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Megújult a Víztorony melletti játszótér

Amikor minden forint
megtízszerezõdik

A fõvárosi székhelyû

nemrégi-

Re-

ménysugár a Beteg Gyermeke-

kért, a Rászorultakért és a Be-

tegekért Alapítvány

ben megkereste az Országos

Mentõszolgálat aszódi mentõ-

állomását, és a fenti értékhatá-

rig az intézmény szükségletei-

Alapítványi adomány
az aszódi mentõállomásnak

A falak festésére sincs pénz A dolgozók GPS-t– vettek
rõlérdeklõdött. ál-

lomásvezetõ javaslatára a lég-

utak tisztítására szolgáló (és a

vákummatrac üzembehelyezé-

sére is alkalmas) motoros szí-

vót,kétKEDmellényt(amelya

jármûvekbe szorult, feltehetõ-

en gerinc ill. nyakcsigolya-sé-

rülést szenvedett személyek

biztonságos kiemelését és moz-

gatásátsegíti),valaminthárom

KinkaAttila

(folytatása11.oldalon)

Alapítványi közremûködéssel háromszázezer forint
értékben mentéstechnikai eszközöket kapott az aszódi
mentõállomás. Az adományt október 2-án a váci és a du-
nakeszimentõkképviselõivelegyüttvehettékátamegye
északkeleti körzetének mentõtevékenységét irányító
váciOMSZ-állomáson.

Április-májusban, képvi-
selõi tiszteletdíjam felaján-
lásakor még nem hittem
volna, hogy fél év múlva
már állhatnak az új játé-
kok a „bocis” játszótéren.
A Pest Megye Önkormány-
zatától elnyert pályázati
pénz, majd a város számla-
vezetõ bankja, a Raiffeisen
hozzájárulása azonban elõ-
revetítette: teljesülhet a la-
kótelepiekkívánsága.

Persze kellett még ehhez

polgármester fel-

ajánlása,

segítsége és az Aszódi

Tükör szerkesztését végzõ

RH+VIDEO Bt. adománya.

Az összegyûlt 820 ezer forint

elég volt a játszószerek megvá-

sárlására, a telepítésre és az

elsõ minõsítésre. A telepítéshez

szükséges földmunkákat a

Buzás János

Péter Lajosné Magdi

néni

GAVIT vállalta; a segítséget ez-

úton is köszönöm

ésmunkatársainak.

Amit elõszörre elterveztünk,

sikerültmegvalósítani,agyere-

kekmindentbirtokbavettek.A

Huszár Mi-

hálynak

város 80 ezer forinttal járult

hozzá, s a végére tízszer ennyi

lett belõle... S úgy néz ki, ezzel

még nem ér véget a munka. A

már elkészült játszóteret látva

(folytatása10.oldalon)

A szerelésgyorsan zajlott, abetonalap megkötését és a
tereprendezésvégét türelmetlenül várták agyerekek

15 éves
Az Aszódi

Nyugdíjasklub
Hagyományõrzõ

Csoportja

Képes riport a 6. oldalon)

Csapadékvíz-

elvezetési

projekt: a

legrészletesebb
(8. oldal)

Félmillióba

került a

nyitva hagyott

gépjármûajtó
(11. oldal)

„ ”



MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

2

További megtakarítási lehetõségeket kell keresni a kiadási oldalon
Már csak nyolcmillió forint a forráshiány

2007. OKTÓBER

Szeptember6.

Az augusztus 20-i ünnepsé-
gen két kitüntetett nem tudott
jelen lenni, ezért e díjak átadá-
sára a testületi ülésen került
sor. Az elfoglaltsága miatt is-
mét távollevõ csa-
ládtagja a „Tiszta szép váro-
sért”, míg az
„Aszód Városért” kitüntetést
vehetteát.

A képviselõk elfogadták az
önkormányzat elsõ félévi költ-
ségvetésének zárszámadásáról
szóló beszámolót.

a Városháza
pénzügyi ellenõre kiemelte a
Szakorvosi Rendelõintézet fo-
lyamatosan növõ, az ülés idõ-
pontjában 10,5 milliós tartozás-
állományát, valamint a GA-
MESZ anyagbeszerzéseinél ta-
pasztalt többletkiadásokat.
Utóbbiról igazoló jelentést és
intézkedési terv elkészítését
kérteazintézményvezetõjétõl.

Módosították az önkor-
mányzat mûködési forráshiá-
nyának központi támogatással
nem biztosított összegének sa-
ját pénzügyi fedezettel történõ
elõirányzatát.

pénzügyi irodavezetõ el-
mondta: az pályázat fel-
tételeinek szigorodása ellenére
sikerült lecsökkenteni a 36 mil-
liós hiányösszeget és megtalál-
ni a megfelelõ fedezeteket. Az
önhiki-n Aszód végül 30 millió
Ft-ot nyert; a 98 milliós hiány-
ból a feltárt kiadási megtakarí-
tások és a bevételi többletek

Pesti Csaba

Nádasdy Ferenc

Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet,

Szolnoki Ferenc-
né

önhiki

nyománmárcsak8millióFt-ra
nem volt fedezet, amit a Pénz-
ügyi Iroda a további kiadási
megtakarítások felkutatásával
javasoltelõteremteni.

Ezután iskola-
igazgatónak a csoportösszevo-
nások végrehajtásáról szóló be-
számolója, illetve a Szakorvosi
Rendelõintézet II. pályázati el-
járásának napirendje követke-
zett. Mindkét témáról részlete-
sen olvashattak szeptemberi
számunkban. A Rendelõinté-
zet üzemeltetésének jogát el-
nyerõ konzorcium (az Orvosi
Ügyelet Kht., a Medcenter
Egészségügyi Szolgáltató Kft.
illetve az Oxyteam Nemzeti
Sportszövetség Mentõszolgálat
Kft.) vezetõi az intézmény tar-
tozásállományának rendezését
követõenszeptember17-énalá-
írtákaszerzõdést.

A képviselõ-testület kimond-
ta csatlakozását a Bursa Hun-
garica felsõoktatási önkor-
mán

ai-
nak figyelembevételével, vala-
mint a szociális rászorultságtól
függõen a Szociális Bizottság
bíráljael.

A képviselõk korábban dön-
töttek arról, hogy Aszód részt
kíván venni a KMOP

címû pályá-
zaton. a Város-
fejlesztési ésKörnyezetvédelmi

Boda János

Belterü-
leti utak fejlesztése

Kovács Tamás,

yzati pályázathoz. (Errõl
elõzõ számunkban, valamint a

honlapon olvas-
hatnak részletesebben.) A be-
érkezett pályázatokat az okta-
tási tárca bírálati szempontj

www.bursa.hu

Bizottság elnöke elmondta: a
feltételek (meglévõ építési en-
gedélyes terv, legalább 30 mil-
liós beruházás) figyelembevé-
telével a bizottság a Céhmester
és a Galga utca szakaszait java-
solja. A november 16-i határ-
idõvel beadható pályázathoz
már csak az önerõ hiányzik: a
kb. 76 millió Ft értékû beruhá-
zás 30 %-át kitevõ önrészt az
iparterületenmûködõvállalko-
zásoktól remélik. Az elõzetes
egyeztetéseken az érintettek
egyharmada vett részt, de

polgármester infor-
mációi szerint a többiek sem
zárkóznak el az anyagi támo-
gatás biztosításától. A terüle-
ten tapasztalt útbeszakadások
helyreállítását a pályázat be-
nyújtásáigelvégziaváros.

, a FoCo ´98
Kft. ügyvezettje az új városi
honlap beindításának tapasz-
talatairól számolt be. Az
adatok egyeztetésénél és feltöl-
tésénél sok segítséget kapott
Kovács Tamástól, a korábbi
portál gazdájától és Buzás
János polgármestertõl. Sajnos
sok helyrõl, így a Városháza
néhány irodájától még mindig
nem kapta meg a feltöltésre
szánt infókat, az önkormány-
zat részérõl pedig szükség len-
ne egy kapcsolattartó személy-
re, aki koordinálná az adatok
ellenõrzését ill. átadását. Szor-
galmazta az egyes irodák ûr-
lapjainak közzétételét, az aszó-
di vállalkozások számára pedig
megjelenési lehetõséget bizto-

Bu-
zás János

Buzás Zsigmond

sító cégoldal indítását, amely
csekély bevételt is jelentene a
városnak.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása kérésére a grémium
hozzájárult ahhoz, hogy a kis-
térségi szintû felszíni csapa-
dékvíz-elvezetési pályázatot

regisztrálják
a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségnél. Az ehhez szükséges
megvalósíthatósági tanulmány
miatti 5 milliós kiadás váro-
sunkrajutórésze714ezerFt.

A képviselõk a fõépítészi
munkakörbetöltésérepályázat
kiírásáról döntöttek, majd
meghatározták a közmeghall-
gatás idõpontját és helyszínét,
ami október 25-én 18 órakor
kezdõdik a Csengey Gusztáv
ÁltalánosIskolaaulájában.

A képviselõ-testület döntött
arról, hogy a GAMESZ vezetõ-
jének koordinálásával váro-
sunk is részt vesz a a Magyar
Közút Kht. útjainak és parko-
lóinak megt

d
utca és Majna utca közötti út-
szakasz parkosításának és sé-
tálóutcáváalakításánakköltsé-
geit. Bár a lakók 150 ezer Ft ér-
tékû gyeprács beszerzésére
kérték az önkormányzat támo-
gatását, a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság a
terepszemlét követõen úgy fog-

ki-
emelt projektként

isztítására irányu-
ló október 20-i akcióban. (A fel-
hívást lapunk 9 oldalán olvas-
hatják.)

A Kassai köz lakói írásos nyi-
latkozatban vállalták a Nyárá

.



3

Aszód csatlakozott a Kelet-Közép-Magyarországi Területfejlesztési Egyesülethez

Eltérõ megítélés LEADER-ügyben

2007. OKTÓBER

lalt állást: ehelyett zúzottkövet
terítsenek az 1499-es földútra,
amelyen az útlezárás után
megnõ a forgalom. A szükséges
jelzõtáblákkihelyezésétugyan-
csakavárosállja.

A grémium két tartózkodás-
sal tudomásul vette a Szent
Imre úti járdaépítésre elnyert
CÉDE-pályázat támogatási
szerzõdését. A munkára az
AKVÍZ Kft. adta be a legkedve-
zõbb,4,48millióFt-osajánlatot.

jelezte: a 600 ez-
res értékhatár miatt

címzetes fõjegyzõ elmondta,
hogy a szoros pályázati határ-
idõ miatt a legjobb ajánlatot a
képviselõ-testület elfogadta, s e
pályázatnál az aláírt kiviteli,
vállalkozói szerzõdést is csatol-
nikellett.

Az Egyebekben
aTélutcamögötti„Port-

fólió-s” telkek víz- és csatorna-
hálózatának ügyérõl érdeklõ-
dött.Apolgármesterelmondta,
hogy a Galgamenti Víziközmû
Kft. igazgatójával folytatott
egyeztetések eredményeként
az átadás-átvétel befejezéséig –
annak jogi biztosítéka helyett –
almérõtszerelnekavízvezeték-
re. Sándor János az iparterület
rendezésével kapcsolatos mun-
kálatokról elmondta: a GA-
MESZ nem minden feladatot
tudott elvégezni, az AKVÍZ
Kft. pedig 920 ezer Ft-os
(ugyancsak közbeszerzési ér-
tékhatár feletti) árajánlatot
adott. Buzás János szerint fo-
lyamatos, ütemezett munka-
végzésrõl van szó, ami elõre
nem látott, költségnövelõ té-
nyezõket is tartalmaz. Sziget-
vári József és
szorgalmazta a bizottságok
pénzügyi megtakarítás miatti
átszervezését. Kissné Kulybus
Gizella az ügyfélszolgálat info-
kommunikációs akadálymen-
tesítésére kiírt pályázaton in-
dulást ill. az ehhez illeszkedõ
Fõtér-projekt kapcsán egyezte-
tést javasoltatervezõvel.

Sándor János
közbeszer-

zési eljárást kellett volna lefoly-
tatni. Kissné Kulybus Gizella

Szigetvári
József

Gyárfás Zsuzsa

Gyárfás Zsuzsa a víztorony
melletti játszótér eszközeinek
cseréjérõladott tájékoztatást (a
projekt befejezésérõl külön
cikkben olvashatnak). Kovács
Tamás a fõtéri emlékmû ello-
pott pótlását kér-
te. a Napsugár
Óvoda beázásáról, valamint az
evangélikus templom elõtti fõ-
kapun megjelent obszcén feli-
ratok mielõbbi eltüntetésérõl,
valamint a terület közvilágítá-
sának – elsõsorban rongálás
miatti – hiányosságairól szólt.
Elismerõen nyilatkozott a Pap-
földi és a Podmaniczky utca ta-
lálkozásának kivitelezésérõl; a
képetcsakajárdánáltapasztal-
ható szintkülönbség árnyalja.

szerint az átment
forgalom miatt, az érintett ut-
cák védelmére célszerû lenne
útlezárásokat végrehajtani, s
ezutánfelújítaniajárdákat.

A megrongált kandeláberek
betonoszlopra cserélésének öt-
letét nem tart-
ja jó ötletnek – a felháborító
méreteket öltött rongálások
visszaszorítására szerinte a
rendõrségésapolgárõrökfoko-
zott járõrözése jelenthetmegol-
dást, Gyárfás Zsuzsa és Sándor
János szerint viszont térfigyelõ
rendszer kiépítésére lenne cél-
ravezetõ,amirepályázati forrá-
sok is elnyerhetõk. Az újra és
újra összetört, mára javíthatat-
lanná vált kandeláberek he-
lyett addig is ideiglenes meg-
oldást kell találni a közvilágí-
tásra.

