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Új pályázat a Bölcsõde-projekthez Útban van
Megalakult az Aszódért Tanácsadó Testület
Január 18.
A képviselõ-testület elfogadta a Szakorvosi Rendelõintézet
struktúra-átalakítására tett
javaslatot. A betöltetlen gyermekellátás 16, illetve a belgyógyászat heti 22 orvosi óraszámát felosztották a tüdõbeteggondozás, a bõr- és nemibeteggondozás, a pszichiátriai, az
ideggyógyászati illetve az endokrinológiai szakrendelések között. Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi Bizottság elnöke kiemelte:
a bizottság javaslatára a testület mondja ki, hogy folyamatosan növekvõ mûködési hiánya
miatt Aszód nem tudja ellátni a
Rendelõintézet mûködtetését
(az évi betegszám alapján az
ellátottak csupán egyharmada
aszódi). Az intézmény – amelynek pénzügyi hiánya idén a
húszmillió forintot is elérheti –
helyzete nem egyedi eset városunkban: az önkormányzat öt
év alatt száztizenötmillió Ft-ot
költött területi irodák mûködtetésére; a környék településein élõ gyermekek ének-zenei
oktatását is végzõ Podmaniczky Mûvészeti Iskola hiányát is
csak Aszód állja.
A nem aszódi betegek kezelésével kapcsolatos hiány kifizetését nem vállalja fel az önkor-

VIZITDÍJ
Mikor mennyit
kell fizetnünk?
(19. oldal)

mányzat. A kimutatások alapján pl. Kartalnak havi 304 ezer,
Bagnak 174 ezer Ft-tal kellene
hozzájárulnia a Rendelõintézet
mûködtetéséhez. Ha az érintett önkormányzatok ettõl elzárkóznak, az önkormányzat
kezdeményezi az intézmény
megyei mûködtetésbe adását.
Buzás János polgármester el-

mondta: a kistérségi ülésen tájékoztatta polgármestertársait
a Rendelõintézet gazdasági
helyzetérõl és a megoldási lehetõségekrõl. Az ott elhangzott
ígéretek ellenére az ülés napjáig egyetlen önkormányzat
jelzett vissza, az is költségvetési
hiányra hivatkozott.
(folytatás a 2. oldalon)

Polgárõr összefogás
Huszonhét szervezet csatlakozott
A váci, a gödöllõi, a dunakeszi és aszódi körzet huszonhét polgárõr egyesületének vezetõi együttmûködési megállapodást írtak
alá Aszódon. Ennek alapján, a rendõrséggel együttmûködve összehangolt
közbiztonsági akciókat
szerveznek mûködési területükön.
Szenoráczki Ferenc, a Pest
Megyei Polgárõr Szövetség
alelnöke elmondta: a rendszeres akciókkal nem csupán a
közbiztonság, de – pl. a települések határában halmozódó
illegális szemétlerakók számának csökkentése érdekében – a
környezetvédelem területén is
együttmûködnek. Emellett állandó információcserével segítik egymás és a körzeten kívüli
társszervezetek munkáját.
Hamarosan az aszódi kistérségben is gyakrabban dolgozik
majd a gödöllõi és a szõdi polgárõrök rendszámfelismerõ és
-azonosító berendezése. Az
aszódi kistérség kilenc polgárõr
egyesülete pályázati úton szeretne egy ilyen – másfél millió

Ft értékû – eszközt beszerezni.
Az aszódi polgárõr elnök
szakmai felügyelete alá tartozó
hatvannégy település közül
harmincnégyen mûködik polgárõr szervezet; a stabilan mûködõk közül valamennyi képviseltette magát Aszódon. A tapasztalatcserét negyedévente
megismétlik.
H. Sz.

Az evangélikus templomhoz vezetõ lépcsõ alján
ötödször tört el a kõváza
szára (képünkön) – persze
nem magától. Mint az a
lapunk 11. oldalán ovasható cikkbõl kiderül: sajnos
nem a kerti kapu az egyetlen,amit elõszeretettel rongálnak, csonkítanak...

Lakásbetörés, autófeltörés fényes nappal
Félbehagyott falbontás a restiben
Az utóbbi hetekben több
lakásbetörés is történt városunkban. Az Arany János utca
egyik családi házából 120 ezer
Ft értékben videokamerát és
DVD-lemezeket, a Hajnóczy
utcából pedig 300 ezer Ft értékû ékszert és készpénzt vitt el
az ismeretlen elkövetõ.
Egy Széchenyi utcai esetnél
a profi elkövetõ kiszerelte az
ajtó hengerzárát, majd egy lap-

toppal és ékszerekkel távozott.
Ugyancsak ékszereket és egy
mobiltelefont tulajdonított el
az az elkövetõ, aki az erkélyen
keresztül jutott be a Falujárók
úti lakótelep egyik lakásába.
Bár az eset fényes nappal történt, a tettes észrevétlenül tevékenykedett – csakúgy, mint a
lakótelepi óvodánál, ahol valaki
egy ott parkoló jármû szélvé(folytatás a 20. oldalon)
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Új pályázatot írnak ki a Bölcsõde-projekt
A Tiszti Klub felújításával és komplex hasznosításával
(folytatás az 1. oldalról)

Az önkormányzat jóváhagyta a Podmaniczky Mûvészeti
Iskolával kapcsolatos vállalkozói jogviszonyok átalakításával
járó mintegy öt és félmillió Ft
többletkiadás betervezését a
költségvetésbe. A Pénzügyi Bizottság intézkedési terv elkészítését javasolta annak érdekében, hogy eldönthessék: a város továbbra is képes-e fenntartani a kihelyezett tagozatokat.
A képviselõk elfogadták
Aszód 2007-2010 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának
tervezetét, amelyet a lakosság
és a civil szervezetek véleményére és javaslataira számítva
elhelyeznek a város honlapján.
Ezután tudomásul vették a települési és kistérségi fejlesztési

prioritások 2007 és 20013 közötti idõszakra vonatkozó tájékoztató jelentést. A testület
megbízta a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot,
hogy a január 25-i soron kívüli
ülésre adjon további javaslatokat, figyelemmel a Közép-Magyarországi Régió Operatív
Programjára.

Bölcsõde-projekt:
csökkentett tartalom
Eredménytelen volt a bölcsõde-projekt megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás, ezért
újabb pályázat kiírásáról
döntöttek a képviselõk. Fehér
Endre, a Mûszaki Íiroda vezetõje elmondta: ugyanazt a tervet szeretnék megvalósítani a

projekt mûszaki tartalmának
csökkentésével. Pl. a kertépítészeti munkálatokra vonatkozó
elõírásokat leegyszerûsítették,
az épületgépészeti tartozékok
esetében olcsóbb gépek beépítését teszik lehetõvé, és a burkolatok is alacsonyabb árkategóriában kerülnének beszerzésre. A minisztérium jóváhagyta a csökkentett tartalmú
tervdokumentációt, így azt
meghirdetik a Közbeszerzési
Értesítõben.
A Tiszti Klub komplex hasznosításával kapcsolatban mûvelõdési koncepció elkészítése
mellett döntött a grémium,
amely kiterjed a közmûvelõdési és egyéb hasznosítási színterek nevesítésére. Az épület
átépítésére jogosultsággal ren-

Forráshiány miatt elnapolva
Mégsem lesz fõállású alpolgármestere városunknak
Az Aszódi Tükör korábbi számaiból már értesülhettek
arról, hogy a polgármester munkáját két társadalmi
megbízatású alpolgármester segíti. A tervek szerint
Asztalos Tamás január elsejétõl fõállású alpolgármesterként folytatta volna munkáját, azonban az errõl szóló
elõterjesztés januárban sem került a grémium elé, és a
lapunk nyomdába adása elõtt tartott ülés napirendi
pontjai közt sem szerepelt.
Lapunk kérdésére Asztalos
Tamás elmondta: bár a fõállású alpolgármesteri tisztség bevezetése indokolt lenne, a város
anyagi helyzetének ismeretében mégsem kerül rá sor.
- Aszód forráshiánya miatt a
város intézményeiben dolgozók bérét sem tudjuk megfelelõ
arányban emelni, illetve minden olyan juttatást biztosítani
számukra, ami egy jobb anyagi
kondíciókkal rendelkezõ településen elvárható lenne –
mondta Asztalos Tamás. – Ebben a helyzetben be kellett látnunk, hogy a fõállású alpolgármesteri tisztség jelenleg nem
bevezethetõ. Döntésünket az
önmérséklet és a példamutatás

is motiválta egyben. A többletfeladatokat továbbra is múzeumigazgatói fõállásom mellett,
a korábbi alpolgármester tiszteletdíjának feléért igyekszem ellátni – csakúgy, mint alpolgármester társam.
- A két társadalmi megbízatású alpolgármesteri
tisztség miért nem elegendõ az önkormányzati munka ellátásához?
- Az önkormányzat mûködtetése, a bizottsági és a képviselõ-testületi ülések elõkészítése
önmagában is sok feladattal
jár, s ehhez jön a kistérségi
munka. Mindez leterheli a polgármestert: nagyon sok ülésen
kell jelen lennie, olykor egy idõ-

ben több helyen is. Az aszódi
hulladéklerakó telep közelgõ
bezárása és rekultivációja kapcsán heti rendszerességgel tárgyalunk a városunkban keletkezõ hulladék elhelyezésének
jövõjérõl, közelebbrõl a gödöllõi
regionális hulladéklerakóban
történõ befogadásáról. Több
ügyben folyamatos az egyeztetés a megyei önkormányzattal; a térfigyelõ rendszer bevezetése kapcsán tárgyalásokon,
bemutatókon veszünk részt.
És akkor még nem említettem a Szakorvosi Rendelõintézet hónapok óta húzódó ügyét,
amire remélhetõen hamarosan
megtaláljuk a megoldást. A városházi ügyintézés terén is van
mit behoznunk: például a Mûszaki Irodán nem ritka a 6-7
hónapos elmaradás, s a városban is igen sok területen kell
elvégeznünk a fölzárkóztatást
ahhoz, hogy végre a saját terveinket is megvalósíthassuk.
H. Sz.
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delkezõ tervezõktõl árajánlatot
kérnek be a vázlatterv elkészítésére. Az épület üzemeltetését
a szakbizottságok vegyes (önkormányzati és vállalkozói)
formában javasolják; a bérleti
díjakból fedezni lehet a beruházás egy részének költségeit.

Orvosi ügyelet:
új lehetõségek
Aszód, Domony és Iklad december elején társulási megállapodást kötött az állandó telephelyû összevont háziorvosi
ügyeleti ellátás beindítására,
egyúttal a feladat ellátására
szerzõdést kötött a MEDIC
Ügyeletfenntartó Bt-vel. Nemrégiben a Med-Medic Egyészségügyi Szolgáltató Bt. azzal
kereste meg az érintett önkormányzatokat, hogy ezt a feladatot öt településen, egy fokkal
magasabb szintû (nõvért és
ügyeleti jármûvet is biztosító)
ellátás biztosításával látná el.
A vendégként meghívott Dr.
Karayné Dr. Lóska Izabella háziorvos elmondta: a jogszabályi
változások kötelezõvé tették a
nõvér jelenlétét az ügyeleti ellátásban, s várhatóan a központi
ügyeletet is meg kell szervezni,
amihez legalább három település együttmûködése szükséges.
Az ajánlattevõ cég ismertetõjét
áttekintve azt hiányosnak és
számszakilag hibásnak találta.
Hangsúlyozta, hogy érdemes
lenne más szolgáltatóktól is árajánlatot kérni. Rigó Lászlóné
alpolgármester javasolta, hogy
a januárban indult – és pályázati úton mûködtetésre és eszközökre jelentõs összeget nyert
– turai központi orvosi ügyelettõl is kérjenek árajánlatot.
Tura lakosonként 33 Ft-tal (a
Med-Medic ajánlatának kb. 40
%-ával) járul hozzá a mûködtetéshez. Kissné Kulybus Gizella
megerõsítette és az ügyelet indításának körülményeivel kiegészítette ezeket az informá-
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átdolgozott terveinek megvalósítására
kapcsolatban átfogó mûvelõdési koncepciót készítenek
ciókat, majd jelezte: utánajár a
turai orvosi ügyelethez csatlakozás lehetõségeinek.
A képviselõ-testület végül
úgy döntött: az ügyeleti ellátás
gazdaságosabb, korszerûbb
ellátása érdekében további árajánlatokat kér be az ügyeletszervezõ cégektõl.
Az önkormányzat kinyilvánította szerzõdéskötési szándékát a Galga Televízióval a képviselõ-testületi ülések közvetítésére és vetítésére vonatkozóan. A március 1-tõl december
31-ig tartó idõszakban 1 millió
70 ezer Ft mûsorkészítési és 80
ezer Ft mûsorszolgáltatási díjat biztosít a város. A Pénzügyi
Bizottság azt javasolta, hogy az
árban legyen benne öt órányi
szerkesztett mûsor elkészítése
is, viszont a televízió ügyvezetõ
igazgatója nem volt jelen az
ülésen, ezért erre vonatkozóan
további egyeztetés szükséges.
A város egyúttal egyeztetést
kezdeményez az aszódi kábeltelevízió-hálózat tulajdonosával, az A-Mozi Plusz Kft-vel
annak érdekében, hogy a település ma még lefedetlen részein is elérhetõ legyen a szolgáltatás.

