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A legjobbak között
Prima-díj Ladócsy Lászlónak

Határozott fellépés a tartozók felé
November 8.
A képviselõk elfogadták a
Penny Market építési engedélyeztetéséhez szükséges közlekedési koncepciót. Kovács
Tamás, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta: támogatják az abban rögzített kisebb változásokat, továbbá javasolják, hogy a bankfióknál
tervezett lámpás gyalogátkelõhely megvalósulása miatt töröljék a projektbõl a közelben, a
postahivatalnál tervezett közlekedési zebra megvalósítását.
Az áruházat építõ cég képviselõje szerint a létesítmény a tavaszi kezdést követõen négy
hónap alatt készülne el.
A képviselõk egyhangúlag
elfogadták Sáhóné Bordás Éva
intézményvezetõ beszámolóját
a városi könyvtár munkájáról.
A Csengey Gusztáv Általános
Iskola helyi tantervérõl a Mûvelõdési Bizottság javaslatára
úgy döntöttek, hogy a nevelõtestület tárgyalja meg az okiratot, s elfogadása után újra tûzzék napirendre.

Módosították az új óvodára
vonatkozó építéstervezõi szerzõdés tartalmát. Odler Zsolt
projektvezetõ elmondta: ahhoz, hogy a projekt összege beférjen a pályázaton elnyerhetõ
összegkeretbe, az épületegyüttes befogadóképességét 150-rõl
125 férõhelyre kell csökkenteni,
így az intézmény bekerülési
összege bruttó 423 millió Ft-ba
kerülne, Felkérte az óvodapedagógusokat a szükséges eszközök listájának összeállítására, amire a korábban tervezett
40 millió helyett kb. 25 millió
Ft-os keret állna rendelkezésre. Szigetvári József kérdésére
Buzás István építészmérnök elmondta: a tervezés eddigi fázisát nehezítette, hogy a mûszaki
irodavezetõi és a fõépítészi
munkakör akkor még betöltetlen volt. Gyárfás Zsuzsa további oktatóhelyiség betervezésére, Kovács Tamással együtt az
épület minél gazdaságosabb
mûködtetését eredményezõ
technikai megoldások(pl.alternatív fûtés) betervezését java-

November 30-án a Gödöllõi Királyi Kastélyban rangos
elismerésben részesült Ladócsy László festõmûvész. Az
Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma és a
kartali Könyves Kálmán Általános Iskola tanára a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége KözépMagyarországi Regionális Szervezetének Príma-díját (a
Demján Sándor és Csányi Sándor nevével fémjelzett
Prima Primissima-díj „kistestvérét”) vehette át, amelylyel idén elõször a kulturális, az oktatási és a tudományos
élet néhány jeles személyiségét jutalmazták.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez és további sikeres alkotómunkát kívánunk!
(folytatás a 2. oldalon)
Balázs Gusztáv felvétele

Az Aszódi Nyugdíjas Egyesülettõl
kapott verssel
Aszód Város Önkormányzata,
az Aszódi Tükör Szerkesztõsége,
valamint hirdetõink

boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és az élet minden területén
sikeresebb új esztendõt kívánnak
minden Kedves Olvasónknak!

Karácsony a klubban
A karácsony szent ünnepét, kis Jézuska születését,
Klubunkban mi is megtartjuk, szeretetünket megvalljuk.
Kis Jézuska jászolánál, gyertyáinkat mind meggyújtván,
Karácsonyfa fénye mellett, éltetjük az újszülöttet.
Mikor sokan összejövünk, tiszta szívbõl énekelünk,
Énekünk tiszta hangjával tisztelgünk a Megváltónál.
Karácsony meghitt ünnepünk, s a klubban együtt ünnepelünk.
Itt nincs egyedül senki sem, hisz egy nagy család van velem.
Tné Angyal Mária
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Emelkednek az étkezési és a szemétszállítási
(folytatás az 1. oldalról)

solta, ezek azonban jelentõsen
megnövelnék a projekt megvalósításának költségeit.
A takarékossági szempontok
figyelembevételével indokoltnak tartja a testület az önkormányzati nevelési-oktatási intézmények kötelezõ eszközeinek és felszereléseinek beszerzését. Kimondták, hogy az intézményvezetõk az idei költségvetésükbe betervezett elõirányzat terhére, valamint a
jövõ évi pályázati lehetõségek
kihasználásával pótolják az
eszközöket. Ezután elfogadták
a Podmaniczky Mûvészeti Iskola kiegészített Minõségirányítási Programját.
A grémium megbízta a
GAMESZ vezetõjét, hogy adjon
részletes költségelemzésen alapuló javaslatot a január 1-tõl
hatályos lakbéremelés mértékére, és tegye meg a szükséges
lépéseket a fennálló lakbértartozások behajtására. Elhangzott, hogy Aszódon számos önkormányzati bérlakásban élõ
család ill. egyedül élõ polgár
több havi lakbérrel tartozik.
Van erre példa a Falujárók úti
új bérlakásokban élõk között
is, akik beköltözésük elõtt vállalták a rendszeres díjfizetést.
Meg kell vizsgálni a behajthatatlan lakbértartozással rendelkezõ lakók bérleti jogviszonya felmondásának vagy alacsonyabb szobaszámú ill. komfortfokozatú bérlakás biztosításának lehetõségét. Akik szociális helyzetük miatt váltak rész-

ben vagy teljesen fizetésképtelenné, a testület döntése értelmében lakásfenntartási támogatásban részesülnek.
Díjemelés miatt módosították a helyi környezet védelmérõl, a közterületek rendjérõl és
a település tisztaságáról szóló
rendeletet. Pl. a 120 literes
gyûjtõedényre vonatkozó éves
szemétszállítási díj jövõre háztartásonként 13.860 Ft-ba, a 60
literesé 6.930 Ft-ba az ún. emblémás zsák darabonként 180
Ft-ba kerül majd. A szilárd hulladék lerakása a szeméttelepen
magánszemélyeknek 1812, vállalkozásoknak, intézményeknek 2.430 Ft-ba kerül köbméterenként.
Asztalos Tamás javaslatára –
miszerint az intézményvezetõ
fegyelmi eljárásának lezárultáig nem célszerû dönteni – 8
igen, 3 nem szavazat mellett
nem támogatta a testület a
GAMESZ vezetõjének létszámracionalizálási javaslatát.
A testület támogatta, hogy a
vízközmû üzemeltetési szerzõdés alapján – az aszódi vízbázis
kútjai vízhozamának csökkenése miatt – a bérleti díj 1,256 milliós összegét a 9. számú domonyi mélyfúrású kút újrafúratására fordítsák. Ezután döntöttek az Aszód és négy társult önkormányzat szennyvíztisztító
telepének tulajdonközössége
által megvalósított idei díj felhasználásáról. Az 1,19 millió
Ft-ot agrárhasznosítási tervre,
a 3 éves talajtani vizsgálatra és
a telepre vezetõ aszfaltút javítá-

sára osztották el. A csatornamû tulajdonközösség 3 milliós
bérleti díj-bevételét csatornaszakaszok átépítésére, szivatytyúcserére ill. az 1. számú
szennyvízátemelõhöz vezetõ
aszfaltút javítására fordítják.
Az élelmiszerárak emelkedése miatt indokolttá vált a normaemelés, emiatt módosították a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ díjakról szóló rendeletet. A térítési
díjak pl. a bölcsõdében 267, az
óvodában 290, az általános iskolában 354 (napi egyszeri étkezésnél 227), az önkormányzati intézményekben 342, pedagógus egyszeri étkezõknél
281 Ft-ra emelkedtek. A Gondozási Központban az intézményi térítési díj 374 Ft lesz január
1-tõl.
A képviselõk elfogadták az
Aszódi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulási megállapodásának módosítását.
Ezután új engedélyes terv készítését mondták ki a Kossuth
Lajos út 48. számú ingatlan
alatti támfal építéséhez. Séllei
Zsuzsa mûszaki irodavezetõ elmondta: e célra korábban pályázati pénzt nyert a város, de
az érintett ingatlantulajdonos
ellenállása miatt végül máshol
építettek támfalat az összegbõl. A munkát azonban el kell
végezni, erre a tulajdonviszonyok változása miatt egy következõ pályázat kiírása esetén
lehetõség nyílik.
Hét jelölt adta be pályázatát

a város fõépítészi álláshelyének
betöltésére kiírt pályázatra.
Egy pályázót kizárt, mert pályázata nem felelt meg a feltételeknek. Egy másik pályázó
anyaga nem került a testületi
ülés kiküldött anyagába, ezért
a döntést egy késõbbi, soron kívüli ülésre halasztották.
Kovács Tamás az OLLÉprogramként ismert, mûfüves
pálya létesítésére indított országos program központi közbeszerzési eljárásának eredményérõl számolt be, amit elfogadtak a képviselõk.
Megismételt szavazás során
elfogadta a testület a Varga
MM St. Bt. átalánydíjas ajánlatát, amely a soros képviselõtestületi ülések jövõ évi kábeltelevíziós közvetítésére vonatkozott. A képviselõk 7:4 arányban a 8 %-os inflációs díjemelést tartották reálisnak, amit
Rácz Zoltán, a cég képviselõje
nem fogadott el. (Tény, hogy a
testületi ülések esetenként
több órával meghaladták a mûsorkészítõ cég idei ajánlatában
megjelölt három órás idõtartamot. A felvételt készítõ munkatársak a zárt testületi ülések
idején több órás várakozásra
kényszerültek; az állásidõ költsége bekerült a 2008. évi szerzõdésbe.) A másodszori szavazáson a képviselõk 10 igen, 1
nem szavazattal elfogadták a
12 testületi ülés ill. egy közmeghallgatás felvételére és sugárzására szóló, alkalmanként
nettó 135.885 Ft-os átalánydíjat.