A képviselõ-testület elfogad-
ta rendõr õrnagy,
aszódi õrsparancsnok beszá-
molóját a rendõrség 2006. évi
munkájáról. A bûncselekmé-
nyek száma – elsõsor-
ban az alkalmi (bolti ill. a gép-
jármû-feltörést követõ) lopá-
sok miatt, s mindez

. Az autólopások
száma is emelkedett, a jármû-
veket minden esetben megta-

menórájának
Koncz István

Odler Zsolt

Asztalos Tamás

Gódór Ferenc

kissé nõtt

fõként a tu-
lajdonosok könnyelmûségének
eredménye

Szeptember27.

lálták a határban. A tavalyi
aszódi balesetek kétharmada
városunk külterületén történt;
a rendszeres ellenõrzéseknek
is köszönhetõen idén ezek szá-
ma harminc százalékkal csök-
kent. Asztalos Tamás elmond-
ta: a közterületeken elszaporo-
dott rongálások visszaszorítá-
sára a Narancs Frakció

kezdeményez, ahová a
rendõrség és a polgárõrség ve-
zetõi mellett a Tanácsadó Tes-
tület tagjait is meghívják, s fõ
célja egy cselekvési program
kidolgozása lesz. Több képvise-
lõ felvetette a szabálytalanul
közlekedõ ill. parkoló jármûvek
kiszûrésénekfontosságát.

a város-
rendészi munkáról számolt be.
Külön kiemelte a lombégeté-
sek további szabályozásának
valamint a kóbor kutyák befo-
gása érdekében gyepmester al-
kalmazásának szükségességét.
Az elõzõ napirendhez kapcso-
lódva hangsúlyozta: büszke a
több mint ötven fõt számláló
Aszód Galga Polgárõr Egyesü-
letre, melynek tagjai a szûkös
anyagi lehetõségek közepette

emellett a Mély út
és a 3. számú fõút mentén ren-
dezett szemétgyûjtõ akciókból
is aktívan kivették részüket (a
Hotel Csintóig

szemetet szedtek össze).
Szeretnék megoldani a temetõ
állandó õrzését, amihez kérte
az önkormányzat és a lakosság
segítségét.

Kilenc és három tartóz-
kodás mellett a grémium ki-
mondta Aszód csatlakozását a
Kelet-Közép-Magyarországi
Területfejlesztési Egyesület-
hez, melynek célja a térség fel-
zárkóztatása, a vidékfejlesztési
elképzelések megvalósítása. A
szervezet elnöke
kartalipolgármester,kistérségi
elnök, aki elmondta: a bejegy-
zett egyesület alakuló ülésén
három bizottság jött létre. Az
Intézõ Bizottság elnöke

a Szakmai Elõkészítõ
és Operatív Bizottság elnöke

városi
fórumot

Szenoráczki Ferenc

igyekeznek minél több szolgála-
tot vállalni,

több mint 200
zsák

igen

Kovács László

Csiva
Károly,

Bagyin József,
Jamrik

László.

igen nem

Varga Géza

ütemterv
szerint haladtak, technikai
akadályok miatt elhúzódtak a
szerzõdéskötések

nem kap-
tak kellõ információt

egyikük sem
nyert.

Hegyvári László,

néhány fõ alkal-
mazása nem bizonyult sikeres-
nek,

a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke pedig

Az éves tagdíj 10 ezer
Ft. A következõ, új tagokkal ki-
bõvített közgyûlésen lehetõség
nyílikabizottságokfelülvizsgá-
latára.

Hét , két szavazat-
tal, három tartózkodás mellett
elfogadták , a Gal-
gamenti LEADER Akciócso-
port ill. az azt koordináló Gaia
Alapítvány igazgatójának be-
számolóját. Az igazgató szerint
az elõkészületek a tavaly kiírt
pályázatig bezárólag

ám

a Mezõgazda-
sági Vidékfejlesztési Hivatallal,
így a nyertes galgamenti pályá-
zóknak jövõ szeptemberig kell
elszámolniuk a projektjükre
fordított összegekkel. Varga
Géza a 2008 végéig mandátu-
mot kapott s Aszód gesztorsá-
gával mûködõ akciócsoport
munkájának folytatását szor-
galmazta, ugyanakkor sérel-
mezte, hogy a tagok

az új ak-
ciócsoport megalakulásáról. A
jelenlévõ Kovács László (a kar-
tali központtal újonnan alakult
LEADER Akciócsoport vezetõ-
jeként is) ezt cáfolta, majd
hangsúlyozta: a jelenlegi akció-
csoport mûködését tekintve
döntöttek az új, reményeik sze-
rint jobban mûködõ szervezet
életrehívásáról. (Tavalyhárom
aszódi szervezet pályázott a
LEADER-en keresztül EU-s
forrásokra, de

)
a GAMESZ

vezetõje a köztisztasági felada-
tok ellátásáról tartott beszá-
molót. A közcélú foglalkozta-
tottak közül

a csoport többi tagjának
munkamorálját is rontották.
Asztalos Tamás városképi
szempontbólaKondorostériés
a római katolikus templom
melletti szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek áthelyezését

(folytatása4.oldalon)
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Átadták a Szakorvosi Rendelõintézet vagyonát a mûködtetõ konzorciumnak

Nagyobb Fõtér-pályázat, több nyerési esély

2007. OKTÓBER

(folytatása3.oldalról)

kérte. Odler Zsolt az Evangéli-
kus Gimnázium melletti sáros
járdaszakasz tisztítását kérte.
Problémát jelent még a zöld-

hulladék elszállítása, ami nem
kötelezõ GAMESZ-feladat; a
testület megbízta az intéz-
mény vezetõjét a zöldhulladék
begyûjtésének, szakszerû szál-

lításának és elhelyezésének ki-
dolgozásával.

A Fõtér-projektrõl szóló tájé-
koztató keretében
építész ismertette a tervezõi
konzorcium javaslatait. A ver-
senyképes EU-s pályázat érde-
kében a Városháza, a Tiszti
Klubésaközte lévõún. tekepá-
lya tervein kívül

a Sza-
badság tér egészére: a Petõfi u.
1.-re ill. a gyógyszertár épületé-
revonatkozóvázlattervekelké-
szítésével,aTisztiKlubnálmû-
szaki szakértõ bevonásával tör-
ténõ épületszerkezeti felmérés-
sel, valamint hidrogeológiai
vizsgálattal

. (Az elképzelésekrõl
részletesebben Asztalos Tamás
projektvezetõ nyilatkozott la-
punknak.) A vázlattervek elké-
szítésének határideje október
15., a teljes tervdokumentációé
december 15. A tervezési díj
bruttó 5,034 millió Ft, amit a
GAMESZ felhalmozási kiadási
maradványból biztosítanak.
720 ezer Ft értékben terv ké-
szülaVárosházakomplettaka-
dálymentesítésére, amely
ugyancsak a projekt részét ké-
pezi.

A képviselõ-testület a költ-
ségvetési törvényhez igazodva
döntött a Podmaniczky Mûvé-
szeti Iskola idei minõsítési eljá-
rása II. ütemének beadásáról,
majd elfogadta a III. negyed-
éves pénzügyi átcsoportosítá-
sokról szóló elõterjesztést. El-
fogadta a jövõ évi költségvetési
koncepció tervezési feladatait
összegzõ tájékoztatót, csakúgy,
mint Aszód Város Önkor-
mányzatának a

történõ
részvételét. Egy pályázat be-
nyújtásával ugyanis lehetõség
nyílik arra, hogy az idén végre-
hajtott létszámcsökkentések
költségterheinek egy részét az
államviselje.

Jóváhagyta a grémium a
Szakorvosi Rendelõintézet va-
gyonkezelésében lévõ ingó-in-
gatlan vagyonkör átadás-átvé-
telét.

Nagy Gábor

szorgalmazta
a pályázat kiegészítését

két alprojektbe fog-
lalását

létszám-racio-
nalizálási pályázaton

Kissné Kulybus Gizella

címzetes fõjegyzõ elmondta: a
testületi ülés elõtti órákban az
ingatlanbecslõ által megállapí-
tott értékekkel

a mûködtetést 15 év-
re, 2022. szeptember 30-ig el-
nyerõ konzorciumnak. A Ren-
delõintézet

, emiatt
november 1-jén jogutód nélkül
megszûnik. (Ide kapcsolódik,
hogy a grémium a GAMESZ
alapító okiratának módosításá-
hoz is hozzájárult, ami a Szak-
orvosi Rendelõintézet státu-
szánakváltozásaibóladódott.)

A soros testületi ülések ká-
beltelevíziós közvetítésérõl ko-
rábban december 31-ig szóló
szerzõdést kötött az önkor-
mányzat a Galga Televízióval.
Az addig hátralévõ négy közve-
títés pénzügyi fedezetét a mû-
ködési többletbevételbõl bizto-
sítják.

A város döntött a Schwabin-
vestPluszKft.Pestiúti ingatla-
nát érintõ ivó- és tûzivíz háló-
zatszakasz átvételérõl és an-
nak üzemeltetésbe adásáról a
Galgamenti Víziközmû Kft-
nek. Ezután támogatták a
Falujárók útja 5/5. szám alatti
bérlakás lakóinak lakásvásár-
lásiszándékát, illetveegykérel-
met benyújtó házaspár telkére
vonatkozó beépítési kötelezett-
ségmeghosszabbítását.

A Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság összefog-
laló jelentést készített az ipar-
területekrõl. Kovács Tamás bi-
zottsági elnök elmondta:

Erre fordítható
pénzösszegnemállavárosren-
delkezésére, a még eladásra
váró területek értékesítésébõl
kb. 36,2 millió Ft bevételre szá-
míthat a város. A bizottság ja-
vaslata szerint jelenleg a Céh-
mester utca és a Galga utca
útépítésére – tulajdonosi hoz-
zájárulásból biztosított önrész-
szel – benyújtandó pályázatra
célszerû koncentrálni, ami a
Berkes utca és környéke lakói-

átadták az in-
tézményt

január elsejétõl
nem költségvetési szervként
mûködik majd tovább

az
iparterület teljes közmûvesíté-
séhez mintegy 326 millió Ft-ra
lenne szükség.

–A és társai al-
kotta tervezõcsoporttal jól járt
a város, hiszen

– hang-
súlyozta lapunk kérdéseire vá-
laszolva a Fõ-
tér-projekt vezetõje. Nem vélet-
lenül használta az idézett sza-
vakat, hiszen a mai pénzhiá-
nyos idõkben a pályázatok be-
nyújtói felkészültek arra, hogy
a megvalósításra szánt projekt
tartalmát esetleg szûkíteniük
kell. Aszódon ezúttal

az építészcsoport
javaslatára a képviselõ-testület

a fõtér
egészére, mert a volt Tiszti
Klub és a Városháza, valamint
aköztük lévõ telekbeépítésénk
terve
a Fõtér-projekten való sikeres
részvételhez.

A projektkoordinátor el-
mondta: közlekedési szakmér-
nök bevonásával vizsgálják a 3.
számú fõút, a Szabadság tér és
a Deák Ferenc út csomópontjá-
nak bevonását a projektbe. A
parkolási gondok megoldására
a Városháza elõtti le- és felhaj-
tási lehetõséggel
épülne, ami a Podmaniczky-
kastély hasznosítása esetén bõ-
víthetõ lesz a kastélypark felé.
Sajnos a leendõ Korona-ház
átalakításánál

a földszint-
re éttermet, az emeleti helyisé-
gek megközelítésére pedig

terveznek a
jelenlegi bejárat felõl. Az oda el-
képzelt üvegborítás társítása a
patinás épülethez

– különösen
úgy, hogy a pincétõl a padlásig
felderítettnek vélt mûemlék
meglepetésselszolgált.

Nagy Gábor

„mernek és tud-
nak nagyot gondolni”

Asztalos Tamás,

épp for-
dítva történt:

kibõvítette az akciótervet

kevésnek bizonyult volna

mélygarázs

a pince és a pad-
lás nem beépíthetõ;

kül-
sõ lépcsõt ill. liftet

nagy szak-
mai kihívást jelent

–A Mûemlékvédelmi Hivatal
által elõírt falkutatás során a
szakemberek

találtak – mondta Asz-
talos Tamás. – Eszerint valószí-
nûleg

van dol-
gunk, tehát a volt Tiszti Klub
alapjai közel egyidõsek az
aszódikastélyokkal.

A Szabadság téren tervezett
jelentõs átalakítások a világhá-
borús emlékmûvet is érintik.
Az annak idején politikai okok-
ból felálított, s ugyancsak ilyen
megfontolásból el-, majd visz-
szahelyezett mûalkotást a ter-
vek szerint a temetõ alsó bejá-
ratánál helyeznék el. Az ezzel
járó térkialakítással

fogadná a sírokhoz
látogatókat.AsztalosTamásel-
mondta: a II. világháború elõtt
Podmaniczky nevet viselõ Sza-
badság tér „visszakeresztelé-
sét” és egy új szobor elhelyezé-
sét is tervezik, hiszen

A Fõtér-pályázatra készülõ
terveket az október 25-i köz-
meghallgatáson szeretnék be-
mutatni, amit késõbb a város-
központi üzletek egyikének ki-
rakatában is megtekinthetnek
az érdeklõdõk. A projekt veze-
tése tervezi az egyeztetést és
véleménycserét az emlékmû
áthelyezése illetve a tér kialakí-
tása tekintetében az érintett
egyházakkal, a civil szerveze-
tekkel és a Tanácsadó Testület
tagjaival, de természetesen
minden aszódi és Aszódot sze-
retõ ember véleményét szíve-
senfogadják.

csehsüveges bol-
tozatot

barokk alapokra épült
klasszicista épülettel

méltóbb
környezet

Aszód a
nemesi családnak köszönhetõ-
en indult fejlõdésnek s kapott
mezõvárosirangot.

