
Gyárfás Zsuzsa

többletfunkciók kialakítá-

sával megtartsák mindkét épü-

elmondta:

bár már korábban is felmerült,

hogy az általános iskola két

épületét – a kihasználtság és a

költségcsökkentés érdekében –

vonják össze, a bizottságok és a

képviselõ-testület is affelé haj-

lik, hogy a Csengey úti épület-

ben

letet.

Dr. Bodó

Zsolt

A Norvég Alap pályázatá-

nak elnyerése esetén az önkor-

mányzat 5-10 évre elkötelezné

magát a Rákóczi úti épület

fenntartása mellett.

a napjainkban szükséges

szakképzést segítõ szakközép-

iskola indítását javasolta az új-

telepiépületben.

(folytatása3.oldalon)

Dilemma a pályázatok kapcsán

Összevonni vagy
nem összevonni?

A június 7-i testületi ülésen azonnali döntésre volt
szükség az iskola és az óvoda integrációját célzó ROP-
pályázat beadásához. Fehér Endre irodavezetõ a TETT
Consulting Kft-t javasolta pályázatíró cégnek, a sürgõs
lépésre pedig azért volt szükség, mert a két ütemben
meghirdetettpályázatelsõüteménekbeadásihatárideje
június 15-e, s vélhetõen már ekkor is sok pályázó lesz
ahhoz, hogy az össz támogatási keret már a második
ütembeadásaelõttelfogyjon.

Június15-énünnepélyeskeretekköztelhelyeztékazúj
Városi Bölcsõde alapkövét. A Tüdõgondozó Intézet mö-
gött, ma még nehezen megközelíthetõ építési területen
már jól látható a leendõ intézmény szokatlan formájú,
körívekbõl és sugárirányû árkokból összeálló alapja. A

a tervek
szerint december 31-ig elkészül, s azután birtokba vehe-
tik az aszódi és környékbeli kisgyermekek, valamint
gondozóik.

Jánosi János építész által megálmodott épület

(képes beszámoló a 6. oldalon)

Elhelyezték az új bölcsõde alapkövét

A Teremtõ által
ígért világ nyomai

A városi kitüntetések
alapítása óta elsõ alkalom-
mal történt meg, hogy az
egyik díjra felterjesztett
visszautasította az elisme-
rést. Döntésének hátteré-
rõl Tolmácsi Miklós a lap-
zártánk után tartott soron
kívüli testületi ülésen tájé-
koztattaaképviselõket.

A városi kitüntetésekrõl

június 28-án

a képviselõ-testület; a dön-

tés körülményei (a jelöltek ne-

zárt ülésen dön-

tött

ve, a rájuk leadott szavazatok

száma stb.) emiatt nem publi-

kusak. Az önkormányzat – a

hagyományokhoz híven – au-

gusztus 20-ig

a kitüntetettek

személyét; ez ezúttal sem sike-

rült, néhány név máris napvi-

lágrakerült.

A GAMESZ idén nyugdíjba

vonult vezetõje mellett ketten

részesültek az Aszód Városért

díjban. elsõ-

szerette volna ti-

tokban tartani

Tolmácsi Miklós

(folytatásaz5.oldalon)

Az egyik díjazott neve törlését kérte

Aszód Városért díj:
az elsõ visszautasítás

Aszódon és környékén a sze-

lektív hulladék gyûjtése alig

néhány éves múltra tekint

vissza. Példaértékû az ikladiak

hozzáállása, itt ugyanis az elsõ

pillanattól kezdve szelektíven

gyûjtik a hulladékot. Nem úgy

városunkban, ahol néhányan

gyakran szemetesnek nézik a

színes gyûjtõkonténereket és

azok környékét. Található ben-

nük minden elképzelhetõ és el-

képesztõ dolog – a használt pe-

lenkáktól az állati tetemeken

át a személyi igazolványokig

(folytatása8.oldalon)

A színes gyûjtõedény nem kuka

Mindent bele,
szelektíven (?)

A hulladékanyag másodlagos hasznosítása pótolhatja
hazánkbananyersanyagokhiányát.Ennekazért isnagy
jelentõsége van, mert hazánk korántsem bõvelkedik
ezekbenatermészetadtalehetõségekben.Ahulladékból
nyert másodlagos nyersanyagok lényegesen olcsóbbak a
természetes forrásokból nyert alapanyagoknál, a hul-
ladékgyûjtéskörnyezetkímélõhatásárólnemisbeszélve.
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MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Június7.
Elsõként a város mûködési

költségvetési hiányának csök-
kentése és biztonságos gazdál-
kodása érdekében a Csengey
Gusztáv Általános Iskolát érin-
tõ takarékossági intézkedés
került napirendre. A Mûvelõ-
dési és a Pénzügyi Bizottság
közös ülésén született javaslat
alapján hét pedagógus, egy
könyvtáros-szabadidõszerve-
zõ, a félállású gyermek- és ifjú-
ságvédelmi (utóbbi kettõ nem
kötelezõ alapfeladat volt), a 6
órás gazdasági ügyintézõi és
másfél takarítói álláshely (azaz
10 és háromnegyed álláshely)
megszüntetésérõl döntött a
képviselõ-testület. Az elsõ évfo-
lyamon egy zenei és egy nor-
mál, 28 ill. 29 fõs osztály, a felsõ
tagozaton évfolyamonként két
osztály indul. Az idén még csak
részben jelentkezõ kiadáscsök-
kentés

A
grémium kimondta, hogy a
bérleti díjak emelésére ill. a fel-
szabadulótantermekhasznosí-
tására kell ki-
dolgozni.

A képviselõk hosszas eszme-
cserét folytattak a létszámle-
építés emberi tényezõirõl. A
nem nyugdíjas korú, álláshe-
lyük megszüntetését követõen
újból elhelyezkedni kívánó pe-
dagógusoknak minél több idõt
kell hagyni ezen szándékuk

jövõre 30 millió Ft meg-
takarítást jelent a városnak.

intézkedési tervet

megvalósításához. Több képvi-
selõ jelezte, hogy a tantestület
néhány tagja személyes ellen-
tétek alapján történõ elbocsá-
tásoktól tart. Mint elhangzott,
az intézmény jelenlegi és leen-
dõ igazgatójának

az önkor-
mányzat által elõírt leépítése-
ket,ésegyüttkellelkészíteniük
a tantárgyfelosztást.

a Mûvelõdési Bizottság
elnöke elmondta: a téma a bi-
zottsági ülésen is napirendre
került. Jogilag megtámadható
lépésnek ítélte meg az önkor-
mányzat mint nem munkálta-
tó beavatkozását az álláshely-
megszüntetések lebonyolításá-
ba, ugyanakkor az iskolában
mûködõ érdekképviseleti szer-
vezetek segíthetik ebben az
igazgatómunkáját.

Három árajánlat érkezett a
vasúton túli terület szennyvíz-
csatorna-hálózatának tervezé-
sére, közülük a legkedvezõbb,
1,128 millió Ft-os ajánlatot adó
Víz-TükörKft.nyerteelameg-
bízást. A tervezési díj fedezeté-
ül a tavalyi kommunális adó
bevételeszolgál.Ugyancsakhá-
rom ajánlat érkezett a Fõtér
programhoz kapcsolódó terve-
zõi munkákra kiírt pályázatra.
(A tervezõi munka elindítása
nem tûr halasztást, mert a
megvalósításra a Regionális
Operatív Program által forrást
biztosító pályázatot már kiír-
ták – az egymilliárdos aszódi

együttesen
kell végrehajtania

Koncz
István,

Fõtér-program egyébként

a csapadékvíz-
elvezetési projekt mellett –

) E napirend tárgyalásá-
nál az okozott vitát, hogy a spe-
ciális pontrendszer alapján ér-
tékeltpályázatokközött legala-
csonyabbárajánlatotadóterve-
zõ referenciáit – mivel az azo-
kat elbíráló szakemberek sze-
rint az építész által képviselt

–
lepontozták, így a
Hajlék Bt. és a Jusztin 2000 Bt.
által megadott ajánlatot java-
solták elfogadásra, ami viszont

az elõ-
zõajánlatnál.Végülöt igen,két
nem szavazat és egy tartózko-
dás mellett az utóbbi pályáza-
totnyilvánítottákgyõztesnek.

A Városréti út és a Podma-
niczky utca sarkának csapa-
dékvíz-elvezetésére az AKVÍZ
Kft. egyedüliként benyújtott
428 ezer 850 Ft-os ajánlatát fo-
gadta el a testület, csakúgy,
mint a Széchenyi út 37. számú
ingatlan elõtti csapadékvíz-el-
vezetés kiépítését és a járda át-
építését, amit 637 ezer 398 Ft-
ért végeznek el. A lakótelep
mögötti volt IMI-szennyvízte-
lep bontásának jogát szintén az
AKVÍZ Kft. nyerte el két pá-
lyázó egyikeként beadott ala-
csonyabb, 788 ezer 400 Ft-os
ajánlatával.

Négy pályázat érkezett be az

a
kistérség által kiemelt két ROP-
pályázat egyike

a
szerk.

modernista stílus kevésbé il-
leszthetõ Aszód városképébe

Nagy Gábor,

19 millió Ft-tal drágább

útprogram tervezési munkái-
ra, közülük 1,231 millió Ft +
ÁFÁ-s ajánlatával a VIA-
PLAN 2000 Bt. nyerte el a
megbízást. A forrást a Város-
háza villanyhálózatának felújí-
tására betervezett keret terhé-
rebiztosítjaazökormányzat.

A Kistérségi Gondozási Köz-
pont részére 7 db számítógépet
és szoftvereket, 4 nyomtatót és
3 db multifunkcionális másoló-
nyomtatót szállíthat a FOCO
98 Kft. A négy pályázó egyike-
ként legalacsonyabb árat meg-
adó cég 1,629 millió Ft-ért nyer-
teelamunkát.

A ROP-pályázat okán ismét
napirendre került a város isko-
laiésóvodai infrastruktúraifej-
lesztésének ügye. Errõl külön
cikkbenolvashatnak.

A Galga Televíziót mûködte-
tõ betéti társasággal május 31-
ig kötött megállapodás tíz tes-
tületi ülés felvételére és közve-
títésére vonatkozott, alkal-
manként 107 ezer Ft-ért. A cég
a szerzõdés meghosszabbítását
kérte, amit a grémium decem-
ber 31-i határidõvel meg is tett.
Március 1-tõl eddig öt ülés fel-
vételét láthatták a nézõk; a to-
vábbi öt alkalom után a Pénz-
ügyiGazdaságiBizottság javas-
latot tesz a közvetítések fede-
zetére.

A képviselõ-testület a Raiffe-
isen Consulting Bank Zrt-t bíz-
ta meg a Fõtér program pályá-
zatánakösszeállítására.

Nyertes pályázata esetén térítésmentesen parkosítana a a Fiúnevelõ Intézet
Túl modern Aszód fõteréhez a legolcsóbb
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integráció központú pályázat
elnyerése esetén az intézetben
élõ fiatalok

végeznek vá-
rosunkban. A pályázat a facse-
metéket és a palántákat is biz-
tosítja, az együttmûködés az
önkormányzatnak nem kerül
pénzébe.

A Podmaniczky Mûvészeti
Iskola takarékossági intézke-
dési lehetõségeivel kapcsolat-
ban polgármester
levélben kereste meg az érin-
tett önkormányzatokat. Püs-
pökhatvan önkormányzata
hajlandó finanszírozni az otta-

közhasznú parkosí-
tást, virágültetést

Buzás János

Június28.

Nem támogatta a grémium a
volt Tiszti Klubra vonatkozó
bérleti szerzõdés módosítását.
Az épület néhány helyiségében
ügyvédi irodanyílna,a jelenlegi
bérlõ viszont úgy nyilatkozott:
a napi négy rendezvény az
érintett helyiségeket is érinti, s
mivel hosszú távú mûködtetés-
ben gondolkodik,

A város az ingatlanforgalmi
szakvélemény figyelembevéte-
lével 7,3 millió Ft vételárat álla-
pítottmeg aFalujárókútja5/5.
szám alatti egyik önkormány-
zati bérlakás bérlõje számára,
aki korábban vételi szándékát
jelezteazönkormányzatfelé.

A város együttmûködõ part-
nerként támogatja az Aszódi
Fiúnevelõ Intézet

címû
pályázaton történõ indulását.

elmondta: a
bûnmegelõzési és társadalmi

nem kívánja
közös megegyezéssel felbontani
aszerzõdést.

