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A jelentõs emelés ellenére
Aszódon alacsonyak a lakbérek
Bölcsõde utca lett a Kossuth Lajos út 80-as tömbbõl

Aki nem ért oda idõben,
a hátsó sorban Mirigykedhetett

December 21-én este telt
ház elõtt lépett fel a fél
Irigy Hónaljmirigy a volt
TisztiKlubszínpadán.(Vol-
tak,akik biztosamibiztos
alapon

az ingyenes rendez-
vény kezdete elõtt elfoglal-
ták a helyüket.) A fergete-
ges mûsor után a Körzeti
Vöröskereszt munkatársai
ésönkénteseiédességgelés
játékokkal ajándékozták
meg a mûsorra kiváncsi
gyermekeket.

–
– már több mint egy

órával

Bagi csomópont:

Összefogásban
az erõ?

A bagi képviselõ-testület
több ülésén foglalkozott a 3-as
számú fõút bagi-domonyi ke-
resztezõdésének ügyével. Ab-
ban egyetértenek, hogy a köz-
ség területén lévõ balesetveszé-
lyes közlekedési csomópontot –

– biztonságosabbá kell
tenni, de többen hangsúlyoz-
zák: a probléma nem csupán a
településé, azt az érintettekkel
közösenkellmegoldani.

körforgalommal vagy forga-

lomirányító lámpás berende-

zéssel

(folytatása8.oldalon)

November29.

A polgármester távollétében
alpolgármester

vezette az ülést, ahol a GA-
MESZ-vezetõ fegyelmi ügyé-
nek zárt tárgyalása után dön-
tött a Tél utca mögötti lakó-
övezetben a IX. Portfólió Kft.
beruházásában megépült víz-
és csatornaközmû átadás-átvé-
telérõlés az ehhez szükséges
intézkedésekmegtételérõl.

Ezután elfogadták a GA-
MESZ Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, majd a lakásren-
delet lakbéremelés miatti mó-
dosítására került sor. A korábbi
évekhezképest jelentõs,40szá-
zalékos emelésre a lakásokkal
kapcsolatos kiadások fedezése
miatt került sor, emelte ki

a Pénzügyi Bi-

Rigó Lászlóné

Gyárfás Zsuzsa,

zottság vezetõje. Az önkor-
mányzati bérlakásokra vonat-
kozó – az átlagnál még így is
alacsonyabb – havi bérleti díj
január1-jétõlösszkomfortos la-
kásnál 230, komfortos lakásnál
175, félkomfortos lakás eseté-
ben 154, komfort nélküli lakás-
nál pedig 40 Ft négyzetméte-
renként. A szociális szükségla-
kásoknál ez az összeg 6 Ft, ga-
rázsok esetében pedig 121
Ft/m . A testület döntött a
Szabadság tér 8/b alatti társas-
házi ingatlan földszint 2. szá-
mú lakására vonatkozó elide-
genítési tilalom feloldásáról. Az
ingatlan bérlõi számára a más-
fél szobás, 51 m -es lakás vétel-
árátközelötmillióFt-banhatá-
rozták meg. (A vevõk kérésére
a következõ ülésen elhalasztot-
tákazadásvételt. )

2

2

AKözbeszerzésiBizottságja-
vaslatára ad hoc szakmai bi-
zottságot hoztak létre a Köz-
ponti Orvosi Ügyeletre meghir-
detett pályázat elbírálására.

elmondta: há-
rom cégtõl érkezett pályázat, s
mindháromé megfelelt a fel-
tételeknek. Mivel az elbírálás
szakmai döntést igényel, a
Közbeszerzési Bizottság nem
rangsorolta a pályamunkákat,
amire az érdekeltek meghall-
gatása után az ad hoc bizottság
tennejavaslatot.

Sándor János javaslatára el-
napolták az önkormányzat jogi
képviseletének ellátására vo-
natkozó napirendet, mert nem
volt egyértelmû, hogy novem-
ber 8-án szavaztak-e a képvi-
selet ellátására javasolt ügyvéd

Sándor János

(folytatása2.oldalon)

Karácsonyi fellépés a Vöröskereszt ajándékaival

Elõzõ számunkban beszá-
moltunk arról, hogy egy svéd-
magyar befektetõi csoport
megvásárolta a Podmaniczky-
kastélyt. A Fõtér-projekt szem-
pontjából is fontos esemény
kapcsán máris jelentõs látoga-
tottságot ért el az új tulajdonos

sajnos egyelõre csak angol
nyelven olvasható honlapja
( ). Itt
egyebek közt háromdimenziós
grafikákkal adnak ízelítõt a
majdani szállodakomplexum-
mal kapcsolatos elképzelése-
ikrõl.

www.aszodcastle.com

–
–

Ismét a fõtér

ékessége lehet

Ismét a fõtér

ékessége lehet
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A jelentõs díjemelés ellenére Aszódon
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MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

(folytatásaz1.oldalról)

személyérõl. Az Ügyrendi Bi-
zottság ülésén az is felvetõdött,
hogy a feladatot célszerû len-
ne pályáztatni. (A kérdéses ha-
tározatota testületiülésszüne-
tében áttekintették, majd
hosszas vita után egyhangúlag
elrendelték a jogi képviseletre
vonatkozó megállapodás-ter-
vezet újratárgyalását; ennek
egyeztetésére felkérték a
polgármestert. A képviselõ-tes-
tület kimondta, hogy a jogi kép-
viselet a polgármesteri hivatal
mellett terjedjen ki az önkor-
mányzat és intézményei egé-
szére.)

A grémium elfogadta a III.
negyedévi pénzügyi zárszám-
adást, majd a 2008. évi költség-
vetési koncepciót. Az 1 milliárd
175 millió Ft-tal tervezett költ-
ségvetés – elsõsorban a Szakor-
vosi Rendelõintézet mûködés-
be adása és a csökkenõ felhal-
mozási kiadások miatt – kb.
200 millióval kevesebb a tava-
lyinál. (A következõ testületi
ülésen a kötvénykibocsátás
miattmárnemezvoltahelyzet
– )
pénzügyi irodavezetõ elmond-
ta: talán jó hír, hogy kb. 150 fõ-
vel nõtt városunk lakosainak
száma, a tervezett forráshiány
pedig109millióFt-racsökkent.
Vannak ugyanakkor elõre nem
tervezett kiadások, mint pl. az
intézmények kötelezõ eszköz-
beszerzése, az új bölcsõdeépü-
letnél csoportbõvülés miatt
szükséges három álláshely, és a

a szerk. Szolnoki Ferencné

területi mûszaki irodánál is ki-
adásnövekedés várható.

A
betervezett 6 millió Ft kommu-
nális adó a piac-csarnok meg-
tervezését ill. a Szociális Gon-
dozási Központ terveinek ké-
szítésére vonatkozó esetleges
pályázatátszolgálná.

A testület elfogadta a
mûvelõdésszervezõ által

összeállított 2008. évi munka-
és rendezvényprogramot, egy-
úttal megbízta õt a jelentõsebb
programokra vonatkozó költ-
ségvetési tervezet elkészítésé-
vel. Az ezt megelõzõ vita során
ismét felmerült a bizottsági
szerkezet átgondolásának igé-
nye. rámuta-
tott: a Mûvelõdési Bizottság – s
általában véve a Pénzügyi Bi-
zottság tagjainak kivételével a
képviselõk többsége –

aprogramokhoz
szükséges forrás megjelölésé-
nél, ami megnehezíti a színvo-
nalas kulturális rendezvények
elõkészítését.
elnök elmondta: a Mûvelõdési
Bizottság a Podmaniczky Na-
pok betervezését javasolja, mi-
vel az egyéb rendezvények
többségét a mûvelõdésszervezõ
– elsõsorban a helyi intézmé-
nyek és civil szervezetek bevo-
násával – különösebb anyagi
igény nélkül megszervezte.
Gyõrfi János szerint a város-
nak elsõsorban a folyamatosan
napvilágot látó pályázatokhoz

A ta-
karékossági intézkedéseket
folytatni kell, hogy a forráshi-
ány az év végére megszûnjön.

Gyõrfi
János

Asztalos Tamás

nehéz
helyzetbenvan

Koncz István

szükséges önrészt kellene biz-
tosítania, a többit a Mûvelõdés
Háza bevételeibõl és szponzori
támogatásokbólfedezhetõk.

Elfogadták a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola helyi tan-
tervének módosítását. „A nem
szakrendszerû oktatás meg-
szervezésére az 5-6. évfolya-
mon” címû tervezet megvalósí-
tására a továbbképzési keretet
2008-ra és 2009-re 150-150 ezer
Ft-tal megemelték, mivel a tör-
vényi elõírás szerint a pedagó-
gusoknak 7 évente 120 órás
tanfolyamot kell elvégezniük.
A Mûvelõdési Bizottság javas-
lata alapján 208-ban elsõsor-
ban az 5-6. évfolyamon oktató
tanító végzettségû pedagógu-
soknak, jövõre pedig a 120 órás
tanfolyamot még el nem vég-
zett kollégáiknak szükséges
részt venniük a továbbkép-
zésen.

A Podmaniczky Mûvészeti
Iskola tanévindításáról szóló
intézményvezetõi tájékoztató
elfogadása után döntöttek az
iskola nevének jogszabályi elõ-
írások szerinti módosításáról.
Emiatt a

alapító okiratát is mó-
dosítanikellmajd.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása Közoktatási Intézkedési
Tervének kiegészítéseként a
képviselõ-testület (a Kistérségi
Társulási Tanács határozatá-
ban foglaltak alapján) mellék-
letként beépíti a Közoktatási

Podmaniczky Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény

esélyegyenlõségi helyzetelem-
zést és az Esélyegyenlõségi
programot. Utóbbi felülvizsgá-
latával a Progress Consult
Dán-Magyar Fejlesztési Ta-
nácsadóKft.-tbíztameg.

A Gyûjtemény Vagyonkezelõ
Kft. kezdeményezésére a város
1010 Ft ajánlati áron értékesíti
a tulajdonában lévõ 51 db
TIGÁZZrt.-részvényt.

Aképviselõknemfogadtákel
a város új fõépítészével köten-
dõszerzõdéstervezetet, ésmeg-
bízták a polgármestert, vala-
mint a mûszaki irodavezetõt a
fõépítészi feladatok meghatá-
rozására és pontosítására vo-
natkozó egyeztetéssel. A fõépí-
tészi pályázat kiírásánál a
város a szakmaiságot tartotta
szem elõtt, s

A nyertes pályázó évi 6
millió Ft igényt jelölt meg, ám
az önkormányzat ennek csu-
pán hatodát tervezte be.

mûszaki irodavezetõ el-
mondta: a heti négy órás hely-
színi feladatellátás mellett a fõ-
építész további, számára plusz
bevételt jelentõ projektekben
és tervezõi tevékenységben ve-
het részt, ezért szerinte az ön-
kormányzat érvelni tud amel-
lett, hogy a fõépítész elfogadja
az évi egymillió Ft-os tisztelet-
díjat.

Az Önkormányzat Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatá-
nak intézménynév-változás
miatti módosítása után jóvá-
hagyták a Szakorvosi Rendelõ-

a pályázóktól elõ-
zetesen nem kért ajánlatot a dí-
jazásra.

Séllei
Zsuzsa
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Minden nap karácsony
Beköszöntött az új esztendõ, itt az ideje az évindító szerkesz-

tõi jegyzetnek. Egyrészt azért, „hogy tartsuk a szokást”, más-
részt hogy míves szavak és magvas gondolatok ünnepi ötvö-
zetével kísérletet tegyek az áremelkedésekrõl szóló hírek, az
olykor bizonytalannak tûnõ jövõ (sokak lelki szemei elõtt gyak-
ran fel-felbukkanó) gondolatának, és általában véve

ellenpontozására.
Ezt a nehéz – s talán a reméltnél kevesebb eredménnyel

kecsegtetõ – feladatot még a küzdelmesnek ígérkezõ cikkírás
elõtt levetteavállamrólazalábbisorokírója.Látszólagegyszerû
dolgokról szól, de talán épp ez az, amire mostanában különösen
nagyszükségvanAszódon,PestmegyébenésMagyarországon.

*
A 2007. évet elhagyva, így január elsõ napjaiban összesítem az

elmúlt év jó és rossz történéseit. Most azon örömeimet kívánom
megosztani a Tisztelt Olvasókkal, amelyek szeretett városom-
ban nap mint nap érnek. Nekem szinte minden nap karácsony.
Hogy miért? Mert a városi utakat róva találkozhatok, eszmét
cserélhetek a polgártársaimmal. Bizonyára már más is átérezte
azt a jó érzést, ha Aszódtól távol találkozott olyan ismerõsével
vagy olyan aszódival, akit név szerint nem is ismert, de tudta,
hogy idevalósi. Nos, én ajándékként élem meg az ilyenfajta a
találkozásokat.

A médiák rendre sulykolják belénk, hogy
Igaz lehet ez a nagyvárosokban, de tessék csak végig-

menni a fõúton, vagy akár a távolabb esõ utcácskákon! A legtöb-
ben hangosan köszönnek a másiknak, vagy legalábbis biccen-
tenek a fejükkel: igen, örülök a találkozásnak. Mi a lakótelepen
túl lakunk. Nyáridõben a tömbházak elõtt ülõk tartanak szá-
mon, télen az ablakokból integetnek. Az utcabeliek mint régen
várt családtagként fogadnak a munkámból hazajövet. Aztán itt
vannak a közintézmények, amelyekben számtalan kisgyerek és
felnõttvégzinapifeladatait.

Szinte hallom a kétkedõket: –Te mindennek csak a jó oldalát
mutatod, hát nem látod, mennyi rosszakaratú ember él itt?
Igen, õket is észreveszem. Azonban csakis az emberi elme sajá-
tossága az, hogy a rosszból kiszûri a jót, és ezt a jót

Ehhez erõ kell, de fõ-
képp erõs akarat. Magam ezt az akaratot gyakorlom, mint a
szeretetegyfajtamegnyilvánulási formáját.Ezértkérekminden
jóakaratú városlakót, álljon mellém, mert a közösségben a kö-
zösségerejévelaborúlátókszemléleténisváltoztatni lehet.

A karácsonyi hangulat szinte már elválaszthatatlan a fényfü-
zérek villódzása nélkül. Nekem ebben is egész évben részem
van, csak ki kell állnom a Tükör utca feletti lépcsõsor legmaga-
sabb pontjára, ahonnan tiszta idõben jól láthatók a fénygyön-
gyökkelteletûzdeltgalgamentitelepülésekutcasorai.

Tisztelt Olvasó! Ha lelked és elméd már átalakult a jóakarat
által, ez a látvány már csak ráadás ahhoz, hogy Benned is tuda-
tosuljon:Aszódvárosszépésjóélnibenne.