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.
2007. DECEMBER
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díjak – Új támfal épül a Kossuth L. úton
Az Ügyrendi Bizottság javaslatára a képviselõ-testület elnapolta a volt Tiszti Klub épületében mûködõ honvédségi civil
szervezetek napirendjét. Szigetvári József bizottsági elnök
elmondta: az érintett két civil
szervezet számára biztosítandó helyiségekre vonatkozó, a
Honvédelmi Minisztériumtól
kapott együttmûködési megállapodást az épület tulajdonjogának elhúzódó átadás-átvételéig és a Fõtér-program rendezõdéséig javasolták elnapolni. Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ hozzátette: az
épület tervezett átalakítása
alatt az önkormányzatnak más
ingatlanban kell helyiséget biztosítania a két civil szervezet
számára, ezért át kell tekinteni: a város hogyan tudja majd
biztosítani az ezzel járó feltételeket. A képviselõk megbízták a polgármestert és a mûvelõdésszervezõt, hogy egyeztessen az érintett társadalmi szervezetek képviselõivel.
A bérlõje a helyiség további
bérlésének igényérõl nyilatkozott, az Ügyrendi Bizottság pedig a szerzõdés fél éves meghosszabbítását javasolta. Az
önkormányzat új pályázatot ír
ki a Kossuth Lajos út 27. szám
alatti önkormányzati ingatlan
bérletére. (A felhívást novemberi számunkban olvashatták.)
A testület elnapolta az Aszód
FC vezetõségének azon kérelmét, amely a sportklub egymillió Ft-os (év elején zárolt) önkormányzati támogatásának
folyósítására vonatkozott. A
Pénzügyi Bizottság (amely feladatául kapta, hogy tegyen javaslatot a támogatás mértékére) az intézmények számára is
megszabott szigorú megszorításokra, valamint az FC pályázati úton elnyert 650 ezer
Ft-os bevételére utalva nem javasolta az összeg kifizetését.
Kovács Tamás elmondta: az
Aszód FC öltözõi fûtésrendszerének meghibásodása elõre
nem tervezett, 600 ezres kiadással járt. Huszár László a 400
ezres különbözet kifizetésére

tett javaslatot, Koncz István
pedig a Mûvelõdési Bizottság
támogatási keretébõl – ha a bizottság tagjai is támogatják –
100 ezer Ft-ot ajánlott fel a
sportklub támogatására.
A testület 3 millió 975 ezer
svájci frankban határozta meg
az Aszód Város Fejlõdéséért
kötvény összegét, egyúttal felhatalmazta a Raifesisen Bankot az opciós szerzõdés megkötésére, legalább 152 Ft-os árfolyamon.
Az Egyebekben Asztalos
Tamás kérdésére Buzás János
polgármester elmondta: az
Ady Endre utcai lakók közmeghallgatáson is megfogalmazott panaszaival kapcsolatban felvette a kapcsolatot a
Galgamenti Víziközmû Kft. vezetõjével. Ugyancsak a közmeghallgatásra utalva Koncz
István indítványozta egy szabadidõ eltöltésére alkalmas
közterület megvalósítását,
aminek elõkészítését Kovács
Tamás javasolta felvenni a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jövõ évi programtervébe.
Odler Zsolt a GAMESZ-hez
érkezett fizetési felszólításokról és jutalom kifizetésekrõl érdeklõdött. Hegyvári László intézményvezetõ elmondta: a vitás számlán meg nem rendelt
tételek is szerepelnek, amit tisztázni kell. A pénzmaradvány
terhére valóban történtek jutalom kifizetések, de ebbõl sem
õ, sem a gazdasági vezetõ nem
részesült. Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet pénzügyi ellenõr hozzátette: az önkormányzat idén
minden intézménytõl elvonta a
jutalomkeretet, ami számos
dolgozónak sokat jelentett.
Több intézménynél történtek
olyan kifizetések, amelyeket az
önálló gazdálkodás ill. a be nem
töltött álláshelyek miatti túlmunka jutalmazására a keletkezett bérmegtakarítás lehetõvé tett.
Szigetvári József az iparterület egyik keresztezõdésének
javítását kérte, ami által a teherautó-forgalom teljesen elke-

rülhetné a Berkes utcát. (A
probléma mielõbbi megoldását
jelezte, hogy november végén
egy, a Berkes utcán áthaladó
tehergépjármû összetört egy
ott parkoló személygépkocsit –
a szerk.) Sándor János a Szentkereszt utcán tapasztalható
sárfelhordás megakadályozására kért mielõbbi megoldást.
Gyárfás Zsuzsa a lakók azon
panaszát tolmácsolta, hogy a
Deák Ferenc utcában mûködõ
kávézó környékén késõ éjszaka
rendzavarások tapasztalhatók,
emiatt az üzlethelyiség hosszú
nyitvatartásának felülvizsgálatát kérte. Szigetvári József
szerint inkább a közterület fokozott rendõri és polgárõri ellenõrzését kellene elérni.
Huszár László a Mûvelõdés
Háza elõtti parkoló csapadékvíz-elvezetésének megoldását
és az intézmények fûtésszabályozási problémáinak megoldását sürgette. Kovács Tamás a
Szentkereszt utca végénél lévõ
lévõ rossz útviszonyok megoldására zúzottkõ leterítésére ill.
lakossági és önkormányzati közös megoldásra tett javaslatot.
Ha a lakók vállalnák a járda kivitelezését, a város biztosítaná
az építõanyagot és a mûvezetést. Ezután a Városfejlesztési
Bizottság azon (indulatoktól
sem mentes) ülésérõl szólt,
amelyre a Kossuth Lajos út 5.
és 11. számú ingatlanok ügyében meghívták id. és ifj. Takács
Istvánt. Kovács Tamás javasolta a téma felvételét a bizottság
jövõ évi programjába. A polgármester elmondta: a témát higgadtan kezelte az ülésen, és
mint mindig, ezúttal is a város
érdekeit tartotta szem elõtt. (A
témával kapcsolatos levélváltást Postaláda rovatunkban
olvashatják.)

technológiájának beszerzésével. Tudomásul vették az új
bölcsõdét kivitelezõ Trend Építõ Zrt. bejelentését arról, hogy
az elvégzett munkáért járó
elsõ, 57,5 milliós részszámlát
határidõig nem egyenlítette ki
a város. Erre az ellenõrzõ fõhatóság késlekedése miatt nem
került sor: az ESZA Kht. még
nem utalta át az összeget az önkormányzat számlájára. A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy szólítsa fel
az ellenõrzési fõhatóságot ill.
tájékoztassa az önkormányzati
és területfejlesztési minisztert
a támogatási szerzõdésben foglalt fizetési határidõk betartására.

A beérkezett fõépítészi pályázatok áttekintése után a Városfejlesztési Bizottság változatlanul Hayde Tibor Ervin pályázatát javasolta elfogadásra,
amit a képviselõk egyhangúlag
támogattak. Ugyancsak egyhangúlag megszavazták az új
óvoda tervezésére vonatkozó
szerzõdés módosítását. A leendõ épület megújuló energiaforrások igénybevételével megvalósítható fûtésrendszerét elvetették annak túl magas költségei miatt.
Bár két ajánlat érkezett a
Kossuth Lajos út 24. szám alatti önkormányzati ingatlan
megvételére, a Városfejlesztési
Bizottság javaslatára az önkormányzat továbbra is az elidegeníthetetlen lakások listáján
tartja az ingatlant, mert az a
belváros rendezése szempontjából nagyon értékesnek minõsül.
A képviselõ-testület a Kistérségi Iroda vezetõjének tájékoztatója nyomán támogatta a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett
2007/10 téli-tavaszi közmunkaprogramon való részvételt, az
November 13.
ehhez szükséges feltételek bizSoron kívüli ülésén a testület tosításával.
három árajánlat közül a leg(A november 29-i ülésrõl
kedvezõbb, 2,97 millió Ft-os
ajánlatot adó gyöngyösi Varga szóló beszámolót terjedelmi
László egyéni vállalkozót bízta okokból januári számunkban
meg az új bölcsõde konyha- olvashatják.)
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Hírek röviden
Egy lapzártánk utáni információ szerint egy svéd érdekeltségû befektetõcsoport
megvásárolta a Podmaniczkykastélyt a Magyarországi
Evangélikus Egyháztól.
*
Még folyik a vizsgálata annak a sajnálatos balesetnek,
amely november 15-én történt
Domonyban, az ottani szociális
otthon elõtti útszakaszon. Az
Aszódi GAMESZ hulladékszállító jármûve elütött egy kerékpárral közlekedõ helybeli
férfit, aki a helyszínen életét
vesztette. A balesetet valószínûleg az útszakasz pillanatnyi
rossz beláthatósága és a teherautó vezetõjének figyelmetlensége okozta.
*
Csalók járják a várost. Két
asszony az Aszódi Római Kato-

Új helyen
a családtámogatási
ügyintézés

Helyesbítés

likus Egyházközség nevében
Buzás János polgármester
adományokat gyûjt(ött) a Hit- ezúton pontosítja az október 8-i
életi Központ befejezésére.
képviselõ-testületi ülésen az
Aszód Városért Alapítvánnyal
Az egyházközség ezúton is kapcsolatos kijelentését.
tudatja az aszódi polgárokkal,
hogy kizárólag a SzentháromAz alapítvány ellen nem
ság templomban tartott szent- folyik ügyészségi vizsgálat; a
misék alkalmával gyûjtenek jogi szervezet a kuratórium öszszetételének mielõbbi, szabályadományokat.

szerû rendezésére szólította fel
a várost. (A törvény szerint a
kuratórium munkájában nem
vehetnek részt az alapítványt
létrehozó személyek.)
Az esetleges félreértésért a
polgármester az érintettek elnézését kéri.

