyrendi bizottság azt 
javasolta Búzás János polgár
mesternek - mint az iskola 
munkáltatójának -, hogy 
egyezséget kezdeményezzen a 
felek között. Lapzártánkig - 
információink szerint - ez nem 
született meg.

Rácz Zoltán
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Hulladéksors Aszódon
Az utóbbi időben egyre több 

kérdést kapok a hulladéklerakó 
működésével, általában a hulla
dék sorsával, a szelektív gyűjtés
sel kapcsolatban. Az alábbiak
ban szeretnék egy átfogó képet 
felvázolni a jelenlegi helyzetről, 
valamint avárhatójövőröl.

A jelenlegi helyzet: A hulla
déklerakó, ahova az aszódi, va
lamint az aszódi kistérség hul
ladéka kerül elhelyezésre, ren
delkezik minden engedéllyel, 
ami a működéshez szükséges. 
Az engedély 2007. végéig érvé
nyes. A monitoring rendszeren 
belül az előírt ellenőrzéseket fo
lyamatosan végrehajtjuk. A ta
lajvízből, valamint a környező 
talajból vett minták akkreditált 
laborban kerülnek bevizsgálás
ra. A vizsgálati eredmények 
mind határértéken belüliek, te
hát környezeti szennyeződés ed
dig nem volt regisztrálható. A 
lerakó rendelkezik azzal a kapa
citással, ami biztosítja a folya
matos lerakást.

A hulladékgazdálkodási tör
vény kimondja, hogy 2008. de
cember 31-ig minden olyan hul
ladéklerakót be kell zárni, ami 
nincs ellátva műszaki védelem
mel. Ahhoz, hogy a telep még 
mindig rendelkezik szabad ka
pacitással, nagyban hozzájárult 
a térségben bevezetett szelektív 
hulladékgyűjtés. Elsőként tisz
tázni szeretném - mivel több 
helyről felmerült a kérdés 
hogy a szelektívgyűjtést végző 
gépjármű egy-egy alkalommal 
csak egynemű anyagot ürít a 
rakterébe. Ez azt jelenti, hogy a 
műanyagürítéskor minden szi
getről csak a műanyag konténert 
üríti, és ez ismétlődik a többi 
hulladékfajtánál.

Néhány adat a szelektív
gyűjtés eredményéről:

Október 30-ig ebben az évben 
elszállítottunk újrafeldolgozásra 
94,5 tonna papír hulladékot, 79 
tonna üveg hulladékot, 22,6 ton
na műanyag hulladékot, 2,6 ton
na fémhulladékot. Ezt a kiváló 
eredményt csak a lakosság segít
ségével lehetett elérni. Itt sze
retném ismét felhívni a figyel
met arra, hogy a tárolókba csak 
azt a hulladékfajtát helyezzék el, 
amely a tároló útmutatásának 
megfelelő, valamint ne helyez
zenek el a szigetek mellé hul
ladékot, mert ez rontja a vá-ros-

képet, emellett nagyban nehezíti 
a munkánkat.

Mi legyen azonban azokkal 
hulladékokkal, amelyek nem 
számít kommunális szemétnek, 
és a szállítók nem visznek el?

Minden évben rendszeresen 
megtartjuk a lomtalanítást, ami

Hajnóczy utcai életkép. Gond a zöldhulladék elhelyezése

A felgyújtott tárolóedény cseréje 180 ezerbe került
kor is mindennemű hulladékot 
elszállítunk. A jelenleg érvény
ben lévő hulladékgazdálkodási 
rendelet kimondja, hogy minden 
elektronikai terméket forgalma
zó cég köteles az új termék vá
sárlásakor a régi, használt ter
méket visszavenni. Ez vonatko
zik szárazelemekre, akkumulá
torokra, mindennemű elektro
mos termékre, összefoglaló 
néven „E” hulladékokra. Ezen 
felül minden oktatási intéz
ményben elhelyeztünk száraz
elem-tárolókat, ahova az isko
lások, az óvodások elhelyezhe
tik a használt szárazelemeket, 
amit a GAMESZ folyamatosan 

újrafelhasználásra elszállít.
Mit tegyen az, aki nem akar új 

készüléket vásárolni, de meg 
akar szabadulni a hulladéktól? 
Leadhatja a használt akkumulá
tort az engedéllyel rendelkező 
MEH-telepen, beadhatja a lejárt 
gyógyszerét a gyógyszertárba. 
Ez a jövőben változni fog, de er
ről majd később szólok.

Ősszel és tavasszal, igen nagy 
gondot jelent a zöldhulladék 

elhelyezése. Ez azért sem egy
szerű kérdés, mert az előzőek
ben már említett hulladékgaz
dálkodási törvény előírja a hul
ladék szervesanyag tartalmá
nak csökkentését. Meghatároz
za, hogy a lerakón milyen száza
lékban kell csökkenteni a szer
ves anyag lerakását, és ezt szi
gorúan ellenőrzik is. A rendel
kezést azért léptették életbe, 
mert a szerves anyag rothadása
kor nagymennyiségű metángáz 
képződik, ami káros az ózonré
tegre. Ez pedig — mint tudjuk — 
korunk egyik nagy problémája.

Mi a megoldás? A megoldást 
a szerves anyag komposztálása 

jelentheti, akár egyéni, akár 
nagyüzemi módon. Az egyéni 
módszer azt jelenti, hogy a gaz
daboltban házi komposztáló 
edényt vásárolunk, amivel a 
kertben keletkező zöldhulladé
kot komposztáljuk. A komposzt 
a jövő évben nagyszerűen meg
felel talajjavítónak. Van lehető
ség a megszárított szerves anyag 
elégetésére is az önkormányzat 
által meghatározott napon, ami 
bár nem a legjobb megoldás, de 
még mindig jobb, mint a metán- 
gáz-tennelés. Az utcán, közterü
leteken összegyűjtött leveleket, 
gallyakat a kapacitás függvé
nyében folyamatosan elszállít
juk.

Jelenleg Gödöllő városa mű
ködtet nagyüzemi komposztá- 
lót, ahova igen költséges a zöld
hulladék elszállítása. A megol
dást a hulladékgazdálkodási 
projekt beindulása jelentheti, 
mivel egy Aszódon építendő 
komposztáló építési költsége az 
50-60 millió forintot is elérné, és 
működtetése is költséges.

Mint sokak előtt, ismeretes, 
térségünkben az Északkelet- 
Pest megyei régióban elindult 
egy átfogó hulladékgazdálkodá
si rendszer kiépítése, melyhez az 
Európai Unió és az állam is 
nagymértékben hozzájárul. 
Reméljük, hogy a sok buktatót 
megélt projekt megfelelő me
derbe került, és - várhatóan 
2008. Elejétől - megoldja a tér
ség hulladékgazdálkodását. 
Aszódon az iparterületen meg
épül egy hulladékudvar, ahova 
bárki, bármikor a (nem kom
munális) hulladékát ingyen el
helyezheti. Nő a szelektív szi
getek száma, még négy sziget te
lepítése várható. A kommunális 
hulladékot Gödöllőre kell szál
lítania a szolgáltatónak, ahol a 
beszállított hulladék válogató
műbe kerül, és csak az a hulla
dék kerül lerakásra, ami már újra 
felhasználással nem hasznosít
ható. Ekkorra megoldódik a 
zöldhulladék kérdése is, mivel a 
szelektív szigetek mellé zöldhul- 
ladék-tároló is telepítésre kerül. 
Az ott összegyűjtött hulladékot a 
projekt által működtetett kom
posztáló fogja feldolgozni.

A helyi lerakó bezárása saj
nos magával hoz egy bizonyos 
mértékű díjemelést, melynek a 
kalkulációja az új lerakó díjköz
lése után végezhető el.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ-vezetö 

(Képek: RáczZoltán)
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“ Türelmet és bizalmat
Alig egy hónap telt el az új 

képviselő-testület megalaku
lása óta. Aligha túlzás azt írni, 
városunk polgárai továbbra is 
várakozással vannak abban a 
tekintetben, mi és hogyan vál
tozik a település életében, 
gyorsul-e a fejlődés, egyálta
lán, mit fog tapasztalni az át
lagpolgár. Erről beszélget
tünk Búzás Jánossal, a város 
polgármesterével és Asztalos 
Tamás alpolgármesterrel.
- Hogyan változott meg az 
életük a választások óta?

Búzás János: Természetesen 
alaposan megváltozott az idő
beosztásom, ám a családommal 
szeretnék ugyanannyi, időt el
tölteni, mint eddig. Úgy gon
dolom, ahhoz, hogy gyorsuljon 
az élet, idő kell, ezen dolgozunk. 
Az új képviselő-testület fiatal és 
szorgalmas, munkájukra számí
that a Város és a Polgármesteri 
Hivatal.

Asztalos Tamás: Abból 
indulok ki, hogy 2000 és 2004. 
között gyesen, illetve gyeden 
voltam a két fiammal. Ezt kö
vetően mentem vissza a múze
umba dolgozni, és emellé jött 
most az alpolgármesteri elfog
laltság. Jó társaságba kerültem, 
és jól érzem magam ebben a 
helyzetben. Egy kicsit hiányozni 
fog a múzeum, ha majd főállás
ban látom el az alpolgármesteri 
tisztséget, de szerencsére közel 
vab egymáshoz a két épület. 
Egészében látva óriási a válto
zás, amely miatt nyilvánvalóan 
áldozatot kell hoznia a csalá
domnak is. Visszatérve a vá
lasztásra egy gondolat erejéig: 
az eredményeket figyelembe 
véve jelzésértékűnek tartom, 
hogy az 1998-2002. között mű
ködött HAB-frakció három tag
ja az első négy között végzett az 
idei választásokon. Vélemé
nyem szerint ez azt mutatja, 
hogy a frakció akkor végzett 
munkáját a választópolgárok 
nem felejtették el, és úgy tűnik, 
hogy jobbnak ítélték, mint a 
most leköszönt grémium mun
káját. Ez abban is megmutatko
zik, hogy a szavazatoknak kö

szönhetően most teljesen más 
összetételű képviselő-testület 
jöhetett létre. Ezúton szeretném 
megköszönni a bizalmat az egy
kori HAB-frakció tagjai nevé
ben.
- Új elemekkel, új fogalmak
kal ismerkedhetnek azok, 
akik figyelemmel kísérik a vá
ros közéletét. Ilyen a ház
bizottság, illetve a legutóbbi 
testületi ülésen elhangzott a 
tanácsadó testület elnevezés is. 
Mit kell tudni róluk, mi indo
kolta a létrehozásukat és mi 
indokolta a létrehozásukat?
Asztalos Tamás: A házbizottság 
esetében valójában egy rend
szeresen összehívott koordiná
ciós értekezletről van szó. Tagjai 
a polgármester, az alpolgármes
terek, a jegyző, az aljegyző és a 
polgármesteri hivatal irodaveze
tői. Az értekezlet nyitott, ha a bi
zottság tagjai egy adott ügyben 
úgy ítélik meg, hogy szükséges, 
akkor bárkit — művelődési elő
adót, bizottsági elnököt stb. - 
meghívhat. Létrehozásának 
egyértelműen az általunk ta
pasztalt szervezetlenség volt az 
oka, amely a hivatali és a város
ban folyó munkát egyaránt jel
lemzi. Mi úgy látjuk, hogy a 
munkát vezetői szinten kell 
megszervezni, majd a piramis
elv alapján áramoltatni a felada
tokat pontos leosztással és ellen
őrzéssel. A koordináláson túl a 
házbizottság készíti elő az elő
terjesztéseket is. Ebben még 
csak a tapasztalatszerzésnél tar
tunk, hiszen mindössze három 
ülésünk volt. A bizottság igyek
szik meghatározni azokat a pri
oritásokat, amellyel a városnak 
foglalkoznia kell. Valamennyi 
tag elmondja, hogy a következő 
időszakban milyen feladatok 
megoldását tartja a legfonto
sabbnak, majd a bizottság rang
sorolja a javaslatokat, illetve 
összehangolja a megoldások 
menetét.
- Szintén újdonságnak szá

mít a tanácsadó testület létre
hozásának szándéka. Erről 
mit kell tudni?
Búzás János: Ezzel azt sze