év eleji

rosszkedvünknek

elidegenedünk egy-

mástól.

próbálja

„ráerõltetni” magára és az embertársaira.

H.Sz.

AszódiKovácsIstván

a Honvéd presszó megszerzésére

alacsonyak a lakbérek

te a vasútállomásnál megvaló-
sítható P+R parkolók kialakí-
tásávalkapcsolatban.Azelkép-
zelést a város jelenleg nem tá-
mogatja a terület tulajdonvi-
szonyai, a tapasztalatok alap-
jánvárhatóankésõbbiscsekély
kihasználtság, valamint a költ-
ségviselés terhei miatt (a beru-
házás költségeinek nagy részét
a településnek kellene állnia).
A testület megbízta a polgár-
mestert, hogy tisztázza a rész-
leteketazérintettcéggel.

Pest Megye Önkormányza-
tának kezdeményezéséhez
csatlakozva Aszód Város Ön-
kormányzata is szükségesnek
tartja az

létrehozását
ill. az erre vonatkozó népszava-
záskiírását.

Behajthatatlanság miatt tö-
rölte a testület a felszámolási
eljárás alatt álló Metallium
Fémépítõ Kft. fennálló ipar-
ûzési adóhátralékát. Ezután a
Kistérségi Gondozási Központ
napirendjével kapcsolatban
kimondta: indokoltnak tartja
az intézmény Falujárók úti
épületének felújítását, de

, s ezután vég-
ez költség-haszon számítá-
sokat.

A város zártkörû értékesítés
során szeretné megszerezni a
Falujárók útján álló volt Hon-
véd presszó tulajdonjogát.
Gyárfás Zsuzsa elmondta: a la-
kóteleprõl többen megkeresték
az épület elõtti terület rendezé-
se miatt (egyikük anyagi segít-
séget is ígért). A tulajdonos
Honvédelmi Minisztériumtól
megtudta: a HM értékesíteni
kívánja az ingatlant, amelynek
környéke egyébként korábban
a város tulajdonába került, s

Azártkörû
értékesítést kezdeményezheti
a város a HM-nél, ahol a tárca
általi kért értékbecslés alapján
juthatna Aszód az ingatlanhoz.
Asztalos Tamás szerint a Niké-

önálló Pest Megyei
Tervezési, Területfejlesztési és
Statisztikai Régió

meg-
várja az ehhez forrást biztosító
pályázat kiírását

már csak az épület alatti terü-
letaminisztériumé.

(folytatása4.oldalon)

intézet mûködtetését elnyert
konzorciummal kötendõ meg-
állapodás-tervezetet. Ezután 8
%-kal, havi 324 ezer Ft + ÁFA
összegreemeltékazAszódiTü-
körtámogatásánakösszegét.

Az érintett lakók kezdemé-
nyezésére, véleményük figye-
lembevételével a Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bi-
zottság kapott megbízást a
Kossuth Lajos út 80. szám
alatti címen szereplõ ingatla-
nok közterületeinek új elneve-
zésére. A majdani utcanév-vál-
tozás az itt lakók fontosabb ok-
mányainak (pl. személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, forgal-
mi engedély, vállalkozói iga-
zolvány) cseréjét eredményezi,
amit az Okmányiroda díjmen-
tesenelvégez.

A képviselõk a Béke-kertre
vonatkozó városfejlesztési el-
képzelések végleges kialakulá-
sáig nem támogatták a Béke u.
10. szám alatti ingatlan értéke-
sítését.EzutánaKossuthLajos
út 2. szám alatti buszmegálló-
peron kiemelésének kivitelezé-
si munkálataival a közel 1,1
milliós árajánlatot adó Akvíz
Kft-tbíztákmeg.

A mûszaki irodavezetõ az
utakkal kapcsolatos bejelenté-
sekre tett intézkedésekrõl szá-
molt be. A munkálatok egy ré-
szét (pl. az Osváth Gedeon és a
Szentkereszt utca szórását zú-
zott kõvel) a testületi ülés nap-
jáigelvégezték,atöbbirebekér-
ték az árajánlatokat. Asztalos
Tamás rámutatott: a Rákóczi
és a Hajnóczy utcák kereszte-
zõdésében, a lefolyó csapadék-
víz útjában álló szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetet máshová
kellene helyezni, emiatt indo-
kolatlannak tartja ott félmillió
Ft értékben csapadékvíz-elve-
zetõ csõ lefektetését. A mûsza-
ki irodavezetõ javaslatára 700
ezer Ft értékben útjavítási cé-
lokra zúzottkövet vásárol a vá-
ros, amit felhasználásáig a
GAMESZudvarántárolnak.

A fõvárosi önkormányzat és
annak parkolótársasága felmé-
rési céllal Aszódot is megkeres-
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Pályázati felhívás

felsõfokú szakirányú végzettség,
3 év könyvtárban töltött

gyakorlat, a számítógép felhasználói szintû
ismerete, SZIKLA-21 adatbázis

kezelõ program készségszintû ismerete,
büntetlen elõélet.

elsõsorban olvasószolgálati munka

Besorolás, bérezés a Kjt. szerint.
Az álláshely azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell
fényképes szakmai önéletrajzot,

a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
az erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat postai úton a

címre kell eljuttatni.

2008. február 1.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik,
a nyertes személyérõl február 15-ig

az Intézmény vezetõje dönt.
Minden pályázót írásban értesítünk.
További információ

könyvtárvezetõtõl kérhetõ.

Az aszódi Városi Könyvtár
fõállású könyvtárost keres.

Feltételek:

Feladata:

Városi Könyvtár, 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

A pályázatok beérkezési határideje:

Sáhóné Bordás Éva

A Trend Építõ Zrt-vel folyta-
tott egyeztetések után az új
bölcsõde körüli terület rende-
zésére, parkosítására, sövény
létesítéséreközel850ezerFt-ot
biztosít a város. A grémium ki-
mondta a Szivárvány Óvoda
eszközbeszerzésére vonatkozó
pályázat ismételt beadásának
szükségességét. A projekt veze-
tésével óvoda-
vezetõt, koordinálásával

képviselõt bízta meg. Ez-
után elfogadták az új bölcsõdé-
hez vezetõ út, vízelvezetõ és
parkoló építésére vonatkozó
ajánlattételi felhívást. Az eljá-
rás lefolytatásával megbízta a
közbeszerzési tanácsadót, egy-
úttal megerõsítette tisztségük-
ben a Bölcsõde-projek Bíráló
Bizottságának tagjait. A testü-
let ezután egy 600 m -es önkor-
mányzati tulajdonú építési te-
lek egyösszegû értékesítésérõl
döntött bruttó 6.960,- Ft/m ér-

Nagy Lászlóné
Odler

Zsolt

2

2

tékben, majd elfogadta a lejárt
határidejû határozatokról szó-
ló jelentést.

Az ben Gyárfás
Zsuzsa a Kistérség Önkor-
mányzatainak Társulási Taná-
csa legutóbbi ülésének tapasz-
talatairól számolt be. A csapa-
dékvíz-elvezetési pályázat

A
kistérség kezdeményezni fogja
Bagtól Turáig a 12 tonnánál
nehezebb jármûvek kitiltását,
és Kartal is jelezte, hogy az
Aszód-Hatvan közötti útsza-
kaszon érvényes súlykorláto-
zás miatt a településen meg-
nõtt az átmenõ nehézgépjár-
mû-forgalom, ami az említett
tiltás feloldását igényelné.
Mindez viszont Aszód kárára
válna, ezért kérte, hogy a pol-
gármester a következõ kistér-
ségi ülésen vesse fel: a polgár-

Egyebek

kis-
térségi szinten nem, csak tele-
pülési szinten nyújtható be.

mesterek

Asztalos Tamás a Fõtér-pro-
jekttel kapcsolatban elmondta:
az egyeztetések során a pro-
jektcsoport körforgalomban
gondolkodott, de amellett, hogy
az túl sokhelyetvenneelaSza-
badság térbõl,

Költséget igénylõ megol-
dást jelentene a Profitól egy el-
kerülõ út létesítése Ikladig,
amit az orvoslakások mögötti
eladó ingatlan megvásárlá-
sávalsegíthetnénekelõ.

Koncz István bejelentette,
hogyaMûvelõdésiBizottságtá-
mogatási keretébõl megma-
radt 110 ezer Ft-ot az Aszód FC
támogatásárabiztosítják.

olyan megoldások-
ban gondolkodjanak, amelyek
a kistérség egyetlen települése
számárasemhátrányosak.

megvalósulása
esetén Aszód eleve kizárná ma-
gát egy esetleges elkerülõ útra
vonatkozó pályázati lehetõség-
bõl.

(folytatása3.oldalról)

szobor egyik lehetséges hely-
színe a tér, s a többi parlagon
heverõ terület tartalommal
való feltöltésével is foglalkoz-
niukkellene.

Ugyancsak Gyárfás Zsuzsa
kezdeményezésére a képviselõ-
testület megbízta a polgármes-
tert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést a kistérség polgár-
mestereivel a villamos energia
szabadpiaci beszerzésének kis-
térségiszintûlehetõségeirõl.

A mûszaki irodavezetõ javas-
latára nem fogadta el a szenny-
vízelvezetésreés -tisztításravo-
natkozó pályázattal kapcsola-
tos határozati javaslatokat,
amelyeket Galgamácsa mint
gesztor önkormányzat csatolt
be. Az önkormányzat pontos
számításokat kért arra, hogy

beruhá-
zás-arányosan.

Aszódra csak az itteni fejleszté-
sek tételei tartozzanak

Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala

2008. április 1. napján történõ belépéssel.

KÉPESÍTÉSI FELTÉTELEK:

igazgatási

pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves
gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat;

KÖVETELMÉNY:

FIZETÉS a KTV alapján.

A PÁLYÁZATHOZ KÉRJÜK CSATOLNI:

Jelentkezés postai úton:
A pályázatok beérkezésének határideje:

Érdeklõdni lehet: Tel.: 28/500-686

MUNKATÁRSAT KERES
GYÁMHIVATALI ÜGYINTÉZÕI

MUNKAKÖRBE

a 9/1995. (II. 03.) Korm. rendelet szerint:
jogász szakképzettség; fõiskolai szintû
államigazgatási és szociális

szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû

egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett
szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség

Word, Excel felhasználói szintû ismerete

szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata

2170. Aszód, Pf.: 44.

a Belügyi Közlönyben történt közzétételétõl
számított 15. nap

gyámhivatal-vezetõnél

jó kommunikációs készség, jó konfliktustûrõ és -kezelõ
képesség.

Dr. Somorjai Márta
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Súlykorlátozás a Berkes utcában és környékén
December7.

December13.

A képviselõ-testület zárt ülé-
sen megrovásban részesítette

GAMESZ-ve-
zetõt, egyúttal büntetõeljárást
kezdeményezett ismeretlen
személy(ek) ellen és megbízta

ügyvédetabe-
advány megszerkesztésére. (

az ügy rész-
leteirõl semmilyen információ-
val nem szolgálhatunk, mert
azt a testület mindvégig zárt
ülésen tárgyalta, így csupán
annakeredményepublikus.)

Ezután elfogadták a GA-
MESZ-vezetõ létszám-raciona-
lizálási javaslatát. Eszerint a
mûszaki területen belül átszer-
vezést és létszámleépítést haj-
tanak végre. Szerzõdés meg-
szûnése ill. felmondás nyomán
két csoportvezetõi álláshely
összevonásra kerül, amelyet
pályázatiútonegyfõtöltbe.

Napirend elõtt Asztalos
Tamás kért szót. Elmondta,
hogy lapunk
novemberi számában megje-
lent levelének folytatásaként
újabb leveletkapottazAszódon
élõ alkotómûvésztõl, ami õt és
édesapját valótlan, becsületsér-
tõ állításokkal illeti. A levél az
érintettek megkérdezése nél-
kül (csak dr. Rácz J. Zoltán hoz-
zájárulásával – ), az in-
formációk ellenõrzése nélkül
felke

és a levelek-
ben ugyancsak érintett

voltpolgármestert.
A Galgamenti Víziközmû

Kft. javaslatára a képviselõk
hozzájárultak a víz- és csator-
nadíj emeléséhez 2008. január
1-tõl. Az ivóvíz hatósági ára
375, ebbõl következõen a
lakossági fogyasztók részére
6m /2 hó-ig 181, afölött 230 Ft,
a csatornadíj pedig 182 Ft köb-

Hegyvári László

dr.KolozsLászló
A

szerk. megjegyzése:

dr. Rácz J. Zoltán

a szerk.

Istvánt
Bagyin

József

3

rült a kép-
viselõ által szerkesztett portál-
ra is, amit Asztalos Tamás sé-
relmezett. Kérte, hogy az ügy
tisztázására egy késõbbi testü-
leti ülésen kerüljön sor, amely-
re a levélírón kívül hívják meg

Kovács Tamás

dr. Asztalos

méterenként. Nem lakossági
vízfogyasztóknál a vízdíj 295, a
csatornadíj 243 Ft. (Ezek mind
nettó összegek, további 20 %
ÁFAterheliazokat.)

Elfogadták a Szakorvosi
Rendelõintézet átadás-átvéte-
lével kapcsolatos további fela-
datokról szóló beszámolót,
majd – az új munkáltatóhoz át-
menni nem kívánó dolgozók-
nak járó juttatások összegei-
nek bizalmas kezelésére való
tekintettel – zárt ülésen tár-
gyalták az intézmény létszám-
racionalizálására vonatkozó
elõterjesztést. Ezután elfogad-
ták a IV. negyedéves elõirány-
zat átcsoportosítását. Mint azt
Szolnoki Ferencné pénzügyi
irodavezetõmegjegyezte: aköt-
vénykibocsátás miatt váro-
sunk költségvetése

(közel2,146
milliárd Ft). Megbízták a pol-
gármestert, hogy az önkor-
mányzat ideiglenesen felszaba-
duló pénzeszközeit folyamato-
san kösse le kincstárjegybe ill.
hasznosítsa a legkedvezõbb
pénzintézeti lehetõség igény-
bevételével. Az árfolyam ked-
vezõ alakulása miatt a város a
3,975 millió svájci frank alapú
kötvény kibocsátásával 608
millió Ft árbevételt ért el, így
megtakarította a kötvénykibo-
csátás 7,5 milliós költségeit. Az
összeget többrészletbenkülön-
bözõidõtartamokralekötötték.
A bölcsõdeépítésre elkülönített
60 millió Ft-ot leszámítva az
összeg felhasználásáról három
év(a türelmi idõ)alattkelldön-
tenie a testületnek. A pénzügyi
irodavezetõ kedvezõnek ítélte
az említett pénzlekötést. A
kedvezõ kamatbevételek nyo-
mán úgy vélte: ha Aszód 2008-
ban semmilyen pályázaton
nem nyerne, a képviselõ-testü-
let még mindig

A Mûvelõdési Bizottság
támogatási keretébõl 100 ezer,
a Pénzügyi Bizottság javasla-
tára a támogatási tartalékból
250 ezer Ft támogatást folyósít
a város az Aszód FC számára.
Ezután kiegészítésekkel elfo-

meghalad-
taa2milliárdFt-ot

kamat- és költ-
ségveszteség nélkül vissza-
mondhatjaakötvényt.

gadták a képviselõ-testület,
majd az önkormányzati bizott-
ságok I. félévi munkaprog-
ramját.