A GAMESZ közleménye

Köszönet a
a szemétszállítás ünnepi rendjérõl Nagycsaládosok
Egyesületétõl
A karácsonyi ünnepekre való tekintettel az év utolsó heteiben
az alábbi szemétszállítási napok átcsoportosítására kerül sor:
52. hét (Karácsony hete)
Dec. 24-re (hétfõn) esedékes szállítás dec. 22-én (szombaton)
Dec. 25-re (kedden) esedékes szállítás dec. 27-én (csütörtökön)
Dec. 26-ra (szerdán) esedékes szállítás dec. 28-án (pénteken)
Dec. 27-én (csütörtökön) esedékes szállítás dec. 29-én
(szombaton)
Dec. 28-én (pénteken) esedékes szállítás dec. 29-én (szombaton)
Dec. 31-án (hétfõn) esedékes szállítás január 2-an (szerdán)
Jan. 1-én (kedden) esedékes szállítás január 3-an (csütörtökön)
Jan. 2-án (szerdán) esedékes szállítás január 4-en (pénteken)
Jan. 3-án (csütörtökön) esedékes szállítás január 5-én
(szombaton)
Jan. 4-én (pénteken) esedékes szállítás január 5-én (szombaton)

A Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális szállítják el a GAMESZ dolgozói a háztartásokban keletkezett
Igazgatóságának közleménye kommunális hulladékot. Kérünk mindenkit, hogy a szeméttároló
szerint a családtámogatási edények idõben történõ kihelyezésével segítsék munkánkat!
ügyek fõvárost kiszolgáló ügyfélszolgálata november 12-tõl
Megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük!
új helyen mûködik a Váci út
71. szám alatt. További fontos
Hegyvári László
információ, hogy a 2008. évi
GAMESZ-vezetõ
gázár-támogatási ügyekben az Igazgatóság (Budapest
és Pest megye illetékességében) az ügyfeleket a Budapest
XI. kerület, Bartók Béla út
120. szám alatti ügyfélszolgálatán fogadja. (Telefonszámok: 371-9947, 371-9939).
Dr. Horváth József
2007-ben a jövedelem kiszá- ra szóló munkáltatói befizetést.
igazgató
A korlát az önkéntes kölcsömításánál nem kell figyelembe
venni a tárgyhónap elsõ napján nös egészségpénztárak illetve
érvényes havi minimálbér, önsegélyezõ pénztárak esetéazaz 65.500,-Ft 50 százalékát ben a befizetett összeg 20 számeg nem haladó, magánnyug- zaléka.
díjpénztárba és önkéntes kölAPEH Középcsönös biztosító pénztárakba Magyarországi Regionális
történõ, a magánszemély javáIgazgatósága

Az APEH tájékoztatója
A munkáltató hozzájárulásáról
az önkéntes kölcsönös
pénztárakba
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A Nagycsaládosok Aszódi
Egyesülete ezúton is köszönetét fejezi ki a nagycsaládosok
Bálja támogatóinak: Lukács
Lajos (Korona Ház), Klagyivik
Attila, Grund Ételbár és Kávézó, Ondrik Nyomda, Gála,
Móni Fotó, Hölgyek boltja,
Mano-land, Patina, Direct
Sportbolt, Husquarna márkabolt, Mózner cipõbolt, Nemo
díszállat és állateledel, Luca
butik, Pöttöm Kuckó, Sörpatika, Bababolt (Kossuth L. út
16.), Lady XL, Korona cukrászda, Divatvarázs, Szõke József
órásmester, Anikó kozmetika,
Sound Café, Megaprint, Extrém férfiruházat, Barkácsház
´94 Kft., Tidám 2007, Bernadette Stúdió, Riva-Lux, Rõfös,
Kalandtúra, Kiss-Textil Kft.,
Bizarr butik, Hatalyák Optika,
Ízvarázs, Berkesdi Józsefné virágboltja, Farmer Shop, Elektroszolg-Vill Kft., Biokuckó,
Cipõsarok cipõbolt, Chili Burger, Geri virág, Car-Star, Ricsi
presszó, La Finestra, 30-as
autósbolt, Kalamáris papírbolt, Lakótelepi videotéka –
Makkai István, Elektronikaiháztartási felszerelés – Szabó
Mária, Márti virág, Lakótelepi
festék- és tapétabolt.

KÖVETKEZÕ
lapzárta: január 10.
megjelenés: január 18.

COOP-hírek
Kedves Vásárlóink!
Tovább folytatódnak a nyereményjátékok, melyekrõl bõvebben
olvashatnak a szóróújságban és a www.coop.hu weboldalon.

DECEMBERBEN MÉG TÖBB AKCIÓVAL ÉS MÉG KEDVEZÕBB
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!!
Ízelítõ az akció választékából december 12-tõl 31-ig:
COOP finomliszt 1kg
Globus majonéz 420 g flakonos
Univer mustár 700 g
Tchibo Excl.kávé õrölt 2x250g+csésze
Eduscho W. Extra kávé õrölt 250g
Lipton green Label tea 37.5 g
VÉNUSZ napraforgó étolaj 1 l
Kékkúti Theodora ásványvíz szénsavas 1,5l
Steffl sör üv. 0,5 l

119,-Ft
349,-Ft
299,-Ft
999,-Ft
299,-Ft
199,-Ft
379,-Ft
89,-Ft
119,-Ft +ü.

Adambrau sör 0,5 l ü.
BB doux édes pezsgõ 0,75 l egyut.
Tomi Krist.Color komp.3 kg+PUR500
JAR mosogatószer lemon 3 x 500 ml
Kinder pingui 30 g
Kométa somogyi bécsi virsli
RAMA margarinkrém kocka 250g
Madeta UHT tej 1,5 % 1 l
Edami tömbsajt

89,-Ft +ü.
599,-Ft
1499,-Ft
399,-Ft
99,-Ft
999,-Ft/kg
129,-Ft
199,-Ft
1299,-Ft/kg

SZUPER AKCIÓ december 13-tól 31-ig!
Csillám kristálycukor 1kg
Knorr halászlé kocka 120g
Globus ketchup 480g
Borsodi világos sör üveges 0,5 l
Heineken sör üveges 0,5 l
Törley charmant doux pezsgõ 0,75l

189,-Ft
199,-Ft
289,-Ft
125,-Ft +ü.
179,-Ft +ü.
659,-Ft

Zwack unicum papírd. 0,5 l
Elõhûtött csirkemell filé
Elõhûtött pulykamell filé
Elõhûtött egész csirke
Trappista sajt (GICI)
Szole virsli mûbélben

1999,-Ft
1299,-Ft/kg
1399,-Ft/kg
599,-Ft/kg
1399,-Ft/kg
399,-Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Kedves Vásárlók!
A törzsvásárlói pontok után járó ajándékkuponok kipostázása folyamatosan
történik. A pontok mennyiségérõl a 06-80-870-220-as
ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

Minden Kedves Vásárlónknak
kellemes és békés ünnepeket kívánunk!
2007. DECEMBER
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Ádventi várakozás a Világ Világosságára
Ünnepi beszélgetés Lõrincz Csaba evangélikus lelkésszel

Lõrincz Csaba evangélikus lelkész július 1-tõl szolgál Aszódon, beiktatására
augusztus 26-án került sor
városunk evangélikus
templomában. Az elmúlt
hónapokban szerzett tapasztalatairól és a közelgõ
ünnepek üzenetérõl beszélgettünk vele lelkészi hivatalában.
Lõrincz Csaba 1977-ben született a Nógrád megyei Pásztón. Középiskolai tanulmányait otthonától távol, az idén
fennállásának 450. évfordulóját ünneplõ soproni Berzsenyi
Dániel Evangélikus Gimnázium, Líceum patinás falai között végezte. 1997-tól Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tanult;
eközben egy évet töltött Lipcsében, az ottani egyetem teológiai
karán, ahol a szenvedélybetegek
lelki gondozásáról szóló diplomamunkáját írta. Bár e szakterület is vonzotta, belátta: ez
és a gyülekezeti lelkészi szolgá-

lat külön-külön is teljes embert
kíván, így végül az utóbbit választotta. Gyülekezeti gyakorlatát 2003-ban végezte Kecskeméten, 2004-tõl pedig a nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium iskolalelkészi teendõit látta el. Idén sikerrel pályázta meg az Aszódi
Evangélikus Gyülekezet lelkipásztori tisztségét.
–Fél éve szolgál városunkban. Hogy érzi magát
nálunk, milyenek az elsõ
benyomásai?
–Szeretettel körülvéve érzem
magam Aszódon. Nagyon nagy
szeretettel fogadtak a gyülekezetben, s ezt a mai napig érzem
irányukból, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Remélem, hogy nagyon sokáig együtt
tudunk szolgálni az Úristen
dicsõségére. Több aszódi rendezvényen részt vettem már; s
a város részérõl ezen ünnepi
alkalmak mellett a mindennapokban is érzem a tiszteletet és
a megbecsülést.
–Milyen feladatokat lát el
a gyülekezetben?
–A nyári idõszak, az elsõ hónapok számomra az ismerkedés idõszakát jelentették a gyülekezet tagjaival és az elõttem
álló feladatokkal. Az új egyházi
év Ádvent elsõ vasárnapján
kezdõdik, ami minden évben
életem egyik legszebb idõszaka
– olyan idõszak, ami nekem
mint lelkésznek nem csak feladatokat ad, hanem ott van benne az a lelki többlet is, amit
mindnyájan annyira várunk.

Az igehirdetés szolgálata mellett Ádvent idején meglátogatom otthonukban az idõs, beteg
gyülekezeti tagokat. Van egy
szép szokás: minden, 80 éven
felüli evangélikus gyülekezeti
tagot megajándékozunk. Meglepetés volt számomra, hogy
kb. ötven fõ van a gyülekezetemben, aki már betöltötte
nyolcvanadik életévét.
A másik fontos feladatom a
gyerekekkel való készülés a karácsonyra, ahol versekkel, színdarabokkal, énekekkel dicsõítik Istent. Sok gyermek jár hittanra; legalább 50-60 ifjat kell
segítenem a felkészülés során.
A harmadik feladatom az adománygyûjtés, az önzetlen segítés koordinálása. A napokban
zártuk a „cipõsdoboz-akciót”,
ami igen sikeres volt, emellett
szerény összegekkel, de igyekszünk segíteni a különbözõ karitatív szervezeteknek. Örülök,
hogy egy olyan gyülekezetnek
lehetek a lelkésze, melynek
tagjai ennyire szívükön viselik
a rászorulók sorsát, és komolyan veszik az Úr parancsát a
felebarát szeretetére nézve.
–Az Evangélikus Gimnázium jelenléte miatt bizonyára több feladat hárul
Önre, mint másutt szolgáló
lelkésztársaira.
–Három évig iskolalelkész
voltam, emiatt is fontosnak tartom az evangélikus ifjúság nevelését. Szívesen szolgálok a
diákok között is, de az aszódi
intézménynek Simon Attila
személyében van iskolalelké-

Ünnepi tévé- és rádióközvetítés
a Szentháromság templomból
A Galga Kábeltelevízió mûsorán december 26-án 17 órától
lesz látható az aszódi Szentháromság római katolikus templomban december 24-én rögzített éjféli szentmise és pásztorjáték. Az aszódi és környékbeli
római katolikus hívõk számára

idén nem ez lesz az utolsó ünnepi alkalom, amelynek a média kiemelt figyelmet szentel:
december 30-án 10 órától a
Magyar Katolikus Rádió élõben
közvetíti városunkból a szentmisét, amelyet – csakúgy, mint
december 24-én – dr. Sánta

