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ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ünnep és méltóság Hitéleti Központ,
A Batthyány-bicentenárium jegyében

nem csak katolikusoknak
Alapkõletétel a váci püspök áldásával

Március 15-én délelõtt a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola diákjai, a Galgamenti Dudazenekar, ifj. Rónai
Lajos népitáncos és növendékei, valamint az aszódi és
a püspökhatvani kórus
közremûködésével méltó
megemlékezést tartottak a
Petõfi Múzeum elõtti téren.
Csobán Attila középiskolai
tanár, az ünnepség szónoka
emlékeztetett a történelmi események híres és névtelen szereplõinek önfeláldozására, öszszefogására – enélkül napok
múltával elsöpörte volna a túlerõ a forradalmat. Külön kiemelte a kétszáz éve született
gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt, aki a nemes célok
érdekében felül tudott emelkedni minden személyes nézeteltérésen, s végig a békés megoldás
híve volt.
- Gondoljuk végig: mire megyünk az országok versenyében, szorító problémáink megoldásában, a globalizmus prése
alatt nemzeti összefogás nélkül? – mondta befejezésül. – A

A Szent Imre utcai
Szentháromság Templom szomszédságában
március 10-én elhelyezték az Aszódi Római Katolikus Egyházközség Hitéleti Központjának alapkövét,
amelyet Dr. Beer
Miklós váci püspök áldott meg (képünkön).
Az épület felszentelésére várhatóan három
szabadság ünnepén merítsünk év múlva kerülhet sor.
erõt elõdeink példájából, s ne
féljünk megtenni, ami elõttünk (részletek a 6. oldalon)
áll.
(folytatás a 24. oldalon)

Egy hét, háromszázhúszezer forint
Az Evangélikus Gimnázium adománya Afganisztánba
Egyetlen hét alatt 320.733 Ftot gyûjtöttek össze az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának diákjai az afganisztáni
Hia-Mazar Sharif-ban magyar
segítséggel épült Petõfi iskola
támogatására. Az adományokból és az iskolai büfé bevételébõl származó összeget a Petõfi
Napok zárásaként adták át a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közremûködésével
hazánkba érkezett afgán iskolai küldöttség tagjainak.
(folytatás a 7. oldalon)

Lomtalanítás, eboltás
(részletek a 19. oldalon)

Aszód FC:

Megvan az elsõ pont!
(cikkünk a 23. oldalon)
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Elfogadták városunk idei költségvetését,
Február 15.
A képviselõ-testület zárt
ülésen döntött arról, hogy március 31-ig felajánlja a megyei
önkormányzatnak a Szakorvosi Rendelõintézet átadását. Ezzel párhuzamosan – Pest Megye Önkormányzatával egyeztetve – nyílt közbeszerzési eljárással meghirdeti az intézmény ellátási szerzõdéssel történõ mûködtetését. Ugyancsak
zárt ülésen tárgyalták a MedMedic Bt. újabb ajánlatát, ami
a jelenlegi összevont orvosi háziorvosi ügyelet központi orvosi
ügyeletté szervezésére vonatkozott. A testület megbízta a polgármestert az ügyeleti ellátásban résztvevõ települések vezetõivel történõ egyeztetéssel.
A grémium részben elfogadta, egyúttal az idei költségvetési tervvel történõ kiegészítésre kérte Tóth Józsefet, az Aszód
FC elnökét. A tavalyi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a belsõ ellenõri vizsgálat megállapításai után dönt.
Az elnök elmondta: az új vezetés a vártnál 7-800 ezer Ft-tal
nagyobb, 2,6 milliós adóssággal
vette át az irányítást, amit egy
2005. évi, 267 ezer Ft-os gázszámlán kívül kiegyenlített.
Ezt az elsõ negyedévi támogatásból szeretnék rendezni.
A tavaly betervezett építési
telekbevételek részleges teljesülése, az iparûzési adóbevételek ötmilliós kiesése, valamint
a GAMESZ-nál a szemétszállí-

tásból keletkezett többletbevétel miatt a testület 20,09 millió
Ft-tal csökkentette a 2006. évi
költségvetés elõirányzatát. A
képviselõk ezután megtárgyalták és elfogadták városunk
idei költségvetését, amely a bevételi oldalon 1.247.652 ezer Ftot (valamint 151.803 ezer Ft
hitelfelvételt), a kiadási oldalon
pedig 1.399.455 ezer Ft-ot tartalmaz. A 152 milliós – teljesen
az önhiki-vel sem ellentételezhetõ – mûködési hiány miatt a
Pénzügyi Bizottság takarékossági intézkedési terv elkészítését javasolta.
A napközis nevelõk kérésére
módosították az önkormányzat azon helyi rendeletét,
amely a kötelezõ étkezõk körét
tartalmazta. A kérelmet benyújtók ebédidõben a gyermekek étkeztetését felügyelik,
ezért nem tudnak étkezni.
Ennek ellentételezésére személyenként havonta 2.000 Ft
értékû étkezési utalványban
részesülnek.
A grémium a Pénzügyi Bizottság javaslatára elnapolta az
osztályfõnöki pótlék megállapítására vonatkozó napirendi
pontot. E pótlékot eddig összegszerûen állapították meg, ami
nem felel meg a jogszabálynak.
Felmerült, hogy a törvényi elõírásokhoz igazodva a többi pótlékfajtánál is egységes, százalékos beszabályozásra van szükség, amit a Pénzügyi és Mûvelõdési bizottságok együttes ülésen tárgyalnak majd.
A testület hozzájárult a GA-

MESZ költségvetésében szereplõ, 900 ezer Ft felhalmozódott (és a szükséges jogi lépések
megtétele után is évek óta behajthatatlan) tartozás törlésére. Koncz István jelezte: a ki
nem fizetett szemétszállítási
díjakból közel négy és félmillió
Ft kinnlevõség halmozódott
fel. Meg kell vizsgálni: a polgárok közül szociális helyzetük
miatt kik nem tudnak fizetni,
egyéb esetekben a GAMESZ
gyorsabb és határozottabb intézkedését sürgette.
További egyeztetés szükséges a képviselõ-testületi ülések
kábeltelevíziós közvetítésére
vonatkozó szerzõdés egyik
pontjával kapcsolatosan. A
képviselõk ezúttal a szerzõi jog
miatt folytattak eszmecserét,
ugyanis a felek nem tudtak
megegyezni, kit illetnek a testületi ülések felvételeire vonatkozó szerzõi jogok. A jogszabályok nem egyértelmûek, az
ügyben még a Szerzõi Jogvédõ
Hivatal két osztálya is eltérõ
állásfoglalást adott.
A képviselõk elfogadták az
önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. Kissné
Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ elmondta: erre a testület
megalakulását követõ fél éven
belül kell sort keríteni. A megalakulás óta érkezett képviselõi
és szakértõi javaslatokat közel
egy hónapos munkával állították össze. Szigetvári József, az
Ügyrendi Bizottság elnöke tizenegy módosítást említett,
amelyek a polgármester, a jegy-

zõ és a bizottságok feladatainak kiegészítése mellett pl. a
testületi ülés vezetése, az iratkezelés és a vagyongazdálkodás szabályait is pontosították.
A grémium tájékoztató jelentést hallgatott meg a folyamatban lévõ önkormányzati szerzõdések felülvizsgálatáról,
majd elfogadta a Kistérségi
Gondozási Központ Intézményfenntartó Társulásának
módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását – csakúgy, mint az
állati hulladék gyûjtõ-átrakó
telepét, ami a menedzsment
meghatározása miatt volt aktuális. Az intézmény munkáját
segítõ képviselõk között szerepel az aszódi Kolozsvári Péter.
A következõ napirendi pont is e
témához kapcsolódott: a képviselõ-testület hozzájárult a Hatvantól különvált Kerekharaszt
társulási csatlakozásához.
A képviselõk meghallgatták
Asztalos Tamás alpolgármester tájékoztatóját a Podmaniczky Napok még alakulóban lévõ
programtervezetérõl, majd
megvitatták a mûvelõdésszervezõi álláshely betöltésére kiírandó pályázat tartalmát. (A
pályázatot februári számunkban közöltük.) Ezután elfogadták a város közmûvelõdési koncepcióját, majd a március 15-i
mûsor elõkészítésével kapcsolatos elõterjesztés következett.
Az önkormányzat nem
biztosít pénzügyi támogatást
Balázs Gusztávné Polgár Jutka
mesekönyvének kiadásához,

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000
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megválasztották a GAMESZ új vezetõjét
ugyanakkor megbízta Asztalos
Tamást, hogy keresse meg a
szerzõt egy, a kötet kiadását
kedvezõbb feltételekkel megjelentetõ kiadó felkutatásával.
Odler Zsolt képviselõi beadványban tolmácsolta a 12 lakásos szociális bérlakásban élõk
panaszát, amelyek a néhány
éve átadott épületen tapasztalható állagromlásról szóltak.
Buzás János polgármester elmondta: a szükséges intézkedések érdekében felvette a kapcsolatot a GAMESZ vezetõjével. Kovács Tamás információi
szerint a kivitelezõ cég a garanciaidõn túl is garanciában vállalja a hibák felmérését, és a
GAMESZ-szal egyeztetve a
szükséges lépések megtételét.
Ugyancsak Odler Zsolt írt beadványt, amelyben az önkormányzati telkekre vonatkozó
beépítési kötelezettség és ennek biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzések
eltörlését javasolta. E lépések
szerinte mára okafogyottá váltak, mert ezen ingatlanok értéke akkor még az ingatlanpiaci
ár alatt mozgott. A tilalom eltörlését számos telektulajdonos kezdeményezte már, ami
többletmunkát adott az önkormányzatnak és a hivatalnak (s
ma pl. a Fesztivál téren öt ingatlan falán olvasható az „eladó” tábla.) Ráadásul ha valaki
nem képes beépíteni az ingatlant, a törvény szerint az önkormányzat köteles azt visszavásárolni – viszont a vételárat
ma már ÁFA-tartalom terheli,
ami nem kis kiadást jelentene a
városnak. Kovács Tamás a Városfejlesztési Bizottság azon javaslatát tolmácsolta, hogy az
ezután értékesített lakótelkeknél tekintsenek el az
elidegenítési tilalom bejegyzésétõl, az ipari telkek esetében
azonban továbbra is az eddigi
gyakorlat szerint járjon el. A
képviselõ-testület egyhangúlag
támogatta a javaslatot.
Az önkormányzat a városrész rehabilitációja érdekében
a lakásértékesítési bevételébõl,
3 millió 295 ezer Ft-ért megvá-

sárolja a Béke út 10. szám alatti
ingatlant. A rossz állapotú épületet megvásárlása után lebontják:, a leszakadt városrész
fejlesztését célzó rehabilitációs
terv készülõben van, amelynek
megvalósítását segíti a jelzett
ingatlan megszerzése.
Az iparterület II. ütemének
rendezése érdekében a testület
a szükséges telekalakítás után
2
511 m -nyi területet értékesít a
2
Wodring Kft-nek, 2.838 m -t pedig az Unitas Kft-nek – egysé2
gesen 2.200,- Ft/m +ÁFA áron,
amely tartalmazza a telekalakítás, valamint a 20 kV-os távvezeték közterületre helyezésének költségét.
Hosszas vita után – a pénzügyi forrás biztosítására való
figyelemmel a Bölcsõde projekt
közbeszerzési eljárásának lezárása utánra – elnapolta a
testület a Malom közbõl nyíló
utcában építendõ út, járda, parkoló kivitelezését. A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján
az Akvíz Kft. kis- és nagykockakõ burkolatra vonatkozó,
mintegy bruttó 6,9 millió Ft
értékû ajánlatát fogadták el.
A Közbeszerzési Bizottság
három árajánlatot kér be a
Széchenyi u. és Kender u. sarkán tapasztalt vízelvezetési
probléma, valamint a Széchenyi u. 37. szám elõtti járda átépítésére és tereprendezésre. A
testület megbízta a polgármestert, hogy nyilatkoztassa az
érintett lakókat a költségek felének viselésérõl.
A környéken élõ lakosok kérése alapján (akik játszóteret
vagy parkot szeretnének látni a
területen) a képviselõ-testület
kezdeményezi a Berkes u. és a
Kender u. sarkán lévõ, több tulajdonossal rendelkezõ beépítetlen ingatlan tulajdonjogának ügyvédi közremûködéssel
történõ megszerzését, legfeljebb egymillió Ft keretösszeggel.
A grémium megbízta a jegyzõt, hogy a volt Tiszti Klub felújításának elõkészítésére tájékozódó jelleggel kérjen be árajánlatokat mûemléki tervezõmunkára jogosult szakembe-

rektõl, a polgármestert pedig
felkérte a Jánosi János fõépítész vezette Kvadrum Építész
Kft-vel való tárgyalásra.
A város a Kistérségi Többcélú Társulással megvalósítandó
felszíni csapadékvíz-elvezetési
projekt elõkészítõ munkájának
elindításához lakosságarányosan 714.139 Ft-ot biztosít. Az
összeget a tavalyi évi felhalmozási pénzmaradványból biztosítják.
Egy házaspár kérelmére két
évvel meghosszabbította a testület az építési telkükre vonatkozó beépítési kötelezettség
határidejét, majd hozzájárult
egy másik telektulajdonos azon
kérelméhez, hogy tíz hónapra
esõ hátralékát – az eredetileg
megállapított havi 25 ezer Ft
részlet mellett – húsz hónap
alatt törlessze a városnak. Egy
másik polgár kérésére egy évre
felfüggesztette kamatmentes
kölcsönének törlesztését.
A grémium elfogadta a lejárt
határidejû határozatokról és a
két ülés között tett intézkedésekrõl szóló beszámolót. Az
Egyebek napirendi pontban a
gyalogosokat veszélyeztetõ száguldozók megfékezésére
Koncz István két fekvõrendõr
kihelyezését kérte az Evangélikus Gimnáziumhoz vezetõ útszakaszra. Ezután a város több,
megsüllyedt útjáról, illetve veszélyesen dõlõ kerítésérõ és
házfaláról szólt. Rigó Lászlóné
a szelektív hulladékgyûjtõ kukák gyakoribb ürítésére, valamint az edények elhelyezésének problémáira hívta fel a
figyelmet.

Február 20.

helyzet elemzése után pedig
három lehetõséget ajánlott a
kárvallottaknak: 1. a megrongálódott ingatlanrészért cserébe a Falujárók út 1. szám alatti,
kiürítés alatt álló önkormányzati bérlakást; 2. ingatlanfelértékelés után vételi ajánlatot
tesz a megrongálódott ingatlanra; 3. elõzetes költségbecslés alapján az önkormányzat
felújítja a megrongálódott tetõszerkezetet, egyúttal jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlanra.