„Esélyt
adunk, utat mutatunk”

Kovács Tamás

2007. JÚLIUS

(folytatásaz1.oldalról)

A döntést több, ma még elõre
nehezen megjósolható körül-
mény nehezíti.
polgármester egyebek közt el-
mondta: az új igazgató munká-
ba állása elõtt nem tudnak a
komoly pedagógiai döntést is
igénylõ ügyben határozni.
Nem  ért  egyet  azzal,  ami  a
megszorító intézkedésekelõké-
szítése során elhangzott:

aminek várhatóan a két épület
összevonása lesz a eredménye.
A nyugodt oktató-nevelõmun-
ka érdekében most kell végle-
ges, komplett megszorító intéz-
kedést tenni. Gyárfás Zsuzsa
szerint ezt a két épület azonna-
li összevonásával lehetett volna
elérni. Az adott pályázati lehe-
tõség kapcsán azt javasolta: ha

Buzás János

2008-
ban további megszorító intézke-
déseket kell tenni az iskolában,

építészetileg megvalósítható,
megfelelõen elkülönítve

Utóbbi je-
lenlegi helyén tovább nem bõ-
víthetõ, a város pedig értékes,
más funkcióra használható in-
gatlanhoz jut a városközpont-
ban. Ezzel a 600 férõhelyesre
tervezett, ám napjainkban csu-
pánkb.200tanulótbefogadóis-
kolaépület kihasználtsága nö-
vekedne, fenntartása gazdasá-
gosabb lenne. al-
polgármester a Nevelési Ta-
nácsadó iskolaépületbe költöz-
tetését javasolta, erre azonban
az aktuális pályázat kiírása
alapján nem nyerhetõ el támo-
gatás.

A pályázható célok pontos
megismerésére, a pályázat ösz-
szeállítására és a projekt meg-
valósítására

költöz-
tessék a Csengey úti épületbe a
Napsugár Óvodát.

Rigó Lászlóné

Kovács Tamás

projekt-team felállítását java-
solta

összesen száz-
ezer Ft-ot kér

SándorJánostésOdlerZsoltot
Boda János

Nagy Lász-
lóné

, egyúttal támogatta a
TETT Consulting Kft. megbí-
zását a pályázat megírására. A
képviselõ-testületáltalegyhan-
gúlag megbízott cég a pályázat
sikerdíját – a projekt nagyság-
rendjétõl függõen 2-8 millió Ft-
ot – az elnyerhetõ összegbe épí-
ti be, ezen felül

a papírmunkára
(fénymásolás, postázás, illeté-
kek).Aprojektelõkészítésétse-
gítõ ad-hoc bizottságba a pol-
gármester javaslatáraötbizott-
sági elnököt: Gyárfás Zsuzsát,
KovácsTamást,Koncz Istvánt,

,
valamint leendõ
iskolaigazgatót és

óvodavezetõt választották
megaképviselõk.

H.Sz.

Dilemma a pályázatok kapcsán
Összevonni vagy nem összevonni?

A lemondás
háttere

Júniusi számunkban tettük
közzé, hogy al-
polgármester lemondott ezen
megbízatásáról. Ígéretéhez hí-
ven az alábbiakban nyilatkozik
döntésehátterérõl:

–A város választott vezetõsé-
gében az elmúlt idõszakban
olyan stílusbeli, vezetésgyakor-
lati, koncepcionális és emberi
különbözõségek kerültek fel-
színre, amelyek alapján inkább
a félreállást választottam,
mintsem a meddõ konfrontá-
ciót, amisenkineknemjó.Ato-
vábbiakban önkormányzati
képviselõként kívánok dolgoz-
ni; minden olyan kezdeménye-
zést, ami a város közösségének
jó, támogatni, ami pedig meg-
ítélésem szerint káros, ellenez-
nifogom.

Asztalos Tamás arra is utalt:
döntéséhez az utolsó lökést a
családját érintõ vádaskodások
adták, amelyek mindannyiu-
katmegviselték.

Asztalos Tamás

n

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Pest
Megye Önkormányzatának Közgyûlése több jelentõs közokta-
tási intézményi beruházása között az aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium területén
levõ tanuszodához öltözõ építését is támogatja adta hírül Pest
MegyeÖnkormányzatánakSajtóirodája.

–
–

–

ni tagintézmény veszteségét,
Bag és Iklad viszont nem képes
erre forrást elõteremteni.

elmondta: a
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
azutóbbikét tagozatmegszün-
tetését, a bevétel növelésére

java-
solja (18 év alatti tanulók ese-
tében 13 ezer, 18-22 év közötti-
ekre vonatkozóan 26 ezer, 22
évnél idõsebb tanulók esetében
pedig 60 ezer Ft-ra). Ugyanak-
korKonczIstvánnal,aMûvelõ-
dési Bizottság elnökével egyet-
értésben kérte: a testület csak
júliusban, az elõminõsítési eljá-
rás lezárása után döntsön ez
ügyben. A Mûvelõdési Bizott-

Gyárfás Zsuzsa

to-
vábbi csoportok indítását és a
éves tandíjának emelését

ság a fent említett javaslatok
támogatása mellett egyéb
költségcsökkentõ intézkedé-
seket(pl.atanulókrészarányos
anyagköltség- ill. terembérlet
fizetését, a Szontágh lépcsõ
melletti épület jobb kihaszná-
lását) isfelvetett.

pénzügyi
irodavezetõ javaslatára módo-
sította a grémium a II. negyed-
éves pénzügyi elõirányzatot. A
mûködési bevételi és kiadási
oldalt mintegy tízmillió Ft-tal,
a felhalmozási bevételt – a böl-
csõdeprojekt miatt – 190 millió
Ft-tal emelték meg, így a város
idei költségvetése eléri az 1,6
milliárd Ft-ot. Ugyancsak a
pénzügyi irodavezetõ számolt
be arról: ha az önkormányzat
az önhiki-pályázaton kb. 30

Szolnoki Ferencné

(folytatása4.oldalon)

ajánlatot adó tervezõ építészeti stílusa
– Megszûnés vár a bagi és az ikladi mûvészeti tagozatra



Tájékoztatás
Tájékoztatjukatiszteltérdekelteket,hogyAszódVáros
ÖnkormányzatameghirdetihaszonbérletreaPaskomi

zártkertbenlévõönkormányzatitulajdonúföldterületeket.
Ahaszonbérletdíja10,-Ft/m /év.Abérletiszerzõdés

meghatározott idõre,2008.december31-igszól.
KérjükaTiszteltÉrdeklõdõket,hogyírásosszándék

kinyilvánításcéljából ügyfélfogadási
idõben(hétfõ8 -12 ;13 -16 ,szerda8 -12 ;13 -16 ,
péntek8 –13 )szíveskedjenekaPolgármesteriHivatal

MûszakiIrodájátfelkeresni.
Ügyintézõ: (28/500-690)
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FáczánnéApágyiAnikó
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Óvodai eszközfejlesztésre, óvodafelújításra és új óvoda
Pályázatot nyújt be az önkormányzat

Új ügyfélfogadási rend
az Aszódi Okmányirodában

2007. július 1-tõl

Hétfõ:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12, 13-15,30 és 16-17,30-ig
8-12, délután ügyfélfogadás
internetes bejelentkezés alapján
8-12-ig
nincs ügyfélfogadás
8-12-ig

Telefon: Fax:06-28/500-660,06-28/500-665 06-28/500-661

(folytatása3.oldalról)

millió Ft-ot nyer, további 27
millió Ft lesz a megmaradó hi-
ányösszeg. Javaslatára 11,5
millió Ft,

tételekbõl álló
elõirányzati összeg
határoztak a képviselõk. Mint-
egy 15,5 millió Ft kiadás és be-
vétellel nem ellentételezett hi-
ány összegérõl az önhiki pályá-
zat ismeretében, várhatóan jú-
liusmásodikfelébendöntenek.

Három beérkezett árajánlat
közül a Rekord ´96 Könyv-
vizsgáló és Adótanácsadó Kft.
50 ezer Ft+ÁFA/hó összegû
ajánlatát fogadta el a testület a
könyvvizsgálói feladatok ellá-
tására.

A pénzügyi irodavezetõ a le-
kötött pénzeszközök rövid tá-
vú hasznosításáról szóló beszá-
molójában elmondta: az elsõ
félévben 6,2 millió Ft kamat-
bevétellel gyarapodott a város.
A második félévben az útépí-
tésekre szánt fedezet kifizetése
miatt kevesebb, mintegy 2 mil-
lióFtkamatbevételvárható.

A testület ezután jóváhagyta
az augusztus 20-i állami ünnep
aszódi programjának terveze-
tét, majd a közmûvelõdési kon-
cepció alapján elfogadta a II.
félévi programtervezetet;
ugyanígy tett a képviselõ-tes-
tület és a bizottságok II. félévi
munkaprogramjával.

A képviselõk tudomásul
vették a Turai Takarékszövet-

kiadáscsökkentõ és
bevételnövelõ

zárolásáról

kezet jelenlegi kirendeltségé-
nek önkormányzati tulajdonú
területére vonatkozó vásárlási
szándéknyilatkozatát. Az in-
gatlan eladási árára – a kérel-
mezõ által végzett közmûfej-
lesztésekre való tekintettel – a
Pénzügyi Gazdasági ill. a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottságok tesznek ja-
vaslatot.

Két beérkezett árajánlat kö-
zül a KIM Bt. kedvezõbb, 2,88
millió Ft-os ajánlatát fogadta el
a képviselõ-testület, amely az
intézmények nyári kisjavítási,
karbantartási, felújítási mun-
kálatairavonatkozott.

Ezután ingatlanokkal kap-
csolatos napirendek következ-
tek. A tulajdonos kérelmére tö-
rölték az 1479 hrsz.-ú ingatlan-
ra bejegyzett elidegenítési, ter-
helési és visszavásárlási jogra
vonatkozó bejegyzést, majd
hozzájárultak egy bagi házas-
párnak az Osváth Gedeon
utcai sorházas telkek egyikét
érintõ telekvásárlási kérelmé-
hez. A 659 m területû ingatlan
a korábban megszabott négy-
zetméterenkénti 5.800 Ft +
ÁFA vételárért kelt el. Három
tartózkodás mellett nem támo-
gatta a testület az egyik Falu-
járók úti önkormányzati bérla-
kás bérlõjének a vételár csök-
kentésére vonatkozó kérelmét.
Szintén nem támogatta egy
Dózsa György úti lakó azon ké-
relmét, amely az önkormány-
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zattól kedvezményes áron
megvásárolt, jelzálogjoggal
terhelt ingatlanára

be-
jegyzéséhez kérte a grémium
hozzájárulását.

Az Okmányiroda ügyfélfoga-
dási idejének módosítása miatt
módosították az önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát.

címzetes fõjegyzõ azt is
elmondta, hogy az ügyfelek
gördülékenyebb kiszolgálása
érdekében keresik a pénzügyi
lehetõséget az

Ugyanakkor
felhívta a figyelmet az interne-
ten történõ idõpont-kérés lehe-
tõségére, ami csökkenti az ügy-
felekvárakozási idejét.

Jogutódlás miatt, a CYLH
Hungária Zrt. kérésére az ön-
kormányzat megszüntette a
céggelavoltnõtlentiszti szálló-
ra kötött bérleti szerzõdést,
ezzelegyidejûlegszerzõdéstkö-
tött annak jogutódjával, a
PR+LAK Kft.-vel. A bérleti díj
július 1-jével 3,9%-kal növek-
szik (azaz a fogyasztói árindex
mértékével, amelyet a HM Inf-
rastrukturális Ügynöksége is
alkalmazavárossalszemben).

A korábban beérkezett ár-
ajánlatok áttekintése után, a
Közbeszerzési Bizottság javas-
latáraaváros

az utak kátyúzási munká-
latait.AVárosfejlesztésiBizott-
ság javaslatára három cégtõl

szabad fel-
használású jelzáloghitel

Kissné Kulybus
Gizella

ügyfélhívó rend-
szer kiépítésére.

ismétmegpályáz-
tatja

kérnek be árajánlatot, a minõ-
ségi munka érdekében pedig
rögzítették, hogy alvállalkozó

foglalkoztatható.
mûszaki iroda-

vezetõ egy új utak építésére vo-
natkozó pályázat-tervezet bir-
tokában felvázolta, hogy enge-
délyes tervek birtokában és a
forgalom ismeretében a város
mely útszakaszaira lehetne pá-
lyázati pénzt igényelni. Bár a
polgármester javasolta, hogy
lehetõség szerint használják ki
az 50 milliós keretet, ekkora
összegnél a elõ-
teremtése gondot okozna az
önkormányzatnak.

elmondta: a Városfej-
lesztési Bizottság rangsorolta a
lehetõségeket,selsõként

pályázati forrásból történõ
megépítésére tett javaslatot. A
testület elfogadta, a pályá-
zati önrészt a telekeladások be-
vételébõl biztosítják. A pályá-
zatírással a Raiffeisen Consul-
ting Bank Zrt-t bízza meg az
önkormányzat.

Elõkészítõ bizottság létreho-
zásátmondtakia testületaFõ-
tér Program megvalósításá-
hoz. A bizottság elnökének

kérték fel, aki
javaslatot ad a bizottság szak-
értõtagjainakszemélyére.