János plébános atya celebrál.
Az Aszódi Római Katolikus
Egyházközség tagjai szeretettel várnak minden érdeklõdõt,
egyúttal kérik: a pontos kezdés
érdekében mindenki idõben
foglalja el helyét a templomban.
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sze, aki szívvel-lélekkel végzi
munkáját. Ezért elsõsorban a
gyülekezeti feladatokat kell ellátnom, ám nagyon szívesen
részt veszek minden olyan ünnepi alkalmon, ahová meghívnak. Tagja vagyok a középiskola igazgatótanácsának, döntésekbe és feladatokba egyaránt bevonnak. Persze az ifjúsággal az általános iskolában is
tartom a kapcsolatot, hiszen
ott hetente tizenöt hittanórát
tartok.
–Ádvent és a közelgõ karácsony alkalmából mit
üzen Olvasóinknak?
–Ézsaiás könyvébõl idézem
az alábbi karácsonyi igét: „A
nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” Bizony, mi ezt a
Világosságot várjuk Ádvent
idején. Az ember õsi vágya,
hogy szabaduljon a sötétségbõl,
az Úristen pedig választ adott
erre a vágyra: megszabadította
népét a sötétségbõl, és elküldte
a világba Jézus Krisztust, az
igazi Világosságot. Aki valóban
hisz Jézus Krisztusban, annak
még életében eljöhet az a Világosság, amit csak Õ tud megadni. Környezetünk mesterséges fényektõl ragyog, de nem ez
az igazi fény, hanem az, ami
Jézus Krisztus révén eljut a
világba.
Egy németországi templom
oltárképe jutott az eszembe –
címe: A szabadító. A képen
fönn ül a Mennyei Atya a maga
fényében; egyszer csak megnyílik az égbolt és egy fénynyaláb sugárzik a Földre, annak végén pedig ott ül Szûz
Mária a kis Jézussal. Számunkra ezt jelenti Ádvent: a
Világ Világosságát várjuk viszsza – azt a fényt, aki nélkül
minden mesterséges fény ellenére sötétség van az életünkben. Ezekkel a gondolatokkal
kívánok mindannyiuknak
áldott Ádventet és áldott, békés
karácsonyt!
H. Sz.
A szerzõ felvétele
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Adventi készülõdés a Bölcsõdében
December 2-án volt
Advent elsõ vasárnapja.
Bár mára sok helyütt elvesztette eredeti üzenetét
és jelentését, a karácsony
elõtti várakozás szimbóluma az adventi koszorú, gyerekeink számára pedig az
adventi naptár testesíti
meg a várva várt ünnepig
hátralévõ napokat.
A bölcsõde vezetõje és gondozói, ápolva a hagyományt megrendezték Adventi készülõdés
címû estjüket. Gyönyörû, hangulatos estét töltöttünk a bölcsõdében – együtt szülõk, gyermekek és gondozó nénik. A levegõt betöltötte a szeretet és az

ünnep közelgõ szelleme, mely
mindenkit megérintett. Finom
szegfûszeges tea és halk karácsonyi muzsika mellett készültek a díszek és a sok szép apró
ajándék. Közben apró teasüteményt is ropogtattunk.
Igazán változatos új arcát ismertük meg szülõnek és gondozó néninek egyaránt. Az este
folyamán mindenki próbálta
átadni tudását a másiknak,
megmutatni saját kézmûves
technikáját. Meglepõ módon
sokan voltunk, ki-ki gyermekét is elhozta. Még apukák is
ültek közöttünk, és teljes átéléssel készítették a kicsikkel
az ajándékokat. Minden asztalnál más és más technikát les-

Bábszínház járt Aszódon
A bevétellel a bölcsõdét támogatják

December 1-jén bábszínház érkezett városunkba a
gyerekek nagy örömére.
Egy jótevõ kifizette a mûvészek fellépési díját, egy
másik jótevõ biztosította a
termet. Így lehetõvé tették,
hogy a belépõdíjból befolyt
összeget Az Aszód Ifjúságért Alapítványba fizessem
be a Bölcsõde javára.
A Tiszti Klubban rendezett
bábelõadáson a mûvészek
szinte belevarázsolták a gyerekeket a mesébe. Marionett-bábokkal elevenítették meg a
történetet, saját kezükkel díszített-festett díszletet hasz-

náltak. A darab végén bábsimogatást tartottak, amit a kicsik nagyon élvezték, hisz bekukkanthattak a kulisszák
mögé.
A gyerekek boldogan, élményekkel tele tértek haza, kis
kezükben szaloncukorral, hisz
ez sem maradhatott el. Útravalónak színezõ sablont is kaptak karácsonyi motívumokkal,
ami üvegfestésre is alkalmas.
Köszönöm mindazoknak,
akik segítettek a program
létrehozásában! Bízom benne,
hogy nem az utolsó bábszínház
volt Aszódon!
-y -a

hettünk el, próbálhattunk ki.
Gyöngyfûzés, papírdísz, gipszbõl mécsestartó készítése különbözõ díszítésekkel. Mikulászsák készítés és hímzés, tészta
angyalka, ami ha elkészült,
gyönyörû arany festést kapott;
a karácsonyfa igazi dísze lehet
majd.
Olyannyira elragadott mindenkit az alkotási vágy, hogy
szinte észre sem vettük az idõ
múlását. Kezünk alól szebbnél
szebb dolgok kerültek elõ.

Úgy érzem, ez az este arra is
nagyon jó volt, hogy a szülõk és
a bölcsõdei dolgozók közelebb
kerüljenek egymáshoz. Hisz a
rohanó hétköznapokban – valljuk be õszintén – nincs idõnk
embertársainkra. S itt igazán
jókat is beszélgettünk. A kicsik
kíváncsi és kérdõ tekintettel figyelték a felnõtteket, és olykor
õk is csatlakoztak. Mindenki
nagyon jól érezte magát, igazán szép és hangulatos este
volt. Köszönjük!
A. H.

Amit a Mikulás sem pótolhat
Hull a pelyhes fehér hó... Nem stimmel. Jöjj el, kedves Télapó...
Stimmel. Elgondolkodva húzogattam gondolatban a strigulákat, amikor erre a nevezetes eseményre készülõdtem. Immár
46 éve öltöm fel a jellegzetes mikulási jelmezem, amiben örömet
szerzek minden kisgyermeknek, kik õszinte izgalommal várják
a jóságos Mikulást. Mivel a természet gyér szakállal áldott meg,
ezért a mûszakáll mögött nem látszik meg arcomon a bíztató
mosoly, mely a sokszor a verselésében, vagy az éneklésében
csetlõ-botló gyermek szereplését kíséri. A szülõk – gyermekük
alkalmi szereplésekor – önmagukat adják, ki-ki visszaidézve a
gyermekkori várakozás örömét vagy az elmaradt ajándékozás
elfeledett bánatát.
Nos, itt álljunk meg néhány gondolat erejéig. Az utóbbi idõben
egyre gyakrabban tapasztalom, hogy ezért vagy azért egyre
nõnek számban, nagyságban, de legfõképp árcédulán kifejezhetõ értékükben az ajándékok. Az énekben emlegetett dió, mogyoró szinte sehol sem található a zacskóban. Még véletlenül
sem. Annál inkább a reklámokban hirdetett robotok, plüss
állatkák, és még ki tudja, mi minden...
Az egyik családnál megtörtént, hogy az egy szem kislány
annyi ajándékot kapott, hogy leszakadt a megerõsített mûanyag
táska füle, amikor bevittem hozzá a szobába. A szülõk legnagyobb megrökönyödésére a kislány rá sem „bagózott” az ajándékokra, hanem inkább velem beszélgetett, énekelt, verset mondott, beszélt önmagáról.
Jól tudom, hogy „ez mindig csak másnál történhetett meg”,
ezért is mertem leírni így ezt az esetet. Azonban a szülõknek és
a nagyszülõknek tanulságul szolgáljon ez az eset: a még
romlatlan lelkületû gyermek igazi ajándékra vágyik: az elméjét
megértõ, a lelkét megérintõ igaz szeretetre. Ebbõl következik,
hogy nem az ajándék nagysága és mennyisége a döntõ, hanem
az a szeretet, mely egész gyermeki létét áthatja. Az ilyenkor
szokásos egyszerû ajándék már csak megerõsítheti ezt az érzést.
A házhoz hívott Mikulással való találkozás varázsa a felnõtteknél talán ezért csorbul némelykor, mert az ajándékok nagysága és mennyisége a folyton áradó szeretet hiányát próbálják
ily módon pótolni. Írásom ezért legyen elgondolkodtató mindenkinek, akit illet. De az legyen a jóságos Mikulás köntösébe öltözõknek is! A pénzért való szereplés ugyanis igen könnyen megmérgezi annak a lelkét, aki erre vállalkozik.
-csi-
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A nyugdíjasklub
életébõl

A Városi Nyugdíjas Klub élete mozgalmasnak mondható. A
sok programunk közül néhány: November 17-én tartottuk az úgynevezett „mindenki
névnapja” ünnepünket, most
elõször a klubhelységünkben.
Nagyon jól sikerült. Délután 3kor jöttek a tagok, de már egy
órakor fõtt a pörkölt kinn az
ablak elõtt, 10 kg húsból. Egyegy kiló lisztbõl vittünk nokedlit nyolcan, így volt bõven. Mindenki hozott süteményt és innivalót. A hagyományõrzõk kis
mûsorral köszöntötték az öszszes névnapost. Hatvanan voltunk, daloltunk, táncoltunk.
A Magyar Nemzeti Múzeumban galgamenti népdalcsokrot
énekeltünk. Persze megnéztük
a kiállítást is, nagyon tetszett
mindannyiunknak. December
8-án Szadán jártunk az ottani
nyugdíjasklub megalakulásá-

nak 20. évfordulójára rendezett
ünnepségen.
December 15-én tartjuk a karácsonyi ünnepünket. Mûsorral és egy kis ajándékkal kedveskedünk tagjainknak.
A klubon belül mûködõ Hagyományõrzõ Csoport is sikeres évet zár. A Vass Lajos Népdalversenyen ezüst minõsítést
ért el. Az Idõsek Világnapján is
jó hangulatú mûsort adtunk.
Nagyon sokfelé járunk, sok
meghívást kapunk.
Ezúton köszönjük a tagok
lelkesedését és kitartását. Várjuk új tagok jelentkezését. Minden hónap elsõ csütörtökén 15
órától van a klubnapunk.
Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk mostani és leendõ tagjainknak!
Takács Lajosné
és a klub vezetõsége