retnénk jelezni, a képviselők 
nem gondolják úgy, hogy min
dent ők tudnak a legjobban. Ép
pen ezért a városban élő minden 
olyan elismert, vagy szakmá
jában kiválót alkotó ember vé
leményére kíváncsiak vagyunk, 
közülük kerülnek ki a tagok. 
Megnyugtatásként mondom, 
eme testület létrehozása és mű
ködtetése nem kerül majd pén
zébe a városnak.
- Október végén újjáalakult 

az Aszódi Kistérség Többcélú 
Társulása. Hallani, olvasni le
het olyan véleményeket, ame
lyek kifogásolják, hogy az 
aszódi polgármester sem elnö
ki, sem alelnöki posztot nem 
tölt be. Azt gondolom, már 
csak emiatt is jó volna, ha 
megtudhatnánk az alakulás 
menetét.
Búzás János: Sajnos amiatt, 

hogy a választás végeredménye 
nem rögtön, hanem csak a fel
lebbezések után vált véglegessé, 
a kistérségben ránk váró felada
tokkal is csak később tudtunk 
foglalkozni. Azt tudni kell, hogy 
Aszód polgármestere nem örök
li automatikusan a társulás el
nöki posztját. Mire a polgár
mester-választás végeredménye 
megszületett, a kistérségen belül 
már javában folyt az elnökvá
lasztással kapcsolatos lobbite
vékenység. Az elnök személyére 
nyíltan kellett javaslatot tenni, és 
ekkor két név hangzott el: 
Kovács Lászlóé és Tóth Gáboré. 
Az elnök megválasztásáig az én 
feladatom volt az ülés vezetése, 
és igazán furcsán vette volna ki 
magát, ha önjelöltként magamat 
javasolom erre a posztra. Maga a 
szavazás titkos volt, az eredmé
nye pedig már ismert: 5:4 arány
ban a testület Kovács Lászlót vá
lasztotta. Az elnök úr tett javas
latot az alelnökök személyére, és 
az én nevem itt sem hangzott el. 
Tudomásom szerint a lobbite- 
vékenység során az egyik érv az 
volt, hogy az új polgármesterek 
egyelőre tanuljanak, tapasztala
tot szerezzenek a kistérségi 
munka során. Ezzel ugyan nem 
értek teljesen egyet, ám még 

egyszer mondom, nem kíván
tam önjelölt lenni. Természete
sen megajánlottam a ránk váró 
feladatokhoz a magam és az 
aszódi képviselő-testület se
gítségét, addig, amíg az együtt
működés egyenlően szolgálja a 
kistérség érdekeit.
Asztalos Tamás: Ha politikai 

hatalmi szempontok szerint néz
zük a kistérség vezetői pozíció
jának elnyerését, akkor talán le
het veszteségnek tekinteni azt, 
hogy nem az aszódi polgár
mester lett az elnök. Ha azonban 
a kistérségi összefogás szintjén 
nézzük, akkor nem lehet veszte
ségről beszélni. A társulási ta
nács ugyanis nem úgy működik, 
hogy az elnök egy személyben 
mondja meg, mit kell tenni, ha
nem a tagok közösen döntenek. 
Azt is meg kívánom jegyezni, 
hogy a választásokat követően- 
az előző polgármester nem se
gítette elő azt, hogy Búzás János 
elnökként szóba kerüljön. 
Ugyanakkor vannak olyan infor
mációink, hogy Kovács László 
érdekében viszont végzett lobbi
tevékenységet.
- Aszód helyzete valószínűleg 

nem lesz könnyű a kistérségen 
belül. A város ugyanis számos 
olyan kistérségi feladatot lát 
el, amelyhez kevés az állami 
normatív támogatás. Eddig a 
hiányt Aszód önerőből pótolta, 
ám látható, hogy erre egyre 
kevésbé képes. Rá kellene 
tehát venni a kistérség tele
püléseit, hogy a feladatok el
végzéséhez járuljanak hozzá. 
A kérdés az, hogyan lehet 
elérni, hogy a kistérségi szem
pontok erősebbek legyenek a 
települési érdekeknél.
Búzás János: Ez nagyon elké

sett folyamat. Ezeket a küzdel
meket nem 2007-ben kellene 
megvívni, hanem már a kistér
ség megalakulásakor el kellett 
volna kezdeni, vagy talán még 
előbb. A tét nagy: ha egy-egy 
dologban nem sikerül meg
egyezni a kistérséggel, akkor bi
zonyos feladatokat, intézmé
nyeket megyei irányítás alá kell

(Folytatás a 7.oldalon)
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kérünk mindenkitől”
(Folytatás a 6. oldalról) 
helyeztetni, ami viszont nem 
szolgálja a kistérség érdekeit. Én 
tehát abban látom a hibát, hogy 
ezek a problémák nem kerültek 
rögtön napvilágra. Ebben is hát
rányban indulunk, de minden tő
lünk telhetőt megteszünk, hogy 
megértessük “szomszédaink
kal”, hogy ez közös érdek. Itt is 
kistérségi közös feladatról van 
szó.
Asztalos Tamás: Ezzel kap

csolatban jómagam szemlélet
beli különbséget látok az előző 
és a jelenlegi képviselő-testület 
között. Idáig a kistérségi felada
tok finanszírozását a lakosság
szám arányában próbálták kérni 
a településektől. Ezt mi nem 
tartjuk helyesnek, ugyanis az 
ada-tok azt mutatják, hogy 
egyes települések lakosai más
más arányban vették igénybe az 
egyes szolgáltatásokat. Mérhető 
az, hogy mely településről há
nyán tértek be a Szakorvosi 
Rendelőintézetbe, az okmány
irodába stb. Azon dolgozunk, 
hogy a hiány finanszírozását 
mindezek figyelembevételével 
próbáljuk megoldani a kistérsé
gi településekkel karöltve. Ve
gyük például az SZTK labora
tóriumát. A szolgáltatását - a be
tegszámot 100 %-nak tekintve 
-Aszód 30 %-ot vett ebből 
igénybe, Kartal 17 %-ot stb. A 
hiányt viszont eddig 100 %-os 
mértékig Aszód pótolta. Ezen 
kívánunk változtatni. Hangsú
lyozom, nem a működés teljes 
költségét próbáljuk másokkal 
fizettetni, hanem a hiánynak az 
egyes településekre - az igény
bevett szolgáltatás alapján ki
számított-eső részt.
Búzás János: Ónként senki 

sem szeret támogatást adni más 
településeknek. Atárgyalási alap 

Közlemény
A MÁV Zrt. az európai vasutakkal azonos időben 2006. de

cember 10-én, vasárnap hajnalban áll át a következő évi menet
rendre. A MÁV Zrt. Aszód viszonylatában úgynevezett ütemes 
menetrendet vezet be. Kérjük az utazókat, hogy az új időpon
tokról utazás előtt időben tájékozódjanak a MÁV-állomáson 
vagy a www.elvira.hu honlapon.

az első évre vonatkozik. 2008-ra 
meg kellene találni azt a műkö
dési formát, amely a kistérségi 
feladatokat ellátó intézmények 
esetében lehetővé teszi a közös 
költségvetést, közös tulajdon
nal, közös elszámolással és kö
zös felügyelettel.
- A Szakrendelő Intézet kap

csán Önnek már lehetnek kis
térségi tapasztalatai, hiszen 
vállalta, felkeresi a kistérség 
településeit annak érdekében, 
hogy segítségükkel enyhíthető 
legyen a hiány. Milyen benyo
másokat szerzett?
Búzás János: Még csak a pol

gármestereknél tettem egy kört, 
akiktől erre ígéretet kaptam. 
Ugyanakkor több helyen je
lezték, ehhez a képviselő-testü
letek jóváhagyását is meg kell 
kapni. Jómagam természetesen 
kész vagyok találkozni a döntés
hozó testületekkel is.
- Többen azt hiányolják, 

hogy az új képviselő-testületet, 
hogy nincs programja. A hely
zet azért érdekes, mert abban 
a füzetecskében, amelyben a 
FIDESZ-KDNP jelöltjei be
mutatkoztak, az szerepel, 
hogy a program kidolgozása
2007. márciusára, a lakossági 
véleményeket, javaslatokat fi
gyelembe véve történik meg. 
Vagyis a választópolgárok úgy 
szavaztak Önökre, hogy tud
ták azt, amely egyesekben kri
tikaként jelentkezik. Jóma
gam inkább arra vagyok kí
váncsi, a program kidolgozása 
hogyan történik.

Búzás János: Talán furcsának 
hangzik, de a legtöbbet mi ígér
tük a választóknak. Együttmű
ködést, átláthatóságot, nyilvá
nosságot, és kiszámíthatóságot. 
Ezeket jelentősebbnek gondo
lom, mint ha azt írtuk volna, itt 

megépül 20 méter út, ott meg 20 
méter járda. Mi szemléletváltást 
ígértünk. Hangzottak el tőlünk is 
konkrét ígéretek - például min
den évben egy új játszóteret ala
kítunk ki, vagy a Béke-kert, mint 
városrész élhetőbbé tételét 
biztosítjuk - de tisztában va
gyunk a város költségvetésével 
is. Rengeteg ötletünk van, ame
lyek a városban élők komfortér
zetét javíthatják.
-Próbáljuk meg konk

rétabbá tenni ezt! Hogyan ala
kul ki ez a program?
Asztalos Tamás: Szerintem 

egy program először a lehe
tőségek felmérésével kezdődik. 
Amikor ez megvan, következ
het annak a szerkezetnek a kia
lakítása, amely a legjobban se
gíti a működést. Fölmérésre ke
rül, hogy ebben a mozgástérben 
a megvalósítás hogyan történhet 
meg a leghatékonyabban: mi
lyen erőforrás áll rendelkezésre, 
milyen szellemi tőkével bír a vá
ros, és hogyan lehet ezt élővé 
tenni. Szerintem idáig maga a 
rendszer működött rosszul. Mert 
mi is történt? Nézték, hogy mi
lyen pályázati lehetőségek van
nak, és erre pályáztak. Mi elő
ször feltáljuk azt, hogy mit aka
runk megvalósítani. Például a 
Béke kert fölzárkóztatása, vagy 
mondjuk a belvárosi terület lét
rehozása. Ezeket csomagban ke
zeljük, és a megvalósítását in
tegráljuk. A belváros esetében 
kell találni egy befektető cso
portot, egy finanszírozó csopor
tot, majd olyan embereket, akik 
mindezt „belakják”: üzemelte
tik, üzleteket hoznak létre stb. 
Ha tehát valaki kételkedik ab
ban, hogy meg tudjuk mondani, 
mi a szándékunk, el kell oszlat
nom ezeket a kételyeit. Konkrét 
programot egyébként csak az 
tud adni, aki „helyzetben” van. 
Januárban - még a pontos dátu
mot nem tudjuk - tervezünk egy 
nyílt ülést, amelyen a már konk
réttá vált dolgokat a nagykö
zönség elé táljuk.
Búzás János: Jómagam is úgy 

vélem, hogy teljesen más dolog 
pozícióban programot készíteni, 

mint korábban. Sok olyan tény
nyel szembesültem az elmúlt 
időszakban, amivel nyolcéves 
képviselőségem alatt nem. Na
gyon vártam egyébként, hogy 
sok új képviselő jusson be a tes
tületbe, mert egészen más dol
gozni az új társasággal, mint régi 
beidegződésekkel találkozni. 
Aszódon három polgármester
jelölt volt, három táborral. Elő
fordulhatott volna, hogy a másik 
tábor képviselői jutnak be na
gyobb számban, és akkor esetleg 
bukik az általam elképzelt prog
ram. Aszód szempontjából talán 
szerencse, hogy a mostani hely
zetben a polgármester és a kép
viselő-testület azonos elképze
léssel bír a város működtetését 
és fejlesztését illetően.
- Eltelt egy hónap. Milyen 

benyomásokat szereztek, illet
ve mennyire elégedettek az ed
digi munkával?
Búzás János: A kapott örök

ség sok-sok nyűgével találko
zunk, elégedettségről csak a vá
ros polgárait szabad kérdezni. 
Elkezdtük a folyamatban lévő 
munkák átvételét, folytatását, és 
természetesen az általunk el
képzelt alapok megteremtését. 
Szeretném megköszönni a Pol
gármesteri Hivatal dolgozóinak 
a fogadtatását, úgy érzem, hogy 
nem rossz a hangulat, hogy kez
dik elfogadni a változásokat és 
bennünket.
Asztalos Tamás: Egy várost 

vezetni olyan, mint hidat építeni. 
Először meg kell építeni a pillért, 
ami nem látszik, hiszen sokszor 
a víz alatt kell dolgozni. Aztán, 
amikor elkészül, a két part kö
zött egy csodálatos építmény fe
szül, amely összeköt mindent. 
Csak annyit kérek mindenkitől, 
hogy bízzanak bennünk. Ez a 
társaság Aszódért dolgozik, és 
azért mert az első héten még 
nem épültek társasházak, és még 
nem jött húsz vállalkozó az ipari 
parkba, nem jelenti azt, hogy 
tétlenkedünk. Türelmet és bizal
mat kérünk mindenkitől.
Következő számunk vendége 

Búzás János és Rigó Lászlóné 
lesz. R. Z.

http://www.elvira.hu
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Személyre szabott, a króni
kus betegségnek megfelelő, ma
ximálisan 12.000 forintos havi 
keret meghatározására került sor 
egy olyan keret-megállapítási 
lista alapján, mely a legalacso
nyabb napi terápiás költségű 
hatóanyagokat tartalmazó ké
szítményeket sorolja fel. A köz- 
gyógyellátott az egyéni gyógy
szerkeret összegét bármely, a 
társadalombiztositás által tá
mogatott gyógyszerkészit 
ményre költheti. Az egyéni 
gyógyszerkeret mellett évi 
6.000 forintos, eseti keret áll a 
közgyógyellátott rendelkezésé
re abból a célból, hogy akut 
megbetegedés esetén is támoga
tással tudja gyógyszereit kivál
tani.