A Csengey iskola
a köz-

csak a bruttó összeg tíz száza-
lékáig

Fehér Endre

30 %-os önrész

Kovács
Tamás

aPod-
maniczky utca Régész és Szent-
kereszt utca közötti szakaszá-
nak

Asztalos Tamást

egyik tag-
intézménye sem felel meg

ezt



Az alsó Berek út és a Pintér
utca szilárd útburkolatának
és kiegészítõ mûtárgyainak
(járda, vízelvezetõ árok, vala-
mint a kötbér fejében kapasz-
kodókorlátok) mûszaki átvé-
tele június végén megtörtént;
az Evangélikus Gimnázium
mögötti útépítéseknél erre
várhatóan július végéig kerül

.sorn
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oktatási intézmények beruhá-
zásainak támogatására június
elején kiírt pályázat azon felté-
telének, amely a legalább 80 %-
os kihasználtság minimum há-
rom éve történõ fenntartását
írja elõ. Gyárfás Zsuzsa el-
mondta:azelõkészítõbizottság
a Szivárvány Óvoda eszközfej-
lesztésére javasolja pályázat
beadását azért erre, mert az
intézmény felújítására a Nor-
vég Alapnál pályázik a város. A
bizottság emellett egy új óvoda-
épület építési tervének elkészí-
tésére tett pályázati javaslatot,
mert a Napsugár Óvoda felújí-
tásaköltségesésgazdaságtalan
lenne. A pályázaton az említett
célokra legfeljebb 250 millió Ft
nyerhetõ el, a 10 %-os önrészt
hitelbõl fedeziaváros.AVáros-
fejlesztési Bizottság a tervezett
új óvodaépületet az Evangéli-
kus Gimnázium melletti ön-
kormányzati ingatlanon java-
soljamegvalósítani.

Ha a testület a Csengey úti
épület kihasználtságának nö-
velése érdekében a két iskola-
épület összevonása mellett
dönt, Gyárfás Zsuzsa informá-
ciói alapján

a Rákóczi úti épület maj-
dani kihasználására: Erdõker-
tesen háromszoros túljelent-
kezés mellett

amelynek
esetleg kihelyezett tagozata ke-
rülhet Aszódra. Ennek érdeké-
ben felmérést kell készíteni az
iskolaegységrõl, ami alapján az
alapítvány kuratóriuma dönt
arról: mûködõképes lenne-e az
aszódi tagozat. Ez a megoldás
kedvezõvolnaavárosszámára,

–

új lehetõség adód-
hat

alapítványi szak-
középiskola indult,

de mint Buzás János és Koncz
István rámutatott: meg kell
várni az új iskolaigazgató mun-
kába állását, deki kell kérni a
két iskolában dolgozó pedagó-
gusokvéleményétis.

A másfél-két éves megfeszí-
tett munkát igénylõ projektve-
zetõi feladatokra több képvi-
selõ kapott felkérést, ám egyéb
elfoglaltságuk miatt

e feladatot.
Végül megegyezés született: az
óvoda eszközbeszerzésére irá-
nyuló pályázatot

óvodavezetõ, az új óvoda épí-
tésének elõkészítõ munkáit pe-
dig képviselõ koor-
dinálja projektvezetõként. (A
pályázat elindításához szüksé-
ges esélyegyenlõségi program-
ról a lapzártánk utáni soron kí-
vüli ülésen döntöttek a város-
atyák.)

Ezután Asztalos Tamás a
PetõfiMúzeumot isérintõazon
egyeztetésekrõl adott tájékoz-
tatást, amelyek Pest Megye
Önkormányzataésakulturális
tárca között zajlanak. Javasla-
ta alapján az önkormányzat
tárgyalásokat kezd az aszódi
múzeum szakmai (területi) be-
sorolásának visszaállítása ér-
dekében. Ezért Buzás János
polgármester és Asztalos
Tamás egyeztetés lefolytatásá-
ra kapott megbízást az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium-
mal, Pest Megye Közgyûlése el-
nökével és kis-
térségielnökkel.

Az ben Kovács
Tamás a temetõbõl fémtolva-
jok által ellopott ún.
pótlását kezdeményezte.

felajánlotta,
hogy a napirendek szemlélete-
sebbé tételére

az aktuális témákról,
hogy azt kivetíthessék a kép-
viselõkszámára.
az EU-s támogatások kihasz-
nálásával megvalósítható szél-
erõmû aszódi lehetõségeirõl ér-
deklõdött. Odler Zsolt elmond-
ta: az ügyben már két cég kez-
deményezett tárgyalásokat. A

többen
nem vállalták

Nagy László-
né

Odler Zsolt

Kovács László

Egyebek

memoár

Huszár László

fényképfelvétele-
ket készít

Dr.BodóZsolt

kb. két éves engedélyeztetési
eljárás mellett a szélerõmû gé-
penkénti 8-900 milliós költsé-
ge, valamint a lakott területek-
tõl legalább 800 m-es távolsága
is gondot okoz (ebbõl a szem-
pontból Aszódon csupán

lenne
alkalmas szélerõmû felállításá-
ra). A magas költségek és a vá-
ros korlátozott környezeti lehe-
tõségemiattakétcégajánlatai-
val nem tudott élni városunk,
tette hozzá a polgármester.
Kovács Tamás szerint Aszód
térségében nem fúj állandó
szélerõsség ahhoz, hogy egy
ilyen beruházás megfelelõ mû-
szakielbíráláshoz, sezzelbanki
finanszírozáshozjusson.

SzóesettmégaPapföldiútés
az Õsz utca közötti játszótér, a
Fritz Kft. menti terület, vala-
mint a szelektív hulladékszige-
tek környezetének gondozásá-
ról, a bizottsági létszámok
csökkentésének késlekedésé-
rõl. az útépítés-

a te-
metõ mögötti szántóföld

Sándor János

Tura határában már javá-
ban építik a szervízút-háló-
zatát egy nyolc gépbõl álló,
összesen 12 megawatt névle-
ges teljesítményû szélerõmû-
parknak, amely várhatóan
jövõ tavasszal kezdi meg mû-
ködését. A

beruházást egy ma-
gáncég indította el, és túlnyo-
mórésztbankihitelbõlvalósul
meg.

közel ötmilliárd Ft-
ba kerülõ

n

nél napvilágra került problé-
mák mellett a bölcsõdeprojekt-
nél máris tapasztalható csú-
szásról és a munka irányításá-
nak általa vélt hiányosságairól
szólt.
együtt sajnálattal vette tudo-
másul, hogy

lemondottÜgyrendiBi-
zottsági tagságáról, ami össze-
férhetetlen idõközben megkez-
dettügyvédimunkájával.

A testületi ülések jegyzõ-
könyvei megtekinthetõk a Vá-
rosiKönyvtárban.

Szigetvári Józseffel

Gyõrfiné dr. Hajdú
Szilvia

Az egyik díjazott neve törlését kérte

Aszód Városért díj:
az elsõ visszautasítás

(folytatásaz1.oldalról)

sorban egyikük,
személye miatt dön-

tött úgy, hogy neve kihúzását
kéri a díjazottak listájáról. In-
dulatos hozzászólásában el-
mondta: nem érzi arányosnak
a díjazottak Aszódért folytatott
tevékenységének elismerését.
KülönkiemelteazAszódiElek-
tromos Gyûjtemény létrehozó-
jának a tavaly október 1-jei ön-
kormányzati választások heté-
ben közzétett –
akkori polgármester-jelöltet
kritizáló – szórólapját, ami sze-
rinte méltatlan cselekedet volt

Kaáli Nagy
Kálmán

Kovács Tamás

egy városi kitüntetésre felter-
jesztettszemélyrészérõl.

A jelenlévõ képviselõk szem-
látomást megdöbbenéssel fo-
gadták, ugyanakkor tudomá-
sul vették a bejelentést. Bár az
ezzel kapcsolatos önkormány-
zati határozat

hatalmazza fel a polgár-
mestert, bizonyosra vehetõ,
hogy Tolmácsi Miklós nem má-
sítjamegdöntését.

Minderrõl szerettük volna
megtudni
véleményét, de lapunk nyom-
dába adásáig nem sikerült el-
érnünkõt.

további egyezte-
tésre

Kaáli Nagy Kálmán

H.Sz.

a Podmaniczky utca aszfaltozásához
tervdokumentációjának elkészítésére is pályázik városunk

Helyreigazítás
Elõzõ számunkban sajnos hibásan közöltük

tanárnõnevét.Ahibáértazérintettszíveselnézésétkérjük.
Szó Ildikó
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Elhelyezték az új városi bölcsõde épületének alapkövét

A Teremtõ által ígért világ nyomai

(folytatásaz1.oldalról)

A nyári forróság ellenére

szép számmal megjelent ven-

dégeket, köztük

volt polgármestert és

országgyûlési képviselõt

, a Városi Böl-

csõde, egyben a projekt veze-

tõje köszöntötte. A Nemzeti

Fejlesztési Terv HEFOP pályá-

zatának támogatásával és az

önkormányzat jelentõs anyagi

áldozatvállalásával megvalósu-

ló beruházás reményei szerint

a kicsik, szüleik és a bölcsõde

munkatársai számára megelé-

gedésselszolgálmajd.

polgármester

megköszönte minden közre-

mûködõnek a 2004-ben indult

projekt sikeréért végzett mun-

káját.

–A régi bölcsõdeépület fel-

újításra és bõvítésre alkalmat-

lan, ezért döntött 2004-ben az

akkori képviselõ-testület a pá-

lyázaton történõ részvétel mel-

lett – emlékeztetett az elõzmé-

nyekre a polgármester. – Cé-

lunk ezen a téren is vonzóbbá,

komfortosabb tenni a várost.

Bizonyára fontos egy kisgyer-

mek számára, hogy családi kör-

nyezetben cseperedjen fel, vi-

szont a mai idõkben nem min-

den édesanya tudja kihasznál-

ni a gondozást segítõ három

évet gyermeke mellett, ezért

ifontos a bölcsõdei szolgáltatás

lehetõ legjobb körülményeinek

megteremtése. A december 31-

i határidõt remélhetõleg sike-

rül tartani, és az új környezet-

ben még ünnepélyesebb ava-

tásranyíliklehetõség.

építész Molnár

V. József:

címû írásából idézett so-

rokkal adott magyarázatot a

bölcsõde szokatlan vonalveze-

tésére:

–„A régi ember a gyermeket

tekintette, s

hitében a kisgyermek Isten te-

Bagyin József

Tóth

Gábor

Kovács Ferencné

Buzás János

Jánosi János

A gyermekrajzok üze-

nete

Isten áldásának

nyerén élt... Korai rajzaiban

képpel, mesével tudatja, hogy a

Teremtõ miféle világot ígért

neki. Elsõ firkáiban jellemzõ

elemkéntfedezhetjükfelaszál-

kák, szárak, sugarak

csakúgy, mint a körök, karikák

gubancát,afészket.”

–Számomra nincs nagyobb

ünnep,mintezamai,hiszenaz

elmúlt 30-40 évben nem épült

Aszódon az önkormányzat ál-

tal új épület – folytatta ünnepi

beszédét Jánosi János. – Meg

talán azért is, hogy végre tudo-

másulvegyük:azelnyomóévek

után

Egy

épület nem csak falak és födé-

mek összedobált tömege, ha-

nem valaminek a szellemi hor-

dozója is.Kell,hogymegértsük:

erre mind szellemi, mind anya-

gi értékeinkbõl is áldozni kell

azért, hogy utódainkra

„verését”,

a fizikális és a szellemi

épülés egyaránt fontos.

ne csak

falakat, hanem szellemi értéket

is

sikerre vigye a tervet.

tudjunk hátrahagyni, ahogy

eleink is tették, és ahogy a

születendõ gyermek is hoz ma-

gával valamit erre a világra.

Azt kívánom, hogy e szavak se-

gítsenek abban, hogy a remek

csapat, ami összeállt erre a

munkára,

A bölcsõdének azt kívánom,

hogy legyen egy jól mûködõ,

funkcionális minõségi épülete,

a kivitelezõnek, hogy a tisztes-

séges munka után legyen meg

a tisztességes haszna, a város-

nak pedig az elõdökénél sem-

mivel sem alacsonyabb szelle-

mi színvonalú épületet kívá-

nok. Köszönöm a csapat mun-

káját, mindannyian várjuk

december31-ét.

Ezután a projektvezetõ, a

polgármesterésakivitelezõcég

képviselõje elhelyezte az alap-

kõben azt az urnát, amely az

épület tervdokumentációja és

az utókornak szánt gondolatok

mellett a bölcsõde jelenlegi dol-

gozóiról készült fotót és az

Aszódi Tükör legfrissebb szá-

mát rejtette. Az ünnepi mûsor-

ban közremûködött

és szí-

ninövendék, gi-

tármûvész és a Városi Vegyes-

kar.

Kovács

Dorottya Gulyásik Attila

Dudai András

Aszerzõfelvételei

HídiSzilveszter
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Az ajándéksorsoláson mindazon vásárolók részt vesznek, akik

a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Mini, Coop, Maxi

és Szupermarket boltokban egyszeri alkalommal

. A pénztárnál kapott nyereményszelvényt olvasható (nyomtatott betûkkel)

névvel, címmel, nyugtaszámmal, 9 jegyû AP számmal és boltbélyegzõvel ellátva dobja be

a boltokban elhelyezett szerencsedobozba, vagy küldje be a TISZA-COOP Zrt. címére

(5001 Szolnok, Pf. 3).

A nyereményszelvény

A pályázók között

2007. június 13.

és augusztus 13. között

legalább 3000 Ft feletti összegben

vásárolnak

Kérjük, a borítékra írja rá az jeligét.

beküldésének határideje:

„Ajándék hétvége a Coop-tól!”

2007. augusztus 21.