A testület az OEP-finanszí-
rozás fenntartása érdekében
jóváhagyta a védõnõi alapellá-
tási feladatnak az önkormány-
zat és a GAMESZ között szü-
letett átadás-átvételi megálla-
podását.

Az önkormányzat a fõépíté-
szi feladatok ellátására évi
bruttó 1,6 millió Ft-ot biztosít a
megbízást pályázati úton el-
nyert építész szá-
mára. A fõépítész bruttó 2 mil-
lió Ft-ot jelölt meg, emellett a
heti 4 óra munkát a helyi szük-
ségletek alapján heti 6 órában
jelölte meg. A képviselõ-testü-
let kimondta: ha ezen feltéte-
lekkel sem jön létre megállapo-
dás, a pályázati rangsorban kö-
vetkezõ fõépítész-jelölttel köt
megállapodástaváros.

Az ingatlan-értékelés elõzõ
ülésen elrendelt felülvizsgálata
nyomán,
bérlõ kérésére a testület 6,6
millió Ft vételárat határozott
meg a Kossuth Lajos út 62.
szám alatti 2,5 szobás, 67 m -es
önkormányzatibérlakásra.

A Magyarországi Evangéli-
kus Egyház mint eladó, vala-
mint a Podmaniczky-kastélyt
megvásárló Aszód Castle Ven-
déglátóipari Beruházó és Ke-
reskedelmi Kft. megkeresésére
a képviselõ-testület lemondott
amûemlékreésahozzátartozó
területre vonatkozó elõvásárlá-
si jogáról. A képviselõk öröm-
mel üdvözölték a cég aszódi el-
képzeléseit.

Öt település visszalépett, így
Aszód 14 település egyikeként,
a szennyvíz-elvezetési agglo-
meráció központjaként vesz
részt a társulás munkájában és
aGalgamácsagesztorságamel-
lett beadásra kerülõ pályáza-
ton. A 3,4 milliós önrész biz-
tosítására városunk pályázatot
nyújt be az EU Önerõ Alap-
jához.

Az önkormányzat 2012. de-
cember 31-ig szóló bérleti szer-
zõdést köt a K&H Nyrt-vel a
KossuthLajosút27.számalatti

Hayde Tibor

dr. Németh Mihály

2

nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség bérletére. A testületi ülés
elõtt érkezett szerzõdés-terve-
zetet a jogi képviselõvel történt
egyeztetés, valamint az Ügy-
rendi Bizottság véleménye
utánírjaaláapolgármester.

A Berkes utca lakóinak pa-
naszai és a kialakult forgalmi
rend indokolja az utca

Az Iparos u.-Csendes
u., a Szent Imre u.-Csendes u.,
a Szent Imre u.-Határ u. és a
Berkes u.-Berkes út kereszte-
zõdésénél korlátozó táblákat
helyeznekel.

A Kossuth Lajos út 80. szám
alatti, eddig betûjelzéssel meg-
különböztetett ingatlancso-
port a testület döntése értel-
mében a Bölcsõde utca elneve-
zést kapja, a számozás pedig a
szokásos módon történik:balra
a páratlan, jobbra a páros ház-
számok.

A képviselõk egyetértésüket
adták a lóverseny- és bukmé-
keri fogadásra vonatkozó nyil-
vános pénzügyminiszteri pá-
lyázat kiírásához, emellett ki-
mondták: az egyetértési jog
nem párosul anyagi kötele-
zettségvállalással. Ezután
tudomásul vették a Szivárvány
Óvoda eszközbeszerzésére be-
nyújtott, az elsõ körben siker-
telen pályázat elbírálása során
kapott pontozást. A Tett Con-
sult Kft. felajánlotta, hogy

amit a tes-
tületelfogadott.

, a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke a városreha-
bilitáció feladatairól szóló napi-
rend tárgyalásánál elmondta:
az óvoda- és a Fõtér-pályázatok
beadásához az integrált
városfejlesztési stratégia és
program gyors elkészítésére
van szükség. Ehhez januárban
döntés és a közbeszerzési eljá-
rás elindítása szükséges. Asz-
talos Tamás arra figyelmezte-
tett,hogyavárosközpont-reha-
bilitációs pályázat leadási ha-
tárideje április 23-a, így a szük-
séges hatásvizsgálatok, tanul-

súlykor-
látozását 3,5 tonna tengelynyo-
másban.

térí-
tésmentesen elõkészíti újbóli be-
adásra a pályázatot,

Kovács Tamás

(folytatása6.oldalon)
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Múlt, jelen és jövõ szellemében
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(folytatásaz5.oldalról)

mányok elkészítésére mind-
össze három hónapjuk marad.
Gyárfás Zsuzsa szerint a Béke
kert fejlesztésére vonatkozó
szociális városrehabilitációs
pályázat benyújtása is egyre
szükségszerûbb. Odler Zsolt
hangsúlyozta: szakértõi véle-
mények alapján a városfejlesz-
tésistratégiaitervésprograma
város egészére készül el, azt
nem lehet részekre bontva el-
készíteni. A testület ezután a
településfejlesztési koncepció
átdolgozásáról, akcióterületi
terv készítésérõl, valamint az
integrált városfejlesztési stra-
tégia elkészítéséhez szükséges
elõkészületek megtételérõl
döntött.

A grémium hozzájárult egy
beépítés alatt álló telekre vo-
natkozó beépítési kötelezettség
és terhelési tilalom feloldásá-
hoz.

Az aszódi mentõállomás le-
pusztult állapotáról személye-
sen és lapunk korábbi cikkébõl
tudomást szerzõ vállalkozók és
magánszemélyek is felajánlot-
ták segítségüket az intézmény
felújításához. Gyárfás Zsuzsa
kezdeményezésére az önkor-
mányzat 300 ezer Ft-ot biztosít
a mentõsök munkakörülmé-
nyeinek javítására. (Az ezzel
kapcsolatos felhívást a 8. olda-
lonolvashatják.)

A képviselõk tudomásul vet-
ték Gyárfás Zsuzsa bejelenté-
sét,melyszerintmunkahelyén,
aHírTV-néltörténtfelelõsszer-
kesztõi kinevezése miatt

Az ben szó esett az
A-Mozi hálózatán történt mû-
szaki hibákról; emiatt több he-
lyen rossz volt a vétel, illetve
késve vetítették le a testületi
ülésrõl készült felvételt.
Kovács Tamás a Szentkereszt
utcában, az új
bölcsõde környékén élõk útmi-
nõséggel kapcsolatos panaszát
tolmácsolta, amelyre az illeté-
kesek megteszik a szükséges
lépéseket.

fel-
függeszti párttagságát, emiatt
pedig kilép a képviselõ-testület
Narancs-frakciójából.

Egyebek

Huszár László

H.Sz.

December 18-án megtör-
téntazújbölcsõdemûszaki
átadása.AkivitelezõTrend
Építõ Zrt. szakemberei a
szoros határidõ és a kezde-
ti csúszás ellenére kiváló
munkát végeztek, így csak
kisebb hiánypótlásra van
szükség – tudtuk meg
Kovács Ferencné bölcsõde-
ill.projektvezetõtõl.

Az építkezés nem kis kelle-
metlenségekkel járt a környé-
ken élõk számára, ezért gesz-
tus értékkel bírt a december
19-ére szóló meghívásuk az új
intézmény falai közé: õk voltak
az elsõ látogató, akik a beruhá-
zás további lépéseirõl

A fórumon kb. har-
mincanvettekrészt;kérdéseik-
re a tervezõ és a polgármesteri
hivatal szakemberei válaszol-
tak, különös tekintettel az Õsz
utca felõl a bölcsõdéhez vezetõ
útszakasz kivitelezésére vonat-
kozó (január 3-án zárult) köz-
beszerzésieljárásra.

–A szervezéssel járó sok
munka és küzdelem után elég-
tételt jelentett számomra, hogy
az egyik résztvevõ gratulált és
elmondta:

–
idézte fel a projektvezetõ a
fórum egyik legemlékezete-
sebb pillanatát. A környéken
élõk az utóbbi fél évben több al-
kalommal jelezték az építke-

tájéko-
zódhattak.

nem hitte, hogy ilyen
rövid idõ alatt tetõ alá kerül és
ilyen szép lesz az intézmény

zéssel kapcsolatos problémái-
kat; most szemmel láthatóan
elégedettek voltak az ered-
ménnyel, amiért bizony

A Városi Bölcsõde dolgozói a
fórum másnapján tartották
utolsó karácsonyi ünnepségü-
ket a régi épületben. Apró aján-
dékokkal lepték meg egymást,
a Gyermekélelmezési Intéz-
mény pedig finom ételeket ké-
szített számukra. A fél évszá-
zados intézmény megörökített
pillanataiból videofilm-összeál-
lítás készült, aminek láttán bi-
zony elérzékenyültek a régi
dolgozók. Kovács Ferencné elõ-
zõleg meglátogatta budapesti
otthonában ,
aki 25 évig vezette a bölcsõdét.
Egészségi állapota miatt sajnos
nem jöhetett el Aszódra, ezért
videoüzenetben köszöntötte a

õk is
megszenvedtek.

Felföldi Lajosnét

költözés elõtt álló intézmény
munkatársait. (Többségük az
alapkõletétel óta január máso-
dik hetében, a kihelyezett
munkaértekezlet alkalmával
jártelõszörazújépületben.)

A régi bölcsõde 1958-ban
kezdte meg mûködését. Az új
intézmény átadására várható-
an a fél évszázados jubileum
körüli napokban, a kertészeti
és az útépítési munkálatok be-
fejezéseutánkerülsor.

–Április 18-án lesz az 50 éves
évforduló – mondta Kovácsné
Erzsike. –

ennek szellemé-
benszervezzükazünnepséget.

Gondolunk a múlt-
ra, figyelünk a jelenre és készü-
lünk a jövõre;

Aszerzõfelvételei

H.Sz.

Kívül-belül az utolsó simításokat végzik

Súlykorlátozás...
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TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Sikeres volt a 2007. évi törzsvásárlói akciónk, mely által év végére

már közel 5000 törzsvásárlónk gyûjtheti az értékes pontokat.

2008-ban is folytatjuk a regisztrálást.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

ÚJ ÉV – ÚJ AKCIÓK – ÚJ NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A 2008-ban is

sok szeretettel

és ú

Galga COOP Zrt.

j akciókkal várja Kedves Vásárlóit!

Ízelítõ az akció választékából január 16-tól 28-ig:

ton green l. tea 37,5g Huníz császárszalonna ff.vf.

Silan öblítõ blue dr. 1 l Huníz lecsókolbász lédig

189,-Ft 899,-Ft/kg

333,-Ft 399,-Ft/kg

Finomliszt Szatmári BL-55 1kg Perwoll folyék. Black Magic 1 l

Bonduelle zöldborsó zsenge Tomi Kr. mosópor color komp. 2kg

Knorr tyúkhúslev.csigatésztával 56g Harmony orange eü. papír 2rét.

Knorr fokhagymás ízbomba 40g PUR extra mosogató lemon 500ml

COOP ételízesítõ 250g Linco summer light vaj 500g

Soproni sör f.0,5 l Edami tömbsajt

Szentkirályi ásványvíz 1,5 l Pick Zala felvágott

Egri Bikavér száraz vörös bor 0,75 l Camping tömlõs sajt, tejszínes 100g

Rauch Happy Day narancslé 100% Herz Budapest szalámi midi

Schweppes narancs széns. üdítõ 2 l Parmalat Kyr jogh.eper 500ml

Eduscho Wiener E. kávé õrölt 250g Sole Flört rét. joghurt 150g (több íz)

Lip

119,-Ft 499,-Ft

199,-Ft 899,-Ft

149,-Ft 559,-Ft

99,-Ft 133,-Ft

129,-Ft 149,-Ft

125,-Ft+ü. 1299,-Ft/kg

99,-Ft 879,-Ft/kg

599,-Ft+ü. 169,-Ft

289,-Ft 1999,-Ft/kg

269,-Ft 199,-Ft

299,-Ft 69,-Ft

400+145g

10+2

dús/sz. mentes

LEGYEN EGY JÓ ÉVE VELÜNK!
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Bagi csomópont:
Összefogásban az erõ?

2008. JANUÁR

(folytatás az 1. oldalról)

Elvben ország-
gyûlési képviselõ, Bag polgár-
mestere is egyetért képviselõ-
társaival, viszont a közlekedési
tárca és a közútkezelõ illetéke-
seivel folytatott egyeztetések
mindeddig nem vezettek ered-
ményre. Pénz nincs a tervezett
beruházásokra: egy korszerû,
aszfaltba épített érzékelõk se-
gítségével
lámpás keresztezõdés

az ennél is „üzembiz-
tosabb” körforgalom ennek
duplájábakerülne.

–Úgy látszik, a keresztezõ-
désben még mindig nem halt
vagy sérült meg elég ember,
nem tört össze elegendõ jármû
ahhoz, hogy az illetékesek meg-
oldást találjanak a problé-
mánkra – jegyezte meg Tóth
Gábor,akinemrégibentájékoz-
tatta a kistérség polgármeste-
reit a csomópont biztonságossá
tételére tett lépéseirõl. Elvi tá-
mogatást kapott tõlük a prob-
léma közös megoldására, ami
talán az érintett önkormány-
zatok, ipari vállalkozások, a
közútkezelõ közös teherválla-
lásával, pályázati lehetõségek
kiaknázásávalvalósulnameg.

