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Hatszázmilliós forrás A szabadság levegõje
Emlékezés ötvenegy év távlatából
fejlesztésekre
Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód
A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves
futamidõre, három év türelmi idõvel hatszázmillió Ft
értékben változó kamatozású kötvény kibocsátásáról
döntött a képviselõ-testület. A kistérségben nem csak
Aszód tett így: Kartal, Bag és Hévízgyörk önkormányzatai is hasonló lépéssel próbálnak e speciális hitelkonstrukcióval fejlesztési tartalékhoz jutni.
Az „Aszód Város Fejlõdéséért” elnevezésû kötvénycsomag kibocsátásával kapcsolatban többen kétségüknek adtak
hangot – elsõsorban a kockázatvállalás, illetve az ajánlat
egyedisége miatt. Az önkormányzat ugyanis csak számlavezetõ bankjától kért ajánlatot, viszont az elõzetesen meg-

kérdezett pénzügyi szakemberek szerint jó döntés elõtt állt a
testület. Gyárfás Zsuzsa, a
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság
elnöke hangsúlyozta: a kötvény összegét olyan, bevételt
hozó fejlesztések megvalósítására szánják, mint a piac-csarnok létesítése, az iparterület

A szakadó esõ és a metszõ
hideg szél miatt alig százan
vettek részt városunk október 23-i ünnepi megemlékezésén. A Mûvelõdés Háza árkádjai alá húzódó ünneplõk az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziuma diákjainak mûsorát
(folytatás a 3. oldalon) hallgathatták meg, majd

Az utókor a múltról, a jövõért
Emléktábla-avatás az evangélikus templom falánál
Október 21-én ünnepi
istentisztelet és emléktábla-avatás helyszíne volt az
aszódi evangélikus templom, melynek kriptájában
a települést felvirágoztató
Podmaniczky család számos tagja, köztük az épp
száz esztendõvel ezelõtt elhunyt báró Podmaniczky
Frigyes nyugszik.
Az ünnepi istentisztelet után
a Magyar Állami Operaház két
mûvésze, Bokor Jutta operaénekes és Pfeiffer Gyula orgonamûvész koncertjében gyönyörködhettek a jelenlévõk,
majd Ráday Mihály operatõr, a
Budapesti Városvédõ Egyesület elnöke egy, az Új Tükör

Detre János nyugalmazott
evangélikus esperes, Aszód
Város Díszpolgára mondott ünnepi beszédet.
Detre János 1956-ban érettségi elõtt álló diákként élte meg
a forradalom napjait. Sajnos
egyre kevesebben vannak, akik
saját, megélt emlékeik alapján
emlékeznek a forradalom eseményeire – ezért is hallgatta
végig boldogan a középiskolás
ifjak mûsorát, amelyet a forradalom résztvevõinek hiteles
visszaemlékezéseibõl állítottak
össze.
–Az a tíz nap volt az, amikor
a magyar nép megérezhette a
szabadság levegõjét – hangsúlyozta. – Diákként szívtuk a tüdõnkbe annak idején. Ez hozta
el igazán azt a lehetõséget,
hogy igazán magyarnak érezhettük magunkat egy rövid
idõre.
(folytatás a 7. oldalon)

címû folyóiratban 1982-ben
megjelent cikkével méltatta a
kiegyezés után gyors fejlõdésnek indult fõváros egyik legjelentõsebb politikusának élet-

útját, aki 1873 és 1905 között
vezette a Fõvárosi Közmunkák
Tanácsát – elképesztõ, mennyi
minden épült akkoriban
(folytatás a 8. oldalon)
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A kivitelezõ behozta az új bölcsõdeépítkezés
Csökkenteni kell a tervezett új óvodaépület mûszaki
Október 18.
A képviselõ-testület elfogadta az új bölcsõde építésérõl szóló beszámolót. Kovács Ferencné
projektvezetõ elmondta: a kezdeti szakaszban szerzett
három hetes csúszást a kivitelezõ mára behozta, így várhatóan tartani tudják a befejezés
december 31-i határidejét.
Mihály Gyula, a kivitelezõ
Trend Építõ Zrt. ügyvezetõje
szerint az esetleges szélsõséges
idõjárás legfeljebb a kert- illetve
az útépítés során okozhat késést. A felsõ telekhatárra készülõ kerítés megépítése mellett a rézsû majdani növényzete megóvja a partfalat a csapadék romboló hatásától. Az épületet várhatóan jövõ áprilisban,
az aszódi bölcsõde megnyitásának ötvenedik évfordulóján adják át. (Felvételünkön a november 8-i állapot látható.)
A grémium törölte a belsõ
ellenõrzési tervbõl az üzemeltetésre átadott Szakorvosi
Rendelõintézettel kapcsolatos
feladatokat, majd elfogadta a
városi intézmények jövõ évre
vonatkozó belsõ ellenõrzési tervét. Ezután zárt ülésen tárgyalta a GAMESZ pénzügyi
gazdálkodásával kapcsolatos
napirendet.
Elfogadták Nagy Lászlóné
óvodavezetõ írásos beszámolóját, amely az elõzõ tanév értékelése mellett a Városi Óvoda
mostani tanévének körülményeit foglalta össze. A két épü-

letben összesen 209 férõhelyen
221 gyermeket gondoznak. Az
nyílászárócsere-program pénzhiány miatt nem folytatódott,
korszerûsítésre szorul a fûtés
és a világítás, az udvari játékok
pedig nem felelnek meg az EUkövetelményeknek. Örömmel
várják a Norvég Alaphoz és az
eszközbeszerzésre benyújtott
pályázatok eredményét, ami
remélhetõleg megoldást jelent
gondjaik egy részére.
Odler Zsolt, az Új Óvoda Projekt vezetõje arról tájékoztatta
a képviselõket, hogy a 150 férõhelyes új óvoda tervei és költségbecslése elkészült. Utóbbi
meghaladja a pályázható keretösszeget, ezért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt javasolta, hogy az
érintett bizottságok és szakemberek egyeztessenek a tervdokumentáció mûszaki paramétereinek csökkentésérõl, készüljön új kiviteli költségvetés,
emellett végezzenek számításokat az épület fenntartási,
üzemeltetési költségeire vonatkozóan. Ugyancsak el kell készíteni a nevelési és szakmai
programot is.
Dr. Németh Mihály állatorvos kérelmére, az elkészült értékbecslés alapján a város 9,133
millió Ft összegben értékesítette a Kossuth Lajos út 62.
szám alatti önkormányzati
bérlakást.
Az ország több települése, valamint Pest Megye Önkormányzata, a Galgamentén pe-

dig Kartal és Hévízgyörk után
Aszód is kötvényt bocsát ki a
Raiffeisen Bank Zrt. közremûködésével. Errõl külön cikkben
olvashatnak.
Elfogadták a képviselõk a
Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Városi Óvoda módosított minõségirányítási programját. A késõbbi pályázatok
benyújtásához szükséges Települési esélyegyenlõségi program elkészítésére két pályázó
közül az olcsóbb, 340 ezer Ft +
ÁFA összegû ajánlatot benyújtó Progress Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft-t bízták
meg. Ezután – a Pénzügyi Gazdasági, illetve a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatára – szakértõ közremûködését mondta ki a testület a városrehabilitációval kapcsolatos további feladatok elõkészítése érdekében.
Az október 23-i ünnepségek

elõkészítésével kapcsolatos
mûvelõdésszervezõi beszámoló
után a december 7-re tervezett
városi karácsonyi ünnep programját is elfogadta a testület.
Koncz István és Gyárfás Zsuzsa
az 50-es évek politikai jelképeire utalva kifogásolta a programtervezetben fenyõünnepként szereplõ elnevezést. Koncz
István örömmel számolt be arról, hogy Bíróné Gazsó Judit és
családja egy szép fenyõfát ajánlott fel a városnak, amit a
GAMESZ szállít a Szabadság
térre.
A Kossuth Lajos út 27. szám
alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti szerzõdés
december 31-én lejár. A képviselõ-testület a bérlõ nyilatkoztatásáról döntött: továbbra is
bérelni kívánja-e az üzlethelyiséget. (A nemleges válasz után
november 8-án a helyiségbérleti pályázat kiírásáról döntött
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háromhetes lemaradását; átadás áprilisban
tartalmát – Bemutatták a Fõtér program látványterveit
a grémium, amit lapunk 4. oldalán olvashatnak.) Ezután
hozzájárultak Gálné Németh
Ildikó azon kérelméhez, amelyben az építési telkére vonatkozó beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom törlését kérte.
A Céhmester utca és a Galga
utca útépítésére beadott pályázat tervdokumentációján alapuló költségbecslés szerint a
beruházáshoz nagyobb összeg s
így jelentõsebb, 24,4 millió Ft
önrész szükséges, amelynek
biztosítását határozatban rögzítette a testület.
Képviselõi indítványában
Asztalos Tamás a Kossuth
Lajos út 5. és 11. számú önkormányzati ingatlanok vagyonhasznosításával kapcsolatban
kifogásolta, hogy az aszódi
Takács István és fia közel egy
év alatt többször jelezte, hogy
beruházási céllal szeretné megvásárolni a két ingatlant, de
kérésükre nem kaptak írásban
választ. Ugyanakkor Buzás
János polgármester korábban
bejelentette, hogy angol befektetõkkel tárgyal a déli területek
hasznosításáról. Asztalos
Tamás hangsúlyozta: ilyen esetekben lehetõség szerint a helyi
befektetõi érdeklõdést kellene
elõtérbe helyezni, s annak hiánya esetén lenne célszerû más
lehetõségeket keresni. Egyúttal javasolta, hogy az aszódi érdeklõdõket hívják meg a Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság ülésére.
A polgármester elmondta:
mindkét féllel többször folytatott tárgyalásokat; Takács
Istvánék szóbeli tájékoztatást
kaptak. Hangsúlyozta, hogy
bérlõk élnek a két ingatlanban,
így annak értékesítése elõtt
meg kell oldani költöztetésüket. Az angol érdeklõdõk jóval
magasabb vételárat és egy éven
belüli beépítést ajánlottak,
amit – különös tekintettel a fõút menti ingatlanok nagy értékére – figyelembe kellene vennie az önkormányzatnak.
A Fõtér program alakulásáról Asztalos Tamás projektvezetõ tartott beszámolót. (Errõl
elõzõ számunkban részletesen
olvashattak.) A tervezõi konzorcium által elkészített, beadásra váró pályázati tervdokumentáció színes látványtervét a közmeghallgatáson is
megtekinthették az érdeklõdõk, s jelenleg a Gála Divatház
kirakatában láthatók.
Az Egyebekben elhangzott: a
Rendelõintézetet üzemeltetõ
cég szívesen felvállalná az önkormányzat alapellátási feladatába tartozó központi ügyeleti ellátást. Felmerült, hogy a
Kossuth Lajos út 84. szám alatti, az ügyelet mellett az egyik
háziorvosi rendelõnek és a védõnõi szolgálatnak is helyet
adó épületet jelentõs összegért
korszerûsíteni és akadálymentesíteni kellene. Rigó Lászlóné
alpolgármester az orvosi ügye-

Régi-új mûszaki
irodavezetõ
Nyolc fõépítész-jelölt pályázott
Négy pályázó közül Séllei
Zsuzsa nyerte el a Városháza
mûszaki irodavezetõi álláshelyét. A hivatal új munkatársa
néhány évvel ezelõtt már dolgozott Aszódon megbízott irodavezetõként; elsõ feladatai közé tartozik a régóta húzódó ill.
függõben lévõ ügyek lezárása.

A fõépítészi álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményét
várhatóan a november 13-i soron kívüli testületi ülésen hirdetik ki. A felhívásra nyolc pályázat érkezett be, közöttük
több nívós, tudtuk meg Buzás
János polgármestertõl.

leti ellátás többféle idõintervallumban történõ megvalósítására pályázatok bekérését javasolta. A képviselõk javaslatai
alapján Kissné Kulybus Gizella
címzetes fõjegyzõ öt szolgáltatótól javasolta az ajánlatok bekérését.
Koncz István, a mûvelõdési
Bizottság elnöke Csobán Attila
bizottsági tag azon indítványát
tolmácsolta, amely szerint városunk közoktatási intézményeinek 200 méteres körzetében tiltsák be a dohányzást.
Gyárfás Zsuzsa a játszóterek
bevonását javasolta, ehhez
azonban az EU-szabvány alapján újra fel kell mérni és nyilvántartásba kell venni azokat;
a nem megfelelõket el kell bontani, így azok nem is kerülhetnek be az Ügyrendi Bizottság
és a címzetes jegyzõ közremûködésével készülõ rendeletbe.
Gyárfás Zsuzsa a víztorony
mellett újjáépített játszótér
költségeinek megelõlegezését
kérte, mert az Aszód Városért
Alapítvány számlájáról az új
kuratórium munkába állásáig
nem lehet átutalni a pénzt. A
polgármester elmondta: az alapítvány ügyészi vizsgálat alatt

van, s bár elfogadta a kuratórium elnöki tisztét, a vizsgálat
lezártáig nem kívánja azt betölteni. A játszótér pályázati öszszegének elszámolásához szükséges 800 ezer Ft-ot a képviselõ-testület megelõlegezte a felhalmozási bevétel terhére.
Koncz István és Odler Zsolt
ismét felvetette a Podmaniczky
utca és a Papföldi út keresztezõdésénél lévõ járdaszakasz
sármentesítésének ügyét. Rigó
Lászlóné a bizottsági ülések
konkrét napjának meghatározását szorgalmazta, hogy azok
ne fedjék egymást. Sándor Jánossal együtt ismét szorgalmazta a bizottságok és azok
munkájának költségmegtakarítást is eredményezõ átalakítását. Sándor János utánajárt a
Rendelõintézetet mûködtetõ
cég likviditási problémáiról
szóló pletykáknak, amelyek
alaptalannak bizonyultak.
Gyárfás Zsuzsa a Nyugdíjas
Egyesület ingatlanhasználati
kérését tolmácsolta. Rigó Lászlóné indítványozta, hogy Mindenszentek napján a képviselõk gyújtsanak mécsest a fõtéri
emlékmûnél.
H. Sz.