A Csengey iskola hírei
Az ELMÜ és az ÉMÁSZ az elmúlt tanévben indította útjára
Energia Suli elnevezésû kezdeményezését. Az idén kibõvítették a
Fizibusz-programmal, azzal a céllal, hogy „házhoz vigyék” az ismereteket. A Fizibusz egy speciális mikrobusz, felszerelve minden olyan demonstrációs és technikai eszközzel, ami szükséges
egy izgalmas és maradandó élményt nyújtó, rendhagyó fizikaórához. A jármû az ország iskolái közül negyedikként iskolánkba
látogatott, 7. és 8. osztályos tanulóink nagy örömére. Köszönjük a
program megszervezését Ácsné Tóth Beáta tanárnõnek.
Aszódon mintegy 50 alsó tagozatos gyermek tanul úszni két
turnusban, három oktató segítségével. Alkalmanként 10-15 felsõs tanulónk is csatlakozik hozzájuk szabadúszásra. Köszönjük a
Petõfi Sándor Gimnázium vezetésének, elsõsorban Csobán Attila
igazgató úrnak, valamint Nyíry Zsolt tanár úrnak, hogy lehetõvé
tették ezt számunkra.
Kicserélték a tornaterem elhasználódott neoncsöveit és gyújtóit, felújították a világítást. Tisztelettel köszönjük a Richard
Fritz Kft.-bõl Orjovics Ferenc és D. Tóth Gyula, valamint a villanyszerelõ munkáját, segítségét.
A november az egészséghét programjaira való készüléssel telt.
Plakátkészítõ versenyünk témája a környezetvédelem és az
egészség volt. Tanulóink fogápolással, elsõsegélynyújtással, baleset- és tûzvédelemmel, valamint drogokkal kapcsolatos elõadásokon vettek részt. Bemutatót tartott a Galgafarm és a Palánta
Gyermekalapítvány, néptáncosok és akrobatikus táncosok népszerûsítették a mozgás örömét, fontosságát. Az alsó tagozatosok
leginkább a salátakészítésnek örültek. Köszönjük Bokodi Ágnes
tanárnõnek és Gáspárné Csókás Ritának, a Vöröskereszt helyi
szervezete vezetõjének a szervezést, és minden elõadó, vendég és
szülõ munkáját, segítségét.
Igazgatóság

Ünnep és emlékezés
Éves közgyûlés kitüntetésekkel

A Galgamenti Nyugállományú Honvédõk Egyesülete lapzártánk után tartotta évzáró közgyûlését a volt
Tiszti Klubban.

számú Toborzóiroda ajándékainak átadása után négyen jelentõs honvédelmi elismerést
vehettek át: Hegedûs Gábor ny.
õrnagy az Aranykor Kitüntetõ
Cím ezüst fokozatát, Masznyik
István ny. õrnagy a Honvédelemért Kitüntetõ Cím II. fokozatát, míg Nagy József törzszászlós és Gábor Pál (utóbbi civil
polgárként) a honvédelmi államtitkár emlékplakettjét vehette át.

A jövõre fennállásának 30.
évfordulóját ünneplõ szervezet
rendezvényén Sztán István elnök tartott beszámolót idei tevékenységükrõl és pénzügyi
helyzetükrõl. A tagság részére
öt kirándulást szerveztek,
emellett nõnapi rendezvényt
tartottak; kétszer Budapesten,
egyszer a gödöllõi ARMCOMnál vendégeskedtek. Õk is nehéz gazdasági év elé néznek, de
szerencsére elöljáró szövetségük, a HOKOSZ minden évben
nyújt némi támogatást tevékenységük még színesebbé tételéhez.
A kerek évfordulós egyesületi tagok köszöntése és az I.

Az egyesület elnöke külön
köszöntötte az Aszódi Nyugdíjas Egyesület és a Hagyományõrzõ Csoport vezetõit. Mint
hangsúlyozta: örömére szolgál,
hogy a több mint nyolcvan
résztvevõ között Aszódnak
nem a hadsereghez kötõdõ
nyugdíjasai is szép számban
képviseltették magukat.
H. Sz.

Álláshirdetés
A Csengey Gusztáv Általános Iskola pályázatot hirdet

angol nyelvtanári állásra.

Képesítési feltételek: fõiskola, angol tanári végzettség
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. január 21.
*

takarítói félállásra

az intézmény Rákóczi úti épületébe.
Képesítési feltételek: általános iskolai végzettség
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. január 7.
Érdeklõdni lehet:
Csengey Gusztáv Általános Iskola, 2170 Aszód, Csengey u. 30.
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A Kistérségi Társulási Tanács ülésérõl
A Társulási Tanács legutóbbi
ülésén módosította a Társulási
megállapodást. Ezzel egyidejûleg szükségessé vált a változások átvezetése a Tanács, illetve
a Társulás mûködését meghatározó szabályzatokban is.
A Szervezeti és Mûködési
Szabályzat javasolt módosítását a Tanács egyhangúlag elfogadta. A Tanács tagjai úgyszintén elfogadták a Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjének szabályzata módosítását.
A pénzügyi vezetõ tájékoztatta a Tanács tagjait a Társulás 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról. Az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása költségvetése a következõképpen alakult a 3. negyedévben: bevételi és kiadási
fõösszeg: 155.269.028,- Ft. A
Tanács a pénzügyi beszámolót
elfogadta és jogérvényesnek
mondta ki.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elfogadta a
2008. évi feladatellátás szakmai tervét. Az elõzõ ülés anyagában szereplõ feladatokon kívül a társult önkormányzatok
kinyilvánították akaratukat az
informatikai és munkavédelmi
feladat kistérségi szintû ellátására, melynek elõkészítése
folyamatban van.
A Társulási Tanács támogatja a többcélú társulás keretein belül létrejött közoktatási
intézményfenntartó társulásokat:
- Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, általános iskola),
- Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola).
A 2008. évi feladatellátás
szakmai terve alapján készült
el az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési
koncepciója, amely szerint a
2008. évi tervezett bevételek és
kiadások összege: 115.821.900,Ft. A Tanács a költségvetési
koncepciót elfogadta.

A társult önkormányzatok
jövõ évi belsõ ellenõrzési igényeit – így a Társulás munkaszervezetéét is – a belsõ ellenõrzési vezetõ egyeztette az érintett polgármesterekkel és jegyzõkkel, ennek alapján készült
el a társult önkormányzatok
2008. évi ellenõrzési terve.
A Tanács az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása költségvetési szerveinek (Aszódi Kistérségi Iroda és Aszódi Kistérség
Pedagógiai Szakszolgálata)
2008. évi belsõ ellenõrzési mun-

katervét elfogadta. A munkaterv alapján a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés szabályszerûségének vizsgálata,
valamint közpénzek felhasználásával kapcsolatos törvény alkalmazásának ellenõrzése áll
az éves program középpontjában.
Az Egyebekben a polgármesterek meghallgatták Tóth
Gábor országgyûlési képviselõ,
Bag polgármestere tájékoztatóját, miszerint a településeken
átmenõ forgalom csökkentése

érdekében kezdeményezte a
3105-ös út forgalmi rendjének
módosítását, valamint a balesetveszély csökkentése érdekében a 3-as fõút és a 3105-ös út
keresztezõdésének átalakítását.
A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu

A kéményseprõk tájékoztatója
Munkánk során arra törekszünk, hogy a kötelezõ és más
szolgáltatásaink a lehetõ legkevésbé vegyék igénybe az idejét.
Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink érkezésérõl idõben
értesítsük, hogy pontosan tudja, mikor kell számítania ránk.

végzi minden egyes, a körzetünkhöz tartozó épület kéményállományának mûszaki, építésrendészeti, tûzvédelmi és tömörségi vizsgálatát.
Teljes körû felmérésünk nyomán ön megtudhatja, milyen
állapotban vannak házának
kéményei, mennyire biztosíSzolgáltatóként fontos szem- tott a mérgezõ égéstermékek
pont számunkra, hogy rugal- elvezetése.
masan együttmûködjünk Önnel; hogy az élet, a tûz és a vaA „kéményseprés”, a kémégyonbiztonság érdekében kifej- nyek rendszeres ellenõrzése
tett tevékenységünk maradék- kötelezõen igénybe veendõ
talan és garantált legyen. A közszolgáltatás. Aki nem
jövõben is azon leszünk, hogy a ellenõrizteti kéményeit, illetve
kéményseprõ szerencsét, biz- nem teszi lehetõvé munkatártonságot hozzon Önnek.
sainknak a kémények vizsgálatát, szabályt sért. VállalaA kéményseprés gyakorisá- tunk kénytelen jelenteni ezt a
gát a 27/1996. BM rendelet és a tûzvédelmi hatóságnak, s az
helyi rendelet együttesen írja végsõ esetben megszüntetheti
elõ. Ezen rendeletek alapján az adott ingatlan gázellátását.
évente egyszer ellenõrizendõk
és tisztítandók a gáztüzeléshez
tartozó kémények, illetve a tartalék kémények. Évente kétszer ellenõrizendõk és tisztítandók a vegyes tüzeléshez tartozó kémények (olaj, fa, szén), a
December 21-én 19 órától
vízzáró bélés nélküli gáztüze- Karácsonyi party lesz a Korona
léshez tartozó kémények és a Házban (volt Tiszti Klub). A
gyûjtõkémények. Üdülõnek Magyar Vöröskereszt aszódi
minõsülõ ingatlanok kéménye- körzeti szervezete és a Turai
it 4 évente kell ellenõrizni és Takarékszövetkezet helyi kitisztítani. Minden kéményre rendeltsége támogatásával
vonatkozik, hogy 4 évenként megvalósuló rendezvényen
ún. mûszaki felülvizsgálatot fellép az Irígy Hónaljmirigy.
kell végezni. Cégünk négyGyõrfi János mûvelõdésszerévente egyszer kötelezõen el- vezõ egy másik közismert mû-

De minden szabálynál és
szankciónál ijesztõbb, hogy a
szénmonoxid csendes gyilkos! Semmilyen jele nincs annak, hogy a kémény már nem
vezeti el az égésterméket. Nem
fog szagot érezni, nem lesz füst,
csak a szomszédok gyanítják,
hogy Önnel és családjával valami történhetett. Az esetek
többségében ekkor már késõ.
Kérjük, ne tegye kockára a
saját és családja életét évi 1440
Ft-ért! Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink garanciát jelentenek arra, hogy a
tûz barátságos meleget, s ne veszélyt jelentsen az Ön számára.
Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.