Mindehhez további segítsé-
get jelenthet a csomópont kö-
rüli (elsõsorban a domonyi be-
kötõút feletti dombon fekvõ)
bagi földek belterületbe vonása
ill. a tervezés alatt álló 36 hek-
táros bagi ipari parkra települõ
cégek hozzájárulása. Legutóbb
egy,avilágmásodiklegnagyobb
plázáját megépítõ török cég
képviselõi tájékozódtak Bagon
a befektetési lehetõségekrõl.
Õk vetették fel egy

ötletét, ahol a
fõvárosi irodabérleti díjaknál
olcsóbban kínálnának helyisé-
geket, ami az autópálya csúcs-
forgalmával „ellenfázisban”
(reggel Pest felõl, délután Pest
felé) közlekedõ cégvezetõk és
alkalmazottaik számára nyújt-
hat alternatívát. Az ötlet iránt

Tóth Gábor

önvezérlésre képes

közel 100

millióba,

bevásárló-

és irodaközpont

a tajvani és a marsfeldi (Bag
német testvértelepülése) be-
fektetõikörök is jeleztékérdek-
lõdésüket.

Ha pedig mindez megvaló-
sul, a környéken élõkön kívül
azemlítettbefektetõkérdekeis
lesz, hogy a terület megközelí-
tése egyszerû és biztonságos
legyen...

H.Sz.

segítene festékkel, adomány-
nyal is a mentõállomás felújí-
tásában – csak legyen, aki meg-
szervezze! a
mentõállomás vezetõjét is töb-
ben megkeresték segítséget
ajánlva.

Reményeink szerint együtt
menni fog! Ezért született e
felhívás is. Kérjük, jelentkez-
zenek mindazok, akik szívesen
segítenének adománnyal, tár-
sadalmi munkával vagy anyag-
gal a mentõállomás felújításá-
ban. Terveink szerint tavasz
közepéig gyûjtenénk felajánlá-
sokat – magánemberektõl, vál-
lalkozásoktól, önkormányza-
toktól – majd az összegyûlt
pénz és felajánlások függvé-
nyében döntenénk a munkák-
ról,melyeketazOrszágosMen-
tõszolgálat illetékes mûszaki
munkatársa koordinálna illet-
vefelügyelne.

Kinka Attilát,

Amennyibenpénzzel tudnak
segíteni, kérjük, hogy azt az
Aszód Városért Alapítvány
számlájára utalják át „Mentõ-
állomás” jeligével. Amennyi-
ben anyaggal, társadalmi mun-
kával tudnának segíteni, fel-
ajánlásukat a következõ e-mail
címeken, illetve telefonszámo-
konvárjuk:

gyarfas72@gmail.com
06-30-816-0464

mentõállomásvezetõ
kinkaattila@gmail.com

06-20-569-5505

AzAszódVárosértAlapítvány
számlaszáma:

11742166-20005849-00000000
„Mentõállomás”jeligére

önkormányzatiképviselõ

e-mail:
Tel.:

e-mail:

Tel.:

GyárfásZsuzsa

KinkaAttila

–

Néha az õrangyalainknak is szükségük van segítségre

SOS, aszódi mentõállomás!

Lyukas csatorna, szinte
használhatatlan garázsaj-
tók, évtizedek nyomai a fa-
lakon, repedt fal, emberte-
len körülmények a mellék-
helyiségekben... Ezek jel-
lemzik ma az aszódi men-
tõállomásépületét.

Évek óta nem jutott pénz a
felújításra (és a mentõszolgálat
idei költségvetését ismerve
2008-ban sem lesz rá lehetõ-
ség). 14 ember dolgozik itt a
nap 24 órájában. Amikor szük-
ség van rá – és persze lehetõség
–háromkocsi fut.Minketmen-
tenek, ha riasztják õket. Volt,
hogy mentõseink szabadide-
jükben festették ki, javítgatták
az épületet – ez azonban kevés
ahhoz, hogy a körülményeken
valóbanváltoztatnitudjanak.

Karácsonykor keresett meg
egy aszódi vállalkozó: szívesen

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait

az aszódi volt Tisztiklubba

06-20-939-0151
06-20-367-0021

február 9-én 19 órára

aVállalkozókJótékonyságiBáljára!
AbevétellelazaszódiMentõállomásfelújításáttámogatjuk.

AjóhangulatrólMihályZsoltészenekaragondoskodik.
Atombolánértékesnyereményekvárnakanyertesekre.

Belépõjegy:5000,-Ft/fõ

A jegyek megvásárolhatók a Gála Divatházban:
SzovicsPálnéJudit:
HronyecznéErzsi:

Támogatójegyisvásárolható5000,-Ftértékben!

Szeretettel várunkmindenkit a mulatságra, egy jó cél érdekében!

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett

édesanyánkat,

elkísérték utolsó útjára és osztoztak soha el nem múló fájdal-

munkban.

Leányai: Erzsike, Ilonka és családja

özv. Turjáni Istvánné sz. Szilágyi Erzsébetet

Köszönetnyilvánítás
Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem,

temetésén osztoztak soha el nem múló fájdalmunkban.

Felesége és családja

Lehoczky Mihály
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Települési térfigyelõ rendszerek
IP hálózatokon

2008. JANUÁR

Napjainkban minden telepü-
lés törekszik arra, hogy az ott-
lakók minél inkább maguké-
nak érezzék falujukat, városu-
katésennek–egyebekmellett -
fontos elemeit képezik az elér-
hetõ infrastruktúrák, igénybe
vehetõ szolgáltatások és a biz-
tonság. Rövid tanulmányom-
ban arra igyekszem rávilágí-
tani,hogyezeknekacéloknaka
megvalósítását hogyan segítik
elõ a helyi önkormányzatok,
kistérségek számára az IP ala-
pú videó rendszerek a többcélú
felhasználást és a költséghaté-
konyságotszemelõtttartva.

Ma már természetesnek
vesszük az olyan infrastruktú-
rákat, mint a víz, villany, gáz,
csatornahálózat, telefon, utak
és ezek hiányát egyre kevésbé
tudjuk tolerálni. Ezekhez zár-
kózik fel rohamtempóban az
internet, hiszen az üzleti szol-
gáltatások (bank, kereskede-
lem stb.) mellett egyre több
állami, önkormányzati ügyet is
intézhetünk az Interneten ke-
resztül. Az önkormányzati in-
tézmények közötti kommuni-
káció, adatcsere költségkímélõ
módját is biztosíthatja egy jól
kiépített IP hálózat. Sok tele-
pülésen okoz gondot a munka-
nélküliség, ennek csökkentésé-
hez is hozzájárulhat az inter-
net/IP hálózat azzal, hogy táv-
munka lehetõségek nyílnak. A
nagy arányú munkanélküliség
gyakran a bûnözés növekedé-
séhez is vezet, aminek kezelése
szintén az önkormány-
zat gondjait. Ezeket a felada-
tokat érdemes komplexen ke-
zelni, hiszen egy beruházás
megtérülése nem csak egy vál-
lalkozásnak fontos, hanem az
állami, önkormányzati szférá-
nakis.

Ezeket a feladatokat együtt,
illetve egymásra épülve célsze-
rû felépíteni. Az elsõ lépés az
infrastruktúra, azaz a megfele-

növeli

lõ minõségû IP-hálózat ki-
építése. A hálózat minõségét a
megbízhatósága, átviteli se-
bessége, könnyû fejleszthetõ-
sége jelenti elsõsorban. Az al-
kalmazott technológia sokféle
lehet, az optikai, réz alapú, ve-
zetéknélküli megoldások, illet-
ve ezek kombinációja is lehet-
séges,ezekrugalmasanmegvá-
laszthatók a helyi adottságok
figyelembevételével. Ha már
kiépült a hálózat, azon meg
lehet valósítani az intézmé-
nyek közötti adatcserét, kom-
munikációt – itt fontos megje-
gyezni az IP telefóniában rejlõ
lehetõségeket, hiszen ezzel pél-
dául jelentõsen csökkenthetõk
az önkormányzat kommuniká-
ciós költségei – illetve lakossági
szolgáltatásokat is el lehet in-
dítani.

Ugyanezt az infrastruktúrát
lehet felhasználni a térfigyelõ
rendszer kiépítéséhez. A mai
technológiai szintenmindaka-
merák, mind a kamerák jeleit
feldolgozó központok, illetve a
rendszer felhasználói is ugyan-
erre a hálózatra csatlakozhat-
nak. A rendszer tervezésénél

arra kell ügyelni, hogy rendel-
kezésre álljanak a megfelelõ
sávszélességek, illetve az adat-
átvitel biztonsága megfelelõ
szintû legyen. A videórendszer
használója lehetegyrésztaren-
dõrség, amely sokkal hatéko-
nyabban felügyelheti a rábízott
település biztonságát. A ta-
pasztalatok szerint egy térfi-
gyelõ rendszer bevezetése je-
lentõsen, akár 30-50%-kal is
csökkenti a bûnözést a felü-
gyelt területeken. Jó szolgála-
tot tehet a forgalomfigyelés-
ben, a baleseti kockázatok
csökkentésében, illetve a be-
következett balesetek rekonst-
ruálásában is fontos szerepet
játszhat. Az IP hálózatok fejlõ-
désével a rendõrségi felhaszná-
lók már a közeljövõben akár
mobil módon, az autóikban is
elérhetik a rendszer szolgálta-
tásait. Az IP alapon mûködõ
videóhálózat alkalmas kétirá-
nyú hangátvitelre is, aminek
segítségével minimális költsé-
gekkel segélyhívó rendszerek,
illetve lakossági tájékoztató
rendszerek is kialakíthatók. A
rendszer könnyen kiegészíthe-

tõ rendszámfelismerõ, sebes-
ségellenõrzõ, forgalomszámlá-
lóésegyéb intelligensmegoldá-
sokkal, melyek még hatéko-
nyabbáteszikafelhasználást.

A rendõrség mellett az okta-
tási intézmények, tûzoltóság,
mentõk, közlekedési társasá-
gok, katasztrófaelhárítás is
értékes információkat nyerhet
egy ilyen rendszer segítségével.
Az IP alapú videó rendszerek
könnyen beintegrálhatók más
informatikai rendszerekbe. Az
önkormányzatezenkívülhasz-
nálhatja marketing célokra,
egy-egy szebb városrész, épü-
let, rendezvény, nevezetesség
bemutatására honlapján ke-
resztül.

Összefoglalva

költséghatékonyan kialakít-
hatóinfrastruktúra

könnyenbõvíthetõrendszer
integrálható más megoldá-

sokkal
többcélúfelhasználás

egy IP alapú

térfigyelõ rendszer legfõbb

elõnyeiakövetkezõk:

Akövetkezõábraszemlélteti

arendszerfelépítését:

þ

þ

þ

þ

Aspectis Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13., info@aspectis.hu, (06) 1-414-1022

Integrált települési térfigyelõ és informatikai rendszer

hirdetés



10

Aggódom én is, és nem csak a pénzügyekért!

2008. JANUÁR

AmikorAszódonissorkerült
az önkormányzati választások-
ra, én is,mintrajtamkívülmég
sokan, a változásokra szavaz-
tam. Tudtam és tudom, hogy
nagy az „örökség”, de bíztam a
fiatalos lendületben, a realitás-
ban,ahozzáértésben.

Most pedig egy sereg dolog
elõttértetlenülállok.Sorolom:

A város pontos költségveté-
sét nem ismerem, mint „kívül-
állónak” csak publikus sarok-
számok állnak rendelkezésem-
re. Ezek az adatok azonban
ellentmondásosak. Az Aszódi
Tükör októberi száma egyik
cikkének címe: ”Már csak
nyolcmillió a forráshiány”. Ezt

pénzügyi
irodavezetõ elmondása alapján
állítják. A novemberi számban

ezt írja: „2002-
ben még „csak” 90 millió forint
volt a forráshiány, 2007-re vi-
szont a deficit meghaladta a
150 millió forintot.” Majd, „a
150 milliós mûködési hiányt
mindössze 29 millió forinttal
enyhítette a költségvetés.”
Ugyanarról beszélünk? Ugye
nem.Vagymégis?Mimennyi?

A 600 milliós hitel felhaszná-
lására is érdekesek az elkép-
zelések. Pl. pályázati önerõt,
hosszú távú mûködési kiadás-
csökkentést biztosítanának
belõle. Az új bölcsõde építésé-

+

+

Szolnoki Ferencné

Gyárfás Zsuzsa

heznemmásikhiteltveszfelaz
önkormányzat, hanem 60 mil-
lió forintot a kötvénykibocsá-
tás összegébõl használ fel. Ez
utóbbi fontos, de nem termelõ
beruházás. Egyébként, „ha
másfél forintból 10 forintnyi
beruházás” útján egy egyéb-
iránt gyönyörû központ jön lét-
re, az attól, hogy szép meg drá-
ga, még szintén nem termelõ
beruházás, de ezt egy pénzügyi
bizottságielnöknyilvántudja.

Az iskola felújítása közgaz-
dasági szempontból sem iga-
zán termelõ beruházás (még
napelemek esetében sem). Más
az, hogy hosszú távon van-e ér-
telme, ill. milyen megtakarítá-
sokérhetõkel. (Amegtakarítás
nem egyenlõ a termelõ beruhá-
zással) Megkérdeztek legalább
egy mûszaki embert, vagy ki-
számították-e, hogy a „mara-
dék hõ” szállítása milyen hõ-
veszteséggel jár, ismerve a tá-
volságot, a szigetelési problé-
mákat, s ezt hogyan oldják
meg? (Magántelkeken, föld-
vagy légvezetéken)Ésmit fûte-
nének vele? Az uszodát vagy az
uszodavizét?

VártamaVárosfejlesztésiBi-
zottság ülésérõl megjelenõ cik-
ket. Itt többen, jómagam is
véleményt nyilvánítottunk, sõt
javaslatokat is tettünk. A Fõ
térrel kapcsolatos elképzelések
gyönyörûek (csak a tervezés

+

+

kb. 10 millió forint volt). De egy
Miskolc nagyságrendû város
sem biztos, hogy megengedhet-
né magának egy ilyen terv
megvalósítását. A mélygarázs-
nak (kéreggarázs?) több prob-
lémája is van. Nevezetesen: a
talajviszonyokat ismerve a ki-
vitelezés, majd a fenntartás ha-
talmas pénz, ezt sem engedhe-
tik meg maguknak még a na-
gyobb városok sem. A parkolás
pedig olyan drága lenne, hogy
oda nem sokan vinnék órákra
az autóikat. Így a parkolási
gondokon nem segítene. Még a
közelben lévõ hasonló területû
telkek kisajátítása és az azo-
kon, ill. a fõ utca teljes hosszá-
ban történõ halszálkás (rézsû-
parkoló)parkolásirendbeveze-
téseisolcsóbblenne.