Fesztivál és/vagy
Podmaniczky Napok?
Augusztus 20-án és környékén Podmaniczky Napok címmel új, több napos kulturális és
sport rendezvénysorozattal
várnák az aszódi és környékbeli polgárokat. Buzás János és
Asztalos Tamás szerint a város
lakói igénylik a színvonalas
rendezvényeket, a város választott képviselõ-testületének
pedig kötelessége a nemzeti ill.
városi ünnepre való méltó felkészülés.
A hagyományteremtõ program létjogosultságát, és azt,
hogy augusztus 20-án a városnak kötelessége ünnepi mûsort
szervezni, senki sem vitatta. Az

idõpont mégis aggályokat vetett fel, hiszen a másfél évtizedes múltra visszatekintõ Aszód
Fesztivál minden évben
augusztus derekán várja a vendégeket. Gyárfás Zsuzsa javasolta Sztán István, a Fesztivál
fõ szervezõjének meghívását a
következõ testületi ülésre.
Kovács Tamás és Jordán Imre
hangsúlyozta: el kell kerülni,
hogy egy idõben két közönségcsalogató nagyrendezvény versengjen a nézõkért. Nyíry Zsolt
emellett azt is kiemelte, hogy
augusztus 20-a szellemiségéhez közelebb áll egy kulturális
rendezvénysorozat, mint az elmúlt évek Fesztivál rendezvényei. Kissné Kulybus Gizella
rámutatott: Aszód hatályos
rendelete alapján augusztus
20-án adják át a városi kitüntetéseket, az új kenyér megszentelésérõl pedig a városnak
az Aszód Fesztiváltól és a Podmaniczky Napoktól függetlenül gondoskodnia kell.
A képviselõk végül – a Mûvelõdési Bizottság javaslatát támogatva – egyhangúlag arról
döntöttek, hogy szükségesnek
tartják az augusztus 20-i állami ünnepre szervezendõ méltó megemlékezést, amely –
ünnepségsorozatként történõ
megrendezése esetén – a Podmaniczky Napok elnevezést
kapja. „A rendezvény kulturális orientáltságú, hagyományõrzõ, aszódi sajátosságot, hagyományt tükrözõ programokkal rendelkezzen.” A testület
egyúttal megbízta a polgármestert, hogy a tervezett rendezvények egyeztetése érdekében hívja meg Sztán Istvánt a
következõ testületi ülésre.
A képviselõk Asztalos Tamás
indítványára hozzájárultak ahhoz, hogy az evangélikus templomhoz vezetõ lépcsõ alján álló
mûemléki kapuról eltulajdonított réztáblákat rézzel futtatott
mûanyag táblákkal pótolják,
összesen 64 ezer Ft + ÁFA rá-

fordítással. A közbiztonságot
érintõ téma kapcsán Sándor
János beszámolt a térfigyelõ
rendszer bevezetésével kapcsolatos elõkészületekrõl. A kamerarendszer a költséges és sérülékeny kábelhálózat helyett
várhatóan rádióhullámokon
juttatja el a jeleket az ügyeleti
központba.

Intézményi ügyek
A kistérségi feladatvállalással megnövekedett területi
munkára való tekintettel 200ról 280 %-ra emelte a testület a
Gondozási Központ vezetõjének vezetõi pótlékát, emellett a
pótlékalap 120 %-át, 23.500 Ftot határozta meg keresetkiegészítésként.Ezután(a GAMESZ
megalapítása óta történt törvénymódosítások és felvállalt
többletfeladatok tükrében –
meghatározták az intézmény
nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ vezetõi álláshelyének
betöltésére szolgáló pályázat
tartalmát. (A felhívást elõzõ
számunkban tettük közzé.)
A testület évi bruttó 200 ezer
Ft-ban határozta meg a képviselõ-testületi tagok részére biztosított flottatelefonok költségét. Az intézmények telefonköltsége a tavaly második félévi
telefonbeszélgetések összege és
az éves elõfizetési díj összege. A
keret betartása kötelezõ, annak negyedéves forgalom alapján várható túllépését jelezni
kell a képviselõ-testület felé.
A képviselõk elfogadták
Kissné Kulybus Gizella jegyzõ
részletes, számadatokkal alátámasztott beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2004-2006.
évi munkájáról, majd a köztisztviselõkre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját
képzõ idei célokat. Ezek legfontosabb elemei: a köztisztviselõi
szakmai munka színvonalának
emelkedése, az önkormányzati
szándék érvényre juttatása
mindennapi munkájuk során,
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a gazdasági programban meghatározott célok elérése, igazodva az aktuális közigazgatási
elvárásokhoz.
A képviselõ-testület nem támogatta Hévízgyörk Önkormányzatának a kommunális
hulladék elhelyezési díjának
csökkentésére vonatkozó kérelmét, mivel a díjtételeket decemberben egységesen határozták meg, s nincs lehetõség
településenként eltérõ díjszabás
alkalmazására.
Ezután a Koncesszióról, valamint a Szerencsejáték szervezésérõl szóló törvények elõírásai alapján a képviselõk
egyetértésüket adták ahhoz,
hogy a pénzügyminiszter nyilvános pályázatot írjon ki a lóverseny- és bukmékeri fogadási
tevékenységre. (A szerk. megjegyzése: ez nem azt jelenti,
hogy Aszódon hamarosan lóversenypályát építenek, az viszont lehetséges, hogy fogadóiroda nyílik. A törvényi elõírásoknak megfelelõen minden településen dönteni kellett e napirendi pontban.)
Néhány hiba miatt módosítani kell a Hatvan mellett, önkormányzatok összefogásával
megvalósuló állati hulladék
gyûjtõ-átrakó telep Együttmûködési Megállapodását; a módosításokhoz az aszódi képviselõk is hozzájárultak.

Területviták
A grémium elutasította
Lakatos Sándor Mély út 3.
szám alatti lakos azon kérelmét, amelyben a nevezett ingatlan tulajdonjogát kérte. Bár
a lakó bíróságon bemutatandó
bizonyítékokat ígért tulajdonjogának tisztázására, Fehér
Endre mûszaki irodavezetõ
szerint hét részlet is bizonyítja,
hogy a vitatott ingatlan az önkormányzaté.
Nem kis vita alakult ki azon
ingatlanvásárlási kérelem tár(folytatás a 4. oldalon)
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Megalakult az Aszódért Tanácsadó Testület
Folyamatosan bõvül a városfejlesztésért életre hívott szervezet tagnévsora
(folytatás a 3. oldalról)

gyalásánál, amit két aszódi polgár nyújtott be egy sport-fittness létesítmény megvalósítása
céljából. Errõl külön cikkben
olvashatnak.
Ezután Sándor János, a
Narancs Frakció elnöke elõterjesztette az Aszódért Tanácsadó Testület megalakítására
vonatkozó frakcióbeadványt. A
város fejlesztését elõsegítõ Testületbe elsõ körben harmincegy személy meghívását javasolták, de soraikba további tagokat is javasolhat a képviselõtestület. Rigó Lászlóné alpolgármester az intézményvezetõk felkérésére tett javaslatot.

Áldatlan állapotok
A képviselõk elfogadták a lejárt határidejû határozatokról
szóló jelentést, majd az Egyebek
napirendi pont következett.
Gyárfás Zsuzsa jelezte, hogy a
laktanya bezárása óta a katonai bázis környéken elszaporodtak a patkányok. A polgármester elmondta: a problémát
már jelezték az ÁNTSZ és a
Honvédelmi Minisztérium felé.
Jordán Imre az evangélikus
templom alatti kiserdõben élõ
rókára és az evangélikus kollégium Petõfi utca felé dõlõ kerítésére, dr. Bodó Zsolt pedig a
Kossuth Lajos út 83. szám alatti, kiürült ingatlanon tengõdõ
ebekre hívta fel a figyelmet.
Sándor János a Szentkereszt
utca lakóinak kérését tolmácsolta a kóbor ebek elszaporodását illetõen.
Koncz István a hulladékszállítási díjat nem fizetõk elleni
határozottabb fellépést szorgalmazta, majd ismét önmérsékletre és megfontoltságra intette képviselõtársait. Az elõzõ
testületi ülésen egy bérlakásügy tárgyalásánál (a témához
nem tartozóan, ugyanakkor
méltatlan módon) elhangzott
dr. Németh Mihály állatorvos
neve. A képviselõ kérte, hogy a

városatyák kerüljék felszólalásaikban a személyeskedõ hangnemet. Buzás János a nyilvánosság elõtt elnézést kért az
érintettõl, majd hangsúlyozta:
meggyõzõdése, hogy senkinek
nem állt módjában sértõ megjegyzést tenni a város köztiszteletben álló állatorvosára.
Kissné Kulybus Gizella jegyzõ a hulladékszállítással kapcsolatban elmondta: adók

módjára történõ behajtás céljából a GAMESZ idõszakonként
leadja a díjhátralékosok névsorát. Az önkormányzat a
GAMESZ közremûködésével,
az utóbbi idõben vállalkozó bevonásával gyûjti be a kóbor
állatokat. Az állatok befogása
és megfigyelése csak szigorú
szabályok szerint történhet,
amihez Aszódon nincs megfelelõ intézményi háttér. A kóbor

ebeket a GAMESZ-ban és a
Polgármesteri Hivatalban lehet bejelenteni.
Több képviselõ említett példákat a városban, s fõleg a lakótelepen tapasztalt ebtartási
problémákra. (Egyebek közt az
állatok tartását szabályozó
rendelet is megtalálható a város honlapján.)
Az ülés jegyzõkönyve megtalálható a Városi Könyvtárban.

Talonban marad a Berek
Szükség van aszódi sport-fittness központra, de máshol
(folytatás az 1. oldalról)

Két aszódi polgár kétszáz m2
alapterületû, edzõ- és tornatermet, szaunát és masszírozóhelyiséget magába foglaló sportfittness létesítményt szeretne
nyitni Aszódon, s ehhez a Mûszaki Irodától kapott tájékoztatás után szerette volna megvásárolni a Kondoros tér végén, a Berekben (az egykori
mûszergyár elbontott derítõje
helyén) található üres területet. Kovács Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke elmondta:
részletesen megtárgyalták a
kérelmet; a város egyre kevesebb olyan ingatlannal rendelkezik, amit hosszú távú fejlesztéseihez igénybe tud venni, a
kérdéses ingatlan pedig rendkívül jó helyen van, ezért nem
javasolják annak értékesítését.
Buzás János polgármester is
amellett foglalt állást, hogy
igen értékes önkormányzati területrõl van szó, amit a városnak kell kihasználnia, s a szakbizottsággal egyetértésben pl.
egy gondozóház létesítését
tartja ott lehetségesnek. Gyárfás Zsuzsa szintén a Pénzügyi
Bizottság azon állásfoglalását
tolmácsolta, hogy a területet
nem szabad eladni. Bár a helyi
sportolási lehetõségek bõvítését is indokoltnak tartotta, az
idõskorúak egyre nagyobb ará-

nyára utalva elmondta: vélhetõen nagyobb szükség lenne
egy gondozóházra. A bizottság
elnöke szerint ugyanakkor
nincs rá garancia, hogy a vállalkozó évek múlva sem változtatja meg a hasznosítási célt.
Szigetvári József az ingatlan
jó áron történõ értékesítése
mellett foglalt állást és komolytalannak minõsítette, hogy a
Városfejlesztési Bizottság azt
ajánlotta a kérelmezõknek:
magáningatlan megvásárlásával próbáljanak megfelelõ helyet találni a leendõ létesítménynek. A sportolási lehetõségek bõvítésére kedvezõ alkalom a mostani, ezért további
tárgyalásokat szorgalmazott az
önkormányzat és a kérelmezõk
között. Nyíry Zsolt elfogadta az
eladás ellen szóló érveket, de
hangsúlyozta: az önkormányzatnak azon is munkálkodnia
kell, hogy gyarapítsa városunk
lélekszámát, s ennek része a fiatalok kulturált szabadidõ-eltöltésének biztosítása.
Fehér Endre, a Mûszaki Iroda vezetõje elmondta: az önkormányzati ingatlanok számának csökkenésével több képviselõ vitatja a korábbi gyakorlatot, amely szerint ha jött egy érdeklõdõ, a testület megvitatta a
kérelmét, majd döntött az értékesítésrõl. Bár a Kondoros térnél fekvõ terület a fõépítész
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szerint is alkalmas lenne a létesítmény megvalósítására, az
irodavezetõ ugyancsak komolyabb távlati cél felhasználására javasolta az ingatlant.
A képviselõk végül tíz igen és
két nem szavazattal, egy tartózkodás mellett nem támogatták a kérelmet, egyúttal felhatalmazták a polgármestert a
további tárgyalások lefolytatására.
H. Sz.