Február 28.
A nyolc nappal korábbi ülésen felkínált lehetõségek közül
az utolsóval kívánt élni a Miskolczy közben megrongálódott
ingatlan tulajdonosa, így az önkormányzat a jelzálogjog bejegyzése mellett bruttó 2 millió
80 ezer Ft kamatmentes hitelt
biztosít a tetõszerkezet felújítására. A felújítás idejére a Szabadság tér 2. szám alatti önkormányzati bérlakást biztosítják
a károsult család számára.
Miután a tévéközvetítésekkel kapcsolatos valamennyi
vitás kérdést tisztázták, a képviselõk megbízták a polgármestert a Galga Televízióval
kötendõ szerzõdés aláírására.
Ezután 60 ezer Ft támogatást
ítéltek meg a Galga Polgárõr
Egyesület által szervezett Március 15. Kupa lövészverseny támogatására.
A grémium zárt ülésen döntött a GAMESZ vezetõi álláshelyének betöltésérõl. Hét pályázat közül ötöt találtak a kiírás szerint megfelelõnek, ezek
közül nyolc szavazattal Hegyvári László pályázatát nyilvánították gyõztesnek. Az új intézményvezetõ április 1-jén áll
munkába.

Vis maior-helyzet miatt soron kívüli ülést tartott a testület. A Miskolczy közben aznap
délután beomlott egy családi
ház tetõszerkezete. A szomszédos, lakatlan ingatlannal hatáA képviselõ-testületi ülésekros részen a támfal hiánya mi- rõl készült jegyzõkönyvek
att további omlásveszély állt megtekinthetõk a Városi
fenn. A grémium ideiglenes el- Könyvtárban.
helyezést biztosított a házban
H. Sz.
élõ háromtagú családnak, a
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Körzeti Zrínyi
Matematika
Hírek a Többcélú Társulási Tanács legutóbbi ülésérõl
Verseny
Február 27-én ülésezett az önkormányzatok
települési Az Aszódi Kistérség ÖnkorAszódi Kistérség Önkormány- szintû fejlesztési prioritásait tar- mányzatainak Többcélú Társuzatainak Többcélú Társulási talmazó fejlesztési mátrixot.
lása üléseinek anyaga és a tárTanácsa.
sulás tevékenységére vonatkozó
Fejlesztési prioritások
információk olvashatók a TárAz Aszódi Kistérség Önkor- a 2007-2013-as idõszakban: sulás honlapján:
Kistérségi szintû
mányzatainak Többcélú Társufejlesztési célkitûzések:
lása 2006. õszén úgy határozott,
www.aszodikisterseg.hu
hogy a Társulás a területfejlesztési tevékenységi körében a ! A felszíni csapadékvíz elvezetése az Aszódi kistérség
kistérség településeinek felszíni
településein
vízelvezetési
problémáinak
megoldására szakmai koncep- ! Egységes informatikai koncepció és rendszer kialakíciót, programot és cselekvési
tása az Aszódi kistérségben
tervet dolgoztasson ki.
A Hinterland Mérnöki Iroda ! Kistérségi Közösségi Központ kialakítása – a kistérség
Kft. megbízása a helyzetelemA Samsung SDIHU igazgahumán szolgáltató rendsze- tóságának meghívására a Petõzésen alapuló felszíni vízelvezerének fejlesztése
tési koncepció és program kifi Sándor Gimnázium, Gépédolgozására szólt, beleértve a
szeti Szakközépiskola és KolléA településenkénti
Galga árterének rendezési algium tanulói látogatást tettek a
prioritások a
ternatíváit, a kapcsolódó kerékgödi gyárban. Õk biztosították
www.aszodikisterseg.hu
párút megvalósítási lehetõséutazásunkat, melyen a végzõs,
honlapon olvashatók.
geit, valamint cselekvési terv
érettségi elõtt álló informatika
készítésére az érintett települéés gépészet szakmacsoport oszAz elfogadott fejlesztési mát- tályok, valamint az iskolarendsek felszíni vízelvezetési problémáinak egymással együttmû- rix illeszkedik a 2007-13-as idõ- szerû felnõttképzésben résztszakra vonatkozó Új Magyar- vevõ diákok vettek részt, képködve történõ megoldására.
A Társulási Tanács elfogadta ország Fejlesztési Tervhez, vala- viselve a gépipari-számítása szakmai koncepciót, döntött a mint a kistérség területfejlesz- technikai technikus és az ipari
további mûszaki terveztetési tési programjához.
elektronikai technikus osztáA társult önkormányzatok lyokat. Kísérõink Nádasdy
folyamat elindításáról, amelyhez a Társulás pályázati forrá- képviselõ-testületei, illetve a Ferenc, Mayer Tamás és Szabó
sokat kíván igénybe venni. A Társulás az elfogadott prioritá- Péter tanárok voltak.
Tanács tagjai elfogadták a pá- soknak megfelelõen készítik
Dencs-Kovács Dóra, a hulyázati önrész biztosítására vo- elõ fejlesztési terveiket, pályá- mánügyi osztály vezetõje rövid
natkozó javaslatot. A projekt a zataikat.
elõadást tartott a gyárról,
A Társulási Tanács megvi- melynek során megismertük a
Társulás valamennyi önkormányzata együttmûködésében tatta a pályázati elõkészítési fo- szakmaprofiljukat, valamint
lyamatokat és az önkormány- hosszútávú fejlesztési elképzevalósul meg.
A Tanács elfogadta az Orszá- zatok részérõl szükséges elõ- léseiket. Megtudtuk, hogy a
gos Területfejlesztési Hivatal készítõ lépéseket. Kovács Samsung SDIHU már régóta
2006. évi támogatásáról szóló László elnök hangsúlyozta a támogatja iskolánkat a szakszakmai beszámolót és pénz- pályázatok elõkészítése kap- képzési alapjával, ezzel elismeügyi elszámolást. A Társulás a csán, hogy a pályázatoknak ri és fejlesztésre buzdítja a
területfejlesztési feladatokhoz és elengedhetetlen követelménye szakközépiskolai profilokat.
a munkaszervezet mûködésé- lesz a tervezési és az engedéKöszönjük Pawlusné Mathez kapcsolódó kiadásokra 3,6 lyezési folyamatok idõbeni és huny Anikónak, Dencs-Kovács
millió Ft hozzájárulást kapott, szakszerû megvalósítása.
Dórának és dr. Szirmay TaA Társulási Tanács a továb- másnak a részünkre rendezett
amely kizárólag mûködésre fordítható. Többek között ebbõl biakban döntött a Galga Tele- szakmai napot, melynek során
finanszírozta a Társulás a fel- vízióval való együttmûködésrõl, megismerkedhettünk térséegészségfejlesztési günk egyik meghatározó munszíni vízelvezetés szakmai kon- kistérségi
terv készítését támogató pályá- káltatójának munkájával és
cepciójának elkészíttetését.
A következõ napirendi pont- zat benyújtásáról, a munkaszer- csapatszellemével.
ban a Tanács elfogadta a kistér- vezet egyes szabályzatainak
Zatureczki Zsófia,
ségi szintû, valamint a társult módosításáról.
Heltai Sára

Látogatás a
Samsung gödi
üzemében
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Zsámboktól Bercelig,
Gödöllõtõl Tóalmásig tizenhárom iskolából kétszáztíz diák vett részt a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában megrendezett
Zrínyi Matematika Verseny körzeti fordulóján.
Aszódot a házigazda intézmény ötven, a Petõfi Sándor Gimnázium hat résztvevõvel képviselte. A versenyen évente kb. 900 ezer
kisdiák méretteti meg
magát.
A házigazdák kitettek magukért, hiszen a versenykörülmények (tantermek, tanári felügyelet) biztosítása mellett a fõszervezõ által küldött édességen felül pályázati pénzbõl valamennyi résztvevõt megvendégelték. A diákok három korcsoportban versengtek: a 3-4.
osztályosoknak 60 perc alatt
20, az 5-6. osztályosoknak 75
perc alatt 25, a 7-8. osztályosoknak pedig 90 perc alatt 30
feladatot kellett megoldaniuk
(azaz példánként öt lehetséges
megoldás közül az egyetlen jót
megjelölniük).
A kecskeméti MATEGYE
(Matematikából Tehetséges
Gyermekekért) Alapítvány
által szervezett verseny résztvevõi közül korcsoportonként a
legeredményesebb tíz jutott a
Kecskeméten tartandó országos döntõbe. Lapzárta után
Ácsné Tóth Beáta igazgatónõtõl és Sisáné Maczó Ibolya tanárnõtõl, a Matematika Munkaközösség vezetõjétõl megtudtuk: a szervezõ alapítvány
kiértékelte a tesztlapokat és
közzétette azok eredményét.
Eszerint az aszódi versenyzõk
többsége az erõs mezõny elsõ
harmadában, a továbbjutó helyezésekrõl épphogy lemaradva
zárta az erõpróbát.
H. Sz.
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Vásároljon
minden nap az
aszódi Kondoros téri
maxi COOP
áruházunkban!
Örömmel tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy márciusban megkezdjük az
áruház bõvítését és korszerûsítését. A bõvítéssel jelentõsen nõ az eladótér alapterülete
és bõvül a termékválaszték is.

Az átalakulás alatt is folyamatosan nyitva tartunk.

ÚJ AKCIÓ 2007. 03. 14-tõl 03. 26-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

Hey-Ho Narancs 12% 1 l
Kõbányai sör dob. 0,5 l
Kanizsai világos sör 0,5 l
Steffl sör 0,5 l
Margitszigeti kristályvíz dús 1,5 l
COOP ásványvíz dús 1,5 l

89,-Ft
119,-Ft
79,-Ft +ü.
119,-Ft +ü.
99,-Ft
54,-Ft

Taipan ananász darabolt 565g
Cif mosogató utánt. 500 ml
Sir Morton Earl grey tea 20x1,5g
Univer pirosarany csem.,csíp.80g
Dr. Oetker kislányfejes puding
Tátra, Starmilk UHT tej 1,5% 1 l

139,-Ft
189,-Ft
135,-Ft
149,-Ft
59,-Ft
139,-Ft

ÚJ NYEREMÉNYAKCIÓK!!!
Március hónapban is több szállítóval
közös nyereményakciót szervezünk.
A játék részleteirõl az üzletekben tájékozódhatnak.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!!!
Az üzletek pénztárosainál megtalálhatóak az igénylõlapok.
Már több mint 500 vásárló regisztráltatta magát!

GYÛJTSE ÖN IS A PONTOKAT, MEGÉRI!!
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Az élet gyõzött a halál felett
Gondolatok húsvét közeledtével
úsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus
feltámadt a halálból. De ez nem Jézus magánügye, hanem a világtörténelem
legfontosabb eseménye, amely
elõre jelzi a mi feltámadásunkat is. Az élet nagyságát éppen
az mutatja, hogy még a halál
sem kezdheti ki. Amit mi életnek nevezünk, az még nem az
igazi élet, mert át vagyunk
szõve halálfélelemmel. Az igazi
élet az, amikor nem félünk. De
nem könnyelmûségbõl, hanem
azért, mert szívbõl örülünk
annak, hogy rátaláltunk a feltámadt Krisztusra, az élet forrására.
A Húsvét ünnepe akkor ér
valamit, ha továbbadjuk az ün-

H

nep örömét. Ha valami jó hírt
hallunk, természetes dolog,
hogy nem zárjuk magunkba.
Mi, keresztények, sokszor
mégis úgy viselkedünk, mintha
szégyellnénk a feltámadás
örömhírét. Magunkba zárjuk a
világot alapjaiban újjáteremtõ
eseményt. Az élet olyannyira
gyõz a halál felett, hogy a feltámadás öröméhez semmiféle
elõzetes extázisra nincs szükség. Éppen ez ösztönöz bennünket egy modern reményre,
hogy Isten még a mai közömbös embereket is tudja alakítani. De ehhez kellünk mi is,
megkeresztelt emberek.

Ez most még nem túlzottan látszik, de azok, akik önzetlenül
élnek, már ezt a megdicsõült
világot élik. A valódi különbség
nem a földi és az örök élet között van, hanem a hívõ és az önfejû ember élete között, a nyitott és a zárt élet között, a bizalomra építõ és a bizalmatlan
ember között. Minden ember
elemi igénye a továbbélés, és
nem akárhogyan, hanem személyesen, emberi közösségünkben egyszerre. Ezt az életminõséget csak Jézus Krisztus
kínálja, aki megéri a szeretet
parancsának betartását.
Ez a Húsvét üzenete.

Jézus feltámadásakor elkezdõdött a világ megdicsõülése.