H.Sz.

Új elemekkel bõvült
a Fõtér-projekt
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nak panaszait is enyhítené.
Buzás János polgármester
egyeztetést folytatott az érin-
tett vállalkozókkal, akik

Van
olyan iparterület, amelynél a
kijelölt vevõvel nem jött létre a
szerzõdéskötés, viszont új vevõ
tûntfelaláthatáron.

javaslatára az önrész
maradékát az önkormányzat

a késõbb értékesí-
tésre kerülõ iparterületekbõl
származóbevételterhére.

Gyárfás Zsuzsa a Zöld Út
Programróltartottösszegzõtá-
jékoztatót, amelynek koncep-
cióját már beadták. Négy szer-
vezettel kötöttek partnermeg-
állapodást, köztük az Aszódi
Kistérségi Társulási Tanáccsal
(Pest Megye Önkormányzatá-
val pedig folyamatban van).
Elõbbi a Nevelési Tanácsadót
tartja fenn, s nyertes pályázat
esetén az intézmény új helyre
költözne; utóbbi pedig a Petõfi
SándorGimnáziumot (atervek
szerint a Rákóczi úti iskolaépü-
letben tervezett

felesleges energiáját
).

Nyertes pályázat esetén a kivi-
telezési összeg 494 millió Ft,
aminek75millióFtazönrésze.

A grémium jóváhagyta Dány
csatlakozását a Pest és Nógrád
Megyei Regionális és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati
Társuláshoz. Ezután a Béke
kert rehabilitációs terve követ-
kezett. Gyárfás Zsuzsa szerint
utóbbira hamarosan megjele-
nik egy pályázat, ezért szorgal-
mazta az elõkészítõ munka be-
indítását, és kérte a Városfej-
lesztési Bizottságot a pályázat
elõkészítésének ütemtervére
és a projektvezetõ személyére.
(A rendezési tervet tavaly
augusztus 31-ig kellett volna
elkészíteni. Ez
korábbi fõépítész feladata volt,
ez azonban elmaradt.) Buzás
János szerint a felmondott fõ-
építész a bölcsõdeprojektnél
adódottpluszfeladatokmiatt is
csúszott a feladat teljesítésével,

a 20
milliós önrészbõl kb. 8 milliót
tudnának biztosítani.

Szigetvári
József

megelõlegezi

napkollekto-
rok az
uszoda fûtésére fordítanák

Jánosi János

Állásajánlat
1.

belsõ
ellenõrtkeres

Feltételek:

Elõnytjelent:

2.

gaz-
dálkodási feladatok ellátá-
sára adócsoportjához mun-
katársatkeres.

Alkalmazásifeltételek:

Elõnytjelent:

Az alkalmazás feltétele
azerkölcsibizonyítvány.

Jelentkezés kizárólag pos-
taiúton:

Határidõ:

Aszód Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala
kapcsolt munkakörben

(
személyzeti feladatok

ellátása).

Szakirányú felsõfokú iskolai
végzettség,vagy
más felsõfokú iskolai vég-
zettségésa193/2003.(XI.26.)
Korm. rendelet 11. §-ban
meghatározottképesítés
okleveles pénzügyi revizor,
vagy
költségvetésiellenõrivagy
mérlegképes szakmai képe-
sítésés
legalább 2 éves köztisztvisel-
õi ill. közalkalmazotti jogvi-
szony megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy
számvitelimunkakörben.
Word, Excel felhasználói is-
meret.
FizetésaKtv.alapján.

költségvetési, ellenõrzési
gyakorlat
mérlegképes végzettség
államháztartásiszak
személyzeti, munkaügyi
munkakörben jártasság, sze-
mélyzetiszakképesítés

Aszód Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala
kapcsolt munkakörben

középiskolaivégzettség
mérlegképes könyvelõi képe-
sítés,
5évesszakmaigyakorlat
Word, Excel felhasználói
ismeret

költségvetésigyakorlat
mérlegképes végzettség
államháztartásiszakon.

A pályázathoz kérjük csa-
tolni:

szakmaiönéletrajz
bizonyítványokmásolata

2170Aszód,Pf.44.
a megjelenéstõl

számított15nap.

kapcsoltmun-
kakör:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ezért a szerzõdés
történõ felbontását

javasolta, amit a testület egy-
hangúlagelfogadott.

Aszód csatlakozik a Galga-
mácsa gesztorságával a Kör-
nyezet és Energia Operatív
Program keretében indult pro-
jekthez. A a szennyvízelvezetés
és -tisztítás kategóriában zajló
kétfordulós pályázaton kilenc
másik település egyikeként
résztvevõ aszódi önkormány-
zat 4,6 kilométernyi csatorna
megépítését szeretné megvaló-
sítani. A beadási határidõ októ-
ber 25.; a képviselõk Galga-
mácsa kérésére hozzájárultak
ahhoz,hogyaterveket

A képviselõk hozzájárultak a
Maros-Virág Bt. kérelméhez;
eszerint a vállalkozás decem-
ber 3-tól 24-ig 100 ezer Ft hely-

közös meg-
egyezéssel

aprojek-
tetelõkészítõcégekkészítsékel.

foglalási díjat fizet a Profi áru-
ház melletti közterületen vég-
zendõkarácsonyfaárusításért.

A bölcsõdeépítéssel kapcso-
latban több, a területen álló ga-
rázs megvásárlására van szük-
ség. A polgármester elmondta:
egy tulajdonossal már szerzõ-
dést kötöttek, két másik tulaj-
donossal pedig folynak a tár-
gyalások.Együres,nemmegfe-
lelõ mûszaki állapotú garázs
megszerzése érdekében meg-
küldték a kérelmet a HM In-
gatlankezelési Hivatal vezetõ-
jének.

A képviselõk felhatalmazták
a polgármestert, hogy tárgyal-
jon a Tüdõbeteg-gondozó Inté-
zet mûködtetését is átvállaló
konzorciummal az épület aka-
dálymentesítésére benyújtha-
tó pályázat önrészének bizto-
sításáról.

VázlattervatervekszerintaZöldÚtProgrambanmegújuló
SzivárványÓvodárólésaRákócziútiiskolaépületrõl

Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

tart a Csengey Gusztáv Általános Iskola
aulájában.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

október 25-én, csütörtökön

18 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST



Szeptember 29-én különféle színes népviseletekbe öl-
tözött idõskorúak és vendégeik ünnepelték az Aszódi
Nyugdíjas Klub Hagyományõrzõ Csoportja fennállásá-
nak15.évfordulóját.
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Együtt sírtak, együtt vigadtak
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Takács Lajosné

Buzás
János Edelmann
György

Tóth Gézáné Sárika

összeálltak és elkezdték megta-
nulni a dalokat, táncokat.

aratási há-
laünnepség, szüreti mulatság,
fonó, galgamenti lakodalmas,
kukorica- és tollfosztás.

klubelnök
meghatottan köszöntötte a
Tiszti Klub nagytermébe zsú-
folódott tömeget,köztük

aszódi és
kisnémedi polgármes-

tert, valamint Turától Valkóig,
Kisnémeditõl Kartalig nyolc
partneregyesület tagjait. Kü-
lön köszönetet mondott az
aszódi önkormányzatnak az
anyagi támogatásért; enélkül
nem tudtak volna méltón meg-
emlékezniajelesévfordulóról.

, a Ha-
gyományõrzõ Csoport vezetõje
felidézte a 90-es évek elejét, mi-
koranyugdíjasklubakkori tag-
jai addig-addig beszélgettek a
lassacskán feledésbe merülõ
hagyományokról, míg végül

Az
idõk során sokféle mûsor ke-
rült a repertoárba:

Sok
meghívást kaptak, kinyílt a
világ elõttük, még Nyárádsze-
redára is eljutottak. Mindenhol
szívesen fogadták õket, olykor
szívszorító élményekben volt
részük. Energiájuk nem merül
ki a népdalok, népies versek
táncok elõadásában: vannak
versíró, gobelinezõ, sõt võfély-
kedõtagjaikis.

–Köszönöm a csoport tagjai-
nak a munkát – mondta befe-
jezésül elérzékenyülten Sárika
néni. – Mindig jól tudták:

akár hõség van, akár esik
vagy havazik. További sikeres
folytatástkívánoknekik!

Buzás János polgármester
hangsúlyozta: a Hagyomány-
õrzõ Csoport sikeres 15 éve

a mai civil élet szereplõi
számára. Látja, hogy a szeretet
árad az ünnepi pillanatokat
egymással megosztó idõs em-
berekbõl, akik nemcsak Aszó-
donélõsorstársaikkal,deakör-
nyezõ településeken mûködõ
nyugdíjasklubokkal is felvet-
tékakapcsolatot.

Az ünnepi beszédek után
Takács Lajosné, Tóth Gézáné
és Buzás János oklevelet adott
át a csoport legaktívabb tagjai-
nakéstámogatóinak.AHagyo-
mányõrzõk virággal és aján-
dékkal köszöntötték vezetõjü-
ket, majd így tettek a vendég
csoportok képviselõi is. Ezután
a Hagyományõrzõ Csoport be-
mutatta jubileumi mûsorát,
amit a vendégek fellépése kö-
vetett. Az ízletes vacsora után
zenés-táncos mulatság vette
kezdetét.

Szerkesztõségünk egészsé-
get és további sikereket kíván a
HagyományõrzõCsoportnak!

ha
hétfõ, akkor próba van öttõl
hétig,

ki-
emelkedõ és követendõ példát
mutat
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ISMÉT NYERT
EGY SZERENCSÉS VÁSÁRLÓNK!!!

Örömmel COOP üzletláncadunk tájékoztatást arról, hogy a

„

meg

az egyik .

Csókolom! Itt lehet egymilliót nyerni?”
nyereményjáték sorsolásán egy ikladi vásárlónk,

Király Zoltánné nyerte

1.000.000,- Ft-os bankkártyát
Gratulálunk a nyertesnek!

Ismét              nyereményjáték indul!!!
Vásároljon augusztus 29. és október 29. között

Kisorsolásra kerülõ nyeremények:

legalább 3000,-Ft értékben
(a blokk hátuljára írja rá nevét, címét és dobja be az üzletben kihelyezett szerencseládába)

és akár forinttal is gazdagabb lehet!EGYMILLIÓ

6 db 1.000.000 Ft-os bankkártya, 30 db 100.000 Ft értékû COOP utalvány

„Szomszédoljon Ön is! Megéri.”

T Ö R Z S V ÁS Á R LÓ I  H Í R EK
A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött

pontok mennyiségérõl az alábbi zöld számon érdeklõdhetnek:ingyenes

06-80-870-220

ÚJ AKCIÓ október 17-tõl 29-ig!
Knorr kocka tyúk-,erõleves120+40 g Tchibo Family kávé+bögre 3x250 g
Knorr tyúkhúsleves csigatésztával 56 g Biopon takarék. norm.,color 2 kg
Univer mustár 160 g Pur extra mosogatószer lemon ut. 0,5 l
Balfi ásványvíz dús,mentes 1,5 l COOP tejföl 20% 175 g
Coca-Cola,Fanta narancs Alpesi+Kalocsai mix szalámi 75 g
Amstel sör 0,5 l Linco Family margarinkrém 500 g
Kõbányai sör 0,5 l Pöttyös Óriás Túró Rudi 51 g
Lipton green label tea 37,5 g Kegyeleti mécses gömbölyû,kicsi
Milyo papírzsebkendõ 100db 3 rétegû Sárga üveg mécses 6,5cm

259,-Ft 1149,-Ft

149,-Ft 669,-Ft

149,-Ft 179,-Ft

79,-Ft 79,-Ft

199,-Ft+ü. 219,-Ft

119,-Ft+ü. 199,-Ft

99,-Ft+ü. 99,-Ft

179,-Ft 59,-Ft

99,-Ft 65,-Ft

visszaváltható
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Együttmûködés és ellentétek a Társulási Tanács ülésein

Csapadékvíz-elvezetési projekt: a legrészletesebb

2007. OKTÓBER

Az Aszódi Kistérség telepü-
léseit érintõ két legjelentõsebb
pályázat egyike a kistérség fel-
színi csapadékvíz-elvezetésé-
nek teljes megoldására vonat-
kozik, a Fõtér-projektként is-
mert pályázati program pedig
az egyes települések központi
részeinek rehabilitációját illet-
ve fejlesztését célozza meg. Elõ-
ször az e projektekkel kapcso-
latoshírekfelõlérdeklõdtünk.

–A felszíni csapadékvíz-elve-
zetésprogramjátkb.hároméve
indítottuk el – mondta

. – Idõközben elkészült a
környezetvédelmi hatástanul-
mány és az elõzetes megvaló-
síthatósági tanulmány. Öröm-
mel jelenthetem, hogy

Ez persze
még nem jelent biztos sikert,
ugyanakkor nagyon nagy lé-
pést tettünk elõre, mert igen
sok pénzt költöttünk a projekt
elõkészítésére, s jelenleg nincs
akistérségünkben

kidolgozott terv. A Fõ-
tér-projekt esetében nem ter-
vezzük kistérségi szintû pályá-
zat benyújtását, de az azon in-
dulóönkormányzatoknak–ko-
rábbi állásfoglalásunknak
megfelelõen – kiadjuk a támo-
gató nyilatkozatot. Ugyanak-
kor dédelgetett álmunk egy

Aszódon, ahol a kistérségi
irodát, a pedagógiai szakszol-
gálatot és a családsegítõ szol-
gálatot egy helyen mûködtet-
hetnénk. Ennek megvalósítási

Kovács
László

szeptem-
ber 24-én sikeresen regisztrál-
tuk a pályázatunkat.

ennél részle-
tesebben

ön-
álló kistérségi központ létreho-
zása

lehetõségeirõl nemrégiben
egyeztettünk Aszód polgár-
mesterével.