A hónap
mondása(i)
- Bízom benne, hogy gyógyítani jobban tudnak,
mint számolni...
(Buzás János polgármester
megjegyzése a Med-Medic Bt.
számszakilag hibás ajánlatának megtárgyalása végén)
*
- Én is lennék Aszódon
inkább beteg kutya, mint
beteg ember...
(Jordán Imre elismerõ szavai dr. Németh Mihály állatorvos méltatásánál)
*
- A gazdával rendelkezõ
kutyát be kell fogni...
(Szigetvári József kijelentése az utcára kicsapott ebekkel
kapcsolatban, a testületi ülés
ötödik órájának végén)
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Kistérségi mátrix: elavult és új fejlesztési célok
Zöld Óvoda megvalósítására pályázik városunk a Norvég Alapnál
Január 25.
A soron kívüli ülés elsõ napirendjét zárt ülésen tárgyalta a
képviselõ-testület A Szakorvosi
Rendelõintézet hitelfelvételével kapcsolatban (az ügyrõl
részletesen lapunk decemberi
számában olvashattak) figyelmeztetésben részesítették dr.
Magyari Beatrix intézményvezetõ fõorvost.
Ismét tárgyalta a képviselõtestület Hévízgyörk Önkormányzatának kérelmét. Az ismételten benyújtott kérelembõl egyértelmûen kiderült,
hogy a szomszéd település nem
a hulladékszállítási, hanem a
hulladéklerakási díj tíz százalékos csökkentését szeretné
kérni Aszódtól. A kedvezmény
éves szinten 350-400 ezer Ft-ot
jelent. A képviselõk a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyaránt támogatta a
kérelmet, így a képviselõk egyhangúlag hozzájárultak a kedvezmény megadásához.
Ezután a város fejlesztési prioritásainak meghatározásáról
szóló elõterjesztés következett,
amely a Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fejlesztési mátrixának
kiegészítéséhez szükséges. A
Társulás tavaly júniusban elfogadott egy fejlesztési mátrixot, amit az aszódi testület azóta
nem tárgyalt. A korábban meghatározott célok közül a volt
laktanya logisztikai hasznosítására nincs reális esély, mert a
város másodszor is hiába igényelte vissza a területet; arra
Hévízgyörkkel vagy a kistérségi társulással közösen több
esély lett volna. A másik priori-

tás a kistérségi egészségügyi és
szociális jellegû intézmények
racionalizálására vonatkozott,
Ezen belül Aszód két feladatot
is teljesített a Gondozási Központ kistérségi intézménnyé
bõvítésével és az összevont háziorvosi ügyelet beindításával,
amelynek központi orvosi
ügyeletté szervezése folyamatban van. A Gondozási Központ
beindításával kiesett a harmadik vállalt prioritás, a kistérségi
szintû Gondozóház létesítése.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatainak figyelembevételével
törölte a fent említett prioritásokat. A Fõtér programba új
elemként vették fel a fejlõdésben lemaradt városrész rehabilitációját és revitalizációját, a
Fõtér rekonstrukcióját, az
Óváros, illetve az Újváros (a
Kossuth Lajos úttól délre esõ
terület) fejlesztését. Új prioritás a talajvédelmi beruházások
megkezdése, ezen belül: komposztáló üzem létesítése, a
szennyvíztisztító telepen utóülepítõ létesítése, a zöldhulladék kezelése, a vasúton túli
terület szennyvízhálózatának
kiépítése és a belterületen még
szigetszerûen hiányzó csatorna megvalósítása. A környezeti
terhelés csökkentése érdekében forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági beruházások
indítását, a vízbázis bõvítésével, az azbesztcement anyagú
nyomóvezetékek kiváltásával
és vastalanító berendezések
rendszerbe állításával járó
„Egészséges ivóvíz mindenkinek” címû programot, valamint a megújuló energiák felhasználásának és alkalmazásának terjesztését jelölték meg

további új prioritásként.
A képviselõ-testület a vonatkozó törvény és a Budapesti
Orvosi Kamara határozata
alapján hozzájárult ahhoz,
hogy az elhunyt dr. Balsai
Mihály fogorvos után fia, dr.
Balsai Tamás fogorvos folytassa az önkormányzati tulajdonú
rendelõben a mûködtetési joghoz kötött orvosi tevékenységet, valamint tárgyalhasson a
mûködtetési jog elidegenítése
ügyében. Ezután zárt ülésen
tárgyaltak a képviselõk egy eljárási illetékmentességre vonatkozó kérelmet.
A grémium megbízta Gyárfás Zsuzsát, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét a
Norvég Alap pályázati felhívás
feltételeinek való megfelelés és
annak szempontrendszereire
való felkészülés koordinálásával. A képviselõ asszony el-

KÖVETKEZÕ
lapzárta: március 8.
megjelenés: március 21.
2007. FEBRUÁR

mondta: hamarosan olyan pályázatok jelennek meg, amelyekben – elsõsorban a környezeti nevelés illetve az energiaforrások hasznosítása tárgykörében – Aszód is érdekelt lehet.
A pályázat egy „zöld óvoda”
programot jelent, amelyre annak ellenére nincs még példa
hazánkban, hogy annak kritériumait közel négy éve elfogadták. Gyárfás Zsuzsa egyeztetett az önkormányzat pályázatíró cégével, akik jónak találták az ötletet, s a pályázathoz
szükséges pedagógiai program
elkészítéséhez az óvodán kívül
az általános iskola bevonását is
javasolta. A pályázat 15 százalék önerõt igényel, amit egyéb
pályázati forrásokból illetve ingatlanfedezet biztosításával lehetne biztosítani.
Az ülés jegyzõkönyve a Városi Könyvtárban olvasható. n

regionális
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A Többcélú Társulási Tanács január 30-i ülésérõl
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa január 30án ülést tartott. A Tanács elfogadta I. félévi tervezett munkaprogramját, amely természetesen folyamatosan bõvül
az aktuális feladatokkal.
A kistérségi közoktatási intézkedési terv elkészítésérõl 2006
októberében döntött a Társulás, majd megállapodást kötött
a PREKOG Pedagógiai Szolgáltató Intézettel a pedagógiai
szakmai szolgáltatások ellátásáról, amely megállapodás tartalmazza az intézkedési terv elkészítését is. A kistérségi közoktatási intézkedési terv három
évre határozza meg a közoktatási fejlesztési feladatokat, a térségi közös feladatellátás lehetõségeit. A Tanács az elkészült
közoktatási intézkedési tervet
egyhangúlag elfogadta, valamint döntött a további egyeztetés menetrendjérõl. E szerint
februárban a Tanács kéri a
képviselõ-testületeket az intézkedési terv tárgyalására, az oktatási intézményeket és a kistérségi Közoktatási munkacso-

Pályázati kínálat
Felhívjuk figyelmüket, hogy
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján frissült a pályázatfigyelõ. Bízunk benne,
hogy levelünkkel megkönnyítjük az eligazodást a pályázatok között.
A pályázatokat úgy válogattuk ki, hogy azok a kistérség
lehetõ legtöbb szereplõjét
érintsék (önkormányzatok és
az általuk fenntartott intézmények, civil szervezetek, gazdálkodó szervek).
További pályázati lehetõségeket találnak honlapunkon
(www.aszodikisterseg.hu),
a
„Hasznos linkek” címszó alatt.
Sikeres böngészést!
Ruszkai Anna
vidékfejlesztési menedzser

portot pedig a tervezet véleményezésére.
A következõ napirendi pont
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2007. évi költségvetése volt.
A kistérségek 2007. évre szóló
költségvetési és pénzügyi szabályozása alapvetõen nem változott az elõzõ évhez képest. A
költségvetés tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített közös feladatok ellátásnak
bevételi és kiadási oldalát. A
normatív finanszírozás és a kiegészítõ megállapodások lehetõvé teszik a vállalt feladatok
biztonságos finanszírozását. A
költségvetés a szociális és gyermekjóléti feladatokon, valamint
a Pedagógiai Szakszolgálat mûködtetésén túl lehetõvé teszi,
hogy a Társulás – a munkaszervezeten keresztül – térségfejlesztési programok, projektek
megvalósítását kezdeményezze,
és az azokhoz szükséges háttérmunkát biztosítsa.
Az elfogadott költségvetési
terv szerint az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Társulása
2007. évi bevételeinek tervezett
összege 100.821.000,- Ft, amely
tartalmazza a közös feladatellátásra igényelhetõ állami normatívákat (66,6 millió Ft), az egyes
vállalt feladatokhoz az önkormányzatok által biztosított
pénzeszközöket (14 millió Ft),
valamint az egyéb átvett pénzeszközöket (20 millió Ft).
A fõbb kiadások a következõk: a Társulás munkaszerve-

zete személyi és dologi kiadásaira 20 millió Ft, a társult települések belsõ ellenõrzési feladatellátására 11,5 millió Ft, a pedagógiai szakmai szolgáltatások
közös szervezésre 2,5 millió Ft,
az Aszódi Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata
mûködésére
36,8 millió Ft, a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátására – amely minden településre kiterjedõ intézményfenntartó társulás keretében valósul
meg – 29,9 millió Ft.
A Társulás tavaly novemberi
határozata tette szükségessé az
Aszódi kistérség és települései
fejlesztési prioritásai 2007-2013
(kistérségi fejlesztési mátrix) felülvizsgálatát, mivel az eredeti
fejlesztési prioritások az eredetihez képest több településen
módosultak. A projekteknek
ezen kívül illeszkedniük kell a
Közép-Magyarországi Operatív
Programhoz, valamint a régió
által pályázható más operatív
programokhoz. A fejlesztési
mátrixban szereplõ kistérségi
szintû prioritásokat (felszíni csapadékvíz elvezetése a kistérség
településein, egységes informatikai koncepció és rendszer kialakítása a kistérségben, valamint Kistérségi Közösségi Központ kialakítása – a térség
humán szolgáltató rendszerének fejlesztése) a Tanács kilenc
igen szavazattal elfogadta.
A Tanács döntött a felszíni
csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó pályázati elõkészítõ
munkáról, melynek szükséges

úszásoktatás
gyógyúszás
felnõttek vízi zsírégetõ,
kimozgató tornája
Bagon, az iskola uszodájában
minden szerdán 17 és 21 óra között.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
Petróczy Zsuzsanna
06 30 203 5980
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önrészét a társult önkormányzatok lakosságszám-arányosan
biztosítják. A projekt célja, hogy
a kilenc településen kiépüljön a
vízelvezetõ csatornahálózat és a
vízgyûjtõk rendszere, megvalósuljon a Galga vízgyûjtõ területének rendezése.
A következõ napirendi pont:
a Társulással kapcsolatos információk rendszeres megjelenése
a kistérségi médiában. Itt két
döntés született: a Tanács szükségesnek tartja, hogy a települési újságokban rendszeresen
tájékoztassa a lakosságot a kistérségi feladatokról, aktuális témákról, továbbá tárgyalásokat
kezdeményez két információszolgáltatással foglalkozó céggel,
hogy a jövõben információkat
közöljenek a Társulás tevékenységérõl.
A Társulási Tanács elfogadta
a 2006. évi pályázati beszámolókat, módosította a társulás
munkaszervezete alapító okiratát, tudomásul vette a belsõ
ellenõrzési vezetõ személyére
vonatkozó javaslatot, mely szerint a társult települések (Bag,
Domony, Hévízgyörk, Galgahévíz, Iklad, Kartal, Tura, Verseg)
belsõ ellenõrzési feladatainak
szervezését februártól Kerek
Márta látja el.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása üléseinek anyaga és a társulás tevékenységére vonatkozó
információk olvashatók a társulás honlapján:
www.aszodikisterseg.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
a Városi Könyvtárban

nyitvatartási idõben:
hétfõ, kedd,
csütörtök, péntek:
10.00-12.00 és 13.00-18.00
szombat: 13.00-18.00

Tel.: 28/400-606
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COOP boltban
vásároltak és nyertek!

Február hónapban is
több nyereményjátékot indítunk:

Örömmel tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az év végén
üzleteinkben meghirdetett nyereményakciókban többen is szerencsésnek mondhatják magukat.
„A hazai pálya elõnye, bárhol nyerhet!” elnevezésû nyereményjátékon az egyik fõdíj nyertese:

5 db UNILEVER terméket vásárlók között kisorsolásra kerül:

1 db 15.000.000,- forintos bankkártya
Henkel termékeket vásárlók között:

1 db egyiptomi utazás
3 db 3 napos wellness hétvége Hévízen
A nyereményakciókról részletesen a COOP szórólapokon,
valamint az üzletekben elhelyezett plakátokon tájékozódhat.

Vásároljon akciós termékeinkbõl is!
Vásárlási akciókat kéthetente tartunk. Az akciós termékeket szintén a COOP szórólapokon találhatja.

Legközelebbi akciónk idõpontja
2007. február 14-tõl 26-ig tart.

Ízelítõ az akció választékából:
Jenei Jánosné turai lakos,

G

ALGA

aki a 301. sz. Szupermarketben vásárolt és 1.000.000,-Ft
összegû bankkártyát nyert.

Kisorsolásra került még 300 db 20.000,-Ft értékû COOP
vásárlási utalvány, melyek nyertesei vásárlóink közül:
Palócz Lászlóné
Lakatos Rajmond
Bazsis Lászlóné
Sallainé Strausz Magdolna
Nagy Sándor
Békési Istvánné
Nagy Józsefné
Varga Lászlóné
Blaskó Istvánné
Tallósi Attila

Tura
Tura
Hévízgyörk
Tura
Tura
Tura
Bag
Bag
Aszód
Aszód

COOP ásványvíz dús 1,5l
Trappista sajt 1kg
Éden napraforgó étolaj 100% 1l
Danone Activia - több íz 125gr
Kõbányai sör üveges 0,5l
Delma light margarin 500gr+75gr
Eduscho Wiener extra kávé õrölt 250gr
Tátra UHT tej 1,5% 1l, Starmilk UHT 1,5% 1l
Coccolino öblítõ koncentrátum 1l

COOP
ZRT.