Sánta János
aszódi plébános

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm
mindazoknak, akik
megtisztelték és elkísérték
utolsó útjára Édesapámat,

Bélész Józsefet.
Lánya és unokája
Édesanyánk,
özv. Somkután Lászlóné

ez év február 25-én elhunyt.
Március 7-én helyeztük örök
nyugalomba az aszódi
evangélikus temetõben.
Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik
résztvettek a temetésen
és jelenlétükkel enyhítették
fájdalmunkat.
Tisztelettel:
Kurucz János és családja

Hitéleti központ, nem csak katolikusoknak
Alapkõletétel a Szent Imre utcában a váci püspök áldásával
misét celebrált, majd agapé
zárta a rendezvényt.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Sánta János plébános köszöntötte a megjelenteket,
majd örömét fejezte ki, hogy
három év elõkészítõ munka
után elérkeztek a Hitéleti
Központ létrehozásának félidejéhez, az alapkõletételhez.
Azért a félidejéhez, mert pénzügyi okokból a tervezett egy év
helyett várhatóan csak három
év múlva készül el a létesítmény, amelynek kapui nem
csak az aszódi római katolikus
közösség elõtt fognak kitárulni.
Mint azt Tolmácsi Miklós, az
egyházközség világi elnöke kifejtette: felszentelését követõen a létesítmény városunk kulturális életének újabb színtere
lehet, ahol tartalmas kikapcsolódási, mûvelõdési lehetõségek
várják az érdeklõdõket.
Az alapkõletétel körülményeit rögzítõ oklevelet, az építkezés tervrajzait és forgalomban lévõ aprópénzt tartalmazó
fémhengerre mutatva Beer
Miklós püspök atya megjegyezte: reméli, hogy ezt a hengert és

tartalmát soha senki nem fogja
meglátni, mert ha meglátná,
mindez azt jelentené, hogy baj
van a falakkal.
- Az alapkõ-elhelyezés ünnepe az elõvételezett jövõ ünnepe –
folytatta a filozofikus gondolatot a püspök atya –, a megvalósulásra vonatkozó reménység pedig a már majdnem megvalósult jövõnek az elõvételezése a jelenben. A jövõ, a holnap
titok számunkra, de amikor teszünk valamit, már majdnem
készen van az a jövõ. A tervrajz
kész, a mérnök urak munkája
nyomán már látjuk a majdnem

kész hitéleti központot. Azok a
gyerekek, fiatalok, akik a reményeink szerint itt megvalósuló
szép programokon találkoznak, a mindennapi életünket
lesznek hivatva megszentelni.
Az ünneplõk ezután az építkezés helyszínére vonultak,
ahol a püspök atya megáldotta
a jövõnek címzett – titkon
mégis a feledés homályának
szánt – kapszulát, majd a kivitelezõ cég munkatársai elhelyezték azt az alapkõben. Az
ünnepi alkalom a Fiúnevelõ
Intézet kápolnájában folytatódott, ahol a váci püspök szent-
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A mintegy százmillió Ft értékû beruházás a Szivárvány
óvoda (államosítása elõtt katolikus elemi iskolaként mûködõ) épületéért járó kártalanításból, az egyházmegye által
nyújtott támogatásból, valamint a hívek adományaiból
valósul meg. A Jánosi János
építész által tervezett épületben a hitéleti terem mellett az
egyháztanács, a plébániahivatal, a papi szolgálati lakás és a
kiszolgálóhelyiségek kapnak
helyet.
-hiszi-

Köszönetnyilvánítás
Hálásanköszönöm
mindazoknak, akik
felejthetetlen Édesanyám,

Hackerschmidt Mária
temetésére eljöttek, sírjára
virágot helyeztek.
Lánya és gyászoló családja
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Petõfi Napok, színjátszó találkozó és adakozás
Egy hét alatt 320 ezer Ft-ot gyûjtöttek az afganisztáni testvériskolának

Az ünnepélyes megnyitón
Dr. Roncz Béla igazgató úr
mondott beszédet, majd irodalmi és történelmi vetélkedõ következett az 5-6. évfolyam számára. A 7. évfolyamos tanulók
kirándulást tettek a Petõfihez
kötõdõ aszódi kultikus helyek-

re. A nyolcadik évfolyamosok
Budapesten látogatást tettek a
Petõfi Irodalmi Múzeumban. A
9. évfolyam diákjai Aszódon a
kastélyt és a Petõfi Múzeumot
keresték fel, míg a 10-12. évfolyamon tanulók különbözõ, az
iskolában rendezett elõadások
között válogathattak.
Az iskola vendége volt Dr.
Kovács László akadémikus
Nem Petõfi címû elõadásával és
Dr. Fabinyi Tibor, az Evangélikus Egyetem nyelvtani tanszékének vezetõje, aki Pest és
Petõfi, valamint Dr. Radzky
Rita és Kalla Zsuzsa, a Petõfi
Irodalmi Múzeum munkatársai, akik Petõfi kultikus tárgyai
címmel tartottak elõadást.

Jótékonysági est a
Petõfi Gimnáziumban
Fergeteges mûsor, komoly adományok
Március másodikán nagy
izgalommal várt rendezvényre került sor az aszódi
Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium tornatermében. A diákönkormányzat az iskolavezetés támogatásával jótékonysági estet szervezett az Alma
Mater-ért Alapítvány támogatására.
Mint a mûsor elején elhangzott beszámolóból kitûnt, az
iskola számos esetben számíthatott az alapítvány támogatására. Az izgalom két szempontból is jogos volt. Izgultak a
szervezõk: vajon hány embert –
szülõt, intézményt, kereskedelmi egységet stb. – sikerül megnyerni a jótékonyság ügyének;
és izgultak a szereplõk, hiszen
önként vállalták, hogy megmutatják a bennük rejlõ értékeket,
ébredezõ tehetségüket az
idõsebb korosztálynak.

A siker egyértelmû volt. A
résztvevõ szülõk bizonyították,
hogy értelmes célokért tudnak
és akarnak áldozatot hozni,
még ebben az elanyagiasodott,
törtetõ világban is. Komoly
tombola-tárgyakban, csekken
és készpénzben érkezõ adományokban nyilvánult meg bizalmuk az alapítvány iránt.
A mûsor pedig igazi élmény
volt! Ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus – és szalontáncok, kiváló szóló és énekkari produkciók, hangszeres
zene, nagyhatású szavalatok –
köztük saját vers is –, fiatalos
jól koreografált musicalrészlet,
népitánc, társastánc és még sorolhatnám... Nemcsak az elõadás sokszínûsége, hanem az
egyes fellépõk kivételes tehetsége is eredményezte, hogy a
közönség magas színvonalú,
élvezetes mûsorban gyönyörködhetett.
Reméljük, jövõre is találkozunk!
Szabó Péter

A középiskola volt diákjai
(Kovács Péter, Katona Kinga és
Kovacsik Ágnes) egyetemi tanulmányaikról számoltak be,
és hasznos tanácsokkal látták
el a felsõbb éveseket.
Az aszódiak örömére és
büszkeségére is szolgálhat,
hogy az iskola negyedik alkalommal rendezte meg az evangélikus középiskolák drámaszínjátszóinak országos találkozóját. A Petõfi Napok keretében láthattuk a házigazdák
Spontán Diákszínpadának
elõadásában Agatha Christie:
Egérfogó címû két felvonásos
darabját, amit teltház elõtt,
nagy sikerrel adtak elõ a díszteremben. A darabot Kalina
Katalin tanárnõ rendezte, a
díszlettervezõ pedig Zámbó
Éva tanárnõ volt. A találkozón
láthattuk egyebek közt a Vörösmarty Gimnázium (Shakespeare: Sok hûhó semmiért) és
az Orosházi színjátszók elõadásában (Molnár Ferenc nõalakjai) nagyszerû elõadásait.
A Petõfi Napok és az Evangélikus Gimnáziumban tartott
Diákszínjátszó Találkozó zárásaként fogadták a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet
és az afganisztáni Petõfi Sándor Iskola delegációját. Mint
megtudtuk, az aszódiak két éve
vették fel a kapcsolatot a háború sújtotta országban magyar segítséggel felépült iskolával. Megsegítésükre az aszódi
diákok harmadízben rendeztek adománygyûjtést a segélyszervezet közremûködésével.
Papír- és üveggyûjtés, bolhapiac, büfé és az ökumenikus
istentisztelet során – legutóbb
mindössze egy hét alatt – gyûlt
össze a több mint háromszázhúszezer forint, amit az RTL
Klub forgatócsoportja jelenlétében adtak át a vendégeknek.
Az eddigi három alkalommal
összegyûjtött adomány értéke
megközelíti az egymillió forintot.
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Az afganisztáni Petõfi iskola
küldöttei is megajándékozták
az Evangélikus Gimnáziumot:
a két intézmény barátságát
megörökítõ márványtáblát Dr.
Roncz Béla igazgató úr vette át.
A vendégek ezután megtekintették a középiskolát. Vendéglátóik társaságában sokat idõztek például a könyvtárban,
amelyhez foghatót még nem
láttak az afgán iskolások.
Hartai Gábor
Koncz István és Hídi Szilveszter felvételei

Immár hatodik alkalommal rendezték meg az
Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziumában
a Petõfi Napokat. A háromnapos ünnepségsorozat
programjának összeállítása és lebonyolítását az iskolai munkaközösség koordinálta Homoki Gábor tanár
úr vezetésével.
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Közösen járõröztek
Négy körzetbõl érkeztek polgárõrök
Nagymarostól Turáig,
Gödtõl Versegig a megye
négy körzetének tizennégy
polgárõr szervezete vett
részt abban az átfogó közbiztonsági akcióban, amelyet március 9-én délután
tartottak az aszódi kistérségben.
Az aszódi rendõrõrsön gyülekezõknek Szilágyi István õrsparancsnok-helyettes és Szenoráczki Ferenc, a Pest Megyei
Polgárõr Szövetség alelnöke
tartott eligazítást. A szolgálatra jelentkezõ harmincnégy polgárõrhöz nyolc aszódi rendõr

A lakosok sokfelé észlelték a
távolabbról érkezett polgárõrautók mozgását. Szenoráczki
Ferenc szeretné, ha az összehangolt járõrakcióról a rosszban sántikáló személyek is tudomást szereznének, ezért hasonló megmozdulásra rendszeresen sor kerül majd – akár a
négy említett körzet, akár
„csupán” az aszódi kistérség
polgárõr szervezeteinek közremûködésével. Utóbbiak közösen kívánnak részt venni Pest
Megye Közgyûlése illetve az
Országos Polgárõr Szövetség –
várhatóan még tavasszal napvilágot látó – pályázatain, hogy

Az aszódi rendõrõrs udvara szûknek bizonyult
A szerzõ felvétele
csatlakozott két járõrautóval,
így még a civilek autóira is jutott négy egyenruhás.
Az akció résztvevõi csoportokba osztva járõröztek a kistérség kilenc településén; munkájukat a váci körzetbõl két,
Gödrõl egy rendszámfelismerõ
és -azonosító rendszer segítette. Ennek eredményeként a
rendõrök Aszódon két, banki
hitelhátralék miatt körözött
személygépkocsit tartóztattak
fel.

A SZEM lett a két
fiatal betörõ veszte
Hat baleset történt pár hét alatt
Közbiztonsági és közlekedési szempontból egyaránt eseménydús hetek teltek el elõzõ számunk megjelenése óta. Sok a figyelmetlenség, a könnyelmûség, ami számos bûncselekmény illetve baleset forrásává vált.
A Miskolczy közben egy családi ház ablakát törte be ismeretlen elkövetõ. A Profi parkolójában még rongálásra sem
volt szükség: egy nyitva felejtett
jármûbõl tûnt el egy pénztárca,
benne háromezer Ft-tal. A Régész utcában ablakbefeszítéssel jutottak be egy családi házba, ahonnan a tettesek némi
keresgélés után dolgavégezetlenül távoztak.
Két fiatalkorút fogtak el a
rendõrök a Csengey Gusztáv
Általános Iskolánál. Míg egyikük õrködött, társa bemászott
a tornaterem öltözõjének nyitva felejtett ablakán. (A rendõröket egy járókelõ értesítette.)
Két, jármûvel kapcsolatos
esemény is történt a Falujárók
úti lakótelepen. Ismeretlenek
egy ott parkoló személygépkocsi összes kerekét leszerelték
és elvitték, egy autótulajdonos
pedig bejelentést tett, hogy ellopták gépkocsiját. (Érdekesség, hogy a tulajdonos késõbb
megtalálta az autót.) A Horváth Mihály közben egy autó
utasterében – jól látható helyen
hagyott – iratok késztettek
bûntettre valakit.

Egy hónap alatt a Kossuth
Lajos úton – a körforgalomnál,
a Régész utcai torkolatnál, a
19., a 69. és a 97. szám elõtt –
valamint a 3. számú fõút városon kívüli szakaszán összesen hat balesethez riasztották
a rendõröket. A jelentõs anyagi
kár mellett az egyik baleset során személyi sérülés is történt.
A balesetek okai között elsõsorban az elsõbbség meg nem adása, figyelmetlen vezetés, illetve
a követési távolság be nem tartása szerepelt. Lapzártánk
után a Falujárók útján egy
szabálytalan kanyarodás miatt
bekövetkezett anyagi káros ütközés zárta a balesetek sorát.
A rendõrség ismét felhívja a
lakosság figyelmét a vagyontárgyak alaposabb védelmére
(ingatlanok, jármûvek lezárása, értéktárgyak elrejtése az
udvarokon, a jármûvek utasterében), az egymás értékeire való körültekintõbb odafigyelésre
(lásd pl. a SZEM-mozgalom
eredményességét az iskolai
esetnél) és a közlekedési szabályok maradéktalan betartására. Utóbbi különösen fontos a
tavasz beköszöntével megszaporodó kerékpárosok – fõleg
gyermekek – miatt. n

saját rendszámfelismerõ rendszert tudjanak vásárolni.
A következõ akciók során a
temetõk ellenõrzése is feladat
lesz, tekintettel az utóbbi idõben városunkban és másutt is
elszaporodott sírkõ- és színesfémlopásokra. A rendõrök és a
polgárõrök a közös járõrözés
mellett néhány ellenõrzõpontot is felállítanak majd, ahol az
Az aszódi malom mögötti ta- a Városi Könyvtárban
áthaladó forgalmat és a jármûvak mellõl 60 ezer Ft értékû
veket ellenõrzik.
nyitvatartási idõben:
H. Sz. kábelt, a Rendelõintézetbõl és
a szomszédos MÁV-telephelyhétfõ, kedd,
rõl pedig alumínium létrát és
csütörtök, péntek:
szerszámokat vittek el ismeret10.00-12.00 és 13.00-18.00
lenek. Március 10-re virradó éjszombat: 13.00-18.00
jel az Evangélikus Gimnázium
m e g j e le n é s:
épületét néhány vörösréz párTel.: 28/400-606
április 18.
kánytól és három ereszcsator-

KÖVETKEZÕ
lapzárta:
április 10.