A 2006. július 1-jét megelő
zően kiálított közgyógyellátási 
igazolványok a régi szabályok 
szerint az érvényességük 
lejártáig, legkésőbb 2007. július 
1 -j éig használhatók fel.

2006. július 1-jén érvényes 
igazolvánnyal rendelkező sze
mély jogosultságának lejárta 
előtt is kérheti a közgyógyel
látásnak az új szabályok szerinti 
megállapítását.

Aközgyógyellátási igazol
vánnyal rendelkező személy té
rítésmentesen jogosult a társa
dalombiztosítási támogatásba 
befogadott

- járóbeteg-ellátás keretében 
rendelhető gyógyszerekre - ide
értve a különleges táplálkozási 
igényt kielégítő tápszereket is, a 
gyógyszerkerete erejéig,
- gyógyászati segédeszközökre, 
ideértve a protetikai és fogsza
bályozó eszközöket is, valamint 
azok javítására és kölcsönzé
sére, továbbá
- az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati el
látásokra.

A jogosultak köre 
Alanyi jogon 
közgyógyellátásraj ogosult:
- a bentlakásos gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézményben 
lakó, az átmeneti gondozott,
- az átmeneti és tartós nevelésbe 
vett kiskorú,

Közgyógyellátási tudnivalók
- a rendszeres szociális segély
ben részesülő egészségkároso
dott személy,
- a pénzellátásban részesülő ha
digondozott és nemzeti gondo
zott,
- a központi szociális segélyben 
részesülő,
- arokkantságijáradékos,
- az, aki L, II. csoportú rokkant
sága alapján részesül nyugellá
tásban, baleseti nyugellátásban,
- az, aki saját jogán jogosult ma
gasabb összegű családi pótlékra, 
vagy aki után szülője vagy eltar
tója magasabb öszegű családi 
pótlékban részesül.

Normatív alapon történő 
megállapítás

Normatív alapon jogosult köz

Szerezzen államilag elismert szakmát!
Animációsfilm-rajzoló 

OKJ-s tanfolyamot indít a 
Pannónia Filmstúdió. Várják a 
műfaj iránt érdeklődőket, akik 
a rajzfilmes szakmát szeretnék 
megtanulni (államilag elismert 
bizonyítvány).

Telefonos egyeztetés után 

Mg

■EQBE3

tVOOLKAiM 
divatház:

gyógyellátásra az a személy, 
akinek esetében a havi rend
szeres gyógyító ellátásnak a me
gyei egészségbiztosítási pénztár 
által elismert térítési díja az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10%-át 
meghaladja (ez 2006-ban 2.580 
forint), feltéve, hogy a csa
ládjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregsé
gi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegét (ez 2006-ban 
25.800 forint), egyedül élő ese
tén 150%-át (ez 2006-ban 
38.700 forint).

Méltányosságból történő 
megállapítás
A jegyző méltányosságból ál
lapítja meg a közgyógyellátást, 

betekinthetnek a most folyó 
képzésbe.

Megszerzett tudásukat 
nemcsak rajzfilmkészítésnél, 
hanem számítógépes munkák
nál is (játékok, website-szer- 
kesztés, grafikai tervezés) 
hasznosíthatják. 

aki annak a szociálisan rászorult 
személynek, akinek esetében a 
települési önkormányzat rende
letében meghatározott feltételek 
fennállnak.
Feltételek: egyedülálló esetében 
51.600 forint, családos esetében 
38.700 forint egy főre jutó jöve
delem.

A közgyógyellátásra való jogo
sultságról a települési önkor- 
mánvzatjegyzője dönt.

A jogosultság egy évre kerül 
megállapításra. A jogosultság 
kezdő időpontja a határozat 
meghozatalától számított 15 
nap.

A közgyógyellátás iránti kére
lem a jogosultság időtartama 
alatt, annak lejártát megelőző 
három hónapban is benyújtható.

Dr. Jólesz József
háziorvos

A jelentkező választhat, 
hogy a nyolchónapos tanfo
lyam délelőtti vagy délutáni 
csoportjában tanulja a szakmát 
heti két alkalommal.

Jelentkezés: 06 1 
250-1355; 250-0432
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2170 Aszód, Kossuth L. út 71. Tel.: 06-28 400-806 
e-mail: pcmatrix@inviteJ.hu web: www.pcmatrlx.hu

CREDIGEN&
Sulinet

expressz
MÁR CSAK

DECEMBER 31-igH!

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

PCMSE01

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

PCM SE02-MT Z)pcm SE05 SuUnet -)
ASUS M2V alaplap,
AMD Sempron 3000+ CPU, 
TWINMOS 512/533 DDR2 memória, 
MSI RX300HM/128MB VGA.
WD 160GB SATA2 HDD,
LG DVD-RW,
SPEEZE 2709 ATX ház.
LOGITECH billentyűzet, egér

119.990 Ft-
59.995 Ft.- VISSZAIGÉNYELHETÓI

MSI PM8M3-V alaplap. Intel Celeron 2,8 CPU. 
TWINMOS 256/400 DDR2 memória, Integrált VGA, 
WD 80GB HDD, LG DVD-RW,

60 000 Ft- VISSZAIGÉNYELHETÓI

LG 16x DVD MB.290 R, vGA 20.900 Ft.-
bss=*k ceForce 7300

I 7=tr 8fi|’■

512MB mp3 lejátszó,
rádió,diktafon 9.190 Ft.- 16x LG 2166D USB 2.0 Líghtscribe külső DVD író

14.900 Ft-

A FELTÜNTETETT ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT!

Két évesek tettünk!
KÍNAI DISZKONT 

ÜZLET
2170 Aszód Kossuth Lajos utca 2.

MIKVLAS PVTTO

Akciónk december £ 
KÍNfíl DISZKONT /S

MELLETT, fi BU

(A Husquama mellett, a buszmegállónál)
--I ? -..J :

Ha karácsonykor ide bejön
1O °/o

rögtön lejön!

VALÓ AJAWíKOT!
Ruha, nadrág, cipg,^j^ggktáígi|, játék 

cember 31-ig tart! 
ffilHUSQUfíRNII 
éíílLÓNlíU

AUTÓSISKOLA ASZÓDON!

TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG CSALÓDNI!
KRESZ TANFOLYAM INDUL 2006. 11. 28.-ÁN 16 ÓRAKOR A (VOLT) TISZTI KLUBBAN

ELŐADÁS, OKTATÁS HÉTVÉGÉN IS 

KÜLÖN KÉRÉSRE EGYÉNI KÉPZÉS 

JOGOSÍTVÁNYOSOKNAK TOVÁBBKÉPZÉS 

„M” „A ” „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOK

KARÁCSONYI AKCIÓ!
LEGYEN ÖN A SZERENCSÉS! NYERJE VISSZA AZ ELMÉLETI TANFOLYAM DÍJÁT!

AMIT MINDEN KEDVES TANULÓNKNAK KÍNÁLUNK:

> Kedvezményes oktatócsomagot!!
> Vezetést „háztól-házig”, a vizsgákra is!
> Kamatmentes részletfizetési lehetőséget!
> Számítógépekkel felszerelt oktatótermet!

> A hivatalos gyakorló KRESZ programon gyakorolhatnak!
> 11 különböző' típusú modern, klímás autó közül választhatnak!

> Azon a rutinpályán vezethetnek Aszódon, ahol vizsgázni is fognak! 
Orvosi vizsgálat, és elsősegély tanfolyam megszervezését helyben az iskolánál!

NÁLUNK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA ÁTLAGOSAN MÁR KÉT HÓNAP ALATT JOGOSÍTVÁNY SZEREZHETŐ!

Bővebb felvilágosítást a 28/504-220,30/9328-092-es számokon, e-mailban: bagband@invitel.hu. illetve a wvvw.bagband.hu oldalon, vagy 
személyesen a jelentkezéskor kaphat.

Nyilv.Sz: 13-0386-04 AL: 1245

mailto:pcmatrix@inviteJ.hu
http://www.pcmatrlx.hu
mailto:bagband@invitel.hu
wvvw.bagband.hu
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Aszódon a MOL-kút mellett
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 06-tól 24-ig 

pénteken: 06-tól másnap 04-ig 
szombaton: 12-től másnap 04-ig 

vasárnap: 12-től 24-ig
Segafredo kávé, capuccino, tea, forró csoki, hot fruit italok. 
Telefon: 30 390-6087; www.lafortuna.hu

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Kezdő és haladó ANGOL NYELVtanfolyam 
indul Aszódon, amely után NYELVVIZSGA 

szerezhető.

Sima és habosított, mintás és VLIES 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 ___________

Januártól - június végéig 
heti 2x1,5 óra 

a délutáni, illetve 
órákban.

A tanfolyam díja: 50 000 Ft (részletfizetés megoldható)

Az ár tartalmazza: a tandíjat, tankönyvet, dossziét a 
kapott anyagok tárolására, szintfelmérést.

http://www.lafortuna.hu
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INGYENES CSEREAUTO AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT!
2006.JANUÁR 1-TŐL A NISSAN GÖDÖLLŐ KFT,

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ GÉPKOCSI
KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSÁNAK ÉS FÉNYEZÉSÉNEK IDEJÉRE:

-INGYENES CSEREAUTÓT BIZTOSÍT
-TELJESKÖRŰ KÁR ÉS PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉST NYÚJT

MUNKAFELVÉTEL:
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/105,106,107
Mobil telefon: 06 20-570-9648,0620-380-1525 

e-mail: fzsolyomi@nissangodollo.hu 
Honlap: www.nissangodollo.hu 

Cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.

mailto:fzsolyomi@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: moni-foto@invitel.hu

Megérkeztek a 2007-es naptárak! 
21x30-as méretben már megrendelhetők!

1 lapos 800.-
0 lapos kéthavi felbontásban 4.500.-
12 lapos kéthavi felbontásban 8.000.-

Digitális fényképezőgépek 34.900 Ft-tól kaphatók!

Jllatszertár

ITT AZ ÚJ ÍDflGK ÉOWST T4LI KOLLEKCIÓ!
PLÜSSÖK, PAPUCSOK, PÉNZTÁRCÁK, 

KULCSTARTÓK, TOLLAK, KÉPTARTÓK... 
Mikulásra mécsestartók, kerámiafigurák 

nagy választékban kaphatók!

LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER-
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT
Novemberi Akció!

Esküvői meghívók katalógusból rendelhetők!
- Flórén öblítő koncentrálom 1,í> I (179 Ft)
- papírzsebkendő (79 Ft/1OO db)
- íris ablaktisztító FOO ml (229 Ft)
- WC papír 2 rétegű, <3 tekercses (229 Ft)
- SONY ultra tartós elem 4 db-os (6P9 Ft)

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

- nyomtatványok (kpszla: &<ó9 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!