54,-Ft
999,-Ft
225,-Ft
89,-Ft
99,-Ft+ü.
189,-Ft
269,-Ft
139,-Ft
339,-Ft

ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!! ÚJ!!
COOP kártya COOP kártya COOP kártya COOP kártya

Üzleteinkbe visszatérõ vásárlókat februártól egy új kedvezményben szeretnénk részesíteni.
Törzsvásárlói kártyát adunk annak, aki elõtte kitölti a
pénztárosok által kiosztott regisztrációs lapot és elhelyezi azt a
kihelyezett gyûjtõdobozban.
*
A regisztráció átfutási ideje elõreláthatólag két hét. A kártya
A „Lássa tisztán a dolgokat!” elnevezésû nyereményakhasználata során a vásárlások után a kártyán automatikusan
cióban 48.000,-Ft értékû digitális fényképezõgépet nyertek:
gyûlnek a pontok. Az összegyûlt pontok alapján vásárlási
utalványt kap a kártyatulajdonos, amit a következõ vásárlásözv. Fischer Tiborné Budapest
kor beválthat.
(az 502. sz. maxi COOP ABC-ben vásárolt Hévízgyörkön)
Trojkáné Deák Mária Aszód
(a 610. sz. maxi COOP ABC-ben vásárolt Aszódon)
Vásárlási utalványt nyert 10.000,-Ft értékben:
Trencsényi Szilvia Budapest
(az 502. sz. maxi COOP ABC-ben vásárolt Hévízgyörkön)

A „COOP Karácsony” elnevezésû – gyermekeknek kiírt – pályázaton nyertek:
I. sz. Napközi Otthonos Óvoda V. csoport, Tura

Játéksziget Napközi Otthonos Óvoda Fióka és Mogyoró csoport, Kartal
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Megalakult a Magyarok Világszövetsége
aszódi csoportja
Február 8-án Aszódon, a
Mûvelõdés Házában a
Magyarok Világszövetsége
Pest Megyei Szervezete
meghívására Patrubány
Miklós, az MVSZ elnöke
mutatta be a szervezet történetét a jelenlévõknek a
megalakulástól napjainkig. Szólt a Világszövetség
mai feladatairól és az ak- jelenlévõk közül többen beléptek a Magyarok Világszövetsétualitásokról.
gébe. A résztvevõk ideiglenes
Az elõadást követõen bemu- szervezõ bizottságot választottatkoztak a Világszövetség tak, amelynek feladata az aszóképviselõi: Patrubány Miklós, di csoport megszervezése, az
Hompoth Zoltán, az MVSZ állandó vezetõség választásáPest megyei elnöke, Bodnár nak elõkészítése. Az ideiglenes
József elnökhelyettes, Várnagy szervezõ bizottság vezetõje
Enikõ elnökségi tag és Pintérné Bodnár József, tagjai Frajna
Miklós és Ignát Tamás.
Reubl Teréz pénztáros.
A szervezõmunka célja egy
Bodnár József kezdeményezte az MVSZ aszódi csoportjá- olyan csoport létrehozása
nak megalakulását. Ezután a Aszódon, amely egyetért a

Magyarok Világszövetsége
mint a világ legnagyobb magyar civil szervezetének célkitûzéseivel, segíti megismerni
és megismertetni nemzetünk
történelmét, jelenét, a kapcsolattartást a világ szinte minden
részén élõ magyar testvéreinkkel, különös tekintettel a
Kárpát-medencére.
A résztvevõk megismerték a
Világszövetség havonta megje-

lenõ folyóiratát, a Honlevél címû lapot és a Honlevél igazolványt, mely a Magyarok Világszövetségének tagkönyve is.
Az összejövetel a Szózat
hangjaival ért véget. Ezután
aláírásgyûjtés történt a budapesti Szabadság téri szovjet
emlékmû elköltöztetésérõl
kezdeményezett népszavazással kapcsolatban.
Bodnár József

ÜZENET
Rendeltetésünk nem magányos élet
S örök komolyság és elmélkedés,
Hanem barátság és társalkodás.
S nem a világi jókat megtagadni,
De józan ésszel vélek élni tudni
A bölcseségnek titka és jele.
(Berzsenyi Dániel)

Aszód Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
Gyámhivatala

Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

munkatársat keres

gyámhivatali ügyintézõi
munkakörbe
Képesítési feltételek:
+ Jogi egyetemi vagy államigazgatási
fõiskolai végzettség
+ Word, Excel felhasználói szintû
ismerete
Követelmény:
+ jó kommunikációs készség,
+ jó konfliktustûrõ és -kezelõ
képesség
Fizetés a KTV alapján.
+ A pályázathoz kérjük csatolni:
+ szakmai önéletrajz
+ bizonyítványok másolata
Jelentkezés postai úton:
2170 Aszód, Pf. 44.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2007. március 10.
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FELHÍVÁS
Aszód Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete a Csengey
Gusztáv Általános Iskola, a
Városi Óvoda és a Podmaniczky
Mûvészeti Iskola intézményvezetõi pályázatok kiírásáról
döntött az alábbi feltételekkel. A
pályázati felhívások megjelentetése az Oktatási Közlönyben folyamatban van, a pályázatok benyújtásának határideje a közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.

I. Iskolaigazgatói állás
A pályázatot meghirdetõ szerv:
Aszód Város Önkormányzata,
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Meghirdetett álláshely:
Csengey Gusztáv
Általános Iskola igazgató
Képesítési és egyéb feltételek:
Felsõfokú pedagógus végzettség
és szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat, kitûnõ kapcsolatteremtõ
készség, az integratív nevelés
melletti elkötelezettség.

Juttatások, illetmények, pótlék,
egyéb:
Az állás elfoglalásának ideje
2007. augusztus 16.
A megbízás 5 évre szól.
A benyújtás határideje a
megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat
Pályázati cím:
Aszód Város polgármestere.
Felvilágosítás:
Buzás János polgármester
(telefon: 06-28/500-666)
Esetleges szolgálati lakásigényét
kérjük jelezni.

szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat.
Juttatások, illetmények, pótlék,
egyéb:
Az álláselfoglalásának ideje
2007. augusztus 16.
A megbízás 5 évre szól.
A benyújtás határideje a
megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat
Pályázati cím:
Aszód Város polgármestere.
Felvilágosítás:
Buzás János polgármester
(telefon: 06-28/500-666)
Esetleges szolgálati lakásigényét
kérjük jelezni.

Meghirdetett álláshely:
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
igazgató
Képesítési és egyéb feltételek:
Felsõfokú zenepedagógus végzettség, 5 év szakmai gyakorlat,
a népzenében való jártasság.
Juttatások, illetmények, pótlék,
egyéb:
Az állás elfoglalásának ideje
2007. augusztus 16.
A megbízás 5 évre szól.
A benyújtás határideje a
megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat
Pályázati cím:
Aszód
Város
polgármestere.
II. Óvodavezetõi állás
Felvilágosítás:
Buzás János polgármester
A pályázatot meghirdetõ szerv:
III. Mûvészeti iskola
(telefon: 06-28/500-666)
Aszód Város Önkormányzata,
igazgatói állás
Esetleges szolgálati lakásigényét
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Meghirdetett álláshely:
A pályázatot meghirdetõ szerv: kérjük jelezni.
Városi Óvoda óvodavezetõ
Aszód Város Önkormányzata, Aszód, 2007. január 22.
Aszód Város Önkormányzata
Képesítési és egyéb feltételek:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Képviselõ-testülete
Felsõfokú óvónõi végzettség és

A gödöllõi BB Autósiskola Kft.
akkreditált felnõttképzési intézmény
(www.bbmaganautosiskola.hu)
AZ ASZÓDI PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN M, A, B, B+E, C, C+E KATEGÓRIÁKBAN

GÉPJÁRMÛVEZETÕ TANFOLYAMOT SZERVEZ.
A JELENTKEZÉS IDÕPONTJA: 2007. február 27-én 15 órakor
Elõzetes érdeklõdés a 06-20-981-8886 telefonszámon.

Elméleti oktatás érthetõ számítógépes technikával
Típusválasztási lehetõség: Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot

Gyors, korrekt lebonyolítás!
JK, Rutin és M forgalmi vizsga Aszódon
SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!
PLH-0021
Akkreditációs lajstromszám: 0758
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Hajléktalanul, de Emberként
Az utcán élõk is több odafigyelést igényelnek
Ebben a cikkben a hajléktalansággal szeretnék
foglalkozni. Még talán emlékezünk arra, hogy az elmúlt télen volt olyan éjszaka, amikor mínusz 15-20
0
C-t mutatott a hõmérõ.
Azok, akiknek fedél van a
fejük felett, könnyedén átvészelték ezt az idõszakot,
hiszen vagy jobban befûtötték a lakásukat, vagy
melegebben öltöztek fel
otthonukban. De vajon mi
történt azokkal a szerencsétlen embertársainkkal,
akik hajléktalanként az
utcán kényszerültek eltölteni az idejüket addig,
amíg a hajléktalanszállók
vagy a vasútállomások várótermei kinyitották kapuikat?
Sajnálatos módon a fedél nélkül maradt emberekkel szemben gyakori érzés a közöny és a
részvétlenség, hiszen a találkozás a nincstelenéggel, a nyomorral a kellemetlen, zavaró
élmények közé tartozik. Tehát
elmondható, hogy a kérdés
megítélése ambivalens érzelmeket vált ki az emberekbõl.
Ez viszont sajnálatos, hiszen
ezért, a probléma fontossága
ellenére is a hajléktalanság túlságosan ingoványos terület ahhoz, hogy megfelelõ helyet kapjon a politikai pártok programjában és kampányában. A hajléktalanság ennek ellenére egy
olyan fontos, megoldásra váró
probléma, amellyel foglalkoznunk kell.
A hajléktalanság fogalmának meghatározására számos
definíció született, ezért a helyhiány miatt most csak egyet
szeretnék ismertetni a kedves
olvasókkal. Az 1993. évi, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény
szerint:
+ Hajléktalan az, akinek nincs
bejelentett lakóhelye, vagy akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás.
+ Hajléktalan az, aki éjszakáit

közterületen vagy nem lakás szakosított intézmények állcéljára szolgáló helyiségben nak rendelkezésre, amelyekkel
kapcsolatba lépve a szociális
tölti.
munkás segítséget nyújthat:
A hajléktalanság alapvetõen beutalás átmeneti szállásra, orlakásprobléma, és mélyen a vosi vizsgálat biztosítása, okszegénységben gyökeredznek mánybélyegek beszerzése az
az okai. Számos tekintetben iratok igényléséhez, pénzbeli
tehát nincs különbség a hajlék- segélyezés (például utazási
talanok és a nagyon szegények költségek vagy albérleti díj),
között, de azért nézzük meg, vasúti utazás megszervezése
hogy mely okok vezethetnek a vidéken történõ iratbeszerzés
fedélnélkülivé váláshoz: válás, esetén.
Végezetül pedig fontosnak
kilakoltatás, lakhatatlan lakás,
a lakásmaffia tevékenységének tartom felhívni a figyelmet
eredménye, szolgálati lakás arra, hogy a rohanó életünk
vagy munkásszállói hely meg- mellett próbáljunk meg egy
szûnése, intézménybõl távozot- kicsit odafigyelni elesett és setak (szociális otthon, börtön, gítséget igénylõ embertársainkra, legyenek õk hajléktalaállami gondozás) stb.
A hajléktalanokkal végzett nok, idõsek, fogyatékosok, vagy
szociális munkára jellemzõ az, egyszerûen csak problémákkal
hogy fokozatosan, lépésrõl lé- küzdõk. Nem szégyen ugyanis
pésre valósul meg. Erre azért odafordulni egy hajléktalan
van szükség, mert a munkának emberhez és beszélgetni vele,
különbözõ fázisai vannak. Az esetleg neki adni a megmaradt
elsõ természetesen a kapcsolatfelvétel egy adott csoporttal,
vagy személlyel. Az elsõ találAszódon a Kistérségi Gonkozás alkalmával fontos ismertetnie a szociális szakember- dozási Központ látja el a hajnek azt, hogy mely szervezet léktalanokkal kapcsolatos femunkatársa és hogy miben tud ladatokat. A környéken ritkán
segítséget nyújtani. A követke- jelenik meg egy-egy újabb hajzõ fontos feladata a szakember- léktalan. A jelzõrendszer szenek az, hogy kialakítsa a köl- rencsére jól mûködik (tehát a
csönös bizalmat a gondozott- polgárok nagy része odafigyel
(akk)al. Amikor ez megtörtént, a rászorulókra); a Központ
akkor elkezdõdhet a problé- munkatársai gyorsan tudomák feltérképezése. A hosszú mást szereznek a jövevényrõl,
távú teendõk meghatározásá- aki többnyire csak „átutazóhoz ismerni kell az utcára kerü- ban” tartózkodik itt.
A hajléktalanok idegenkedlés okát, idejét, és fel kel térképezni az azonnal segítséget nek a zsúfolt fõvárosi szociális
igénylõ problémákat. (Ilyen pl. intézményektõl, ahol gyakori a
az orvosi ellátás megszervezé- lopás és a tettlegesség, illetve a
se, az élelmezés megoldása, a számukra nem megszokott kömegfelelõ ruházathoz jutás se- töttségekkel jár a szolgáltatások elérése. Inkább az utcán
gítése, okmányok hiánya stb.)
A tájékozódást követõen a élnek, illetve lakatlan házakhelyszínen adható segítség: ban húzódnak meg, többnyire
hajléktalanigazolvánnyal való a tulajdonos tudtával és beleellátás; étkezési jegy biztosítá- egyezésével.
Városunkban illetve a kissa; helyszínen étkezés biztosítása; és természetesen nagyon térségben nincs hajléktalanfontos a segítõ szakember tá- szálló illetve nappali melegedõ,
ezért a Gondozási Központ
mogató és erõsítõ jelenléte is.
A helyszínen nem megoldha- munkatársai segítenek az uttó feladatokban a különbözõ