nától szabadították meg; a kár
200 ezer Ft.
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Törvénnyel és közös erõvel
Össztársadalmi fellépés szükséges a vandálok ellen
Sajátságos módon kívánok
válaszolni Asztalos Tamás alpolgármester úr „Repetitio est
mater studiorum” címû írására. Tökéletesen egyetértek a
cikk tartalmával, de különösképpen azzal a mondattal,
amiben megállapítja: ”Baj van
a fejekben.”
A bajt mindenféleképpen orvosolni kell – többféleképpen. A
cikkben leírt módon is, például
társadalmi összefogással, de ha
nem megy másképp, a törvény
erejével. De mit jelent ez bõvebben?
Huszonegy éve vagyok fiatalkorúak pártfogó felügyelõje, jelenlegi státusomban a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatában.
E szolgálat tulajdonképpen
azokkal a deviáns – bûncselekményt elkövetett – fiatalokkal
foglalkozik, akik valamilyen
módon törvénysértõ cselekedetet hajtottak végre. A paletta
sajnos igen sokszínû. Közülük
nagyságrendekkel kiemelkedik a lopás és a garázdaság. Az
utóbbit igen szigorúan bünteti
a jog, hiszen ez legtöbbször félelmet, riadalmat és megbotránkoztatást okoz az elszenvedõben vagy a környezetében.
A továbbiakban az utóbbi
bûncselekmény következményeivel kívánok foglalkozni.
Miután a rendõrség tudomására jutott a károkozás ténye és
az elkövetõ/k/ személye, a hatóság megindítja a nyomozást.
Ennek egyik mérföldköve a
törvényes képviselõ jelenlétében történõ kihallgatás. A másik: a pártfogó felügyelõ által a
családnál és a társhatóságok
információi alapján készített
környezettanulmány, szakértõi
vélemény. A beszerzett és öszszegzett információk birtokában dönti el a nyomozó hatóság, hogy megalapozott volt-e
a korábbi feltevés, hogy valójában bûncselekmény történt-e
vagy sem.
Miután ez bebizonyosodott, a
keletkezett iratok és egyéb mellékletek az Ügyészséghez ke-

rülnek. Itt újra áttanulmányozzák, hogy történt-e jogsértés az addigi eljárások során,
illetve megerõsítik, kiegészítik,
módosítják a bûncselekmény
milyenségét. Ha mindenben
„áll” az ügy, innen is továbbküldik a fiatalkorúak bíróságához. Az én körzetem – a károkozás ténye az Aszódi körzet –
a Budakörnyéki Bírósághoz
mint a fiatalkorúak bíróságához tartozik. A bíróság újra
meghallgatja az elkövetõt vagy
elkövetõket, a tanúkat, kárvallottakat, tanulmányozza a keletkezett iratokat, majd ítéletet
hirdet. A bûncselekmény súlyosságától függõen a megrovástól egészen a fiatalkorúak
fogházában történõ büntetés
végrehajtásáig terjedhet az ítélet. Utóbbi szerencsére igen ritkán, de sajnos elõfordul. Az esetek többségében próbára ill. felfüggesztett szabadságvesztésre ítéli a bíróság a delikvenst.
Amennyiben ez történik, a
bûnelkövetõ fiatal újabb tortúrának néz elébe. Ugyanis a bíróság által megállapított ideig
pártfogó felügyelet alatt áll. A
pártfogó felügyelõ az elkövetõ
ellenõrzésével és irányításával
elõsegíti annak a megakadályozását, hogy az ismételten bûncselekményt kövessen el, és segítséget nyújt a társadalomba
való beilleszkedéshez.
A kitûzött célt az úgynevezett általános magatartási szabályok irányítják. De legfõképp: a pártfogó felügyelõ szakértelme és kriminálpedagógiai
tapasztalata. A fiatalkorúakkal
foglalkozó pártfogó felügyelõ
legtöbbször kettõ vagy több
diplomával rendelkezõ szakember. (Itt kívánom megjegyezni: csak akkor eredményes
a pártfogó felügyelet, ha a pártfogolt fiatal életvitele, gondolkodásmódja gyökeresen megváltozik úgy, hogy nem válik
újra bûnismétlõvé.
Asztalos Tamás úr joggal és
szakszerûen összegzi a törvény
erején túli megoldást: az össztársadalmi összefogás jelenthe-

ti az új értékek megvédését.
A régi igazság szerint sokkal
könnyebb feladat a megelõzés,
mint a már meglévõ baj orvoslása. Ehhez kapcsolódik szorosan és kivédhetetlenül a családok erkölcsi értékítélete és nevelési felelõssége, amit a szülõk
szívesen hárítanak át az oktatási intézményekre és a pedagógusokra.
Szomorúan tapasztalom,
hogy egyre több olyan fiatalkorú áll egyre súlyosabb bûncselekmény vádjával a bíróság
elé, ahol a szülõk elváltak, vagy
az egyik fél egyedül neveli kamaszodó gyermekét, gyermekeit, esetleg mindketten egész
nap dolgoznak, s így nem tudják figyelemmel kísérni csemetéjük napközbeni elfoglaltságát. A variációk itt is végtelenek...
A közelmúltban nagy anyagi
és személyi áldozattal hozták
létre a helyi Gyermekjóléti
Szolgálatokat, amelyek a törvény szerint minden településen (s ma már kistérségi szinten is – a szerk.) kötelezõ gyermekvédelmi és információs feladatot látnak el a gyermek- és
ifjúságvédelem terén. Szolgálatunk kötelezõen kapcsolatban
áll velük is, bár mi a büntetésvégrehajtás feladatait látjuk el.
Az érintett szakemberek még
idõben figyelmeztetik a magukról megfeledkezõ szülõket,
hogy ha a fiatalkorú életvezetése veszélyeztetett önmaga vagy
a környezete által. Korábbi tapasztalatomból tudom: a csodálkozástól kezdve a bírósági
feljelentés fenyegetéséig a legváltozatosabb módon reagálnak az érintettek a figyelmeztetésre. Az okosak azonban
megköszönik az információt és
megpróbálnak tanulni belõle.
S, még egy utolsó gondolat:
Aki kárt okoz, annak azt jóvá is
kell tennie! Ez alól nem kivétel
a deviáns fiatal, még ha fiatalkorú is.
Kovács István
fiatalkorúak pártfogó
felügyelõje

2007. MÁRCIUS

Újabb
rongálások,
pusztítások
A vég ott kezdõdik, ahol az
élet egyre hedonisztikusabb, az
indulatok egyre féktelenebbek,
a pusztítás egyre mértéktelenebb, az önzõ egyéni akarat
egyre erõszakosabban települ
rá a közösségi értékteremtésre.
Tételesen, a lényegre szorítkozva tájékoztatom Aszód
Város Közösségét, hogy
+ a város környezõ erdeibõl kocsiszámra, a tulajdonosok tudta nélkül vágják ki a fákat,
+ a temetõbõl megkezdõdött a
kovácsoltvas sírkerítések eltulajdonítása,
+ a Ravatalozó épületérõl leszerelték és elszállították a csatornákat,
+ ismeretlenek a temetõ kerítéséhez vittek néhány értékesebb sírkövet, hogy késõbb elszállítsák azokat,
+ a temetõ fölötti földút mellé
nagy mennyiségben szállítják a
szemetet,
+ a zsidó temetõ lépcsõházának vörösréz borítását leszerelték és elszállították,
+ kábelhálózatokat vágnak le
és visznek el.
Ez az a pont, amikor a hivatalos személy azt mondja:
Eddig és ne tovább!
Képviselõi beadványt szerkesztek, amelyben arra kérem
a Képviselõ-testületet, hogy
tegyen lépéseket a Rendõrség
és a Polgárõrség megerõsítésére abból a célból, hogy sikeresebben tudják megóvni értékeinket, s eredményesebben léphessenek föl mindazokkal
szemben, akik egyre erõszakosabban pusztítják a közös erõvel létesített városi és magántulajdont, illetve fölvetem a
mezõõri szolgálat visszaállításának lehetõségét.
Asztalos Tamás
alpolgármester
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A polgármester immár „harmadszor küldte
Az Aszódi Tükör 2006. decemberi számában „Aszód pokolra küldése” címmel közölte
írásomat, amire 2007 januárjában – ugyanabban a városi lapban – Asztalos Tamás alpolgármester úr válaszolt. Igaz, az
észrevételeimet én elsõsorban
az önkormányzat „elsõ emberének,” Buzás János polgármester úrnak szántam, de valamilyen ok miatt „szerepcsere” történt. Nem egyedi ez az
eset. Lassan megszokottá és
természetesé válik, hogy alpolgármester úr magára vállalja a
megmagyarázhatatlan megmagyarázását, s ezzel okot szolgáltat a városban egyre gyakrabban, széltében-hosszában
elhangzó kérdésre: - Ki valóban Aszód polgármestere?
A kérdésre nem tisztem, de
nem is szükséges felelnem.
Alpolgármester úr engem, meg
a lap olvasóit egyaránt felvilágosít a jelenlegi helyzetrõl, amikor a következõket írja: - „Aki
a legtöbb szavazatot kapja, az a
vezetõ – még akkor is õ a vezetõ, ha csak egy szavazattal kap
többet, mint a második” Ez a
mondat sokakban félelmet ébreszthet. Én magam attól félek, hogy eltakarja a demokrácia, az önkormányzatiság lényegét. A válaszadó ezt követõen hosszas elméleti fejtegetésbe kezd, hogy megmagyarázza számunkra: - „A pluralitásra, a gondolati másság elfogadására törekvõ, egyben a
saját gondolatain alapuló
szemléletet megmutató ember
gondolkodása idegen a kizárólagosságtól.”
Az én gondolkodásomban a
demokrácia teret ad a szabad
emberek társult közösségeinek. Gondolatom bõvebb kifejtéséhez a most meglehetõsen
„divatos” Bibó István „Az önrendelkezési jog új rendezõ
elve” címû tanulmányából idézek: - „ ...a polgárok bátran kezükbe veszik önnön sorsuk intézését, szabadon választják
képviselõiket, végzett munká-

jukról beszámoltatják õket,
szakadatlan figyelemmel kísérik lakóhelyük ügyeit, ellenõrzik az önkormányzat mûködését, elszámoltatják képviselõiket befizetett adóiknak a köz
érdekében történõ legcélszerûbb felhasználásáról, és soha,
egyetlen pillanatra sem felejtik
el, hogy az önkormányzatnak,
a közigazgatásnak õket kell
szolgálnia, s nem a polgárok
szolgálják a tisztségviselõket...
Mert a község, a város az övék,
boldogulása tõlük függ, gazdagodásuk a város gazdagságát
gyarapítja.”
A Bibó által megfogalmazottakat szeretném én Aszódon
látni, erre hatalmaz fel engem,
hogy a város polgára vagyok
immár több, mint három évtizede. És különösen felhatalmaz az a megkérdõjelezhetetlen
és vitathatatlan tény, hogy egy,
csak egy szavazatnyi többséggel került tisztségébe a város
polgármestere, s ezek miatt
igazán megkérdõjelezhetõ,
hogy a „valódi” többség akaratából gyakorolja-e jogkörét. De
nem vesztegetem a lapban rendelkezésemre álló terjedelmet
a történtek feszegetésére, inkább a jelenre irányítom a figyelmet. Tapasztalataim alapján szerzett észrevételeimet a
város polgármesteréhez intézem, s a választ is tõle várom.
(Ha gonoszkodni akarnék, arra
is figyelmeztetném, hogy az egy
szavazatnyi „különbség”
majdnem egyenrangúvá tesz
bennünket.). Annyit mindenesetre megjegyzek, hogy nem
csupán a saját kíváncsiskodásom miatt vállalkozom az írásra, hanem az egy szavazat miatt „kisebbségben” maradt
százak megbízásából is, akik
velem együtt kijátszott, megfonnyasztott lélekkel figyelik
Polgármester urunknak az elmúlt száz napban látott gyötrõdését, a külsõ- és belsõ hangokkal vívott lelki tusáját.
A kampányban sok szó esett
az õszinte és nyílt tájékoztatás-

ról. Én ma – sok-sok aszódival
együtt – úgy látom, hogy Önök
egyre többet titkolnak. Talán
ezzel akarják fontossá tenni az
el nem végzett teendõiket? Úgy
vélik, hogy nem mindig kötelezõ az abszolút nyitottság, mert
az állampolgárt még ma is kiskorúnak tartják? Higgye már
el, Polgármester Úr, hogy a demokrácia alapvetõ feltétele a
nyíltság, amely nem tûri el,
hogy bizonyos közösségekben,
emberi kapcsolatokban hiányozzék az õszinteség, a párbeszéd, hogy embereket orruknál
fogva vezessenek, félrevezessenek, rosszul informálják õket.
A www. Aszod.hu (Aszód város hivatalos honlapja) adta
hírül a február 15-én tartandó
képviselõ-testületi ülés tervezett napirendjét. Megdöbbentõ, hogy Önök két kérdést – 1.
Szakorvosi Rendelõintézet mûködtetésbe történõ kiadás lehetõsége. 2. Háziorvosi ügyelet
átszervezése központi ügyeletté – zárt ülésen kívánnak megvitatni. Két olyan kérdést,
amelyek – a csecsemõtõl az aggastyánig – minden aszódi lakost érintenek. (A Buzásra és a
Sztánra szavazókat egyaránt.)
Nem kell minõsítenem a módszert, hiszen minõsíti ez önmagát, és természetesen minõsíti
Önöket, a döntéshozókat is.
Figyelmükbe ajánlom a Rendelõintézetrõl „ASZÓD Évkönyve
1998 – m /87-91 oldalon/” –
megjelent cikket.
Menjünk tovább! A demokráciával, az önkormányzatisággal kapcsolatban kedvelt téma
az alternatívák közötti döntés
lehetõsége. Kovács Tamás honlapján a „Tapasztalat és lendület” címû írásban olvastam: -„
A Mûvelõdési Bizottság ülésén
javaslatként hangzott el, hogy
szakítsunk a régi hagyománynyal és szervezzen a város Podmaniczky-Napok néven szintén az augusztus 20-i hétvégén
több napos rendezvényt a Szabadság téren. A javaslatot az
alpolgármester terjesztette be.
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A Mûvelõdési Bizottság elnöke
szerint egyeztetni kellene a
fesztivál szervezõivel (Sztán
Istvánnal), mert az Aszód Fesztivál esetleges terveirõl nincs
információnk. A válasz – már
megszoktuk – az alpolgármestertõl szokásosan „kompromisszum készen” érkezett: - Az
önkormányzat mondja meg,
mi legyen augusztus 20-án,
senki más véleménye nem számít. Ha akar, Sztán úr szervezzen fesztivált más idõpontban.
Vagy akkor. Mindegy.” Meghívást megkaptam, de amire a
meghívó szólt a testületi ülésre,
az a „Podmaniczky Napok
(2007. augusztus 17-20) programtervezet megtárgyalása”
volt. Polgármesterrel történõ
egyeztetés után döntöttem,
hogy nekem ezen a napirendi
ponton nincs keresni valóm.
Bizony, bizony mondom Önnek Polgármester Úr, hogy
szükség lenne az egyeztetésre.
Nem elsõsorban Sztán Istvánnal, hanem azzal a húsz-harmincezer látogatóval, vagy az
aszódi emberek 82 %-ával, akik
nem Önre szavaztak, akik soksok éve már Aszódról és a Galga mente falvaiból ezen a napon a városunkban szórakoznak, barátkoznak, búcsúztatják a nyarat. Az aszódiak majd
megmondják Önnek és az alpolgármester úrnak is, hogyan
döntöttek õk. Igaz, ehhez beszélgetni kéne, együtt élni, véleményt cserélni az emberekkel, az itt élõkkel. Mindjárt
megtudnák azt is, miként vélekednek az állampolgárok a
Kossuth Lajos utcai platánfák
erõszakos „kivégzésérõl”. Vigyázzanak, nehogy egyedül
maradjanak a döntéseikkel!
Igaz, jobban érzik magukat
saját köreikben. Maguk között
búcsúztatták 2006-ot és egymás körében köszöntötték az
új esztendõt. Régi hagyományt
rúgtak fel, amikor lemondtak
arról, hogy együtt „koccintsanak” a város polgáraival. Ha
lesz fesztivál – ismét maguk kö-
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Baráti nyílt levél