Karácsonyi party az
Irígy Hónaljmiriggyel
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vész fellépésérõl is tárgyal, aki
remélhetõen ott lesz az eseményen. A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!
Gyõrfi János ezúton is köszöni a város idei kulturális eseményein közremûködõk és a
támogatók segítségét; nekik és
lapunk olvasóinak boldog
ünnepeket kíván.
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Aggódom városunk
pénzügyeiért
Az Aszódi Tükör novemberi
számában olvasom, hogy városunk 600 millió forint hitelt
vett fel „bevételt hozó fejlesztések megvalósítására”.
Ezt elsõ hallásra akár jó döntésnek is vélhetné az egyszerû
lakos. Csakhogy, melyek azok a
bizonyos „bevételt hozó fejlesztések”? Milyen gazdasági társaság alakult arra, hogy lebonyolítsa a tervezett fejlesztéseket? Vagy esetleg a kölcsön ahhoz szükséges, hogy a „Fõ tér”
és „Zöld út” pályázatok 1 milliárd illetve 494 millió forintos
költségéhez önrészt biztosítson? (225 millió Ft a 15% önrész!) Felmerül a kérdés, hogy a
Rákóczi úti iskola fûtésének
korszerûsítésébõl, vagy a Petõfi
u. 1. szám alatti telken építendõ ingatlan hasznosításából
mikor térül meg ennyi pénz?
A Szabadság tér átépítésére
1 milliárdos (vagy még drágább) terv készül! A városfejlesztési ülésen meghallgattam
Nagy Gábor tervezõ tájékoztatóját, és már ott jeleztem, hogy
a terv alapkoncepciója szerintem nem jó. Egyrészt nem foglalkozik a két kastély fõtérhez
történõ kapcsolásával. (Ezzel a
nézetemmel más hozzászólók
is egyetértettek.) Másfelõl, föld
alatti parkolót építeni 200 millió forintért a tér alá, véleményem szerint szükségtelen és
túlságosan drága lenne.
Amennyiben megépül, azt éjjelente is õriztetni kellene, nehogy, más helyi tapasztalatokból okulva (értsd temetõi kripták), néhány, kellõ öntudattal
nem rendelkezõ polgártársunk
nyilvános WC-nek használja.
A terv további részletei alapján a városvezetés a Koronaház (volt Tiszti klub) átépítésére is ráköltene úgy 200-300
millió forintot. Az üveges lépcsõház is termelõ beruházás
lenne? Ezen felül a nem olyan
régen, 8 éve átépített Szabadság tér viacoloros burkolását is
szükségszerû lenne feltörni,

csak azért, hogy a múltat és
emlékét is „végképp eltöröljék”, Tisztelt Képviselõk?
Tisztelt Polgármester Úr!
Ha ön a civil életben sikeres
gazdasági tevékenységet folytat, akkor biztosan meg tudja
ítélni, hogy milyen nyereséges
gazdálkodás kell ennyi hitel és
kamata visszafizetéséhez.
Hogy 3 évig nem kell törleszteni? És utána az „özönvíz”?
Nagyon remélem, hogy nem
ilyen elvek szerint vezeti a városunkat!
Péter Sándor
mg. mérnök, vállalkozó

Tisztelt Péter Sándor!
A képviselõ-testület a Pénzügyi Gazdasági Bizottság javaslatára, külsõs pénzügyi és gazdasági szakemberek bevonásával döntött a kötvénykibocsátásról. Ezzel korántsem az
egyetlen önkormányzat vagyunk a környéken. Amellett,
hogy képviselõtársaimmal
együtt bízunk az említett szakemberek hozzáértésében, úgy
vélem: ha városunk 10-15 százalékos önrésszel (ennek mértékét még nem tudni, a pályázatot még nem írták ki) 850900 millió Ft vissza nem térítendõ fejlesztési forráshoz juthat, a lehetõséget nem szabad
elszalasztani.
Javaslatomra a képviselõtestület rögzítette, hogy csak
minõsített többséggel dönthet
a kötvénykibocsátásból származó pénz felhasználásából. A
Rákóczi úti iskola fûtésének
korszerûsítése után a városnak
már az elsõ fûtésnapon megtakarítása származik, csakúgy,
mint a Petõfi u. 1. szám alatt
tervezett irodaház helyiségeinek esetleges bérbe adásából.
Ha pl. a GAMESZ-t és a kistérségi irodát odaköltöztetnénk, az önkormányzatnak a
fõúton értékes ingatlana szabadulna fel. A Podmaniczkykastély nem a város tulajdona,
így a mûemlék Szabadság térhez „kapcsolásával” egyelõre
elméleti szinten lehet foglal-

kozni. Erre van is lehetõség:
már a téma elsõ tárgyalásánál
elhangzott a tervezett mélygarázs kastély felé bõvíthetõségének igénye.
Hangsúlyozni szeretném: a
fõtér terveit a képviselõ-testület által megbízott tervezõi társaság végzi, megbízott projektvezetõvel, akik munkájáról
többen elismerõen szóltak.
A tér viakolor burkolatából
rengeteg járdát lehetne megépíteni pl. a temetõben. Özön-

vízre várás helyett – mint sok
polgármester és magyar állampolgár – bízom a Kormány
azon ígéretében, hogy hamarosan javulnak az ország gazdasági körülményei, és a terhek
mellett végre lehetõséget is
kapnak az önkormányzatok
Továbbra is számítok javaslataira a Városfejlesztési Bizottság ülésein.
Tisztelettel:
Buzás János
polgármester

...mert a pénzügy
egyben közügy is!
Kedves Péter Sándor!
Örülök, hogy az Aszódi Tükör hasábjain is helyet kap az
értelmes és építõ vita a kötvénykibocsátásról, városunk
fejlõdésérõl, fejlesztésérõl.
Bízom benne, hogy az összeg
felhasználásánál is kifejtik
majd véleményüket mindazok,
akik a közügyek iránt érdeklõdnek. A Pénzügyi Bizottság
ülései nyilvánosak, ezért kérem, ezt tegye meg Ön is, ha
lehetõsége van rá – a döntések
elõtt fejtse ki véleményét.
Visszatérve a válaszra... és a
Rákóczi úti iskola épületének
felújítására.
Aszód város célja lakosságának növelése. A betelepülõ fiatalok, gyermekes családok a következõket nézik: van-e és milyen a bölcsõde, óvoda, iskola.
Fontos ilyenkor az is, hogy az
ebéd az iskolában van-e, vagy
ehhez télen-nyáron egy forgalmas úttesten kell átkelniük a
gyerekeknek naponta – és az is
szempont, hogy van-e legalább
egy elfogadható tornaszoba.
(Lásd a Rákóczi úti épület dohos, nedves, kb. 2-2,5 m magas
alagsori tornahelyiségét!)
Miért fontos a lélekszám növelése? Mert az intézményeink
kihasználtsága ezzel nõ, párhuzamosan vele pedig csökken
az egy fõre esõ költség – azaz
olcsóbb a fenntartás!
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Az iskola, óvoda, bölcsõde
felújítása, építése egyszeri beruházás. Intézményeinkbe életet azonban az itt lakók és a beköltözõk hoznak; õk azok, akik
ezeket kihasználják – évtizedeken keresztül! Ezért a beruházások róluk szólnak, az õ igényeiket kell kielégítsék! Hogy
„termelõ” beruházás-e egy iskola felújítása?! Ha másfél forintból 10 forintnyi beruházás
jön létre a városban, az vajon
nem termelõ beruházás? És ha
ez ráadásul költségmegtakarítást jelent – pl. nem kell annyi
fûtésköltséget fizetni, akkor az
vajon nem éri meg?!
És végül még egy gondolat:
Ön szerint elõfordulhat, hogy
néhány embertársunk a Szabadság téri mélygarázst nyilvános illemhelyként használja
majd – igen, lehetséges! De
ezen változtatni csak úgy tudunk, ha a pedagógusoknak és
a szülõknek megadjuk a hátteret, segítséget ahhoz, hogy környezettudatos magatartásra
neveljék gyermekeinket – ezt
szolgálja a Zöld Út program. Ez
talán ma még nem mérhetõ
forintban – de 10-20 éves távlatban igen! Például abban – az
Ön szavaival élve –, hogy nem
lesz nyilvános illemhely a város
egyetlen szöglete sem!
Gyárfás Zsuzsa
önkormányzati képviselõ
a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Nyílt levél Buzás János polgármester úrnak
Tisztelt Polgármester Úr!

gármester úr megkeresett engem személyesen, hogy angol
befektetõk érdeklõdnek a
Kossuth Lajos utca 5., 7. és a 11.
számú ingatlanokra, de az én
családi ingatlanomra is vevõk
lennének. Felmentem a Polgármesteri Hivatalba, hogy az
angol befektetõkkel tisztázzam
a kérdést, azonban az angol befektetõk helyett egy magyar úrral mint az angol befektetõk
megbízottjával találkoztam. A
megbízott úrnak elmondtam,
hogy az én ingatlanom nem
volt és nem is lesz eladó. Tisztelt Polgármester Úr! Mi nem
kértük illetve bíztuk meg Önt,
hogy ingatlanunkra vevõt keressen. Ettõl a késõbbiekben,
kérjük, tartózkodjon!
Kérem Önt, válaszoljon arra
a kérdésemre is, hogy mit értett a 2007 szeptemberi képviselõ-testületi ülésen elhangzott kijelentése alatt: ,,Én nem
vagyok hajlandó senkivel jattról (jachton?) tárgyalni, inkább
legyen angol befektetõ.” Azon
túl, hogy idézett kijelentésével
igen kellemetlen, jogértelmezésre is okot adó helyzetet
teremtett, véleményem szerint
ilyen horderejû dolgokról Önnek nincsen joga egy személyben dönteni, a döntés joga a
megválasztott képviselõ-testületé, azaz Aszódé.
Kérem, válaszoljon feltett
kérdéseimre!
Takács István
*
Tisztelt Takács István!