Hatszázmilliós forrás
fejlesztésekre
Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód
(folytatás az 1. oldalról)

bõvítése, új építési telkek kialakítási lehetõségeinek vizsgálata vagy középületek energiatakarékos beruházásai, de azt
semmilyen mûködési célú feladat finanszírozására nem javasolják felhasználni.
A testület döntéséhez kapcsolódóan nyolc határozat született, amely a kötvénykibocsátás körülményeit illetve az
azzal kapcsolatos feladatokat
szabályozza. Így pl. az új bölcsõde építéséhez tervezett hitel
felvétele helyett 60 millió Ft-ot a
kötvénykibocsátás összegébõl
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használ fel az önkormányzat.
A város továbbfejlõdéséhez
szükséges pályázatokhoz a beruházás mellett az üzemeltetés-fenntartás költségeit is
elemzõ költségbecslés, valamint integrált városfejlesztési
stratégia elkészítésérõl határozott a grémium. Mint azt
Venglovecz Gábor, a Raiffeisen
Bank jelenlévõ képviselõje elmondta, a kötvénykibocsátásból származó, le nem hívott
összegek lekötésével egy idõre
biztosítani lehet az értékpapír
kibocsátásának kamatait.
H. Sz.
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Új lehetõség Aszód fejlesztésére
A kötvénykibocsátás elõzményei és várható hatása városunk jövõjére
Egy év telt el az önkormányzati választások óta, másfél hónap múlva letelik az új képviselõ-testület elsõ költségvetési
éve is. Éppen ezért itt az ideje a
számvetésnek, az eltelt idõszak
átgondolásának. Erre elsõsorban pénzügyi szempontból vállalkozom, miután a választások óta ennek a bizottságnak
az irányítását vállaltam.

tési hiánya is évrõl évre emelkedett: 2002-ben még „csak”
90 millió forint volt a forráshiány, 2007-re viszont a deficit
már meghaladta a 150 millió
forintot. Másfélszeresére nõtt a
hiány annak ellenére, hogy a
város egyre „összébb szorult”:
egyre kevesebbet költött felújításokra, karbantartásra, ahol
lehetett létszámot csökkentett,
azaz megpróbálta a lehetõséA jelent meghatározza a gekhez képest egyre gazdasámúlt, ezért nagyon röviden, de gosabban ellátni feladatait.
teszek egy kis kitérõt az elmúlt
évekre. Tendenciák meghatáMûködési hitel felvételére
rozásához nem elég egy-két sem az elmúlt években, sem
évet nézni, érdemes több évre idén nem volt szükség, sikerült
kitekinteni. Városunk gazdál- a gazdálkodást úgy alakítani,
kodását – mint sok más telepü- hogy fizetési problémái sem
lését is – jelentõs mértékben voltak az önkormányzatnak.
meghatározza az állami költ- Fejlesztésre pedig leginkább a
ségvetés, a központi kasszából telekértékesítésekbõl illetve az
juttatott mûködési támogatás. ipari terület eladásából futotta.
2002-ben 609 millió forint jutott Aszódnak az államkasszáAz új képviselõ-testületnek
ból. Ez az összeg 2005-re 605 2007-ben 150 millió forintos himillióra apadt, s 2007-ben to- ánnyal (több mint az éves költvább csökkent. Azaz a költség- ségvetés 10 %-a) kellett szemvetési támogatás nemcsak benéznie, és apadó fejlesztési
hogy az inflációval nem növe- forrásokkal (a telekeladások, ilkedett, hanem folyamatosan letve az ipari terület értékesítécsökkent – legalább 20-30 szá- se a vége felé jár). Míg az elmúlt
zalékos értékvesztést okozva. években a város mûködési hiáA mûködési kiadások viszont nyát – mint önhibáján kívül
folyamatosan nõttek. Csak két hátrányos helyzetû települését
példa: 2002-ben a város 381 – az állam az ún. „önhiki” pámillió forintot fordított szemé- lyázattal fele-háromnegyed
lyi jellegû kiadásokra (pl. részben fedezte, addig ma már
bérekre), 2006-ban viszont ez ez a támogatás a hiány egyötöaz összeg már 569 millió forint dét sem teszi ki. Emlékeztevolt. A munkaadói járulékok tõül: 2002-ben 90 millió forint
136 millió forintról 183 millió volt a hiány, ennek fedezéséhez
forintra nõttek. Dologi kiadá- 58 millió forintot nyert el a vásokra (pl. gáz- és villanyszám- ros. 2006-ban 133 millió forinlára) 2002-ben 230 millió forin- tos hiányhoz 76 millió forint jutot fordított a város, ez 2006- tott, 2007-ben viszont a 150
ban már 300 millió forintot tett milliós mûködési hiányt mindki. Tehát miközben a központi össze 29 millió forinttal enyhíköltségvetésbõl juttatott pénz tette a költségvetés.
értéke drasztikusan csökkent,
addig a város mûködési kiadáMár látható, hogy a korsai a kormányzati intézkedé- mányzati megszorítások folyseknek (kötelezõ béremelések, tatódnak, jövõre még rosszabbadóemelések, energia-áremelé- ra számíthatunk – azaz várhasek) köszönhetõen drasztikus tó, hogy az ún. önhiki pályázat
mértékben megemelkedtek. szép lassan kikopik, és a korEzzel együtt Aszód költségve- mány teljesen magukra hagyja

a településeket. Idén a város
mûködõképességének fenntartása érdekében több olyan intézkedésre is szükség volt,
amelyekre egyébként valószínûleg nem került volna sor. A
rövid távú hiánycsökkentéshez
tartozott például az, hogy a
város idén csak arra költött,
amire muszáj volt: a bérekre, az
energiaszámlákra stb. A hiány
hosszabb távú csökkentése érdekében pedig az önkormányzat határozott pl. a Rendelõintézet üzemeltetésének magánkézbe adásáról.
Mindemellett ugyanakkor
egy növekvõ fejlesztési kényszerrel is szembe kellett néznünk. 2007-tõl ugyanis megnyíltak azok az uniós fejlesztési
források, amelyek szinte az
egyedüli lehetõséget jelentik az
önkormányzatoknak az építésre, fejlesztésekre. Ezeket a pénzeket azonban nem adják „ingyen”: változó mértékben, de
mindegyikhez önerõt kell biztosítani. Ráadásul minden fejlesztést elõ kell készíteni (tanulmányok, tervek stb. – és
mindegyik milliós tétel!). A
képviselõ-testület ezért döntött arról, hogy külsõ forrást
von be és megpróbál elindulni
azon az úton, amely ma a saját
lábra állás egyetlen lehetõsége.
600 millió forint svájci frank
alapú kötvény kibocsátásáról
határozott a testület októberben. Célunk, hogy ezen összeg
felhasználásával a város csökkentse mûködési költségeit, és
növelje bevételeit annak érdekében, hogy legalább mérsékelje függõségét az állami forrásoktól. Csak példaként: egyegy intézmény felújítása, korszerûsítése hosszú távon csökkentheti mûködési költségeinket, hiszen kevesebbet kell költenünk például a fenntartásra.
A kötvénykibocsátás a hitel
egy fajtája. Lehetõség, ugyanakkor visszafizetendõ adósságot is jelent a város számára.
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Éppen ezért ennek hasznosításáról körültekintõen kell döntenie a képviselõ-testületnek.
Elhatározásunk és a testületi
határozat szerint kizárólag
olyan fejlesztésekre fordítjuk
ezt a pénzt, amelyek – gazdasági számításokkal alátámasztva - hosszú távon csökkentik a város mûködési kiadásait, vagy növelik bevételeit.
Ezen túlmenõen ez az összeg
biztosítja a szükséges önerõt is
a pályázatokhoz. Azonban ebbõl az összegbõl egyetlen forint
sem fordítható mûködési kiadásokra! Vagyis a hiány csökkentését a lehetõségeinkhez
mérten folytatnunk kell. Ez a
biztosítéka annak, hogy a 600
millió forintot a város nem éli
fel, hanem lehetõségként használva Aszód fejlesztésére fordítja.
Célunk az, hogy pályázati
pénzek, illetve magántõke bevonásával a 600 millió forint
többszörösének megfelelõ beruházás valósuljon meg a következõ években. Ennek érdekében döntött arról is a képviselõ-testület, hogy szakértõk
bevonásával olyan városfejlesztési stratégiát készít, amely
egyfajta „kézikönyvként”
használható majd a rövid- és
hosszú távú célok megvalósításához.
A képviselõ-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül
döntött a kötvénykibocsátás
mellett. A döntésért közösen
vállalva a felelõsséget Aszód
hosszú távú fejlesztése mellett
tette le a voksát. Azt remélem,
hogy ez az összhang a pénz felhasználásakor is útmutató lesz,
és a fejlesztések közös akarattal, egyhangú támogatással
valósulnak meg.
Gyárfás Zsuzsa
önkormányzati képviselõ,
a Pénzügyi Gazdasági
Bizottság elnöke
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COOP-hírek
A

Üzletlánc több gyártóval is (Cerbona Zrt.,Univer Zrt.,
Maspex Kft., Unilever Kft., Ferrero Magyarország Kft.)

újabb nyereményjátékot indít novemberben.
A játékok részleteirõl a szóróújságban és a www.coop.hu weboldalon olvashatnak bõvebben.

A JÓ SZOMSZÉD! címmel várjuk
a csoportos illetve egyéni rajzpályázatokat

2007. október 17. és november 23. között.
A pályázatokra írjátok rá az életkorotokat, hátoldalára a lakcímeteket, hogy értesíteni tudjunk
Benneteket, ha nyertek. A rajzokat a legközelebbi COOP-üzlet vezetõjének adjátok át.
További részleteket a szóróújságokban olvashattok.

ÚJ AKCIÓ november 14-tõl 26-ig!
Finomliszt BL-55 1kg
Globus ketchup 480+50 g
Paloma D.E. vák. õrölt 250g
Tchibo Family õrölt 250g
Sir Morton Earl Grey tea 20x1,5g
Borsodi világos sör f. 0,5 l
Soproni sör f. 0,5 l
Gösser speciál sör 0,5 l

Ízelítõ az akció választékából:
Silan sensation blue dr. öblítõ 2 l
99,-Ft
Biopon mosópor hegyi friss. 2kg+15%
299,-Ft
Cif mosogató citrom utántöltõ 500 ml
329,-Ft
Baba tusfürdõ kamilla és méz, 400 ml
349,-Ft
Vademecum fogkr. titan strong 75 ml
129,-Ft
129,-Ft +ü. Kinder tejszelet 28 g
125,-Ft +ü. Delma joghurtos marg.krém 500g
159,-Ft +ü. Trappista sajt König

699,-Ft
1119,-Ft
199,-Ft
375,-Ft
259,-Ft
89,-Ft
199,-Ft
1299,-Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Kedves Vásárlók!
Örömmel vettük a törzsvásárlói kártya elindításával kapcsolatos pozitív
visszajelzéseiket. A folyamatosan bõvülõ törzsvásárlói körünk már meghaladta
a 3500 fõs létszámot. Az összegyûjtött pontok után járó ajándékkuponok
folyamatosan kipostázásra kerülnek.

A pontok mennyiségérõl a 06-80-870-220-as
ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek.
IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
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Penny Market:
csak jövõ nyáron
A közlekedési rend tervezett változása kapcsán tájékoztató hangzott el a
Kossuth Lajos úton jövõre
megépülõ Penny Market
beruházásáról a képviselõtestület lapzártánk utáni,
november 8-i ülésén.
Kovács Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke kérdésünkre
elmondta: a 48-as emlékmû
környékén megvalósuló közlekedési lámpás csomópont terv-

dokumentációját – amelyet a
képviselõ-testület az év elején
már tárgyalt és elfogadott – a
közútkezelõ nem engedélyezte,
ezért a beruházó kisebb módosításokkal ismét benyújtja azt.
A beruházó képviselõje a testületi ülésen elmondta: a még
hiányzó engedély birtokában,
tavasszal, az idõjárás kedvezõre fordultával megkezdik az
áruház építését, amit az alapkõletételtõl számítva négy hónappal késõbb szeretnének
megnyitni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Aszód, Kossuth L. út 27. szám alatti
nem lakás célú bérlemény bérletére
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2007. december 31-ével megüresedõ helyiség bérleti
jogát 2008. január 1-tõl az alábbi tartalommal és feltételekkel meghirdeti;
+ A hasznosításra meghirdetett helyiség fekvési helye: Aszód,
Kossuth L.út 27. 796/1 hrsz. 126 m2-es üzlethelyiség
+ Víz, villany, csatorna, gázközmû biztosításával
+ A bérlet határozatlan idõre, 6 hónapos felmondási idõvel jöhet
létre
+ A pályázat tartalmazza a helyiség használatára alkalmassá
tételéhez esetleg szükséges, a leendõ bérlõ által, a saját költségén elvégezhetõ építési munkákat (felújítás, helyreállítás,
portál építés stb.), azok elvégzésének határidejét
+ A pályázat beadási határideje 2007. november 30., leadási
helye: Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
+ A bérleti díj összege a képviselõ-testület által megállapított
2
érvényben lévõ bérleti díj 1.712 Ft/m /hó+ÁFA 2007. évre
vonatkozóan+rezsiköltség. Több pályázat esetén licitálás
után kerül rögzítésre a bérleti díj.

A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza:
+ A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését
+ A helyiség általa tervezett felhasználási célját
+ Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
Több pályázat esetén versenytárgyalás lesz, melyen való részvétel feltételeit a pályázók a tárgyalást megelõzõ 8 napon belül
írásban megkapják. A verseny tárgyaláson való részvétel szabályait „Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 20/2005. (XII. 1.) ÖR 38. §-a tartalmazza.
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

A polgárõrök
köszönetnyilvánítása
Az Aszódi Polgárõr Egyesület nevében kifejezzük köszönetünket Kelemen János vállalkozónak és Buzás János polgármesternek a temetõ parkolójának idõleges megvilágításáért.
Az önzetlen és térítésmentes szolgáltatás jelentõsen hozzájárult az aszódi lakosok komfortérzetéhez és a polgárõrök
ünnepek alatt végzett munkájának megkönnyítéséhez.
Szenoráczki Ferenc
egyesületi elnök

A Régi Diákok
Karának
felhívása
Kedves Volt
Tanítványaink!

Sport Bál
Az Aszód FC november
24-én 19 órától Sport Bált
rendez a Csengey iskola
aulájában. Kétféle levessel,
vegyes sültekkel és köretekkel,
valamint értékes tombolanyereményekkel várják a vendégeket. A zenét Mihály Zsolt és
háromtagú zenekara szolgáltatja. Tánc reggelig!
A belépõjegyet csak elõvételben lehet megvásárolni Éliás
Józsefnél és Bán Józsefnél, a
lakótelepi Virágfarm virágboltban, a Korona cukrászda
mellett; a Barkácsboltban a
Szabadság tér 4. alatt; Szûcsné Mádi Hajninál a FeketeFehér boltban az Ikladi úton;
Szovics Páléknál a Gála Divatházban. A belépõjegy ára
5.000.- / fõ.
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

Régi aszódi
focisták
találkozója

December 8-án 16 órai kezdettel megrendezzük a régi
aszódi focisták találkozóját a
lakóte-lepi óvoda mögötti
étteremben. Mindenkit, aki
valamikor is Aszódon focizott,
szeretettel várunk egy kis babgulyásra és sörre, utána pedig
kötetlen beszélgetésre. Elõtte
egy szál gyertya mellett megemlékezük azokról, akik már
nem lehetnek közöttünk.
Az Aszód FC vezetõsége azt
szeretné, ha a rendezvénnyel
hagyományt teremtenénk.
A szeptember 15-i Kulturális
Tóth József
Örökség Napja alkalmából
az Aszód FC elnöke
Aszódon megrendezésre került
fáklyás séta lebonyolításához
nyújtott segítségéért külön köszönetemet fejezem ki Csobán
Attila úrnak és Lukács Lajos
úrnak.
Hálásan megköszönjük
Köszönet a töklámpás szépmindazoknak, akik
ségverseny résztvevõinek; küszeretett feleségem,
lön köszönet Lukács Lajosnak
Gabai Jánosné
a finom meleg sült tökökért.
temetésén osztoztak
Köszönet a segítõ munkáért!
soha el nem múló
Tisztelettel:
fájdalmunkban.
Gyõrfi János
Férje és családja
mûvelõdésszervezõ
A Régi Diákok Kara legközelebbi próbáját november 24-én,
majd azt követõen december
15-én tartjuk 10-12 óráig a
Csengey Iskolában. (Mindkét
nap szombat)
Tarr Gábor
szervezõ tanár

Külön
köszönet...
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1956
(folytatás az 1. oldalról)

A fõvárosi Sztálin-szobor eltávolítását felelevenítve utalt
rá: 1956 óta Magyarországon új
szimbóluma volt a szolgaságnak – a csizma, ami azt jelképezte, hogy nagyon nehéz megszabadulni a rabságból. Ehhez
hit és akarat is szükséges.
–Nem véletlen az apostoli ige
figyelmeztetése: „Akik az igazságot hazugsággal cserélték fel,
azok a teremtményt imádták és
szolgálták a Teremtõ helyett.”
Ennek következményei: „...És
mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta õket az
erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék,
ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal,
gonoszsággal, kapzsisággal,
viszálykodással, álnoksággal,
rosszindulattal; besúgók, rágalmazók, istengyûlölõk, gõgösek, dicsekvõk, találékonyak a
rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegõk,
szeretetlenek és irgalmatlanok.