pokolra” Aszódot
zött lesznek! Önmagukat zárják ki a közösség életébõl.
Az említett honlapon olvasható, hogy már csak a sorstársak kézfelemelésére vár a határozat kimondása: - Megtárgyalják az augusztus 17-20 között
rendezendõ PodmaniczkyNapok programtervezetét.
Csak reménykedünk, hogy
annyiba kerül a városnak mint
15 éven át évente a FESZTIVÁL. Igaz, a Fesztivál az Önkormányzatnak 400-500 ezer
Ft-jába volt évente, bár a tényleges kiadás meghaladta minden évben a 9 milliót, de nem a
város költségvetésébõl. A hírek
szerint az Önök programját 5-7
milliós Önkormányzati költségvetésbõl kívánják megvalósítani. Hol itt a takarékosság?
Pedig azt lehet tudni, hogy
közel 230 millió költségvetési
hiánya van a városnak 2007-re.
Ez igen, hiány az van, de az elõírt leckét azt végre kell hajtani.
Sértõ, ahogy egy-kettõ képviselõ nyilatkozik (ASZÓDI TÜKÖR – Önkormányzati ülés –
érdemes elolvasni illetve megnézni) Én úgy tudom és biztos
vagyok benne, hogy ezek a képviselõk azt sem sejtik, mit igényel ekkora nagyszabású rendezvény elõkészitése – de kritizálni – azt már megtanulták. A
hírek szerint a szomszédos településen egyazon idõpontban
négy napos nagyszabású rendezvény lesz. Nem kéne egyeztetni a Kistérségi Társulás Elnökével? No persze Aszódnak
nincs beleszólása ilyen jellegû
kérdésekbe, pedig kellene.
Lapozgatok a honlapra érke-

zett szövegek között. Az olvasott sorok arra biztatnak, hogy
én is elmondjam Önnek a kistérség ülésén tanúsított magatartása alapján kialakított véleményemet. Nem szeretnék
bántó lenni, ezért csak annyit,
hogy Aszód harmadik pokolra
küldését most személyesen
megtapasztalhatta. Mondja,
hol hagyta Ön a személyiség
legfontosabb részét, vagyis a
tekintélyét. Van Önnek egyáltalán ilyen a birtokában? Igazán
értékes tekintéllyé (tekintélyes
emberré) az válik, ki önmagában, az egyéniségében hordozza ennek lehetõségét. Tudjuk
mindannyian: vannak emberek, akik belépnek egy szobába, egy terembe, s anélkül,
hogy megszólalnának, mindenki rájuk figyel – légkörük, tekintélyük van. Önnek még a
pozíciója sem sugárzott tekintélyt. Csak hozzá nem értést,
kétségbeesettséget, zavart és
megmagyarázhatatlanul mély
kisebbségi érzést. Ha nem hisz
nekem, nézze vissza a „Vágatlanul” közvetített filmet! Sajnálni fogja, hogy nemcsak önmagát, de Aszód rangját, tekintélyét is megalázta, hosszúhosszú idõre megkérdõjelezte.
Amíg Ön lesz a város élén,
addig Aszód már nem lesz a
Galga mente „fõvárosa”.
Sajnálom, hogy nem folytathatom, de ígérem, hogy szavazóim érdekében – akik eggyel
voltak kevesebben, mint az Önre voksolók – a jövõben is szót
emelek. Úgy vélem, szolgáltat
okot, hogy megszólalhassak.
Sztán István

Tisztelt Olvasóink! Kérem Önöket, hogy közzétételre
szánt olvasói leveleiket szíveskedjenek minél rövidebbre
fogni. Lapunk anyagi és terjedelmi lehetõségei végesek, egyéb
cikkeknek, híreknek is kell a hely. Emiatt a közölhetõ levelek
terjedelmét kénytelen vagyok korlátozni.
A három flekknél (szóközökkel együtt 5.400 karakternél)
hosszabb olvasói levelek közlésére következõ számunktól kezdve nem lesz lehetõség lapunk hasábjain.
Hídi Szilveszter
felelõs szerkesztõ

Kedves Sztán Pista!
Leveled, sajnos, egyáltalán
nem nevezhetõ korrektnek! A
város kommunikációs kérdéseivel engem bízott meg a polgármester, ezért én pontosítom a
leveledben foglaltakat mind
tartalmuk, mind szellemiségük
tekintetében! Kiemelek néhány dolgot a leveledbõl, amelyet kérlek, gondolj át a késõbbi, jó együttmûködésünk sikere érdekében!
Értelmezhetetlen az a kijelentésed, hogy „az egy szavazatnyi »különbség« majdnem
egyenrangúvá tesz bennünket”. Te és Buzás János egyenrangúak vagytok. Mindketten
Aszód város polgárai vagytok,
te nyugdíjasként, Buzás János
polgármesterként. A te politikai értelemben vett jogod
ugyanannyi, mint a városunkban élõ összes többi választópolgáré. Se több, se kevesebb!
Jelenleg nem vagy polgármester-jelölt, így nem formálhatsz
magadnak semmilyen különleges jogot. Nem emelheted magad a többi választópolgár fölé.
A következõ mondatoddal
nagyon messzire mész, ugyanis
a demokrácia intézményét vonod kétségbe: „csak egy szavazatnyi többséggel került tisztségébe a város polgármestere, s
ezek miatt igazán megkérdõjelezhetõ, hogy a »valódi« többség akaratából gyakorolja-e jogkörét”. Ehhez nincsen jogod! A
törvényesen megválasztott –
esetünkben a bíróság által is
megerõsített – vezetõ legalitását bármilyen módon megkérdõjelezni (ráadásul nagy nyilvánosság elõtt) senkinek sincs
joga. Neked sincsen!
Ahhoz sincsen jogod, hogy az
utcai pletykát a hivatalos színtérre emeld: „Lassan megszokottá és természetessé válik,
hogy alpolgármester úr magára vállalja a megmagyarázhatatlan megmagyarázását, s ezzel okot szolgáltat a városban
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egyre gyakrabban, széltébenhosszában elhangzó kérdésre: Ki valóban Aszód polgármestere?” Különösen azért szerencsétlen ez a mondat, mert bizonytalanságot kelthet az emberekben, mind a demokrácia,
mind a nevezett személyek hitele tekintetében. Költõi kérdésedre a válaszom: Aszód város
polgármestere Buzás János
független aszódi polgár, aki
több mint négy évtizede él városunkban.
Több dolgot citálsz nagy nyilvánosság elé, amelyet Kovács
Tamás Tom-blog elnevezésû
honlapjáról veszel. Egy felelõsen gondolkodó embernek, különösen annak, aki polgármesteri ambíciókat melenget kebelében, tudnia kell, kellene, hogy
egy blog-szöveg nem hiteles forrás. Különösen azért nem az,
mert azt a blogot a másik, vereséget elszenvedett polgármester-jelölt írja. A Tom-blog minõségérõl és hitelérõl idézem az
Ügyrendi Bizottság két állásfoglalását.
Írásban kértem, hogy foglaljon állást a bizottság azon blogbejegyzések tekintetében,
amelyek közhivatalt viselõ személyemet, álláspontjaimat –
nem a jobbító kritika céljából –
nagy nyilvánosság elõtt, többször nem a valóságnak megfelelõen említik. Íme az állásfoglalás:
„Az Ügyrendi Bizottság felhívja az önkormányzati képviselõk (esetünkben kitüntetetten
Kovács Tamás) figyelmét, hogy
tartózkodjanak valótlan adatok és még nem kellõen elõkészített bizottsági anyagok közlésétõl, valamint a becsület és jó
hírnév csorbítására alkalmas
vélemények nagy nyilvánosság
elõtt történõ közlésétõl. A véleménykülönbségeknek helye
van, de az legyen a történéseknek, (testületi, bizottsági döntéseknek, javaslatoknak) megfelelõen, pontosan és tárgyszerûen közölve.”
(folytatás a 12. oldalon)
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Kovács Tamás Tom-blogjának 2007. március 4. beírásával
kapcsolatban miután több
bejelentés érkezett is megfogalmazta véleményét a bizottság.
„Az Ügyrendi Bizottság felhívja az önkormányzati képviselõk figyelmét, hogy zárt ülés
anyaga (szavazatok bemutatása stb.) ne kerüljön ki egyoldalú
információkkal a nyilvánosság
elé, figyelemmel az 1990. évi
LXV. tv.-re.”
Kovács Tamás ugyanis nagy
nyilvánosság elé tárta a zárt
ülés nyilvánosságra nem hozható tételeit, ráadásul azt sem
a valóságnak megfelelõen.
Tudvalevõ, Kovács Tamás
nyolc évig alpolgármester volt.
Kedves Pista! Olyan dolgokat viszel tovább, s tárod még
nagyobb nyilvánosság elé, amelyek nyilvánosságra hozatala
törvénybe ütközik! Amennyiben a jobbító szándék a célod, s
nem egyes emberek lejáratása,
akkor a hírt a hiteles forrásból
kell merítened, nevezetesen a
jegyzõkönyvekbõl, határozatokból, de kérhetsz a címzetes
fõjegyzõ asszonytól is fölvilágosítást, ha nem értesz valamit.
Ha pedig kritikát fogalmazol
meg, az „Audiatur et altera
pars”-elve alapján, hogy te magad is védve légy, járd körül a
bonckés alá vont dolgokat! Elõzõ levelemben már céloztam
erre: „A kizárólagos gondolkodáson alapuló világképekben a
gondolkodás struktúrái egymással a cél érdekében fölcserélhetõk. Ez pedig azt jelenti,
hogy a kívánt vélemény nem
kialakul a gondolatok egymásra hatásának következtében,
hanem a véleményt a szükséges,
alaposan megválogatott érvekkel utólag támasztják alá. A
véleményt cáfoló érvek tudatos
kihagyása mellett. Ez a gondolkodás, véleményalkotó mód, világlátás a Kádár-rendszer
egyik legtovább élõ hagyatéka.”
Nehéz szó nélkül elmenni a
következõ kijelentéseid mellett
is. A kijelentéseid tartalmi részével nem kívánok foglalkoz-

ni, azok hosszabb, szakmai
írást igényelnek. A késõbbiekben, miután idõszerûvé válnak, külön-külön írok róluk.
„…az egy szavazat miatt »kisebbségben« maradt százak
megbízásából is, akik velem
együtt kijátszott, megfonnyasztott lélekkel figyelik Polgármester urunknak az elmúlt
száz napban látott gyötrõdését...” Meggyõzõdésem, hogy a
választások óta a város vezetése nem játszott ki senkit. Aki
ezt állítja, az sorolja föl a tényeket is! Így ez a kijelentés becsületsértõ, amelyet súlyosbít,
hogy a nevezettet közmegbízatásának elvégzésével kapcsolatban sérted, s teszed ezt nagy
nyilvánosság elõtt.
A „Kossuth Lajos utcai platánfák erõszakos kivégzésérõl”.
Felelõs ember a sajtóban megalapozatlanul, a téma beható
ismerete nélkül, egyoldalúan
beállítva a problémát, „kivégzésrõl” nem ír!
„A hírek szerint az Önök
programját (Podmaniczky
Napok) 5-7 milliós Önkormányzati költségvetésbõl kívánják megvalósítani.” Milyen
hírek szerint? Talán ezt is a
Tom-blogban olvastad? A mértékadó, hiteles lapokat, cikkeket az különbözteti meg a bulvártól, az értéktelentõl, hogy
megnevezik a hír forrását.
Nem lebegtetnek, hanem
konkrétak. Nem vehetõ komolyan olyan ember, aki a sajtóban csak úgy általában ír.
„Sértõ, ahogy egy-kettõ képviselõ... Én úgy tudom és biztos
vagyok benne, hogy ezek a képviselõk azt sem sejtik, mit igényel ekkora nagyszabású rendezvény elõkészítése – de kritizálni – azt már megtanulták.”
Mely képviselõkrõl írsz? Kik
nem sejtik a munka nagyságrendjét? Miért nem nevezed
meg azokat, akikrõl beszélsz.
Ez így teljesen komolytalan!
Az ülések milyenségét, a zárt
ülés, nyílt ülés kérdését törvény szabályozza, nem polgármesteri, képviselõi hatáskör.