15 db 2 személyes 4 napos (3 éj) wellness hosszú hétvégét

sorsolnak ki teljes panzióval.

Folytatódik az „Ajándék hétvége a COOP-tól!”

elnevezésû nyereményakciónk!

ÚJ AKCIÓ július 4-tõl július 16-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

Kristálycukor 1 kg Biopon mpor takarékos komp. 2 kg

Vénusz napraforgó étolaj 5 l Signal fam. fogkrém herbal duopack 2x75ml

Finomliszt BL-55 Silan öblítõ koncentrátum Blue Dream 1 l

Margitszigeti kristályvíz 1,5 l PRB Danone Activia joghurt natur 125g

Adambrau sör üveges 0,5 l Kinder Pingui 30gr

Tchibo Family õrölt kávé 250g Trappista sajt Hajdúsági

209,-Ft 749,-Ft

999,-Ft 299,-Ft

79,-Ft 333,-Ft

75,-Ft +ü 69,-Ft

89,-Ft +ü. 95,-Ft

349,-Ft 999,-Ft/kg

Tájékoztatjuk kedves törzsvásárlóinkat, hogy a megfelelõ értékben összegyûjtött

pontok után járó ajándékkuponok kipostázása már megkezdõdött.

A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az össze-

gyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi zöld számon érdeklõdhetnek:ingyenes

06-80-870-220

Még júliusban átadásra kerül
a kibõvített 610. sz.

Még nagyobb választékkal, új akciókkal,
ajándékokkal várjuk

régi és új vásárlóinkat!

aszódi Maxi COOP ABC.
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regionálisregionális

akik munkavállalás elõtt állnak,
továbbképzést, képzést keresnek,
munkahelyeket keresnek,
munkahelyi jelentkezéshez kérnek segítséget,

azoknak óra között a Kistérségi Gondozási Központban
(2170 Aszód, Petõfi út 6/a)

munkavállalási tanácsadó, a Kontakt Alapítvány munkatársa.
Jelentkezni lehet a 28/400-103 számon.

Álláskeresõk, figyelem!!!
!

!

!

!

július 17-én 9.30 és 16

fogadóórát tart
Lencsés Nóra

Július 4-én ülésezett az
Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú
TársulásiTanácsa.

A Társulási Tanács módosí-
totta a Társulás 2007. évi pénz-
ügyi elõirányzatait, melynek
következtében a költségvetés
fõösszege 155.269.000 Ft-ra
módosult.

A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 85. §-a (4)
bekezdése a települési önkor-
mányzatok számára, a 89/A. §
(5) bekezdése a többcélú kistér-
ségitársulásokszámárakötele-
zõ feladatként írta elõ a köz-
oktatási intézkedési terv el-
készítését.ATársulás68/2006.
(X. 27.) sz. határozatával dön-
tött a kistérségi intézkedési
terv elkészítésérõl. A Tanács
2007. januárjában a Kistérségi
közoktatási intézkedési tervet
elsõ olvasatban elfogadta, meg-
határozva a további egyeztetés
menetrendjét. A társult önkor-
mányzatok képviselõ-testüle-
tei az elmúlt hónapokban tár-
gyalták az intézkedési tervet.
Iklad és Domony képviselõ-
testülete módosító javaslatokat
fogalmazott meg. Ugyancsak
az adatok módosítását, ponto-
sítását kezdeményezte több
érintett közoktatási intéz-
mény, melyek átvezetése meg-
történt.

Bag Önkormányzat képvise-
lõ-testülete indoklás nélkül el-
utasította az intézkedési
tervet. Az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
TársulásaTanácsaaKistérségi
közoktatási intézkedési tervet
elfogadta, valamint tudomásul
vette, hogy Bag Önkormány-
zata önálló települési intézke-
désitervetkészít.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása társult önkormányzatai
közül Kartal és Verseg, vala-
mint Iklad és Domony a 2007/
2008-as tanévtõl közoktatási

intézményfenntartó társulás-
ban látja el a közoktatási fela-
datait. A Társulás a jogszabá-
lyoknak megfelelõen megálla-
podást kötött a fenntartói jogo-
kat gyakorló önkormányzatok-
kal (Kartal Nagyközség Önkor-
mányzatával és Iklad Község
Önkormányzatával). A megál-
lapodás szabályozza a többcélú
társulás, illetve az intézmény-
fenntartó társulások kötele-
zettségeit,mûködésikereteit.

ATanácselfogadta továbbáa
Társulás 2007. 2. félévi munka-
programját, valamint az Aszó-

di Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása költ-
ségvetési intézményeire vonat-
kozó, a cégtelefonok magán-
célú használatáról rendelkezõ
szabályzatot.

A társult önkormányzatok
polgármesterei tájékoztatókat
hallgattak meg az elmúlt idõ-
szak eseményeirõl, aktuális pá-
lyázatokról. 2007. július közepe
az elsõ beadási határideje a
Közép-Magyarországi Opera-
tív Program keretében a köz-
oktatási intézmények beruhá-
zásainak támogatására vonat-

A Többcélú Társulási Tanács
július 4-i ülésérõl

kozó pályázatoknak. Miután
az Aszódi kistérségbõl számos
önkormányzattervezipályázat
beadását, a Tanács ismét ki-
nyilvánította,hogyvalamennyi
tervezett projektet – rangsoro-
lásnélkül–támogatja.

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az Aszó-
di Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása hon-
lapjánolvashatnak:

www.aszodikisterseg.hu

A színes gyûjtõedény nem kuka
Mindent bele, szelektíven (?)

(folytatásaz1.oldalról)

minden. Képzeljünk csak bele:
ezek válogatását is emberek
végzik...

Heti10-20zsákszemét!Mind
kommunális hulladékot rejt,
amit egyesek rendszeresen el-
helyeznek a gyûjtõkonténerek-
ben. De akadnak olyanok is,
akik a fémdobozgyûjtõ konté-
nereket kiborogatva válogatják
szét az értékes fémhulladékot
az értéktelenebb vasdobozok-
tól. Arra is volt már példa, hogy
rendszeresen, mintegy kedvte-
lésbõl (?) gyújtogatták a konté-
nereket, emberéleteket veszé-
lyeztetve és jelentõs kárt okoz-
va ezzel. Emiatt kellett

több szelek-
lelán-

colni, bekamerázni

tívhulladékgyûjtõkonténert.
–Néhanemiskisnehézségbe

ütközikatartályokürítése,me-
lyek több helyen villanyoszlo-
pok alatt helyezkednek el –
mondta , az
aszódi MÉH-telep vezetõje. –
Az sem ritka, hogy nemtörõ-
döm autósok parkolnak a hul-
ladékgyûjtõ konténerek elé,
ami akadályozza a flakonokat
bedobálni igyekvõ polgárokat
és a hulladék elszállítására ér-
kezõdarusgépjármûvet.

A higiéniai követelmények-
kel is komoly problémák adód-
nak. Ezek a konténerek ugya-
nis mind ûrtartalmukat, mind
darabszámukat tekintve ela-
vultnak tekinthetõk, tisztítá-

Bagi Krisztián

suk nehezen megoldható. S ki
szeret olyan konténerek köze-
lében élni vagy csupán elsétál-
ni, amelyek ontják magukból a
bûzt, viszont otthont nyújta-
nak darazsak, legyek, szárnyas
hangyák és más apró állatkák
számára.

A Polgármesteri Hivatalban
megtudtuk: az említett problé-
mák kiküszöbölésére a közeljö-
võben lépéseket tesznek. Azért
csak a közeljövõben, mert a
városiköltségvetésegyelõreezt
nem teszi lehetõvé. Addig nem
marad más hátra, mint várni
és tûrni a rovarok idõszakos in-
vázióját a szelektív hulladék-
gyûjtõkonténerekközelében...

HartaiGábor
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Aszód nem képviselteti magát megfelelõen a Kistérségi Tanácsban?

Pályázatot nyert Aszód városa...

2007. JÚLIUS

Aszód Város Önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be járda
felújításra. Valószínû, hogy a
pályázat sikerében bizonytala-
nok voltak a szakértõk. A mû-
szaki munkák elvégzésében já-
ratos két szakember felkereste

a Többcélú
Kistérségi Társulás elnökét és
támogatást, segítséget kért a
pályázathoz. Kovács László a
támogatást meg is ígérte és ígé-
retétteljesítette.

Aszód Város Önkormányza-
ta a Szent Imre utca déli olda-
lán,közterületenmeglévõbale-
setveszélyes járda bontása, fel-
újítása, átépítése és a baleset-
veszély megszüntetésére pá-
lyázatot nyert. (HÖF-CÉDE/
KM-016/2007)

Beszélgetésünk során Ko-
vács László elmondta, a 2006-
os választások óta jelentõs idõ
telt el. A Kistérségi Társulás
„gõzerõvel” dolgozik. A telepü-
lések sorra adják be az elkövet-
kezõ évek fejlesztésére vonat-
kozó terveiket. Jó a társulási
települések közötti együttmû-
ködés. Egyedül csak Aszód vá-
rosa nem képviselteti magát a
Többcélú Kistérségi Társulás
munkájában.

Érthetetlen, ha a Polgármes-
ter Úr akadályoztatva van a
társulási ülések látogatásában,
miért nem bízza meg egyik
munkatársát, vagy a Testület
egyik képviselõjét a város kép-
viseletével.

Miközben arról beszélünk,
hogy Aszód elvesztette vezetõ
szerepét a térségben és emiatt
többen városon kívüli politiku-
sokat okolnak, Aszód vezetõi
semmit nem tesznek a jövõ fej-
lõdését jelentõ együttmûködés
erõsítéséért.

Esetleg akkor nem lenne
szükségkülön„támogatásra”

Kovács László Kartal Nagy-
község polgármestere a Pest
Megyei Közgyûlés képviselõje.
Képviseli a választókerület te-
lepüléseinek érdekeit a megyei

Kovács Lászlót,

politikában. Ez a képviselet ér-
vényesültazaszódipályázattá-
mogatásánál is.

*
–Köszönöm Kovács László

elnök úr pályázatokhoz nyúj-
tott segítségét – reagált a fenti
levélre polgár-
mester. – Az elnök úr ígéretet
tett minden, a kistérség tele-
püléseiáltalbeadandópályázat
támogatására. Ha kapcsolatai
révén lehetõsége van lobbizni
mindezen célokért, ezt a mun-
kát – a sajátjának érezve – meg
is teszi, akár aszódiról, bagiról
vagyturairólvanszó.

Folyamatosan megy a mun-
ka, valóban gõzerõvel dolgozik
a kistérség. Aszód a csapadék-
víz-elvezetésre vonatkozó pá-
lyázat elõkészületeiben a kis-
térség több települése elõtt jár.
A rendelõintézet ügyét leszá-
mítva a kistérség szerintem is
jól mûködik; a kistérség illetve

GerseiFerenc

Buzás János

Aszód érdekeit szolgáló ügyek-
ben mindig teljesítettem Ko-
vács László elnök úr kéréseit.
Ami városunk képviseletét
illeti:egyvoltképviselõnektud-
nia kellene azt, hogy a képvi-
selõ a testületi ülésen kívül is
dolgozik. Egyetlen kistérségi
ülésen nem képviseltette ma-
gátAszód,deeznemjelentiazt,
hogy nem tudjuk, mi történt az
ülésen–pl.éppekkorfogadtael
a kistérség a Petõfi Múzeum
helyzetével kapcsolatos állás-
foglalását.

Nemhinném,hogyvárosunk
elvesztette kistérségi vezetõ
szerepét azzal, hogy a Kistér-
ségi Tanács más település pol-
gármesterétválasztottamegaz
elnöki tisztség betöltésére.
Engem elsõsorban Aszód pol-
gármesterének választottak
meg a polgárok: ez az elsõ és
csak ezután képviselem váro-
sunkatakistérségitanácsban.

Aszódontöbb,kistérségi fela-
datot ellátó intézmény van,
köztük olyan is, amely az aszó-
di önkormányzat jelentõs
anyagi áldozatvállalása mellett
mûködik.

–Továbbra sem akarok párt-
politikai csatározásokba bo-
csátkozni illetve ez alapján
döntéseket hozni – mondta be-
fejezésül Buzás János. – Füg-
getlen képviselõként indultam,
és mindazok munkáját támo-
gatom, akik Aszód város és a
kistérség munkája közt nem
tesznek különbséget. Ha vala-
mi Kartalon siker, az Aszód
számára is siker. A kartali isko-
laavatón és az ikladi óvoda át-
adásán is jelen voltam, és
ugyanúgy örültem neki, mint a
házigazda település lakói és
vezetõi. Örömömre szolgál
majd, ha a mi bölcsõdénk ava-
tásán mások is elismerik majd
amunkánkeredményét.n

Szülõvárosom, Tura mellett
a második település Aszód,
amely sok tekintetben megha-
tározója volt életemnek. Szüle-
im innen származtak el, itt él-
tek rokonaim, egy még ma is él
közülük. Feleségem is aszódi,
azõszüleiésrokonaiszinténitt
éltek,élnek.

Nyolc évig itt tanultam a
Petõfi Gimnáziumban és itt
érettségiztem 56 évvel ezelõtt.
Mindenkinek büszkén mon-
dom: amit tudok, minden
Aszódról származik, a felsõ is-
kolákban csak ezek az ismere-
teimbõvültek.