A szabadság levegõje
Emlékezés ötvenegy év távlatából

2007

Õk ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy
akik ilyeneket cselekszenek,
méltók a halálra, mégis nem
csak maguk cselekszik ezeket,
hanem azokkal is egyetértenek,
akik ilyeneket mûvelnek.”
–Nekünk ettõl meg kell szabadulnunk és Isten felé kell fordulnunk – folytatta –, de megtéréssel és igaz odafordulással,
mert az ember mindig ember, a
farkas mindig farkas, a madár
mindig madár, a kígyó mindig
kígyó marad, és a papagáj sem
lehet filozófus. De a megújulás
a hiten keresztül mindig adott,
hiszen Isten boldognak mondja
azt a nemzetet, amelynek Istene az Úr, és amely még tud
örülni az Istennek, az igazából
Isten világosságában jár.
Az ünnepség végén az önkormányzat, a város intézményei,
civil szervezetei és a pártok
képviselõi megkoszorúzták a
Mûvelõdés Háza falán elhelyezett emléktáblát.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei

Nagy Olvashow a könyvtárban
Idén is bekapcsolódott
könyvtárunk az õszi
könyvtári napok rendezvénysorozatába. Mindkét részlegünk kínált kicsiknek, nagyoknak, felnõtteknek egyaránt
programokat.
Kezdetnek rögtön a 3-9
éves korosztályt csábítottuk
a gyermekkönyvtárba lovagi
tornával és udvari bállal.
Míg a fiúk az udvaron „megvívtak” egymással, a kislányok a koronázásra és a bálra készülõdtek. Külön örültünk annak, hogy az anyukák is aktívan részt vettek a
programon. Beindult az angol meseklub is Fischlné
Vékey Gabriella vezetésével.

A tinikkel útjára indítottuk a Kék Bolygó címû természetvédelmi elõadássorozatot, melyet minden hónapban tartunk. Az elsõ témánk
a tengerek világa volt, novemberben a természeti katasztrófákról lesz szó.
A felnõtteknek szintén ezzel próbáltuk meghozni kedvüket a könyvtárlátogatáshoz. A nagyik is belekóstolhattak az internetezésbe.
Továbbra is várjuk szeretettel olvasóinkat és leendõ

olvasóinkat. Találkozzunk a
könyvtárban!
Köszönjük a programszervezésben nyújtott segítséget Barnáné Vankó Mónika
óvónõnek, Dúzs Márta tanárnõnek, Barlai Edit tanárnõnek, Erdõsi Kálmán
búvárnak. Köszönet a támogatásért: Szilágyi Zsuzsanna (Rõfös üzlet), Kéttûs Kft.,
Bócsai Tibor, Aszódi Tükör
Szerkesztõsége, Sándor
Jánosné.

Még nem késõ
fönnmaradni
még nem késõ
megtanulni
ki volt Ady ki a Krúdy
titkos történelmet bújni
valójában kik vagyunk mi
még nem késõ
összefogni
versbe bújni tudakolni
mi az ember mi a nemzet
még nem késõ
fönnmaradni
még nem késõ
az embernek
Idén is megszervezzük az „Egy cipõsdoboznyi szeretet” címû a nemzetnek
programot, amellyel szebbé tehetik a kistérségben élõ gyermekek
boldogulni.
ünnepét. További információval Kovácsné Blaskó Mariann szol(Gyurkovics Tibor)
gál az érdeklõdõknek (Tel.: 06-20-886-1784).

Egy cipõsdoboznyi szeretet
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Az utókor a múltról, a jövõért
Emléktábla-avatás az evangélikus templom falánál
(folytatás az 1. oldalról)

Budapesten. Egyúttal az épp
negyedszázados Budapesti
Városvédõ Egyesület megalakulásáról is megemlékezett,
amelynek egyik fontos feladata
báró Podmaniczky Frigyes és
az épített környezet formálásában hozzá hasonlóan úttörõ
szerepet vállalt személyiségek
emlékének méltó megõrzése.
A millenniumi Budapest arculatának egyik megteremtõje
emlékére Budapest Fõváros
Önkormányzata, a Budapesti
Városvédõ Egyesület, Aszód
Város Önkormányzata és az
Aszódi Evangélikus Egyházközség emléktáblát készíttetett, amelyet a templom nyugati homlokzatán helyeztek el s
avattak fel. Ünnepi beszédében
Lõrincz Csaba evangélikus lelkész Istennek az elöljáróinkról
való megemlékezésre szólító
igéjét idézve rámutatott: nem
szabad elfelejtenünk, hogy a
megemlékezések nem csupán a
múltbelieseményeket,személyeket jelentik, hanem a jövõnket is
– azt a jövõt, aminek a gyökere
a múlt.

Az ünnepség résztvevõit a
Fõvárosi Közgyûlés nevében
Egerfai József tanácsnok köszöntötte, majd a szinte egész
életét a hazai közéletnek, azon
belül Budapest és lakosságának felemelkedésére szentelõ
Podmaniczky Frigyes báróra
emlékezett. A jelenlévõk végezetül elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál, majd dr.
Asztalos István kalauzolásával
megtekintették az Evangélikus Egyház tulajdonában lévõ
Podmaniczky-kastélyt.

Kép és szöveg:
Hídi Szilveszter

Podmaniczky Frigyes báró végsõ
A Podmaniczky család
otthona a 18. század elejétõl Aszód volt: itt lakott a
család, itt volt a birtokuk,
itt állt a templomuk. A
templom oltártere alatt
alakították ki a családi temetkezési helyet, a kriptát.
Amikor 1719-ben Podmaniczky János megindította a
templomépítést s felügyelte azt
anyagi és szellemi irányítóként, úgy tervezte meg a templom oltárterét, hogy – bár az
eltér a szokásos evangélikus
templomépítési módtól – az oltártér olyan nagyságú legyen,
hogy évszázadokon át nyújtson
békés nyughelyet a család elhunyt tagjai számára.
Arra talán nem gondot

Podmaniczky János, hogy a
család igen szétágazó lesz és az
egyre gyarapodó létszám miatt
a vártnál elõbb telik meg a
kripta az elhunytak koporsóival. A 19. század közepére tényleg beteltnek nyilvánították a
kriptát, ahová már csak a családi ágat továbbvivõknek, a
családfõknek és a matrónáknak jutott hely.
Szükségessé vált egy új sírbolt kialakítása; helyéül a
templom elõtti erdõs terület
kívánkozott, amely a kastélyhoz tartozott. Így a templom
közelében épülhetett fel az új
sírbolt, mely méreteiben, díszítésében és elhelyezkedésében
is méltó volt a nagy múltú
családhoz.
Ebben a sírboltban készítet-

tek helyet 1907 októberében
Podmaniczky Frigyesnek.
Budapesten volt búcsúztatása,
ahol jelen volt a város elõkelõsége a Deák téri evangélikus
templomban. Vonat hozta
Aszódra a koporsót, s itthon a
templom harangjai és a helyi
lelkész, Chugyik Pál imádsága
búcsúztatta.
A hazahozott földi maradványokat tehát a templom elõtti
„kiserdõben” megépített sírboltban helyezték el, amely
már több mint nyolcvan éve
nem található meg (még fényképpel sem találkoztunk, melyrõl pontosan tudhatnánk, milyen volt), mert Podmaniczky
Tibor báró lebontatta. A koporsókat a templom alatti kriptába szállíttatta át – a megtelt
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sírbolt így zsúfolt koporsóraktárrá változott. Így ha gondolatban keressük Podmaniczky
Frigyes sírhelyét, az az aszódi
evangélikus templom kriptájában fedezhetõ fel – várva az Úr
napját.
Miért és hogyan történhetett
ez? Vissza kell kanyarodnunk
1920. június 28-ra, amikor elhunyt Podmaniczky Tibor
édesapja, Podmaniczky Gyula
báró, aki feleségével együtt korábban is Aszódon élt. Már
nem az õsi kastélyt lakták – azt
korábban Podmaniczky Ármin
értékesítette és 1890-tõl az
evangélikus egyház tulajdona
lett, ahol az elsõ evangélikus
bentlakásos leánynevelõ intézetet alapították. Az õsi kastély
mellé a 19. század elején épít-
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Saját vágyainkat is tükrözõ jókívánságok
Kistérségi szinten elsõ alkalommal rendezték meg az Idõsek Világnapját
Aszódon, a Csengey iskola tornacsarnokában október 13-án kistérségi szinten
ünnepelték meg az Idõsek
Világnapját.
A rendezvényre – annak ellenére, hogy e napon a körzet
más településein is tartottak
rendezvényeket a nyugdíjasok
hagyományõrzõ csoportjainak
részvételével – a Galgamente
kilenc településérõl háromszázhatvanan érkeztek, tudtuk
meg Varga Jánosnétól, az
Aszód Kistérségi Gondozási
Központ vezetõjétõl. Városunkban már tizenhetedik alkalommal szerveztek programot az Idõsek Világnapja alkalmából, míg kistérségi szinten ez
volt az elsõ ilyen rendezvény.

A szervezésben a családgondozók, a nyugdíjascsoportok és
a települések önkormányzatai
egyaránt részt vettek. A szervezõk minden résztvevõt különbusszal szállítottak a helyszínre, majd haza. Minden érkezõt
virágcsokorral és egy-egy doboz édességgel fogadtak, amit a
Gondozási Központ saját keretébõl biztosított, akárcsak az
ebédet.
A vendégeket Buzás János
polgármester köszöntötte. Beszédében kiemelte: vannak,
akik szemében a ma még fiatalabbak is idõsnek látszanak.
Remélhetõleg egyszer csatlakozunk az idõsek táborához,
ezért a jókívánság, amit nekik
kifejezhetünk, tükrözi saját vágyainkat is: hogyan szeretnénk

majd mi eltölteni idõs napjainkat.
A hagyományõrzõ csoportok
mûsora után zenés-táncos mulatság vette kezdetét, közben
Csocsesz fokozta a jó hangulatot fellépésével.
H. Sz.
*
Köszönjük a rendezvényhez
nyújtott segítséget a következõknek: Balogh Jánosné, Geri
virágbolt, Boda János, Molnár
László, Péter Jánosné, Lukács
Lajos, Juhász Attiláné és leánya, Micsutkáné Tóth Annamária, Koczka Lászóné és a
Gyermekélelmezés dolgozói,
Hegyvári László és a Gamesz
dolgozói, a Fornetti vezetõje.

A Gondozási Központ
munkatársai otthonában köszöntötték Aszód
legidõsebb emberét, a 98
éves Kinka Árpádné Vali
nénit, aki 80 éves koráig
varrónõként dolgozott
az aszódi emberek megelégedésére.

nyugvóhelyérõl
tettek egy másik kastélyt, mely
nyári kastély vagy zöld kastély
néven vált ismertté.
Az elhunyt bárót a templom
alatti kriptában helyezték el.
Az örökös Podmaniczky Tibor
lett, aki orvosi diplomát szerzett és nagyívû pályát futott be
orvosként, de emberként tettét
botlásnak értékeljük. Édesapja
a sírbolt környékét végrendeletileg a templom területéhez
kapcsolta. Gondoskodott a sírbolt és a templomi kripta karbantartásáról is, melyhez külön tõkét biztosított. Fia azonban pénzhez akart jutni. Az is
megfordult a fejében: hátha a
családi kincs a sírbolt alapjába
lett beépítve. Ezért elõször a
sírbolt környékét vette birtokba, majd mielõtt a birtokot el-

adta, azzal gondolta értékesebbé tenni azt, hogy a „hegyi
kert” a sírbolttal együtt része
legyen a birtoknak.
Az eladás elõtti hetekben –
senkit meg nem kérdezve –
hozzákezdett a sírbolt lebontásához. Az utolsó téglát is felszedette az alapból, de csalódnia
kellett: a családi kincs nem itt
volt. (Azt korábban csakugyan
biztonságba helyezték, de a
másik dombon. Ott találták
meg 1947-ben egy kerítés alapjainak kiásásakor. A Podmaniczkyak kincsének azonban
nyoma veszett.)
A sírboltban a lebontás idején 13 családtag koporsója volt.
Köztük nyugodtak 15 éven át
Podmaniczky Frigyes földi maradványai is. Az örökös ezeket

a koporsókat a templom alatti
kriptában zsúfoltatta össze.
Tettét az egyházközség presbitériuma a „kegyeletet mélyen
sértõ” tettnek nyilvánította. A
báró lelkivilágára jellemzõ,
hogy a sírbolt körüli õsi fákat is
kivágatta és értékesítette, ha
már a kincs nem került elõ.
Sajnos az erkölcsi ítéleten
kívül az egyházközségnek nem
volt jogalapja, hogy leállíttassa
a bontást, a fakivágást, és helyreállíttassa a kárt. Az esperességi ügyész véleménye szerint
semmi jog nem állt az egyházközség mellett. Ez nagyon lehangoló volt. Podmaniczky
Tibor minden téren annyira ellenállt az egyházközség presbitériumának, hogy még a kripta
kulcsainak átadását is megtagadta. Az édesapja végrendeletében biztosított pénzeket is a
maga szükségleteire fordította.
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1923. január végén végleg elhagyta Aszódot. Késõb hamvait utódai hazaszállították és
az oltártér falában helyezték el.
A kriptát 1944 telén, a háború idején – az itteniek visszaemlékezései alapján – orosz katonák kutatták át, de nem találtak számukra értékeset. Jártak a kriptában helyi gyûjtögetõk, „kincskeresõk” is – mindegyik látogatás kimerítette a
sírgyalázás fogalmát.
Ma zárt a kripta, kívülrõl
megközelíthetetlen. A templomhajóból levezetõ lépcsõt súlyos homokkõ elemek zárják.
Aki megáll az aszódi evangélikusok templomának oltárterében, rácsodálkozva a barokk
oltárra, ezen az õszön is kegyelettel gondolhat Podmaniczky
Frigyesre, aki a mélyben rejtõzõ kriptában alussza álmát.
Detre János
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A problémák egy része már évek óta
Kevés résztvevõ, annál több kérdés a Csengey Gusztáv Általános
Viszonylag kevés érdeklõdõ polgár, de annál több
kérdés városunk polgármesteréhez és a megjelent
képviselõkhöz. Így jellemezném a közmeghallgatást, amelyet október 25-én
tartottak a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában.
Buzás János polgármester
beszámolója után rendre következtek a polgárok kérdései,
melyek legtöbbször bizony panasszal voltak teli. Az egyik
Ady Endre úti lakos a szippantókocsikból kifolyó szennyvíz
okozta bûzre és a teherautók
okozta zajra panaszkodott.
Ludvig Istvánné is egyetértett
a szomszédjával, de õ arra is
kérte a Képviselõ-testületet,
hogy hagyják végre a jelenlegi
helyén a Szabadság téri háborús emlékmûvet. Kolesza
János igen hosszúra sikeredett
hozzászólásában több pénzt
kért a közterületek tisztántartására. Felhívta az illetékesek
figyelmét, hogy a Rákóczi út és
a Hajnóczy út sarkán lévõ sze-