Ezen túl, amennyiben a napirendi pontban érintett személy,
képviselõ zárt ülést kér, azt el
kell rendelni. Ezt mindenki,
aki egy picit is ért a helyi politikához, képviselõi, polgármesteri ambíciói vannak, tudja,
azaz tudnia kellene. Te 2006ban polgármester-jelölt voltál.
Kedves Pista! Kezdettõl
fogva tudtad, mert leírtam ne-

XXI. századi
fejlõdés
Tisztelt Szülõtársaim!
Biztos mindenki ismeri azt
az érzést, amikor elválik csemetéjétõl a bölcsõdében, az
óvodában, vagy amikor gyermekünk az elsõ osztályt kezdi.
Bekísérjük és aprócska, kétségbeesett, könnyel áztatott arcára csókot nyomunk, ellátjuk jó
tanáccsal, összeszedjük a lelki
erõnket, sarkon fordulunk és
csomóval a gyomrunkban sietõsen munkába, indulunk.
A csomó sajnos egész nap ott
ül, lappang. Egész addig, míg
újra nem öleljük magunkhoz
gyermekünket. S valljuk be
õszintén, ez néha munkánk
rovására megy, mivel a gondolataink elkalandoznak: vajon
mit is csinál? Sír, jól érzi magát,
mi van vele?
A XXI. században élünk, a
technikai fejlõdés óriási a régi
idõkhöz képest. Miért is ne
használnánk ki?! Az ötlet a következõ: internet-hozzáférést
biztosítani intézményeinkben.
Mi ebben az ötlet? – kérdezhetik. Annyi, hogy ez számtalan
lehetõséget biztosít. Pl. felszerelni webkamerával a bölcsõdét és az óvodát, hogy bármikor
gyermekünkre nézhessünk.
Egy katt, láthatjuk csemeténket, s utána nyugodtan folytathatjuk a munkát. Így hamar elillan az idõ a viszontlátásig.
Természetesen jogi keretek között, az ott dolgozók beleegyezésével.
De az iskola is nagy hasznát
tudná venni. Pl. kérdésünkre
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ked, hogy én Buzás Jánost támogattam polgármester-jelöltként. Azt is leírtam, hogy a
három jelölt közül – Jánoson
kívül – veled is együtt tudtam
volna dolgozni, ha a város polgárai téged választottak volna
polgármesternek. Nem így
történt. Azonban jelen és korábban közölt cikkeid elbizonytalanítottak.
Asztalos Tamás
alpolgármester
(Mi volt ma az iskolában, kincsem?) megszûnne a sablonos
válasz: Semmi... Elektronikus
levélben lehetne értesíteni a
szülõt a mulasztásokról, a magaviseletrõl, s egyáltalán: virtuális kapcsolat köttetne szülõ
és pedagógus között, mivel a
mai rohanó világban erre személyesen elég nehéz idõt szakítani.
Most látom egy-két ember
arcát, ahogy olvassa: Ja, megint az önkormányzat pénzébõl
muzsikálni. Nem, nem! Nekünk, szülõknek kell összefogni, ha ezt életre akarjuk hívni.
Havi kis összeg befizetésével,
ha van rá igényünk, tudnánk
fedezni ennek a költségeit.
Összefogás kérdése az egész.
Országunkban és pl. az USAban ez már számos helyen mûködik és bevált.
Szerintem megérné foglalkozni az ötlettel: legyünk mi is
egy fejlõdõ város lakói és áldozzunk gyermekeink testi-lelki
egészségért – s nem utolsósorban azért, hogy cégünk, munkahelyünk aktív dolgozói
lehessünk.
Ez nem álom! Összefogással
megvalósítható. Csak rajtunk
múlik.
A következõ napokban kérdõíveket helyezek el a bölcsõdében, az óvodában és az iskolában. A kérdõív egyszerû felmérésre szolgál, hogy lenne-e
erre igény? Amennyiben megfelelõ számú aláírás gyûlik öszsze, érdemes komolyan foglalkozni a dologgal, s elõrelépést
tehetünk az ügyben.
A. H.
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Egy kis nyelvelés
A vegyes nyelvi környezet hatásai
Egy 87 évvel ezelõtti politikai
döntés következtében magyar
anyanyelvû honfitársaink jelentõs része – milliós nagyságrendekrõl van szó – egy majd
ezer éven át létezõ ország határain kívül találta magát. Nevezzük néven a gyermeket: a
Párizs melletti Trianon palotában elfogadott döntés többmillió magyart szakított el hazájától, s egy tollvonással másik ország állampolgárává tette õket.
Ezek az emberek nem csak
másik állam polgárai lettek,
hanem egy másik kultúra
„fennhatósága” alá is kerültek.
Magyarságtudatuk mellett
nyelvüket is meg kellett õrizniük, s ezt sokszor „ellenszélben”, akaratukkal és szándékukkal ellentétes politikai
nyomás alatt.
Sokan sokáig csorbítatlanul
megtartották magyarságtudatukat és nyelvüket-kultúrájukat, de az idõk múlásával – különösen ott, ahol a mindennapok politikai nyomása nem volt
nagyon nagy – lassan belenõttek az ottani társadalomba.
Korábbi elhatározásukat feladva a többségi állam iskolájába
iratkoztak, íratták be gyermeküket, majd létrejöttek a vegyes házasságok, amelyekben –
ahogyan az egyházi vegyes házasságokban szokás volt – a kisebbségi helyzetben levõ magyar fél „reverzálist” adott a
többségi nemzethez tartozó
házastárs javára. S innentõl
kezdve a nyelvi egymásra hatás
is felgyorsult.

Aki anno orosz nyelvet tanult – netalán még emlékszik is
rá –, tudja, hogy az oroszban a
melegem van és a fázom kijelentés ugyanazzal a nyelvtani
szerkezettel fejezhetõ ki. Így
van ez a szlovákban is. És a
nincs meleged? kifejezés analógiájára a nincs hideged? kérdést tette fel a barátom, amikor
azt kellett volna kérdeznie:
Nem fázol? Pedig a barátom
még magyar iskolába járt, de
szlovák a felesége, és otthon
szlovákul beszélnek.
Felesége – szlovák származása és identitása ellenére –
szívesen beszél magyarul is, ha
szükséges. Gyakorlatilag mindent megért, itt-ott azonban
gondjai vannak akkor, ha élõszóban kell valakivel megértetnie magát. Nem mindig találja
meg a pontos kifejezést. Amikor ilyen gondjai nincsenek,
idõnként akkor is észrevehetõ,
hogy nem magyar az anyanyelve. Ha megérkezésünkkor
õ nyitott ajtót, nagyon kedvesen invitált bennünket a lakásukba való belépésre a következõ szavakkal: „Tessék bemenni!” Nyilvánvalóan nem
érezte, hogy a magyar nyelv logikájából eredõen az invitálásnak így kellett volna hangoznia: „Tessék bejönni!”.
A barátom öccse középiskolás éveit már szlovák iskolában
töltötte. Ez az írásjelhasználatukon meg is látszott. Amikor
egyszer, még a szülõi házban
kerestük fel õket, ahol gyermekéveiket töltötték, az udvaron található, fából összetákolt
nyúlketrec oldalán az alábbi
felirat ékeskedett: „Isti fuser!”.
Az Isti is és a fuser is a szlovák
helyesírásnak megfelelõ mellékjeles s-sel írva...

már nem jut eszembe – egykor
hazánkban tanult. Ennélfogva
jól tudott magyarul. Amikor
már lehetett kényes kérdéseket feltenni diplomáciai körökben is 1956-tal kapcsolatban,
az egyik újságíró megkérdezte
tõle, mit tud 1956-ról. A válasza
az volt: hallott róla, hogy ’56ban leverték a felállókat. Ugyanis az orosz nyelvben a feláll
(pl. székrõl, iskolapadból)
ugyanazzal az igével fejezhetõ
ki, mint a felkel (pl. ágyból). Így
lettek a nagykövet megfogalmazásában felkelõkbõl felállók!
-g -l

Lapzárta
után...
...ért véget a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium hagyományos, Petõfi Napok címû
rendezvénysorozata.
A középiskola most az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny döntõjének házigazda
szerepére készül. Sáhó Béla
mûszaki igazgatóhelyettes elmondta: április 16-17-én közel
negyven versenyzõt és ugyanennyi kísérõt várnak Aszódra.
Az errõl tartott tájékoztatóról következõ számunkban olvashatnak részletesebben. n

Csak egy kötõjel...
...mégis mekkora különbség
Az aszódi önkormányzat számos települést megelõzött abban, hogy – a törvényi elõírásoknak megfelelõen,
de mindenekelõtt a mozgásukban korlátozott polgárok
ügyintézésének elõsegítése érdekében – biztosította a
Városháza földszinti irodáinak akadálymentes megközelítését. Ennek ismeretében talán kukacoskodásnak tûnik a következõ néhány sor...
..., mégis lapunk Egy kis nyelvelés címû rovatához kívánkozott
az alábbi két fotó. Szerzõnk korábbi írásai egyikében foglalkozott már hasonló esetekkel (pl. „beteg hûtõ”), amikor egyes kifejezések különírva vagy egy kötõjel hiányában egészen más,
gyakran megmosolyogtató jelentést hordoznak (mint ebben az
esetben is).
Az elsõ fotó a Városháza fõbejáratán elhelyezett tábláról
készült, a második fotó pedig
annak cáfolata – vagyis a hátsó
bejárat egészségi állapota
szemlátomást kielégítõ...
-hiszi-

Szlovákiában élõ barátom
pár évvel ezelõtt meglátogatott.
Nyár közepe volt, de az évszakhoz képest rendkívül hûvös
volt az idõ. Én rövid ujjú ingben
voltam, õ valamivel melegebb
öltözékben. Végigsétáltunk a
S ehhez már csak hab a torfõutcán, nézelõdtünk. Egyszer tán a következõ történet: A
csak megszólalt a barátom: – rendszerváltozás idõszakának
Tóni, nincs hideged?
szovjet nagykövete – a neve
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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. március 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

Megnyílt!

nõi
kondicionálóterem
szauna
solarium
lézeres
hajgyógyászat
Aszód, Podmaniczky u. 28.
(az Evangélikus Gimnázium mögött)

Tel.: 06 30 274 2396

2007. március 5. napján megnyílt a

DR. PAKSI
ÜGYVÉDI IRODA
2194 Tura, Köztársaság utca 10.
Az Iroda a polgári jog, a társasági jog
és a munkajog minden területén
vállal megbízást jogi tanácsadásra,
okiratszerkesztésre, valamint
a bíróságok és hatóságok elõtti
jogi képviseletre.
Elérhetõségeink:
Tel./fax: 28-469-030
Mobil: 30-436-55-22
e-mail: drpaksi.ferenc@freemail.hu
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
9:15 – 12:30 és 13:30 – 18:00
Szombat: 9:30 – 13:00
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Aszódi sikerek
a 31. körzeti Petõfi szavalóversenyen
31. alkalommal rendezték
meg a körzeti Petõfi szavalóversenyt, aminek ezúttal a Mûvelõdés Háza adott otthont. A
versenyt hagyományosan megelõzte a Petõfi Múzeum falán
lévõ emléktábla megkoszorúzása. Az indulókat Asztalos
Tamás alpolgármester, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd elmesélte nekik,
hogyan is jött létre az egykori
iskola, amelynek Petõfi Sándor
kisdiákja volt.
Idén 25 tanuló mérte össze
tudását, a korosztályának
megfelelõen három kategóriába sorolva. A Patka Heléna elõadómûvész elnökletével mûködõ zsûri az értékelés során kiemelte a valamennyi versenyzõre jellemzõ magabiztos szövegtudást és azt, hogy ezúttal a
versválasztások is megfelelõnek bizonyultak.

Végeredmény:
I. kategória (alsó tagozat):

1. Petre Alíz 2. Zsély Alíz (mindketten a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói) 3. Ecker
Olivér (Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Iklad).
II. kategória (felsõ tagozat):

1. Tóth Zs. Fanni 2. Beély Boglárka, 3. Tóth Bianka (mindhárman az aszódi Evangélikus
Gimnázium tanulói)
III. kategória (középiskola):

1. Molnár László (Petõfi S.
Gimn., Gépészeti Szki és Koll.,
Aszód) 2. Nagy Júlia (Bajza
József Gimn. és Szki, Hatvan)
3. Kiss Máté (Evangélikus
Gimnázium, Aszód)

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

Rendhagyó vígasság
a Bölcsõdében

Már a bölcsõdés gyermek is
érzi, hogy ez a nap nem olyan
volt, mint a többi! Bár ebben a
korban az állandóság a biztonság – mégis ez a kis felbolydulás
inkább a jó kedvet fokozta, és
nem félelmet keltett.
Farsangi elõzetesként mind
a két csoportban a nagy vígasság elõtt néhány nappal zenés,
táncos délelõttöt tartottunk.
Csak így, maskara nélkül.
Bóka Borbála szülõ hegedûjével kápráztatta el a gyermekeket. Közéjük guggolva ismert gyermekdalokat szólaltattunk meg, amit többször is
visszatapsoltak. Farkas Gábor
szülei csángó népviseletbe öltözve bemutatták a kecske- és a
medvetáncoltatás népi hagyományát. A gyermekek kipróbálhatták a népi ritmushangszereket (tökcsöngõ, csattogtató, török és bolgár dob). Napokig átjárta a gyermekeket az
újszerû zenei élmény, a jó hangulat.
Néhány napra rá jelmezbe
bújva folytatódott a farsangi
ünnepség. Ezen a napon Bandi
bácsi volt a vendégünk (bár õ
már nem is vendég nálunk).
Gitárját pengetésre is átengedte a kíváncsi gyermekeknek.
Még a néhány napja zokogva
érkezett új kisfiú is táncra kerekedett.
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Minden szülõ ötletes jelmezbe öltöztette a gyermekét, a
gondozónõk pedig bohócjelmezbe bújtak. A farsangi mulatság végén finom ebéd és túrós fánk várta a gyermekeket.
Szülõi ötlet volt, hogy tombola
is legyen! A kisorsolt játékokat
a gyermekek hazainduláskor
húzták ki és vették kezükbe
nagy örömmel. Mivel az adományok között ruhanemû is
volt, azt a gondozó nénik a rászoruló gyermekek között osztották szét. Aszódi kereskedõk
és vállalkozók adományoztak a
bölcsõdés kicsiknek, hogy örömet szerezzenek nekik. (Itt
szeretné az aszódi Bölcsõde vezetõsége, a gondozó nénik és a
gyermekek megköszönni, hogy
segítettek, és színessé és emlékezetessé varázsolták a február 21-i bölcsõdés farsangot.)
Ez a rendezvény is bizonyítéka annak, hogy összefogással, csapatmunkával milyen sikeres módon lehet együttmûködni a gyermekek érdekében.
Adományozók: Minimax
játékbolt, Napsugár Illatszer,
Luca Butik, Móni Fotó, Rivalux
Aszód Kft., Tellér Zoltánné/
Fornetti, Peta játék-ajándék,
Orvos Kata zöldség-gyümölcs
boltja. Nagyon szépen köszönjük adományaikat!
A. H.
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Ez is siker!
2006. október 1-tõl 2007.
március 8-ig egy alapfokú
számítástechnikai tanfolyam részesei voltunk a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában. A „XXI. Század
Iskolája” címû pályázat
által berendezett nagyon
korszerû, új számítógépekkel fölszerelt oktatóteremben tanulhattunk.
Ez idõ alatt sok élményben
és tapasztalatban volt részünk.
A tanfolyamon résztvevõk száma 13 fõ volt, melyen a bölcsõdei dolgozók, illetve a városban
élõ gyes-en lévõk és munkanélküliek vettek részt.
A tanfolyamot Kovács Ferenc
tanár úr tartotta. Jó hangulatú, jó humorú, kedves tanárunk erejét és idejét nem kímélve tanította kis csoportun-

kat, türelemmel és megértéssel. A teljesen kezdõ csoport
számára a számítógép bekapcsolása is gondot jelentett.
Tudásunk fokozatosan gyarapodott, ami lelkesedéssel és
örömmel töltött el bennünket.
Oly rég ültem iskolapadba,
hogy várva vártam a csütörtök
estéket, ahol olykor megelevenedtek diákélményeim. Egymásra utalva, egymást segítve
tanultunk óráról-órára; mindenki igyekezett rendszeresen
részt venni az oktatáson. Iskolán kívül is segítettük egymást
a lecke megoldásában. Meghitt
kis közösséggé formálódtunk a
közös tanulás, és a közös vizsga
során. Kár, hogy végetért, de
ezek után a szövegszerkesztés
már nem fog gondot okozni!
Nekem nagyszerû élmény volt
részt venni ezen a tanfolyamon, és számomra ismeretlen
emberekkel megismerkedni.