Egy nagyon szomorú emlék
is Aszódhoz láncolja életemet.
1927-ben itt született meg má-
sodik bátyám, aki sajnos né-
hány napos szenvedés után bú-
csút mondott a világnak. Én
ennek köszönhetem életemet,
mert szüleim továbbra is ra-
gaszkodtak a második gyer-

mekhez. Így hát öt év múlva,
1932-ben megszülettem. Az
aszódi római katolikus temetõ-
ben több halottunk mellett
nyugszik bátyuskám is, aki a
keresztségben a Tibor nevet
kapta.

Halottainkat rendszeresen
látogattuk, sírjaikat gondoz-
tuk. Nemrégiben rokonaimtól
szörnyû hírt kaptam: valaki

összetörteasíremléket.Mivela
sír fölötti sorban felújítottak
egy síremléket, a régi elemeket
itt kellett elszállítaniuk. Talán
akkorvalamelyik ittelszállított
darab okozta a kárt e az is
lehet, hogy valakik

rondálták meg testvérem
síremlékét...

Tura

– d
szándéko-

san

TakácsPál

Gondatlanság vagy sírgyalázás?
2006 2007
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Aszódi kórusok is felléptek a turai zárórendezvényen
Bárdos Lajos emlékére

2007. JÚLIUS

Június 16-án a magyar
kórusmozgalom fontos ese-
ménye zajlott Turán. Ezen
a napon tartották a Bárdos
Lajos emlékére rendezett
kórustalálkozó-sorozat be-
fejezõ rendezvényét. A
programsorozatkiterjedta
határon túl élõ magyarság
településeireis.

Az erõsen tûzõ nap melege
megviselte az éneklõket és a
szép számmal összegyûlt nézõ-
ket is. A mûsor második felé-
ben lépett a nézõk elé a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola
„Kicsinyek Kórusa

karnagy vezeté-
sével. A kórus tagjai méltán
képviselték az iskolában folyó
színvonalas ének-zenei okta-
tást: felszabadultan, vidáman
és szép tiszta hangon követték

” Énok
Nagy Levente

karvezetõjük minden apró jel-
zését. Önállóságuk különösen
akkor tûnt ki, mikor vezetõjük
éneküketzongoránkísérte.

Ezeket a gyerekeket már
megfertõzte a közös éneklés
öröme. Õk lehetnek az aszódi
felnõtt kórusok utánpótlásai.
További sok sikert kívánok a
kórusnakésvezetõjüknek.

A mûsor következõ szereplõ-
je az Aszód Város Civil Vegyes-
karából és a püspökhatvani
Pro Musica Kórus énekeseibõl
alakult közös kórus volt. A két
énekkar közös szereplése már
rendszeres. Több közös fellépé-
sünkszervezõiakórusokközös
vezetõi, és

a Podmaniczky Mûvé-
szetiIskolatanárai.

Annak ellenére, hogy a két
kórus külön készül, meglátszik
a közös karvezetés munkája.

Pál Katalin Pál
Lajos,

Az egyre gyakoribb közös fellé-
pés egyre egységesebb éneklést
eredményez.

Mindannyiunknak örömet
okoz az együtténeklés. Ennek
sikere abban is megmutatko-
zik, hogy kórusaink a jövõ évi
sorozat egy határon túli ren-
dezvényérekaptakmeghívást.

Aszód Város Civil Vegyeska-
ra szívesen bõvítené énekesei
számát. Ezúton hívunk min-
den énekelni szeretõt: szep-
temberben jelentkezzenek a
Podmaniczky Mûvészeti Isko-
lában.

A közös éneklés örömét mi
már évek óta átérezzük. A
sikerélmény már a mienk. Szí-
vesen megosztjuk mindenki-
vel, aki komolyan veszi heti egy
alkalommal a két órás kórus-
próbátésaszerepléseket.

GerseiFerenc

halálának1100.évfordulóján.
A rendezvényt

a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Fõiskola elnö-
ke nyitotta meg, aki

dr. Orosz Ildi-
kó,

Kovács

Vilmos Verecke címû versének
sorait idézve hangsúlyozta, mit
jelent Verecke minden magyar
ember számára. Bármilyen
hatalom is váltsa egymást, e

szent hely a mienk is, s ezt nem
vitathatja el senki tõlünk. Pet-
raskó Tamás tovább folytatta a
gondolatokat azzal, hogy min-
dig szükség van olyan embe-
rekre, akik tovább õrzik az
ezeréves lángot, anyagi áldoza-
tokat vállalva, nem törõdve a
politikai intrikával, mindent
megtesznek a magyarság nem-
zeti öntudatának erõsítéséért.
S ha mindezt békével és tole-
ranciávalteszik,minterendez-
vény résztvevõi is, akkor más
nemzetiségek részérõl is meg-
értéstéstiszteletettalálnak.

Ezután az emlékmûnél fel-
állított zászlós díszõrség egyik
tagja felolvasta Anonymus kró-
nikájából a vérszerzõdést meg-
kötõ vezérek esküjét, melyre a
lovon ülõ „hét vezér” dörgõ
hangon ismételte meg az „es-
küszünk”-et. Az ünnepség a
torzóban maradt emlékmû
megkoszorúzásával és egy szi-
laj lovasvágtávalértvéget.

Másnap a „hét vezér” egy
kulacs vizet, egy tépés füvet és
egymarékföldetmagáhozvéve
megkezdte történelmi zarán-
doklatát, amely

a Budapesti hõsök terére,
majd visszafordulva és Aszódot
érintve július 6-án Karoson, a
honfoglalók temetõhalmán
méltó ünnepség keretében ért
véget.

Utunk során meglátogattuk
Munkács városát és várát, Be-
regszász városát és temetõjé-
ben a példásan helyreállított
második világháborús magyar
honvédtemetõt.

MVSZAszódicsoport

június 16-án
ért

BodnárJózsef

Június 2-án szombaton a
Magyarok Világszövetsége
aszódi csoport szervezésé-
ben Vereckén jártunk. Az
emlékmû mellett honfogla-
láskori jurta fehérlett, a
fenyvesek övezte réten pe-
dig korhû ruhába öltözött
lovasokparádéztak.

Nemzeti zarándokhelyünk
pár napra egy színvonalas
megemlékezés helyszíne lett.
Innen indult útjára az a lovas
zarándoklat, amelyet

és hagyományõrzõ tár-
sai szerveztek Árpád fejedelem

Petraskó
Tamás

Vereckére látogatott a Magyarok Világszövetsége Aszódi Csoportja

Honfoglaló elõdeink nyomában
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DEKO
FESTÉK ÉS BURKOLAT DISZKONT

Nyári akció!!!
szigetelõanyagok, falfestékek, lazúrok,

bel- és kültéri falfestékek, zománcok

Sadolin extra 6.240.-, 2,5 l: (a készlet erejéig)

Zalakerámia termékek,

magas kopásállóságú járólap:

Mátraparkett mozaik parketta:

1599,- /m -tõl
1740,- /m²-tõl

Szolgáltatásaink:

2

Ingyenes házhozszállítás, színkeverés,

vásárlói kedvezmények, kivitelezési munkák,

társasházak, lakóházak, üzlethelységek

komplett szigetelése, mázolása, tapétázása,

burkolása a nálunk forgalmazott termékekkel.

Nyitvatartás:

Üzlet, elérhetõség:

H-P: 6:00-17:00

Szo: 6:00-12:00, Vas: 7:00-12:00

Gödöllõ, Kossuth Lajos utca 72.

Tel/Fax: 06-28-416-849

www.dekokft.hu    info@dekokft.hu



Képviselõi
fogadóóra

TóthGábor

Bereczki Jánosné

országgyûlési képviselõ

06-30-9325-821

toth.gabor@fidesz.hu

munkatárs

06-20-2158-140

bereczki.janosne@fidesz.hu

06-28-435-220

Tura, Tabán u. 42.

július-augusztusban

péntekenként 15-18 óráig

Tura, Tabán u. 42. minden

hónap utolsó péntek 16-18 óráig,

vagy Bag, Szent Imre u. 52.

(Polgármesteri Hivatal)

minden csütörtökön délelõtt,

elõzetes idõpont-egyeztetéssel.

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Iroda:

Nyitva:

Képviselõi fogadóórák:
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Élménygazdag, adrenalindús kalandozás a francia-német határ mentén
Az Aszód-Wissembourg cserekapcsolat

2007. JÚLIUS

Május 19-én 18 óra tájé-
kán gyülekeztünk az aszó-
di Coop mellett. Bizakodva
vártuk a franciaországi ki-
rándulást a cserediákjaink
itt eltöltött mozgalmas
hetealapján.

A bepakolás és a családtól
való elköszönés után 18 órakor
(mivel osztályfõnökünk,

pontosság terén
kér-lelhetetlen) elindultunk az
autóbusszal 16 órás utunkra,
melynek célja Wissembourg,
egy elzászi kisváros a francia-
némethatáron.

A hangulatot a táj csodálása
mellett beszélgetéssel, sokszor
egymás heccelésével dobtuk
fel. Néhány társammal éjszaka
is nappali frissességgel folytat-
tuk a diskurzust (aludni vágyó
társainknagyörömére).Fittsé-
günk megõrzése érdekében
hajnali 2-kor háromszor körbe-
futottunk egy német benzin-
kutat. Másnap pontosan 10-
kor érkeztünk vendéglátóink
iskolájához, ahol cserediákja-
ink szívélyesen fogadtak
minket.

A vasárnapot mindenki ven-
déglátó családjával töltötte.
Másnap újult erõvel kezdtünk
bele a tanulmányi kirándulás
közös programjába. E napon
Elzász régió központját, Stras-
bourgot tekintettük meg. A
város szimpatikus, a németes
építésû belvároshoz jól illesz-
kednek a modernebb stílusú
városrészek. A programot a
világ második legmagasabb gó-
tikus katedrálisában kezdtük,
amelymeghatározóelemeavá-
rosképnek. Ezután rövid sétát
tettünk a hangulatos belváros
nyüzsgõ utcáin, majd a Rajna
partján megebédeltünk. Itt egy
magyar turistacsoporttal is
szóba elegyedtünk. A délutánt
arégióhíres sörgyárában(Kro-
nenbourg; 1664.) töltöttük,
ahola folyékonykenyérbõlkós-
tolót is kaptunk (persze szigo-
rúanalkoholmenteset).

Kedden délelõtt fogadóink

Márton Ildikó

körbevittek gimnáziumukban,
majd meglátogattuk Wissem-
bourg központját. Ebédet az
iskolai étkezdében kaptunk,
ami ehetõ volt ugyan, de jónak
azért nem mondanám. Délu-

vidámparkjában önfeledt szó-
rakozással töltöttük. Ide fran-
ciatársainkisvelünktartottak.

töltöttük
együtt az idõt, különbözõ hul-
lámvasutakon és hasonló szer-

Adrenalindúsan

Csütörtökön Haut-Koe-
ningsbourg várkastélyát láto-
gattuk meg Dél-Elzászban,
ami a középkori fejlett német
várépítésszéppéldája.Avárból
szép kilátás nyílik az egész táj-
ra, tériszonyosoknak azonban
nem javasolt. E a napon még
két kisvárost látogattunk meg
vásárlásicélból.

Pénteken visszatértünk
Strasbourgba, hogy megtekint-
sük Európai Uniós képviselõ-
ink lázas munkájának helyszí-
nét, a tetszetõs épületben szé-
kelõ Európai Parlamentet. Ez-
után sétahajózást tettünk a
Rajnán, ahonnan szép panorá-
ma nyílik a belvárosra, ám

szívesen cse-
réltünk volna a folyóparti ár-
nyékban ücsörgõ emberekkel.
Szombatismétcsaládinapvolt,
majd este a mielõbbi viszont-
látás reményében elköszön-
tünk francia barátainktól és el-
indultunkhazafelé.

10.A

a 30
fokos meleg miatt

SimonLászló

tán a II. világháborús francia
haderõ egyik bástyájában, a
Maginot-vonal egyik bunkeré-
ben jártunk. A szerdai napot
Németországegyik legnagyobb

kezeteken: megtapasztalhat-
tuk például a szabadesést.
(Többen rosszulléttel fizettek a
mértéktelen hullámvasutazá-
sért.)

Köszönjük!
Iskolaudvar. Málladozó falú öreg épület kedves kerttel, csikor-

gó-csúszó bejáróval. Búcsúzó-búcsúztató osztályok, várakozó
vendégsereg. A háttérben egy tíz év körüli kisfiú hintázik; hajtja
magátegyrefeljebb...

Ezt látta, aki vendégként érkezett a Rákóczi úti épületben tar-
tottballagásra.Sakibenneél–gyermek, szülõ,nevelõ,dolgozó–,
az észreveszi a kölcsönkért, de mutatós és munkaigényes,

háttérdíszletet, a megszokottnál több növényt, virágot;
hallja,hogyvégreélvezhetõahangosítás, siratjaabúcsúzódiákot
és tanárt.Érziaszándékot,asegíteni,dolgozniakarást.És látjaa
háttérben: Petike hintázik... Hagyjuk, hadd hajtsa a hintát fel és
egyrefeljebb.