Enyhén szólva meglepett
polgármester úr
gondolatébresztõ

cikkére adott válasza. (Nem is
szólva arról, hogy a válaszok is
ugyanabban a lapban jelentek
meg. Ami persze nem hiba.)
Úgy tudom, Polgármester úr,
Ön sikeres építési vállalkozó.
Nem tartja enyhén szólva lu-
xusnak, hogy a nemrég jó pén-
zért lerakott Fõ téri viacolor
burkolatot szintén jó pénzért
felszedjék, és abból építsenek,
megint csak jó pénzért, a teme-
tõben járdát? (A mûveletek
során létrejövõ mennyiségi

+

Buzás János
Péter Sándor

veszteségrõl nem is beszélve.)
Járda kell, de amikor Aszódon
vannak még szilárd burkolat
nélküli utcák, számomra ez
túlzásnaktûnik.

A kastély valóban nem a vá-
ros tulajdona, de a város része.
Nagyon is kell vele foglalkozni
ill. a tulajdonossal tárgyalni, és
nem csak „elméleti” szinten.
Infrastruktúrája, illeszkedése
a városba, Aszód elidegeníthe-
tetlen része, nem önálló sziget.
Az érdekek, bármilyen is lesz a
hasznosítás, kölcsönösek. A
kapcsolatfelvételt és a tárgya-
lásokat azonnal kezdeni kell,
mert ebbõl mindkét fél profi-
tálhat.

Nos, a hely szûke miatt egye-
lõre e

szépülne,ésnem
rokkannánkbele.

Tisztelettel:

gépészmérnök
nyugalmazottközépiskolai

igazgató

+

BánMihályné

nnyi. És bár nem egészen
fél éve vagyok nyugdíjas, a kre-
atív, de racionális gondolkodást
eddigi munkámban is minden-
kor igyekeztem megvalósítani.
Nem szeretném azt kiáltani:

, de szeretném, ha a ne-
hézségek ellenére is kis váro-
sunkfejlõdne,

„Uraménnemilyenlovatakar-
tam!”

TiszteltBánMihályné!

Véleményem szerint az is be-
ruházás, ha Aszód másfél fo-
rintját pályázati úton tíz fo-
rintra egészíti ki az állam. A
Kormány jelentõs Uniós támo-
gatás szétosztására tett ígére-
tet, és ezzel nekünk is élnünk
kell, hiszen más lehetõségünk
egyelõre nincs városunk fej-
lesztésére.

A bölcsõdeépítés finanszíro-
zásához az önkormányzat ko-
rábban egyébként is hitel fel-
vételérõl döntött, amit késõbb
visszavont. A hiányzó forrást
ugyancsak hitelbõl, azaz a köt-
vénykibocsátásból származó
összeg egy részébõl fedezi.
Lehet vitatkozni, hogy egy kor-

szerû anyagokból épült ill. fel-
újított,akorábbinálgazdaságo-
sabban mûködtethetõ bölcsõ-
de/iskola önmagában termelõ
beruházás-e vagy sem. Hosszú
távon mindenképpen az: az in-
tézmények mûködtetési költ-
ségeit csökkentõ környezetba-
rát energiatermelõ megoldá-
sok – a szakemberek számítá-
saira alapozva – csökkentik az
önkormányzat mûködési kia-
dásait, így több marad más ön-
kormányzati feladatok ellátá-
sára, fejlesztésekre. Ebbõl kö-
vetkezõen a kötvénykibocsá-
tásból elkülönített összeggel az
új bölcsõde esetében is termelõ
beruházást támogat a képvise-
lõ-testület.

A Podmaniczky-kastélyt

megvásárló svéd-magyar be-
fektetõcsoport képviselõivel ta-
valy több alkalommal folytat-
tunk tárgyalásokat. Akkor és
az elmúlt hetekben is kinyilvá-
nították együttmûködési szán-
dékukat Aszód Város Önkor-
mányzatával, és ígéretet tettek
arra, hogy néhány héten belül
tárgyalóasztalhoz ülünk. Ad-
dig is folytatnunk kell a Fõtér-
projekt elõkészítését, amelybe
remélhetõen a kastély új tulaj-
donosai isbekapcsolódnak.

A fõutcán végighaladva nap
mint nap látható, hogy Aszód
parkolási gondokkal küzd.
Ezen enyhíthet a Szabadság
tér alatt tervezett mélygarázs,
amely számos magyar telepü-
lésen sikerrel mûködik. Ha el-

nyertük a támogatást, végig
kell gondolnunk a mûködtetés
körülményeit; ha másutt is si-
került, mi is megtaláljuk erre a
legjobb megoldást. A fõtéri via-
color burkolatot valóban szá-
mos közterületünk pormente-
sítésére lehetne felhasználni. A
temetõtazérthoztamfelpéldá-
nak, mert elhunyt szeretteinek
sírját látogatva sajnos szinte
valamennyi aszódi polgár meg-
fordul ott; a fõbb ösvények le-
burkolásával méltóbb környe-
zetet teremtenénk halottaink
emlékénekápolására.

Tisztelettel:

polgármester
BuzásJános
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Karácsonyvárás a galgamenti mozgáskorlátozottaknál

Ismét együtt…..

2008. JANUÁR

KedvesBánMihályné!

GyárfásZsuzsa

Helyszûke miatt valóban
csakröviden:

Ugyanarról beszélünk. A
2007-es évet a költségvetés 150
milliós tervezett hiányával in-
dítottuk.Ezt„dolgoztukle”õsz
végére 8 millióra, év végére pe-
dig nullára – ezért mondta a
pénzügyi iroda vezetõje, hogy
már „csak ennyi” a hiány. Eh-
hez egy sor olyan intézkedés
kellett, amelyet az Aszódi Tü-
körbõl Önök is megismerhet-
tek – osztályösszevonásoktól
kezdve a jutalomkeret eltörlé-
séig... Mindenesetre éppen a
félreértések elkerülése érdeké-
ben javasolni fogom, hogy visz-
szatérvea lassanegyévtizeddel
ezelõtti szokáshoz, jelentessük
meg a Tükörben teljes egészé-
ben a költségvetési rendeletet.
Így azok, akik érdeklõdnek
iránta, valóban pontos adatok-
hoz juthatnak. A Városi
Könyvtárban egyébként ma is
teljesterjedelmébenolvasható.

Ha a bölcsõdénél a korábban
tervezett hitel mellett marad-
tunk volna, annak visszafizeté-
si feltételei rosszabbak lettek
volna, mint a kötvényé – na-
gyobb lett volna a felár. Ha a
bölcsõdét nem építjük meg, le-
mondunk egy 120 millió forin-
tos pályázati pénzrõl, lemon-
dunk a már elköltött több mint
10millió forintról (tervekstb.)–
és maradunk egy régi, felújí-
tásra szoruló épülettel, amely
nem tud több gyereket befo-
gadni! Melyik volt a jobb meg-
oldás?!

A bölcsõde, az óvoda, az isko-
la nem „termelõ” beruházás –
ez igaz. De nélkülük – vagy ha
rossz állapotúak – éppen a la-
kosság növelésének célja kér-
dõjelezõdik meg. A kiadáscsök-
kentés pedig a hiány csökken-
tésén keresztül mégiscsak
pénzt „termel” számunkra, hi-
szen nem mindegy, hogy fûtés-
re 10 vagy 8 millió forint megy
el...

aPénzügyiBizottságelnöke

December 19-én mint
minden évben megren-
deztük karácsonyi összejö-
vetelünket a mozgáskorlá-
tozottak részére. Örö-
münkre szolgált, hogy tag-
társaink közül igen sokan
résztvettekrendezvényün-
kön, ismét velünk ünnepel-
tek a galgagyörki, galga-
mácsai és domonyi moz-
gáskorlátozottak és képvi-
selõik. Vendégként köz-
tünk volt Búzás Pál, az
aszódi Cukorbeteg Egyesü-
letrészérõl.

–
–

Az ünneplés elõtt megtartot-
tuk év végi beszámolónkat. A
váci központ üdvözletét és jó-
kívánságait tolmácsolta

, és tájékoztatott
bennünket az egyesület 2007.
évi munkájáról és Brüsszelben
tett látogatásukról, tapasztala-
taikról. Beszámolónkban kife-
jezésre juttattuk nehézségein-
ket: nálunk is egyre nehezebb
támogatáshoz jutni az anyagi
körülmények miatt, ennek el-
lenére számos sorstársunk
kapta meg a gépkocsiszerzési
támogatást, és az akadálymen-
tesítési támogatáshoz is igen

Bob-
kóné Julika

sokankérneksegítséget.
Igyekszünk minden felvilá-

gosítást megadni a fogyatékos-
sági támogatást igénylõk
részére. Az utóbbi években be-
indult a MEOSZ Oktatási, To-
vábbképzõ és Távmunka Inté-
zet, ahová minden mozgáskor-
látozott jelentkezhet,nagyked-
vezményeketkapnak.

Összejövetelünkön értékel-
tük a gyógyfürdõben tett láto-
gatás tapasztalatait. Nagy sike-
re volt tagtársaink körében,
ezért 2008-ban is szeretnénk
részt venni fürdõlátogatáso-
kon. Kapcsolatot tartunk a
képviselõ-testülettel, hogy mi-
nél nagyobb számban támo-
gassák kérelmünket: az intéz-
mények, középületek akadály-
mentesek legyenek, tolókocsi-
val is be lehessen jutni. (Örö-
münkre szolgált, hogy össze-
jövetelünket a Nyugdíjas Klub
helyiségében tarthattuk, ugya-
nis ezt a helyet a mozgáskor-
látozottak is könnyebben meg
tudjákközelíteni.)

A beszámoló után követke-
zett az ünnepi mûsor, amit a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola 3.b osztályos tanulói ad-
tak elõ. A mûsor igen megható,

bensõséges hangulatot terem-
tett. A gyermekek mindig meg-
dobogtatják az ünneplõk szí-
vét. A hangulathoz jól illesz-
kedett verse
és a Hagyományõrzõ Csoport
mûsora: voltak karácsonyi
énekek, versek, gyertyafény,
könnyek... Tagjaink részére
csekély ajándékkal tettük em-
lékezetesséazünnepet (szalon-
cukorral, tombolával).

Ahhoz, hogy az évek óta ha-
gyománnyá vált összejövete-
lünk sikeres legyen, nagy segít-
séget nyújtottak: Elsõ Pesti
Malom és Sütõipari Rt. Aszódi
Malomüzeme, Korona Cuk-
rászda, Hatalyák Optika,

(barkácsbolt),
Szovics Gála Divat , Allstyle Bt.
Galgagyörk, Ferogal Lakatos-
ipari és Kereskedelmi Kft. Gal-
gagyörk.

Köszönjük a felkészítõ peda-
gógusoknak, minden fellépõ-
nek és segítõnek a munkáját. A
teljesség igénye nélkül:

titkár

Takácsné Marika

Adácsi Sándor, Gajdos János-
né, Bata János

Bábo-
sikné Rózsikának, Tóth-Ilkó
Szilviának és Tóth Gézáné
Sárikának.

TakácsLajos

„AzIstennekpedigvan hatalma
Arra,hogy minden kegyelmét
kiárassza rátok,
hogymindenütt,mindenkor
minden szükségessel
rendelkezzetek,
és bõségetek legyen minden
jócselekedetre.”

II.Korintus9:8

Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak,
akik 2007 adventjében bekap-

csolódtak az
elnevezésû akció-

ba. Városunkban 329 doboz
gyûlt össze, melybõl az aszódi
gyermekekenkívülakistérség-
ben élõknek is jutott figyelem,
szeretet és öröm. Az elosztást a
Családsegítõ Szolgálat lelkiis-
meretes munkatársai végezték
A csomagok elkészítésében eb-
ben az évben az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumá-
nak diákjai jártak élen, de a

„Egy cipõsdoboz-
nyi szeretet”

Petõfi Sándor Gimnázium, Gé-
pészeti Szakközépiskola és
Kollégium és a helyi egyházak
isegyüttérzésselkaroltákfelaz
ügyet.

Bízvaabban,hogyezazakció
hagyománnyá válik városunk-
ban, kívánok a fenti igeverssel
áldott új esztendõt mindenki-
nek.

koordinátor
KovácsnéBlaskóMariann

Sok cipõsdoboznyi szeretet

Gyûjtöttdobozokszáma:

A Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítõ Szolgálat
Csengey iskolában

NapsugárésSzivárványÓvodában VárosiBölcsõdében
Petõfi Sándor Gimnáziumban 141 doboz
szeretetcsomag

lakosság:8;Csengey iskola:10;KatolikusEgyház:12;PetõfiGimnázium:
30;EvangélikusEgyház:37;BaptistaEgyház:42;EvangélikusGimnázium:190.

nyilván-
tartásához tartozó gyermekek körében 57, A 51 alsós, 28 felsõs és 12 sajátos
nevelési igényûgyermeknek,a 23,a 10,a

7 gyermek kapott ajándékokat rejtõ cipõsdobozt.
jutott Bag település gyermekeinek, amelyet a Bagi Gyermekjóléti és Családsegítõ

Szolgálatosztottki.
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„Egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok.”
Wass Albert és mûvei

2008. JANUÁR

Wass Albert Magyaror-
szágon született, Erdély-
ben, a Kolozs megyei Vá-
laszúton, 1908. január 8-án.
Meghalt 1998. február 17-
én az USA-ban, Floridá-
ban. Költõ, író, szerkesztõ,
erdõmérnök professzor,
irodalomszervezõvolt.AII.
világháború után elhagyni
kényszerült hazáját, ahová
soha nem térhetett vissza.
1944 õszétõl haláláig emig-
rációbanélt.

Tanulmányait Kolozsvárott,
a Református Gimnáziumban
kezdte, majd a debreceni mezõ-
gazdasági akadémiát, a hohen-
heimi erdészeti egyetemet
végezteel,végülaSorbonne-on
tanult. Több diploma birtoká-
ban tért vissza gazdálkodni a
román állam által meghagyott
200holdasbirtokra.

Írói, költõi pályája ebben az
idõben indult. Elsõ verses köte-
te 1928-ban jelent meg Kolozs-
várott címmel,
majd 1930-ban a

.
Elsõ regénye 1935-ben

címmel jelent meg az
Erdélyi Szépmíves Céh kiadá-
sában. A fiatal író olyan kiér-
lelt, pontos társadalomábrázo-
lásúkönyvettettazolvasókelé,
hogy a siker nem maradt el:
három év alatt négy kiadást ért
meg a kötet, Baumgarten-díjat
kapottérte, tagja lettazErdélyi
Szépmíves Céhnek is. 1939-ben
újabb remekmû látott napvilá-
got: a . Szociális valóság-
ábrázolás, történelmi igazság-
és kiútkeresés, gyönyörû, ár-
nyalt nyelv jellemzi ezt a mû-
vet, amelynek nagy érétke,
hogy fõhõseakisebbségi sorson
kesergés helyett a szorgalmas
munkábanésaközösségépítés-
ben találja meg a járható utat,
az erdélyi magyarság megma-
radásának lehetõségét. Ekkor
lett tagja a Kisfaludy Társaság-
nak és az Erdélyi Irodalmi Tár-
saságnak is, másodszor kapott
Baumgarten-díjat. 1942-ben
Klebelsberg-díjjal tüntették ki.