szendvicsünket, amit otthon
úgyis a kutyának adnánk vagy
kidobnánk. De nagyon jót teszünk azzal is, ha egyszerûen
csak az aznap már elolvasott
újságunkat adjuk oda, és nem
dobjuk ki azt a szemetesbe.
Urbán László Zoltán
*
Felhasznált irodalom:
Albert Fruzsina-Dávid Beáta
(2001): Ha elszakad a háló...(Új
Mandátum Könyvkiadó, Bp.)
Oross Jolán (1996): A hajléktalanság kezelése Magyarországon In.: Várnai Györgyi
(szerk.): Kézikönyv a szociális
munka gyakorlatához (Szociális Szakmai Szövetség, Bp.)
Radoszáv Miklós (1996):
Gondolatok az utcai gondozásról.In.: VárnaiGyörgyi (szerk.):
Kézikönyv a szociális munka
gyakorlatához (Szociális Szakmai Szövetség, Bp.)

Aszódi helyzetkép
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cán élõknek a fõvárosi, gödöllõi és hatvani társintézményekben történõ elhelyezésben, személyi iratokat szereznek be nekik, ruhával látják el
õket. Legutóbb decemberben
intézkedtek egy utcán fekvõ,
kihûlés közeli állapotba került
férfi kórházba szállításáról.
Szociális munkások csak krízishelyzet észlelésekor avatkoznak be a hajléktalanok életébe, rendszeres kapcsolatot
tartanak velük és folyamatosan tájékoztatják õket a lehetõségekrõl, segítik a hajléktalanokat a szolgáltatások elérésében, ha igényük van rá.
A múlt év pozitív tapasztalatokat is hozott a szakemberek
számára: pl. egy több éve
Aszód utcáin élõ hajléktalan
elhatározta, hogy változtat az
életén, és nem szeretne visszakerülni a korábbi nehéz élethelyzetbe. Munkát, egyben
szállást talált, munkavállalói
megbíznak benne.
H. Sz.
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Repetitio est mater studiorum!
Új értékek teremtése helyett a rongálások nyomainak eltüntetésére költünk
(folytatás az 1. oldalról)

Néhány hónappal ezelõtt
„Virtus vagy bûnözés? Értékeink rombolói a gázra léptek”
címmel írtam egy cikket az
Aszódon tapasztalható rongálásokról. A helyzet változatlan,
éppen ezért, ahogyan a cím is
mondja: Ismétlés a tudás anyja!, újra nekifutok a problémának.
Régen, amikor a gyerekek
latint tanultak és nem a televízióból sugárzott, agyat és lelket
trancsírozó mûsorokat nézték,
kevesebb volt a rongálás. Az
értékek létrehozása akkor sem
volt könnyebb, mint most; hasonlóan az értékek megbecsülése sem volt nehezebb, mint
napjainkban. Tapasztalataink
alapján megállapíthatjuk, hogy
a klasszikus mûveltséget és hagyománytiszteletet elsajátítók
általában jobban megbecsülték
a létezõ értékeket, mint a mai
túlliberalizált,túlbonyolított oktatási rendszerben sokszor elveszõ, a mindent maga alá gyûrõ tömegtájékoztatás és -szórakoztatás alól kibújni csak komoly erõfeszítéssel képes nemzedék.
Ebbe nem kell, nem szabad
beletörõdnünk!
Sokan szeretjük Aszódot, otthonunknak tekintjük, ha valami jó történik, örülünk neki, ha
valami rossz, bánkódunk fölötte. Sokakhoz hasonlóan így vagyok ezzel én is. Engem is nagyon bánt, ha valami elkészültét, megszépültét követõen
megcsonkul, fényét veszti,
tönkremegy. Értetlenül állok
az események sûrûjében. A
Millennium évében áthelyezett
egykori kerti kapu elõtt van
egy kõ virágtartó. Ezt a virágtartót elõször ellopták, visszaállítását követõen letörték,
majd újra és újra, s most megint, immár ötödször is letörték. A Petõfi Múzeum, a GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal folyamatosan állítja helyre a kárt. Ez idõ, pénz és boszszúság. Félve írom le, de elké-

szültek a kapu oldalfaláról ellopott réztáblák másolatai, igaz
nem részbõl, hanem rézzel futtatott mûanyagból, hogy gyengítse a színesfémekre érzékeny
„szakemberek” érdeklõdését.
Ez az önkormányzatnak nagyságrendileg hetvenezer forintjába került.
Folyamatos rongálási színtér
a zsidó temetõ és a Schossberger-mauzóleum. A mauzóleum
teraszának kerítésébõl eltûnt
egy szelvény, hasonlóan a bejárati ajtó kovácsoltvas kilincséhez. A falat különbözõ piktogramok borítják, néhány sírkövet kidöntöttek, korábban
eltûnt a csatorna, a bejárat
melletti kõtábla. A téglakerítést is újra kellett építeni egy
szakaszon, mert ledöntötték,
az ablakokat betörték, a védõrácsot eltulajdonították, röviden a tíz éve átadott mûemléket rendszeresen pusztítják.
A Rákóczi utca-Hajnóczy
utca sarkán elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõt õsszel fölgyújtották, a lakótelepi tárolóedényt a napokban az árokba
lökték (képünkön), de több edényen láthatók olyan graffitik,
amelyekrõl még az alternatív
mûvészeteket kedvelõk sem
tudnának túl jót mondani.
A buszmegállók, az újonnan
festett épületek homlokzata, a
kihelyezett utcabútorok, a kiültetett fák – és a sor, sajnos,
sokáig folytatható – sorsa is
elég mostoha városunkban. Elkészülnek a dolgok, sokszor
úgy érezzük, nehezebben és
lassabban, mint kellene, aztán
ahelyett, hogy megbecsülnénk,
vigyáznánk rájuk, hagyjuk, engedjük, hogy tönkretegyék.
Ahelyett, hogy újabb értékeket
hoznánk létre, azzal foglalkozunk, azon dolgozunk és arra
áldozunk, amit már egyszer elkészítettünk, amiért egyszer,
esetenként többször fizettünk
már.
Baj és zavar van a fejekben. A
zavar letisztítása és a baj megoldása közös feladatunk, közös

ügyünk. Ebben a munkában
kérem mindenkinek a segítségét! Kérem a szülõk, a pedagógusok, a polgárõrök és rendõrök segítségét, de kérem a fia- igazából mellettünk, õk maguk
talok, a diákok és a gyerekek lesznek!
segítségét is, hiszen az elõdeink
Köszönöm!
által, a mi munkánk által létreAsztalos Tamás
hozott értékek haszonélvezõi
alpolgármester

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közmûvelõdési (mûvelõdésszervezõ) szakember alkalmaztatására és/vagy a vonatkozó törvény követelményeinek
megfelelõ jogi személlyel, magánszeméllyel, közmûvelõdési megállapodással pályázatothirdetavárosiközmûvelõdésifeladatokellátására.
1.) Közmûvelõdési megállapodással ellátandó feladat végzésére vonatkozó
részletespályázatifeltételek:
Az ajánlattétel a Ptk. alapján, valamint az alábbi tartalmi elemekkel történjen –
melyekamegkötendõközmûvelõdésimegállapodástartalmielemeiisegyben;
! az elvégzendõ közmûvelõdési szolgáltatás és annak díja
! a közmûvelõdési tevékenységben érintettek köre
! az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehetõ szolgáltatások köre
! az önkormányzat a közmûvelõdési feladatok ellátására a jelenleg rendelkezésre álló tárgyi eszközöket térítésmentesen biztosítja
! a városban meglévõ közösségi színtereket biztosítja
! a feladat megvalósítására a pályázó és/vagy alkalmazásában, megbízásában
tevékenykedõ személy szakképzettsége: felsõfokú szakképzettség, kulturális
menedzser, közmûvelõdési feladatok ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott felsõfokú végzettség.
2.) Aszód Város Önkormányzat mûvelõdésszervezõi munkakör ellátást
biztosító feladat ellátására pályázatot hirdet.
Pályázati feltételek:
! felsõfokú szakképzettség (mûvelõdésszervezõ), kulturális menedzser, közmûvelõdési
feladatokellátásáhozszükségesjogszabálybanmeghatározottfelsõfokúvégzettség
! kitûnõkapcsolatteremtõkészség
! magyarállampolgárság
! büntetlenelõélet
! A mûvelõdésszervezõi feladatok ellátására vonatkozó program kidolgozása, szakmaihelyzetelemzés,feladatellátássalkapcsolatosszakmaielképzelésekkelegyütt.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
! helyiönkormányzatoknálvégzettszakmaigyakorlat
Bérezés,juttatások: aKjt.szerintvalamintaz1977évCXLtörvénybenfoglaltakszerint
1-2. pontra együttesen vonatkozik:
A mûvelõdésszervezõ feladata az állami és városi ünnepségek helyi megszervezése,
koordinálása, a település történetével összefüggõ településszintû rendezvények megszervezése,egyébmûvelõdésszervezõifeladatokellátása.
A pályázathoz csatolni kell:
! 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
! végzettséget igazoló oklevél/ek másolatát
! a pályázóra elõírt szakmai gyakorlatnak meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot
! a munkakör ellátására vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülõ
elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának formája és határideje:
A pályázatot 1 példányban írásban kell benyújtani 2007. március 19-ig. Aszód Város
Önkormányzatapolgármesterénél/alpolgármesterénél(2170Aszód,Szabadságtér9.)
Apályázatelbírálásánakhatárideje:
A pályázat benyújtási határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés idõpontja. A beérkezettpályázatokataMûvelõdésiBizottságösszegziésterjesztibeadöntéshozónak.
Felvilágosításkérhetõ:
AsztalosTamás,AszódVárosÖnkormányzataalpolgármestere(Aszód,Szabadságtér9.)
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Egy kis nyelvelés
Fájdalomcsillapít és társai
A nyelveknek – köztük a magyar nyelvnek is – egyik jellemzõ tulajdonságuk, hogy állandóan változnak, s ami ennél is
fontosabb, olyan rugalmasan,
hogy a körülöttünk végbemenõ
változásokat újra és újra meg
tudják fogalmazni, formába
tudják önteni. Lehet, hogy
elõbb idegen vagy nemzetközi
szó szükségeltetik az új dolgok
megnevezéséhez, de elõbbutóbb a nyelv kiizzadja magából a saját struktúrájának és
törvényszerûségeinek legmegfelelõbb megoldást.
A rugalmasság mellett egy
másik fontos törekvése a nyelvnek, hogy ahol lehet, tömörít. A
padlófûtés is a padló alatti fûtés
kifejezésbõl rövidült, tömörödött, és semmi gondunk nincs a
megértésével, mert igaz ugyan,
hogy nem a padlót fûtjük, hanem a lakást, de a lakásban a
meleget, a jõ hõérzetet a padló –
a bármely anyagból készült padozat – átmelegedése biztosítja.
A tömörítéssel azonban
gyakran gondok is lehetnek!
A minap egy bolti reklámban
olvastam a következõt: „Lazít,
frissít, fájdalomcsillapít, nyugtat.” Mindezt együtt egy, „A
nyugalom párnái” névre hallgató kollekció tudja. S ha a felsorolt négy dolgot valóban
„tudja”, akkor nincs is semmi
gond, csupán a fájdalomcsillapít alakot tartjuk egy kicsit
furcsának, szokatlannak és
nyelvileg aggályosnak. A lazít,
frissít, nyugtat jelentése egyszerûen így fejezhetõ ki: lazává
tesz; frissé tesz; nyugodttá
tesz. A fájdalomcsillapít alakot
azonban már nem tudjuk ilyen
egyszerûen kifejezni. Az elõbb
említett három szó egyszer
képzésen esett át, s így keletkezett a második jelentés, a fájdalomcsillapít alak viszont már
összetett szó, melynek a második részét már egy képzett
alakból való elvonással (csillapító > csillapít) alkottuk,