Köszönet a segítõ szándékú szülõknek, kollégáknak, vezetõ-
inknek.Különköszönet jár az iskolaudvarszebbé
tételéértvégzettáldozatosmunkájáért.

„ápol-
seltakar”

KissGábornak

BúzásnéSántaErzsébet

Köszönjük!



Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód

Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,

06-20-386-6383

G

G

G

G

G

tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,

karbantartása

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

A K C I Ó ! ! !

10 %

Minden rágcsáló

kedvezménnyel!
(kivéve: egér)

13

Akupunktúra

magánrendelés

Rendelési idõ:

Az akupunktúra alkalmas

Bejelentkezés és információ:

Kedden és pénteken: 17.00 – 20.00

akupunktõr szakorvos

hagyományos kínai orvoslás

06-20-9470-454

pl. mozgásszervi, emésztõszervi

betegségek, migrén, alvászavar, allergiák,

légúti panaszok kezelésére, fogyókúra és

dohányzásról történõ leszokás stb. esetén.

dr. Altmár Erika

Tura központjában, a Petõfi téri rendelõben.
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Dvorszki János tíz évesen határozta el, hogy iparosember lesz

Egy aszódi kõmûvesmester

2007. JÚLIUS

Élete korántsem volt köny-
nyû. Édesapja részarató volt a
nagygazdáknál. A fiatal fiú
testvéreivelegyütt már10éves
korábanmarkotszedettazara-
tásban. Afárasztónapimunka
közben határozta el: minden-
képpeniparoslesz.

–Nem akartam soha más le-
nni, mint kõmûves

Mert ebben a
szakmában maradandót lehet
alkotni.Shavalaki szépenépít,
azt megcsodálja,
nemcsak a jelenben, de száz év
múltán is. Régebben például
volt olyan épületsarok, melyen
egy óráig is el kellett dolgozni,
hogyprecízésszéplegyen.

Nemrégen még kockaháza-
kat terveztek és építettük
olyanná, amilyenné megál-
modta a tervezõ. Szerencsére
mostanra változott a közízlés,
így újra felfedez-
hetik is e szakma szépségét.
Azonban nekik már jóval
könnyebb dolguk van, hiszen
korszerû anyagokkal és gépek-
kel dolgozhatnak. A Rákóczi
úti iskola vasbeton gerendáza-
tátamaltertkeverõasszonyok-

– emléke-
zett Jani bácsi. –

mindenki

a mai fiatalok

kal együtt kézzel emeltük a
helyükre. A betont sem készen
kapták, azt is az asszonyok és a
segédmunkások keverték la-
páttal, tolták talicskával s vö-

ri szövetkezetbe. Innen 10 év
múltánjöttemel,mertazAszó-
di Tanács is megalapította a
magaépítõipari csapatát.1965-
tõl ’68-ig brigádvezetõ voltam.
Fõként állami tulajdonú háza-
kat tataroztunk, de építettünk
újakat is, pl. a katolikus temp-
lom melletti üzletet (amit nem-
régiben bontottak le
pedagóguslakásokat és a már
említett Rákóczi úti iskolát,
valamint a lakótelepi óvodát is.
Brigádvezetõként mindig meg-
követeltem munkatársamtóla

– ),a szerk.

A közért vállalt munkástör-
ténetmellettóhatatlanul szóba
került a családi élete is.
néni, János bácsi felesége sze-
rényen, visszahúzódva hallgat-
ta férje történetét. Õ azt a fele-
séget jelenítette meg a sze-
memben, aki a
férje egyéni és társadalmi bol-
dogulásának a terhét, de nem a
családi élet rovására. Amikor
megkérdeztem, milyen volt az
élete a férje mellett, akkor sem
magáról beszélt, hanem a 60
éve vele együtt élõ élete párjá-
rólésagyermeikrõl

A Liget utcában, de Aszód-
szerte is mindenki tiszteli, be-
csüli a házaspárt. Lehet is,
mert egész életükben becsü-
letben és szeretetben éltek, s
nem múló példát mutatnak a
jövõnemzedékeinekis.

Marika

Aszerzõfelvétele

magára vette

Nekem János mindig na-
gyon jó férjem volt – mondta. –
Eleinte nagyon szerényen él-
tünk. A három gyermeket csak
igen kevés pénzbõl nevelhet-
tük, de egyikük sem panaszko-
dott soha emiatt. A férjem
korán ment és késõn érkezett
haza, ennek ellenére mindig
besegített nekem a házimun-
kákban, mint manapság is. A
családi házunkat mi építettük,
a három gyerekkel. Bár már 81
éves, rendszeresen eljár a kö-
zeli üzletbe, de õ tartja rendben
akertünketis.

AszódiKovácsIstván

dörrelhúztákfelakoszorúhoz.
Visszatérve a fiatalkoromra:

a háború után Pestre jártam
dolgozni,mertvolt egy idõszak,
amikor itthon nem kaptunk

. 1946-ban fel is vettek
rögtön, de felmondani nem
lehetett, mert tervgazdálkodás
volt. Csak sokára és nagy nehe-
zen sikerült átkerülnöm 1953-
ban Turára, az ottani építõipa-

munkát

pontos és precíz munkát, s
hogy dolgozzák ki becsületesen
amunkaidõt.Ennekmeg is lett
az eredménye, mert sok erköl-
csi és anyagi elismerésben ré-
szesültünk. 1968-ban megala-
kult a Költségvetési Üzem,
amely már nagyobb munkákat
isvállalt.Odamûvezetõnekne-
veztek ki; onnan mentem
nyugdíjba.

Megboldogult tanár koromban – nyaranként – el-eljá-
rogattam kõmûvesekhez dolgozni, mert segédmunká-
sokra már akkor is nagy szükség volt. A nehéz munka
mellett alkalmam volt megismerkedni munkatársaim-
mal is. Közülük emberségben, munkaszeretetben, és
hozzáértésben ketten is kiemelkednek: Szamosvölgyi
PistabácsiésDvorszkiJános bácsi.Sajnosazelõbbimár
sokéveelhunyt,deJanibácsiszerencséremégél, ígyvele
készíthettemaztabeszélgetést,melyetmostközreadok.

Nyitvatartás:

hétfõ, szerda: 9.00-18.00

kedd, csütörtök: 14.15-18.00

péntek: 9.00-19.00

Bejelentkezés: 28/401-966, 06-20-575-5809

Aszód, Érdy J. u. 21.
A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

Feltétel:
Feladat:

Szakirány:

Elõny:

(2170 Aszód, Hatvani út 3. 28/400-006; 28/500-545) felvételre keres

szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség
elsõsorban a gépész felnõttoktatás területén (1/13. T; 2/14. T )

mûszaki elmélet és gyakorlati órák megtartása, szaktanterem fejlesztés

gépgyártástechnológia
CNC programozás (SIEMENS; HEIDENHAIN; FANUC; OKUMA),

PLC vezérlés (SIEMENS; FESTO), AutoCAD ismeret
angol nyelvtudás (mûszaki)

A pályázatot személyesen az iskola igazgatójának kell benyújtani.
Az iskolai vegzettség igazolását, egyéb, a pályázattal kapcsolatos

okmányokat eredetiben kell bemutatni.

gépész-mérnöktanárt.
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A Podmaniczky-család a
XVIII. században nemcsak
saját maga számára, de Aszód
mezõváros lakóinak is több
hasznos középületet létesített.
Podmaniczky I. János U alakú
udvarházát fiai hasonló formá-
ban átépítették, a kor ízlése
szerint manzárdtetõs pavilo-
nokkal bõvítették; a „Sándor
szárnyban”

és , a kor
kiváló freskófestõinek mûve a
mai napig hirdeti az uraság
mûvészetpártoló igényességét.
A hegyen álló barokk templom
(benne csodálhatjuk a felsõ-
magyarországi megyébõl érke-
zõ fafaragó mesterek mûvésze-
tét), a Petõfi Múzeum fõépüle-
tének földszinti része
kizárólag a család által alapí-
tott evangélikus középiskola
számára építettek , valamint
a már nem létezõ paplak, az
evangélikus elemi iskola és
kántortanítói lak is az õ költsé-
gükön létesültek. Segítették a
római katolikus templom épí-
tését, de az egykori vízimalom,
a már nem létezõ serfõzde, a
két urasági intézõház és majo-
rok épületei, a fûvészkert, a

a
Fõ tér kialakítása mind-

mind városfejlesztõ munkássá-
gukbizonyítéka.

A XIX. század elejétõl aztán
nagyot változott a világ, nem-
csak a Podmaniczky-család,
hanem Aszód mezõváros életé-
ben is. A családi tanács a hatal-
masra duzzadt „Podmaniczky-

Kracker János
Lukács Zach József

Tusculanum, városi színvo-
nalú

– amit

–

birodalom” irányítását az
Aszódon élõ Podamniczky

halála után Podma-
niczky László ezredes fiára,

bízta, aki ettõl kezdve
a birtokközpontot Rákoske-
resztúrra helyezte át, ide
költöztette az ekkor már tekin-
télyesre duzzadt, ritka doku-
mentumokatistartalmazócsa-

II.
Sándor

III.
Jánosra

hogy – ahogy mondani szokták
– többet költöttek, mint
amennyit birtokaik megter-
meltek, minek következtében
a század közepén megindultak
az egyes családrészeknél a
csõdeljárások. Különösen az
életük javát Aszódon berende-
zett családok kerültek nehéz
helyzetbe. Ennek betetõzése

nyedettcsaládtagokközött.
A család XIX. század közepé-

tõl megindult hanyatlását
Aszód mezõváros közössége is
megérezte. Még virágzott a há-
rom céhbe tömörült céhes ipar,
az aszódi vásárok országos ne-
vezetességûekvoltak,aFõutca
majd minden házában keres-
kedõk árulták portékáikat, de
már lanyhult az uraság építke-
zési kedve, és csak a Casino (az
egykori „Tiszti Klub”) létesíté-
sét támogatták. A gazdasági
központ elköltözése megtor-
pantotta mind a helyi ipar,
mind a kereskedelem lendüle-
tes fejlõdését. Az önkényura-
lom éveiben a dédelgetett kö-
zépiskolájuk fölött is meghúz-
ták a harangot, és csak báró
Podmaniczky Árminnak, vala-
mint fivérének, báró

anyagi áldo-
zatvállalásával sikerült meg-
menteni az enyészettõl, és
mint algimnázium új fejlõdés-
nek , mely mind a mai
napig létezik. Aztán Aszód
XIX. századvégi újbóli fellen-
dülése már a Podmaniczky-
család nélkül indult meg újabb
pályáján.

Podma-
niczky Frigyesnek

indult

dr.AsztalosIstván

ládi levéltárat, ami aztán a II.
világháborúban megsemmi-
sült.Aterebélyesedõ famíliából
már csupán három családrész
élt Aszódon: a „János-szárny-
ban” báró

, a „Sándor-szárnyban”
báró az
új, un. „zöld kastélyban” pedig
báró
és hozzátartozói éltek. A töb-
biek a birtokaik más falvaiban,
javarészt azonban Pesten ala-
kították ki lakásukat. Ennél is
nagyobb bajnak számított,

Podmaniczky
Andor

Podmaniczky Károly,

Podmaniczky II. Sándor

volt báró
1869-es csõdje, minek utána
nemcsak a határban létezõ
földjeik javarészét, de még az
õsi fészket, az U alakú kastélyt
is el kellett adniuk. A zöld kas-
télyban báró

és leszármazói marad-
tak. Az utolsó lakó, báró

(aki egyébként
kiváló orvos volt) azonban ezt
az épületet is eladta, mégpedig
gróf Így
lett vége a Podmaniczky-család
és Aszód több, mint két évszá-
zados kapcsolatának. A közeli
Fenyõharaszton báró

és hitvese, Kis-
kartalon báró

és grófi felesége még a
régi fényben és gazdagságban,
úri passzióiknak élhettek. Az
elõzõ neves mûgyûjtõnek, az
utóbbi pedig (feleségével
együtt) jeles csillagásznak és
nagy könyvgyûjtõnek számí-
tott, ám utódaik nem voltak,
így haláluk után vagyonuk
szétforgácsolódott az ekkor
már bizony javarészt elszegé-

Podmaniczky Ármin

Podmaniczky
Gyula

Pod-
maniczky Tibor

Széchenyi Gyulának.

Podma-
niczky Levente

Podmaniczky
Géza

(Történeti ismertetõ mindenkinek – befejezõ rész)
A Podmaniczkyak nyomában

LágyemlõkrõlÓdátírni
valósághow-kidején?
Hexametertdúdolgatni
zörej-szimfóniákközt?
Igen.Eztkelltenni!

Szó-várakba,kultúrába
tisztánzengõmagyarversbe
behúzódvavédekezni
éslélekigszivárogni
akarj,haversetírsz!

Kövess!KérjükDiogenészt,
Lámpásátnyújtsaátnekünk!
Legyenújravilágosság–
Istentváróakarásunk
régi-új fegyverünk!