Az Aszódi Kistérség felszíni
csapadékvíz-elvezetési pályá-
zatának esélyeit a kistérség el-
nökeszerintmamégnemlehet
biztosan megítélni. Tudomása
szerint a pályázat kiírói erre a
jogcímre három projekt támo-
gatását tervezték, s ugyaneny-
nyi induló volt – tehát néhány
héten belül kiderül,

A sikeres pályázat ér-
dekében a projekt tartalmát
idõközben

megol-
dására. (A korábbi, közel nyolc-
milliárd forintot igénylõ elkép-
zelések szerint a bel- és külte-
rület mellett a Galgamenti ke-
rékpárútra is pályáztak volna,
de ez utóbbi elõkészítése – a fo-
lyó menti területek tulajdoni
rendezése miatt – hosszabb
idõt igényel. A pályázatból eb-
ben a körben a külterületekre
vonatkozó terveket is kivet-
ték.) A támogatásra benyújtott
projekt értéke közel 4,6 mil-
liárd Ft, ebbõl a kistérségi Ta-
nács 15 % önrészt vállalt. Ha a
kistérség nyer, a pályázati ösz-
szeget

használják fel: a legjelentõsebb
beruházásTuraésKartal terü-
leténvárható.

kinek mi-
lyen minõségû a pályázati
anyaga.

lecsökkentették a
belterületi vízelvezetés

nem lakosságszám, ha-
nem mûszaki tartalom alapján

–Az elmúlt közel egy év
tükrében hogyan foglalná
össze a Kistérségi Tanács
munkáját?

–Vannak területek, amelye-
ken kistérségi szinten együtt
tudunk mûködni és gondol-
kodni. A legfontosabb, hogy

Aszódnak segíte-
nünk kell például az építészeti
hatósági többletfeladatok ellá-
tásánál. Annyi változás és új
dolog várható, hogy elõre nem
lehetmindentbiztosanmonda-
ni, de

Ha azt akarjuk, hogy ez a
36 ezer ember építési ügyek-
ben vagy a az okmányirodán
gyorsantudja intézniazügyeit,

Év elején, az Aszódi
Rendelõintézet akkor még
megoldatlan ügyének kistérsé-
gielõterjesztésénél

mert az elõké-
szítés hiányos volt, s a polgár-
mesterek nem láthatták, kö-
zéptávon milyen megoldása
lesz az ügynek. Olyan megala-
pozott kérésekkel kell elõállni,
amelyekjólátláthatók.

Az aszódi kistérségi iroda
ülésterme a tanácsüléseken fo-
lyó egyeztetések mellett olykor

is színtere, s
úgy hírlik: a kilenctagú polgár-

közös érdekek mellett hozzunk
döntéseket.

megvannak az irányelve-
ink.

kistérségi szinten, közösen kell
segíteni.

nemlehetett
jó döntést hozni,

kemény hangvételû vitáknak és
szóváltásoknak

mesteri testület

–Én úgy látom, hogy a konf-
liktus az elnökválasztást meg-
elõzõen, egyes polgármesterek

kezdõdött – mondta Kovács
László. – Szerintem ezt a kis-
térséget

Erõs
„össztûz” alatt állok, de szá-
mítson erre, aki ilyen posztra
kerül. Azt viszont nagyon saj-
nálatosnak tartom, ha olyan
embereketpróbálnakmegpoli-
tikailag megpecsételni és vá-
lasztópolgáraik elõtt ellehetet-
leníteni, akik hosszú évek óta
irányítják településüket. Ez
nem szerencsés és nagyon elhi-
bázott lépés – csakúgy, mint a
néhánygalgamentipolgármes-
ter által folytatott

– konkrétan a LEADER
Akciócsoport megalakulásá-
nak körülményeire gondolok.
Úgyvélem,mindenpolgármes-
ter saját felelõssége, mit mond
asajáttelepülésén.

A kistérség mûködésével
kapcsolatban olykor Kovács
László ishallmendemondának
ítélt híreket, de ezekre nem na-
gyon szokott adni, mert a ta-
nácsülésen történteket tartja
mérvadónak. Sajnos az orszá-
gos politikai helyzet leszûrõdik
a kistérségre, s ezzel nagyon
nehéz mit kezdeni, jelentette
ki. Hangsúlyozta, hogy aki ed-
dig segítséget kért tõle, annak
igyekezett és ezután is igye-
kezni fog segíteni, ugyanakkor

min-
den,aszemélyét illetveakistér-
séget érintõ alaptalan híresz-
telésre.

két részre sza-
kadt.

politikai „megbélyegzésével”

nem szabad politikai
szempontból kezelni.

félretájékoz-
tatás

határozottan reagálni fog

H.Sz.

A 2006. október 1-jei önkormányzati választások ered-
ményeként az Aszódi Kistérség több településén vezetõ-
váltástörtént,amiegyúttalaKistérségiTársulásiTanács
összetételét is megváltoztatta. A Tanács folytatta az elõ-
zõ önkormányzati ciklusban projektbe formált elkép-
zelések megvalósítását, emellett újakkal gyarapította
azok számát. Az elért eredményekrõl és új tervekrõl
rendszeresen beszámolunk lapunk hasábjain –

kartali polgármestert, a Kistérségi Társulási Ta-
nács elnökét ezúttal a polgármesterek ta-
nácskozásain és olykor azokon kívül is tapasztalható
településvezetõiellentétekrõliskérdeztük.

Kovács

László

(képünkön)

regionálisregionális

KÖVETKEZÕ
lapzárta:

megjelenés:

november 7.

november 15.
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A Társulási Tanács szeptember 19-i ülésérõl

2007. OKTÓBER

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulásaTanácsaelfogadtaaTár-
sulási megállapodás kiegészí-
tését, valamint a költségvetési
szervei alapító okiratának, sza-
bályzatainakmódosítását.

A Tanács megismerte a Kis-
térségi Iroda belsõ ellenõrzési
vezetõje által kidolgozott közös
feladatellátásra vonatkozó sza-
bályzatot, azaz a belsõ ellenõr-
zési kézikönyvet, amely tartal-
mazza a társult önkormányza-
tokra vonatkozó egységes eljá-
rásrendet.

A Közoktatási Törvény leg-
újabb módosítása elõírja, hogy
az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell a
gyermekek, tanulók esély-
egyenlõségét szolgáló intézke-
déseket. Miután az Aszódi Kis-
térségben a társult önkor-
mányzatok – Bag képviselõ-
testülete kivételével – közös,
kistérségi intézkedési terv ké-
szítése mellett döntöttek, így

az esélyegyenlõségre vonatko-
zó kiegészítéseket is szükséges
kistérségi szinten összefog-
lalni.

A Tanács határozatban fo-
gadta el a Közoktatási intézke-
dési terv településenkénti
esélyegyenlõségi tervekkel való
kiegészítésérevonatkozó javas-
latot.

2007 februárjában jelent
meg az Egészségporta Egyesü-
let pályázati felhívása, mely-
nek célja egy Kistérségi Nép-
egészségügyi Modellprogram
létrehozása. A Társulási Ta-
nács döntött a „Partnerség az
egészségért” pályázati felhí-
vásra történõ jelentkezésrõl. A
társult önkormányzatok vál-
lalták, hogy a kistérségi egész-
ségfejlesztési koncepció kidol-
gozásában részt vesznek, an-
nak megvalósításában együtt-
mûködnek. Augusztus végén
az Egészségporta Egyesület és
a Társulás együttmûködési
megállapodást kötött, melyben

a felek vállalják, hogy az egész-
ségtervek, egészségképek,
egészségfejlesztési projektek
területén együttmûködnek a
megállapodás hatálya alatt, és
az ezen tárgyakban kiírásra
kerülõ pályázatokban közösen
vesznekrészt.

A projekt keretében az
ÁNTSZ Közép-Magyarországi
Regionális Intézete munkatár-
sai helyzetelemzést készítettek
az Aszódi Kistérség lakosságá-
nak általános egészségi állapo-
táról. Ez az egészségkép meg-
határozza a kistérség egészség-
fejlesztésistratégiájánakirány-
vonalait, és segít egy releváns
egészségtervkialakításában.

ATársulásiTanácselfogadta
a kistérségi egészségterv készí-
tésérõl szóló beszámolót, vala-
mint a kistérség területén élõ
lakosság egészségi állapotáról
szóló helyzetelemzést. (A kis-
térségegészségképe

olvasható.)

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-

a

oldalon

http://aszodikisterseg.hu/
file.php?file_id=485

Közös kistérségi
ügyfélszolgálat indult

Három hálózat képviselõi segítenek

TiszteltPályázók!
Az Aszódi Kistérségben mû-

ködõ három hálózat (Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium, Önkormány-
zati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium) elindítja közös
ügyfélszolgálatát.

Célunk, hogy szakmai ta-
nácsadással segítsünk minden
potenciális, illetve már nyertes
pályázótazalábbitémákban:

vállalkozásfejlesztési
pályázatok

+

+

+

jeremietípusúpályázatok
nonprofitszervezeteket
támogatópályázatok

+

+

+

államitámogatások
mezõgazdasági
támogatások
vidékfejlesztésipályázatok

AszódiKistérségÖnkormány-
zatainakTöbbcélúTársulása

–KistérségiIroda
2170Aszód,KossuthL.út59.

mindenkedden13-17óráig

Cím:

Ideje:

sulása és Aszód Város Önkor-
mányzata együttmûködési
megállapodást írt alá abból a
célból, hogy Aszód városa által
az EGT/Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok keretében be-
nyújtandó címû pá-
lyázatbanmeghatározottegyes
pályázati célokat együttmû-
ködve valósítsák meg. A pro-
jekt célja a környezettudatos
nevelés közös együttmûködés-
sel történõ elõsegítése az óvo-
dátólazáltalánosiskolavégéig.

A Társulási Tanács tagjai
meghallgatták
elnök beszámolóját az kistér-
ség települései felszíni vízelve-
zetésiprojekttervekiemeltpro-
jektként történt regisztrációjá-
ra vonatkozó elõkészítõ mun-
kákhelyzetérõl.

„Zöld út”

Kovács László

ATársulásiTanácsüléseirõl,
akistérségbenzajlóaktuális
eseményekrõléspályázati
lehetõségekrõlbõvebbenaz

AszódiKistérség
Önkormányzatainak
TöbbcélúTársulása

honlapjánolvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu)

JuhászBálint DeákIstvánné SzlucskaPálné
ÚMFTtanácsadó(NFÜ) HVIvezetõ(FVM) ÖTMkoordinátor
Aszódikistérség Aszódikistérség Aszódikistérség
06306601374 06209251090 06309523279

juhasz_balint@nftkmr.hu
deak.istvanne@gmail.com

szlucskanekati@invitel.hu

regionálisregionális

Országosszemétgyûjtõ akció:

Várjákazaszódi
jelentkezõket

As

Várjuk azoknak a csoportoknak, baráti társaságoknak, civil
szervezeteknek és minden olyan magánszemélynek a jelentke-
zését, akik számára fontos a közutak tisztasága, valamint lakó-
helyük és környezetük tisztaságáért hajlandók pár órát áldozni
sajátszabadidejükbõl.

A közútkezelõ minden jelentkezõ számára térítés nélkül bizto-
sítja a védõkesztyût, a láthatósági mellényt és a szemétgyûjtõ
zsákokat.

Várjuk minden érdeklõdõ és tenni akaró személy jelentke-
zését. Jelentkezni lehet GAMESZ vezetõnél
(Tel.:28/500-550,e-mail:

Hegyvári László

zód Város Önkormányzata csatlakozási szándékát
nyilvánította a Magyar Közút Kht. szervezésében októ-
ber 20-án, szombaton 8 és 14 óra között lebonyolításra
kerülõországosszemétgyûjtõakcióhoz,melynekcéljaaz
utak,parkolók,útmentiterületekmegtisztítása.

gamesz@agamesz.axelero.net).



Pályázatifelhívás
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet elemei-

nek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel kap-
csolatos feladatok ellátása, koordinálása, irányításának ellátása érdekében
pályázati felhívástteszközzéAszódVárosÖnkormányzatPolgármesteriHivatal

munkakörénekbetöltésére.
Amunkakör

- egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezet-
építõ,magasépítõüzemmérnöki)

- fõiskolaiszintûszakképzettség; településmérnöki(városgazdaságimérnöki)

-szakképzettséget igazolóokiratokmásolata
-erkölcsibizonyítvány
-szakmaiönéletrajz

aKtv.alapjan
Érdeklõdni leheta28/500-666telefonszámon(polgármesternél, jegyzõnél)

2170Aszód,Szabadságtér9.

mûszaki irodavezetõi

apályázati elbírálástkövetõhó1.napjától tölthetõbe.

Pályázatifeltételek:

Apályázathozcsatolnikell:

Bérezés:

Postacím:
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Megújult a víztorony melletti játszótér - rongálják a másikat

Amikor minden forint megtízszerezõdik

2007. OKTÓBER

(folytatásaz1.oldalról)

többen újabb segítséget aján-
lottak, így remélem, hamaro-
sanújabb játékokkalgyarapod-
hat a tér. Addig is a gyerekek
nevébenköszönömasegítséget
mindazoknak, akik a jó célt lát-
va szívesen, önzetlenül segí-
tettek.