amely szóalkotási mód mai
nyelvünknek nem igazán sajátos vonása. A fájdalmat csillapítjuk, így lesz az e célra szolgáló szer fájdalomcsillapító,
vagyis fájdalmat csillapító szer,
de felépítése miatt semmiképpen nem illik a reklámban
alkalmazott másik három
szóhoz.
Hasonlóképpen aggályos és
torz képzõdmény az idõnként
fel-felbukkanó szóalak is: nagytakarít, gépír és a gyorsír. És
talán lehetne még példák tucatját összegyûjteni, ha az
ilyesféle nyelvi képzõdmények
használatát tudatosan és módszeresen figyelnénk környezetünkben.
A nagytakarítás – nyilván
nem kell külön megmagyarázni – alapjában különbözik a
néhány naponta, hetente stb.
végzett takarítástól. A nyelvhasználó igyekszik különbséget tenni a kisebb és nagyobb
volumenû munka között, s
idõnként megkísérli tömören,
hatásosan kifejezni magát. Így
született a nagytakarít szó.
Mert azt ugyan mondhatjuk,
hogy „tegnap nagyot takarítottam”, de ezzel legfeljebb csak a
szokásosnál valamivel intenzívebb, fárasztóbb tevékenységre
utalunk, s nem pedig arra,
hogy a szokásos tavaszi vagy
õszi nagytakarítást végeztük
el.
A gépír alak az írógép megjelenéséhez kötõdik. Írógéppel
rögzítjük a szöveget, s az ennek
érdekében kifejtett tevékenység a gépírás. Ugyanakkor a
nyelvhasználatban az írógéppel írt szöveget nem gépírjuk,
hanem gépeljük (nem gépírt,
hanem gépelt szövegrõl szokás
beszélni).
A gyorsír alak sem azt fejezi
ki, hogy valaki a szokásosnál
sebesebben, nagyobb tempóban végzi az írást, hanem arra,
hogy egy adott szöveget nem a
szokásos, a mindennapi hasz-

nálatban alkalmazott írásjelekkel, hanem azoktól eltérõ módon jegyzi le, amely eltérõ mód
gyorsabb a szokásosnál. Vagyis:
a gyorsírásban alkalmazott
jelekkel és módszerrel rögzíti a
szöveget. A végsõ szót az úzus,

a nyelvhasználók körének ún.
„többségi döntése” mondja ki.
Erre legjobb példa, hogy hiába
írta József Attila 1937-ben a
Curricilum vitae címû önéletrajzi írásában, hogy „Tudtam
gyorsírni is…”, a szó nem ebben a formájában nyert polgárjogot nyelvünkben.
-g -l

Három és félmilliót
nyertek pályázatokon
A Szabadidõsport Egyesület hírei
Február 9-én tartotta közgyûlését az Aszódi Szabadidõsport Egyesület. A jelenlévõk
beszámolót hallgattak meg a
2006. évrõl, a megvalósult programokról, gazdálkodásról,
valamint az egyesület keretein
belül mûködõ két szakosztály
(asztalitenisz, Erdõmester)
munkájáról.
Az elmúlt év igen eredményes volt a pályázati lehetõségek kihasználását tekintve:
közel 3,5 millió Ft-ot nyert az
egyesület különbözõ pályázatokon.
A tagok a beszámoló elfogadását követõen döntöttek
arról, hogy a 2007. évi tagdíjak
az elmúlt évhez képest nem
változnak (felnõtt: 3600,- Ft,
nyugdíjas: 1800,- Ft, diák:
1000,- Ft).
Döntött a közgyûlés arról is,
hogy családok esetében, ha a
szülõk befizetik az éves tagdí-

jat, akkor a gyermekeiknek külön már nem kell fizetniük. Az
egyesület tagjai továbbra is
kedvezményesen, vagy ingyen
vehetnek részt rendezvényeinken. Az idei év újdonságának
számít az is, hogy a tagok ingyen használhatják az egyesület által pályázati forrásokból
vásárolt túrafelszereléseket
(sátrakat, hálózsákokat, kerékpáros túrazsákokat).
A közgyûlés az elmúlt év eseményein készült képek vetítésével ért véget. Akik szeretnének az egyesület munkájába
bekapcsolódni, azok további információt a városi honlapon
(www.aszod.hu),
illetve az alábbi telefonszámon
kaphatnak.
Nyíry Zsolt
ASZE elnök
06 20 994 7480

Lövészverseny
a Tiszti Klubban
Egyéniben, férfiaknak csapatban is
Március 16-án 9 órától
tizenhatodik alkalommal
rendezik meg a Március 15.
Kupa lövészversenyt a
Tiszti Klubban.
Az Aszód Galga Polgárõr
Egyesület szervezésében, az
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önkormányzat támogatásával
megvalósuló sportrendezvényen légpuska fegyvernemben,
gyermek, ifjúsági és nõi egyéni,
illetve férfi csapat és egyéni versenyszámokban várják a nevezéseket a helyszínen. n
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Iróniáról, hitelességrõl, közömbösségrõl
Egy betörésrõl szóló hír margójára
Postai úton, feladó nélkül
érkezett az alábbi levél szerkesztõségünkbe. Névtelen levelek – a legtöbb újsághoz hasonlóan – ezután sem jelennek meg az Aszódi Tükörben. Nem a levél utolsó, akár
burkolt fenyegetésként is értékelhetõ mondatának hatására
teszem mégis közzé az alábbi
névtelen levelet, hanem azért,
mert lapunk új szerkesztõjeként eddig nem jeleztem Olvasóink felé szerkesztõségünk
anonim levelekkel kapcsolatos
álláspontját. Ugyanakkor remélem, hogy az eset sokak
számára okulásul szolgálhat.
*

„Az Aszódi Tükör 2007. januári számában H. Sz. szignóval jelzett Rendõrségi hírek
egyik esetével kapcsolatban,
miszerint – „december 27-én a
Hunyadi utcában, az egyik házba bejutva, laptopot és ékszereket zsákmányoltak. A szemközti lakó tétlenül végignézte (!)
a betörést. (Lehet, hogy egyesek
szerint a SZEM a Szomszédok
Elleni Mozgalom rövidítése...?)” – az alábbi észrevételeket teszem.
Ha ez így igaz lenne, akkor
jogos a fenti ironikus hangvétel.
Talán a „tétlen szomszéd”
egy székre kiülve nézte végig, a
nagy transzparens „betörõk
vagyunk, most csináljuk az évszázad betörését” alatt tevékenykedõ „urak” munkáját?
A valóság nem ez.
A betörést szenvedett családi
házban háromfõs nyugdíjas
család lakik, akik általában
otthon tartózkodnak. Két kutya is éberen vigyáz a portára.
A család gyermekeinek családi
és baráti köre miatt rendszeresen sok fiatal látogató fordul
meg a háznál. Ezért a kapun
nem átmászva, azt nem betörve, a déli órákban az udvarra
ismerõsként bemenõ két fiatalember nem tûnik fel senkinek,
potenciális bûnözõt látva bennük. Fõleg úgy, hogy a „tétlenül
végignézõ szomszéd”-nak volt

és van más dolga is, mint azt
lesni, kik járkálnak az utcán.
Az eset után kb. két óra múlva jött a kárt szenvedett szomszéd érdeklõdni, hogy nem láttak-e valakit, mert betörtek a
lakásba. Ekkor lett közölve,
hogy láttak két fiatalembert,
akik mint más vendégek, a
kapun mentek be az udvarra.
Átérezve a kárt szenvedett
szomszédot ért traumát, viszszatérek a fent említett irónikus cikk hangjához.
A körülményekbõl, hogy a
két fiatalember nem viselt álarcot, foltozott tolvajzsák sem
volt a hátukon, erõszak nélkül,
mint ismerõsök mentek be az
udvarba, talán csak a cikk szerzõje gondolta volna, hogy betörõk.
Ugyanaz a vétkes hanyagság
terhel egy másik szomszédaszszonyt is, aki mint késõbb kiderült, a háztól kb. 20 m-re
szembe találkozott a betörõkkel, és õ sem kiáltott tolvajt.
Talán, mert neki sem voltak
gyanúsak.
Meg kell nyugtatnom a cikk
T. szerzõjét, ha gyanús lett
volna valamely körülmény,
akár kapun átmászás, vagy
kapu befeszítés, nem lett volna
„tétlen végignézés”.
Gyanú nélkül, a leskelõdõ
szomszéd szerepét senki nem
kívánta eljátszani, esetleges
vaklárma esetén, ártatlanul
gyanúsítás, rendõrség felesleges kihívása legalább olyan kellemetlen, mint a cikk által sugallt közömbösség.
A hivatkozott januári szám 5.
oldalán a „Szerkesztõ jegyzete”
alatt Hídi Szilveszter köszöntõjében több más mellett, az
utolsó bekezdésben arról ír,
hogy „Hiteles információkkal
szeretnénk szolgálni”. Hát itt
van a lehetõség, hogy a jövõben
„tétlen végignézés” jelszó alatt
leírt valótlanságok helyett, tényeket közöljenek. Ezzel megelõzhetné, hogy az ilyen gloszszával másokat ne hozzanak a
„tétlen végignézõ szomszéd”hoz hasonló, kényelmetlen

helyzetbe lapjában.
Remélem, ez a reflexió a következõ számban meg is jelenik.
Aszód, 2007. január 27.
Tisztelettel a
Tétlen Végignézõ
*
Tisztelt
„Tétlen Végignézõ”!
Mindenekelõtt elnézését kérem, ha a januári számban
megjelent Rendõrségi hírek
rovat Ön által idézett sorai
bántóak voltak. Mentségemre
szolgáljon, hogy a szolgálati
naplóban tallózó rendõrtiszt is
legalább ennyire ironikus – sõt:
keserû – megjegyzést fûzött az
esethez. (Ezzel természetesen
nem hárítom tovább a felelõsséget.) Azonban az említett cikk
mindettõl még korántsem
sorolható a glossza mûfajába.
Az eset körülményeirõl szóló
információi bizonyára hitelesek. Ámbár (ha már úgyis felrója nekem az általam tett – és
természetesen most is vállalt –
„Hiteles információkkal szeretnénk szolgálni” mondatot):
nem tudom, az aszódi rendõrõrs tisztjének személyes tájékoztatójával ellenében Ön
mennyire tartaná hitelesnek
egy névtelen levélíró állításait?
Biztosan igaza van abban is,
hogy „az udvarra ismerõsként
(?) bemenõ két fiatalember”
nem keltette potenciális bûnözõk látszatát. Az a baj, hogy a
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betörõk már régóta nem álarcban és foltozott tolvajzsákkal
járnak fosztogatni. Mint azt a
fenti példa is igazolja, sajnos
gyanakvóbbnak kell lennünk.
Kellemetlen vagy sem: én pl.
nemrégiben megkérdeztem a
lakótelepi lakásunk lépcsõházába nyitó idegent, hogy kit
keres. (Szerintem nem kellett
pironkodnom amiatt, hogy az
egyik lakó rokonát szólítottam
meg, akivel azelõtt nem találkoztam.) A vaklárma keltése
még mindig kisebb kellemetlenség, mint az, ami a Hunyadi
utcában történt. A rendõrség
vagy a polgárõrség „felesleges”
értesítésérõl pedig csak annyit:
nekik egyebek mellett az a dolguk, hogy ellenõrizzék a lakossági bejelentéseket.
Levelébõl az is kiderül: mivel
esetleg vaklármának bizonyulhat, szomszédként a hasonló
helyzetek tisztázására tehetõ
bármilyen reagálás „legalább
olyan kellemetlen, mint a cikk
által sugallt közömbösség”.
Utóbbi kifejezés sem az én agyszüleményem – feltehetõleg Ön
is a közömbösséget és annak
szinonimáit emlegetné, ha valaki hasonló körülmények között hatolna be az Ön otthonába.
A „kényelmetlen helyzetért”
– amennyiben valóban én
okoztam azt – még egyszer elnézését kérem.
Tisztelettel:
Hídi Szilveszter
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Nem jöttek el a Dühöngõk
Megtett és elmulasztott lépések a békesség és az együttmûködés felé
2006. február 06. 18.00.
Nem véletlenül emelem ki az
itt leírt idõpontot, Tisztelt Olvasó. Ez volt az a nap és óra,
amikor nyíltan és õszintén
mindenki elmondhatta volna
véleményét és esetleges javaslatát a polgármester úrnak, ám
erre a találkozóra nem jött el
senki. Mirõl is van szó? – kérdezheti ön. Mi is az a Dühöngõ?
Megpróbálom leírni, hogy mindenki értse, mirõl is van szó.
A Dühöngõ Aszód honlapján
egy fórum, ahol mindenki kifejtheti véleményét és leírhatja
javaslatait, észrevételeit. Elég
népszerû fórum, amelynek
rendszeres látogatója vagyok
én is, mint sokan mások szép
városunk lakói közül. Érkez-

nek kritizáló és olykor sértõ
beírások is, ezek java része a
város vezetésének szól. A név
nélküli beírók mindig, mindenre tudják a választ és a megoldást. Olykor úgy tûnik, bármit
ír az ember, van válasz – olykor
csípõsen, a tipikus „van a fejeden sapka, az is baj, nincs a fejeden sapka, az is baj”-stílusban.