C
TmkÉKKIEGÉSZÍTŐKRE 5 % KEDVEZMÉNY. A

30 EFT FELETT 10 % KEDVEZMÉNYT ftDtlNKl J
Nyitva tartás: H-P: 8-16.30 Szó: 8-12

Telefon: 30 814-7945

artujind

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

ARTWIND 
Nyomda KFT 

Gödöllői Telephelyen 

IRODA-KÖTÉSZET 
SASHALOM 

Tel./fax: 06/1/401-0842 
Ár aj ánlatkérés: 
06/30/685-7711

E-mail: gecs.m@t-online.hu 
kiss.nikolett@silverbook.hu

előkészítése, nyomtatása 
KÖTÉSZETE

EGY HELYEN

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

BUDAPESTI

Nevelő

*005/1’1

jausaní-
MyMxu 

'jgüLvniMM&M-

M :b ,M HÍM

sorCKZiMtfijeT

mailto:moni-foto@invitel.hu
mailto:gecs.m@t-online.hu
mailto:kiss.nikolett@silverbook.hu
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www.volkswagen.hu

Az új Touran. Pillanatok alatt meggyőz.

Ha egyszer csak gyermeke egész osztályát a kocsijában találja, akkor az csak úgy történhet meg, ha az az új Touran. Varázslatos vonzerejét újratervezett fényszóróinak, csillogó króm hűtőrácsának köszönheti, ami nem csak a kicsiket fogja meg. Az egyedien mozgatható ülésrendszere a nagyoknak is tág teret ad az úton a szórakozásnak és a kényelemnek.
Várjuk márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:
Autócentrum Gödöllő Zrt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax; 28/515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
Web: www.autocentrumgodollo.hu

* Az ajánlat visszavonásig, vagy korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig érvényes, használtautó-beszámítással együtt vehető igénybe. A képen látható gépkocsi illusztráció. 
A Volkswagen Touran rnotorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,9-7,91/100 km, C02 kibocsátása: 178-190 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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PARTNER

DÍJ LEHÍVÁS: AKAR-15%

PARTNERKEDVEZMENYEK

INTERNETES KÖTÉS:-10%

CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK

KÁRRENDEZÉS ATVALLALAS

sen

*Kérje egyedi ajánlatéi
Egyes kedvezményeink 2006,

munkatársunktól!
iber 31-ig érvényesek.

www.allianz.hu 06-40-421-421

Aszódi iroda 06-28-400-149

http://www.allianz.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

W7n

Az új SkodaRoomster
IÁI ÁLD MEG A HELYED!

Iliit II I ’l ’i(tel hit ') Itt

Szeretnéd a tér valódi élményét? Az új 
SkodaRoomster könnyedén hozzásegít 
vágyaid teljesüléséhez. A választható pano
rámatető és kanyarodást segítő fényszórók, 
az extra méretű szélvédő és a VarioFlex ülés
rendszer által biztosított 1780 l-es csomagtér 
mind-mind a kényelmedet szolgálja.

Kombinált átlagfogyasztás: 5,1-7,01/100 km 
CO2-ki bocsátás: 136-168 g/km

Skoda- 
márkakereskedőd:

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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^Golden Glob Trans
♦ műszaki vizsgáztatás

I

F

:-W- >
okmányirodái ügyintézés

■ ' /■ 2 U,....TvlvUvXlidvM V M Cl JLC11

ASZÓD, 2170. 
FALUJÁRÓK ÜtJA 44.

TeL.:O6-2O-9-24O-4OO
FAX..06-28-401-601

FIX, HOGY VELÜNK JÓL JÁR!
Nézzen be hozzánk szeptember10 - és december 31. között! FIX

FIX

FIX

IGNIS és SWIFT modellek vásárlása esetén
a thm: FIX hogy 2,99 % *

FIX FIX FIX

FIX

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

FIX FIX FIX FIX

FIX FIX FIX FIX

FIX FIX FIX FIX
* önrésztől és futamidőtől függően
"* a futamidő változhat árfolyam függvényében! FIX FIX FIX
Az Ön Márkakereskedője:

SUZUKI .■

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

Tel/Fax: 57/342-353
Tel/Fax: 28/504-110
Tel/Fax: 57/515-510
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A GÖDÖLLŐI
BB AUTÓSISKOLA KFT

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

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

GÉPJ ÁRM Ű VEZETŐ TANFOL YAMOTSZERVEZ.
KÖVETKÉZ* TANFOLYAM:

Pét*fi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola 

DECEMBERE. 15 ÓRA 
Előzetes érdeklődés: Kovács Péter szakoktatónál 

oüzogsiw
Vége a kréta korszaknak! ,y

éves elméleti oktatás 
számítógépes technikával párositva^^ííL 

100 % siker! **
Típusválasztási lehetőség:

Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot 
öiákoknak, kismamáknak, nagymamáknak 

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

(SZJA 36/A paragrafus)
Egyéb költség: vizsgadíj-\-eü-\-orvosi 

PLH-0021 AKKREDITÁCIÓS lajstromszAm: 0758

4& Richard Fritz Kft.
Az Aszódon 13. éve folyamatosan működő és fejlődő vállalatunk 

karbantartási és gumigyártó részlegébe 

felvételt hirdetünk!
Női munkaerőt keresünk!

Munkakör: üvegelőkészítő
Munkarend: három műszak
Feladat: autó oldalszélvédők szerelése, ragasztása, sorjázása 
Követelmények: szakmunkás bizonyítvány 
Javadalmazás: versenyképes fizetés, teljesítmény alapján

Jelentkezés; 2170 Aszód Pesti út 19/a
Személyesen kedden és csütörtökön 10 és 11 óra között. Telefon: 28 400-680; 28 500-053
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Newio
Díszállat és állateledel 

kereskedés
i 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383DÍSZÁLLAT

Akció!
A halak

10 %-kal
olcsóbban kaphatók!

- 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

FEKETE

^KETE-ffE®^
DIVATÁRU

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

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

FEHER
Divatáru 

Alkalmi és gyászruhák 
Telefon: (28)

ser ^23
- . 1 ,.i f~f~ i^i~- y

FEKETE ruhák
Kosztümök, blúzok, felsők, 

nadrágok, aljak, kiegészítők, 
Ingek 

EXTRA méretben is!

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

Nadrág, szoknya 
hosszfelvarrást vállalok!

MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ

TOYOTA
$

PEUGÍOT
S CITROEN -0 (KIA)

I KIA MOTORS

TEL/FAX: 06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57

HATVAN RÁKÓCZI ÜT 35
TEL/FAX: 06/37 344-926 ÉS 06/30 680-83-67

neráci www.megaprint.hu

SZÁMITÓGÉP+17" TFT MONITOR

bontott, 
gyári, 
utángyártott 
karosszériaelemek, kipufogók,
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T! AKCIÓNK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

olajok a 
e legolcsóbban!

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

SUZUKI
* iiménye

W mázná
HYUTiORi

http://www.megaprint.hu
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Egy ilyen ajándékkal biztosan meglepetést fog okozni...

Közeleg a karácsonyi aján
dékvásárlás ideje. Ilyenkor em
berek milliói rohannak boltról 
boltra, hatalmas a tömeg és a 
tolongás. íme egy ötlet, hogy ho
gyan lehet mindezt elkerülni 
úgy, hogy mégis igazi meglepe
tés legyen a karácsonyfa alatt.

Ön bizonyára sokat gondol
kodott már azon, mivel lepje 
meg szeretteit, ismerőseit bará
tait ajeles napokon. Biztosan azt 
szeretné, hogy az ajándékkal 
igazi örömöt, igazi meglepetést 
okozzon. De mi van akkor, ha 
nem lesz hasznos az ajándék? 
Nem azért töltött el sok időt az 
ajándékvásárlással ebben a ro
hanó világban - ahol Önnek is 
minden perce be van táblázva 
hogy ne legyen teljes az öröm, 
ne legyen teljes a meglepetés, 
igaz?

Van egy jó ötletünk milyen 
ajándékkal lepheti meg szeret
teit úgy, hogy garantáltan igazi 
örömet, igazi meglepetést fog 
okozni. Ajándékozzon szerette
inek hotelunk, a sárvári Ho
tel*** Arborétum szolgáltatá
saira vonatkozó részvételi je
gyet!

A részvételi jegy beváltását a 
megajándékozott személyre bíz
hatja: a jegyen ugyanis feltün
tetjük a beváltási határidőt, így a

kedvezményezett személytől 
mindössze egy előzetes telefo
nos egyeztetést kérünk az ér
kezés időpontjával kapcsolato
san (annak érdekében hogy a 
szállást le tudjuk a foglalni neki).

Ajándék ötleteink:
■ RELAX csomag: 3 nap/2 
éjszaka reggelivel a sárvári Ho
tel*** Arborétumban, sze
mélyenként két belépő a gyógy- 
és wellnessfurdőbe, üdvözlőital, 
idegenforgalmi adó 2007. febru
ár 28-ig történő beváltással: 
16.400 Ft/fo (kétágyas szobá
ban)
a KARÁCSONY EXTRA 

csomag: 5 nap/4 éjszaka reg
gelivel a sárvári Hotel*** Ar
borétumban, személyenként két 
belépő a gyógy- és wellness
furdőbe, egy üveg pezsgő beké
szítése a szobába, idegenforgal
mi adó - 2007. február 28-ig tör
ténő beváltással: 27.760 Ft/fo 
(kétágyas szobában)

Természetesen Ön egyedileg 
is összeállíthatja saját ajándék
csomagját a weboldalunkon 
(www. hotelarboretum.hu) talál
ható szolgáltatások közül.

Hogyan rendelheti meg az 
ajándék részvételijegvet?

Hívjon minket telefonon a 06- 

95 520-630-as számon vagy 
küldjön egy emailt az info@ ho- 
telarboretum.hu címre. Munka
társaink mindenben az Önök se
gítéségre vannak.

Amire szükségünk lesz: az ön 
neve, telefonszáma, postacíme, 
számlázási adatok, megajándé
kozott személy(ek) neve(i) és 
konkrétan a megrendelt szolgál
tatások.

Mennyi az átfutási idő, 
hogyan kapja meg a részvételi 
jegyet?. _

Eddigi tapasztalataink szerint 
a megrendelőink a megrende
léstől számított 5 munkanapon 
belül megkapják a részvételi je
gyet. Ön a szolgáltatás ellenér
tékét fizetheti átutalással vagy 
utánvéttel (utánvétes megren
delés esetén további 2.000 Ft 
postaköltséget számítunk fel). A 
részvételi jegyet postai úton 
ajánlott elsőbbségi küldemény
ként juttatjuk el az Ön által meg
adottpostacímre.

Befejezésül az Aszódi Tükör 
olvasóinak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog új 
esztendőt kíván a Hotel Arbo
rétum*** (Sárvár) valamennyi 
munkatársa és vezetősége!

(x)

hotelarboretum.hu
telarboretum.hu
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"Csak ezt a hivatást választanám"

Joggal vélem, ha az SZTK- 
ban, vagy “kint a városban” 
meghallják laboros Katika ne
vét, egyértelműen Kerényi Je
nemére, Piga Katalinra gon
dolnak. Pedig ennek a laboros 
jelzőnek a kiérdemlése nem is 
történt olyan egyszerűen, mint 
azt sokan gondolják!