önkormányzatiképviselõ
*

Jó látni, hogy a játszótér el-
készülte óta a korábbinál is
többgyermekésszülõ látogatja
a teret, a játékokat még sötéte-
déskor is használják a kicsik.
(A vadonatúj szemétgyûjtõ is
gyorsan megtelt – jó lenne
gyakranüríteni,hogyakörnye-

GyárfásZsuzsa

ben, a Falujárók útja 5/3 és 5/4
mögötti játszótéren nemrégi-
benvégzettvandálpusztítás is-
meretében ezzel kapcsolatban
sokan pesszimisták.

mondják, s talán iga-
zuk is van, de a kerítésre nincs
pénz, ha pedig mégis lenne, in-
kább további eszközökre, eset-
leg ütésálló burkolatra kellene
fordítani. (Sajnos a rongálásra,
pusztításra hajlamos fejekben

)
*

Egyik kedves olvasónk több
gyermekes szülõ nevében, ki-

Be kellene
keríteni,

egyébként sem lehet kerítések
emelésévelrendettenni...

– újabb sarkalatos pontot je-
lent: enélkül

a játszóte-
retazaztlétrehozóközösség.)

– véli olvasónk. Sajnos
ebben nem lehetünk biztosak,
de

az ellopott vagy megrongált
eszközökpótlása, javítása.

Mint írja, a nagyobb gyere-
keknek

Ha a lakók
rászólnak a Vízházra felmászó,
a porolót kirángatni szándéko-
zó gyerekekre, azok

. A lakók sze-
retnék, ha az illetékesek lega-
lább megtisztítanák a Vízház
környékét és elbontanák a
rossz, balesetveszélyes kerítést.
(Tudomásunk szerint az em-
lített romos épületet valaki ko-
rábban szerette volna megvá-
sárolni a vízszolgáltatótól, si-
kertelenül. Az épület állaga az-
ótatovábbromlott...)

Afentisorokalapjánajátszó-
terek környékén is van felada-
tuk az illetékeseknek –

Sajnos nem lehet
minden utcasarokra és térre
rendõrt vagy polgárõrt állítani,
a rongáló, rendbontó gyerekek
nevelésének pedig

S ne feledjük: a rongálások-
kal, az oda nem figyeléssel is
„megtízszerezõdik a forint” –

*

csak saját felelõs-
ségére tarthatja fenn

„Régen volt a lakótelepnek
karbantartója (Szepi, Zupkó
bácsi), most is jó volna, akkor
nem lopnák el a hintatámasz
gerendát, a lépcsõ melletti vas-
korlátot és a szennycsatorna fe-
dõket.”

talán hamarabb megtörtén-
ne

nincs hol kiadni az ere-
jüket,cigiznek,ordítoznak,ron-
gálnak esténként.

megdobál-
ják az ablakokat

de a la-
kóknak és mindenekelõtt a szü-
lõknek is.

nem a közte-
rület jelentmegfelelõszínteret.

csaképpenakiadásioldalon...
H.Sz.

Továbbraisvárjuk
felajánlásaikataz

számlaszámára:
11742166-20005849

Víztoronymelletti játszótér

AszódVárosértAlapítvány

Jelige:

Az új játszótéren kora este is nagy a nyüzsgés

Fotó: Hídi Szilveszter

zet tiszta maradjon.) Persze
örülnénk, ha a felállított eszkö-
zök

de a lakótelep déli végé-
több generációt is kiszolgál-

nának,

nyomtatott fotókkal együtt el-
küldött levelében a fent emlí-
tett déli játszótérnél tapasztalt
tarthatatlan állapotokról, ron-
gálásokról írt. Annak elemeit –
amelyekenannakidején

is játszottak – több mint két
éve cserélték le (ugyancsak
EU-s szabványnak megfelelõ,
depl.aháttámlanélkülihinták
esetében biztonsággal csak a
nagyobb gyerekek által hasz-
nálható) új játékokra. A

eltüntetését sokan fájlal-
ják, de az új szabványnak meg-
felelõ játékok kialakítását (pl. a
homokozó éles, lekerekítetlen
szélei) is kifogásolják. (Igazuk
van, az EU-s szabvány sem tö-
kéletes, viszont már
csak az ilyen, bevizsgált és mi-
nõsített játszóterek maradhat-
nakaközterületeken.Abevizs-
gálás –

amost
harmincas éveikben járó fiata-
lok

hajó-
hinta

2008-tól

ami persze pénzbe kerül
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(folytatásaz1.oldalról)

méretbenkét-kétgarnitúra

maszkot szerzett be

la-

ringiális

az alapítvány. Ezen eszközök-

kel az aszódi KIM-kocsi (Kie-

melt Mentõegység) felszerelt-

ségét javítják. Aszódon a men-

tõkön nincs orvos, de a sze-

mélyzetet kiképezték az élet-

mentõ eszközök

kezelésére, így az

új eszközöket természetesen

õkisalkalmaznitudják.

Sajnos a mentõállomáson

dolgozók munkakörülményei-

nek javítására a feni nagylelkû

adomány is csepp a tengerben.

Köztudott, hogy az OMSZ óri-

ási forráshiánnyal küzd, s ez a

Baross utcai épületen is meg-

látszik. Kinka Attila elmondta:

a helyiségek falait utoljára

festettékki,az

épület tetõszerkezetét és eresz-

csatorna-rendszerét pedig

megette az idõ vasfoga. A mun-

és a plusz

gyógyszerek

a

80-asévekvégén

Kinka Attila
az adomány egy részével

Alapítványi adomány
az aszódi mentõállomásnak

A falak festésére sincs pénz A dolgozók GPS-t– vettek
katársak nemrégiben

egy mûholdas

helyzetmeghatározó eszközt,

amely a KIM-kocsi gyor-sabb

helyszínrejutásátsegíti.

Minden segítséget örömmel

és köszönettel fogadnak – s

persze

a településeken

nyíló

értesítést, le-

hetõség szerint térképet vár-

nak az érintett polgármesteri

hivataloktól. A mentõsök hely-

ismeretben is igyekeznek nap-

rakészek lenni, de a 104-es

számra befutó hívásokat

Vácott fogadják, s az onnan ka-

pott riasztás esetén olykor gon-

dot okoz az ismeretlen mentési

helyszínek hollétének gyors ki-

derítése.

a saját

pénzükbõl vettek

vanvalami,aminemke-

rülne pénzbe:

új utcákról illetve utca-

név-változásokról

Aszerzõfelvétele

H.Sz.

Mi sem vigyázunk az ér-
tékeinkre, a bûnözõk pedig
árgus szemekkel figyelik,
mikor és hol adódik alka-
lom kevésbé kockázatos
zsákmányszerzésre. „Mun-
kájuk” során még az el-
hunytak tisztelete sem je-
lentakadályt...

Ajtóbefeszítéssel jutottak az

elkövetõk az Ady Endre utca

egyik családi házába, ahonnan

600 ezer Ft értékben mûszaki

cikkeket tulajdonítottak el. A

Csengeyutcábanegyottparko-

ló személygépkocsit tört fel az

egyelõre ismeretlen tettes, és

az utastérbõl 25 ezer Ft kész-

pénzt és iratokat zsákmányolt.

Ennél is eredményesebb napot

könyvelhetett el az a gépkocsi-

feltörõ, aki a Kossuth Lajos

úton egy gépjár-

mûbõl 514 ezer Ft készpénzt és

iratokat vitt el. A vasútállomás

raktárépületébõl egy talicská-

nyitva felejtett

A dédi

gereblyéje
A dédi gereblyéje ott hevert

a lakótelepi társasház falánál,

két méterre az épület sarká-

tól. Azon túl – ugyancsak kb.

két méterre – a dédi unokája

gyomlálgatott, s közben a

szomszédjával beszélgetett.

Te pedig jöttél, és észrevétle-

nül, mindazonáltal pofátlanul

Igen, pofátlan vagy, és való-

színûleg

, mert a dédi gereblyéje a

maga anyagi valójában kopott

fanyelû, rozsdásodó, értékte-

len kerti szerszám. A dédi

unokája viszont egy számára

igen kedves tárgy eltûnését

fájlalja, ami örök emléket je-

lentett (volna) a két éve el-

hunytnagymamájától...

elloptadagereblyét.

erõsen látáskárosult

is

-hiszi-

Félmillióba került a
nyitva hagyott gépjármûajtó

„ ”

A temetõbõl elvitték az egyik síremlék fedlapját
nak és egy csákánynak veszett

nyoma. A temetõben ismét

történt: ezúttal egy

síremlékfedlapjátvittékel.

sír-

gyalázás

n

Szeptember 25-én reggel csalóka kép fogadta a Hatvani
úton közlekedõket: egy kisteherautó a nyomok alapján
Hatvan felõl érkezve
áttörte a Fiúnevelõ Intézet betonkerítését. Az éjjel
negyed kettõkor történt balesetet sértetlenül megúszó
fõvárositulajdonossegítséghíjánotthagytaaroncsot.

(s nem a Bethlen Gábor utcából)

Védõnõi
Szolgálat

Aszód,KossuthLajosút84.

Gyermekszaktanácsadás:

Önállóvédõnõi
tanácsadás:

Gödöllõ,Szabadságtér3.

Tel.:

szerda9.00-11.00

védõnõ
kedd9.00-13.00

védõnõ
Héfõ9.00-13.00

*

(SzakorvosiRendelõintézet)
28/430-655/2004-esm.

Hétfõ: 8.30-15.00
Kedd: 8.30-14.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

I.körzet:

II.körzet:

Fogadóórák:

PásztiAndrea

SelleiHajnalka

Családvédelmi
Szolgálat

11
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Részletek egy 21. századi galgamenti zarándok
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Koldusboton,töröttmankón
Jövünkbúcsútjárni,
Szüzmáriásmagyaroknak
Kopottunokái.

(SíkSándor:AzandocsiMáriához)

Havas Boldogasszony nap-
ján, augusztus 5-én hajnalban
indult egy 28 fõs zarándok cso-
port a Galgamentérõl Bielsko-
Bialába, hogy onnan 160 kilo-
métert gyalogolva Jasna Górá-
baérkezzen.

Mit keresünk mi, magyarok
a lengyelek nemzeti kegyhe-
lyén? Közös történelmünkben
kellkutakodnunk,hogymegta-
láljuk a szívet melengetõ vá-
laszt. Nagy Lajos királyunk
uralkodása alatt érkeztek a
pálosok – az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend – Czes-
tochowába, ahol a király hely-
tartója, Opolei Ulászló herceg
1382-ben adományozta a rend-
nek a területeket. Egy kis
templom állott a hegyen, a Se-
gítõ Szûz Máriáról nevezték el,
sbenneakegykép,melyetaha-
gyomány szerint Szent Lukács
evangélista festett annak az
asztalnak a lapjára, melynél a
Szent Család imádkozott... Ezt
az ereklyét õrizték századokon
át a pálosok és õrzik napjaink-
ban is. Jasna Góra nemzeti jel-
kép, a lengyel szabadság és val-
lásosság szimbóluma. Ide igye-
keztünkagalgahévizi szalvato-
riánusatyákvezetésével.

Az újkori peregrinusok egy
része már tizenhat éve Bielsko-
Biala határából indul a hosszú
gyalogútra. Mintegy két és fél-
ezerembergyûltösszeapüspö-
ki elbocsátó szentmisére. Az
elsõ napon a kijelölt útvonal
szerint 25 kilométeres távot
tettünk meg Broszkowice falu-
ig.Dagadóhátizsákokkal, feles-
leges holmik tömkelegével ta-
podtukaforróaszfaltot.Általá-
ban két órai gyaloglás után kö-
vetkezett fél, egy óra pihenõ.
Eleinte az órámat néztem,
hogy tudjam, hol tartunk idõ-
ben. Késõbb már a lábam volt
az idõ múlását jelzõ szerkezet:
a kétórai gyalogláshoz közeled-

ve elkezdett égni a talpam;
errõl tudtam, hogy elérkezett a
pihenésideje.

Hangosan – hiszen volt mo-
bil hangosításunk – és jókedvû-
enkaptattunkalankástájon.A
falvak lakói kíváncsian szem-
lélték a zarándokokat, gyü-
mölccsel, süteménnyel, teával
és vízzel kínáltak bennünket.
Délutánra megjelentek az elsõ
hólyagok, így lett dolguk a Mál-
tai Szeretetszolgálat emberei-
nek. Este Rajskoban külön
szálláson háltak a nõk és a
férfiak.

A második napon 27 kilomé-
tert gyalogoltunk. Oswiecim –
Auschwitz mellett az egykori
hírhedt haláltábor szögesdrót
kerítése és õrtornyai szinte
rámszakadtak...

Ahogy szaporodtak a kilomé-
terek, úgy lettek egyre laposab-
bak a hátizsákok. Már csak
arra figyeltünk, hogy elegendõ
víz legyen nálunk. A pihenõ-
kön – egy-egy templom kertjé-
ben – a helybeliek gazdagon
megvendégeltek bennünket.
Kezdtük jól beosztani az idõn-
ket: ettünk és izmainkat lazí-
tottuk,masszázzsaléskrémek-
kel! Cipõnkbõl kibújtunk és

lábunkat,
hogykíméljükavisszereket...

Este Trezbianában alud-
tunk.Mígacsomagjainkravár-
tunk, fáradtan, sajgó lábbal,
néztük az irányító lányok és
fiúkbokorugróversenyét...