A sikeres záró dolgozatunk
az oklevél átvételével és a hangulatunkat tovább fokozó pezsgõbontással ért véget. Ácsné
Tóth Beáta igazgatónõ elmondta: mi vagyunk az új, korszerû
tanterem elsõ végzõs diákjai.
Köszönetet mondunk az iskola vezetésének, hogy lehetõséget biztosított a tanfolyamhoz. Tisztelettel és szeretettel
köszönjük Kovács Ferenc tanárunk fáradhatatlan munkáját.
Baráth Sándorné

Angolul,
nyíltan
Bemutató óra
a Csengey Iskolában
Február 26. 14 óra. Mindenki izgatottan várta, hogy
elkezdõdjön az, ami eddig ebben az osztályban nem volt, s

számomra is új. Malina Judit
angoltanár és a 6.z osztály nyílt
angol órát tartottak a tanároknak és nekünk, szülõknek. A
tanárnõ és a gyerekek izgalmából semmit sem lehetett észrevenni.
A hetes jelentett, majd 45
percen keresztül csak angol
szavakat, mondatokat, párbeszédeket hallottunk. Azt hiszem, a többi ott lévõ szülõ és a
magam nevében is mondhatom, hogy nagy elõrelépés ez
gyermekeink számára.
Örömmel írom le, hogy sok
negatív hír ellenére látszik,
hogy jó dolog több is mûködik a
Csengey Iskolában! Szeretnék
köszönetet mondani Malina
Juditnak, a 6.z osztálynak és
Ácsné Tóth Beátának, hogy lehetõséget kaptunk egy ilyen
óra megtekintésére.
Németh Imréné
szülõ

Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

Márciusban
minden madarunk
10 % kedvezménnyel
kapható!
G tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,
karbantartása
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 8-17, Szo: 8-12
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Sok kicsi sokra megy...
De a kicsi lehetne még több!
Az APEH weboldalán közzétett adatok szerint az Aszódi
Kistérségben mûködõ civil
szervezetek évente átlagosan 8
és félmillió forintot kapnak az
adózók által felajánlott 1 %okból. Ebbõl a pénzbõl valósulhatnak meg közösségi programok, születhetnek kiadványok, készülhetnek játszóterek: a sort bõven lehetne folytatni. Szép és hasznos megnyilvánulása ez a jövedelemmel
rendelkezõk felelõsségvállalásának.
Ám gondolták volna, kedves
Olvasók, hogy ha a kistérség
minden adózó munkavállalója
nyilatkozna az 1 %-ról, akkor a
fent említett összeg elérhetné a
47 millió forintot?
A felmérések szerint jelenleg
az adót bevallók alig több, mint
50 %-a rendelkezik az 1 %-ról,
emellett igen jelentõs a nyilatkozatot hibásan beadók aránya. A pénz ilyen esetben –
illetve nem nyilatkozás esetén
– a nagy közös kasszába áramlik. Pedig a különbözetre nagy
szüksége lenne civil szervezeteinknek is, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket, a kistérségben élõket szolgálva ezzel.
Nekik szeretnénk segíteni
most induló kampányunkkal.

Azt tûztük ki célul, hogy a kistérségbe befolyó ajánlás 20 %kal növekedjen. Ehhez „csupán” három dolog szükséges:
+ Az eddig nem nyilatkozók
figyelmét fel kell hívni, hogy
tegyenek ajánlást, segítsék civil
szervezeteinket!
+ Csökkenteni kell a hibásan
nyilatkozók számát!
+ Növelni kell az 1 %-ot érvényesen elfogadni képes szervezetek számát!
Ennek érdekében szeretnénk az úgynevezett Civil Klub
Kiadványt megjelentetni,
amely az Aszódi Kistérség valamennyi civil szervezetérõl szol-

gálna adatokkal. Terveink szerint ez minden esztendõben kiadásra kerül majd az éppen aktuális éves adatokkal.
Természetesen alap nyilvántartással rendelkezünk. Ahhoz
azonban, hogy ez pontos és teljes legyen, várjuk a kistérség
valamennyi civil szervezetének
jelentkezését, érdeklõdését az
alábbi elérhetõségeken:
Rácz Zoltán
06-20-974-3040; 28/402-321
e-mail: razos@invitel.hu
Márton Gábor
06-30-9327-497
e-mail: martong@dunaweb.hu
Köszönjük figyelmüket!
Tisztelettel:
Rácz Zoltán

VolánbuszIskolai
beíratkozás menetrend
módosítás
A Csengey Gusztáv Általá-

nos Iskola Igazgatósága értesíti
a szülõket, hogy az iskolaköteles korba lépõ gyermekek beíratására április 2-án és 3-án
kerül sor.
Részletes információk az
óvodában és az iskolában kifüggesztett tájékoztatóban
olvashatók.

április 1-tõl
A Volánbusz Zrt. április 1-én
lépteti életbe új menetrendjét.
Az errõl szóló tájékoztató a
Városháza folyosóin található
hirdetõtáblákon olvasható.

Gondozási Központ: ingyenes
jogi és pszichológiai tanácsadás
Az aszódi Kistérségi Gondozási Központ (Petõfi S. u. 6/a)
ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást nyújt a térséghez tartozó települések
(Aszód, Bag, Iklad, Domony,
Kartal, Verseg, Hévízgyörk,
Galgahévíz, Tura, Zsámbok,
Vácszentlászló) lakosainak.

adás, elsõsorban családi problémákat érintõ ügyekben (pl.:
válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, kapcsolattartás)
Képviseletet nem biztosít,
csak jogi tanácsadást, és iratszerkesztéshez nyújt segítséget.

l Minden csütörtökön 16l Minden második héten, 18 óra között ingyenes felnõtt
csütörtökön 15-17 óra pszichológiai tanácsadás (pl.:
között ingyenes jogi tanács- válás, párkapcsolati zavar,

gyermeknevelési problémák,
pszichés támogatás, lelki válság, krízishelyzet)

Az Aszód
Ifjúságért
Alapítvány
pályázati
felhívása
A Pyrus-Rumpold Környezetvédõ Szolgáltató Rt. által
létrehozott és fenntartott Ifjúságért Alapítvány pályázat útján kívánja szétosztani a 2006.
évben a személyi jövedelemadó
1%-ából befolyt összeget és a
fenntartó éves támogatását.
Az alapítvány célja az ifjúság kulturális hagyományainak ápolása, az idõskor karitatív jellegû segítõ programjai az
ifjúság bevonásával, a környezetvédelem támogatása.
A keretösszeg szétosztására
pályázatot írunk ki az alábbi
témakörökben:
Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok környezetszépítõ és -védõ tevékenységének támogatása.
Helyi hagyományok (népzenei, népi játékok, szokások)
ápolását, felkutatását célzó
programok , rendezvények.
Közösségteremtõ programok támogatása. Helyi szabadidõs programok, táborok
anyagi segítése.
Sportrendezvények, versenyek.
A kiírásnak megfelelõ pályázatokat egyének és kollektívák
adhatják be
Polgármesteri Hivatal
Aszód Ifjúságért
Alapítvány 2170 Aszód,
Szabadság tér 9.
címzéssel, két példányban.
Pályázni a pályázati ûrlapon
lehet. Az ûrlap beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Városi Bölcsõdében és
a Városi Könyvtárban.
A pályázat beadási határideje 2007. április. 13.

A szolgáltatások igénybevétele elõzetes bejelentkezés
alapján történik, a 06 28/400103-as telefonszámon vagy személyesen a fenti címen illetve a
települések gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálatainál.
Kistérségi
Gondozási Központ Az alapítvány kuratóriuma
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Április: lomtalanítás

Kötelezõ eboltás

Reggel kell kitenni a limlomot

Külön kiszállási díjért otthon is

Értesítjük Aszód lakosságát,
hogy április 13-án, pénteken és
április 14-én, szombaton háztartási lomtalanítást tartunk:
április 13-án a Kondoros térBerek út-Baross útvonalától
keletre – az Újtelepen és a lakótelepen –, másnap pedig a város
nyugati részén.
Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékot a jelzett napon a

reggeli órákban helyezzék ki ingatlanuk elé. A délután kihelyezett hulladékot illetve a háztartási szemetet nem áll módunkban elszállítani. A lomtalanítás során a háztartásban
keletkezõ és összegyûlt használati tárgyakat, autógumit,
akkumulátort szállítjuk el.
Tolmácsi Miklós
GAMESZ-vezetõ

A Polgármesteri Hivatal és a április 18. (szerda) 14-17 óra:
Kondoros tér
körzeti állatorvos ezúton értesítik a lakosságot, hogy AszóAz oltás alkalmával kell megdon az ebek veszettség elleni
kötelezõ védõoltása az alábbi fizetni az oltási illetéket, az olidõpontokban és helyszíneken tóanyag és egyéb anyagok költségét, 2.400,- Ft-ot ebenként.
lesz:
április 11. (szerda) 14-17 óra: Az oltáshoz az eb oltási bizoKondoros tér
nyítványát szíveskedjenek eláprilis 14. (szombat) 8-11 óra: hozni.
Polgármesteri Hivatal
Az oltások befejezése után
lehetõség lesz a kutyák tartási
helyén történõ oltására is.
Ebben az esetben az elõbb említett költségek mellett – az elõzõ évhez hasonlóan – kiszállási költséget kell fizetni.
nak olyanok, akik áldoznak
saját közösségük, környezetük
A veszettség köz- és állatépülésére.
egészségügyi jelentõsége miatt
minden kutya oltása kötelezõ.
Hálás köszönettel
Dr. Simorjay Zsuzsa
Dr. Németh Mihály
intézetvezetõ fõorvos
közeti állatorvos

Köszönet a Fiúnevelõ Intézetnek
Ingyen kifestették a Tüdõgondozót
Az Aszódi Tüdõgondozó valamennyi munkatársa nevében köszönöm az Aszódi Fiúnevelõ Intézetnek, hogy idõt,
pénzt és fáradságot nem kímélve komoly munkát végzett
intézményünkben. Ennek
során Tüdõgondozó Intéze-

tünk belülrõl megújult, így
tisztán és takarosan fogadhatjuk betegeinket.
Ezt a felajánlást példamutatónak és követendõnek tartjuk,
és felhívja a figyelmet arra,
hogy még a mai idõkben is van-
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Mégis a ruha teszi az embert?
Lelki igényünk ápolásáért kell alkalomhoz illõen felöltöznünk
Írásomhoz az apropót egy
kedves karácsonyi ajándék
adta. Egyik gyermekünktõl
olyan ajándékot kaptunk –
közismert az ajándékvásárlás
nehézsége és dilemmája az
ilyen jeles alkalmakkor –, amelyet nem lehet megenni, félretenni, félig megnézni, s majd
valamikor újra kézbe venni:
színházjegyeket kaptunk az
Erkel Színház Denevér-elõadására.
Ezt a darabot köztudottan
csak Szilveszter táján játsszák
a színházak, de akkor pár napon keresztül egymás után. A
mi ajándékunk december 30-ra
szólt.
Az ajándéknak örültünk,
mert bár többször láttuk már
Johann Strauss Denevér címû
nagyoperettjét, színházban
már igencsak régen. Mindössze
egyetlen aggályom volt: interneten meg akartam nézni a
szereposztást, amit végül nem
találtam meg, viszont azt az
információt találtam, hogy
mindhárom este német nyelvû
elõadás lesz. A „Bitte schön”ön és a „Danke schön”-ön kívül
mást nem nagyon értek németül, de aztán az elõadás során
megbizonyosodtam arról, hogy
a német nagyon hasonlít a
magyarra, mert – lássunk
csodát! – az elsõ
szótól az
utolsóig

mindent értettem. A kedves
olvasó bizonyára azonnal kitalálta, hogy minden híresztelés
ellenére magyar nyelvû elõadást láthattunk.
Mégpedig kitûnõ elõadást! S
ami nem utolsó: csodaszép
díszletekkel. Amikor a második
felvonás elején felment a függöny – a mûnek ez a része
Orlovszki herceg palotájában
játszódik – a közönség percekig
tapsolt a gyönyörû színpadképnek.
No de nem errõl akarok írni!
Hanem arról, hogy a környezet
és az alkalom kötelez. A külsõségeiben is gyönyörûen megrendezett elõadáshoz illõ módon öltözött fel a közönség túlnyomó többsége, de megdöbbentõ és kiábrándító volt, hogy
a közönség egy kis hányada –
kb. a jelenlévõk tíz százaléka –
oly módon volt felöltözve, ahogyan az ember akkor öltözik
fel, amikor a szomszédba megy
át megkérdezni vagy kölcsönkérni valamit, vagy a boltba
szalad le valamiért, mert az
elõzõ vásárlási körbõl valami
kimaradt.
Számomra a színház olyan,
mint a templom: készülök rá,
hogy elmegyek, s a készülõdésem része az is, hogy rákészülök lelkileg is az eseményre. Kicsinosítom egy kicsit a lelkemet, s ehhez igazítom a külsõmet is. Vagyis igyekszem elegánsan, az alkalomhoz és a
helyhez illõen felöltözve megjelenni. Valahogy jobban érzem
magam a bõrömben.
Ugyanígy vagyok a templommal is. Úgy gondolom,
ha vasárnap – vagy akár
hét közben is – elmegyünk templomba, illik
egy kicsit elegánsabban
felöltözni, mintha csak
egyszerûen az utcára
mennénk. A népszerû
farmernadrág és a
könnyû, divatos öltözék talán nem temp-

lomba való. Igaz, Isten nem személyválogató. Nem is azért kell
felöltöznünk, hanem magunkért, a magunk lelki igényének
ápolásáért.
Megkérdezheti bárki, hogy
az Úr csak akkor fogad el minket, ha szépen fel vagyunk öltözve? Nem, semmiképpen. Ha
történetesen kirándulunk, s
váratlanul úgy adódik, hogy
megtekintjük a település templomát, elég annyira felöltöznünk, hogy ne legyen illetlen a
templomhoz az öltözékünk. Az
Úr úgy is elfogad minket, nyugodtan színe elé járulhatunk.
Amikor viszont mi megyünk
templomba saját elhatározásunkból s elõre megtervezetten, akkor mi fogadjuk el az
Urat, s ennek kifejezéséhez
hozzá tartozik az ünnepélyes
öltözék és az Úr fogadására
felkészített lélek is.
Igen, menjünk be nyugodtan
kirándulásaink alkalmával a
templomba túraöltözékben is,
de amikor mi döntünk úgy,
hogy templomba megyünk,
mert igényünk van rá, tiszteljük meg az Urat, hogy a mindennapi viseletünknél egy kicsit ünnepélyesebben jelenünk
meg Isten házában.
Szinte már hallom is az ellenérvet: Nem a ruha teszi az embert! Ez az esetek egy részében
mindenképpen igaz, de a nagy
számok törvénye alapján mé-

giscsak igaz
az is, hogy a
külsõ megjelenés valamiféle
belsõ állapotot is
tükröz. Tartalom
és forma összetartoznak.
Nem tartom lehetetlennek,
hogy ez a könnyedebb, lazább
öltözködés a templomi alkalmakkal kapcsolatban azzal
összefüggésben alakult ki, hogy
kevésbé volt feltûnõ, s az elmúlt évtizedekben a templomba járó emberek egy része egyféle „álarcként” viselte ezt az
„akárhol járhattam vasárnap
reggel” fantázianévre igényt
tartható öltözködést.
Sokan mondják azt is, hogy a
jó bornak nem kell cégér. Pedig
minden bizonnyal ad abszurdum ez sem igaz. Bizony hogy
kell a jó bornak is a hírverés,
mert ha a név nem forog, a
vásárlók el fogják felejteni a
legjobb termékeket is.
Nem járhatunk úgy az öltözködéssel, mint a sajtóban mára
már sokak számára természetes a hír igazságtartalmának a
megítélése kapcsán: nem az a
hír igaz, ami valóban igazságtartalommal bír, hanem az,
amit sokszor írnak és mondanak.
- Prospero -

Aszód, Érdy J. u. 21.