lektív hulladékgyûjtõket balesetveszélyesen helyezték el,
mert sokszor akadályozzák a
biztonságos közlekedést. Azt is
kérte, hogy a város tisztántartásában ne legyen különbség a
fõút és az újtelepi utcák között.
Buzás Pál az idõs emberek
érdekében szólalt fel. Javasolta, hogy a ravatalozónál több
padot telepítsenek, mert sokan
alig tudják végigállni a temetési szertartást. Nagyon hiányoznak a jól olvasható utcanévtáblák is. A GAMESZ ne
nézze a faleveleket tartalmazó
zsákok színét, hanem erre való
tekintet nélkül szállítsa a házak elõl. Lipták Pálné azt fájlalta, hogy nem vehetik meg a lakótelepi garázsokat, de körülöttük nekik kell tisztán tartaniuk a környezetet. Masznyik
János a Falujárók útján nap
mint nap tapasztalja, hogy
õrült sebességgel közlekednek
a Kartal felõl érkezõ gépjármûvek. Kérte, hogy mihamarabb
korlátozzák 40 km-re a sebességet itt is. A lakótelepiek régi
bánata, hogy több mint egy kilométert kell menniük az OTP-

ig, ha elfogy a készpénzük,
ezért többek nevében kérte egy
készpénz-automata felállítását
az ABC környékén.
Úgy tûnik, a Berek ügye napi
szinten van az aszódiak gondolatában. Okos ötletekkel hívták
fel a képviselõk figyelmét, hogy
már halaszthatatlan ezt a területet is rendbe hozni. Szabó
Józsefné a Béke kertiek és a
maga nevében panaszkodott.
Gyakorta megesik, hogy nem
kapnak Aszódi Tükröt. (Ezt
szóvá tettük a helyi postahivatalban. Kérjük, az ilyen esete-

ket azonnal jelezzék postásuknak, hiszen a Magyar Posta
Zrt-vel szerzõdésben állunk, s
fizetünk a terjesztésért – a
szerk.) Sok nyugdíjas szívesen
venne részt szabad idejében
igényes mûvelõdési házi programokban. Lesz-e nyugdíjas
ház Aszódon? – tette fel a költõi
kérdést. Gyermekkorunk romantikus kiserdeje mára
dzsungellé vált. Ideje lenne az
orgonabokrokat elnyomó fákat
kiirtani belõle. Indulattal teli
panaszát az ott lakók is megtapsolták.

Jövõre településrészenként lakossági
Buzás János polgármester hasznos eszmecsereként értékelte a közmeghallgatást.
–A közmeghallgatás tulajdonképpen egy kihelyezett testületi ülés, ahol a polgárok elmondhatják a várossal kapcsolatos személyes problémáikat,
véleményüket – mondta bevezetõül. – Ennek folytatásaként
jövõre településrészenként is
tervezünk lakossági fórumot,
ahol az ott élõk kötetlen beszélgetés keretében tájékoztathatnak bennünket többeket érintõ
gondjaikról, a megoldásra váró
feladatokról.
A közmeghallgatáson felve-

tett problémák nagy része nem
elõször hangzott el, elõzményük több évre nyúlik vissza.
Az érintettek többször kérték
már pl. a Kossuth 80. alatti házszámok szétválasztását, a pinceproblémák megoldását, új
bankautomata felszerelését,
útjelzõ táblák elhelyezését, s
nem egyszer tudakolták, miért
nincs egy-egy településrészen
szennyvízcsatorna.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már dolgozik az új útjelzõ táblák megvalósításán. Addig is kérik az
érintetteket, hogy – elsõsorban
az utcákat járó közüzemi dolgozók (postások, díjbeszedõk,
szerelõk stb.) eligazodása és a

pontos kézbesítés érdekében –
helyezzék ki az esetleg még hiányzó házszámot illetve postaládát.
–Most egy olyan pályázaton
indult a város, amelynek célja
több mint négy kilométernyi
szennyvízcsatorna megépítése
– emlékeztetett a polgármester.
–; ezzel megkezdhetnénk a
Béke-kert felzárkóztatását. A
beérkezett kérelmek, panaszok
orvoslására jövõre külön keretet szeretnék elkülöníttetni a
költségvetésben járdaépítésre
és -felújításra. Az átereszek egy
részét a közmeghallgatás óta
kitakarították a GAMESZ
munkatársai. A rendezvényt
követõ napon az Ady Endre

2007. NOVEMBER

utcaiak panasza nyomán bejárást tartottunk; valóban megoldást jelentene egy összekötõ
út megépítése a régi „salakoson” keresztül Bag felé. Fontos,
hogy az utcai forgalom a szabályok betartásával bonyolódjék.
Az ügy megoldására az ott lakók és a szennyvíztelep üzemeltetõjével közösen szeretnénk megoldást találni.
A ravatalozó környékére igényelt padok beszerzése folyamatban van; ezek helyét a helyi
egyházi szervezetekkel történõ
egyeztetés során jelöljük ki. S
ha már a temetõrõl esett szó: a
képviselõ-testület nevében köszönetemet fejezem ki Kelemen
Jánosnak a temetõhöz vezetõ
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megoldásra vár
Iskolában tartott közmeghallgatáson
–A Béke kert a Senki földje.
Nincs csatorna, nincs járda,
nincs jó út! – jellemezte lakókörnyezetüket. – Joggal várjuk
el, hogy nálunk is történjen
végre változás!
Aszód köztisztasága is sokakat foglalkoztat. Székfi László
érdekes javaslatot tett: Aszód
és Kartal fogjanak össze egy
többfunkciós takarítógép vásárlásában. Így talán szebb, és
tisztább lesz mind a két település, vélekedett. Bán Mihályné
felszólalásában az Ady Endre
út teherautók elõtti lezárását
javasolta azzal, hogy attól kezdve Bag felõl közelítsék meg a
szippantó kocsik a szennyvíztelepet. Nagyon fájlalta, hogy
az újonnan épített Berek út
még alig épült meg, máris tele
van kátyúval. Ki felelõs ezért?
Az újtelep nyugalma már a régmúlté, mert a Hatvanból Kartalra való átmenõ forgalom
rendre felborzolja az ott lakók
idegeit. A nyugdíjas ház mellett
szükség lenne egy ifjúsági házra is, hogy a fiatalok ne a kocsmákban töltsék el a szabad ide-

jüket, hívta fel a figyelmet
Palik Mariann.
Gond van a Kossuth Lajos
utca 80. sz. alatt is, ahol majd´
egy tucat lakás osztozik ezen a
házszámon. Sokszor még a
postás sem tudja, ki melyik
lakásban lakik. A megoldás az
épületek számozásában lenne,
vélte Petrovics Andrásné.
Úgy tûnik: a város jobb gazdálkodását segítõ ipari park
üzemei néhanapján erõsen
szennyezik levegõnket. Vizsgálják meg, miért történhet ez
meg, és milyen a levegõ összetétele, kérte Molnár Boldizsár.
Kovács Ferencné a GAVIT-tal
szemközti romos épület városképet rontó állapotát firtatta.
Asztalos Tamás felhívással
fordult a jelenlévõ közönséghez, de olvasóinkhoz is: a Szabadság tér tervezett átépítése
miatt javasoljanak egy olyan
helyet városunkban, amelyen
méltó helyet kaphatna a politikai okból emelt, hányattatott
sorsú vilgáháborús emlékmû.
Aszódi Kovács István

fórumokat terveznek
út ideiglenes közvilágításának
térítésmentes kiépítéséért, a
Galga Aszód Polgárõr Egyesület tagjainak pedig a fokozott
õrszolgálatért Mindenszentekkor és az azt követõ napokban.
Buzás János szerint is jó ötlet
a többfunkciós takarítógép beszerzése, amit Aszódnak lehetõség szerint önállóan kellene
megoldania. A kistérség települései bérelhetnék az eszközt,
s így a vételár visszatérülne. S
még egy, a kistérséget érintõ
ötlet: a Szakorvosi Rendelõintézet és a kistérség polgármestereinek részvételével egy találkozó szervezése, ahol a településvezetõk tájékozódhatnak
az intézmény jövõjérõl, a fej-

lesztési elképzelésekrõl. (Ezzel
még jobban a magukénak érezhetnék az õ beteg polgáraikat is
ellátó aszódi „SZTK” gondjait,
de eredményeit is.)
A gyors fejlõdést sürgetõkre
utalva a polgármester hangsúlyozta: az önkormányzati választások óta nem javult az ország gazdasági helyzete; az önkormányzatok lehetõségei a
rájuk kirótt feladatok nyomán
tovább szûkültek (Aszódnak
pl. Kartal és Tura építéshatósági feladatainak kötelezõ ellátása miatt is). E körülmények
között is igyekeznek megfelelni
az elvárásoknak, de egy-egy
feladat megoldása hosszabb
idõt is igényelhet.

Sokan szégyellik
cukorbetegségüket
Az egyesület mindenkit szívesen lát
November 14-én, Frederick Banting (1891-1941),
az inzulin felfedezõjének
születésnapján 14. alkalommal tartják a Nemzetközi Diabétesz Világnapot.
A kétféle módon jelentkezõ
cukorbetegség hazánkban a
lakosság hét százalékát érinti.
Különösen a II. kategóriája veszélyes, mert az érintett személy sokáig tünetmentes, s
mire nyilvánvalóvá válik a betegség jelenléte, már súlyos
szervi problémák is diagnosztizálhatók.
Buzás Pál, a Cukorbetegek
Aszódi Egyesületének elnöke
szerint városunkban közel
négyszáz embert – fiatalokat és
idõseket egyaránt – érint a betegség két kategóriájának valamelyike.
–Jelenleg mindössze 56 nyilvántartott tagunk van – mondta sajnálkozva Buzás Pál. – A
fiatalok és az idõsek egyaránt,
de különösen a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk szégyellik a cukorbetegséget, pedig
nincs ezen semmi restellnivaló.
A szövõdményei viszont megtámadják a szemet, a veséket és
a lábujjakat; mindkét nemnél
vizelettartási, a férfiaknál pedig merevedési problémákat is
okozhatnak.
Azt, hogy a betegség valóban
nem tréfadolog, az is bizonyítja,
hogy a 2008 májusában tízéves
fennállását ünneplõ egyesület

megalakulása óta tizenkét egyesületi tag hunyt el a szövõdmények következtében. A tagok
többsége nyugdíjas; a cukorbetegek helyi tagsága – bár többen mindkét civil szervezet
tagságát erõsítik – hangulat
szempontjából pont ellentéte a
nyugdíjasok egyesületének:
míg ott pár órára minden bújukat-bánatukat elfelejtik, itt
gyakori a panaszos szó: itt fáj,
ott hasogat.
Mivel Aszódon nincs kifejezetten cukorbetegekkel foglalkozó szakorvos, Kistarcsára
vagy Hatvanba kellutazniuk
vizsgálatra. A betegek egy része – a saját bajainak évek óta
tartó kezelésének, no meg a
sorstársak jótanácsainak köszönhetõen – már-már tapasztaltabb, mint a más területen
tevékenykedõ orvosok, akik
közül az évek során többen tartottak elõadást. Az egyesület
vezetõsége nemrégiben DVDlejátszót és oktatófilm-sorozatot szerzett be, hogy ismereteik
bõvítésével könnyebbé tegyék
napjaikat.
Buzás Pál köszönetet mond
mindazon támogatójuknak,
akik adójuk 1 százalékát felajánlották számukra; 2006-ban
több mint százezer Ft gyûlt
össze. Minden hónap utolsó
csütörtökjén várják a klubtagokat és az érdeklõdõket a Mûvelõdés Házában.
H. Sz.

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Aszód és Környéke Helyi
Szervezete karácsonyi összejövetelre hívja tagtársait
december 19-én 14 órára az Aszódi Nyugdíjas Egyesület
klubhelyiségébe (Hatvani út 1.).
Tisztelettel hívjuk és várjuk tagtársainkat és hozzátartozóikat,
valamint minden érdeklõdõt. Mûsorral szeretnénk
meghittebbé tenni az ünnepet, és lehetõségeinkhez mérten
csekély meglepetéssel kívánunk kellemes ünnepeket
sorstársainknak.
Vezetõség
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Tajvani tõke, svéd Grippen-program

Tóth Gábor a külföldi befektetõk Galgamentére településérõl tárgyalt
Tóth Gábor, a térség országgyûlési képviselõje,
Bag polgármestere október 30-a és november 3-a
között a Kínai Köztársaság
Kormányának meghívására félhivatalos baráti látogatáson vett részt Tajvanon. Együtt utazott még a
delegáció tagjaként dr.
Gruber Attila és dr. Vitányi
István országgyûlési képviselõ (FIDESZ) is.
A látogatás célja a két ország
közötti barátság, a gazdasági és
idegenforgalmi kapcsolatok
ápolása és erõsítése. Közismert
tény, hogy Tajvan a világ 16.
legnagyobb pénzügyi befektetõje. A Dunántúl nagyságú, hegyekkel borított területen közel
20 millió ember él.
A protokolláris látogatáson
túl Tóth Gábor a térség, ill.
ezen belül Bag község befektetési lehetõségeit, idegenforgal-

mi, turisztikai látványosságait
tartalmazó ismertetõ anyagot
vitt magával, és a tárgyalások
során személyes prezentáció
keretében igyekezett a meghívásukra megjelent gazdasági
képviselõk részére az érdeklõdést felkelteni.
Ching-yu-Yao, a Kínai Köztársaság Parlamentjének alelnöke (képünkön Tóth Gábor
társaságában) ígéretet tett ar-

ra, hogy megvizsgálják a befektetési lehetõségeket, és örömmel látta, hogy a protokolláris
találkozón túlmenõen konkrét
ajánlatokat is kapott Tóth
Gábortól.
A tárgyalásokat követõen a
képviselõ úr tervei között szerepel a választókerületbe, ezen
belül Bag községbe meghívni a
Kínai Köztársaság Budapestre
akkreditált képviseletének ve-

Országos lakossági egészségfelmérés
az Aszódi Kistérségben
Aszódon is felkeresik a mintavétel során kiválasztottakat
Az Aszódi Kistérségi Iroda sikeres pályázatot nyújtott be az EgészségPorta
Egyesület által meghirdetett, „Partnerség az egészségért” címû programban
való részvételre. A program célja kistérségük népegészségügyi programjának fejlesztése, a lakosok
egészségi állapotának és
életminõségének javítása a
helyi egészségtervek alapján.
A prevenciók és fejlesztések
megvalósításához szükség van
a kiindulási helyzet, valamint a
problémák feltérképezésére a
lakosság kérdõíves egészségfelmérése által.
A kérdõíves vizsgálat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK)

megbízásából történik. A felmérésben használandó kérdõívet nagy tudományos tekintélyû nemzetközi szervezetek
ajánlásai és az eddigi hazai tapasztalatok alapján készültek.
Az országos felmérés során
az OSZMK megbízásából az
Aszódi Kistérség településein
véletlenszerûen kiválasztott
1000 felnõtt lakost keresnek fel
otthonában az Egészség Porta
Egyesület kérdezõi 2007 októbere és decembere között. A
mintavételi eljárás során 172
aszódi lakos került kiválasztásra. A részvételre felkért személyeket úgy választották ki,
hogy összességükben az egész
magyar lakosságot jelenítsék
meg.
A sikeres program megvalósítása érdekében kérjük, hogy
amennyiben az Egészségporta