Virágtemetés
Fenyõ a hegy-

tetõn
Far-

kasverem

Csaba

Ekkormárazoroszfrontontel-
jesített szolgálatot. Erdõmér-
nöki tudásának, eredményei-
nek elismeréseként a Magyar
Tudományos Akadémia is tag-
jai közé választotta 1942-ben.
Az ellene kiadott román, majd
szovjet elfogató parancs miatt
emigrálnia kellett. Hazájába
soha nem térhetett vissza, ma-
gyar állampolgárságát még a
rendszerváltozás sem állította
helyre.

Wass Abert emigrációs évei
elõször Németországban, Ba-
jorerdõben,majdHamburgban
teltek. Az éjjeliõri munka lehe-
tõvé tette számára az alkotó-
munkát: ekkor jelent meg az

cí-
mû megrázó alkotása. A re-
gény a trianoni békediktátum,
majd a Párizs környéki békék
által a Kisantant országokban
kisebbségi sorsba, a jogfosztott-
ság állapotába került magyar-
ság tûrhetetlen helyzetére hív-
ta fel a figyelmet. Az „Urak,
akik a világ dolgait igazítjátok:
adjátokvisszaahegyeimet!”ki-
áltás megrázta az öt világrész-
re szétszóródott magyarságot
is, és a német, spanyol, angol
olvasókat is. Ez és még néhány
hasonló lendülettel és tarta-
lommal megírt mûve Wass
Albertet gyakorlatilag az 1990-
es évekig hozzáférhetetlenné
tette nemcsak Erdélyben, ha-
nemMagyarországonis.

Az amerikai emigrációs évek
nagyon sok munkával és írás-
sal teltek. Gainesville-ben, az
Universty of Floridán németet,
franciát, európai irodalmat és
történelmettanított.Megalapí-
totta az Amerikai Magyar
Szépmíves Céhet, irányította
annak tudományos munkáját
és könyvkiadási programját,
szerkesztette Értesítõjét. Da-
nubian Press néven saját kia-
dóvállalatot hozott létre, amely
a könyvkiadáson kívül angol
nyelvû folyóiratokat is megje-
lentetett. Ezek a folyóiratok az
Erély és az utódállamok terü-

Adjátok vissza a hegyeimet!

letére került magyarság égetõ
problémáit tárták az angol
nyelvû olvasók elé. Talán nem
véletlen, hogy az író ellen több-
szörkíséreltmegmerényleteta
romántitkosszolgálat.

Wass Albert nyugdíjas éveit
írással, az említett kiadóvállalt
vezetésével és cikkek publiká-
lásával töltötte. Magyar állam-
polgárrá honosítási kérelmét
1994 és 1998 között elõször
visszautasította, majd megalá-

zó feltételekhez kötötte a ma-
gyarkormány.

Az író magyar állami elisme-
résben 1993-ban részesült,
amikor a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjével
tüntette ki a köztársasági el-
nök, majd 1998-ban Balassi-
karddal tüntették ki; 1999-ben
posztumusz Magyar Mûvésze-
tért díjat kapott, 2003-ban
pedigAlternatívKossuth-díjat.

Wass Albertnek minden ha-
zai és emigrációban írt mûvé-
bõlsugárzikazírómagasrendû
erkölcsisége, mítoszteremtõ ki-
fejezõereje. Mûveinek esztéti-
kai-stilisztikai változatossága a
XX. század nagy alkotóival,

zel sel,
val helyezi egy sorba.

Életrajzában Wass Albert a
Nemzetközi Pen Club tagja-
ként hivatkozott az írószerve-
zet jelmondatára: „Egy össze-
kuszált világ emberiségének
lelkiismeretevagyok.”

Márquez , Borges Umber-
to Eco

HõnignéZádorÉvaMária

Testi-Lelki problémák,

megbetegedések kezelése

Szeretet-energiával

Gyógyító energiákkal

Csakra-harmonizációval

Meditációval

Imával

Térítésmentesen

Csath Veronika, parapszichológus

Telefon: 06-20-489-4791
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Aszód is programokkal emlékezik Wass Albertre
A kõ marad...

2008. JANUÁR

Sok titok van. Ahogy halad
életünk szekere (az idõ), meg-
fejtünk néhányat, mégis
ugyanannyi marad. Ez így van
jól. Legtöbb titkot a tanulás, az
olvasás, (s persze a gondolko-
dás)fejtmeg.

Olvasás? Igen... Érzések, tör-
ténetek, mások gondolatainak,
tapasztalatainak megismerése.
Úgy, hogy bármikor letehetem.
Mégis hosszú esték telnek el
kettesben:atörténetésazolva-
só. Édesanyám sokáig könyv-
táros volt. Emlékszem a ron-
gyossá olvasott lapokra, a hosz-
szúsorokraazasztalelõtt...

Pördült a kerék. 30 eszten-
dõt. Ki így, ki úgy ítéli meg a
változásokat. Teszünk érzése-
ink, lehetõségeink szerint. Így
jutottam vissza diákságom
kincskéntõrzöttkisvárosába.

Tenni.Önzetlenüladni.Visz-
szaadni. Azt, mit kaptunk. Ké-
pet mutatni a ma diákságának,

mely bennünk él. Ahogy mi is
hordozzuk emlékeinket,

, a család
és sorolhatnám hosszan kik-
nek tanító gondolatatit, moz-
dulatait,emlékét.

A kép egy érzés, mit tanára-
inktól, szüleinktõl, a termé-
szettõl,avilágtólkapunk...

A világ arra való, hogy szép
legyen, békés legyen, jó legyen.
Hogy élni lehessen benne, fá-
radsággal, de haszon nélkül.
Mertazéletértelmeaszép.

S legyen ez a gondolat 2008
mottója.SzóljonKodályZoltán-
ról, Wass Albertrõl, a tiszta ze-
nérõl,gondolatokról, tájakról.

Városunknak is vannak ke-
rek évfordulói. Ötven éves a ze-
neiskolánk, múzeumunk. Ün-
nepeljünk. Nem egy nap. Több-
ször. Délutánokon, estéken,

Pogonyi Erzsike néni, Sipos
Márta néni, Tarr Gábor bácsi,
Sallai Jóska bácsi, Éva néni,
Gergely Péterné Nyíry

melyeken csendben vagy zené-
ben, képen és szavakban meg-
halljuk azt mi szép és igaz. Is-
kolákban, gimnáziumokban,
könyvtárban, mûvelõdési
házban.

E gondolatokkal kopogtat-
tam, s viszi tovább a Mûvelõdé-
si Bizottságból és a tanintéz-
mények irodalmat és Erdélyt
szeretõibõl formálódó csapat.
Szeretnénk filmvetítést, zenés
és irodalmi esteket, vetélkedõt
szervezni, pályázatot kiírni. Az
eseményekrõl folyamatos tájé-
koztatást adunk az Aszódi
Tükörben, a GALGA TV kép-
újságán. Minden rendezvény
ingyenes lesz. Aki anyagiakkal
vagy munkájával segíteni sze-
retné az események megrende-
zését, keresse a
06-30-8160440 számon vagy az
aszod.muvhaz@freemail.hu
címen.

Gyõrfi Jánost

HerczegAttila

Suli-
színjátszó!

Igen! Végre megvolt a pre-
mier! címmel a
Petõfi Sándor Gimnázium
színjátszó csapata bemutatta
színdarabját. Túléltük! Voltak
kisebb-nagyobb bakik, de azért
megcsináltuk! Büszkék va-
gyunk! Olyannyira, hogy ked-
vet kaptunk többször játszani,
még nem tudjuk pontosan mi-
kor, de fogunk! Sõt, szeretnénk
tavasszal egy színjátszófeszti-
válonisrésztvenni.

A december 20-i premieren
az iskola diákjai a kollégium
dísztermében nézhették meg
azelõadást.

Végignéztemacsoportonés
megdobbant a szívem. Láttam
a lelkesedést és az izgalmat az
arcukon, ahogy ott kuporogtak
tiritarka ruhában egymás mel-
lett, s biztató szavakat sugdos-
takegymásnak.Hát igen! Ilyen
egy jó csoport! mondta büsz-
kén a szín-
játszócsoportdiákrendezõje.

Nagy reményekkel és még
több lelkesedéssel kezdjük a
2008-as évet, s bízunk benne,
hogy ezt a célközönségünk is
értékelni fogja, és megnézik a
darabjainkat legalább annyian,
mintamostanit.

Aranymacska

Zatureczki Zsófia,

–

–

December 21-én a Mûvelõ-
dés Házában mutatták be

középisko-
lai tanár,az írónõegykori tanít-
ványa mutatta be. Az illusztrá-
ciókat , az Evangé-
likus Egyház Petõfi Gimnáziu-
mának tanulója és
készítette. A bemutatón

középiskolai tanuló rész-
letetolvasottfelakötetbõl.

Polgár Jutka (Balázs Gusztáv-
né)
Galgaparti varroda

Asztalos Tamás

bagi pedagógus és meseíró
címû me-

sekönyvét. Az Alterra Svájci-
Magyar Kiadó gondozásában
megjelent kötetet – amelynek
kiadását városunk önkor-
mányzata és
múzeumigazgató is támogatta
– Paltán Bernadett

Tuza Ágnes

Boda Tibor
Boda

Anna

KépünkönaszerzõdedikálBalázs Gusztáv felvételeBalázs Gusztáv felvétele

Mesék
a Galga partjáról

Mesék
a Galga partjáról

A Kistérségi Gondozási Központ pályázatot hirdet
3fõcsaládsegítõésgyermekjóléticsaládgondozóálláshelyénekbetöltésére

kistérségitelephelyekre;
1fõszociálisgondozó

1fõszociálisgondozó
álláshelyénekbetöltéséreaszóditelephelyre;

álláshelyénekbetöltéséreDomony-Ikladtelephelyre.

A január 31-ig benyújtható pályázatok feltételeirõl bõvebben a www.aszod.hu honlapon olvashatnak.

Felhívás
Az Aszódi Zenei Tagozat

január 26-
án 10-tõl 12 óráig tart próbát a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában.

szervezõtanár

Régi Diákok Kórusa

TarrGábor

KÖVETKEZÕ

lapzárta:

megjelenés:

február 6.

február 15.
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Csapja a levet
Egy kis nyelvelés

2008. JANUÁR

Nyelvünkben vannak állan-
dósult szókapcsolatok. Ezek
olykor egy-két szavas kifejezé-
sek, némelyek híres emberek
mondásaiból váltak ismertté,
mások kisebb-nagyobb közös-
ségek megfigyeléseibõl leszûrt
tapasztalatok, bölcsességek
összegzései. A legismertebbe-
ket jelentésük alapján

nevezzük. Ezek
közös vonása, hogy sohasem a
kifejezést alkotó nyelvi elemek
alapjelentésébõl értelmezhe-
tõk, hanem valamiféle többlet-
tartalomra utalnak. Az is elõ-
fordul, hogy az eredeti alap-
jelentés már annyira elhomá-
lyosult,hogycsakamásodlagos
jelentést lehetértelmezni.

Természetesenvannakmais
eredeti jelentésükben haszná-
latos kifejezések, amelyek min-
denféle többletjelentés nélkül
kapcsolódnak egymáshoz, más
jelentésre, jelenségre nem
utalnak.

Az állandósult szókapcsola-
tokra is igaz, hogy az állandóan
változó nyelv változásait köve-
tik: koronként megújulnak, új
változatai keletkeznek, s egy
ideig együtt élnek a korábbi
hasonló kifejezésekkel. Ezért
van az, hogy ugyanarra az élet-
helyzetre több közmondásunk,
szállóigénk és szólásunk is elõ-
fordul.

Munkámnál fogvakénytelen
vagyok kiváló íróink munkáit
többször is elolvasni, mint más,
„normális” olvasó. Ilyenkor a
többször is újraolvasott mûvek
egy-egy részlete már unalmas-
sá válik, ugyanakkor a sokszori
olvasás azzal kárpótol, hogy
olyan apró részletekre is tud
figyelni az ember, amelyeket
elsõ olvasáskor nem szokott
észrevenni. Ilyenkor tûnik fel,
hogy még nem teherha-
jót említ, hanem terhes hajót
( ), illetve az is,
hogy az udvarlás megnevezé-
sére több
helyen is a kifeje-
zést alkalmazza a manapság
használatos és ismertebb

szólá-
soknak, közmondásoknak és
szállóigéknek

Jókai

Az arany ember

Mikszáth Kálmán
csapja a levet

csapja a szelet
A Noszty fiú esete Tóth Mari-

val;SzentPéteresernyõje

léhûtõ

kifejezés helyett.
(

).
Úgy gondolom, hogy a meg-

értéssel nincs gondja az olva-
sónak, bármelyiket is találja a
szövegben, legfeljebb elcsodál-
kozik, hogy eddig még a másik
változattalnemtalálkozott.

S talán a jelentés megfejtése
sem okot túlságosan nagy gon-
dot. Korábbi cikkeim valame-
lyikében már utaltam arra,
hogy sörfõzdékben régebben
külön személyzet ügyelt arra,
hogy a sör optimális idõn belül
lehûljön, s lehetõleg ne követ-
kezzenbeminõségromlásazel-
telt idõ alatt. Erre alkalmazták
a ket, akiknek a munká-
ja valójában semmiféle szakér-
telmet nem igényelt, néhány
perc, legfeljebb néhány óra
alatt el lehetett sajátítani a
teendõket. Ennélfogva nem is
tartották igazán komoly mun-
kának, így vált a konkrét léhû-
tés a komolytalan munkavég-
zésésmagatartáskifejezõjévé.

Léhûtésközbenegyikedény-
bõlamásikbatöltöttékátame-
leg folyadékot, s ha még inten-
zívebbé akarták tenni a folya-
matot, lapátokkal keverték,
csaptákalevet(ígyalakultkiaz
eredetikifejezésaz intenzívud-
varlásra), s mivel ez jelentõs
légmozgással, vagyis szélkép-
zõdéssel járt, egy idõ után meg-
születettennekamaismertebb
változata is: csapja a szelet.
Bármelyiket is használjuk, a
lényegugyanazmarad.

-g-l

A Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola december 16-
án, Kodály Zoltán 125. szü-
letésnapján 17. alkalommal
rendezte meg kórustalál-
kozóját az Evangélikus
Gimnázium aulájában. A
kitûnõ szervezésért elsõ-
sorbanaziskolatantestüle-
tének jár köszönet. Az ösz-
szefogás, a közös munka
meg is hozta a gyümölcsét,
etalálkozóugyanisminden
téren felülmúlta az eddigi-
eket.