Az ország második legjobb
középiskolájának tornatermé-
benésmindenelképzelhetõhe-
lyiségében vertünk tanyát.
Visszatértekarégi„szép idõk”:
sorban álltunk, éppen úgy,
mintvalahaaszocializmusban,
csakmostnemahentesnél,ha-

megtámasztottuk

nemazuhanynál,avécénél.
A harmadik napon 35 kilo-

métert mentünk nehéz, sivata-
gos, majd köves, vízmosásos
erdei terepen. Feleségemmel
pillanatokra találkoztunk csu-
pán. A csoportban állandóan
változott a rend. Mindenki
igyekezett elöl gyalogolni, en-
nek okán az ember folyamato-
san került hátrább és hátrább.
Majd ismét elõre indult! Az ál-
landó mozgásban véletlensze-
rûen „randiztunk”. Közben
„felfedeztek” bennünket! Dél-
után a hatos csoportban gyalo-
goltunk néhányan, hogy a „za-
rándok rádióban” a magyar
kultúráról beszéljünk. a
lengyel-magyar határ változá-
saira fûzte fel érdekes történel-
mi leckéjét. a magyar fia-
talokról és a családok minden-
napjairól beszélt. nép-
dalokat énekelt. A napot Trze-
bieslawicében, egy kedves len-
gyel családnál fejeztükbe.Való-
sággal megszálltuk kétszintes
házukat.

A negyedik napon 24 kilomé-
ter várt ránk. A menetben ál-
landóan szólt a „zarándok rá-
dió”: énekek, imádságok és el-
mélkedések. Lengyelül és ma-
gyarul hallhattuk az igét Isten
szabad ege alatt. A hátizsáko-
kon itt-ott zoknik száradtak.
Többször figyelmeztettek ben-
nünket a kalap viselésére. Víz-
készleteink gyorsan fogytak. A
hátizsákokat felváltva vittük
hason és háton, mégis a nap
végén bekeményedett a csuk-
lyásizmunk... Kozieglówkiban
aludtunk. Néha többen vol-
tunk zarándokok, mint egy-
egyfalulakossága!

Esténként a hólyagok felõl
érdeklõdtünk: neked hány

János

Éva

Eszter

van? Megteltek-e újra vízzel?
és

atya rendíthetetlen buzgalom-
mal kezelte az egyszerû ese-
teket.

Az ötödik napon újabb 23 ki-
lométeres útszakasz követke-
zett. Induláskor szemelt az esõ,
de csak addig, amíg elõkotor-
tuk esõköpenyeinket. Elterjedt
a hír, hogy a papok futballmér-
kõzést játszanak az irányítók-
kal. Nos,

kilenc egyre! Délben el-
értük a lengyel autópályát.
Közben folyamatosan szaporo-
dottazarándokokszáma, talál-
koztunk a Krakkóból jövõ cso-
portokkal. Hatalmas dugó ala-
kult ki miattunk. A hármas
csoport „zarándok rádiójában”
a magyar búcsújárási szoká-
sokról és a búcsús kegyhelyek-
rõl tartottam egy rögtönzött
kiselõadást...Évávalpedignép-
dalt énekeltünk. A délutáni pi-
henõn egy folklór csoport szó-
rakoztatott bennünket. A mû-
sor végén össztánc: szerzete-
sek, nõvérek és zarándokok
ropták! A Zawistna nevû falu-
ban éjszakáztunk, egy csepp
szobát kaptunk, amibe képte-
lenség volt csomagostól elférni.
A bátrabbak a kertben éjsza-
káztak, én a helyi tûzoltóott-
honnagytermében.

A hatodik napon mindössze
19 kilométerre voltunk már a
végcéltól. Borongós, párás idõ-
ben indultunk. Az ötös csoport
fehér pólókba öltözött, ez volt a
kitûzõnk színe is. A városba ér-
ve mindenki a kegyhely tor-
nyát kémlelte... Az út két olda-
lán tömeg, mosolygó emberek
integettek, kezüket nyújtot-
ták... Felértünk a kolostor falá-
hoz, ahol az egyházmegye püs-

Kristóf, Róbert Sztaniszlav

a klérus lelépte a vilá-
giakat

Lengyelország szíve: Jasna Góra –
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nemüresszólamcsupán.Egye-
bet is tanulhatnánk: emberi
tartást, a nemzeti érdekek kö-
vetkezetes képviseletét az
Unióvalszembenisakár…

Bialában a szalvatoriánus
rendházban baráti beszélge-
téssel búcsúztunk az úttól és
egymástól. A végén erõst fo-
gadtuk, hogy jövõre újra járjuk
a most megtett utat. Érdemes
volt végigmenni a lengyel za-
rándokok útján, mert jutott idõ
elgondolkodniazéletésavallás
fontos dolgain. Valóban feltöl-
tõdött az ember, túl tudott lép-
ni a hétköznapok apró dolgain.
E sorokat írva jut eszembe,
hogy egy hétig nem néztem te-
levíziót, nem hallgattam rádi-
ót, nem olvastam újságot és
egyiksemhiányzott.

Jó volt magyarnak lenni
Lengyelországban, mert a vi-
déknépe,azarándokoktömege
még komolyan gondolja, hogy:

Pár százan – a szalvatoriánus
atyáknak köszönhetõen – már
magyarul is tudják:

Igaz, a kiej-
tésselmégakadnakgondok...

–

–

Polak wenger dva bratanki...

Lengyel,
magyar két jó barát, együtt har-
col s issza borát!

Aszerzõfelvételei
KlamárZoltán

pöke személyesen fogadta a za-
rándokokat. Sírtunk, nevet-
tünk a meghatottságtól. Végig-
jártuk a kolostor utcáit, tereit
és indultunkahatalmasparko-
lóba, hogy megkeressük a Bia-
lábaindulóbuszt.

Közben arról beszélgettünk,
hogy van mit tanulnunk a len-
gyelektõl. Úgy tapasztaltuk,
hogynálukahagyománytiszte-
let és a keresztényi szeretet

jegyzetfüzetébõl
Szeptember 15-én a kora

esti órákban fáklyás menet
hömpölygött Aszód utcáin.

lakóhelyünk is bekap-
csolódott a „Kultúrházak
éjjel-nappal” címû orszá-
gosrendezvénybe.

Gyõrfi János szervezésé-
ben

–Elsõ ízben kapcsolódtunk
ahhoz az országos kezdemé-
nyezéshez, amely Magyaror-
szág 90 településének csaknem
1000helyszínénzajlik szóltaz
elõzményekrõl
mûvelõdésszervezõ. emél-
hetõleg

szûkebb pátri-
ánk részletesebb megismerte-
téseazérdeklõdõkkel.

A program 18 órakor a fák-
lyák meggyújtásával kezdõdött
a Közmûvelõdés Otthona ud-
varán. Míg a fáklyák rõt lángjai
sorra fellobbantak,

9évesaszódikislányaz
alkalomhoz illõ népdalcsokor-
ral köszöntötte a közönséget.
(Sokan kérdezgettek elõadása
közben: vajon kicsoda ez a kis-
lány, akinek valóságos kincs
vanatorkában?)

A rövid mûsorszám befejez-
tével a fáklyás menet elindult a
Schossberger-mauzóleumhoz,
ahol elõadásá-
ban ismertette a síremlék tör-
ténetét és a temetõben nyugvó
halottak élettörténeteit. A fák-
lyások ezután az evangélikus
templomot keresték fel, ahol

nyugalmazott

–

– R
ily módon is hagyo-

mánnyá válik

Gyõrfi János

Kakucs
Katalin

Asztalos Tamás

Detre János

evangélikus lelkész-esperes úr
a tõle megszokott pontos és vá-
lasztékos elõadásával gazdagí-
totta az érdeklõdõket. A kato-
likus templomban

nyugalmazott múzeum-
igazgató ismertette a templom
történetét s helyét az aszódiak
vallásos életében. Ugyancsak õ
volt az, aki a Podmaniczky-
kastély dísztermében mesélte
elakastélyésa
festettefreskótörténetét.

A Szabadság térre tartó me-
net érkezéséig

behangolta pánsípját,
mellyel nagysikerû koncertet
adottarészvevõkörömére.

–Sajnos úgy tapasztalom,
hogy mint minden más kultu-
rális rendezvényen, a résztve-
võk száma most sem felelt meg
maradéktalanul a remények-
nek mondta

. Remélem, ha ha-
gyománnyá válik ez a kezde-
ményezés, egyre többen lesz-
nek itt. Az esti fáklyásmenet
sok érdekességet, és olyan apró
kis fûszeres újdonságokkal
gazdagított bennünket, melye-
ket nappal nem tapasztaltunk
mindeddig. Magam három kis-
gyermekkel jöttem, kik nagyon
élveztékazestisétát.

Ugyanezt hangoztatta a 8
éves is, aki
büszkén emelte magasba az
apjátólkapott lobogófáklyát.

Dr. Asztalos
István

KrackerLukács

Steve Taylor
Szabó

Gyõrfi Benedek

– kép-
viselõ, a rendezvény egyik
résztvevõje –

Odler Zsolt

-AKI-

Fáklyás látogatók
Aszód mûemlékeinél

Köszönetasegítségért

A szeptember 15-én, a Kulturális Örökség Napja alkalmából
Aszódon megrendezett fáklyás séta lebonyolításához nyújtott
segítségért köszönetemet fejezem ki nyu-
galmazott múzeumigazgatónak, és
önkormányzati képviselõknek, nyugalmazott
esperesnek, plébánosatyánakés
evangélikuslelkésznek.

Tisztelettel:

mûvelõdésszervezõ

Dr. Asztalos István
Asztalos Tamás Nyíry Zsolt
Detre János

Dr.SántaJános LõrinczCsaba

GyõrfiJános
Sokancsodájárajártakaminapazaszódivasútállomá-

son veszteglõ nosztalgiavonatnak, amely állomáshelyé-

re,aNyugati-pályaudvarratartott.

Megy a gõzös...



A Francia Intézet jutalomútja az aszódi gimnazistáknak

Utazás Franciaország Rómájába
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A Francia Intézet külön-
leges jutalomúttal lepte
meg a Petõfi Sándor Gim-
názium, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium
francia tagozatos, történe-
lemkedvelõ diákjait. Az úti
cél Nimes volt, a római kori
emlékeirõl híres dél-fran-
ciaváros.

Szeptember 8-án huszon-
öten vághattunk neki a nagy
kalandnak. Kísérõ tanáraink

és voltak.
Az utazás nagyon jó hangu-

latbantelt,bárhosszúnakbizo-
nyult. Pihenésképpen megáll-
tunk Nizzában egy kis tengeri
fürdõzésre. Másnap érkeztünk
megNimes-be,aholegynagyon
hangulatos -
benlettünkelszállásolva.

Délelõttönként mûemléke-
ket látogattunk meg. Egy játé-
kos kincsvadászat során meg-
ismertük Nimes történelmét; a
feladatok megoldásában sok-
szor a városlakók segítségére
szorultunk, akik nagyon köz-
vetlen és segítõkész emberek-
nek bizonyultak. Megtekint-
hettük a város legfontosabb
történelmi részeit: a

-t, azaz egy római kori
templomot, amely jelenleg mú-
zeumként mûködik, s ahol al-
kalmunk volt megnézni egy rö-
vid háromdimenziós filmet a
gladiátorokról. Meglátogattuk
a gyönyörû

nevû parkot, ahol meg-
csodáltuk a Diana-templom
romjait. Itt idegenvezetõnk el-
mesélte az istennõ történetét,

Veszpréminé Truczka Andrea
BárdosBrigitta

Auberge de Jeunes

Maison
Carrée

Jardins de Fon-
taine

ezáltal jobban megismertetve
velünk a római hitvilágot. Kö-
zel egy teljes napot töltöttünk a
Szépmûvészeti Múzeumban
festmények és festészeti tech-
nikáktanulmányozásával.

Az egyik legizgalmasabb
program az Arénáknál várt
minket. Itt mélyebben megis-
merkedtünk a gladiátorjáté-
kokkal, megnézhettük és meg
is érinthettük a fegyvereket,
majd idegenvezetõink egy igazi
gladiátor ütközetet mutattak
be nekünk. Elzarándokoltunk
a hoz is, ami a
legjobb állapotban megmaradt
római kori vízvezeték. A látvá-
nyosság a Világörökség részé-
hez tartozik. A programoknak
köszönhetõen sikerült jobban
megértenünk a római világ je-
lentõségétésértékét.

Délutánonként lehetõségét
kaptunk arra, hogy az építé-
szetrõl és a mûvészetrõl szer-
zett ismereteinket kreatív for-
mában feldolgozhassuk. Töb-
bek között mozaikot, mon-
tázst, fibulát és makettet készí-
tettünk, valamint sok rajzos fe-
ladatot kaptunk. Fõleg romo-
kat, jellemzõ építészeti eleme-
ket és színvázlatokat vetettük
papírra.

Utolsó este egy nagyon kelle-
mesélménybenvoltrészünk.A
szállásunkon egy szórakoztató
római vacsorával leptek meg
minket. Az öt fogásos vacsora
alatt a korra jellemzõ ételeket
kóstoltunk meg, kézzel... Ter-
mészetesen a mediterrán gyü-
mölcsök és az olajág dekoráció
sem hiányozhatott. A hangulat
fokozása végett valamennyien

Pont du Gard-

tunikát öltöttünk. Még buszve-
zetõink is kivették részüket a
játékból és római hadvezér öl-
tözékben jelentek meg. Szép
zárása volt ennek a csodálatos
hétnek.

Másnap, szeptember 15-én
indultunk haza. Nehéz szívvel
hagytuk magunk mögött a pál-
mafákat, a napfényt és ezt a
gyönyörû várost, d úgy gondo-
lom, mindannyian feledhetet-
len élménnyel lettünk gazda-
gabbak.

e

két oka volt
Az egyik az, hogy Zsófi

lendülete magával ragadott,
a másik ok pedig az volt,
hogy régóta kerestem olyan
lehetõségt, amelyen a fiata-
lokat és a családjukat is meg
lehet szólítani. Nem a hagyo-
mányos értelemben vett rek-
lámmal, mert az már min-
denkinek a könyökén jön ki,
hanem hasznos informáci-
ókkal. A célom kettõs:

Mindencégetcsakbátorítani
tudok a hasonló együttmûkö-
désre és támogatásra. Sok
munka, de egyben rengeteg si-
kerélmény is! Részemrõl szer-
kesztõi munkával és némi
pénzmaggal is segítem az újsá-
got, és borzasztóan örülök an-
nak,hogy igazga-
tó úrban támogató lélekre lel-
tünk, ami konkrét ötletekben
és tanácsokban, sõt, igazgatói
cikkekben is megnyilvánult.
Úgy vélem, ez példa értékû

.
Ígyhát idén újra nekivágunk

az iskolaújság szerkesztésének
egy immár kibõvült, új ötletek-
kel teli csapattal. Bízunk ben-
ne, hogy a szorgos munkánk
sikerekkelfogjárni.

segí-

teni és ezáltal fejlõdni.