Egyesület kérdezõi (Mersváné
Dajka Eszter és Mayerné Masznyik Edit) felkeresik Önt, mûködjön együtt velük és vegyen
részt az EgészségPorta Egyesület által szervezett kérdõíves
Lakossági Egészségfelmérésben. A kérdések megválaszolásához várhatóan körülbelül
egy órát kérünk az Ön idejébõl.
A felmérésben az Ön személyére vonatkozó minden információt titkosan kezelünk. A
felmérésben résztvevõk személyiségi jogait védelmezõ törvényi elõírásoknak megfelelõen
az Ön adataihoz semmilyen
személy vagy hatóság nem férhet hozzá az Ön engedélye nélkül. A személyét azonosító információt – mint például a
nevét és lakcímét – nem tartalmazza a kérdõív, így még a
kutatók sem fogják tudni az
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zetõjét, James T. N. Lee urat,
hogy a Tajvanon tett látogatás
folytatásaként idehaza közvetlen, mûködõképes kapcsolat
alakuljon ki a tajvani befektetõk és a Galgamente települései között; erre nagy valószínûség szerint még idén novemberben sor kerül. Errõl az eseményrõl ill. a további fejleményekrõl is tájékoztatást kapnak a választókerület polgárai,
önkormányzatai.
Tóth Gábor országgyûlési
képviselõ Tajvanba történõ elutazása elõtt egy svéd élelmiszer-feldolgozó cég képviselõjével is tárgyalt Kovács József
kartali agrárvállalkozó bevonásával arról, hogy az õstermelõk
és mezõgazdasági vállalkozók
részére a Grippen-program keretében lehetõség nyíljon egy
magas szintû technológia bevezetésére, az itt megtermelt
termékek piacra juttatására.
B. E.
Ön válaszait személye szerint
azonosítani. A személyes adatait tartalmazó eredeti dokumentumot az illetéktelenek
hozzáférését kizáró biztonsági
rendszabályok betartásával tárolják, és öt év múlva megsemmisítik.
A fentiekre az is garanciát
nyújt az Ön számára, hogy a
kutatást etikai szempontból az
Egészségügyi Tudományos Tanács, adatvédelmi szempontból pedig az adatvédelmi ombudsman engedélyezi és ellenõrzi.
Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, hétköznapokon 9-16
óra között hívhatja a 06-1-47664-16-as számot, ahol az
OSZMK munkatársai készséggel nyújtanak Önnek további
felvilágosítást.
Együttmûködését elõre is
köszönjük!
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
EgészségPorta Egyesület
Aszódi Kistérségi Iroda
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A Társulási Tanács október 24-i ülésérõl
Október 24-én tartotta ülését az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa.
A Társulási Tanács engedélyezte a logopédiai feladatellátás heti óraszámának növelését. Az igényelt plusz óraszámok az érintett önkormányzatok általi elfogadás után
válnak jogérvényessé. A Társulási Tanács azt javasolta, hogy a
logopédiai feladatok ellátása
közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott logopédusokkal
valósuljon meg.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak törvény általi kötelezettsége, hogy a társulási megállapodást a helyi önkormányzati választásokat követõ hat
hónapon belül felülvizsgálják,
illetve szükség szerint (pl. az
ellátott feladatok változása)
módosítsák.
A jelen módosítás indoklása:
+ Az utolsó módosítás óta eltelt
egy évben számos törvényi elõírás változott.
+ A Társulások feladat-ellátásának bõvülésével számos mûködési tapasztalat kerül be a
jogi értelmezések közé, így a
megállapodás tartalma több
esetben egyértelmûsíthetõ.
+ A Társulás kötelezõ és választott tevékenysége, a pályázati lehetõségek bõvülnek, melyeket tartalmaznia kell a megállapodásnak is.
+ A költségvetési törvény által
biztosított normatív finanszí-

rozás következtében kiszámíthatóbbá vált a Társulás feladatainak pénzügyi teljesítése, így
okafogyottnak tekinthetõk a
pénzügyi alap létrehozásáról és
mûködésérõl szóló pontok,
ugyanakkor részletesebb szabályozást igényel a Társulás
gazdálkodása.
+ A normatív és a pályázati finanszírozás törvényi feltételeinek való megfelelés szükségessé teszi az ezirányú társulási és
önkormányzati kötelezettségek megállapodásban való rögzítését.

Találkozás
Sarkozyvel

A találkozó elõtt a Francia
Intézetben La Fontaine politikai életérõl néztünk meg egy
közel két órás francia filmet.
Kis idõ elteltével megkaptuk a
hírt: Nicolas Sarkozy mindjárt
megérkezik. Már messzirõl láttuk a sok fekete autót és kíváncsian figyeltük, vajon melyikben ülhet. Jó pár testõr kíséretében kiszállt az autóból és
elindult a vörös szõnyeg felé.
Menetközben odalépett a diákokhoz, kezet fogott velük, alá-

A francia köztársasági elnök
Sólyom László államfõ és Gyurcsány Ferenc kormányfõ meghívására érkezett a fõvárosba.
Iskolánk francia tagozatos tanulói meghívást kaptak, hogy
elutazhassanak Budapestre és
találkozhassanak Nicolas
Sarkozyvel.

A Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Megállapodás
módosítását, ezzel együtt felkérte a társult önkormányzatok polgármestereit, hogy a
Társulási Megállapodás módosítását terjesszék képviselõtestületük elé jóváhagyás céljából.
Az Aszódi Kistérségben jelenleg három kistérségi szintû
stratégia és koncepció is készül
(egészségfejlesztési koncepció,
kistérségi szociális térkép, közmûvelõdési stratégia), melyek
anyagi vonzatairól a következõképpen határozott a Társulási Tanács:
+ A Társulási Tanácsa az
egészségfejlesztési terv kidolgozásához, az egészségi állapot
felméréshez 200.000,- Ft költségkeretet biztosít a Társulás
2007. évi költségvetése terhére.
+ A Tanács a kistérségi humánerõ elemzés készítéséhez

500.000,- Ft keretösszeget biz- A feladatot ellátó szervezet:
tosít a Társulás 2007. évi költ- ÉFOÉSZ Galgamenti Támoségvetése terhére.
gató Szolgálat
Az Aszódi Kistérség Önkor- 3. Belsõ ellenõrzési feladat
mányzatainak Többcélú Tár- a Társulás munkaszervezesulása Tanácsa 2008. évre az te által, 1 fõ közalkalmazotti
alábbiak szerint tervezi a közös jogviszonyban és megállapodás
feladatok ellátását:
alapján
- a 2008. évi finanszírozás a
1. Közoktatás
lakosságarányos és intézmény- közoktatási szervezõi fela- szám arányos hozzájárulás (5050%) alapján valósul meg.
datok
A társult önkormányzatok
fenntartásában mûködõ köz4. Informatikai
oktatási intézmények körében
feladatellátás
szervezõ feladatok ellátása
- szakszolgálati feladatok:
5. Munkavédelmi
nevelési tanácsadás
feladatok ellátása
logopédiai ellátás
A feladatot ellátó intézmény:
A Társulási Tanács 2007.
Aszódi Kistérség Pedagógiai augusztus 22- i ülésén kifejezte
Szakszolgálata
szándékát, hogy a kistérség te- pedagógiai szakmai szol- lepülései által közösen elhatágáltatások szervezése – éves rozott felszíni vízelvezetési promegállapodással a Prekog Pe- jektjavaslatot a Nemzeti Fejdagógiai Szolgáltató Intézettel lesztési Ügynökség kiemelt
projektekre vonatkozó eljárás2. Szociális és
rendjébe regisztráltassa.
gyermekjóléti feladatok
A regisztrációhoz szükséges
- gyermekjóléti feladatok
dokumentumok a következõk
- családsegítés
voltak:
- házi segítségnyújtás
$ A kiemelt projektekre vonat- nappali ellátás
kozó adatlap elektronikus forA fenti feladatokat ellátó in- mában
tézmények: Kistérségi Gondo- $ Szakmai koncepció
zási Központ, Aszód
$ Elõzetes megvalósíthatósági
- jelzõrendszeres házi segít- tanulmány
ségnyújtás
$ Elõzetes környezeti hatástaA feladat ellátó szervezete: nulmány
MEGMENTÕ Szociális Segítségnyújtó Kht.
A Hinterland Mérnöki Iroda
- támogató szolgálat
Kft.-vel kötött megállapodásban rögzített tanulmányok,
írást osztogatott és váltott ve- dokumentumok és mellékletelük pár szót.
ik elkészültek, a projekt anyaKét osztálytársunk azon sze- gának benyújtása a megjelölt
rencsés diákokhoz tartozott, határidõig (2007. szeptember
akikkel az elnök kezet fogott. 24.) megtörtént.
Látni kellett volna az arcukat,
mennyire örültek ennek az egy
A Társulási Tanács üléseirõl,
pillanatnak, hiszen nem min- a kistérségben zajló aktuális
den nap történik az emberrel eseményekrõl és pályázati
ilyen dolog. Úgy gondolom a lehetõségekrõl bõvebben az
diáktársaim nevében is, hogy Aszódi Kistérség Önkormányez a nap örökre az emlékünk- zatainak Többcélú Társulása
ben marad.
honlapján olvashatnak:
Kajlinger Mónika 9.a
www.aszodikisterseg.hu
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Nyitott Kapu: kívülrõl zárva, belülrõl nyitva,
Dr. Rácz J. Zoltán nyílt levelében nagyobb megbecsülést vár el
Tisztelt Képviselõ-testület!
Hölgyeim és Uraim!
Elõre bocsátom, hogy nem
kívánok Aszód Város Képviselõ-testületének a levelezõtagjává válni. Most sem a saját
óhajomat és sóhajomat kívánom Önök elé tárni, hanem az
Alapítványunkkal kapcsolatban fordulnék Önökhöz egy
kérdéssel.
Az Alapítványunkat
miért tetszenek kihagyni
tendenciózusan a testvérvárosokkal kapcsolatos
kulturális csereprogramokból?
Közismert, hogy az Alapítványunk immár 14. éve aszódi
székhellyel mûködik. A Csoportunk – Nyitott Kapu Csoportként – 1993. március 15-én
mutatkozott be elõször az
Aszódi Fiúnevelõ Intézetben a
város vezetõinek teljes távolmaradása mellett. Az 1991. évi

A szerkesztõ
megjegyzése
Dr. Rácz J. Zoltán azért ragaszkodott levele közzétételéhez, mert idén nyáron hiába
juttatta el ezen sorait az önkormányzathoz, nem került
napirendre a testületi ülések
valamelyikén. (Ez volt az
egyetlen oka, amiért teljes terjedelmében közöljük, ugyanis
hossza alaposan meghaladja
az olvasói levelekre vonatkozó
limitet, ami 4500 leütés...)
Azt, hogy kinek és miben
van igaza, nem tisztem eldönteni, de egy biztos: a (nyílt)
levelezés helyett célravezetõbb
– és a Nyitott Kapu Alapítvány számára talán eredményesebb – lett volna, ha levélírónk személyesen, hivatalosan keresi meg az önkormányzatot. (Dr. Rácz J. Zoltán
elismerte, hogy az elmúlt egy
évben ezt nem tette meg.)

párizsi kiállításon – ahol harmadik díjat kaptam – és az
1993-as New York-i kiállításom után néhány gödöllõi és
aszódi mûvész megkeresett azzal, hogy kellene egy alternatív
mûvészcsoportot csinálni, ahol
csak az alkotások fontosak, és
nem az, hogy ki honnan jött, és
hogy kinek ki a keresztapja.
Nekem nagyon megtetszett az
ötlet, mert arra gondoltam,
hogy ezáltal a hazai fogyatékkal élõ képzõmûvészek számára is lehetõség nyílik a nyilvános bemutatkozásra.
Köztudott, hogy az európai
kultúrhistóriában Homérosz
óta számtalan sérült – ma fogyatékosnak mondott – alkotóés elõadómûvész alkotott maradandót. Ráadásul ez a program beleillett a fogyatékos emberek társadalmi integrációjáért folytatott törekvésünkbe,
hiszen jómagam is egészségkárosodott, vagy ha úgy tetszik, fogyatékkal élõ ember
vagyok. Jelenleg 3%-os látással,
látássérült.
A kezdeményezésünk nem
várt visszhangot váltott ki.
Egyrészt a média mutatott
nagy érdeklõdést a kezdeményezés iránt, másrészt – és ez
természetes – maguk a fogyatékkal élõ emberek is érdeklõdéssel fordultak felénk.
1994 szeptemberében a Pest
Megyei Bíróság bejegyezte a
Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Alapítványt. Innentõl kezdve hivatalosan mûködtünk tovább. Azóta már tudomásunkra jutott, hogy Alapítványunk Európában egyedülálló, mert olyan csoport, ahol
az egészséges és az egészségkárosodott – ma fogyatékosnak
mondott – képzõmûvészek alkotásait együtt, stigmatizálás
nélkül állítják ki, rajtunk kívül
nincs! Nem véletlen az Alapítványunk neve: Nyitott Kapu.
Nem tagadom, az Alapítvány
története sikertörténet, és erre