Az egyik délután a kezdetek
ről kérdezősködtem. Ugyanis 
immár 40 éve annak, hogy a 
frissen érettségizett fiatal lány a 
Szakorvosi Rendelőintézetben 
kezdett dolgozni.
- Először a gazdasági osztályon 
végeztem adminisztrációs mun
kát. Azonban -mint minden pá
lyakezdő fiatal - én is önálló 
munkakörben akartam dolgoz
ni, mert azt gondoltam: az admi
nisztrációs munkakörben csak a 
kezemet használhatom, míg má
sutt a fejemet. Talán ezért is 
jártam végig csaknem az összes 
szakrendelést, mint szakképzett 
általános asszisztens. 1968-ban 
egy véletlen “beugrás” után, az 
akkori intézményvezető, Dr. 
Trizna Zoltán a rendelés végén 
megjegyezte: - Magát a Jóisten 
is laborosnak teremtette! Ezért 
tanulhattam hát végre a laboros 
általános asszisztensképzöben 
tovább, melyet kitűnő ered
ménnyel el is végeztem. A jó 
tanulásom oka az volt, hogy azt a 
munkát még a régi, valódi mód
szerekkel végezhettem. Ez 
ugyanis azt jelentette, hogy a 
pipettázás kézzel és szájjal tör

tént. így adagoltuk a vérbe a re
agenseket. Ez a többfunkciós fo
lyamat sokszor 2 -3 óra hosszat 
is eltartott. Ellentétben a mai 
korszerű automata géppel, mely 
40 perc alatt közli az eredményt. 
A vizeletvizsgálatok is hasonló 
módszerrel történtek. Ennek el
lenére naponta 60-80 beteg 
vizsgálatával végeztünk. Az 
eredmények csak délután 1 óra 
körül lettek készen. De ez az 
időpont máig sem változott meg. 
Közben többféle kémiai vizs
gálat is folyt. Mi akkoriban csak 
ketten dolgoztunk Tiborcz Sán- 
domé kolléganővel. A laborató
riumi munka igazi csapatmunka. 
Az asszisztenseknek kötelező 
egymás keze alá dolgozni. Itt 
nem lehet megállni, pihenni, 
mert a kémiai folyamatok - de 
legfőképp a betegek - nem en
gedik meg ezt a luxust. Míg az 
egyikünk a vérvétellel, és admi
nisztrációval foglalkozott, addig 
a többiek mikroszkópozással, 
vörösvértest, fehérvérsejt és 
trombocita számlálással vagy 
vizeletüledék vizsgálatával vol
tak elfoglalva. Délutánonként 
meg a beoltott békák vizeletéből 
terhességi vizsgálatokat végez
tünk.

Az egészségügyi ellátás szín
vonalának az emelkedése a labo
ratóriumi munkák számának az 
erőteljes növekedésében is le
mérhető volt. Akkoriban az 
aszódi járás összes községe hoz
zánk tartozott beleértve Zsám- 

bokot, és Galgagyörköt is. Ez bi
zony 40.000 fő ellátását jelen
tette. Az üzemorvosi szűrések 
főképp idény jellegűek voltak. 
Nagylétszámú intézmények 
kerestek meg bennünket. Pél
dául: az IMI, a Javítóintézet, a 
Ferromechanikai KTSZ, a Gal- 
gamácsaiTSZ.

A feladatunk igen sokrétű 
volt. Vércukor, vérkép, máj
funkciós, vizelet vizsgálatokat 
kellett elvégeznünk feszített 
tempóban, hiszen a termelés 
nem állhatott meg miattunk 
sehol sem. A feladatok speciális 
volta miatt sokszor feszes tem
póban készültünk a másnapi 
munkára. Mindenki tapasz
talhatta, hogy már kora reggel 
hosszú sorok várnak a külön
böző vizsgálatokra. Csupán 
akkor megkezdeni a sterilizálást, 
az anyagok kimérését, a gépek 
előkészítését, bizony katasztró
fához vezetne. A betegek közül 
sokan félnek, izgatottak, de a 
látszólag nyugodtak is szoron
ganak. Ezeket az embereket meg 
kell nyugtatni. Ezt pedig csak 
türelmes lélekkel, és hozzáállás
sal lehet.

Az aszódi laboratóriumot is 
elérték a változások. Az új és 
korszerű gépek beszerzése fo
lyamatosan történt. Számomra 
két gép munkája igen érdekes. A 
hematológiai automata pontos 
eredményt ad. Ez hagyományos 

Üzenet ________________________  
y 

Az Isten 10 parancsa

l.Én vagyok a te Urad, Istened: Uradat, Istenedet 
imádd és csak neki szolgálj!
2.1sten nevét hiába ne vedd!

r .

3. Megémlékezzél arról, hogy az Ur napját megszenteld.
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Néölj!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne lopj!
S.Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen! 
9.Felebarátod feleségét ne kívánd! 
10.Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánd!

(Forrás: Szent István népe imádkozik; AGRICOLA 
Kiadó és Kereskedelmi Kft. A Tízparancsolat teljes ül J
szövege megtalálható: Mózes második könyve, 20. 
fejezet 1-17.)

kémiai anyagokkal dolgozik. De 
míg mi 2,5 óra végeztünk a fel
dolgozással, ez 40 perc alatt 24 
anyaggal. A másik a kémiai au
tomata. Ez szűrést lát el, 1-2 óra 
alatt több százat. A folyama
tokat számítógép vezérli.

Laborunk manapság is ren
geteg vizsgálatot készít. Ponto
sabban fogalmazva: sok pontot 
termel, kevés emberrel. Köszön
hetően az ott dolgozó kolléga
nőimnek, és dr. Kertész Zoltán 
főorvos úr szakértelmének is.

Józan ésszel belátom: szük
ség van a korszerű, gyors, nagy
teljesítményű gépekre. Azonban 
nekem nagyon hiányzik az a fi
nom motorika, mely a hagyo
mányos laborasszisztensi mun- 
kátjelentette.

1989-ben - legnagyobb meg
lepetésemre - egészségügyi mi
nisztériumi dicséretben része
sültem. De szolgálati éveim alatt 
kaptam a bronz, az ezüst és az 
arany oklevelet is dr. Bodó Zsolt 
intézményvezető, igazgató rá
vezetése alatt.

Visszatekintve a 40 évre, mit 
összegezhetnék? Ha újra kezd
hetném, megint csak ezt a hiva
tást választanám. Egyrészt a be
tegekért, akik az ajtónk előtt sok
szor gyámolításra szorultak, 
másrészt a munkamániám miatt, 
mely szerencsére a mai napig is 
derűsen éltet.

Lejegyezte: Kovács István
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Egy kis nyelvelés
Igazgatónő vagy igazgató asszony?

A világ nyelveit különféle 
szempontok szerint szoktuk cso
portosítani. Ha a köztük lévő ro
konságot vizsgáljuk, akkor 
nyelvcsaládok szerint csoporto
sítjuk őket. Ha egyéb jellemző 
tulajdonságaikra akarunk rá
mutatni, akkor ún. tipológiai 
osztályzást végzünk, azaz 
nyelvtípusokat különböztetünk 
meg. Természetesen az egy 
nyelvcsaládba sorolt nyelvek 
között kimutatható, vagy leg
alábbis vélelmezhető valamiféle 
rokonság, az azonos nyelvtípus
ba tartozásnak azonban egyálta
lán nem kritériuma az, hogy az 
oda besorolható nyelvek között 
bármiféle rokonság legyen.

Tipológiai szempontból alap
vetően két nagy csoportot alkot
nak a nyelvtani nemeket megkü
lönböztető nyelvek, és azok, 
amelyek nem különböztetik 
meg nyelvtani rendszerükben a 
nyelvtani nemeket. A magyar 
nyelv azon nyelvek közé tar
tozik, amelyek nemek szerint 
nem tesznek különbséget a sza
vak között. Ez ősi sajátossága 
nyelvünknek, akármelyik 
nyelvcsaládba tartozónak is vél- 
jük/valljuk, ugyanakkor olyan 
nyelvek környezetében élünk, 
amely nyelveknek alapvető tu
lajdonságuk a nyelvtani nemek 
megkülönböztetése. A mai fel
gyorsult világban egyre na
gyobb a nyelvek egymásra gya
korolt hatása, így óhatatlan, 
hogy egy-egy nyelvünk ősi vo
násaitól idegen sajátosság buk
kan fel a mindennapi nyelvhasz
nálatban. Ilyen új vonás az is, 
hogy bizonyos esetekben - bár 
nyelvtani nemet nem alkalma
zunk - különbséget teszünk fér
fiak, illetve nők által betöltött te
vékenység megnevezésében.

Nagyban hozzájárul ehhez a 
társadalom jelentős mértékű át
alakulása is, hiszen nagyon sok 
olyan foglalkozás van, ahol ma 
már jelentős számban - vagy 
túlnyomó többségben - nők is 
dolgoznak, holott valamikor el 
sem tudták képzelni a hagyo
mányos társadalmi tagozódás 

miatt, hogy nők ezeket a mun
kaköröket betöltsék. Ilyen volt a 
pedagógusi és az orvosi hivatás, 
a katonaságról és rendőrségről 
nem is szólva. Ma már ezeken a 
területeken akár vezető beosz
tást is betölthetnek a gyengébb 
nem képviselői, s bizony a velük 
kapcsolatos megnevezések, 
megszólítások időnként próbára 
tesznek bennünket.

Felmerül a kérdés, hogy ami
kor egy intézmény női nemhez 
tartozó igazgatójának titulusát ki 
akaijuk fejezni, mikor járunk el 
helyesen? Azt kell-e mon
danunk, hogy igazgatónő vagy 
csupán igazgató? A magyar 
nyelv hagyományai alapján ez 
utóbbi lenne a természetes, de 
számtalan ellenpélda van mai és 
korábbi nyelvhasználatunkból 
is. A sokistenhitre épülő polite- 
ista világszemléletben nő és férfi 
istenek egyaránt vannak. így 
például beszélhetünk istenekről

Corinne Hoffmann:

AJÁNLATA Afrikai szeretők
Ha az ember szerelmes lesz, 

másként ítéli meg választott 
partnerével való kapcsolatát, 
mint azok, akik kívülről látják 
azt. A realitás háttérbe szorul, 
szinte kizárólag az érzelmek do
minálnak. Jó példa erre ajánlati 
könyvünk, amit szinte végletnek 
is gondolhatunk. Egy jó kis 
szappanoperás kezdéssel indul a 
regény: Corinne, ez a huszonhét 
éves jómódú, Svájcban élő üz
letasszony szafarira érkezik a 
barátjával Kenyába. A nyaralás 
során, Mombasába igyekezve, a 
kompon megpillant egy maszáj 
férfit, akibe első látásra bele
szeret. Ezt követően a hátralévő 
egy hete csak arról szól, hogyan 
kerülhetne közelebbi kapcso
latba ezzel a férfivel. Mire letelik 
a hét, már tudja: visszatér ebbe 
az országba, mert afrikai válasz
tottjával kíván élni.

és istennőkről. Vagy: grófról, lasztandó a foglakozást és a fog- 
grófiiőről; báróról, bárónőről; lalkozáson belüli beosztást. Pl: 
íróról, írónőről; színészről, szí- tanárnő, de ha egyben igazgató 
nésznöről. Később a tanító mel- is, akkor igazgató asszony; dok-
lett meghonosodott a tanítónő, a 
tanár mellett a tanárnő megne
vezés is.

A megnevezéstől alapvetően 
elkülönült és még valamennyire 
napjainkban is elkülönül a ve
lük kapcsolatos megszólítás. A 
férfiak megszólításához hagyo
mányosan kötődik az úr szavunk 
pl. tanár úr, igazgató úr, doktor 
úr stb., míg a nők esetében ha
gyományosan az asszony szó
alak lenne a természetes, hiszen 
nyelvünkben a szó a mai napig is 
nem csupán a másik nemtől tör
ténő megkülönböztetés eszköze, 
hanem a felnőtt nő megnevezé
seként vagy pedig választékos 
megszólításként is tovább él. 
(Magyar értelmező kéziszótár; 
Akadémiai Kiadó 2003; 60. 
oldal, második jelentés.) így 
csak tanácsolni lehet, hogy ahol 
mód van rá és a használat sem 
erőltetett, maradjon meg az úr és 
asszony szavunk a megszólítás 
részeként, esetenként különvá-

Aki azt gondolja, mindez csak 
a képzelet szüleménye, téved. A 
szerző saját életének egy sza
kaszát osztja meg az olvasóval. 
Az említett nyaralást követően, 
alig fél év elteltével visszatér az 
országba, és feleségül megy ál
mai harcosához.

A regénynek köszönhetően 
megtudhatjuk, hogyan él ez a 
népcsoport, milyenek a szoká
saik, mekkora túlélési esélyei 
vannak, ha maláriajárvány tör 
ki, hogyan, milyen körülmények 
között szül egy nő - Corinne 
ugyanis lánygyermekkel aján
dékozza meg választottját - és 
hogyan fogad be a falu egy ide
gent.

Corinne ma ismét Svájcban él, 
leányával, Nairopival, Három és 
fél évi házasság után döntött 
úgy, hogy elhagyja férjét és Ke
nyát. Az ok prózai, ezt Európá

tomö, de ha egyben mondjuk 
egy rendelőintézet igazgatója is, 
akkor szintén az igazgató asz- 
szony kifejezés az elegánsabb, 
választékosabb. Ezek után fel
tehető a kérdés: mit tegyünk ab
ban az esetben, ha a vezető 
mondjuk, nő, de már nem kife
jezetten fiatal és nem fékezett? 
Esetenként fura lenne a kis
asszony megszólítás használata. 
Éppen ezért - mivel az asszony 
szavunk a felnőtt nő megnevezé
sére is szolgál - ebben az esetben 
is nyugodtan alkalmazható az 
asszony, asszonyom megszólí
tás.