A fórumozók közül egy
õszinte és nyílt ember jelezte,
hogy élni kíván a lehetõséggel.
Én is elmentem a találkozóra,
már csak kíváncsiságból is: ki
az, aki fel meri vállalni a véleményét? Ám erre végül senki
nem vállalkozott. Miért is? Ezt
mindenkinek a fantáziájára
bízom.

Hát kár a szóért

Buzás János, Aszód polgármestere is olvasója az oldalnak,
és úgy érezte, lehetõséget ad a
Dühöngõ oldalán írogatóknak
egy találkozóra. A fenti idõpontra meg is hirdette azt, lehetõséget adva arra, hogy nyíltan és õszintén elmondhassa
mindenki a véleményét és esetleges javaslatát.

Ennyit a fórumban írt nyíltságról és õszinteségrõl!!! Elvárások vannak bõven ezzel kapcsolatban a testület és a polgármester úr felé, de kik azok,
akik ezt elvárják, és miért is?
Mert talán nyíltak és õszinték?
Nem. Mert akkor fel vállalták
volna a véleményük, és szavakba öntötték volna a sérelmeiket
és javaslataikat. Szerintem
Buzás János senkitõl nem kérdezte volna meg, mit és miért
írt valójában, mi volt vele a
szándéka, milyen néven írta
stb. Ám jelenlétével megerõsíthette volna sorainak értelmét.

Hát kár a szóért!
Este van megint...
Mindenkit vár egy
Meleg, puha ágy,
Egy piros-mesés
Álmodó sarok,
Csak engem aszalt
Szürkére a vágy!

Véleményem szerint a fórumban levõ beírások értelmét
vesztették. Persze le lehet írni,
mert azért van az oldal, de ne
várja senki, hogy bármilyen
álnéven falakat dönthet és hegyeket mozgathat. Akiknek
lett volna mondanivalójuk,
mégsem jöttek el, megküldöm
ezt a verset. Nem kell megsértõdni, csak elgondolkodni!
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Hát kár a szóért!
Így állunk! Tudom.
Játszottunk együtt,
Fogtunk madarat...
A sok barátnõ,
Pajtás szétfutott,
S valaki újra
Egyedül maradt.

Hát kár a szóért!
Int az éjszaka,
Süvölt az éles,
Sûrû téli szél...
Valaki árván,
Egyedül maradt
Egy zátonyon,
S most magában beszél
Hát ennyi szerintem. (Ezt a
vers záró sorára értem.) Úgy
érzem, a polgármester úr megtette azt a bizonyos lépést a békesség és együttmûködés felé,
amit a fórumozók elvártak tõle,
õk viszont nem éltek a lehetõséggel. Pedig lehetne szépen,
békében együttmûködve élni.
Arany Hajnalka
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Szép Magyar Múltidézés százkilencven képben
Beszéd
Megjelenés elõtt az Aszód régi képeslapokon címû album
Gödöllõi gyõztes

Néhány héten belül megjelenik az „Aszód régi
képeslapokon” címû színes
album, amely városunk
épített örökségét mutatja
be 1898-1945 között kiadott
képeslapokon. A kötet díszes oldalain nyomon követhetjük városunk fejlõdését, életét, értékeit, azóta eltûnt építményeit.

Február 9-én a Csengey
Gusztáv Általános Iskola
adott otthont a Kazinczy
„Szép Magyar Beszéd” területi versenynek, ahová a
házigazdák hét, a Gödöllõi
Református Líceum és a
kartali Könyves Kálmán
Általános Iskola két-két, az
Evangélikus Gimnázium és
A gazdag képanyag Soós
a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pe- Endre magángyûjteményének
dig egy-egy versenyzõt ne- törzsanyagára támaszkodik,
de néhány képeslappal több
vezett.
gyûjtõ is gyarapította a könyA résztvevõket és a zsûrit vet. A 190 régi képeslapot tarHajdukné Zengõ Ildikó igazga- talmazó album az Agenda Natóhelyettes és Dúzs Márta ta- tura kiadó igényes gondozásnárnõ köszöntötte, majd az is- ában kerül a kezünkbe. Az
kola énekkara és reneszánsz „Aszód régi képeslapokon”
táncosai rövid mûsorral ked- szép ajándékkönyv, egyben kiveskedtek a jelenlévõknek. Ezután a két korcsoportban induló versenyzõk kötelezõ és szabadon választott mûvek bemutatásával adtak számot tudáAszódon régóta hiányzik egy
sukról.
Az I. korcsoportban a zsûri olyan civil szervezõdés, amely
nem ítélte oda az elsõ díjat, a összefogná azokat az emberekét második díjat két Csengeys ket, akik szûkebb vagy tágabb
tanuló kapta megosztva: Szabó (szellemi, lelki, természeti, civiRózsa Vivien 6.z (felkészítõ ta- lizációs) környezetük jobbítánára: Balogh Lászlóné) és sán szeretnének másokkal
Gyursánszky Csilla 5.z (felké- együttmûködni. 2006 õszétõl
szítõ tanára: Dúzs Márta). A rendszeresen találkoztunk nékategóriában a kartali Kovács hányan – nem sokan, de nem is
Mónika végzett a harmadik kevesen – elõször a Szabadság
téren, azután az idõ hidegre
helyen.
A II. korcsoportban Módy fordultával a Tiszti Klub épüCsenge, a Gödöllõi Református letében, majd idén januártól
Líceum tanulója végzett az élen (péntekenként este fél 8-kor) a
(felkészítõ tanára: Dankuné Mûvelõdés Házában. MeghíTóth Éva); a korcsoportot õ vott vendégeinkkel együtt, a
képviseli majd a megyei verse- magunk szerény erejébõl mi is
nyen. Második lett Béli igyekeztünk kivenni részünBoglárka, az Evangélikus Egy- ket karácsony ünnepének mélház Aszódi Petõfi Gimnáziu- tó városi megünneplésében.
mának 7. osztályos tanulója
Tisztelettel és szeretettel
(felkészítõ tanára: Homoki
Gábor), harmadik pedig Papp várjuk közénk azokat, akik az
Éva, a Gödöllõi Református Lí- idõk szavát megértve tenni szeceum tanulója. Különdíjat retnének valamit Aszódért, tájvehetett át Mátyási Márk 8. hazánkért, a Galga-völgyéért,
hazánkért, és egyet tudnak
osztályos tanuló.
érteni a következõ céljainkkal:

válóan alkalmas arra, hogy
Aszód hírét messze vigye.
E színes album bemutatását
az Evangélikus Gimnázium
aulájában tervezzük. A könyvbemutató napjára a kiadó az
elsõ 200 kötetet sorszámmal

látja el, amely elõvételben megvásárolható.
A kötet ára elõvételben (a
sorszámozott példányokból)
3.500 Ft. A könyv fogyasztói
ára 3.999,- Ft, azonban aki (magánszemély, intézmény stb.) 10
darab könyvet vagy annál többet egyszerre megvásárol,
3.000,- Ft/db áron juthat az
albumhoz.
A könyvre 3.500 Ft befizetését követõen a Petõfi Múzeumban (Aszód, Szontágh lépcsõ 2.,
Tel.: 28/500-650) (hétfõtõl vasárnapig 8-16 óra között) veszünk fel elõjegyzést. Várjuk
mindazok jelentkezését is, akik
a kedvezményes áron több
könyvet szeretnének megvásárolni.
Asztalos Tamás
múzeumigazgató

Környezetünk jobbításáért

Megalakult a Széchenyi István Civil Egyesület
Széchenyi István
Civil Egyesület
Céljaink:
@ Egyetemes keresztény,
magyar és európai értékeink
védelme és a fiatalokkal történõ megismertetése.
@ Helyi, régiós és országos
ügyekben szeretnénk véleményt nyilvánítani, és másoknak is megszólalási, elõadói
alkalmat nyújtani a megértésre törekvés, az összefogás és a
türelem jegyében, az elõbb említett értékek mentén.
@ Aszódon és a környéken szeretnénk részt venni a magunk
részét felvállalni ünnepeink
megünneplésének méltó megszervezésében: karácsony,
március 15., Augusztus 20.,
október 23., Madarak és Fák
Napja, Halottak Napja.
@ Szeretnénk bekapcsolódni
megfigyeléseink közreadásával, megoldási javaslatok megfogalmazásával környezeti értékeink megvédésében, a kör-
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nyezetvédelem élet-halál fontosságának tudatosításában.
@ A helyi közélet szervezése
(közéleti fórumok, elõadások,
ünnepélyek tartása, vagy létrejöttük elõsegítése, a demokratikus jogaink és kötelességeink
gyakorlásának alapján.
@ Megszólalási, bemutatkozási lehetóség biztosítása helyi és
környékbeli fiatalok számára.
@ Kapcsolatok ápolása a határontúli magyar testvértelepüléseken élõ nemzettársainkkal,
civil szervezeteikkel és iskoláikkal.
@ Más európai népek, városok, közösségek pozitív kulturális-civilizációs példáinak
megismerése és megismertetése.
@ Irodalmi-történelmi-természeti emlékhelyeink és értékeink megtekintése, felkeresése
szervezett kirándulások keretében.
A Széchenyi István
Civil Egyesület nevében:
Csobán Pál és Szovics Pál
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Március 2. 13-18.00
Március 4.
Március 8-10.
Március 8.
Március 8.
Március 8. 16.00
Március 8-14.
Március 9-10.
Március 9. 13-18.00
Március 9. 17.30
Március 10. 9.30
Március 10. 10.00
Március 11.
Március 11.
Március 12-14.
Március 14.
Március 14.
Március 15. 10.00
Március 18.
Március 18.
Március 23. 13-18.00
Március 25.
Március 25.
Március 26.
Március 29. 16.00
Március 30. 13-18.00
Március 31.
Március 31.

Helyszín
Városi Könyvtár

Program
Kézmûves foglalkozás: kokárdavarrás
Nagyböjt 2. vasárnapja
Az Evangélikus Iskolák Diákszínjátszóinak Országos Találkozója Aszódon
Nõnap
Szivárvány Óvoda
Tappancs bábszínház
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Petõfi Sándor Gimnázium Petõfi napok
Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma Petõfi Napok (a részletes programot lásd lent)
Városi Könyvtár
Játszóház
Petõfi Múzeum
A Képzõmûvészeti Egyetem hallgatóinak tárlata
Petõfi Múzeum
A szavalóverseny nyitó programja
Mûvelõdés Háza
Körzeti Petõfi Szavalóverseny
Nagyböjt 3. vasárnapja
Sportpálya
Aszód-Dunavarsány labdarúgó-mérkõzés
Budapest
A Petõfi Sándor nevét viselõ középiskolák országos találkozója
Petõfi Sándor Gimnázium, Megemlékezés Március 15-rõl. Iskolai ünnepségek.
Csengey Gusztáv Ált. Isk. Beszélgetés a Petõfi Gimnázium Öregdiákjaival.
Podmaniczky Mûv. Iskola „B” tagozatos meghallgatás
Petõfi Múzeum elõtti tér, Nemzeti ünnep. Szereplõk: Galgamenti Dudazenekar,
1848/49-es emlékmû elõtti tér
Bagi néptáncegyüttes táncosai, Csengey Gusztáv Ált. Isk. diákjai,
Városi Civil Vegyeskar
Nagyböjt 4. vasárnapja
Kóka
Kóka-Aszód labdarúgó-mérkõzés
Városi Könyvtár
Kézmûves foglalkozás: zászlókészítés
Nagyböjt 5. vasárnapja
Sportpálya
Aszód-Ócsa labdarúgó-mérkõzés
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Városi Könyvtár
Sakkverseny
Aszód–Szirák–Bér-Aszód
Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület kerékpártúrája
Csengey Gusztáv Ált. Isk. Iskolai szavalóverseny. Ének-zene tagozat felvételi
meghallgatás. Iskolai sportdélután.