Pontosítani szeretném az
Aszódi Tükör novemberi számában megjelent, az október
18.-i Képviselõ-testületi ülésrõl
szóló összefoglaló ránk vonatkozó részét. Maga az összefoglaló hûen közli a testületi ülésen elhangzottakat, azonban a
testületi ülésen a Polgármester
úr által elmondottak nem tükrözték hûen a valóságot.
2006. december 18-i keltezéssel küldtünk egy levelet Aszód
Város Önkormányzatának, a
polgármesternek címezve. Levelünkben megerõsítettük
azon szándékunkat, amelyet
korábban szóban, személyesen
tettünk az Ön irodájában. A
szándéknyilatkozat a Kossuth
Lajos utca 5., 11. számú ingatlanokra irányult. Sem a levelünkben, sem szóban nem tettünk nevezett ingatlanokra
pénzügyi ajánlatot, csupán jeleztük, befektetõként érdeklõdünk nevezett ingatlanokra.
Azt is jeleztük, hogy beruházásainkat a rendezési tervnek
megfelelõen kívánjuk megvalósítani. Levelünkre nem kaptunk választ.
Mindezek ismeretében, számunkra értelmezhetetlen,
hogy mit ért Ön a következõ kijelentése alatt: „Az angol érdeklõdõk jóval magasabb vételárat és egy éven belüli beépítést
ajánlottak...”? Hogyan ajánlhattak magasabb árat a mi
ajánlatunknál, amikor mi nem
tettünk semmiféle pénzügyi
ajánlatot!?
A Városfejlesztési Bizottság
2007 szeptemberében Pol- ülésén elmondtam a vélemé-

Aszód, Érdy J. u. 21.

nyem. Két szempontot javasolok megfontolásra a képviselõtestületnek: az említett önkormányzati ingatlanok minél
magasabb áron keljenek el –
amihez versenytárgyalás vagy
pályáztatás szükséges – és minél rövidebb távra írjunk elõ
beépítési kötelezettséget.
Nagyon sok teendõnk van még
a területen: vannak szociális
bérlakások lakókkal, rendezésre váró közmûvek, ingatlanok.
Minderre megnyugtató és végleges megoldást kell találni.
Tény, hogy angol befektetõk
egész napos látogatást tettek
városunkban, azután képviselõjük bõvebb tájékoztatást
adott az ingatlanokra vonatkozó elképzeléseikrõl. Ugyanakkor nem szeretném, ha bármilyen félreértés miatt bármelyik aszódi vállalkozó kimaradna városunk fejlesztési lehetõségeibõl. A város a déli terület
rendezésénél sem kíván senkit
elõnyben részesíteni. Akik figyelemmel kísérik a testületi
ülések eseményeit, tudhatják:
minden tárgyalást megelõzõen
legalább egy képviselõt felkérek, hogy vegyen részt azon, a
döntést pedig bizottsági elõké-

szítõ munka elõzi meg.
Tisztességtelen, etikátlan intézkedéseket nem fogok tenni.
Gondolok itt az Ön ingatlanának felvetett kérdésére, amit
személyes megbeszélésünkkor
elfogadott, és kérte a harmadik
személlyel való tárgyalásuk
idõponti egyeztetését. Ezt annak reményében tettem, hogy
segítem a déli terület fejlesztésének beindítását. Biztosíthatom, hogy képviselõtársaimmal az ügy fejleményeirõl ezután is tájékoztatni fogjuk Önt,
abban a reményben, hogy a
szóban forgó terület fejlesztésének lehetõségére az Ön számára is lehetõséget kínáljunk,
egyenlõ eséllyel.
Segítõ szándékom ismételt
kinyilvánítása mellett elnézését kérem, ha valamiben félreértés történt. Helyzetünk hasonló, mint az ügyfél-ügyintézõ
kapcsolaté, ahol mindig csak az
ügyfél érezheti, hogy igaza van.
Ebben a szereposztásban
nekem az ügyintézõ szerepe
jutott.
Tisztelettel:
Buzás János
polgármester

APRÓhirdetések
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.
2

Kartalon 2843 m építési telek eladó. Közmûvek a telek elõtt, az
utca aszfaltos. Tel.: 06-20-512-1580.
47 éves óvónõ gyermekfelügyeletet vállalna fõállásban ill.
hétvégén, esetleg éjszaka. Vállalok még mosást, vasalást, takarítást, bevásárlást. Tel. 17 óra után: 06-70-949-1723.

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

Nyitvatartás:
hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00

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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Egy kis nyelvelés
Még egyszer a lehet-rõl és a szabad-ról
Anyanyelvünket pontosan,
helyesen és jól használnunk
legalább annyira fontos, mint
hogy az iskolából kikerülve életünk során használni tudjuk a
négy alapmûveletet. Mondjuk:
számológép nélkül! (Errõl tudnék mesélni egy tizennyolc évvel ezelõtti elrettentõ példát, de
most nem ez a feladatom.)
A mindennapi életben sokszor kerülünk olyan helyzetbe,
amikor ezt a két szót rosszul
használják környezetünkben.
Biztos vagyok abban is, hogy
nagyon sokan legyintenének
rá, ha szóba hoznám, azzal az
indokkal, hogy ezen nem múlik
semmi, nem ettõl lesz drágább
a boltban másnaptól a kenyér
vagy a sör. Talán nagyvonalúan
igazat kellene adnom az ilyen
módon okoskodóknak. Mégsem tehetem, mert ahogyan a
bíró arra tesz esküt, hogy mindig igazságosan fog ítélkezni,
az orvos arra, hogy életet akar
menteni és nem halálba segíteni embereket, a tanárember is
arra készül, hogy lehetõleg
szépre és jóra oktatja tanítványait, még akkor is, ha a társadalombeli példák éppen az ellenkezõ tendenciákat erõsítik.
Hitvallásom, hogy törekednünk kell a pontos, szabatos
beszédre. Éppen ezért nem tudom szó nélkül hagyni, hogy
oly sokszor találkozunk e két
szó helytelen használatával.
Örvendetes, hogy településeinken egyre több helyen találkozunk az ún. hulladékszigetekkel. Elindult valami a közös
gondolkodás útján. Az, hogy
Földünket, környezetünket
meg kell óvni a káros hatásoktól. Tartozunk vele utódainknak. S a cél érdekében az azonos célt szolgáló, de különbözõ
formájú gyûjtõedények oldalára – egyébként nagyon helyesen – tájékoztató feliratok kerülnek. Itt kezdõdnek az én
nyelvi aggályaim. Ugyanis azt
írják ki, hogy „Mit lehet bedobni?” illetve „Mit nem lehet bedobni?”.

Hogy miért helytelen a két
kérdés? Azért, mert bedobni
mindent lehet, ami befér. Ugyanis a lehet, illetve a nem lehet kifejezés a cselekvés végrehajtásának a fizikai teljesíthetõségére illetve teljesíthetetlenségére
utal. Nem tilalmat, vagy a tilalom hiányát jelenti. Hogy állításomat igazoljam, egy egészen
furcsa esetet kell említenem: az
egyik környékbeli településen
döglött kutyát helyeztek el az
egyik gyûjtõedényben. Ugyanis
be lehetett tenni, mert befért!
Ha tilalmat akarunk kifejezni, akkor a nem szabad szószerkezetet kell használnunk. Gondoljuk meg: ha egy utca végén
behajtani tilos tábla van, akkor
oda nem szabad behajtanunk,
de fizikailag nem lehetetlen.
Csak szabálytalan. Lehetetlen
csak akkor lenne, ha valamilyen korláttal, útzárral valóban
megszüntetnék a behajtási lehetõséget. Ha a rádióban az
Útinform közli a hallgatókkal,
hogy ezen és ezen az úton az

ilyen és ilyen útelágazásnál
nem lehet fel vagy lehajtani,
akkor helyénvaló a közlés,
megfelel a nyelv szabályainak,
mert valamilyen úttorlasszal,
lezárással is a közlekedõk tudomására hozzák, hogy ott lehajtani fizikailag sem lehetséges.
(Most tekintsünk el a szélsõséges megoldási módoktól!)
A iskolai házirendek szerint
sem szabad a tanítási órákon
étkezni és mobiltelefont használni, ettõl függetlenül azonban a tanulók rendszeresen
megsértik a házirendet, mert a
tilalom nem a cselekvés fizikai
lehetetlenségét fejezi ki. S ha
ilyenkor szólunk, hogy mi sem
eszünk és mobiltelefonozunk a
tanítási óra alatt, akkor gyorsan megkapjuk a tanulóktól,
hogy csak nyugodtan, mert
õket nem zavarná.
Ez viszont már nem nyelvészeti kérdés, hanem a neveltségi-neveletlenségi szintre, illetve
az etikai érzékre utal.
-g -l

Õseink tisztelete
kötelez...
Az MVSZ Aszódi Csoportjának teendõi
A Magyarok Világszövetsége Aszódi Csoportja november 22-i rendezvényén
az Árpád-év jelentõs állomásait bemutató videóvetítéssel emlékezett honfoglaló õseinkre a Mûvelõdés
Házában. Azonban úgy
gondolom, hogy a „közelmúlttal” kapcsolatban is
van teendõnk.
Az evangélikus temetõrészben évek, sõt évtizedek óta
romlik egy kripta. Taktakenézi
dr. Kövér Péternek állít emléket, aki aszódi diák volt, majd
ügyvédi diplomát szerzett. Az
elsõ világháború idején Aszódról vonult be a hadseregbe és
1916. július 17-én a plöckeni
hágó (a mai Ausztria és Olasz-

ország határán) védelmében
hõsi halált halt.
Méltatlan dolog, hogy pusztulni hagyjuk ezt a kriptát.
Ezért határoztuk el az állagmegóvást, bízva a jövõben,
hogy valamikor lesz rá lehetõség helyreállítani a kriptát, hiszen olyan kevés helyen van
méltó emlék állítva a katonahõsöknek. A kripta bejáratát
befalaztuk, ezzel reméljük,
megakadályozzuk a további
rongálást és a homlokzat leomlását.
Ezúton is szeretném megköszönni a GAVIT anyagi segítségét és Keresztúri István kõmûves mester munkáját.
Bodnár József

az MVSZ Aszódi Csoport vezetõje
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Mosolyod…
Mely szívbõl fakad,
Aranyozza be arcodat.
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem,
aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg ne érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom
a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedõnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes,
nagyon nagy jó.
De semmiért meg nem
vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet,
ellopni sem,
Mert csak abban a percben
van értéke,
Amelyben arcodon megjelen.
És ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza
a várt mosolyt,
Légy nagylelkû, s a magadét add,
Mert senkinek sincs
nagyobb szüksége a mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak
adni nem tudja.

(II. János Pál pápa írása)

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

AKCIÓ!!!

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

54 l-es komplett akvárium+bútor

30.600,-

27.500,-

112 l-es komplett akvárium+bútor

78.200,-

70.000,-

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

Szolgáltatásaink:

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

Szilveszteri akciónk:
Minden palack pezsgõbõl
10% árkedvezményt adunk!

Aszód, Kossuth Lajos út - Malom köz sarok
Tel.: 06-30-583-1864 Nyitva: H-P: 7-18, Szo: 7-12
Személyre szabott megoldások
nyugdíjasoknak

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

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

Videofilmkészítés

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT

digitális technikával (DV, HDV rendszerben)

( (28) 401-691

Tel: 06 20 9749 850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

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

újságírás, kiadványszerkesztés

RH+VIDEO
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Tájékoztató a fejtetvességrõl
A fejtetvesség elõfordulása évrõl évre visszatérõ
jelenség a gyermekközösségekben, iskolákban, óvodákban, bölcsõdékben. Így
van ez Aszód városában is,
ezért kell néhány mondatban tájékoztatnunk a lakosságot.