Ha mégsem érezzük az adott 
helyzetben helyénvalónak az 
imént ajánlott formulát, akkor 
következik az a feladat, hogy ki
találjunk valamit a helyzet meg
oldására. Ilyenkor esetenként 
használhatjuk a beosztás megne
vezésének alkalmazása nélkül a 
hölgyem megszólítást is. -G-l 

ban is meg lehet találni, úgy 
hívják, hogy féltékenység. Ez 
hatalmasodott el a végén annyira 
a férfin, hogy végül azt is 
megkérdőjelezte, hogy tőle van 
a gyermek.
A szerző a hazaérkezését 

követően elvált a férjétől, de a 
mai napig támogatja annak 
családját. Ajálnlati könyvünk a 
német nyelvű könyvpiac egyik 
legnagyobb sikerévé vált, és egy 
idő múlva a megfilmesítést sem 
kerülhette el.

Rácz Zoltán

ORVOSI ÜGYELET:
20 9271-171

a ■
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Advent
jjj

Történelmi déja vu

Volt egyszer (hol nem volt?) 
egy kis nép, a nagy birodal
mak árnyékában. Hosszú
hosszú vándorlás után talált új 
hazára Kánaán földjén. Ti
zenkét vezérük tizenkét törzset 
vezetett, így telepedtek le. Ké
sőbb a vezéreket Isten válasz
totta király váltotta fel, aki 
megalapította az ország fővá
rosát, és megvetette az isten
tisztelet alapjait. Fia, aki kö
vette őt a trónon, Istenhez mél
tó házat: templomot építtetett a 
kultusz méltó megünneplésé
hez. Évszázadokon át e temp
lomban gyűltek össze a nép fi
ai, hogy hálát adjanak, áldoz
zanak annak, akinek minde
nüket: életüket, népüket, hazá
jukat, hitüket, egységüket 
köszönhették. Az idegen nagy
hatalmak sokszor próbálták 
őket leigázni. Támadásuk fő 
célpontja mindig a templom 
volt. A diktátorok nagyon jól 
tudták: ha nincs templom 
nincs hit; ha nincs hit, nincs 
egység; ha nincs egység, ha 
megosztottad a népet: uralkod
hatsz. A végső csapást a babi
loniak mérték az országra: a 
templomot lerombolták, az ér
telmiséget: papokat, írástudó
kat, a nép szellemi vezetőit ki
irtották, elhurcolták. Az or
szágban csak az egyszerű nép 
maradt, templom, pásztorok, 
tanítók nélkül. Az emigráció
ban azonban felvirágzott a 
szellemi élet, és a vágy a haza
térés után. Ötven évnek kellett 
eltelnie, hogy ez bekövetkez
hessen. Hatalmas várakozás
sal indultak haza az emig
ránsok, kitörő lelkesedéssel, 
hogy újjáépíthetik országukat, 
újjáépíthetik a templomot. A 
valóság azonban nem szár
nyalt úgy, mint az álmok... A 
túlélésért kemény küzdelmet 
kellett folytatni. Újabb húsz 
évre volt szükség, hogy a nép
nek anyagi és lelki ereje le
gyen ismét felépíteni a temp
lomot, egy sokkal szerényeb
bet és kisebbet, mint amilyen a 
salamoni volt...

A fogságban dédelgetett 
álom - a régi, testvéri egysé
gen alapuló társadalmi rend 
visszaállításáról - álom ma
radt. A gazdag családok poli
tikai és gazdasági befolyásra 
tettek szert, a szegények még 
jobban elnyomorodtak, az a 
veszély fenyegette őket, hogy 
adósrabszolgaságra jutnak, 
mert tartozásaikat nem tudták 
megfizetni. A befolyásos kö
rök lojálisak voltak az unió
hoz, melyhez az ország tarto
zott: a Perzsa Birodalomhoz. A 
szegények, és a prófétai körök 
függetlenségre törekedtek. 
Perzsaellenes felkelésekre is 
sor került...

Telt, múlt az idő... Jöttek új 
hódítók, és új szabadsághar
cok, új bálványok és új kísér
tések, de az álom a testvéri
ségről, az egységről, a békéről 
és az igazságosságról tovább 
élt a próféták szavában: 
„íme napok jönnek, mondja 
az Úr, amikor igaz sarjai 
támasztok Dávidnak.
Királyként uralkodik majd, 
bölcsen kormányoz, s gondja 
lesz a jogra és az igazságra 
az országban. ” (Jer 23,5)

Kellett a remény, mert újabb 
unió kebelezte be az országot: 
a Római Birodalom. A társa
dalom megoszlott. Két párt ci
vakodott egymással: a szad- 
duceusok és a farizeusok. Ki
békíthetetlen ellentétben vol
tak egymással. Előbbi a főpa
pok pártja volt, s mivel a főpap 
kinevezéséhez Róma jóváha
gyása kellett, képzelni lehet, 
mennyire motiválták őket a 
nemzeti érdekek, a vallási ha
gyományok. Luxusszinten élő 
réteg voltak, világias gondol
kodásúak, nem jutott fel hoz
zájuk a nép sóhaja. A farize
usok és írástudók voltak azok, 
akik őrizték a hagyományt, 
szigorúan ragaszkodtak a mó
zesi törvény előírásaihoz, 
egyedül ebben látták a nemzet 
megmaradásának esélyét. Ám 
ami kezdetben megtartó erő
nek bizonyult, az később az 
emberség gátjává vált. A Tó
rától végül már nem látták a 
nemzetet, az embert, aki hitre, 
reményre, irgalomra, igazsá
gosságra szorult. Az egész or

szág megváltásért kiáltott: 
„Az nem lehet, hogy annyi 
szív
Hiúban onta vért,
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő, 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Mégjöni kell, mégjőni fog 
Egy j°bb kor, melly után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. ”

Hogyan fog eljönni ez az új 
kor? Mi kell hozzá? Forra
dalom? Öngyilkos merénylet? 
Demokrácia, szólás- és sajtó
szabadság? A próféták egyér
telműen tanúskodnak arról, 
hogy nem politikai döntések
nek, nem az ember erőfeszíté
seinek a következményeként, 
de van szabadulás:
„Nézzétek, a szolgám, akit

Szívmosás
Nem simult hát szívre szivacs, 
azért vagy te száj, 
hogy hallgass.
Hallani vagy mindent, te fül, 
jól csinálod, de legbelül. 
Akkor is, ha nem mutatod, 
elvásik a hallócsontod.

Elvásol a fájdalomba, 
beletettek egy zacskóba, 
onnan halljál, abban hallgass, 
akármikor szárnyra kaphass. 
Zörgő nejlon, ha elrepül, 
hogyan mászol ki egyedüli

Talán kellesz, mégsem dob el, 
mihez kezd egy koszos szívvel! 
Ha megtartja, és legyőzi, 
vele a port majd letörli, 
régi képnek álló porát, 
üli elmúlt idők torát. 
Részegen, ha kidől a bor, 
kéznél a szív éppen jókor. 
Erre is jó, arra is jó, 
hogyha megtelt, csavarható. 
Azért leszel száj, hogy ihass, 
amikor a szív csak szivacs.

Karós Lukács

támogatok..........Bár a mi
betegségeinket viselte,
És a mi fájdalmaink nehe
zedtek rá, mégis Istentől meg- 
vertnek néztük,
Olyannak, akire lesújtott az 
Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták 
át,
Ami békességünkért érte utol a 
büntetés,
Az ő sebei szereztek nekünk 
gyógyulást.
Mi mindnyájan, mint a juhok 
tévelyegtünk,
Ki-ki a maga útjára tért, 
És az Úr mégis az ö vállára 
rakta mindnyájunk gonosz
ságát. "(íz 42; 53,4-6)

Marana Tha! Jöjj el, Uram, 
Jézus!
*az ajelenség, amikor azt érez
zük, hogy azt a bizonyos dol
got már megcselekedtük ko
rábban, még akkor is, ha nem 
tökéletesen emlékszünk rá.

Lorencz Klára

Örök búcsú
Léptem alatt az aranyos avar 
zizzenve pihen,
Mellyen tört reménnyel 
keresztemet vittem.

Egyedül sétálok.
A távolból egy fehér fénysugár 
megpihenni hív.
Vágyom vele menni, de 
vágyom az életet is.

Egyedül vagyok, de 
nár nem kereslek többé, 
örök búcsút intek hát neked. 
Neked, ki a hűségemet 
oly könnyen dobtad el, 
Mint amikor a pitypangvirágra 
a szél rálehel.

A lelkem mélyén most 
a jó és a rossz csatázik, 
olykor a mélybe szállók, mint a 
gyöngyhalász,
A szenvedés felemel, de 
többször megaláz.

Probocskai Erzsébet
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Apáid sírján táncolsz!
„ Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak..."

Csakugyan? Szegény Petőfi, 
ha látná a háborús emlékművet 
esténként, nagyon föl lenne há
borodva. Hogy miért? Mert ami 
ott folyik, az egyszerűen gya
lázat.

Emlékművet kimagasló szel
lemi és fizikai tettek, hősiesség 
emlékére vagy soha meg nem is
mételhető bűn miatt szoktunk 

Halottainkra emlékeztünk

A Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete szervezé
sében 2006. október 31-én a déli harangszó után koszorúzták meg a 
Régész úti Hős katonák kopjafáját. A megemlékezés gondolatait dr. 
Sánta János katolikus plébános mondta el. Képünkön a Városi 
Nyugdíjasklub tagjai koszorúznak. Kép és szöveg: Sztán István

Szép aszódi hagyomány, hogy a képviselő-testület tagjai Ha
lottak Napján gyertyát gyújtanak az I. Világháborús emlékmű
nél, így tisztelegve az aszódi hősi halottak emlke előtt. Idén 
október 31-én 18 órakor lobbantak föl a kis gyertyák lángjai.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

emelni. Sok köztéri szobrunk is 
ilyen, de ezért állnak - ha tönkre 
nem teszik őket - szeretteink 
síremlékei is kint a temetőkben.

Hányatott sorsa volt a Szabad
ság téren álló világháborús em
lékműnek. Olyan, mint XX. szá
zadunké. Az első világháború 
aszódi áldozatainak emlékére 
állították fel, majd „eltakarítot
ták”, mint a proletár internacio
nalizmus eszmerendszerével el
lenkező jelképet. Helyére sze

gény Niké, a görög győzelem
istennő modem szobra került, 
amit megjelenése pillanatától 
közutálat vett körül. Nem illett a 
térre. De nem ez volt a legrosz- 
szabb, hanem az, hogy minden 
aszódi család, amelyiknek hoz
zátartozója szerepelt az emlék
mű névsorában, sértve érezte 
magát. Teljes joggal! Mindany- 
nyiunk örömére szolgált, hogy 
végül az eredeti emlékművet - 
kiegészítve a II. világháború ál
dozatainak nevével is - újra föl
állították régi helyén. Azóta sok
szor látom ott égni az emlékezés 
gyertyáit, hervadni a koszorúkat 
azok emlékére, akiknek még a 
sírja sincs sehol.
És látom ott a Honfoglalás 1100. 
évfordulójára állított emléktáb
lát is, néha virággal, néha anél
kül.
Emléktábla és emlékmű: me- 
mento mindkettő. Amíg állnak.
Gyakran járok arra. Látom az 
elhajigált kólás és sörös dobo
zokat és üvegeket, esténként pe
dig a gördeszkázó és bicikliző 
ifjúságot. Láttam már autóval 
rutinozó fickót is.
“Avagy virág vagy te, hazám 
ifjúsága?” - kérdezte Babits va
laha. Miféle emberré neveltük 
mi, felnőttek azt a nemzedéket, 
amelyik sörpartira és deszka
bemutatóra gyűlik esténként az 
emlékmű köré?