CsobánAttila

ZatureczkiZsófia
iskolaujsag@citromail.hu

– mondta Vidi
Rita. –

–
hangsúlyoztaVidiRita

Mi, a Petõfi Gimnázium ta-
nulói nagy fába vágtuk fejszén-
ket. Tavaly szeptembertõl egy
új, nívós iskolaújságot szeret-
tünk volna létrehozni, de saj-
nos ez csak kisebb-nagyobb si-
kerekkel valósult meg. Szpon-
zorokatkerestünkAszódon, in-
terjúkat készítettünk, ismeret-
terjesztõ cikkeket írtunk, s mi
magunk szerkesztettük az új-
ságunkat.

Még ez a kedv és lendület
sem látszott eredményesnek,
elegendõnek. Az iskola közel
700 diákjának a negyedét
érdekelte az újdonsült ötlet, így
hát mi, szerkesztõk abbahagy-
tuk a munkát, és újabb támo-
gatókat kerestünk. Nyáron se-
gítségkérõ felhívást írtunk a
környezõ iskolákhoz, cégekhez,
magánemberekhez, napilapok-
hoz. Nem reméltünk nagy se-
gítséget, az apró dolgoknak is
szívbõl örültünk. Majd egy
visszajelzést kaptunk

a Víruskommandó Bt.
ügyvezetõjétõl.

De hogyan kerül egy számí-
tógépszerviz az iskolaújság
szerkesztõi csapatába? A vá-
laszegyszerû.
Mikor megláttam to-

borzó felhívását az interne-
ten, szinte gondolkodás nél-
kül jelentkeztem, aminek

csak

Vidi

Ritától,

Zsófi–

Újra suliújság!

Nyíltnapok
A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium nyílt napokat tart
akövetkezõrendszerint:

akéttannyelvûgimnáziumról;

ahatosztályosgimnázium
ésnyelvielõkészítõ

gimnáziumról;

aszakközépiskolaiképzésrõl
(informatikaésgépészet).
Minden érdeklõdõ szülõt és

diákot szeretettel várunk reg-
gel8órára!

november6-án

november14-én

november22-én

Az ( Európai
Számítógép-használóiJogosítvány)

egységeseurópaiszabályokalapjánmûködõ,

ECDLSTART,illetveECDLFULLbizonyítványmegszerzésére
irányulótanfolyamindulismétaz

(2170Aszód,Hatvaniút3.Tel:28/400006)
leheta30/2586083-astelefonszámon,illetve

aziskolatitkárságán(28/500545). aziskola
portájántalálhatójelentkezési lappal lehet.

ECDL

egyelméletiéshatgyakorlatimodulbólállórendszer.

aszódiPetõfiSándor
GimnáziumGépészetiSzakközépiskolaés

Kollégiumban.
Érdeklõdni

Jelentkezni

EuropeanComputerDrivingLicence,
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Vajon az elmúlt hónapban
hányszor rakoncátlankodott

a számítógéped?

A az otthoni számítógép-felhasználók problémáira
specializálódott. Tanácsadással, helyszíni szervizeléssel segítünk

a számítógépes problémák megoldásában és megelõzésében.

Vírus Kommandó Bt.

Hívd a szerviz telefonszámát!

06-20-9263-102
( )Tóth László

Ha ezt a hirdetést egy hónappal
ezelõtt olvastad volna,

mára egyetlen számítógépes
problémád sem lenne.

Hasznos, kézzelfogható tanácsok, ingyenesen letölthetõ anyagok
és a regisztrálási lehetõsége

a oldalon.
80 napos, ingyenes e-mail tanfolyamunk

www.viruskommando.hu
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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

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

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

AKCIÓ!!!

10 %

Hüllõk

kedvezménnyel!



Szakmai találkozó a Petõfi Sándor Gimnáziumban
Összefogás a szakképzés jövõjéért

2007. OKTÓBER
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Nagysikerû országos
szakmai rendezvény szín-
helye volt a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollé-
gium. Az elsõsorban a szak-
képzést segítõ eszközöket
bemutató eseményre nem
csupán a környezõ telepü-
léseken mûködõ iskolák és
cégek szakemberei voltak
kiváncsiak.

Az ország számos pontjáról,
például Pécsrõl, Hódmezõvá-
sárhelyrõl, Vácról és Salgótar-
jánból érkezett vendégeket el-
sõként igazgató,
a rendezvény házigazdája kö-
szöntötte. Mint elmondta, a
konferenciát szervezõ vállalko-
zásban a több éve tartó együtt-
mûködés során olyan céget is-
mert meg, amely a szellemi
tudást igyekszik összehozni az
üzleti élettel és az oktatással. A
magyar leleményesség, a szel-
lemi tõke ezúttal is olyan pro-
duktumokat hozott létre, amit

Csobán Attila

a középiskolai oktatásban és a
szakképzésben is alkalmazni
tudnak. A Petõfi Sándor Gim-
náziumot bemutatva rámuta-
tott: az intézmény ugyancsak

, hi-
szen a talpon maradás érdeké-
benõkisolyanúj lehetõségeket
kerestek, amivel

indítottakel.
a Pest Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagja abbéli örömét
fejezteki,hogy

arendez-

fogékony az innovációra

újabb és újabb
képzési területeket

Skribek Pál,

a fiatalok isszép
számmalmegjelentek

vényen. Kiemelte, hogy a fém-
ipar nélkül nem létezhet a gaz-
daság; a fejlesztésekhez pénz
kell, de a szakképzésre is szük-
ség van.

ennek ledolgozása érdeké-
ben az iparkamaráknak, az is-
koláknak és a vállalkozások-
nak az
oktatás-szakképzésterületén.

az Innova-
didact Oktatásfejlesztõ és In-
formációs Bt. ügyvezetõje, a
rendezvény fõ szervezõje

bemutatta a szakkép-
zés területén alkalmazható se-
gédanyagokat, köztük az álta-
luk kifejlesztett és összeállított
oktatási falitábla- illetve DVD-
filmsorozatokat. A vendégek
nagy érdeklõdéssel tanulmá-
nyozták a
nevû számítógépes tantermi
eszközrendszer mûködését. A
HUNDIDAC 2005 Taneszköz-
minõsítési Díjversenyen elis-
merésben részesült eszköz-
rendszersegítségévelazóraadó
tanár több monitort tud egy-

Óriási lemaradásunk
van,

együtt kell mûködniük

Dr. Baka Oszkár,

MultiScreenView

(
)

ké-
pünkön

idejûleg vezérelni s ezzel a tan-
anyagot

adiákoknak.
A szakmai napon az aszódi

középiskolával kialakított sike-
res kapcsolatoknak köszönhe-
tõen több más cég is képvisel-
tettemagátbemutatóval illetve
szakmaianyagokkal.

hatékonyabban képes
átadni

Aszerzõfelvétele
H.Sz.

Öregdiákok találkoztak az Evangélikus Gimnáziumban
Azok a régi szép napok...

Szeptember 30-án az több mint harminc egykori diákja vett részt az
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának Öregdiák Egyesülete által rendezett
találkozón. A vendégeket igazgatóhelyettes köszöntötte. Az evangélikus
templomban tartott istentisztelet után a résztvevõk a jeles nap emlékére

a középiskola kertjében, majd ünnepi közgyûléssel, visszaemlékezésekkel és
szeretetvendégséggelfolytatódottaprogram.

alma mater

Koncz István

HídiSzilveszterfelvételei

fenyõfát
ültettek

Azegyüvé
tartozásöröme

Szomorú hírt kaptam au-
gusztus végefelé. Meghalt az
egyik volt osztálytársam,

Nem sokkal
elõttemégmeglátogattam,re-
ménykedve: eljön még kö-
zénk. Most már tudom: jól tit-
kolt halálos betegsége miatt
tagadtamegaszíveshívást.

Halála azonban elgondol-
kodtatott. Egyre többen zár-
kóznakelameghívottakazok-
tól a boldog és a gyerekcsí-
nyekben is összekacsingatós
összejövetelektõl, amelyek az
általános iskolás korunkat je-
lentették. Bizonyára az éle-
tünkben történt jó-rossz vál-
tozások és sokszor a titkolt,
vagy éppen elhatalmasodott
betegségek is okai ennek a
magatartásnak. Azonban a
gyermekkori barátság, az
együvé tartozás érzése örökre
kitörölhetetlenül belénk ivó-
dott. Tagadjuk, vagy sem: jó
újra együtt lenni, az emléke-
ket felidézni. Lám, Jóska sem
„úszta meg”.Amit éltében el-
mulasztott, temetésekor mi
azt megtettük. Élete tanulsá-
gulszolgáljonmásoknakis!

Babinyecz József.

AKI

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönjük mind-
azoknak, akik

temetésére eljöttek,
fájdalmunkban osztoztak, és
virágothelyeztekasírjára.

Babinyecz
József

Gyászolószerettei



Nagy-

családosok

bálja
A Nagycsaládosok hagyomá-

nyos bálja november 10-én 19
órától kerül megrendezésre a
TisztiKlubban.

4.000,-Ft/fõ
Jegyek rendelhetõk a követ-

kezõtelefonszámokon:
06-30-497-2604
06-20-212-2643

JegyekvásárolhatókaVárosi
Könyvtárban és a Tiszti Klub-
ban. Mindenkit szeretettel
várunk!

Belépõdíj:

Pogány és nomád

Egy kis nyelvelés

2007. OKTÓBER

Történelmi tanulmányaink
során mindkét szót megtanul-
tuk, s annyiszor emlegettük,
hogyolymértékbenbeivódotta
tudatunkba, hogy talán bárki
meg tudja mondani azt a jelen-
tését, amelyet tanulmányai so-
ránelsajátított.

Azonban e rovat olvasása so-
rán megszokhattuk, hogy a
szavak jelentése idõrõl idõre
változik. Néha egy korábbi je-
lentéseltûnik, idõnkéntpediga
régebbi jelentés továbbélése
mellett újabb jelenik meg nyel-
vünkben. Esetleg más nyelvek-
ben nem pontosan azt jelenti a
szó, mint nálunk. Így van ez a
fentikétszóesetébenis.

A történelmórákon azt ta-
nultuk, hogy Szent István kirá-
lyunk keresztény hitre térítet-
te a pogány magyarokat. Ez az
állítás így sommásan jól hang-
zik, de vajon mi az igazi való-
ságtartalma? Honfoglalás kori
sírokból olyan keresztek is elõ-
kerültek, amelyeknek az egyik
oldalán a feltámadt Krisztus, a
másikon pedig, Mária, a Bol-
dogasszony található. (Ópusz-
taszeren egy kiállítás anyagá-
ban magam is láttam ilyene-
ket.) Ezek a keresztek pedig ar-
ról tanúskodnak, hogy honfog-

laló õseink már találkozhattak
a kereszténység valamelyik ke-
leti ágával, s nem a szó mai je-
lentésében voltak pogányok,
hanem olyan értelemben, hogy
nem a római rítusú keresz-
ténységet ismerték. Tehát
István királyunk a pogány ma-
gyarokat a római rítusú ke-
reszténységre térítette. Ilyen
értelembenvoltakpogányok.

A szó eredetileg a latin
-ból származik, melynek

jelentése többek között
(ember). A polgári (nem

katonáskodó) ember; a durva,
mûveletlen; istentelen, bál-
ványimádó nem keresztény
(ember) megnevezésére szol-
gált. A paganus pedig a falu,
vidék faluközösség jelentésû

-ból ered. A
jelentés késõbb,

azegyházi latinbanalakultki.
Nyelvemlékeinkben a szó

1264-ben elõfordul, akkori je-
lentése ’nem keresztény em-
ber; sokistenhívõ, bálványimá-
dó’.1465körülmegjelenika’fa-
lusi, mûveletlen, kegyetlen,
vad’ jelentésváltozat, majd
1518 körül ’idegen, nem honos’
jelentésben is használatos,
majd az 1700-as évek végétõl a
’kegyetlen, szörnyû’ jelentés-
ben éri el talán legkaraktere-
sebbjelentését.

szavunkkal kapcso-
latosan egy kicsit más a hely-
zet. Történelembõl azt tanul-
tuk/tanuljuk, hogy honfoglaló
õseink nomád életmódot foly-
tattak.Számunkraezazt jelen-
ti,hogynemtelepültek levégle-
gesen, vándoroltak, s ha vala-
milyenkörülményszükségessé
tette, más területre tették át
szálláshelyüket. Ilyen jelentés-
ben raktározódik el bennünk
ezaszó,pedig talán jó lenne,ha
a történész szakirodalom sem
használná,hanemvalamimás-
sal helyettesítené. Hogy miért?
Mert Európa országainak egy
részében a szóhoz hon-

paga-

nus

falusi,

vidéki

pagus pogány,

bálványimádó

Nomád

nomád

foglaló elõdeinket – és követke-
zésképpen minket is – rossz
színben feltüntetõ jelentés ta-
padt. A kalandozó magyarok
emléke úgy él még ma is a tör-
ténészek többségének tudatá-
ban, hogy õseink rabolni, fosz-
togatni, zsákmányolni mentek
Európa távoli területeire.
(Hogy valójában miért, az nem
nyelvészeti írás témája, s nem
is e rovat keretében kellene el-
mélkedni róla!) S

litánia-betét szövege
alapján is õseinkrõl kialakult
egy vad, kegyetlen, mûveletlen
rabló fogalmát takaró véleke-
dés. S amikor magunk írjuk
történelmi tárgyú írásokban,
hogy õseink nomád életmódot
folytattak, akkor nem a ván-
dorló, még le nem telepedett
népképe jelenikmega„mûvelt
nyugat” polgárainak képzele-
tében, hanem a vad, kegyetlen,
mûveletlenrablóé!