Bejelentkezés: 28/401-966, 06-20-575-5809
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Nyitvatartás:
hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Március 9 - április 9.
Március 21. 18.00

Helyszín
Petõfi Múzeum Galériája
Mûvelõdés Háza kisterem

Március 23. 18.30
Március 26-27.
Március 28. 18.00
Március 29. 16.00
Március 30 - április 1.

Volt Tiszti klub nagyterme
Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Mûvelõdés Háza kisterem
Városháza
Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma
Virágvasárnap
Gödöllõ
Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Mûvelõdés Háza kisterem
Nagycsütörtök
Tavaszi szünet az iskolákban
Nagypéntek
Városi Könyvtár
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Sportpálya
Húsvéthétfõ
Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Mûvelõdés Háza kisterem
Mûvelõdés Háza
kamaraterem
Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma
Petõfi S. Gimn., Szki és Koll.
Városi Könyvtár
Petõfi Múzeum Galéria
Galga-völgye

Április 1.
Április 1. 13.30, 16.30
Április 2-3.
Április 4. 18.00
Április 5.
Április 5-10.
Április 6.
Április 6. 13-18.00
Április 7.
Április 8.
Április 8. 13.30, 16.30
Április 9.
Április 11.
Április 11. 18.00
Április 12. 18.00
Április 12. 19.00
Április 13.
Április 13. 14-16.00
Április 13. 17.30
Április 14.
Április 14. 13.30, 16.30
Április 15.
Április 16.
Április 16-17.
Április 19. 16.00
Április 19.
Április 20. 13-18.00
Április 20. 17.00, 18.00
Április 21.
Április 22.
Április 22. 14.00, 16.00
Április 27. 13.-18.00
Április 29.
Április 29. 14.00, 16.00

Sportpálya
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Petõfi S. Gimn., Szki és Koll.
Városháza
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Városi Könyvtár
Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Húsvét 3. Vasárnapja
Szigethalom
Városi Könyvtár
Húsvét 4. Vasárnapja
Sportpálya

Program
A Képzõmûvészeti Egyetem hallgatóinak tárlata
Elõadás: Boldogsághormon. Az élet szép.
elõadók: Kormos Tivadar és Simon László.
Aszódi vendég 1.: Liebmann Katalin. Beszélgetõmûsor.
Kõzettani kiállítás
Elõadás: Békesség – senki nem veheti el!
Képviselõ-testületi ülés
A Honismereti Szövetség regionális konferenciája
(Kárpát-medence északi régió)
Gödöllõ – Aszód FC labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
leendõ elsõ osztályosok beíratása
Elõadás: Gyógyulás bármi áron? Veszélyek…

Kézmûves foglalkozás: húsvéti készülõdés. Tojásfestés.
Aszód FC – Hévízgyörk labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
Iskolai ünnepség: A Költészet Napja
Elõadás: Jó tanácsok az életre! Mindenkinek...
Magyarok Világszövetsége Aszód rendezvénye:
„Magyarnak lenni büszke gyönyörûség!” ea: Petraskó Tamás
A Vécsey Kamarateátrum színielõadása. Arthur Schnitzler:
Casanova hazatérése. Rendezte: Barabás Tamás
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
A Költészet Napja
Lõrincz Ferenc festõmûvész tárlatának megnyitója
Kerékpáros teljesítménytúra 20, 40, 70 km-es távokon.
Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület programja
Aszód FC – Õrbottyán labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)*
Szülõi értekezlet, fogadóóra
az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntõje
Képviselõ-testületi ülés
Diákgála
Kézmûves foglalkozás. Gipszöntés
Feleségek felesége… Patka Heléna elõadóestje, valamint
az Aszód régi képeslapokon címû kötet bemutatója
Tanári csendes-nap
Szigethalom – Aszód FC labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
Rejtvényfejtés
Aszód FC – Dömsöd labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)

*Az Aszód FC – Õrbottyán mérkõzés szombatra lett kiírva, de az FC vezetõsége kérte a szövetséget, hogy vasárnap játszhassák le a mérkõzést.
Döntés lapunk megjelenése után várható.

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – 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.)
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Megvan az elsõ pont!

Karatevizsga

Egyenlítés tizenegyesbõl a Dunaharaszti ellen

Február 13-án övvizsgának
adott otthont a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornaterme. Több mint százan – vizsgázók és hozzátartozók – gyûltek össze, hogy részt vegyenek
a Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület Aszódi Klubjának
vizsgáján.
A vizsgáztatók Dudás Attila
ITF taekwon-do mester, Senpai Hajdu Pál Wado-ryu karate instruktor és Fási Tibor
Wado-ryu karate mester voltak. Az övvizsga a tradicionális
karate stílusokra jellemzõ bázis és kombinációs technikákból, formagyakorlatokból, szabad küzdelembõl és erõnléti feladatokból állt.
A könnyektõl és izzadságcseppektõl sem mentes vizsgát
az ünnepélyes eredményhirdetés követte, ahol kiosztották
a megszerzett és jól megérdemelt övfokozatokat.
Sikeres vizsgát tettek:

Balázs 11-esbõl elért góljával egyenlített az Aszód a
Dunaharaszti ellen a megyei labdarúgó bajnokság
tavaszi nyitófordulójában,
s mivel újabb gólt egyik
csapatnak sem sikerült elérni, az 1-1-es döntetlen
maradt a végeredmény. Ez
pedig azt jelentette, hogy
az Aszód megszerezte az
elsõ pontját. A következõ
héten a bajnokaspiráns
Kóka ellen játszik a csapat.
Mintegy 300 nézõ látogatott
ki az Aszód Dunaharaszti elleni mérkõzésére. A fokozott érdeklõdés valószínûleg nemcsak
a szezon kezdetére kialakult
szurkolói meccséhségnek volt
köszönhetõ, hanem annak is,
amirõl már korábban beszámoltunk: új csapat van kialakulóban, amelynek nem titkolt
célja a bajnokságban való
bennmaradás.
A találkozó egyperces gyászszünettel kezdõdött: a játékosok és a szurkolók Gohér János

Elvárások
Tóth József, az Aszód FC
elnöke az eredménynek
örült, ugyanakkor bosszús
is volt.
-Megmondom õszintén,
gyõzelmet vártam. A korán
kapott gól azonban egy rutinosabb csapatot is visszavetett volna. Tudom, hogy a játékosok nagyon készültek a
mérkõzésre, és az elvárások
miatt jóval idegesebbek voltak
az ilyenkor szokásosnál. Továbbra is bízom abban, hogy a
három mérkõzésen hét pontot szerzünk.
Arra a kérdésünkre, hogy
kinek a játékával volt maradéktalanul elégedett, Tóth
József Budai Kornél játékát
emelte ki, aki a védelmet remekül fogta össze, és bravúrokra is képes volt. n

Balázs egyenlítõ találata (A szerzõ felvétele)

edzõ nemrégiben lehunyt édesanyjára, valamint az egykori
aszódi labdarúgóra, Mudri
Zoltánra emlékeztek.
Az elsõ öt percnyi puhatolózó
játék után hidegzuhany érte a
hazai szurkolókat: egy ártatlannak látszó beívelés akadálytalanul hullott az aszódi kapus
mellett a hálóba: 0:1. Egy perc
múlva növelhették volna elõnyüket a vendégek, de szerencsére a keresztben belõtt labda
elsuhant a kapu elõtt. A szurkolók ezt követõen is azt tapasztalhatták, hogy a tabella
harmadik helyezett együttese
játszik fölényben, a szórványos
aszódi támadások rendre veszélytelennek bizonyulnak.
A II. félidõ elején a legaktívabb aszódi csatár, Szeifert szabadrúgása adott némi reményt
az aszódi drukkereknek, ám a
vendégek hálóõre magabiztosan védett. A játék képe meglehetõsen hasonlított az elsõ játékrészben látottakéhoz, ám az

utolsó negyedóra változást hozott. A hazaiak játéka veszélyesebb lett, és ez a 35. percben
eredményt is hozott. Ekkor
Szeifert tört be a 16-oson belülre, és csak szabálytalanul
tudták õt megállítani. A megítélt büntetõt a csereként beállt
Balázs értékesítette. A mieink
emberelõnybe is kerültek,
mivel az egyik reklamáló vendég labdarúgót a játékvezetõ
leküldte a pályáról. Az utolsó
pár percben mindkét együttesnek akadt még helyzete, ám
újabb találat már nem született. Az aszódi drukkerek mindenesetre hálásak voltak a
pontszerzésért, és vastapssal
jutalmazták az öltözõbe igyekvõ fiúkat.
A csapat következõ ellenfele
a magasabb osztályba igyekvõ
Kóka gárdája lesz. Ellenük
mindenesetre jobb játékra lesz
szükség, hogy meglepetés születhessen.
R. Z.

APRÓhirdetések

1. gyermekfokozat – 1 fekete
csík: Aszódi Gréta (Bag), Újvári
Attila (Bag), Kalina Simon és
Rasowszky Miklós. 2. gyermekfokozat – 2 fekete csík: Aszódi
Dominik (Bag), Újvári Márk,
Bat Sára és Komaság Fanni. 3.
gyermekfokozat – 3 fekete
csík: Movik Martin (Galgahévíz), Kádár Ábel és Jankovich
Henrik (Kartal). 8. kyu – citrom öv: Maschek Tamás,
Oravecz Bence (Iklad), Molnár
Márton, Haji László (Hévízgyörk), Kerényi Tamás, Aszódiné
Kiss Beatrix (Bag), Újváriné
Kincses Brigitta (Bag) és Molnár
Csaba. 7. kyu – narancs öv:
Bocsi Richárd, Molnár András
és Ádám Reimond. 5. kyu – kék
öv: Fehér Katalin és Hegedüs
Nagy Csaba. 4. kyu – lila öv:
Csitári Márk.

A következõ erõpróba az OrAszód központjában családi ház eladó. Petõfi u. 25. vagy 06szágos Gyermek- és Utánpót30-529-6136, 06-30-406-5949.
lás Bajnokság lesz, amire már
Német nyelvû, szakmai nyelvvizsgákra (KITEX, Corvinus, megkezdõdött a felkészülés.
A vizsgázóknak gratulálunk,
BGF) felkészítést vállalok referenciával. Tel.: 06-30-506legyünk büszkék Rájuk!
6124

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Fási Tibor
az Aszódi Wado-ryu Karate
Klub alapítója, vezetõje
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Ünnep és
méltóság
(folytatás az 1. oldalról)

Az ünneplõk ezután átvonultak a 48-as emlékmûhöz, ahol
az önkormányzat, a Honvédség, a pártok és a civil szervezetek képviselõi elhelyezték koszorúikat, virágaikat. A megemlékezés a Szózat hangjaival
ért véget.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Az operák világából
Vízszintes: 1. A cseh Bohuslav Martinu 4 felvonásos
operája, játszódik az 1920as években, a kis-ázsiai Likovrisz faluban 12. Déli nép
13. Pest megyei község 15. Urán
16. Sav teszi 17. Errefele! 18. Itt
õrlik a gabonát 22. Mese 25. Jód
26. Arrafele! 27. Házikó 29.
Ókori nép 31. Kínos darab! 33.
Hasadék 35. …szaurusz, õslény
37. Ledõl 39. Gléda 41. Testrész
42. Házban él 44. Mértani síkidom 46. Római 51 47. Félti! 48.
Magyar énekes 50. A görög
menekülteket vezetõ pópa
neve 52. Orrolni kezd! 54. A
végén vacak! 56. Római 1 57.
Vízinövény 59. Diák Sport Kör
60. Vasúti szerelvény 64. Rugalmas kézvédõ.
Függõleges: 1. Keleti táblajáték 2. Gyilkol 3. Spanyol
focista 4. Elõd 5. Néma Gizi! 6.
Pé! 7. Levél szõnyeg 8. Had 9.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Némán sír! 10. Szintén 11.
Hóember azonos hangzói 14.
Likovrisz falu pópája, aki
nem támogatja a menekültek letelepedését és ráveszi
Panaitot, hogy ölje meg a
pásztort 16. Méter 18. A pásztor, aki Jézus szerepét
játssza 19. Íz 20. Disznók lakják 21. Csíp 23. Duna menti
település 24. Férfinév 28. Vágóeszköz 30. személyes névmás
32. Hosszú idõ múlva 34. Rengeteg 36. Nátrium 38. Lyuk,
népiesen 40. Malac mondja 43.
Kerekes jármû 45. Vés 46. Lítium 49. Elmesport 51. Hiányos
tinta! 53. Foggal õröl 55. Kálium 58. Súgni kezd! 59. Deciméter 60. A szélein vés! 61. ...a
Elõzõ számunk rejtvényének nóczy I. u. 2.), a Fáma Könyvnagy varázsló 62. Páratlan
kereskedés utalványát pedig
anya! 63. Varróeszköz 65. Spa- megfejtése:
Bartók Jánosné (Bethlen
nyol autójelzés.
„.Förgeteges
ez
a
bál,
Gábor u. 26.) nyerte.
-fnémég
a
ház
is
muzsikál!”
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