(TakaróMihály)

Hirdetési díjaink:

1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/6 oldal
1/8 oldal
apróhirdetés:

(180mmx 252mm)

(180mmx 125mm)

(88,5mmx 125mm)

(88,5mmx 80mm)

(88,5mmx 60mm)

26.000,- Ft
13.000,- Ft
6.600,- Ft
4.500,- Ft
3.600,- Ft

60,- Ft/szó

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Egy kis nyelvelés

Lepapíroz

2007. JÚLIUS

Mikorelõszörhallottamezta
szót, nem voltam teljesen biz-
tos abban, hogy valóban jól hal-
lottam a telefonbeszélgetést
folytató ismerõsökegyikét.Bár
magyar szakosként meggyõzõ-
déssel tanítom, hogy nyelvünk
állandóan változik, szavaink
fogynak is és születnek is, de
ezzel a kétségtelenül újként
megjelenõ szóval nem tudtam
megbarátkozni.

Olyan ez, mint a és a
Elõbbikb.egyévtizede

kezdett intenzíven megjelenni
a mindennapi nyelvhasználat-
ban, utóbbi pár évvel késõbb.
Magamrészérõlmindkettõtki-
fogásolom a mai napig, mert
igazábólúj jelentéstnemképvi-
selnek. A semmivel
nem jelent többet, mint a

igepár igekötõs tag-
ja. Pedig az új szavak megjele-
nésének egyik kritériuma az új
jelentés. Ebbõl a szempontból –
bár nagyon nem szeretem – ke-
vésbé tartom problémásnak a

szóalakot. Abban a
használati körben, amelyben
forog, elsõsorban negatív jelen-
téstartalommal telítõdik: pl. a
Mónika-show kiszólásai; vagy
kicsit a társadalmilag normá-
lisnak tartott szexuális szoká-
soktól eltérõ dolgokra történõ
utalásstb.Ígyvalamelyestkezd
megfelelni azoknak a követel-
ményeknek, hogy egy új szó-
alak vagy alakváltozat létre-
jötte akkor fogadható el, ha va-
lamilyen többletjelentést hor-
doz. Stilisztikailag az utóbbi
esetben ez megvalósulni lát-
szik. Csak az a szomorú, hogy
társadalmi szinten valamiféle
erkölcsi süllyedés kapcsolódik
hozzá, mert ezekre a mûsorok-
ra nem nagyon van szüksége a
társadalomnak. Afféle pótcse-
lekvésekcsupán.

Mit lehet tenni ilyen esetek-
ben annak, aki a nyelv védel-
mét, tisztaságának megõrzését
fontosnak tartja? Sajnos nem
sokat. Ugyanis a nyelvhaszná-
lat kérdéseit nem a nyelvészek

felvállal
bevállal.

felvállal
vál-

lal-elvállal

bevállal

nyelvvédõ tevékenysége fogja
alapvetõen eldönteni, hanem a
nyelvet használók köre, amely-
ben egyre csökken az igényes
nyelvhasználat dominanciája.
A alakot politikusok,
színészek,médiamunkatársak,
tanárok is egyre gyakrabban
használják. Sõt már a templo-
mi prédikációkban is megje-
lent.A –fõlega

továbbképzett melléknév –
használata viszont az elõbb
említett, nem túlságosan igé-
nyes nyelvhasználatot képvise-
lõ népszerû tévémûsorokban
mintha megrekedni látszana.
Elõbb-utóbb mindkét szóalak
polgárjogot nyer a nyelvben,
terjedését megakadályozni
nemtudjuk.

Ugyanez fog történni a
igével is. Még mielõtt va-

laki azt gondolhatná, hogy
valamiféle csomagolástechni-
kai kifejezéssel van dolgunk,
vagy talán a kamrában talál-
ható (konyhai, kam-
rai) polcos állvány: Magyar Ér-
telmezõ Kéziszótár) – valami-
féle díszes papírral történõ fel-
cicomázására gondolna bárki,
szeretném megnyugtatni a
kedves olvasót, hogy nem más-
ról van szó, mint valamely do-
lognak az írásba foglalásáról,
hogy legyen nyoma egy-egy ille-
tékes személy intézkedésének.
Hogy miért nem jó az, hogy fel-
jegyzést készítünk, vagy jegy-
zetet írunk, netán jegyzõ-
könyvbe foglaljuk az intézke-
désünket? Valójában nem tu-
dom. Viszont jól kirajzolódik,
hogy ezt a nyelvünkben elõbb-
utóbb teljesen meggyökerezõ
új szóalakot olyan esetekben
használják, amikor igazából
nem a megtett intézkedés a
fontos, hanem az, hogy nyoma
maradjon: valaki intézkedett.
Vagy legalábbis,

. És itt is megtalál-
ható a negatív társadalmi fo-
lyamatokra utalás: nem az el-
végzett cselekvés a fontos, ha-
nemaz,hogypapírlegyenróla!

felvállal

bevállal beválla-
lós

lepa-
píroz

stelázsi

mintha intéz-
kedett volna

–

-g-l

Nyáriszünet

aVárosi

Könyvtárban

Értesítjük látogatóinkat,
hogy a Városi Könyvtár

Nyitás augusztus 23-án,
csütörtökön.

augusztus 13-tól 22-ig zárva

tart.

Mint minden évben, idén
is tartottak olvasótábort a
Városi Könyvtárban. Volt
kicsinek, és nagyoknak.
Szerencsém volt, hiszen én
is részt vehettem a „nagyo-
kén”, aminek Podmanicz-
kyOlvasótáborvoltaneve.

Sok érdekes programnak
néztünk elébe. Elsõ nap bemu-
tatkoztunk egymásnak, mert
sok olyan gyerek volt, aki még
nem ismerte a másikat. Meg-
kaptukamappánkat,amibena
késõbbiekben a papírokat tart-
hattuk(versek,rajzok).

Minden nap az ebéd utáni
sziesztában filmet nézhettünk
(irodalmi mûvek feldolgozása-
it), vagy kimehettünk játszani
azudvarra.

Az egyik legjobb program,
amiben a gyerekek kiélhették
kreativitásukat, az volt, ami-
kor 3 Nemes Nagy Ágnes ver-
set kaptunk hiányosan, amit ki
kellett egészítenünk rímek sze-
rint. Szórakoztató és vicces
volt. Csütörtökön a Gödöllõi
Információs Központot láto-
gattukmeg,amiújabbélményt
adottnekünk.

Tehát az egész hét jól telt.
Mindenki talált magának ba-
rátokat, és örömmel jött el

minden nap. Szerintem kije-
lenthetem mindenki nevében:

*
A 6-10 éveseknek szóló

a környékbeli
gyerekeket is befogadta. Voltak
résztvevõk Gödöllõrõl, Iklad-
ról,sõtmégBudapestrõl is.

A programok szorosan kap-
csolódtak Milne mûvének fel-
dolgozásához. A „Százholdas
Pagony Lakói”, ahogyan mi
neveztük az olvasókat, megis-
merkedhettek a történettel, az
íróval, a fordítóval, az illuszt-
rátorral. Hallgattunk verseket
isMilnétõl.

Egy délelõtt Lázár Ervinre
emlékeztünk se-
gítségével. Élveztük elõadását
az író életérõl, felolvasását a
Hétfejû Tündérbõl. Köszön-
jük,Mártanéni!

Persze játékra is jutott idõ.
Volt akadályverseny, labdajá-
ték, üvegmatrica-festés, térfo-
nás még felsorolni is sok
lenne,miminden.

Gödöllõn is jártunk mindkét
olvasótábor népes seregletével.
A Gödöllõi Városi Könyvtár és
Információs Központ gyer-
mekkönyvtárosai segítségével
megismerhettük az intézmény
mûködését, végigjárhattuk a
különbözõ részlegeket, bete-
kinthettünk a raktárba. Legér-
dekesebbnek a helytörténeti
részlegbizonyult,aholmegnéz-
hettük az Erzsébet királynéról
szóló dokumentumokat az
emlékévhez kapcsolódóan.
Köszönjük!

várjukakövetkezõt.

Mici-
mackó Tábor

Dúzs Márta

SzabóRózsa

–

Vendégek Pestrõl, látogatás Gödöllõn

Tábor a könyvtárban

HIRDETÉS-

FELVÉTEL

A VÁROSI

KÖNYVTÁRBAN



A Cukorbetegek Egyesületének hírei

2007. JÚLIUS

2006.évi
közhasznúságijelentés

a)

b)

113.000,-Ft

38.106,-Ft
151.106,-Ft

16.500,-Ft
46.000,-Ft
51.000,-Ft

113.000,-Ft

38.106,-Ft
38.106,-Ft

c)

Számviteli beszámoló:

Költségvetési támogatás fel-
használása:

Vagyon felhasználásával
kapcsolatoskimutatás:

lásd
az egyesület teljes körû pénz-
ügyibeszámolóját(melléklet)

önkormányzatitámogatás:

személyi jövedelemadó1%:

Mindösszesen:

telefonköltségek:
rezsiköltségek:
rendezvények:
Mindösszesen:

gyógyszerköltség támoga-
tásra:
Mindösszesen:

Az egyesület saját vagyonnal
nemrendelkezik.

Költségvetési támogatás
felhasználása:

2006.évijövedelemadó
felhasználása:

d)

113.000,-Ft
e)

helyi önkor-
mányzattól

Az egyesület vezetõi,
tisztségviselõi társadalmimun-
kában tevékenykednek, nem
részesülnekjuttatásban.

Május11-énegyüttmûködési
megállapodást kötöttünk a
Baptista Szeretetszolgálat Ala-
pítvánnyal az EU-s élelmiszer-
segély helyi szétosztására. Vál-
laltuk, hogy a rászorulók részé-
re lakásukra kiszállítva szét-
osztjuk az Alapítvány által biz-
tosított diabetikus élelmiszert

Központi költségvetési szer-
vektõl, az elkülönített állami
pénzalapból, a helyi önkor-
mányzattól, a kisebbségi ön-
kormányzattól, az egészség-
biztosítási önkormányzattól,
mindezek szerveitõl kapott tá-
mogatás mértéke

A közhasznú szervezet ve-
zetõinek, tisztségviselõinek
nyújtott juttatások mértéke ill.
összege:

:

Híreink

(240 kg liszt, 126 kg fodros
nagykocka tészta, 120 kg rövid
csõtészta). Az Alapítvány által
meghatározott mennyiség sze-
mélyenként négy kg liszt, 2-2
kgtésztaféleség.

*
A cukorbetegség és az azt

követõ szövõdményes betegsé-
gek megismerése érdekében

A filmek a betegség
megelõzésérõl és a betegséggel
valóegyüttélésrõlszólnak.

A filmeket a havonta meg-
tartott CB-üléseken – minden
hónap utolsó csütörtökén 15
órától – mutatjuk be a Mûve-
lõdés Háza földszinti ter-
mében.

DVD és video oktatóanyagot vá-
sároltunk.

Hogyan
éljünk egészségesen?, A cukor-
betegség veszélyei, Magas vér-
nyomás, Inzulin kezelés, Inkon-
tinencia, A csonttörések meg-
elõzhetõk!, Idõskori szellemi
hanyatlás, Allergiák, Házi
ápolás.

Oktatófilmjeink:

Zarándoklat

Mária-

besnyõre

Július 22-én 6 órakor

plébános áldásá-

val búcsújáró zarándoklat in-

dul az aszódi római katolikus

templomtól Máriabesnyõre. A

résztvevõk az ottani Szent

Anna Búcsúra, más néven a

Családok Búcsújára igyekez-

nek.

A szervezõk minden csatla-

kozni szándékozót szívesen

várnak.

dr.

Sánta János

KÖVETKEZÕ
lapzárta:

augusztus 8.
megjelenés:

augusztus 15.

17
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Városi ünnep- és eseménynaptár

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat –
– küldjék meg mûvelõdésszervezõ

részére! Aszód, Szabadság tér 9. aszod.muvhaz@freemail.hu 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,

amelyrõl tájékoztatást kapunk.
(A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

és a korábban leadott

programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:

Idõpont Helyszín Program

Július13. 13 -18 VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
Július 13-aug12. PetõfiMúzeumGalériája LipivánokaDuna-deltábancímûkiállítás
Július15. Évközi15.vasárnap
Július20. 13 -18 VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
Július22. Évközi16.vasárnap
Július24-30. VárosiNyugdíjasKlub GyógyüdülésCserkeszõlõn
Július27. 13 -18 VárosiKönyvtár játszóház
Július29. Évközi17.vasárnap
Augusztus NapsugárÓvoda,Szivárvány Óvoda nyári életazóvodákban
Augusztus 3-5. volt laktanya mögötti terület 16. Aszód Fesztivál
Augusztus 5. Évközi 18. vasárnap
Augusztus 12. Évközi 19. vasárnap
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja
Augusztus 16. Városháza Képviselõ-testületi ülés
Aug. 18-Szept 16. Petõfi múzeum Galériája Ajándéktárgyaink 2002-2006 kiállítás
Augusztus 19. Évközi 20. vasárnap
Augusztus 20. 10 Közmûvelõdés Otthona udvara Városi ünnepség
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Augusztus 26. Évközi 21. vasárnap

00 00

00 00

00 00

00

Meghívó
Aszód Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a Aszód város polgárait a

: A Közmûvelõdés Otthona belsõ udvara.