nagyon büszke vagyok! Eddig
88 kiállítást rendeztünk, és a
látogatóink száma hozzávetõlegesen a kastélyok, múzeumok felmérései alapján 700.000
fõ. A külföldi kiállításainkat
nagykövetek, kulturális attasék, idehaza pedig miniszteri
fõtanácsosok, államtitkárok,
2004. május 2-án pedig Göncz
Kinga miniszter asszony nyitotta meg Budapesten az Esély
Galériában.
Vártam, hogy Aszód Város
kulturális életének vezetõi
felfigyelnek a tevékenységünkre, és ha nem is támogatják, de
értékelik azt!
Igaz, hogy 1995. március 17én bemutatkozhattunk az
Aszódi Petõfi Múzeumban,
ahol a kiállítás megnyitóján
többen vettek részt, mint a
március 15-i városi rendezvényen. Lehet hogy ezért, lehet,
hogy más okok miatt, de ezzel
be is fejezõdött a dolog. Közben
lebonyolítottunk egy sikeres
ausztriai kiállítási programot
Wiener-Neustadtban, aztán elkezdtük a kastély programunkat, melynek során Magyarország szinte minden jelentõs
kastélyában: a keszthelyi Helikon Kastélytól a budai várig,
akomáromi Monostori Erõdtõl
a gödöllõi Királyi Kastélyig kiállíthattunk.
1999-ben a Gellért Hotel Tea
Szalonjában rendezett kiállításunkon aztán elérkezettnek
láttam az idõt, és a Képzõmûvészeti Lektorátussal lezsûriztettem az egész kiállítási anyagunkat. Meglepetésemre a
Lektorátus jónéhányunkat dicséretben részesített. Többek
között Aszódról Fedinecz
Atanázt és engem is, és ezt nem
véletlenül mondom.
Vártam, hogy Aszód Város
kulturális életének vezetõi
felfigyelnek a tevékenységünkre, és ha nem is támogatják, de
értékelik azt!
Úgy gondoltam, hogy a Kép-
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zõmûvészeti Lektorátus által
lezsûrizett alkotásainkra már
nem mondhatják azt, hogy
„Ezek csak hobbimûvészek!”
De tévedtem! Az igaz, hogy a
Képzõmûvészeti Lektorátus
álláspontja, véleménye az egész
országra kötelezõ, csak azt felejtették záradékként odaírni,
hogy ez Aszódra is vonatkozik!
2000. május 27-én Moszkvában egy nemzetközi fesztiválon megkaptam a Nemzetközi
Filantróp Díjat, az arany diplomát. 2001-ben – a Külügyminisztérium jóvoltából – Stockholmban állíthattunk ki. 2004.
január 22-én, a Magyar Kultúra Napján megkaptam a Magyar Kultúra Lovagja címet.
Még ebben az esztendõben a
Gödöllõi Királyi Kastélyban
nagyszabású kiállítással, a
kastély dísztermében koncerttel ünnepeltük meg az Alapítvány fennállásának 10. évfordulóját. Ezen néhány aszódi
polgár is részt vett.
Vártam, hogy Aszód Város
kulturális életének vezetõi felfigyelnek a tevékenységünkre,
és ha nem is támogatják, de legalább értékelik azt!
Aztán 2005-ben az Aszódi
Tükörben egy cikket írtam,
amelyben voltam olyan bátor,
és feltettem a kérdést, hogy a
város miért hagyja ki az Alapítványunkat tendenciózusan
a testvérvárosi kulturális kapcsolatokból? Dr. Asztalos István
akkor azt válaszolta, hogy a
kérdést kár volt neki feltenni,
hiszen már néhány éve nem õ a
múzeum igazgatója. Tényleg.
Elfeledkeztem róla, hogy a Petõfi Múzeum vezetése idõközben apáról fiúra szállt. Arra
azért kíváncsi lettem volna,
hogy amíg valóban õ volt az
igazgató, miért zárkózott el a
párbeszéd elõl?
Ezzel szemben a média állandóan figyelemmel kísérte a
munkánkat. Jónéhányszor
szerepeltünk a televízió külön-
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avagy kinek kellene megtennie az elsõ lépést?
az önkormányzattól a Nyitott Kapu Alapítvány számára
bözõ mûsorblokkjaiban. Ami a
rádiót illeti, a kereskedelmi rádióktól a Petõfi és a Kossuth
rádióig 10 éve folyamatosan –
évente legalább kétszer-háromszor – foglalkoznak a Nyitott
Kapu Alapítvánnyal.
Azt hangsúlyozni kívánom, hogy mi külföldön is,
idehaza is Aszód város hírnevét öregbítettük! Itt pedig
durcás kisgyermek módjára viselkednek velünk szemben, állítólagos komoly szakemberek.
„Mi csak ezért sem vagyunk
hajlandók tudomást venni rólatok!”
A Nyitott Kapu Alapítvány
kezdeményezésére megalakult
a Gödöllõi Kistérségi Fogyatékosügyi Fórum,
amelyhez 13 civil szervezet
csatlakozott, plusz a Szent István Egyetem Tudásközpontja.
Dr. Furmann Imre, az Egyenlõ Bánásmód Hatóságának alelnöke, aki szintén részt vett a
Fogyatékosügyi Fórum megalakításán, és aki látta a teremben berendezett ad hoc kiállításunkat, megjegyezte: reméli,
Aszód város büszke ránk?! Én
kénytelen voltam tájékoztatni
õt a lehangoló valóságról.
Én változatlanul várok arra,
hogy Aszód Város kulturális
életének vezetõi felfigyelnek az
Alapítványunk tevékenységére, és ha nem is támogatnak
bennünket, de legalább értékelik a munkánkat!
Én egy türelmes ember vagyok. Azt hiszem, ezt az elmúlt
14 év alatt bebizonyítottam.
Ami a mûvészi kvalitásainkat
illeti, e téren megálljuk a helyünket. Errõl nem csak a 88
kiállítás és a 14 év a garancia,
hanem a már említett Képzõmûvészeti Lektorátus is tanúsította, tehát helytálló hivatkozási alap sem e téren, sem jogilag nem állja meg a helyét.
Most akár az Egyenlõ Bánásmód Hatóságához fordulhatnék, hiszen a helyzet tiszta és

világos; az Alapítványunkkal
szembeni intolerancia!
Mielõtt tovább lépnék, azzal
a tiszteletteljes kérdéssel
fordulok Önökhöz – úgyis
mint egy olyan civil szervezet
vezetõje, amely a fogyatékkal
élõ emberek társadalmi egyenlõségéért küzd a mûvészet eszközeivel – hogy hajlandók-e
kinyitni a város kapuit
elõttünk?
A kérdés megválaszolásához
három dologra lesz szükségük:
józan észre, tiszta szívre és emberségre.
Tisztelettel:

lõ Hagyományõrzõ Csoport, illetve a klubhelyiségük bõvítését kérõ Aszódi Nyugdíjas
Egyesület esetében is. Minden
aszódi civil szervezet, így a Nyitott Kapu Alapítvány számára
is lehetõséget biztosít a város
fontosabb híreik, információik
közzétételére az Aszódi Tükörben és az aszod.hu honlapon.
Kérem, éljenek a lehetõséggel.
*

Tisztelt Mûvész Úr!
Kedves Rácz J. Zoltán!

Dr. Rácz J. Zoltán
az alapítvány
kuratóriumának elnöke
A Magyar Kultúra Lovagja
*
A nyílt levéllel kapcsolatban megkerestük Buzás
János polgármestert, aki a
következõket mondta:

Értetlenül állok írásod elõtt!
Sértõ hangú, számon kérõ levelet írsz a Képviselõ-testületnek,
ahelyett, hogy megkeresnéd a
város új vezetését, és együttmûködésedet ajánlanád.
Tollat azért ragadtam, hogy a
dolgot a maga valójában ragadjam meg és mutassam föl, hogy
az ne csak a te sajátos, egyoldalú megközelítésedbõl váljék
nyilvánossá!

–Dr. Rácz J. Zoltánnal az önkormányzati választások elõtt
beszélgettünk, és akkor azt
ígértem: megválasztásom esetén lehetõség szerint támogatni fogom a Nyitott Kapu Alapítvány munkáját, mint minden más civil szervezet mûködését is, ha kezdeményezésükkel, programtervükkel megkeresik az önkormányzatot. Az
elmúlt évben ilyen megkeresésrõl nincs tudomásom, mint
ahogy arról sem, hogy a jelenlegi önkormányzat bármilyen
csereprogramból kihagyta volna az alapítványt – hiszen nem
volt csereprogram.
Az önkormányzat tiszteletben tartja a városi civil szervezetek autonómiáját, mûködésükbe nem avatkozik bele,
mindegyiket egyenrangú félként kezeli. Ha kérésükkel
megkeresnek bennünket,
igyekszünk segíteni. Így tettünk a nemrégiben megalakulásának 15. évfordulóját ünnep-

1993-ban az Aszódi Tükör
decemberi számában „Amerikából jöttem...” címmel egy oldalas interjút készítettem veled a New York-i kiállításod
kapcsán. A cikk „kopf”-jában a
következõt írtam: „Kiállítani
New Yorkban, a modern mûvészetek Lascaux-jában olyan,
mint torreádorként föllépni a
barcelonai arénában, vagy
mint Fideliót játszani a milánói Scalában. Kellõ tisztelettel
kerestem föl az alkotót lakásán,
a hazatérését követõ napon.” A
cikk hangvételét az elismerés,
a helyben, azaz Aszódon, értéket létrehozó mûvészre tekintõ
tisztelet hatja át.
1995-ben megrendeztem a
Nyitott Kapu Alapítvány mûvészeinek aszódi kiállítását a
Petõfi Múzeum Galériájában.
A kiállításnak valóban nagy sikere volt. Ehhez a magam szerény módján – vélhetõen – én is
hozzájárultam. Azóta nem
kerestél.
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Lelkiismeretem teljesen
nyugodt. A Petõfi Múzeum nyitott intézmény; olyan intézmény, amely minden kvalitásos
aszódi és környékbeli mûvésznek lehetõséget biztosít és mindig is biztosított a bemutatkozásra, így természetesen nektek is! Ennek fényében egyáltalán nem értem, miért írsz
enyhén burkoltan, de maró
gúnnyal rólam, miért csorgatsz
vitriolt soraid közé, s miért
éppen az édesapám véleményére vagy kíváncsi cinikusan, akit
nevezett cikkeddel is ok nélkül
megsértettél már, s aki 12 éve
nyugdíjas, így munkásságotok
java részében már nem szerepel a város közéletének aktív
élvonalában! Miért pont az én
édesapámat nevezed meg egyedül, s kevered bele ebbe az
egész históriába, s miért nem
az elmúlt tizenhét év önkormányzati és városi vezetõit nevezed meg, s miért nem nekik
címzed a kérdésedet? Az ilyen
odafordulást nevezed tiszta szívûnek, józan eszûnek, emberségesnek?
A tényekhez hozzá tartozik,
hogy állításoddal szemben több
vezetõ beosztású, jó érzésû
aszódi ember, köztük Sztán
István és Gyõrfi János barátaim is sokat segítettek nektek, s
úgy érzem, én is megtettem
mindazt, amit a józan ész
(szakmai hozzáállás), a tiszta
szív (lokálpatriotizmus) és az
emberség (felebaráti tisztelet)
megkíván. A szívem továbbra
is tiszta, nyitott vagyok feléd.
Egyben remélem, a Nyitott
Kapu nem csak befelé, hanem
kifelé is ugyanolyan nyitott!
Alkotóerõt, jó szándékot és
sikeres munkát kívánok!
Tisztelettel:
Asztalos Tamás
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Legyen úgy, mint régen volt! – Harmadszor
Aszódról és Ikladról többen csatlakoztak a népes motoros
Adjon Isten békességet,
ezer áldást, reménységet
s minden jót!
Legyen úgy, mint régen volt!
(Pósa Lajos: Transylmania)
2005 és 2006 után idén is
megvalósult az álom. Szeptember 22-én újra a nagylaki határátkelõnél gyûltek össze az
ország különbözõ szegleteibõl,
a nagyvárosoktól a gyepûkig a
segítségüket ajánló motorosok,
s vágtak neki a dévai zarándoklatnak. A motoros zarándoklat
lehetõsége Bujdosó Janó, Lajosmizsén élõ tanár lelkében a
2004. december 5-i magyarországi népszavazás élményét
követõen született meg.
Bujdosó Janó több millió magyar véleményét fogalmazta
meg azzal, hogy életre hívta e
zarándoklatot, az élére állt, s
immár harmadszor cáfolta
meg motoros barátaival közösen „decemberöt” hivatalos
üzenetét.
„A dolgok nem véletlenül
alakultak így... Nem tehettem
mást!” – mondta már nekem is
többször Janó. S valóban, a dolgok nem véletlenül alakultak
így. A helyszínt, a megélhetõ
idõt és a zarándoklathoz kapcsolódó embereket láthatatlan
szálak közelítik egymáshoz,
mondhatjuk mi is, hiszen a
zarándoklatok általános célja a
hit megvallása, amely esetünkben a magyarság összetartozásába vetett hit megvallását is
jelenti egyben.
A zarándoklatot szervezõk
az indulás elõtti este egy Makó
melletti tanyán, abban a régi
kúriában gyülekeztek, amelyet
a Honfoglalás 1100. évfordulója
tiszteletére ajánlottak az Ifjúságnak. Álltam a többiek közt
este flekkent falatozva, kecskedudát és kongák dobogását,
majd reggel a motorok melegedõ robogását hallgatva, kávét
kortyolva s néztem azt az örömet, ami a készülõdéssel jár.

„Három a magyar igazság”
olvashattuk az alkalomra készített pólókon, s olvashattuk a
„Motorosok a Motorosokért
Közhasznú Alapítvány” honlap címét is az egyik furgon
hátoldalán: www.motamot.hu.
Három év alatt az ismeretlenbõl nõtt ki ez a világ, s ez a világ
más, mint az árnyékát ránk
borító jelenkori valóság. Ebben
a világban a szeretet nyelvén
beszélik a magyart.
Dévára készültünk, Dévára
indultunk; Dévára, ahol Böjte
Csaba testvér gondját viseli az
árváknak, ahol a templomban
menedékre lel mindenki, ahol a
gondoskodás nyelve a szeretet,
s ezt a nyelvet mindenki érti,
aki akarja, legyen az magyar,
román, szász vagy roma. Az intézmény fenntartása azonban
igen nehéz, hiszen a költségek
csupán 10%-át vállalja magára
a román állam, a többit a ferences testvérek teremtik elõ.
Jó érzés volt megérkezni
Nagylakra, a gyülekezõhelyre,
ahová szüntelenül jöttek, csak
jöttek, majd regisztráltak, s várakoztak, sokan már másodszor, már harmadszor várták
az indulást... aztán fölsorakoztunk. 379 regisztrált résztvevõ,
350 motoros, 10 autó alkotta a
menetoszlopot. Félezer összetartozó magyar ember. Ennek
az összetartozásnak a jelképét
Böjte Csaba a vérszerzõdésben,
– nemzetünk születésének aktusában – emelte elénk példaként, abban a beszédében,
amelyet az Árpád fejedelem
emlékdíj átvételekor mondott,
néhány nappal az indulásunk
elõtt. Talán csupán az elõzõ éjszaka szóló dobok és kongák
hangján írható le az a dübörgés, ami bennünk és körülöttünk lüktetett, amelynek burkában elindult s haladt végig a
Maros partján a zarándoklat
konvoja. E vonulás kapcsán is
megmutatkozott, e zarándoklat fölötte áll a hétköznapok-

nak, a különbözõ hivataloknak. Két nappal az indulás
elõtt ugyan a román hivatalos
szervek lemondták a korábban
megígért rendõri fölvezetést,
mégsem maradtunk kíséret
nélkül, hiszen egy román rendõr fölajánlotta a segítségét. Ez
az ember egy szót sem beszél
magyarul, Csaba testvér tanítása és a motorosok immár harmadik vállalása mégis utat talált a szívéhez, s azon tanítás
óvó kezének segedelmével, a
bajt elkerülve kísért bennünket Dévára, s vissza Nagylakig.
„Nagy elismerést jelentett számunkra, hogy idén Bujdosó

kapcsolódó ballada egyik részét
ismételgettem magamban:
„Apám, édes apám! Mondja
meg igazán. Hogy hol van, hogy
hol van az én édes anyám!" Palika, miután felolvasta köszöntõjét, hátrajött a padokhoz, mögöttünk egy motoros házaspár
nyakába borult, s mondta nekik: Keresztanya, Keresztapa!,
ugyanis a házaspár tavaly keresztgyermekükké fogadta õt.
Végezetül Bujdosó Janó átadta
a kétmillió forintnyi pénzadományt, elénekeltük a két himnuszt, a magyart és a székelyt,
majd kipakoltuk a teherautónyi ajándékot, a motorosok