Ahangversenyelején
mondta el

címû versét. A
Találkozó Nagy Népdalcsokrá-
nak kíséretét a Fix Stimm ze-
nekar látta el kitûnõen

, a zeneiskola igazgatójá-
nak vezetésével. A hangver-
seny mûsorát
vezette, az ünnepi beszédet

mondta.
A kórusok tudásuk legjavát

nyújtották. Megszólaltak itt
népdalok, népdalfeldolgozá-
sok, egyházi énekek, könnyebb
és nehezebb kórusmûvek, de a
találkozó szakmai színvonalát
legjobban a kitûnõen megszó-
laltatott Kodály-kórusok egész
sora bizonyította:

( versére)

versére
és a

Kovács
Ferencné Illyés
Gyula : Bevezetés egy Kodály-
hangversenyhez

Rónai
Lajos

Buzás Mária

TarrGábor

Nagyszalon-
tai köszöntõ, Esti dal, Adventi
ének, Túrót eszik a cigány, Szé-
kely keserves, Szép könyörgés,
Balassi Bálint Fel-

szállott a páva, (Ady Endre
) Ének Szent István ki-

rályhoz, Berzsenyi Dániel

versére komponált Magyarok-
hoz címû kánon. (A hangver-
senyrõl, a megszólaltatott mû-
vekrõl, a kórusokról sajnos
helyhiány miatt nem tudunk
bõvebben írni, bár ez a kórusok
fejlõdésének, és a közönség ze-
nei tájékoztatásának szem-
pontjábólnagyonfontoslenne.)

2007-ben az országban és
szerte a világon sok-sok helyen
rendeztek ünnepi hangver-
senyt; örülünk, hogy ebbõl
Aszód sem maradt ki, s így hoz-
zájárulhattunk Kodály Zoltán
eszméjének megvalósulásához,
melynek lényege:

– mert –

*
A találkozón részt vett kó-

rusok (zárójelben a kórusveze-
tõk neve): Aszódi Városi Civil
és Püspökhatvani Pro Musica
Énekkar Egyesített Kórusa
(

), Aszódi
Evangélikus Gyülekezeti
Énekkar (Tarr Gábor), Aszódi
Evangélikus Gimnázium Ifjú-
sági Énekkar (

), Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola „Kicsinyek kórusa”
( ), Csengey
Gusztáv Általános Iskola 7-8.
osztály Leánykara (Tarr
Gábor), Budapesti Preluda Ve-
gyeskar( ),Do-
monyi Evangélikus Nõi Kar
( ), IkladiEvan-
gélikus Vegyeskar (

), Kartali Asszonykórus
( ), Összkar I.
– Nédalcsokor (Tarr Gábor),
Összkar II. – Magyarokhoz ká-
non(Énok-NagyLevente)

*

Aszód Város Mûvelõ-
dési, Oktatási és Sport Bizott-
sága, Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Sándor Gimná-
ziuma, Petõfi Sándor Gimná-
zium, Gépészeti Szakközépis-
kola és Kollégium, Podmanicz-
ky Mûvészeti Iskola, Dropp és
Társa.

„Legyen a ze-
ne mindenkié” „Zene
nélkülnincsteljesember.”

Pál Lajos, Pál Katalin, Recski-
né Bóka Borbála

Szabó András-
né

Énok-Nagy Levente

KabdebóSándor

Dr.BraunPálné
Huszár

Xénia
Valter Menyhértné

TarrGábor

Köszönetet mondunk a
Kodály találkozó támoga-
tásáért:

Kodály Zoltán
Énekkari Találkozó

„A nemzeti-népi kultúra megõrzése, ápolása nem öncél, hanem
eszköz az egyes ember egyéni életének kiteljesítésében, tökéletesí-
tésében. Az állam feladata abban áll, hogy elõsegíti, lehetõvé teszi
minden embernek azt, hogy kiteljesítse, tökéletesítse életét, egész-
séges lelkületû, emberhez méltó, gazdag emberi életet élhessen
meg. A teljes élethez természetesen hozzá tartozik egy nemzethez,
népheztartozástudata,élményeésprogramja.”

(AndrásfalvyBertalan)



Szakmája szeretete ellenére ma már az építõiparban helyezkedne el

Ami ötven munkás év mögött van
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Torda József nyugdíjas
korú esztergályos múlt év
szeptember elsején éppen
ötven éve lépett be az egy-
kori ikladi Ipari Mûszer-
gyár kapuján mint ifjú
szakmunkástanuló-jelölt.
Beszélgetésünk elején kí-
váncsian faggattam: mi
késztette arra, hogy a „va-
sasok” között ezt az úrinak
tartottszakmátválassza.

–A nyolcadik osztály elvégzé-
se után harmincnál is többen
léptük át az említett üzem ka-
puját. Mivel akkor nem volt
tanmûhely Ikladon, mindjárt
átirányítottak bennünket Gö-
döllõre, a Ganzba. Tulajdon-
képpen ott szereztem meg a
szakmunkás képesítésemet,
csakúgy a többi tizennyolc tár-
samis.

A lemaradók lusták voltak a
tanulásban,mertennekaszak-
mának az elméleti és gyakorla-
ti elsajátítása nagy szorgalmat
kíván. Az elsõ évben csak elmé-
leti oktatás volt, a második év-
ben már visszajöhettünk a
gyárba. Itt igen szakképzett és
nagy tapasztalattal rendelkezõ
oktatókmellett tanultukmega
gyakorlati tudnivalók csínját-
binját. Nekem szerencsém volt,
mert a Forgácsoló Üzemben
már az elsõ perctõl kezdve esz-
tergagépen gyakorolhattam.
Jól emlékszem, hogy sorozatb-
angyártottamakerékpárpedál
tengelyeit.

Mestereim,
és

sokszormegdicsértekemiatt.
A tanulóévek hamar elszáll-

tak. 1960-ban végre szakmun-
kás lettem. Meglepõ dolgot
mondok: eredetileg nem esz-
tergályos akartam lenni, ha-
nem szerszámkészítõ. Ha már
így alakult, itt ragadtam, sõt!
Elég jól bele is szoktam ebbe a
szakmába. Nem tagadom: kez-
detbenajópénzvonzott.Utóbb
mégis az, hogy igen változatos
munkadarabokat gyárthat-

Nem azt kérték tõ-
lem, hogy sokat csináljak, ha-
nem azt, hogy precíz legyen
minden darab.
Kovács Ernõ Tellér István

tam, mert ezek nagy kihívást
jelentettek számomra. Az esz-
tergályos szakmában nagyon
jól kell ismerni a megmunká-
landó anyagok tulajdonságait,
a szakrajzutasításait, Igenpre-
cízen kell mérni, a legkisebb
tûréshatárral szabvány szerint
.De jól meg kellett ismernem
az esztergagépemet is, mint a
tenyeremet.

1958 óta TMK-s, tehát kar-
bantartó is vagyok, így szinte
minden órában mást csinálok:

csapágyat, gömböt, kúpot, fo-
gaskereket és más alkatrészt,
ami mozog, vagy ami mozgat.
Azonban hiába dolgozik precí-
zen a cseh gyártmányú gép,
nekem kell beállítanom rajta
mindent. Régebben ha selejtet
készített valaki, hát levonták a
fizetésébõl. Ma egyszerûen el-
küldik.

Ha befejeztem a munkát,
megkezdem a gépem karban-
tartását, mert ezt is én végzem.
Tudnom kell azt is, hogy más-

nap milyen munkadarabot
fogok megmunkálni. Ha vasat
fogok esztergálni, akkor szé-
pen és alaposan leolajozom
mindenütt, ha meg öntvény-
nyel, akkor megtisztítom az
olajtól, mert az öntvénypor

az olajba és az
.

–De nemcsak az idõ szaladt
el–sóhajtott felJózsibácsi–,az
aszódi munkatársaim is elkop-
tak mellõlem. Sajnos csak én
vagyokmáregyedülidevalósi...

Azt hittem, hogy ez a komor
hangulatú kijelentés lesz a be-
szélgetésünk befejezõ gondola-
ta,denem:

–Ha még egyszer születnék,
építõipari szakmát választa-
nék! S tudod miért? Mert ezt a
szakmát nem fizették meg so-
hasemúgy,mintamilyenminõ-
séget vártak és várnak el ma-
napságis.

Kijelentésének bizonyára
van alapja: 50 év öröme és csa-
lódottságavanahátamögött.

be-
rakódik össze-
rágjaamunkadarabot

AszódiKovácsIstván

„A mûvészet kell nekünk”

Zsemberov-
szkyné Molnár Márta

címmel
csodálatos kiállítás nyílt isko-
lánkban. A Podmaniczky Mû-
vészeti Iskola és az Aszódi Fiú-
nevelõ Intézet mûvészeti cso-
portjának tagjai

vezetésé-
vel változatos munkákat készí-
tettek.

Azonos témákat dolgoztak
fel az iskolánk tanulói és a ne-
velõintézeti „gyerekek”, s
elgondolkodtató.hogyazanyag
használata különbözõ, de
mindkét korosztály élénk, vi-
dámszínekethasznált.

Örülünk, hogy tanulóink
színvonalasmunkáiszínesíthe-
tik az alagsori aulánkat, s
ajánljuk a sok szép kép, szobor,
plakett, kerámia megtekinté-
sétakedvesszülõknek.

· délután
karácsonyi vásárt tartottunk.
Nagyon szép ajándéktárgyak

december 15-én

December 20-án

és finom sütemények kerültek
ki a szülõk és a gyerekek keze
alól. Nagyon jó hangulatban,
kellemes karácsonyi zeneszó
mellett telt a három óra. Eköz-
ben az érdeklõdõk megtekint-
hették a 3.z osztály karácsonyi
mûsorátésakiállítást.

a délelõtt
akarácsonyvárás jegyébentelt,

nagyon kelle-
mes hangulatot teremtett ün-
nepi dalaival, felkészítve lel-
künket a 3.z osztályosok na-
gyon szép karácsonyi mûsorá-
hoz. Köszönjük a mûsor össze-
állítását és betanítását

és

tanítóknak. Az ünnepély után
a gyerekek örömmel vették bir-
tokbaazajándékbakapott játé-
kokat. A napot a bolhapiaccal
zártuk, ahol a gyerekek lelke-
sen árulták, csereberélték
meguntjátékaikat.

December 22-én

Budai András

Balogh-
né Tamás Ildikó Garam-
völgyiné Kiss Zsuzsanna

Sport: december 8-án

Decem-
ber22-én

jó
hangulatú labdarúgó tornát
szerveztünk7csapattala legki-
sebbeknek, az 1-2. osztályosok-
nak. Focistáink Salgótarján és
Fót mögött az értékes 3. helye-
zést szerezték meg.

az5-6.osztályoskor-
osztály vett részt az ikladiak
által szervezett „Vilmos
Kupán”, ahol 8 csapat között a
2.helyezéstértükel.

Hírek a Csengey iskolából

Adója 1 %-át
köszönettel vesszük

Galgamente
Szakképzéséért

Alapítvány

Adószám:
18693544-1-3

az alapítvány
Kuratóriuma

15
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A Richard Fritz Kft. évzáró mulatsága
zenével, hastánccal, Irigy Hónaljmiriggyel

2008. JANUÁR

Cégünk, a Richard Fritz Kft. a 2007-es év lezárásaként december 15-én zenés-táncos mulatság keretében látta
vendégül dolgozóit a gödöllõi Szent István Egyetem Alma Mater Éttermében. A vacsora elfogyasztása után szín-
vonalas hastánc mûsort láthattak a kartali Holiday Sporttánc Egyesület jóvoltából. Ezután értékes tombola-
nyeremények birtokában várták a résztvevõk sztárvendégeink érkezését, akik nagy meglepetésre az Irigy
Hónaljmirigytagjai volakt. A mûsor után hajnalig tartó mulatság következett, mely méltó lezárása volt a tavalyi
évnek.
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont Helyszín Program

Január20.
Január21.15.00-18.00
Január 23.

Január 2513.00-18.00
Január 26. 10.00
Január 27.
Január 29.14.00
Január 30. 18.00
Január 31.
Február 1. 14.00
Február 1. 13.00-18.00
Február 1. 17.00–22.00
Február 3.
Február6.
Február 7. 16.00
Február 8. 13.00-18.00
Február 9. 14.00-20.00
Február 10. 14.00-20.00
Február 10.
Február 13.
Február 15. 13.00-18.00
Február 17.
Február 20.
Február 20. 13.00-18.00
Február 24.
Február 24.
Február 26.
Február 28.16.00

Évköziharmadikvasárnap
CsengeyGusztávÁltalánosIskola Véradás
CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiai ill.munkavállalási tanácsadás

(elõjegyzésa 400-103-as telefonszámon)
VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
PetõfiSándorGimn.Gép.Szki. ésKoll. Írásbeli felvételi anyolcadikévfolyamokszámára

Évközinegyedikvasárnap
CsengeyGusztávÁltalános Iskola Iskolai szépkiejtési verseny az5-8. osztályosoknak
KözmûvelõdésOtthona címmelzenés irodalmiest
PetõfiSándorGimn.Gép.Szki. ésKoll. Pót írásbeli felvételi vizsgáka nyolcadikévfolyamoknak
CsengeyGusztávÁltalános Iskola KörzetiSzépkiejtési verseny
VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
PetõfiSándorGimn.Gép.Szki. ésKoll. Farsangi bál

Évköziötödikvasárnap
CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás(elõjegyzés:T.:400-103)
Városháza Képviselõ-testületi ülés
VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
CsengeyGusztávÁltalános Iskola Farsangi bála Csengey úti épületben
CsengeyGusztávÁltalános Iskola Farsangi bála Rákócziúti épületben

nagyböjt elsõ vasárnapja
CsaládsegítõSzolgálat ingyenes jogi tanácsadás (elõjegyzés:T.: 400-103)
VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás

nagyböjt másodikvasárnapja
PetõfiSándorGimn.Gép.Szki. ésKoll. Írásbeli felvételi a franciakéttannyelvûtagozatra
VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás

nagyböjt harmadikvasárnapja
nagyböjt negyedikvasárnapja

PetõfiSándorGimn.Gép.Szki. ésKoll. Írásbeli felvételi a franciakéttannyelvûtagozatra
Városháza Képviselõ-testületi ülés

A lármafa

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

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

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

és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:

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

A lármafa
A Közmûvelõdés Otthona meghívja Aszód vá-

ros közönségét
címû zenés irodalmi estre az intézmény kama-
ratermébe. Elõadják: színmûvész,

zenemûvész és Gyevát Ottó szín-
mûvész

Wass Albert ismert és kevésbé ismert mûvei-
vel idézzük meg az írófejedelem szellemét a cen-
tenárium alkalmából. A versek, prózák mellett
színdarab részletek, eredeti hangszereken meg-
szólaltatott erdélyi zenék és énekek sokasága
színesítiazelõadást.