Voltam olyan megemlékezé
sen, amelynek idején csak na

gyon nehezen volt hajlandó föl
fogni a szórakozásra gyülekező 
társaság, hogy nincs helyük ott! 
Azt sem tudják, hol vannak. 
Hogy talán a dédpapa neve is ott 
van az emléktáblán, ahová - de 
jó vicc! - a koszorú helyére egy 
üres italos flakont akasztanak. A 
koszorút meg a bokor hegyére... 
Az emlékmű egyre jobban 
tönkremegy. Környéke gondo
zatlan, fölveri a gaz a kilazult kö
vek közeit. A kövek törnek, re
pednek: hiába, nem ilyen igény
bevételre készültek.
Nem vígasztal, hogy Budapes

ten is kerítéssel kellett elzárni a 
biciklisek és gördeszkások elől a 
Hősök terén az Ismeretlen Kato
na sírját. Az aszódi emlékmű ne
vei nem ismeretlenek! Apái em
lékét gyalázza, aki ott tombolja 
ki magát!

Szeretném, ha a téren álló Pol
gármesteri Hivatal urai, azaz vá
rosunk vezetői fölszámolnák az 
áldatlan állapotokat. Talán ha 
megkérnék a polgárőröket vagy 
a rend őreit, hogy néha jáljának 
arra, és küldjék el a nem oda illő 
viselkedéssel tüntetőket.... Ezt 
különben eddig is meg lehetett 
volna tenni.

A demokrácia ugyanis nem 
diktatúrát jelent, hanem rendet, 
amelyben az emberi értékek 
megcsúfolását a társadalom is 
bünteti.

Hőnigné Zádor Éva Mária

Dandártábornok lett 
lapunk egykori szerkesztője

A Magyar Köztársaság elnöke Dinnyés László nyugalmazott 
ezredest, lapunk egykori főszerkesztőjét 2006. október 23-i 
hatállyal dandártábornokká nevezte ki.
Szerkesztőségünk ezúton gratulál a kitüntetettnek.

Köszönet
Szeretném megköszönni annak az 591 választópolgárnak a bizal

mát és szavazatát, akik az október 1-jei önkormányzati választáson 
rám is adták szavazatukat. Annak ellenére, hogy ez a szavazatszám 
a mandátumszerzéshez nem volt elegendő, aktívan szeretnék dol
gozni városunk fejlődéséért. Külső delegáltként a városszépítö és 
környezetvédelmi bizottságban vállaltam feladatot. A városveze
tésnek jó döntéseket, sikeres munkát kívánok. Szilágyi Zita Mária



24 Aszód*TÜKÖR 2006. NOVEMBER.

Szakorvosi rendelőintézet: szükség van a kistérség segítségére
A Galga mentén élők közös érdeke az intézmény működése

A kistérség önkormányzata
ihoz fordult Aszód, hogy csök
kenthető legyen a Szakorvosi 
Rendelőintézet termelte hi
ány. Az intézmény az egész
ségügy ellehetetlenülése és az 
elégtelen állami finanszírozás 
miatt került bajba. Ameny- 
nyiben a többi település nem 
járul hozzá a működtetés költ
ségeihez, a város a rendelő 
fenntartását átadhatja a me
gyei önkormányzatnak, ez 
azonban a későbbiekben akár 
az intézmény bezárását is 
eredményezheti.

A Szakorvosi Rendelőintézetre 
szükség van. Bizonyítja ezt a 
több tízezres évi betegforgalom. 
Ha megszűnne, akkor több tíz 
kilométer távolságra utazhat
nánk laborvizsgálatra, röntgen
re, szakrendelésre. Az intézet 
fenntartása korábban sohasem 
kérdőjéleződött meg. Két- 
három évvel ezelőtt azonban 
olyan kormányzati intézkedések 
léptek életbe, amelyek miatt 
egyre nagyobb hiány keletke
zett, keletkezik. Folyamatosan 
változik az OEP-finanszírozás 
is, ami újabb és újabb pénz
elvonásokat jelent. Erre csupán 
egy jellemző példa: 2006. július 
1 -tői egy kormányrendelet az el
számolható maximális teljesít
ményt 95 %-ban határozta meg. 
Ez azt jelenti, hogy ha a rendelő
intézet egy adott betegszám fö
lött - a számítás alapját a 2005- 
ös teljesítmény adta - teljesít, 
arra már nem kap állami norma
tívát.
Az előző képviselő-testület - 

amikor észlelte azt, hogy a ren
delőintézet folyamatosan és 
egyre nagyobb likviditási gon
dokkal küszködik - rendszeres 
pénzügyi beszámolót kért, végül 
megrendelte az intézmény teljes 
gazdasági és szakmai átvilágí
tását. A ciklusváltás miatt azon
ban már nem tudott a DNA Kft. 
jelentésével érdemben foglal
kozni, ez a jelenlegi képviselő
testületre maradt.

Az október 26-i képviselő
testületi ülésen elsősorban e

A megyei fenntartásba kerülés akár a bezárást is hozhatja
vizsgálat tartalmi lényeivel fog
lalkozott a grémium, de termé
szetesen szóba került az is, mi
lyen azonnali lépéseket tegyen 
az önkormányzat. A jelentéssel 
kapcsolatban Gyárfás Zsuzsa, a 
pénzügyi bizottság vezetője a 
többi bizottsági tag véleményét 
tolmácsolva elmondta, nagyon 
alapos és jól hasznosítható 
anyagot tett az asztalra a megbí

Barátok közt

Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő, az Európai Parlament 
Lengyel-Magyar Baráti Tagoza
tának alelnökeként október 17- 
én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója al
kalmából Lengyelországba, 
Lódzba látogatott. Meghívói 
voltak Tadeusz Kaczor, Magyar
ország Lódzban működő tiszte
letbeli konzulja és Lódz megyei 
város föpolgármestere, dr. Jerzy 
Kropiwnicki. A meghíváshoz 
csatlakozott a Magyar Köztár
saság krakkói fökonzulja, Nagy- 
iványi Zoltán is, aki a krakkói 
ünnepi estre hívta Tóth Gábor 
alelnök urat. A 17-i krakkói est 
méltó bizonyítéka volt a len
gyel-magyar történelmi rokon- 
szenvnek és barátságnak, majd a 
18-i lódzi program is ezt erősí
tette. A gazdag program kiemel
kedő eseménye volt a lódzi ka- 

zott cég. A bizottság ezt is fel
használva szedte négy pontba a 
javaslatokat. Eszerint a főorvos 
asszony folytasson le vizsgálatot 
a személyi felelősség megál
lapítására (Mint arról előző szá
munkban beszámoltunk, a jelen
tés súlyos pénzügyi szabályta
lanságokat is feltárt, köztük 
olyat is, amely miatt az előző 
képviselő-testület nem valós ké

tedrálisban elhelyezett emlék
tábla avatása és szentelése.
Magyarországon a lengyel 

Szejm képviseletében Marék 
Jurek elnök úr, a lengyel Sze
nátus képviseletében Bogdán 
Borusewicz elnök úr viszonozta 
a látogatást október 24-én. Bu
dapesten csatlakozott hozzájuk 
Joanna Stempinska asszony, a 
Lengyel Köztársaság magyar
országi nagykövete. A lengyel 
küldöttek az Új Köztemető 301- 
es parcellájában tisztelegtek az 
56-os forradalom hősei és áldo
zatai előtt, és látogatást tettek dr. 
Sólyom László köztársasági el
nök úrnál. Dr. Szili Katalin 
házelnök díszebéden fogadta a 
delegációt, majd ezt követően 
dr. Erdő Péter, bíboros prímás 
várta a vendégeket az Esz- 
tergom-Budapest Főegyház
megye épületében. B.E. 

pet kapott az intézmény pénz
ügyi helyzetét illetően - a szer
kesztő megjegyzése) és dolgoz
zon ki intézkedési tervet. A bi
zottság javaslata között szere
pelt, hogy hogy az önkormány
zat belső ellenőre végezzen utó
ellenőrzést a rendelőintézetnél.

Természetesen a legfontosabb 
kérdés az, hogyan biztosítható a 
rendelő működtetése. A bizott
ság úgy látta, az önkormányzat
nak három lehetősége van. Az 
egyik az, hogy a működtetést át
adj a a megyének. Ebben az eset
ben azonban számolni kell azzal, 
hogy a veszteséges működés mi
att a megye egy idő után bezárja 
a rendelőt, ami több tízezer em
ber ellátatlanul maradását jelen
ti. A másik lehetőség, hogy az 
intézmény fenntartását Aszód 
továbbra is egyedül vállalja ma
gára, ám ezzel a város költség
vetési egyensúlya is veszélybe 
kerülhet. A harmadik lehetőség 
- amelyet a bizottság is javasolt 
-, hogy az önkormányzat kérje a 
kistérségi települések hozzájáru
lását, érvelve a betegadatokkal. 
Ezek egyébként igen beszéde
sek. A Szakorvosi Rendelő szol
gáltatásait csupán 30 %-ban ve
szik igénybe az aszódiak, a bete
gek 17 %-a kartali, 10 %-a túrái, 
a többi százalék a kistérési tele
pülések, illetve területen kívüli 
községek betegeiből tevődik 
össze.

A kistérség településeitől az 
előző képviselő-testület is pró
bált hozzájárulást kicsikarni a 
rendelő működtetéséhez - kevés 
sikerrel. Ugyanakkor nem lehet 
tudni, hogy ezek a kérelmek el
jutottak-e a képviselő-testüle
tekig vagy csupán a polgármes
terek tudtak róla. A segítségre 
mindazonáltal nagyobb esély 
van, hiszen egy éve működik az 
Aszódi Kistérség Önkormány
zatainak Többcélú Társulása, s 
talán ezen keresztül könnyebb 
lesz aszódnak is megértetni, a 
rendelőintézet fenntartása a Gal
ga mentén élő emberek közös 
érdeke.

R.Z.
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Pályázati felhívás 
az Aszódi Tükör szerkesztői tisztére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Aszódi Tükör önkormányzati havilap felelős szerkesztői 
feladatainak ellátására, valamint Aszód Város honlap szer
kesztésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

A lap kiadója Aszód Város Önkormányzat.
A wvvw.aszod.hu domain név tulajdonosa Aszód Város 

Önkormányzata
A lap évente legalább 12 alkalommal, 2.500 példány

ban, A4-es formátumban jelenjen meg, min. 13 oldal köz
szolgálati tartalommal, ezen belül az önkormányzati hírek 
a hírközlés szabályainak megfelelően. A teljes terjedelem 
legfeljebb 30 %-a lehet reklám.

A pályázat feltételei:
- újságírói, szerkesztői gyakorlat, referenciamunkák,
- a pályázat tartalmazza a lap szerkesztésére, működteté
sére vonatkozó pályázói elképzeléseket, szerkesztési elve
ket, rovatterveket, adjon tájékoztatót a közreműködők
ről, marketing tevékenységről.

-Apályázó feladata a lap teljes kivitelezési folyamatának és 
lakásonkénti terjesztésének vállalása, valamint Aszód 
Város honlapjának szerkesztése, heti frissítése saját esz
közzel.

- A pályázó a pályázatban jelezze az általa igényelendő 
önkormányzati támogatás mértékét.
- Az újsággal kapcsolatban valamennyi kiadási kötele
zettség és bevétel a felelős szerkesztőt illeti meg.

-Az önkormányzati havilap felelős szerkesztői feladatának 
ellátása, valamint a honlap szerkesztése, frissítése 2007. 
január 1-jétől határozatlan időtartamra történik, 90 napos 
felmondási határidővel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. december
11.16  óra, személyesen vagy megbízott útján.

A pályázatok bontásának helye: Aszód Város 
Önkormány-zat Polgármesteri Hivatal tanácsterem.
Ideje: 2006. november 12.9 óra
Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Aszód Város Önkor
mányzat polgármestere

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen le
gyen feltüntetve: „Aszódi Tükör és Aszód város honlap szer
kesztése”.

Elnézést kérek mindazoktól, akinek az írása 
most terjedelmi okok miatt nem jelent meg. 

Természetesen a decemberi számban 
olvashatók lesznek. Megértésüket köszönöm!

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

"Egy cipősdoboznyi jóakarat"
Az Aszódi Keresztény Asszonyok Koordinációs Bizottsága 

ezúton tájékoztatja Aszód polgárait, hogy „Egy cipősdoboznyi 
jóakarat” címmel jótékonysági gyűjtést szervez.

Célunk: Példát és lehetőséget adni gyermekeinknek, hogy 
átélhessék a másokért érzett felelősség fontosságát és az adako
zás örömét!