Janó kapta a Fiatalok a polgári
Magyarországért díjat, de ez
sem akármilyen elismerése annak a tettnek, amit ez a majd
ötszáz ember visz véghez itt és
most.” – utalt a román rendõr
segítségére Rimóczi Béla, a
„MotaMot Alapítvány” egyik
vezetõje.
A megérkezés katartikus pillanatait követõen a templomban a gyerekek mûsorral ajándékoztak meg bennünket.
Böjte atya csobánkai és pesti
missziója miatt nem lehetett
velünk, mégis ott volt annak a
kisfiúnak, Palikának a képében, aki köszöntõt mondott nekünk. Ültem a padban, hallgattam azt a tízéves kicsi embert, s
a mögöttünk magasodó várhoz

megmotoroztatták az összes
gyereket, valamennyiüket, aki
csak motorozni akart. Mindenkit magával ragadtak az események ezen a szent helyen.
Hiszen a dévai templom által
besugárzott hely szent, s a zarándokok szent helyeket keresnek föl, hogy segítségre leljenek, hogy hálát adhassanak,
hogy megtisztulhassanak. „Ez
az út nekünk is egy óriási tanulság volt, beszélgettünk tegnap
késõ estig, hogy mi töltõdtünk
fel, nagyon sokat tanultunk
tõlük. Ez, amit Csaba atya itt
csinála nevelõkkel, tanárokkal,
ez példa értékû, ennek az alapja
a szeretet." – fogalmazott Mádl
Dalma, a köztársasági elnök
felesége a Hír TV-nek adott in-
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is Déván a motorosok
és autós zarándoklathoz
terjújában, de mi magunk is
mondhatjuk Dalma asszonynyal ugyanezt: adományokat
hoztunk, de segítségre leltünk.
A program a marosnémeti
Tholdy-Horváth-kastély
hatalmas kertjében folytatódott, ahol a leparkolt motorok
és fölvert sátrak labirintusában újra egymásra találtak az
árva gyermekek és a motorosok. A kastélyból a közelmúltban költözött ki a csendõrség, s
adta vissza az egész birtokot az
egykori tulajdonos leszármazottjának. Ebben az új világban, ami néhány órára olyan
volt, mint igazán régen, szín-

padra lépett a magyarországi
Narco Polo és a székelyföldi
Transylmania zenekar. A koncerten „közel félezer magyar
motoros zarándok s még annyi
helybeli magyar gyermek és fiatal énekelt, az ember úgy érezhette, hogy a dolgok valóban
visszatértek a régi medrükbe, és
az összetartozás érzése nem
nosztalgiázás volt, hanem erõs
alap a jövõteremtéshez!” – írta
Gáspár-Barra Réka a Nyugati
Jelenben.
Reggel a ferences atyák misét celebráltak, ott, ahol éjszaka még ethno-rockot játszottak
a zenekarok. A mise végeztével
a szerzetes testvérek megáldották mindazokat, akik segítettek, s utunkra bocsátottak

minket. Az út visszafelé rövidebb volt. Eltûnt a tér, s lerövidült az idõ. Egyszerre éltem
át ennek az utazásnak minden
részletét. Olyan volt, mint régen, amikor gyermekként mindenki szeretett, s nem ismertem más, rossz érzéseket. Megérkeztünk. Sokan élhették
meg azt hazafelé s otthon is
azóta, amit én. Most adtam,
vagy kaptam? Igen, mindkettõ.
Mert ez csak így érvényes!

Logopédiáról
mindenkinek
Beszédjavítás az írástanulásért
Kedves Szülõk!

Immár négy évtizede tanítok
beszédhibás gyermekeket. Logopédiára, közérthetõbben:
beszédjavításra azok a 4,5
évnél idõsebb óvodások járnak,
akik a magyar beszédhangok
helyett más hangokat, illetve
torzan ejtett hangokat használnak beszédük közben. Oka
legtöbbször a fej, a nyak izmaiKelt Assisi Szent Ferenc ünne- nak renyhe mûködésében kepén, október 4-én
resendõ. A jelzett probléma kitartó és egyszerû feladattal jaAsztalos Tamás vítható a következõképpen:

Információ,
kapcsolódó linkek
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Telefon: 30/ 685-7819,
1/ 487-0005 Fax: 1/212-4193
info@devaigyerekek.hu
www.devaigyerekek.hu
www.motamot.hu
www.narcopolo.hu
www.transylmania.hu
A zarándoklaton részt vett
az Aszódi Fekete Ökör Baráti
Kör négy tagja is: Huszár
László, Odler Zsolt, Asztalos
Tamás és Bereczky Gábor,
Ikladról pedig Csincsi Károly
motorozta végig az utat.

hogy semmiféle zavaró hatás
ne legyen ezalatt. Igen fontos
még az is, hogy ne legyen beteg,
nyûgös a gyermek, de a felnõtt
sem, mert ez bizony az eredményesség rovására mehet.
Az „r” hang a legnehezebben
megtanulható hang, amit igen
sokszor kell gyakorolni ahhoz,
hogy erõteljesen peregjen a
nyelv hegye. Néha elõfordul,
hogy lenõtt nyelvfék akadályozza ezt. Felmetszése egyszerû – ambuláns – sebészi beavatkozással korrigálható. Mivel
ennek a hangnak a kialakítása
erõteljes fúvással történik,
ezért a gyakorlás során nagyobb mennyiségû levegõ távozik a tüdõbõl. Ez fejfájáshoz,
szédüléshez vezethet.

Fektesse gyermekét hanyatt.
Számolja meg, hányszor tudja
felemelni lassan a fejét. Ez lesz
az alap, amire építhet. Kétnaponként mindig eggyel többször emelje a gyakorlat számát.
Ajánlatos a fenti tanácsaiAzonban 30-nál többször ne,
még ha a kisgyermek erõskö- mat megfogadni; a gyakorladik is! Ez az egyszerû gyakorlat tokat mindig a kisgyermekek
igen eredményesen fejleszti a tûrõképességéhez igazítom.
nyakizmokat, és általuk a
Itt jegyzem meg: sokszor
nyelv izmait is.
még az óvodáskor alatt sem
Mivel óvodás gyermekekrõl lehet megtanítani az „r” hanvan szó, játékos gyakorlatokkal got. Azonban ez nem akadálya,
kell segíteni az ép hangok ki- hogy tovább lépjen a kisgyeralakításában, fejlesztésében. mek az elsõ osztályba. A többiAz általam tartott játékos fog- nél azonban igen, hiszen ahogy
lalkozás 5-10, míg az otthoni ejti, úgy írja le a szavakban is.
gyakorlás 3-5 percet jelent. A
Végezetül: a házi feladat gyafeladatokat mindig leírom, a
száj-, illetve a nyelvállást leraj- korlása újabb és gazdagabb élzolom, hogy könnyebb legyen ményhez juttatja a szülõt és a
megérteni a szülõnek: mit, kisgyermeket. Önök mint szühogyan és mennyit kell gyako- lõk a gyermekben olyan képességeket fedezhetnek fel, amit
rolni. Nagyon fontos dolog!
eddig nem tapasztaltak. NaMind az óvodai, mind az ott- gyon bízzanak a gyermekükhoni gyakorláskor tükör elõtt ben, de önmagukban is, mert
kell ülni, mert a kisgyermek a csak így lehet eredményes a
felnõttet utánozva tanulja meg közös munka.
a helyes száj- és nyelvállással
Kovács István
kialakított ép hangot. A pár
logopédus
perces otthoni gyakorlás nagy
koncentrálást igényel a felnõtttõl és a kisgyermektõl egyaránt. Ezért törekedjenek arra,
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Egy kis nyelvelés
Béres-házi patika
Elsõ királyaink sorát Árpád
fejedelem leszármazottai adták
több mint háromszáz éven át.
A leszármazási rend alapján
õket Árpád-házi királyoknak
nevezzük. A helyesírás kötõjeles voltát két dolog indokolja: az
egyik, hogy nem tulajdonnévként használjuk, hanem a dinasztia megjelölésére, a másik
pedig az, hogy az egy fogalommá vált kéttagú szóösszetétel
elsõ tagja tulajdonnév, a második pedig köznév, s ilyenkor a
kötõjel alkalmazása szükségeltetik.
A tulajdonnévként használatos házi utótagú nevek – mivel
egyenként jelölhetnek valakit
név szerint – természetesen
minden további nélkül egybeírhatók, sõt írandók. Ezekben az
esetekben a szóvégi i hang jelölésének még hagyományos jelölése is elõfordulhat, s ezáltal a
névnek további alakváltozatai
jöhetnek létre, pl. Budaházi –

Budaházy; Farkasházi – Farkasházy stb.
A címbeli esetben azonban
nem errõl van szó. Az egyik
gyakorta sugárzott reklámban
egy Béres-készítmény nevének
elhangzása után rögtön hallhatjuk, hogy kapható a Béresházi patikában. Igen, a reklám
elhangzása alapján csak ilyen
módon adhatom vissza hitelesen az írásképet! Így, kötõjellel
írva az elsõ két tagot, s a patika
szót külön. Nem is lenne ezzel
gond, ha mondjuk a Béres család már nagyon régóta, akár
több generáción keresztül
gyártaná ezeket a készítményeket, mert akkor már dinasztiáról beszélhetnénk az õ
esetükben is. De még itt nem
tartanak. Akkor sem lenne
semmi baj, ha a cégnek önálló
patikahálózata lenne, s ezeket
kifejezetten csak ezekben a patikákban lehetne megvásárolni. De egyik eset sem áll fenn.

Nyilvánvalóan a reklám szövege arra ösztökél minket,
hogy tartsunk otthon Béres-készítményeket, amelyek szükség esetén segíthetnek rajtunk.
Az ilyen otthon tartott készletet a köznyelv praktikusan
csak házipatikának nevezi. A
házipatika maga is összetett
szó, amely eredetileg külön íródott (olyannyira, hogy a Microsoft Word XP operációs rendszerének helyesírási programja
még ma is csak jelzõs szerkezetnek hajlandó elfogadni ezt a
mára már egy fogalommá vált
szókapcsolatot), s az eredeti
alakban két külön szót írtunk
egymás mellé: házi patika.
Így lett a házi patikából egy
idõ után házipatika. Magának
a patika szónak a kialakulása,
mai használata és jelentése is
érdekes. Latin eredetû szó, elsõ
írásos elõfordulására 1405
körüli idõszakból van adatunk
(Schlägli Szójegyzék) apoteca
alakban (latin eredetije: apotheca), eredeti jelentése pedig
raktár, éléstár, kamara, boroskamra. Nyelvünkben is raktár-

ház jelentésben említtetik elõször. Csak késõbb alakult ki a
gyógynövénybolt, gyógyszertár
jelentés.
A gyógyszer a gyógyító szer
jelzõs kapcsolatból rövidült és
vált összetett szóvá, és nyilvánvalóan nyelvújítás korabeli szó.
Elõdje a patikaszer lehetett –
bár errõl az etimológiai szótár
nem tesz említést –, ezt szorította ki a magyarosabban
hangzó új alak. De a patikaszert sem kellene teljesen elfelejtenünk. Annyit kínlódunk – esetenként körülményeskedünk
–, hogy mit nevezzünk gyógyszernek, s mit gyógyszernek
nem minõsülõ gyógyhatású
szernek, hogy talán egyszerûbb
lenne, ha a csak vényre kapható – és mindenféle törzskönyvezési eljáráson keresztül menõ –
gyógyító szereket neveznénk
gyógyszernek, a többit pedig
egyszerûen patikaszernek. Így
a két kategória között minden
körülményeskedés nélkül különbséget tehetnénk.
-g -l

Az SzMM Aszódi Javítóintézet pályázatot hirdet az intézet

Az SzMM Aszódi Javítóintézet pályázatot hirdet az intézet

pedagógiai igazgatóhelyettes

2 fõ nevelõtanár

Az intézet a bíróságok által, jogerõs ítélettel javítóintézeti nevelésre utalt ép értelmû,
valamint enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalkorú fiúk számára fenntartott
gyermekvédelmi intézmény. (www.aszod-afi.hu)

Az intézet a bíróságok által, jogerõs ítélettel javítóintézeti nevelésre utalt ép
értelmû, valamint enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalkorú fiúk számára
fenntartott gyermekvédelmi intézmény.
A besorolás és az illetmény megállapítása a KJT alapján történik.

álláshelyének betöltésére.

A pedagógiai igazgatóhelyettes az igazgató irányításával végzi feladatait.
A besorolás és az illetmény megállapítása a KJT alapján történik.

A pedagógiai igazgatóhelyettes feladatai:

- pedagógiai, gyógypedagógiai fejlesztõ programok irányítása
- pedagógiai folyamatok hatékonyságvizsgálata, értékelése
- nevelési programok tervezése, szervezése, ellenõrzése
- kulturális és sportprogramok szervezése

A pályázatnak tartalmaznia kell:

szakmai, vezetõi program; motivációs levél; szakmai önéletrajz

A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatban
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak az eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elnyerésének feltételei:
büntetlen elõélet; pedagógiai végzettség; minimum 5 év szakmai
tapasztalat a gyermekvédelem területén; erõs motiváció; önálló
felelõsségvállaló munkavégzés, kreativitás
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a kiíró címére:
SzMM Aszódi Javítóintézete, 2170 Aszód, Baross tér 2. (tikárság)
A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére”

álláshelyének betöltésére.

A nevelõtanár feladata:
A rábízott növendékek egyéni és közösségi fejlesztése, gondozása
a Sárga Falak Szakmai Program alapján (www.aszod-afi.hu)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
motivációs levél; szakmai önéletrajz
A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatban
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak az eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elnyerésének feltételei:
büntetlen elõélet; pedagógiai végzettség; erõs motiváció;
önálló felelõsségvállaló munkavégzés, kreativitás
A pályázat elbírálása:
A pályázatról az igazgató dönt a bizottság javaslatainak a figyelembevételével,
a pályázat benyújtásának határidejétõl számított 30 napon belül.
A pályázat eredményérõl az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a kiíró címére:
SzMM Aszódi Javítóintézete, 2170 Aszód, Baross tér 2. (titkárság)
A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat nevelõtanári munkakör betöltésére”

Azelbírálásrólazérintetteketírásbanértesítjükabeadásihatáridõtkövetõ30naponbelül.

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap.
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Idõpont
November 16. 13.00-18.00
November 17.
November 17. 19.00
November 18.
November 20. 9.30-16.00
November 21. 16.00-18.00
November 22. 18 00

Helyszín

Program

Városi könyvtár
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Korona ház (volt Tiszti klub)
Családsegítõ Szolgálat
Családsegítõ Szolgálat
Közmûvelõdés Otthona

kézmûves foglalkozás
szalagavató
Erzsébet- Katalin bál
évközi 33. vasárnap
ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés: tel.: 400-103)
Honfoglaló õseink nyomában Vereckén jártunk (videovetítés
a Magyarok Világszövetsége Aszódi csoportja rendezésében)

November 23. 17.00
November 23. 13.00-18.00
November 23.
November 24. 19.00
November 25.
November 26.
November 29. 15.00
November 29.
November 30.

Petõfi. S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Városi Könyvtár
Városi Bölcsöde
Csengey Gusztáv Általános Iskola

December 1. 1600
December 2.
December 4. 9.30-16.00
December 5.
December 6.
December 6.
December 6.
December 7. 17.00
December 9.
December 11. 9.30-16.00
December 13. 1500
December 13. 1700
December 14. 13.00-18.00
December 16. 14.30
December 16.
December 18. 9.30-16.00
December 21.
December 21.
December 21.

Korona Ház (volt Tiszti Klub)

December 21 -január 2.
December 23.
December 25.
December 26.
December 31.