A mûsort követõen Szíki Károly:
címû kötetének bemuta-

tójárakerülsor.
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szere-

tetelvárunk!

január 30-án 18 órára A lármafa

Szíki Károly
Szabó Viola

És lészen
csillagfordulás megint

AzAszódVárosértAlapítványtájékoztatója

Köszönjük támogatásukat! Az Alapítvány részére 2006-ban felajánlott 1% az
alábbicélokmegvalósításáhozkerültfelhasználásra:

VárosiKönyvtár:multifunkcionáliseszközbeszerzése
KözmûvelõdésOtthona:karácsony
Városigyermeknap
Petõfiszavalóverseny
RómaiKatolikusPlébánia:nyáritábor
Hagyományõrzõcsoport:hagyományõrzõfellépések
Nyugdíjasklubprogramjai
VárosiÓvoda:Udvari játék
EvangélikusEgyház:„Interaktívkisgyermek”program
VárosiBölcsõde:Gyermek„motor”

Aszód2008. január8.

68.000
25.000
40.000
15.000

118.760
95.000
75.000
10.000
60.000
21.000

AzAlapítványpályázatothirdeta2007évbenkapott1%terhére.
Apályázatleadásihatárideje2008.február15.

AzAszódVárosértAlapítványkuratóriuma



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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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A klub sikereirõl és az elhunyt sporttársakról is megemlékeztek
Aszód FC: folytatásra ösztönzõ találkozó

2008. JANUÁR

Elõzõ számunkban csak
röviden számolhattunk be
az Aszód FC jelenlegi és
volt sportolóinak és bará-
tainak lapzártánk után
rendezett találkozójáról.
Bán József, a klub elnök-
ségi tagja az alábbi részle-
tes beszámolóban foglalta
összeanapeseményeit.

Kora délután a serdülõ és ifj-
sági csapatok szezonvégi érté-
kelésével kezdtünk.

az Aszód FC elnökének
megnyitója után mindkét csa-
pat edzõje értékelte saját csa-
patának munkáját. A

legjobbanteljesített3-3
játékos a klub elnökétõl aján-
dékot vehetett át. Fiatal koruk-
ra és az ünnepekre tekintettel

a találkozó vala-
mennyi résztvevõjét Mikulás-
csomaggalajándékoztameg.

A délután és az este a felnõt-

Tóth
József,

z õsz fo-
lyamán

az elnökség

tekévolt.AzAszódFCelnöksé-
ge személyes meghívásával és
azAszódiTükör11.számánke-
resztül baráti találkozóra hívta
a régi idõk ma már nem aktív
labdarugó vezetõit és a labda-
rúgókat. Az elnökség elhatá-
rozta, hogy egy bankettet szer-
vez a már nem aktív játéko-
soknak.

Az elsõ találkozóra 58 meg-
hívót küldtünk ki, amely 3-4
generációt érintett. A célunk

az volt, hogy hívjuk fehér
asztal mellé mindazokat, akik
sokat tettek az aszódi fociért,
hóban, fagyban, esõben kiszol-
gálták szeretett szurkolóikat,
ezzelöregbítveAszódhírnevét.

Másik célunk: emlékezze-
nek, nosztalgiázzanak a zöld
gyepen elért sikerekre vagy
kudarcokra, amelyek az évek
múlásával megszépülnek. Az
Aszód FC elnöksége úgy érzi,
hogy az a 86 éves

vagy

és sorolhatnám a további
neveket – érdemelnek annyit,
hogy baráti találkozó kereté-
ben összejöhessenek régi és
újabb sporttársaikkal. Tóth
József elnök a meghívottaknak
emléklapotnyújtottát.

A találkozó szomorú esemé-
nye volt, amikor megemlékez-
tünk elhunyt sporttársainkról,
akik már nem lehetnek kö-
zöttünk, és „felülrõl nézik az
eseményeket. Egy nagy gyer-
tyát és 16 mécsest gyújtva né-
ma fõhajtással tisztelegtünk

össze

–
még

”

Csobán Matyi
bácsi Bobály ( Ityi ) István,
Batta Zoltán, Borovszki Pál

emléküknek:

és még sokan
mások.

Ezután sok beszélgetéssel,
fényképnézegetéssel, az emlé-
kek felidézésével színezett va-
csora következett. A jó hangu-
lat és a meghívottak köszönõ
szavai arra ösztönzik az elnök-
séget, hogy a következõ évek-
ben is rendezze meg a talál-
kozót.

Köszönetetmondunk
nyugalmazott polgár-

mesternek, hogy jelenlétével
megtisztelte a találkozót;

,
akik megörökítették a találko-
zóeseményeit.

azAszódFCelnökségitagja

Gazsó Pál,
Mudri Zoltán, Seres Gyula,
Lipták János (Fugi), Székely
József, Katonás János, Ondrik
Pál (Guru), Turcsány István,
Szászi István (Kupa), Geizer
János, Szászi László (Szatyor,)
Kaspár István, Ondrik Pál,
Magyar Mihály, Truzsi Miklós,
Karlovics István

Bagyin
József

Rácz
Zoltánnak és Gersei Ferencnek

BánJózsef

GerseiFerencfelvételeiGerseiFerencfelvételei

Személyre szabott megoldások
nyugdíjasoknak

Segítünk, ha keres!

megbízható társ egy életre Hild örökjáradék

Otthona védelmében, biztonságban
Könnyebb hétköznapok - jobb életminõség

Wertán Kinga  06/28/388 049  06/30/397 0130
Veresegyház, Fõ út 53. Átriumház; Inter-Ingatlan
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Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

G

G

G

G

G

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

AKCIÓ!!!
54 l-es komplett akvárium+bútor

112 l-es

30.600,- 27.500,-

komplett akvárium+bútor
78.200,- 70.000,-

Úszótanfolyamot
indítunk Aszódon,

a Petõfi Sándor Gimnázium
uszodájában.

2008. február 9-én 9-12 óráig
Válogatásunkat

tartjuk, ahonnan

egyenes út vezethet egyesületünkbe.

Tel.: 06-70-634-0599

Válogatást tartunk Aszódon

Egyesületünk két éve

eredményesen mûködik,

ahol országos és

megyei bajnokok sportolnak.

Úszás és vízilabda sportág
mûködtetéséhez keresünk
tehetséges gyermekeket.

Aszódon, a Petõfi Sándor

Gimnázium uszodájában.

Válogatásunkat

tartjuk

2008. február 9-én 9-12 óráig

Tel.: 06-70-634-0599

Pályázati felhívás! Az Aszód, Kossuth Lajos út 99. szám alatti
társasház tetõtér-beépítési lehetõséggel kivitelezõt keres a ház
homlokzatfelújításának elvégzésére. Érdeklõdni lehet: Farkas
János– Aszód,KossuthLajosút 99. fszt. 3.Tel.: 06-70-9481-694

Aszódon fõútvonalon utcai külön bejárattal új építésû, 50 m -es
lakáskiadó.Mobil: 06-20-4543-572

Aszódon, a Falujárók úti lakótelepen teljesen felújított 2 szobás
lakás igényesnekkiadó.Tel.: 06-30-9325-821,06-30-3407-124

Eladó egy 1992-es Ford Escort 1.8 Diesel szép állapotban, meg-
bízhatómotorral, reálisáron.Érdeklõdni06-30-9244-490

Családi házak építését, felújítását, homlokzati hõszigetelését és
viacolor burkolatokkivitelezését vállaljuk.Tel.: 06-20-454-3572

2

APRÓhirdetések

január 21-én(hétfõn)

Véradást
szervez az Aszód-Gödöllõ

Körzeti Vöröskereszt

a Csengey
GusztávÁltalános Iskolában.

15-18 óráig

Állásajánlat
Az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium pályázatot hirdet

, lehetõleg egyetemi végzettséggel, azonnali kezdéssel, valamint
keres 16 órától 20 óráig terjedõ munka-

idõremunkatársat.
Érdeklõdniaz iskola igazgatójánál, illetvegazdaságivezetõjénél lehet. 2170Aszód,Hatvaniút
3. 06-28/400-006,06-28/500-545 iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu

angol nyelvtanári állásra
félállású konyhai kisegítõ munkakör betöltésére

Cím:
Telefon: E-mail:
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Függõleges: 1. Amper 2. Kerí-
tés ajtaja 3. Nõi név 4. Lakásán
5. Spanyol autójel 6. Éjfélig tart
7. Magyar énekesnõ 8. XX. sz-i
magyar színésznõ (Szeleczky
...) 9. Az idõ jele a fizikában 10.
Nõi énekhang 11. Pincébe 15.
Mûsorvezetõ,producer16.Régi
18.Rangjelzõ21.Megsem-misít
22. Szemetesláda 25. United
States of America 26. 3,14 28.
Gyerekbuli 29. Nagyapám
nagyapja 30. Az egyik szülõ 31.
Tiltószó 33. Tóra darab! 34.
Fagylalt, németül 37. Emberi
38. Történetet elmond 41. Arra
fele! 42. Sportfogadás 43. Virág
része 44. Becézett cica 46. Tü-
zet szüntet 47. Volt 49. Kiejtett
betû 51. Üres légy! 54. Kórház
55.Átmérõjele56.Nitrogén.

-fné-

nyílt levelezõ-
lapon

február
6-ig.

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

küldhetikbecímünk-
re – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. –

A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljukki.

*

*

„Aki meg akar tenni valamit,
talál rá módot; ...”

(StephanDolley)
1. Az idézet befeje-

zõ sora, zárt betû: Á
Vízszintes:

12. Nem
fölé 13. Becézett Anna 14. Talál
15. Beteg gondozó 17. Más
szomját oltja 19. Kálium 20. Ré-
gi germán rovásírás 21. Szomj-
oltó 22. Udvarra 23. Foszfor 24.
Névelõ 25. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei település 26. Les-
kovics Gábor (Lecsó) zenekara,
röv. 27. Határozott névelõ 29.
Nagy fõzõedény 30. Nõi név
32. Kr. e. III.sz-i indiai uralkodó
volt 34. A máj termeli 35. Ezüst
vegyjele 36. Kölcse folyója 37.
Önbecsülésében tetszelgõ 38.
Méter 39. Dehogy! 40. Török au-
tójelzés 41. Tusa betûi, keverve!
43. Tisztelet 45. Jód 46. Hegy-
tetõ 47. Kiabál a malac 48. Talál
50. Edény 52. Ábécé közepe! 53.
Francia színész.

Elõzõszámunkrejtvényének
megfejtése:

„Állandókészenlétannak
elismerésére,hogytévedhetsz.”

A Galga COOP Rt. utalványát
(Falujárók

útja 5/17.), a Fáma Könyvke-
Nagy Jónásné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

reskedés utalványát pedig
(Falujárók

útja5/9.)nyerte.
Szalay Sándorné

Gratulálunk!
Anyereményeket

postánküldjükel.

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.: Fax:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Aszód VárosÖnkormányzata

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

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500példánybanazArtWind-NyomdaKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X
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APRÓhirdetések

Csupán akarat kérdése...

Rendõrségi
hírek

A Római Katolikus Egyház-
község nevében illetéktelenek
gyûjtöttek adományt a Hitéleti
Központ javára.

az egyházközség világi
elnöke elmondta: adományo-
kat csak a templomban gyûjte-
nek, házakhoz nem küldenek
gyûjtésrefelhívószemélyeket.

A Bethlen Gábor utca egyik
családi házából egy besurranó
tolvaj 120 ezer Ft értékû mobil-
telefonnal távozott. A Rákóczi
utcában egy nyitott garázsban
álló autóból 15 ezer Ft kész-
pénz és 21 ezer Ft értékben
táska, valamint iratok tûntek
el. A Széchenyi utcában vélhe-

Tolmácsi
Miklós,

tõen megzavarták a tolvajt, aki
szerencsére dolgavégezetlenül
távozott. A Bocskai utca egyik
portájáról sem tûnt el semmi,
viszont 350 ezer Ft értékû ron-
gálás nyomai emlékeztettek a
hívatlan látogatóra. Az Õsz
utcában egy ház ajtaját be-
nyomva fényes nappal 200 ezer
Ft-ot vittek el. A Kossuth Lajos
úton hiába próbálták betörni
egy bolt ajtaját, nem jártak si-
kerrel.

A Rákóczi úti iskola elõtt be-
törték egy ott parkoló gépjár-
mû oldalüvegét; lopás nem tör-
tént, a Falujárók útján viszont
egy rádiósmagnót és hangszó-
rókatszereltekkiegyott feltört
autóból.AzAdyEndreutcában
valaki letörte egy ott parkoló
autó visszapillantó tükrét, és a

jármû hátulját is megrongálta.
A lakóteleprõl egy 700 ezer Ft
értékû Isuzu gépkocsinak ve-
szettnyoma.

Két sajnálatos bûnügyi „slá-
gertéma” következik: a Szent
István patika épületérõl ismét
réz ereszcsatornákat loptak el.
A szeméttelep õrbódéját felfe-
szítve akkumulátort, gázolajat
és egy rádiós magnót zsákmá-
nyolt az elkövetõ. Ugyancsak
gázolajat eresztettek le és vit-
tek el a GAMESZ udvarán álló
munkagépekbõl. A Malom köz-
benavédõnõi irodábólaszámí-
tógépetloptaelvalaki.

A Régész utcában elvégzet-
len munkáért felvett pénzösz-
szeg miatt egy háztulajdonos
feljelentette az iparost, aki el-
lencsalásvádjávalnyomoznak.

A Falujárók útján szabályta-
lan elõzés miatt egy autóbusz
egy szembejövõ másik autó-
busszal súrlódott, személyi sé-
rülés szerencsére nem történt.
A Városréti úton megcsúszott
és kerítésbe hajtott egy autós,
míg a Berkes utcában egy te-
herautó egy ott parkoló sze-
mélygépkocsinak ütközött. Az
Ady Endre utcából továbbhaj-
tottazazautós,akielõzõlegegy
ott parkoló autónak ment. A
Pesti úti vasúti átjárónál a
felszakadt víznyelõ rács oko-
zottkártegyautóban.

Egy hónap alatt két baleset
történt

a 3-as fõút bagi
csomópontjánál, az egyik sze-
mélyisérüléssel járt.

az elsõbbségadás elmu-
lasztása miatt