Pedex, Nix, Neemoxan) a tetveket és a serkéket rövid idõn
belül biztosan elpusztítják!
A kezelést gondosan kell végezni! A hajas fejbõrt és a hajat
a hajszesszel alaposan át kell
nedvesíteni, majd be kell dörzsölni. Ezután meg kell várni,
míg a hajszesz a hajra rászárad.
Ügyelni kell arra, hogy a tetûirtószer ne kerüljön a szembe,
mert kötõhártya-gyulladást
okozhat. Kisebesedett bõrfelületre nem szabad alkalmazni. A
készítmények tetûirtó hatásukat a következõ hajmosásig
megõrzik.

A fejtetû 3-4 mm nagyságú
rovar, amely színét a haj színének megfelelõen változtatja,
ovális alakú petéit – amelyet
serkének nevezünk – erõs cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánA tetûirtószeres kezeléstõl elték- és a tarkótájon található. A
serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt pusztult serkéket a gyermek hajáról el kell távolítani! A serkék
kelnek ki.
a hajszálról sûrû fogazatú fésûvel, két körmünk közé fogva,
Irtásuk
esetleg csipesszel történõ lehúElölésük aránylag egyszerû. zással, vagy egyszerûen a hajA gyógyszertárakban beszerez- szál levágásával távolíthatók el.
A fésûn, kefén található fejhetõ tetûirtószerek (Nittyfor,

tetvek néhány perces forró vízbe mártással, a sapkán lévõk
pedig mosással és a tetûirtószer bedörzsölésével pusztíthatók el (ugyanez vonatkozik az
ágynemûre, a törülközõre ill.
mindenre, ami a gyermek hajával érintkezett).

A megelõzés

keresi. Fejtetûvel tehát bárki
fertõzõdhet, restellni csak azt
kell, ha valaki eltetvesedik,
mert ez azt jelenti, hogy nem
törõdött gyermeke gondozásával. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak
szégyellnivaló, hanem felelõtlenség is.

A megelõzés leghatékonyabb
tényezõje a szülõi gondoskodás!
A gyermek tisztálkodásának,
fésülködésének rendszeres ellenõrzése nagyon fontos. Idõrõl
idõre vizsgáljuk át a gyermek
haját, nincs-e benne élõ tetû
vagy serke.

Az iskolaegészségügyi szolgálat bizonyos idõközönként
tisztasági vizsgálatot tart az intézményekben; amennyiben
tetves vagy serkés gyermeket
talál, a szülõt értesíti. A gyermek csak akkor mehet újra közösségbe, ha az iskolaorvosi
Téves hiedelem az, hogy a szolgálat ismételten ellenõriztetvesség csak piszkos, elha- te, és igazolást ad.
nyagolt családokban fordul elõ.
Hangodi Szilvia
Vegyük tudomásul, hogy a tetû
iskolavédõnõ
nincs tekintettel korra, nemre,
beosztásra, rangra és vagyonra,
egyszerûen táplálékát, a vért

Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit
és barátait?
Térjen be hozzánk, mi segítünk!

Karácsonyi asztaldíszek,
ajándéktárgyak és kiegészítõk
nagy választékban kaphatók!

MÁS-VIRÁG
Virágüzlet
Aszód, Kossuth Lajos út 1. (új üzletház belsõ udvara)
nyitvatartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13
Vasárnap is nyitva 8-12-ig

Decemberben minden kedves
vásárlónknak ajándékkal
kedveskedünk!
Elérhetõségeink:

06-30-823-3971 (munkaidõben)
06-20-9809-069
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Régi és mai aszódi focisták találkozója
A nagysikerû sportbál
után két héttel, december
8-án rendezték meg városunkban az egykori és mai
aszódi focisták találkozóját, amellyel új hagyományt teremtettek az
Aszód FC életében. A program elõzményeirõl beszélgettem Kádár András fõszervezõvel, Éliás József
pénztárossal és Bán József
elnökségi taggal.

Bán József már korábban javasolta az elnökségnek, hogy jó
lenne összehozni azokat az
öregfiúkat és azokat a régi játékosokat, akik sokat tettek
Aszódért és a klubért. Így jött
létre ez a rendezvény, amelyre
58 meghívót küldtek szét. 42 fõ
jött el a találkozóra, amely több
generációnak adott alkalmat a
beszélgetésre, a régi szép
emlékek felidézésére.

Tóth József, az FC elnökének
köszöntõ szavai után azokról is
megemlékeztek, akik már nem
lehettek ott közöttük. Minden
meghívott kapott 1-1 oklevelet.
Természetesen a fiatalabb játékosokról sem feledkeztek
meg. a serdülõket és az ifiket
féléves teljesítményük alapján
értékelték az edzõk. A legfiatalabbak Mikulás-csomagot kaptak, míg a nagyobbak közül a
három legjobban teljesítõ játé-

kos nagyobb értékû ajándékot
vehetett át.
Bán József azzal fejezte be a
tájékoztatást, hogy legközelebb
már nemcsak a volt játékosokkal, hanem azok feleségeivel is
szeretnének találkozni, mert
erre is igény volt a résztvevõk
részérõl.
-AKI-

Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont

Helyszín

Program

December 18. 9.30-16.00
December 21. 16.00
December 21 19.00
December 21.
December 21.
December 21.

Családsegítõ Szolgálat
Mûvelõdés Otthona
KoronaHáz
Petõfi. S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Csengey Gusztáv Általános Iskola

December 21 -január 2.
December 23.
December 25.
December 26.
December 31.
Január 1.
Január 3.
Január 3.
Január 3.
Január 5.
Január 6.
Január 11. 13.00-18.00
Január 13.
Január 17. 16.00
Január 18. 13.00-18.00
Január 20.
Január 25. 13.00-18.00
Január 26. 10.00
Január 27.
Január 31.

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Petõfi S. Gimn. Gép. Szki.és Koll.
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Városi Könyvtár
Városháza
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Petõfi S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Petõfi S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.

ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
Balázs Gusztávné meseíró könyvbemutatója
Karácsonyi party az Irígy Hónaaljmiriggyel
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
Újév
elsõ tanítási nap
elsõ tanítási nap
elsõ tanítási nap
Aszód várossá nyilvánításának 17. évfordulója
Vízkereszt
kézmûves foglalkozás
Évközi második vasárnap
Képviselõ-testületi ülés
kézmûves foglalkozás
Évközi harmadik vasárnap
kézmûves foglalkozás
Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára
Évközi negyedik vasárnap
Pótfelvételi írásbeli vizsgák a nyolcadikosok számára

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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Állásajánlat
belsõ ellenõri munkakör betöltésére
Aszód Város Önkormányzat
rendelet 11 §-ban meghatáPolgármesteri Hivatala kaprozott képesítés
csolt munkakörben belsõ ellen- + Okleveles pénzügyi revizor
õrt keres (kapcsolt munkakör:
vagy költségvetési ellenõr
személyzeti feladatok ellátása)
vagy mérlegképes szakmai
képesítés
+
Legalább 2 éves köztisztviseFeltételek:
lõi ill. közalkalmazotti jogviszony megléte ellenõrzési,
+ Szakirányú felsõfokú végköltségvetési, pénzügyi vagy
zettség, vagy más felsõfokú
számviteli munkakörben.
iskolai végzettség és a
193/2003. (XI.26.) Korm.

+ Word, Excel felhasználói
ismeret
+ Fizetés a Ktv. Alapján.

Elõnyt jelent:
+ költségvetési, ellenõrzési
gyakorlat
+ mérlegképes végzettség,
államháztartási szak
+ személyzeti, munkaügyi
munkakörben jártasság,
személyzeti szakképesítés

Az alkalmazás feltétele az erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz kérjük
csatolni:
+ szakmai önéletrajz
+ bizonyítványok másolata

Jelentkezés
kizárólag postai
úton:
2170 Aszód, Pf. 44.

Határidõ:

a megjelenéstõl számított
15 nap

Alázat
Egy látogatónak, aki úgy mutatkozott be, mint az Igazság
keresõje, ezt mondta a Mester:
–Ha valóban az Igazságot keresed, akkor van valami, amire
mindenek felett szükséged van.
–Tudom. Az igazság szenvedélyes szeretete az.
–Nem. ... (A választ lásd a megfejtésben!)
Anthony de Mello: A csend
szava (egy perc bölcsesség)
Vízszintes: 1. Kórház jele 2. A
Mester válaszának elsõ
része, zárt betû: Z 12. Shrek
is ez 13. Régi kor 14. Színész
volt, ... László 15. Gumi szélek!
16. Büdös tojás 19. Néma mese!
20. Cink 21. Ipszilon 22. Kötõszó 23. Uborka, becézve 25.
Német tévécsatorna 29. Észak
30. Lábbeli készítõ régen 31.
Páratlan pata! 32. Ak! 33. Nõi
név 37. Nitrogén 38. Koma 43.
Égitest 45. Ilyen „hal” is van!
46. Némán tép! 47. Foszfor 48.
Juttat 49. Kilogramm 50. Mondat eleme 52. Varga Péter 53.
Manuális 55. Tanuló vezetõ 56.
Levegõmozgás.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. A Mester
válaszának befejezõ része,
zárt betû: T 2. Becézett Ágnes
3. Némán leír! 4. Kényelmes,
laza 5. Amper 6. Félne! 7. Szolmizációs hang 8. Régi 9. Kicsi
10. Személyes névmás 11. Fukar népség 17. Dehogy! 18. Nem
kemény 19. Ki ... tud? vetélkedõ
volt 22. Nõi név 24. Szobába
25. A szélein ráz! 26. Ádám párja 27. Páratlan dugó! 28. Kén 31.
Lelkész 32. A Mester válaszának második része, zárt
betû: E 33. Iskolás diáknyelven 34. Lemez szélek! 35. Férfinév 36. 24 óra 38. Készpénz 39.
Spanyol autójel 40. Napszak,
régiesen 41. Kutya 42. Alma,
angolul 44. Nõi név 49. Nem
nagy 51. Félsz! 52. Erünkben
kering 54. Duplán: édesség 55.
Személyes névmás 56. Kétes!
57. Szék közepe! 58. Méter 59.
Sugár jele 60. Éjfél!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – január
10-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:
„Testünk a kert,
akaratunk a kertész.”
A Galga COOP Rt. utalványát
Boros Imréné (Falujárók útja
30.), a Fáma Könyvkereskedés
utalványát pedig Bartók
Jánosné (Bethlen Gábor u.
26.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.
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