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városháza
Városi Bölcsöde
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Családsegítõ Szolgálat
Városi Bölcsõde
Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Korona Ház (volt Tiszti Klub)
Családsegítõ Szolgálat
Városháza
Korona Ház (volt Tiszti Klub)
Városi Könyvtár
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Családsegítõ Szolgálat
Petõfi. S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Katalin bál
kézmûves foglalkozás
Adventi készülõdés
Sport Bál 2007
Krisztus Király ünnepe
Egészség hét (külön programterv szerint)
Képviselõ-testületi ülés
szülõcsoportos beszélgetés
Sulibál az alsósoknak 15.00-17.00 óra
Sulibál a felsõsöknek 17.30-20.00 óra együtt a Rákóczi úton.
Bábszínház: Csili-Csala és a télapó
Advent elsõ vasárnapja
ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
Télapó ünnepség
Télapó ünnepség
Télapó ünnepség
Mikulás osztálykeretben
Városi Karácsonyfa ünnep
Advent második vasárnapja
ruhaosztás
Képviselõ-testületi ülés
Városi Betlehemezés
kézmûves foglalkozás
Kodály Kórustalálkozó
Advent harmadik vasárnapja
ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi ünnepség
Délelõtt karácsonyvárás, bolhapiac, betlehemezés
12.00: Karácsonyi ünnepély
16.00-20.00: Karácsonyi vásár a Csengey úti épületben
Téli szünet
Advent negyedik vasárnapja
Karácsony – Jézus születése
Karácsony
Szilveszter

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!
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SIGNAL BIZTOSÍTÓ

PHP programozói állás

képviselõje irodát nyitott
Hatvanban, a Balassi út 1. sz. alatt

Portálépítéssel és üzemeltetéssel
foglalkozó cég programozókat keres.

(régi rendõrség épülete)

Bertáné Pintér Mária
06-30-6264437
Várjuk ügyfeleinket kötelezõ
és casco biztosítással.
Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
o
Fagyálló -70 C
Szélvédõmosók
Hidegindító
Jégoldó

Akció!
Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)
GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft.
2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 28/500-450 Mobil: 06-20-9416-533,
06-20-9111-104, 06-20-9788-677 e-mail: zolakft@freemail.hu

Galgagyörkre települõ
faipari vállalkozás
önállóan dolgozni tudó

asztalosokat
keres.
Nyílászáró gyártásban
szerzett tapasztalat
elõnyt jelent.
Érdeklõdni lehet naponta
17-19 óráig
a 06-20-955-4504-es
telefonszámon.

Elvárások:
többéves PHP programozói tapasztalat
SQL alapos ismerete
objektum orientált fejlesztõi szemlélet
CSS 1-2 és XHTML alapos ismerete
Elõnyt jelent:
Symfony ismeret
Linux felhasználói szintû ismeretek
alkalmazás terhelés-optimalizálási tapasztalat
SQL terhelés-optimalizálási tapasztalat
Amit kínálunk:
kiemelt bérezés
utazási költségtérítés (benzin, autópálya matrica...)
rugalmas munkavégzés
kellemes munkakörnyezet
Jelentkezni önéletrajzzal
a fischer@publishing.hu címen lehet.

Linux rendszermérnöki állás
Portálépítéssel és üzemeltetéssel foglalkozó
cég szerverparkjának üzemeltetéséhez
informatikus mérnök szakembereket keres.

Az ideális jelölt rendelkezik a következõ
ismeretekkel:
sokgépes Linux/Unix környezetben szerzett
több éves üzemeltetési tapasztalat
Apache, Php, MySQL konfigurálásának
és üzemeltetésének alapos ismerete
hálózati (alapvetõen TCP/IP) ismeret
alapos hálózatbiztonsági ismeret és gyakorlat
webes alkalmazások üzemeltetésével
kapcsolatos ismeretek
Amit kínálunk:
kiemelt bérezés
utazási költségtérítés (benzin, autópálya matrica...)
rugalmas munkavégzés
kellemes munkakörnyezet
A részletes szakmai önéletrajzokat
a fischer@publishing.hu címre várjuk.
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Fizessen kevesebb
kötelezõ biztosítást!
Itt az év vége, itt az ideje, hogy drága kötelezõ biztosítását olcsóbbra cserélje! Mi DÍJTALANUL kiszámoljuk, hogy a nálunk megkötött új biztosításával
mennyit spórolhat, Ön pedig a megspórolt pénzét
arra költi, amire akarja!
Igény szerint Casco megkötése is lehetséges!

Ugyanitt:
lakásbiztosítás
életbiztosítás
szabad felhasználású hitel
gyorshitel
házépítés, -vásárlás
adósságrendezés

Cégünk Magyarország legnagyobb bankjának
leányvállalata, amely biztonságot és garanciát nyújt minden kedves Ügyfelünk számára.
Cégünk által könnyen, gyors ügyintézéssel
juthat hiteléhez, mely szolgáltatás részünkrõl
INGYENES!
Vámosné Raczky Andrea
Strausz Hajnalka

06-30-643-2203
06-70-322-1156

MÁS-VIRÁG VirÁgÜzlet
Aszód, Kossuth Lajos út 1. (új üzletház belsõ udvara)
nyitvatartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13, V: 8-12

vágott és cserepes virágok nagy választékban
aándékcsokrok
menyasszonyi csokrok
esküvõk és rendezvények dekorációja
kiegészítõk
temetési koszorúk, sírdíszek kiszállítással
ajándéktárgyak nagy választékban
kellékek, dekorációs anyagok
díszcsomagolás (extrém igény szerint is)
virágküldõ szolgáltatás

ADVENTI KOSZORÚK KEDVEZÕ ÁRON
széles választékban!
Elérhetõségeink:

06-30-823-3971 (üzlet - munkaidõben)
06-20-9809-069 (Robi)
Egyedi stílus - barátságos kiszolgálás

Í Z VA R Á Z S
márkás magyar borok
és pálinkák háza
Folyamatosan bõvülõ minõségi
ital- és édességáruval várjuk
kedves vásárlóinkat!
Szolgáltatásaink:

ajándékkosár készítése
torta és cukrászsütemény rendelése
Borainkat kérésre egyedi címkével
és gravírozással látjuk el.

Erzsébet, Katalin napra különleges
bonbonok, italok kaphatók!
Aszód, Kossuth Lajos út - Malom köz sarok
Tel.: 06-30-583-1864 Nyitva: H-P: 7-18, Szo: 7-12

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

AKCIÓ!!!

Madarak

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
Üzleteink:
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

Akció!
Komplett szemüvegek már

4.990,-

Ft-tól!

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!
Szemvizsgálat és kontaktlencse bemérés
minden kedden és csütörtökön
Szemvizsgálat+próbalencse+ápoló: 2.500,- Ft
Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!
Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

Dr. Gyimesi Anna pszichiáter, pszichoterapeuta rendelésére
bejelentkezés a 06-30-568-6812-es telefonszámon. Szakorvosi
Rendelõintézet, 2170 Aszód, Baross G. u. 4.
Aszód kertvárosi övezetében eladó vagy kiadó 1982-benépült,
részben alápincézett, tetõtérbeépítéses, 125 m2-es, tetõtérben bõvíthetõ családi ház 324 m2 nagyságú önálló telekrésszel 23 M Ftért. Érdeklõdni lehet: 06-20-950-6012.
Kartalon 2843 m2 építési telek eladó. Közmûvek a telek elõtt, az
utca aszfaltos. Tel.: 06-20-512-1580.

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

*A díj csak a hirdetés megjelentetésére és az egyszerû (szöveges) hirdetés elkészítésére
vonatkozik. Összetett tartalmú, képes hirdetés esetén tervezési díjat számítunk fel!

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Házigazdák - Színészválogatott: 2,5:0,5 J
Huszonnégy órás foci az Evangélikus Gimnáziumban
Az Aszódi Evangélikus
Gimnázium 10.c osztálya
Fáczán Zoltán osztályfõnök vezetésével október
20-án és 21-én 24 órás labdarúgótornára várta középiskolánk csapatait.
A harmadik alkalommal
megrendezett sporteseményen
szombaton 11 órakor vette kezdetét az elsõ, és vasárnap 11
órakor fejezõdött be az utolsó
mérkõzés. Ez idõ alatt sok minden történt a gimnáziumban.
Huszonnégy óra alatt 23 csapat
88 mérkõzést játszott, 344 gól
született. A szurkolókkal
együtt körülbelül 300 fõ (az
iskola fele) vett részt a sportrendezvényen.
Három kategóriában játszottak a csapatok: a 7-8. évfolyamon a 8.c osztály (gólkirály:
Deme Rajmund 5 góllal), a 9-

12. évfolyamon a 12.b (gólkirály
Gali Bence 12.e és Huszár Dániel 12.b 25-25 góllal), míg a
lányok kategóriájában a „Focicák” (10.a) lett a gyõztes (gólkirály: Tóth Bettina). A rendezvény során több alkalommal a
6.c és 10.b osztály tagjaiból alakult lelkes majorett-csoport
szórakoztatta a közönséget,
Fábián Gabriella és Angyal
Krisztián pedig salsa-bemutatót tartott.
A rendezvényt színesítette a
gimnáziumba ellátogató színészválogatott jelenléte, amelynek tagjai Nemcsák Károly és
Besenczy Árpád vezérletével
léptek pályára. A számos oszlopos tag váratlan színházi elfoglaltsága miatt kissé tartalékosan érkezett színészgárda a
tanári válogatottal, majd az abszolút gyõztes csapattal, a 12.bvel szemben is alulmaradt,

A 12.b csapata 3:1-re nyert a színészválogatott ellen
Fáczán Zoltán felvétele
végül a „Focicákkal” 2:2-es
döntetlent ért el.
A résztvevõk éjszaka filmnézéssel vagy alvással tölthették
az idõt, ha pedig megéheztek, a
büfé állt a résztvevõk rendelke-

zésére. Mindenki megtalálhatta a számára kedvezõ idõtöltést; többen már a következõ
megmérettetést várják. Gratulálunk a gyõzteseknek!
Szabadi László

Személyre szabott megoldások
nyugdíjasoknak
megbízható társ egy életre

Hild örökjáradék

Otthona védelmében, biztonságban
Könnyebb hétköznapok - jobb életminõség
Segítünk, ha keres!
Wertán Kinga 06/28/388 049 06/30/397 0130
Veresegyház, Fõ út 53. Átriumház; Inter-Ingatlan

Aszód, Érdy J. u. 21.

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

Nyitvatartás:

Aszód, Kossuth L. út 1. (Új Udvarház) Nyitva: H-P: 9-12, 12.30-17, Szo: 8-12

Új õszi-téli
kollekció!
kabátok - nadrágok
felsõk - síkabátok
sínadrágok - cipõk
Az ünnepekre vásárlási
utalvány kapható!

hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00
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Törzsvásárlóknak
állandó 10 %
kedvezmény!
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Az Aszód FC hírei

Õszi elsõk az ifik!
Aszód FC – Vácrátót 3:3
(3:1); Ifjúságiak: 7:0
Csapatunk több meghatározó játékosa nélkül lépett pályára, ennek ellenére gyorsan rúgott három gólt. Az ellenfél védelmünk gyengeségeit kihasználva követte példánkat. Az
ifik a 15. perctõl tíz emberrel
játszottak, így „csak” hét gólt
rúgtak ellenfelüknek.
Isaszeg KSK - Aszód FC 0:4
(0:2); Ifjúságiak:1:4

Egy pillanatig sem volt kétséges, ki a jobb az isaszegi pályán. Az ifik már a tabella második helyén várták a listavezetõ Kerepes elleni találkozót.
Aszód FC - Kerepesi LSE
2:1 (0:0); Ifjúságiak: 2:0
A 14. percben a vendég kapus, a mérkõzés vége elõtt két
perccel az aszódi hálótr mehetett zuhanyozni (elõbbi buktatásért, utóbbi a kerepesiek lesgyanús szépítõ találata utáni

reklamálásért). Gyõzelmükkel tuk: ennek ellenére parádés
az ifik átvették a tabella elsõ mérkõzést láthatott a közönség. A felnõttek 13 perc alatt
helyét a Kerepestõl.
három gólt lõttek, az ellenfél
Tahitótfalui SE - Aszód FC csak a második félidõ utolsó
perceiben tudott egyenlíteni.
2:5 (1:5); Ifjúságiak: 1:1
Rendkívül rossz talajon küzAz ifik ugyancsak gólzáporos
döttek a csapatok. Az erõviszonyokat jelzi, hogy mind az öt meccsen elhozták mindhárom
gólunk az elsõ félidõben esett. pontot, s ezzel az utolsó õszi forAz ifik ezúttal vesztes állásból duló elõtt 30 ponttal, három
pont elõnnyel bebiztosították
mentettek pontot.
elsõségüket a téli pihenõre. A
Erdõkertes SE - Aszód FC felnõttek a tabella ötödik helyén állnak 22 ponttal.
4:4 (2:4); Ifjúságiak: 3:4
A szakadó hó inkább a téli
A www.aszodinfo.hu
sportoknak kedvezett. Mint
beszámolói alapján
azt Kovács Tamástól megtud-

Idézet Shakespeare-tõl
Vízszintes: 1. Az idézet
elsõ része 13. Igyekszik 14.
Aroma 15. Régi azonos hangzói
16. Nagyon apró rovar 17. Kötõszó 18. Közlekedési jármû 20.
Káposztaféle 21. Kávé! 22. Szúrós szagú gáz 23. Egye! 24.
Osztrák autójel 25. Ideje 27.
Károly, becézve 30. Vés 32. Bejegyez 35. Zalaegerszegi sportklub 36. Menyasszony 38. Gyümölcsöt szárít 40. Ordítani
kezd! 41. Évszak 43. Szólít 45.
Kórház 46. Urán 47. Gondolkodó szervünk 49. Strázsa 50.
Fohász 52. Nõi név 54. S! 55.
Vissza: becézett Teréz 56.
Krisztus, rövidítve 57. Tova 58.
Ilyen állat a ló 62. Heves megye
székhelye.
Függõleges: 1. Tanuló vezetõ 2. Napszak 3. Hüllõféle 4.
Aromás ital 5. Ver 6. Nitrogén 7.
Nem nagy 8. Névelõ 9. Kálium
10. Spanyol autójel 11. Hasadék
12. 10006 16. Az idézet második fele, zárt betû: A 17.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Esztendõ 18. Nógrád megyei
tele-pülés 19. Nem érdekel 21.
Hím baromfi 22. Becézett Katalin 26. Morzehang 27. Kifele!
28. Közelre mutató szó 29. Mi?,
oroszul 31. Idõmérõ 33. Termelõszövetkezet 34. Határozott
névelõ 37. Falevél szõnyeg 39.
Római 51 42. Török tiszti rang
43. Human Resources 44. Illatos növény 48. Ipszilon 49. Elõd
51. Kitalált történet 53. A fantasy világában élõ eltorzult
tünde-féle 54. Orrához 55. Cselekvést kifejezõ szófaj 57. Kedves ûrlény 58. A szánkban
érezzük 59. Félbe! 60. Sugár 61.
Félsz! 63. Óra közepe!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – december
6-ig. A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljuk ki.
*
Elõzõ számunk rejtvényének
megfejtése:
„Nem állunk meg félúton,
sztálinizmus pusztuljon!”

A Galga COOP Rt. utalványát
Balik János (Kossuth Lajos
út 80.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig
Gyimesi Zoltánné (Petõfi
Sándor u. 3.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.
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