Petõfi Napok az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziumában
A Petõfi Napok rendezvénysorozat keretében március 10-én elõadások hangzanak el iskolánk névadójáról:
Nem Petõfi (A barguzini ásatások cáfolata) – Elõadó: Dr. Kovács László régész, az MTA tagja
Petõfi Pesten (a költõ pesti diákévei) – Elõadó: id. Dr. Fabiny Tibor, az Országos Evangélikus Múzeum nyugalmazott igazgatója
Petõfi-kultusz – Elõadó: Dr. Kalla Zsuzsa, a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársa

Március 8-10. Az Evangélikus Iskolák Diákszínjátszóinak Országos Találkozója Aszódon
Március 8-án 18 órakor az Evangélikus Gimnázium Díszterme: Az Aszódi Evangélikus Gimnázium „Spontán-Diákszínjátszói”
bemutatják Agatha Christie: Egérfogó címû darabjának átdolgozott változatát.
Március 9-10-én a Díszteremben: Vörösmarty Gimnázium Bp: Shakespeare: Sok hûhó...; Orosházi Evangélikus Gimnázium:
Molnár Ferenc nõalakjai; Deák Téri Evangélikus Gimnázium: Történelmi látomások; a Vécsey Kamarateátrum fellépése
A tudományos és színházi elõadásokra nagy szeretettel várjuk a gimnáziumunkon kívüli kedves érdeklõdõket is. A fent nem
jelzett kezdési idõpontokról a gimnázium fõbejáratánál március 1-je után elhelyezett plakátokon illetve a középiskola telefonszámain (400-611, -612, -613, -614, -615) lehet tájékozódni.
Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy éves programjukat – a városi programnaptár
összeállítása érdekében – adják le Asztalos Tamás mûvelõdési és oktatási ügyekért felelõs alpolgármesternek!
Cím: Szabadság tér 9. E-mail: tamas.asztalos.aszod@invitel.hu
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
A naptárat összeállította: Asztalos Tamás
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Hagyománnyá válhat a sportbál
Szerény bevétel, több szponzor, hûséges szurkolók – cél a bennmaradás
szezonnak. Minden posztra
igazoltak labdarúgókat, akik
magasabb osztályokból érkeztek. Aki ezt olvasva azt gondolja, hogy ide csupán levezetni
jönnek, tévednek: a legidõsebb
érkezõ játékos is csak 29 éves.
- Valamennyien tisztában
vannak vele, hogy óriási feladat
hárul rájuk: azt várjuk tõlük,
hogy tartsák benn a csapatot.
Az új igazolásokkal szerintem
egészséges versenyhelyzetet is
teremtettünk, mivel néhány
helybéli labdarúgó az õszi szezon vége felé úgy lépett pályára, mindegy hogyan teljesít,
úgyis fog játszani, hiszen rajta
- Tudjuk, hogy az õszi ered- kívül arra a posztra nem áll
ménnyel nem lehetünk elége- más a rendelkezésünkre. Mosdettek, hiszen az utolsó helyen
állunk – mondta Tóth József. –
Ennek ellenére örömmel tapasztaltuk, hogy a vereségek ellenére rendszeresen mintegy Alkalmanként 300 forintos
vizitdíj fizetése mellett
150-200-an jártak a hazai mérigénybe vehetõ
kõzésekre. A sportbál arra is
szolgáltatások:
alkalmat adott, hogy ezt a kitartást megköszönjük szponzo- ! Háziorvosi ellátás
rainknak, szurkolóinknak.
! Fogászati ellátás
Az említett pénzbõl szerelést ! Járóbeteg-szakellátás
vásárol az egyesület. A fejlesz- ! Járóbeteg-szakellátás keretében
tést az utánpótláskorú labdanyújtott orvosi rehabilitációs ellátás
rúgók már tapasztalhatták,
600
forintos vizitdíjat kell
ugyanis az elsõ alapozó edzéalkalmanként
fizetni:
sen vadonatúj stoplis cipõk közül válogathattak. De nemcsak
Amennyiben az ellátást a biztosított:
ez mutatja, hogy kezdenek ! saját kezdeményezésére a háziorvosi
rendben menni a dolgok az FC
rendelõn kívül veszi igénybe
háza táján, hanem például az ! saját kezdeményezésére nem annál a
is, hogy a múlt héten a húszfõs
háziorvosnál veszi igénybe, aki terüfelnõtt keret egyhetes hajdúleti ellátásra kötelezett, illetve akiszoboszlói edzõtáborozáson
hez bejelentkezett
vett részt, amelyen néhány ! nem annál a járóbeteg-szakellátómérkõzést is játszottak (A Hajnál veszi igénybe, mint ahová a bedúszoboszló ellen 3:3-ra végzõutalója szól
dött a találkozó).
! a csak beutalóval igénybe vehetõ
- Négy szponzor az, aki finanjáróbeteg-szakellátást beutaló nélszírozta a felkészülésnek eme
kül veszi igénybe
szakaszát, de kérték: ne hozHa a biztosított ügyeleti ellátást vesz
zuk a nevüket nyilvánosságra. igénybe és azt nem indokolja sürgõs
Ami öröm, hogy a csapat tava- szükség a vizitdíj összege 1000 forint
szi szereplését a korábbinál jó- alkalmanként.
val több támogató segíti majd –
Naponta 300 Ft-os kórházi
nyilatkozta szûkszavúan az
napidíjat kell fizetni:
elnök.
Az erõsödõ szponzori körnek & Orvosi beutalóval az aktív és krónikus fekvõbeteg szakellátások (rehaköszönhetõen az Aszód FC
bilitációs fekvõbeteg szakellátás is)
több új játékossal vág neki a
Szurkolók, szponzorok
és játékosok találkozhattak az Aszód FC hagyományteremtõnek szánt
rendezvényén, amelyet a
minap rendeztek a volt
Vécsey Károly Helyõrségi
Klubban. Tóth József, az
egyesület elnöke sikerként
könyvelte el az eseményt,
amely viszonylag szerény,
ötvenezer forintos nyereséget eredményezett. A
sportvezetõ szerint az igazi
haszon a rendezvény közösségteremtõ, közösségformáló erejében rejlik.

A vizitdíjról

tantól meg kell küzdeni a csapatba kerülésért. Az igazolásokkal egyébként helyreállhat a
rend: az az ifi korú játékos, aki
még nem fér be a felnõtt keretbe, az ifiben focizhat, a serdülõ
korú pedig a serdülõben. Ami
az érkezõket illeti: Apjok Szilveszter eddig Gyöngyöshalászon védett. Ugyancsak itt játszott Kovács Tamás. Balázs
László Hatvanból, André Zoltán Nagyrédérõl igazolt, Kartalról Sinkó József és Juhász
Jácint érkezik, és ismét nálunk
játszik Szeifert István.
Az Aszód FC-tõl hárman távoznak: Zsámboki Roland
visszament a Hatvan csapatába, Pócsai Tamás Gödöllõre

igazolt, míg Csûri Ferenc
tavasszal kölcsönjátékosként
az Iklad együttesében játszik
majd.
A bennmaradás szempontjából nem túl szerencsés a tavaszi sorsolás. A csapat elsõként
itthon játszik a Dunaharasztival, aztán a felkerülésért harcoló Kókára látogat, akik idõközben leigazolták az MTK korábbi többszörös gólkirályát,
Illés Bélát, majd itthon az Érd
lesz az ellenfél. Mindhárom
együttes az élmezõnybe tartozik. Tóth József ennek ellenére
optimista, a három találkozótól
hét pontot remél. A próféta beszéljen belõle...
R. Z.

Nem kell tovább fizetni, ha a biztozis, súlyos depresszió, súlyos bipolásított adott naptári évben már 20 napi
ris szindróma kórképek kezelése
kórházi napidíjat megfizetett. AmenyNem kell vizitdíjat
nyiben a biztosított igazolja, hogy adott
vagy kórházi napidíjat
évben 20 napi napidíj megfizetését az
fizetni:
azon felül befizetett napidíj értékét a
szolgáltató visszafizeti a biztosítottnak. ! kötelezõ járványügyi intézkedés
! katasztrófa-egészségügyi ellátás
Vizitdíj illetve napidíj
! népegészségügyi célú, célzott szûrõmegfizetése nélkül igénybe
vizsgálat
vehetõ ellátások:
! terhesgondozás, szülés, szülészeti elAlanyi jogon mentesülnek a 18 év
látás, gyermekágyas anya gondozása
alattiak. Az életkor alapján fennálló ! sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelés
mentesség megállapítása tekintetében ! ha az ellátás kórházi elhelyezésre,
a biztosított felvételének napja a megvagy a terhelt elmeállapotának pszihatározó. Amennyiben a biztosított a
chiátriai fekvõbeteg-gyógyintézet18. életévet a fekvõbeteg-gyógyintézeti
ben történõ megfigyelésére irányuló,
ellátás igénybevétele alatt tölti be, nem
bírói döntés miatt szükséges
kell a benntartózkodása alatt a fenn- ! az ellátás igénybevétele során a
maradó napokra napidíjat fizetnie.
biztosított elhalálozott
! a hajléktalanok ellátására szerzõdött
Nem kell vizitdíjat
háziorvosnál és az általa kiállított
fizetni az alábbi tartós
beutaló alapján bármely más egészorvosi kezelések esetén:
ségügyi szolgáltatónál veszi igénybe
& Rosszindulatú daganatos megbete- ! ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap
gedésekben szenvedõ betegek oki és
több járóbeteg-szakellátást vesz
tüneti kezelése
igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell
& Vesebetegek dialízis kezelése és az
megfizetni.
azzal összefüggõ vizsgálatok
Nem számít külön
& A véralvadási rendszer veleszületett
alkalomnak, ezért nem
betegségeiben szenvedõk ellátása
kezelésenként kell fizetni:
& Véradással összefüggõ vizsgálatok
& Cukorbetegség kezelése
! injekciós, infúziós kúra
& Szerv- és szövetátültetésre várók, ! kötözés
valamint szerv- és szövetátültetésen ! gyógytorna, masszázs kezelés
átesettek gondozása
! fizikotherápiás kezelés, amennyiben
& HIV-fertõzés/AIDS-betegség kezelése
aztnemazorvosvégzi.
& Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichó- (az OEP tájékoztatója alapján)
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Lakásbetörés, autófeltörés...
(folytatás az 1. oldalról)

dõjét törte be, és az utastérbõl
táskát, iratokat és készpénzt
vitt magával. És még egy üvegkár: nem tudni, bosszúból vagy
csak „kedvtelésbõl” törték be
egy, az Arany János utcában
parkoló autóbusz ablakát.
Valaki feltörte a hulladéklerakó-telep õrbódéját és onnan
52 ezer Ft értékû gázolajat
zsákmányolt. Üzemanyag játszott szerepet egy másik esetnél is: az aszódi benzinkúttól fi-

zetés nélkül távozott egy autós,
ellene nyomozás indult.
Az aszódi rendõrõrs ügyeletese ezúttal két szokatlan esetrõl is beszámolt. Egy aszódi polgár eladásra hirdette motorkerékpárját, és egy hatvani illetõségû vásárlóval meg is egyezett
abban, hogy átmegy a jármûvel
a szomszédos városba. Útközben azonban elfogyott az üzemanyag. A vevõjelölt telefonon
érdeklõdött az eladó hollétérõl,
és a történteket hallva utánfutós személygépkocsival a

Közjegyzõi
iroda nyílik
Aszódon

helyszínre indult. Miután a
motort feltették az utánfutóra,
a vevõjelölt nem várta meg,
hogy az eladó is beszálljon az
autóba, hanem gázt adott, métereken át maga után húzva a
kárvallottat.
A másik eset az aszódi vasútállomáson történt: valaki falbontással igyekezett bejutni a
restibe, de valószínûleg megzavarták, mert a remélt zsákmány nélkül távozott. A kár
150 ezer Ft.
H. Sz.

Régóta fennálló, áldatlan állapot szûnik meg hamarosan
azzal, hogy Aszódon is közjegyzõ kezdi meg mûködését. Az
iroda a Malom köz sarkán álló
új épülettömb egyik lakásában
lesz; nyitás március második
felében várható.
A nyitás pontos idõpontjáról
következõ számunkban tájékoztatjuk Olvasóinkat.

nyát és a Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft értékû könyvutalványát sorsoljuk ki.
*
Elõzõ számunk rejtvényének
megfejtése:
„...és akit szeretünk,
azt nem feledjük el.”

A Galga COOP Rt. utalványát Meggyesi Ferencné
(Hajnóczy I. u. 2/A), a Fáma
Könyvkereskedés utalványát
pedig Szenoráczki Ákos
(Hatvani út 6.) nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

„Farsang van, farsang van,
Járjuk a táncot gyorsabban...”
Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál
Vízszintes: 1. Az idézet folytatásának elsõ része, zárt
betû: Z 12. Napszak 13. Arrafele! 14. Az egyik nagyszülõ 15.
A széle-in ráz! 16. Mese 18. Tova
19. Bór 20. Kálium 21. Futómadár 22. Japán teaházakban
énekes-táncosnõ 24. Dehogy!
25. Nõi név 27. Kerti zöldség
28. Liter 29. Szicíliai vulkán 31.
Személyes névmás 32. Római 6
34. Magyarország, röv. 35. Kicsinyítõ képzõ 37. Házi szárnyas 40. Észak 41. BKV-jármû
44. Elme sport 46. Gramm 47.
Aggódik érte 49. Átlagos, rövidítve 50. Amper 51. Névelõ 52.
Üres tét! 53. Vissza: magyar
rockzenekar 55. Határozott névelõ 56. Otthon, angolul 59. Bajnokok Ligája 60. Német énekesnõ.

Függõleges: 1. Becézett Ferenc 2. Hûvös évszak 3. Részvénytársaság 4. Német, angolul 5. Spanyol autójel 6. Egylet
egyede 7. Sárkányt röptet 8.
Egyharmad! 9. Nõi név 10.
Égéstermék 11. Emelet, röv. 17.
Európai Unió 21. Részben
megtér! 23. Ennivaló 26. Oroszlánnév 27. Sugár jele 30. Állati
fekhely 32. Világtalan 33. Jód
34. Az idézet folytatásának
második része (zárt betû:
Á) 36. Messzire 38. Emberfölöttitõl eredõ 39. Az egyik oldal
41. Lapos monitor 42. Sütemény 43. Olasz autójel 45. Nagy
szalmakupac 48. Nem beszélünk róla 49. Népiesen juttat
54. Déelzé! 55. Kanáldarab! 57.
Mozi közepe! 58. Szolmizációs
hang 61. Európa Kupa 62.
Méter 63. Kén.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be címünkre – Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 5. –
március 8-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000
Ft értékû vásárlási utalvá-
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