Ökomenikus Istentisztelet a négy világi egyház részvételével
(katolikus, evangélikus, református, baptista)

Kenyérszentelés
Köszöntõt mond polgármester

Városi díjak átadása: Aszód Városért kitüntetés, Aszód Város Díszpolgára, Aszód Város Sport díj,
Tiszta Szép Városért díj

Köszöntõt mond országgyûlési képviselõ
A Városi Nyugdíjas Klub hagyományõrzõinek mûsora

2007. augusztus 20-án 10 órakor kezdõdõ Szent István napi ünnepségére.

Helyszín

Program:

Buzás János

Tóth Gábor

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!



Jól szerepeltek az aszódi asztaliteniszezõk

Két csapat, két bajnokság

2007. JÚLIUS

16. ASZÓD  FESZTIVÁL
2007. AUGUSZTUS  3-5-ÉN

A VOLT ASZÓDI LAKTANYA MÖGÖTT

augusztus 3. (PÉNTEK)

augusztus 4. (SZOMBAT)

1

19.00
20.00 a

20.30
21.15

22.00
22.30

15.00-18.00

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

BABY GABI mûsora
GRÁCIA hegedûtrió

mûsora
St. MARTIN mûsora

HEVESI  TAMÁS mûsora
TÛZIJÁTÉK

UTCABÁL - játszik
a békéscsabai MEDITERRÁN

együttes

ingyenes
ARCFESTÉS gyermekeknek

HOLIDAY SPORTTÁNC
EGYÜTTES, ASZÓD
KRISTÁLY HÁZ HIP-HOP

CSOPORTJAI, KARTAL
PULZUS MOZGÁSSTÚDIÓ,

HATVAN
RITMUS TÁNCSTÚDIÓ,

GYÖNGYÖS
gyermekmûsor:

SISSI és GABI mûsora

8.00 az Aszódi Hagyományõrzõ
Csoport mûsora

18.00

19.30

21.00

23.00

16.00

16.45
17.30

18.30
19.15
20.30

22.00

A nosztalgia jegyében:
a SHADOWS SHADE együttes

élõ koncertje
ILLÉS LAJOS emlékére:
a MISKOLCI ILLÉS

EMLÉKZENEKAR (MIEZ)
élõ koncertje

a DANUBIUS Best Of
együttes  élõ koncertje

UTCABÁL Játszik:
a szolnoki TURMIX együttes

az UNITED együttes
mûsora

SZIKORA ROBI mûsora
OPERETTGÁLA

KARDA BEA mûsora
NAGY EDMOND mûsora
a MAGNA CUM LAUDE

együttes élõ koncertje
TÛZIJÁTÉK

Arany Ászok SMS játék, Vidám
Park, Magyar Királyi Borbörze,
Pálinka Promenád, GUINNESS
Rekord Ízelítõ, Sörkommandó,

Vásárosok és még sok
érdekesség.

augusztus 5. (VASÁRNAP)

Tisztelt Aszódiak,Galgamentiek,

KedvesVendégeink!

A hagyomány nem szakad meg, csak annyiban, hogy Önök a
megszokott idõponttól eltérõen más idõpontban tekinthetik
meg a 16. ASZÓD FESZTIVÁL mûsorait. A változtatást kény-
szerbõl tettem, mert nem szerettem volna Aszód lakosságát
megosztani a város vezetése és a szomszéd településen augusz-
tus20-rabejelentettrendezvényekmiatt.
Kérem Önöket, látogassanak ki a 16. ASZÓD FESZTIVÁL
mûsoraira!

SztánIstván

Arendezvényfõtámogatói:

ARANY ÁSZOK, PEPSI, GO FAST!

19

Dániel János,

Nyíry Zsolt,

Kerek István

az aszódi asz-
talitenisz szakosztály vezetõje
csendes dohogása jogos volt,
amikor megemlítette, hogy
róluk eddig kevés szó esett la-
punkban.

– Pedig szakosztályunk im-
már három éve mûködik, még-
pedig igen eredményesen –
kezdte a tájékoztatást nem kis
büszkeséggel. – Jelenleg két
csapat mûködik a szakosztály-
ban. Az egyik a megyei B cso-
portban versenyez, méghozzá
igen jól, hiszen ebben az évben
második helyezést értek el. A
másik csapat NB III-as, õk az
elsõNBszereplésalkalmával a
7.helyenvégeztek.

A kiváló szereplések elérésé-
ben sokat segített
a Petõfi Sándor Gimnázium
testnevelõ tanára, aki lehetõsé-
get adott arra, hogy a gimnázi-
um tornatermében rendszere-
sen edzhessenek és ott rendez-
hessékaversenyeiket.

Jelenleg 18 fõ pattogtatja a
kaucsuklabdát. Nemcsak aszó-
diak tagjai a csapatnak, van-
nak köztük hatvaniak is, Bol-
dogról pedig érke-
zett, akirõl elmondható, hogy
eredményességben a legelsõ. A

második legeredményesebb
, aki a nemzetkö-

ziversenyekenottvanalegjobb
16helyezettközött.

–Mindenféleképpen bent
szeretnénk maradni az NB III-
as csoportban, mert ez Közép-
Magyarország csoportja, s igen
erõs csapatok vesznek részt
benne – vázolta a szakosztály
terveitDánielJános.–Itthelyt-
állni igennehéz,ennekellenére
szeretnékelérniaz5.helyet.

Dániel Gábor

A szakosztály évi költségve-
tése 300 ezer Ft. Az önkor-
mányzat 120.000 forinttal tá-
mogatjaõket,atöbbitazAszódi
Szabadidõsport Egyesület el-
nökének segítségével pályázati
úton pótolták. Emellett na-
gyobb összeggel

amire nagy szükség
van, hiszen egy jobb verseny-
asztal 80 ezer, míg egy jobb ütõ
25ezer forintbakerül.

szponzorálják

magukat,

-AKI-

PestMegyeiCsapatbajnokságBcsoport

40

25

24

17

17

10

3

NBIIIKözép-MagyarországiCsoport

33

28

28

25

17

16

10

8

2

(végeredmény)
1.Vámosmikola 21 19 2 0

3.TEVAII 21 11 3 7
4.Szada 21 12 - 9
5.GödöllõIII 21 8 1 12
6.Vác 21 8 1 12
7.Százhalombatta 21 4 2 15
8.Hévízgyörk 21 1 1 19

1.TatabányaiAsztaliteniszSE 18 16 1 1
2.MTKBudapest 18 13 2 3
3.TEVA-EurokapuSESzente. 18 12 4 2
4.MALÉVSCII.Budapest 18 11 3 4
5.TápiógyörgyeiASKI. 18 7 3 8
6.Budaörs2iSCIII. 18 8 0 10

8.GödöllõiEAC 18 5 0 13
9.MontághDSEAbony 18 3 2 13
10.VáciReménységEgyesületIII.18 1 0 17

2.AszódII 21 15 2 4

7.AszódiSzabadidõSE 18 5 3 10

32

13

(végeredmény)

NBIII
vagy

MegyeII?

z volt a fõ kér-

dés az Aszód FC-nél. A Ma-

gyar Labdarúgó Szövetség

mindeddig nem adott vá-

laszt arra, engedélyezi-e

felnõtt csapatunknak az

NB III-ban való indulást,

vagy marad (a legutolsó

fordulóban Fóton 3:1 ará-

nyú gyõzelem nyomán 19

ponttal megszerzett) 15.

hely, s ezzel a búcsú a me-

gyeielsõosztálytól.

Tóth József

Peller Gábor

klubelnök nem
titkolta, hogy az elõbbi lehetõ-
ség kecsegtetõbb lenne az új
edzõ, irányításá-
val tavasszal jelentõsen felja-
vult gárdának.

Az U19 korosztály 27 ponttal
a 12. helyen zárta a bajnok-
ságot. A 9-11 évesekbõl álló ser-
dülõ csapat négy gyõzelemmel
12pontotszerzett.

Még lapunk nyomdába

adásakor is e

Az elnökség ün-
nepi ebéden köszönte meg játé-
kosainak és a klub támogatói-
nakmunkájátéssegítségét.
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Függõleges: 1. Üres palota! 2.
Otthon, angolul 3. Római 4 4.
Ténfereg 5. Jód 6. Parancsnok,
röv. 7. Angol sörözõ 8. Félni! 9.
Nitrogén 10. Nõi név 11. Telje-
sítmény mértékegysége 17.
Észak 19. Félig avas! 20. Kór-
házi osztály 21. Térfogat mérté-
ke 22. Nem alá 23. Víz alá bukik
27. Tabulátor, röv.

32. Városokat összekötõ
szakasz 33. Bag betûi, keverve
34. Énekes madár 35. Keresztül
38. Trópusi virág 39. Egyházi
gyûlés

41. Kopasz
45. Fa fajta 46. A Naprendszer
egyik bolygója 47. Duplán: du-
nántúli város 50. Csinos, tiszta
52. Vissza: bûnt követ el 53. Bór
57. Folyadék 59. Ének azonos
hangzói 60. Római 1000 61. Ûz-
ni kezd! 62. Es!

28. A köztisz-
teletben álló nõ és családanya
itt halt meg 1580-ban 53 éve-
sen

40. Az alábbi tevékeny-
ségetmûvelte az orvoslásmel-
lett, zárt betû: Á

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

augusztus6-ig.

A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvény-

nyel ellátott,

küldhetik be cí-

münkre – Polgármesteri

Hivatal (Aszódi Tükör),

Aszód, Szabadság tér 9. –

Amegfejtõk

között a Galga Coop 3.000

Ft értékû vásárlási utalvá-

nyát és a Fáma Könyves-

*

Vízszintes: 1. A képen látha-
tó polgári származású augs-
burgi lányt 1557-ben vette fele-
ségül titokban II. Ferdinánd
fõherceg, V. Károly császár
másodszülött fia, zárt betû: E

37. A titokban született gyer-
mekeket és anyjukat ebbe a
várba költöztette Ferdinánd

12. Pénz (szleng) 13. Krisztus
után, röv. 14. Ének 15. Néma
téma! 16. ..., a hangya (animá-
ciós film) 18. ... Mihály, magyar
költõ 21. Súroló eszköz 23. Mé-
ter 24. Vásárolta 25. Személyes
névmás 26. Szósz 29. Liter 30.
Sugár jele 31. Európai ország
34. Tetejére 36. Kiejtett betû

40. Kén 41. Az idõ jele 42. Ég a
tûz 43. Félsz! 44. Íz 48. Luxem-
burgi autójelzés 49. Becézett
Antal 51. Szándék 53. Bánat
54. Kiejtett betû 55. Varjú
mondja 56. Létezik 58. Kényel-
mesgyaloglás63.Tanuló vezetõ.

bolt 3.000 Ft értékû könyv-

utalványátsorsoljukki.

*
Elõzõszámunkrejtvényének

megfejtése:

Trondheim,Nidaros-dóm,
Kristiansten-erõd.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

A Galga COOP Rt. utalvá-
nyát (Hatvaniút
7.), a Fáma Könyvkereskedés
utalványát pedig

(Régész út 22.)
nyerte.

Gratulálunk!Anyereménye-
ketpostánküldjükel.

NagyLászló

Magyar

Mihályné

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.: Fax:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),
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06-20-9749-850 28/514-225
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A Habsburgok szerelmi krónikája

Rendõrségi hírek
Gázolás közúton és a sínek között

Lapzártánkkor mindösz-

sze az egyik boltban felej-

tett mobiltelefon bejelen-

tetteltûnésérõl,viszontkét

súlyos balesetrõl is tanús-

kodott az aszódi rendõrõrs

szolgálati naplójának múlt

havirovata.

A Falujárók útján egy idõs
kerékpáros férfi kanyarodott
egy személygépkocsi elé, ami
elgázolta õt. A bagi és az aszódi

vasútállomás között egy 47
éves aszódi férfi a közeledõ
vonat láttán kirohant a bokrok
közül és a sínekre feküdt. Az
öngyilkosság váratlanul érte a
férfi környezetét, a rendõrök
sem szereztek tudomástannak
kiváltó okáról. (A mozdonyve-
zetõ állítólag nemrégiben
Gödöllõ határában vált egy ha-
sonló tragédia ugyancsak vét-
lenszereplõjévé.)

Aszód városközpontjában eladó egy üzleti vállalkozásra vagy
lakáscéljáraegyarántalkalmas ingatlan.Atelekalapterülete270
m ,ebbõlazépület150m .Tel.:06-20-536-8738.2 2

Hévízgyörkönépítési telekeladó.Érd:06-30-9873958

Munkatársatkeresünk!Gödöllõi-aszódiKft.megbízhatómun-
katársat keres hosszú távra. (galván-, vagy festékszórási tapasz-
talat elõny!) Korrekt bérezés, rendezett körülmények. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével mun-
kaidõben8.00-14.00.Tel:28/527-180.

Aszód kertvárosi övezetében eladó vagy kiadó 1982-ben épült,
részben alápincézett, tetõtér-beépítéses, 125 m -es, tetõtérben bõvít-
hetõ családi ház 324 m nagyságú önálló telekrésszel 23 M Ft-ért.
Érd:06-20-950-6012
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