S egy gondolat még a
szavunk eredetéhez. Nem poli-
tizálni akarok, amikor azt
mondom, hogy a népi-urbánus
vita nagyon-nagyon régen kez-
dõdött. Vélhetõleg a falusi, vi-
déki ember nehezebben volt
betörhetõ, mint a városi polgár.
S talán ez még ma is így van.
Lehet, hogy ezért akarnak be-
lõlünk mindenáron városlakó-
kat nevelni? Ez utóbbi csak
„költõi”kérdés!

„a magyarok

nyilaitól ments meg Uram

minket”

pogány

-g-l

Figyeljetek aszavaimra,

Csak aztmondom végezetül:

Homokosföld mindent beinna,

Mélykútbaminden elmerül,

Apénzed hamar elrepül,

Nem leszbelõleúgysekastély,

Mert régi dolog,hogyebül vészel,

Amit ebülszereztél.

(FrancoisVillon)

Felhívás
A Csengey Iskola

Zenei Tagozatának

volt növendékeihez

Kedves„Gyerekek”,

KedvesVoltTanítványaink!

A „Régi Diákok Kara” legkö-
zelebbipróbájátnovember3-án
10-12 óráig tartjuk a Csengey
GusztávÁltalánosIskolában.

Szervezõ tanár:
(Tel:06-20-743-1530)

Tarr Gábor

AGAMESZ

tájékoztatója
Felhívjuk minden érintett

figyelmét, hogy októberben
két hét-

vége is több napos pihenõnap-
pá válik. Ebbõl adódóan a sze-
métszállítás napjai is az aláb-
biakszerintmódosulnak:

Az okt. 22-re (hétfõre) esedé-
kes szállítást (szom-
baton), az okt. 23-ra (keddre)
esedékes szállítást

(hétfõn)végezzükel.

A nov. 1-re (csütörtökre) ese-
dékes szállítást
(pénteken), a nov. 2-ra (péntek-
re) esedékes szállítást

(szombaton) végezzük
el.

Megértésüketelõreis
köszönjük.

aGAMESZvezetõje

a
megszokottól eltérõen

43.hét

44.hét

( ):október23.

(november1.):

okt. 20-án

október 22-

én

november 2-án

novem-

ber 3-án

HegyváriLászló

17
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Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szemvizsgálat kontaktlencse

Szemvizsgálat

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!

és bemérés

minden kedden és csütörtökön

+próbalencse+ápoló:

Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

2.500,- Ft

Akció!
Komplett szemüvegek már

4.990,- Ft-tól!

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat

megújult szemvizsgáló szalonunkban!

Í ZVARÁZS
márkás magyar borok

és pálinkák háza
Folyamatosan bõvülõ minõségi
ital- és édességáruval várjuk

kedves vásárlóinkat!

ajándékkosár készítése
torta és cukrászsütemény rendelése

Szolgáltatásaink:

Borainkat kérésre egyedi címkével

és gravírozással látjuk el.

Október 24-tõl kóstolással egybekötött

borheteket tartunk.

Elõször az egri borvidék borait ajánjuk,

10% árengedménnyel.

Aszód, Kossuth Lajos út - Malom köz sarok

APRÓhirdetések

Hirdetési díjaink:

1 oldal (180mm x 252mm)
1/2 oldal (180mm x 125mm)
1/4 oldal (88,5mm x 125mm)
1/6 oldal (88,5mm x 80mm)
1/8 oldal (88,5mm x 60mm)
apróhirdetés:

26.000,- Ft
13.000,- Ft
6.500,- Ft
4.500,- Ft
3.600,- Ft
60,- Ft/szó

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban

Aszód városközpontjában a fõúton eladó vagy kiadó egy üzleti

vállalkozásravagy lakáscéljáraegyarántalkalmas ingatlan.

Tel.: 06-20-536-8738,06-20-536-8878

Aszód kertvárosi övezetében eladó vagy kiadó 1982-benépült,
részben alápincézett, tetõtérbeépítéses, 125 m -es, tetõtérben bõ-
víthetõ családi ház 324 m nagyságú önálló telekrésszel 23 M Ft-
ért.Érdeklõdni lehet: 06-20-950-6012.

2

2
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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:

Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Idõpont Helyszín Program

Október14. évközi28.vasárnap
Október14. Aszód,sportpálya AszódFC-Vácrátótlabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)û
Október18. Városháza Képviselõ-testületiülés
Október19. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma „1956”–Emlékezésaforradalomeseményeireésmártírjaira
Október19. VárosiKönyvtár Termésdíszekkészítése
Október19. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. iskolaiünnepségnemzetiünnepünkalkalmából
Október19. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma iskolaiünnepségnemzetiünnepünkalkalmából
Október20-21. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma 24órásfocitorna
Október21. évközi29.vasárnap
Október21. Evangélikustemplom ünnepiistentiszteletésemléktáblaavatás

báróPodmaniczkyFrigyeshalálának100.évfordulójaalkalmából
Október22. Isaszeg,sportpálya Isaszeg-AszódFClabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Október23. Nemzetiünnep
Október23. KözmûvelõdésOtthona Ünnepimegemlékezés
Október24 CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás
Október24. Szabadságtér Töklámpásszépségverseny
Október25.18.00 CsengeyGusztávÁltalánosIskola Közmeghallgatás
Október26. VárosiKönyvtár Játszóház
Október28. évközi30.vasárnap
Október28. Aszód,sportpálya AszódFC-Kerepeslabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Okt.29-Nov. 2. CsengeyGusztávÁltalánosIskola Õsziszünet
Október31. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma Areformációünnepe;Istentisztelet
November1. Mindenszentek
November2. HalottakNapja
November4. évközi31.vasárnap
November5. CsengeyGusztávÁltalánosIskola Õsziszünetutánielsõtanításinap
November5. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. Õsziszünetutánielsõtanításinap
November7-8-9. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma Nyíltnapok
November 8. Városháza Képviselõ-testületiülés
November9. VárosiKönyvtár kézmûvesfoglalkozás
November.11. évközi32.vasárnap
November12. KözmûvelõdésOtthona Aszociálismunkanapja
November14. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. Nyíltnap–Gimnázium
November 16. VárosiKönyvtár kézmûvesfoglalkozás
November.17. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma szalagavató
November.17. Korona-ház(voltTisztiklub) Erzsébet-Katalinbál
November.18. évközi33.vasárnap
November23. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. Katalinbál
November23. VárosiKönyvtár kézmûvesfoglalkozás
November.25. KrisztusKirályünnepe
November 29. Városháza Képviselõ-testületiülés

. (elõjegyzés400-103-asszámon)

(naponta8-tól12óráig)

Tisztelettel meghívjuk
Aszód város lakosságát az
október 23-án 10 órakor
tartandó megemlékezésre
éskoszorúzásra.Helyszína
Közmûvelõdés Otthona ud-
vara, közremûködnek az
Evangélikus Egyház Aszó-
di Petõfi Gimnáziumának
diákjai.

A Közmûvelõdés Otthona október 24-én, szerdán 17 órai kezdettel Töklámpás Szépségversenyt rendez a Szabad-
ság téren. Nevezni lehet az elõre elkészített töklámpásokkal. Program: 17 órától gyülekezõ, 17.30-kor a lámpások
meggyújtása,majd18óráigzsûrizés,eredményhirdetés.Értékesnyeremények,zene,tánc,lufifújóverseny.

A Közmûvelõdés otthona november 17-én 19 órától Erzsébet-Katalin bált rendez a Korona Ház (Tiszti Klub) nagy-
termében. Zene-tánc-tombola; asztalfoglalás kötelezõ! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Érdeklõdni lehet:

(Tel:06209358760), (Tel:06308160440).

*

LukácsLajos GyõrfiJános
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Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

november 5-ig.

1. Félne! 2. Mu-
tatószó 3. Sportruházat 4. Cso-
dálkozva néz 5. Liter 6. Ének-
lõszó 7. Német férfinév 8. Influ-
enzás 9. Kálium 10. Középen
emel! 11. Ész

17. Fegy-
ver, angolul 19. Szénmonoxid
22. Milne mackója, visszafelé
24. Ének 26. Visszafelé halad
28. Katonákból álló tömeg 30.
Lakásodon 34. Szintén ne 36.
Széf páros betûi 37. Nehézfém
39. Újszülöttek feje lágya 40.
Kes-rû csoki 45. Rengeteg 48.
Tengerészetihelyszínelõk, tévé
sorozat 49. Seprû darab! 51.
Esik a hó 53. Férfinév 56. Cu-
korka 58.Fehér ital61.Némán
tép! 63. Tóth Tamás 65. Keleti
társasjáték66.Urán 67.Félút!

12. A jelszó foly-

tatása, zárt betû: U

A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvény-

nyel ellátott,

küldhetik be cí-

münkre – Polgármesteri

Hivatal (Aszódi Tükör),

Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk

között a Galga Coop 3.000

Ft értékû vásárlási utalvá-

nyát és a Fáma Könyves-

*

A Petõfi Kör politikatörténeti

jelentõsége az 1956. október 6-i

Rajk-temetés utáni diáktünte-

tés. Ez a tüntetés már elõszele

volt az 1956. októberében kibon-

takozott forradalmi események-

nek. Az alábbi jelszavakat

skandálta a tüntetõ tömeg:

„Tanítsatok igazat!”, és ... (lásd

amegfejtésben)

Vízszintes: 1. A rejtvény-

ben szereplõ jelszavakat

skandálta a tüntetõ tömeg,

amelyekkel a mindennapo-

kat teljesenelborítóhazug-

ságáradat ellen tiltakozott.

Elsõ rész, zárt betû: G 12.
Érzékszerv 13. Nem fölé 14. 11
németül 15. Félsz! 16. Odú 18.
Fradi 20. Mérni kezd! 21. Mor-
zehang 23. Liba 15. Szálloda 27.
Tetõfedõ 29. Jóhogy! 31. Oxigén
32. Urán 33. Hazugságok, an-
golul (LIES) 35. Lacit! 38. Fér-
finév 39. Felébred, népiesen 41.
Gyorsan evõ 42. Nitrogén 43.
Egye! 44. Jármûvön közlekedõ
személy 46. Ilyen hal is van 47.
Fehérnemût 50. Pinceszag 52.
Mászni kezd! 54. Zacc páratlan
hangzói! 55. Lelkész 57. Víz van
benne 59. Sugár jele 60. Ki ...
tud?, vetélkedõ volt 62. Bálna
64.Építõkocka.

bolt 3.000 Ft értékû könyv-

utalványátsorsoljukki.

*
Elõzõszámunkrejtvényének

megfejtése:

„Krisztusélegyenaszívük
ésahazáéazéletük.”

A Galga COOP Rt. utalvá-

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

nyát
(Podmaniczky u. 16.), a Fáma
Könyvkereskedés utalványát
pedig (Tükör
u.3.)nyerte.

Nagyajtai Ferencné

Muri Lászlóné

Gratulálunk!

Anyereményeket

postánküldjükel.

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.: Fax:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés,nyomdai elõkészítés:

AszódVárosÖnkormányzata

06-20-9749-850 28/514-225

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500példánybanaz ArtWind-NyomdaKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X

HídiSzilveszter

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk

a www.aszod.hu honlapról.

teljes

egészében letölthetõ PDF formátumban

APRÓhirdetések

„Tanítsatok igazat!”

Kiegyenlítettnek mond-

hatóafelnõttcsapatelmúlt

hónapi szereplése: két (ha-

zai pályán szerzett) döntet-

len mellett egy-egy gyõze-

lemill.vereségamérleg.

AszódFC-Szob2:2(0:1)

A gyengébbnek tartott ven-
dégcsapat szerezte a mérkõzés
elsõ és utolsó gólját, ami azt

eredményezte, hogy nem sike-
rült itthon tartani a három
pontot. ( )

Azellenfél többhelyzetetala-
kított ki, de kapus-
nak hála a bírótól „kapott”
tizenegyest sem sikerült érté-
kesíteniük.( )

Ifik:3:3

Püspökhatvan-AszódFC

0:1(0:1)

Ifik:2:2

Jeszenszky

AszódFC-Mogyoród2:2

(1:1)

Ifik:1:0

Verõce-AszódFC5:1(2:1)

A Szob ellen játszott mérkõ-
zéshez hasonlóan most is az
ellenfél két gólja teremtett „ke-
retet” az aszódiak két találatá-
hoz. Az utolsó gólt csapatunk
piros lap miatt tíz emberre fo-
gyatkozvakapta.( )

A nagyobb vereségtõl
kapus mentette meg a csapa-
tot. Az ifik elõre kárpótolták a

Kovács

szurkolókat a felnõtt csapat
vereségéért( ).

LapzártánkutánamegyeiII.
osztály Vésnök csoportját az
Erdõkertesi SE vezeti 19 pont-
tal a 15 pontos Kisnémedi és a
13 pontos Pomáz-ICO SE elõtt.
Az Aszód FC 11 ponttal a tabel-
la7.helyénáll.

aszodinfo.hu,
sport-szelet.hu

Ifik:0:3

forrás:

Az Aszód FC hírei

A hetedik helyen