Az akció lényege: gyermekeinkkel közösen vegyünk egy üres 
cipősdobozt és vonjuk be karácsonyi csomagoló papírral. Az 
elkészült díszdobozt töltsük meg hasznos ajándékokkal. E 
közös tevékenység során elmondhatjuk Karácsony üzenetét, a 
tartalmas élet titkát: ne magunk körülforogjunk, hanem legyünk 
érzékenyek a körülöttünk élők iránt, ahogy azt a Mindenható 
Isten Fia elküldésével irányunkba is tette!

A doboz tartalma:
- Ne haladjameg az 1000 forint értéket!
- Csak olyan édesség, írószer, játék, könyv, pipere kerüljön bele, 
amelyet mi magunk is szívesen fogadnánk!
- Aj áték, könyv lehet használt, de új szerű állapotú is!
- Ne kerüljön romlandó vagy folyékony holmi a dobozba! 
Kedves üdvözletét is rejthetünk az aj ándékozott számára!

A dobozok szétosztása: Az adományokat a helyi önkormányzat 
Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködve a helyi rászoruló 
gyermekek részére juttatjuk el.

A dobozok leadásának határideje: 2006. december 13.

Gyűjtőhelyek és személyek:
Evangélikus Gyülekezet: Detre Jánosné 
Katolikus Gyülekezet: Lorenz Klára
Református Gyülekezet Vincze Etelka 
Baptista Gyülekezet: Kovácsné Blaskó Mariann

Az akcióhoz felekezeti hovatartozás nélkül bárki csatlakozhat!
További információt nyújt Kovácsné Blaskó Mariann 
(06 20 886-1784) az akció koordinátora.

Örüliünk e?vüH a várói 
karácíonvíájának!

Várunk mindenkit december 16-án 
szombaton a Szabadság térre 

(rossz idő esetén a volt Tiszti Klub udvarára) 
PROGRAM: 14 ÓRÁTÓL

BENNE: JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR, MEGLEPETÉSMŰSOR, 
KARÁCSONYI DALCSOKOR

Ha van használt, már felesleges játék az 
otthonában, amelyet szívesen adna tovább 

rászoruló gyermekeknek, gyermekintézményeknek, 
kérjük hozza el!

Mert egy apróság Is nagy örömet adhat
na szeretettel adják!

■MHmnmemi

A_wvvw.aszod.hu
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Zöld asztal melletti küzdelem
A kicsiknél a püspökhatvaniak 

forgatták legjobban az ütőt

November 11-én amatőr asztalitenisz verseny zajlott az egyesület 
rendezésében az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 
tornatermében, melyen a következő eredmények születtek:

I. korcsoport:
1. KoczmanAkos (PüspökhatvanAlt. iskola)
2. CzifraBenjámin (Püspökhatvan Alt. iskola)
3. KrecsmarikPatrick (Evangélikus Gimnázium Aszód)

Fiat Punto 1998-as évjáratú, bordó metál, 5 ajtós 36.000 km-el, 
újszerű, megkímélt állapotban eladó Aszódon. Friss műszaki és 
zöldkártya. Érdeklődni: 28 400-098; 20324—9576.
Vállalkozók figyelem! Elektronikus adóbevallását, könyvelését 
bízza szakemberre. Regisztrált mérlegképes könyvelő.
Telefon: 20 979-0540
Versegen parasztház eladó. Érdeklődni: 20 5566-128
Bank értékesítési képviselőket keres megbízásos jogviszony
ban. Feladat: lakossági termékek (számlanyitás, jelzáloghite
lek, személyi hitelek) értékesítése teljes banki háttérrel és cím
anyag segédlettel. Előny: értékesítésben szerzett tapasztalat. 
Érdeklődni: 06 70 361-4291

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
ILkorcsoport:
1. Koczman Bálint (Püspökhatvan Alt. iskola)
2. Rácz Olivér (Csengey G. Alt. iskola Aszód)
3. Kaszás Viktor (Csengey G. Ált. Iskola Aszód)
II. korcsoport lányok:
1. Tóth Enikő (Csengey G. Ált. Iskola Aszód)
2. Kovács Éva (Csengey G. Alt. Iskola Aszód)

III. korcsoport:
1. Jedi Szabolcs (Aszód Javítóintézet)
2. PásztorNorbert (Aszód Javítóint
3. Zvekán Tamás (Aszód Javítóintézet)

IV. korcsoport:
1. Ocsovay Dávid (Petőfi S. Gimn. Aszód)
2. Veres Balog Ádám (Petőfi S. Gimn. Aszód)
3. Braun István (Aszód)

Felnőtt férfiak:
1. Zséli Gyula
2. Racki László
3. Szalay Attila
Felnőtt nők:
1. Budavári Erika
2. Dániel Jánosné

Az egyesület december 15-én pénteken 19 órai kezdettel filmvetí
téssel egybekötött klubnapot tart a Művelődés Háza kamaratermé
ben a 2006.év egyesületi eseményeiből, melyre minden érdeklődőt 
szeretettelvár! Nyíry Zsolt

elnök

10%
_ _ _ _ _ _ kedvezmény!_ _ _ _ _

Tápok, konzerVek, fagyasztott termékek, 
kiegészítők, ápolási cikkek 

széles Választékával
Várjuk kedves Vásárlóinkat!

EGÉSZ ZSÁK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
5 % KEDVEZMÉNY!
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Rollerrel a Bécs-Budapest maratonin
Október 23-án Budakesziről 

érkezett a Városligetbe a 
Bécs-Pozsony-Budapest szu- 
permaraton mezőnye. Közvet
lenül az aznapi győztes fotó mö
gött suhantam be a célba.

Hegymenetben... ...és a budapesti befutón

Az Aszódi Tükör júliusi szá
mában olvashattak arról, hogy 
rollerrel készülök erre a meg
mérettetésre, és támogatókat ke
resek a jelentős költségek fede
zésére. Most meg is ragadom az 
alkalmat, hogy megköszönjem a 

Mikulás-kupa tollaslabdázóknak
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület 
tollaslabda villámtomát rendez gyermekek és 
felnőttek részére.
A verseny időpontja:
2006 december 9. (szombat)
9 óra: gyermek verseny
11 óra: felnőtt verseny
Helyszíne: a Javítóintézet tornaterme
Nevezési díj: gyermekeknek, egyesületi 
tagoknak ingyenes, felnőttek részére 500 Ft/fő

Nevezni a helyszínen lehet 8,30-ig a gyermek, 
10,30-ig a felnőtt versenyen indulóknak.

Korona cukrászda, az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület és a 
képviselő-testület Művelődési 
Bizottságának segítségét.

A két rolleros - egy barátom
mal együtt indultam, és persze 

ott volt velünk autós kísérőnk is 
- nevezését csak kerékpártúra 
kategóriába fogadták el a ren
dezők, de már az első verseny
nap végére sikerült elérni, hogy 
külön kategóriában mérjék az 
időnket. így az egyéni futóver

senyen, négy tagú csapatokból 
álló váltófotóversenyen és gör
korcsolyaversenyen kívül rol
lerverseny is zajlott az összesen 
327 kilométeren. Rolleros bará
tom és az egyéni fotók lassúak 

voltak hozzám képest, a görkor- 
csolyások zöme viszont túl 
gyors, ezért a váltók legjobbja
ival „versenyeztem”.

Az első és második napi 
Bécs-Pozsony és Pozsony - 
Győr erősen ellenszeles (ellen
szenves) szakaszon nyolcadik
nak futottam be a célba, a hete
dik váltó utolsó embere mögött. 
Győr és Tata között kellemes idő 
és csak kevéssé szintes út foga
dott, itt sikerült elsőként érni a 
tatai edzőtáborba. A Tata - Bu
dakeszi etap ígérkezett a legne
hezebbnek a sok hegy-völgynek 
köszönhetően: ez a várakozás be 
is jött. Az emelkedőkön fotva 

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

domonyi,bagi, hévízgyörki 
és galgahévízi ügyfeleinek!

Hirdetésfelvétel:
Aszód Kossuth Lajos utca 59. 

Telefon: 28 402-321; 20 974-3040

toltam a kétkerekűt, volt, ahol 
csak 6,6 kilométeres sebesség
gel, lejtőn elértem 66 kilomé
teres sebességet is. Néhány ve
szélyes helyzet is adódott ilyen
kor, általában pont a versenyző
ket kísérő autók akadályoztak a 
haladásban, vagy szorítottak le 
az útról. Az első váltó mögött 
si-került befutni.

Időeredményem az öt nap 
összesítésében 19 óra 19 perc, 
a másik rolleros 23 óránál töb
bet töltött az úton. A dologhoz 
hozzátartozik, hogy minden 
nap a fotók mögött rajtolhattak 
a keréken közlekedők, hosz- 
szabb-rövidebb ideig eltartott, 
mire átverekedtem magam a 
mezőnyön. Ha ezen a szabá
lyon a jövőben változtatnak, a 
19 percet biztos, hogy le lehet 
faragni.

A verseny hangulata semmi 
mással össze nem hasonlítható, 
a versenyzők, kísérők és 
rendezők öt napon át egy 
családot alkot-nak, az út mellett 
sok a helyi szurkoló. A mezem 
hátán lévő nagy ASZÓD fel
iratnak köszönhetően sűrűn 
hangzott el a „hajrá Aszód”. 
Teljesítményemet a rendezők is 
elismerték, az ünnepélyes ered
ményhirdetésen kategória
győztesként váratlanul a szín
padra szólítottak. A fotók és ke
rékpárosok közül sokan érdek
lődtek a rollerozás iránt, bízom 
benne, hogy jövőre nagyobb 
létszámú lesz a mezőny. Én 
mindenesetre készülök a cím
védésre!

Hars Dénes

DR. JÓLESZ JÓZSEF mentor-háziorvos, üzemorvos, radiológus szakorvos PRIVÁT rendelése keddi 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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A Városi Könyvtár hírei Jules Renard gondolata
A Városi Könyvtár a Művelődés Háza kistermében vásárt 

rendez három egymást követő pénteken 9-15 óráig:
2006. november 24.
2006. december 1.
2006. december 8.
A kínált áruk: a gyermekkönyvtár kézműves foglalkozásain ké
szült alkotások, olcsó könyvek, lemezek, videokazetták

Köszönet
A könyvtárnak hozott ajándékokat ezúton is szeretnénk meg

köszönni. Név szerint: Czmorek István, Geizer Lászlómé, Giriti 
Sándor, Horváth Jenő, Móga Tamás, Schandl Barbara olva
sónknak.

AVárosi Könyvtár szolgáltatásai

Fénymásolás: A4-lOFt/oldal
A4-15 Ft/mindkét oldal
A3-15Ft/oldal
A3-20 Ft/mindkét oldal

Folyóirat kölcsönzése: 20Ft/nap
Burda-40 Ft/nap

Hökötés: A4-200Ft/db
Internet: 300Ft/óra
Laminálás: A3-400Ft/db

A4-300 Ft/db
Névjegykártya 15 Ft/db

Spirálozás: 200 Ft/db
Rongyos könyvek: 100 Ft/db

AVárosi Könyvtár nyitva tartása:
Felnőtt részleg Gyermek részleg:

Hétfő: 10-12 13-18 13-18
Kedd: 10-12 13-18 13-18
Szerda: szünnap
Csütörtök: 10-12 13-18 13-18
Péntek: 10-12 13-18 13-18
Szombat: 10-12 13-18 13-18

Beiratkozási díjaink:
Ingyenes: 16 év alatt és 70 év felett, 300 Ft: a nyugdíjasoknak, 
600 Ft: a 16-70 éveseknek.
Minden pénteken szeretettel várjuk gyermekkönyvtárunkba 
kézműves foglalkozásokra a gyermekeket.

Sáhóné Bordás ÉvaASZÓDITÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: 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 
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Októberi rejtvényünk helyes megfejtése: “Éheznek egyjó szó 
után. ” A Móni Fotó 2000 forintos filmkidolgozásra és ajándék
filmre feljogosító utalványát Nyíry Szabolcsné (Rákóczi utca 2.) 
míg a FÁMA könyvesbolt 2500 forintos vásárlási utalványát 
Kiss Károlyné (Szabadság tér 1.) nyerte. A nyereményükről szó
ló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: december 10.

Következő lapzárta:
DECEMBER 8.

Következő megjelenés:
DECEMBER 18.
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