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Idén is szigorú gazdálkodásra van szükség
Elfogadták Aszód közel kétmilliárdos költségvetését
Február 14.
Az idei költségvetés elfogadásának elõzményeként – az új
bölcsõde utolsó részszámlájának idei kifizetése, valamint az
iparûzési adó többletbevétele
és az ebbõl következõ állami
normatíva visszatérítés miatt –
a képviselõ-testület 47 millió
Ft-tal csökkentette a 2007. évi
elõirányzatot. Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az önkormányzatnak – a kötvénykibocsátásból származó felhalmozási bevételen kívül – több mint
harmincmilliós (mûködési ill.
a GAMESZ-nál vállalkozói
eredménybõl származó) pénzmaradványa van, aminek kb.
felét vissza kell fizetni a köz-

ponti költségvetésbe. A többi
intézménynél összesen kb. tízmillió Ft maradt meg. Gyárfás
Zsuzsa, a Pénzügyi Bizottság
elnöke és a pénzügyi irodavezetõ nagyobb körültekintést kért
az intézményvezetõktõl a havi
bevételi és kiadási oldal teljesítésénél.
Odler Zsolt és Asztalos
Tamás kérte, hogy a pénzmaradványok elosztásánál valamennyi önkormányzati bizottság elnökének véleményét kérjék ki. Koncz István, a Mûvelõdési Bizottság elnöke az idei évfordulós ünnepségek méltó
megünneplésére és ill. kulturális rendezvények megtartására
a pénzmaradványból hárommillió Ft betervezését javasolta
az idei költségvetésbe. A pénzügyi irodavezetõ a mûködési

pénzmaradványt a szállítók felé fennálló tartozások ill. élõ
megrendelések teljesítésére
javasolta. A testület végül úgy
döntött, hogy a vállalkozási
eredmény terhére a Pénzügyi
és a Mûvelõdési Bizottság közösen dolgozza ki és számszerûsítse az idei évfordulós ünnepségek és rendezvények költségigényét.
Mintegy 1,92 milliárd Ft-os

Szokatlan zsákmány, furfangos elkövetõk
Ismét trükkös tolvajok járják
a Galgamente településeit. Áldozataik elsõsorban idõs emberek, akik házába különféle
ürüggyel (nyeremény átadása,
pénzfelváltás, illemhely hasz-

Félbemaradt munkálatok Aszódon és Kelet-Pest megyében
Dr. Kulcsár Valéria régész (képünkön) negyedszázados
szakmai pályafutása során másfél évtizedet töltött el az
aszódi Petõfi Múzeumban. Országszerte számos ásatáson vett részt, kiállításokat szervezett, itthon és külföldön tanulmányai jelentek meg; munkájával városunk
múzeumának fejlõdésében is jelentõs szerepet vállalt.
Mindezek tükrében – és az intézményfenntartó Pest Megye Önkormányzata korábbi, a szakalkalmazottak megtartásáról szóló nyilatkozatai nyomán – sokakat meglepetésként ért elbocsátásának híre.
tatása alkalmából konferenciát
szerveztek. Ezután érkezett az
elbocsátás híre, melynek elõzményeit dr. Kulcsár Valéria így
foglalta össze:
– Pest Megye Közgyûlése januárban, a Kulturális Bizott-

(folytatás a 2. oldalon)

Csaptelep, gáztûzhely

Régész nélkül maradt
az ötven éves Petõfi Múzeum

A szarmata szakterület nemzetközileg elismert szakemberét egy sor hasonló témájú külföldi rendezvény után idén
Orenburgba is meghívták, ahol
orosz kollégái különleges leletekre bukkantak, s azok bemu-

bevételi és kiadási oldallal, valamint 128 milliós tervezett
hiánnyal elfogadták Aszód
2008. évi költségvetését, amelyet Feicht Ferencné könyvvizsgáló tarthatónak és megalapozottnak ítélt meg. A nemrégiben kibocsátott kötvény összegének felhasználásával kapcsolatban hangsúlyozta: annak
kritériumai nagyon szigorúak,

ság elõterjesztése nyomán
megszavazta hat megyei múzeumi álláshely, köztük az aszódi
régész munkakör megszüntetését. Február elején a megyei
(folytatás a 6. oldalon)

nálata stb.) bekéredzkednek,
majd a házigazda figyelmét elterelve értéktárgyakat, ékszereket, készpénzt tulajdonítanak el. Az üzletek parkolóiban
érdemes a kosár visszatolásának idejére is lezárni gépjármûvünket: a szemfüles elkövetõk
néhány pillanat alatt kiemelik
értékeinket az utastérbõl.
Következzenek az elmúlt hónap aszódi esetei. Táska, iratok, mobiltelefon és készpénz
volt a zsákmány egy, a Falujárók úti óvodánál feltört autónál. A volt laktanyából ajtóbefeszítés módszerével bejutva
csaptelepeket vittek el félmillió
Ft (!) értékben. Az Iskola utcából 350 ezer Ft értékben készpénzt, gázpalackot és gáztûzhelyet (!) vittek el. Az Õsz utca
egyik családi házában vélhetõen megzavarták a betörõt, akinek 22 ezer Ft értékben aranyékszerrel és készpénzzel kellett
beérnie.
A Pesti úton egy üzembõl kitolató teherautó egy arra elhaladó autóbusznak ütközött.
Személyi sérülés szerencsére
nem történt.
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Idén is szigorú gazdálkodásra van szükség
Elfogadták Aszód közel kétmilliárdos költségvetését
(folytatás az 1. oldalról)

ezért nagy odafigyelést igényelnek. Gyárfás Zsuzsa kiemelte,
hogy a tervezett mûködési
hiány csak kis mértékben csökkent a tavalyihoz képest, ezért
továbbra is nagy szükség lesz a
bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére. Buzás
János polgármester egyebek
közt elmondta: a költségvetés
nyolc százalék jutalomkeretet
tartalmaz, viszont a hiány miatt nem tudták teljesíteni az
érdekképviseletek munkaruha
költségtérítésre illetve az étkezési támogatás emelésére vonatkozó kérését.
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet
felelõsségteljes döntésre kérte
a képviselõket a plusz pénzügyi
igények elbírálásánál, mert az
önkormányzatnak hónapokra
elõre kötelezõ kifizetéseket kell
megelõlegeznie. Pl. a kötelezõ
bérfejlesztést már végrehajtották, az ezt támogató pályázatot
viszont még ki sem írta az állam, a helyi adó többletbevételét vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe stb. Mindezek
miatt szükséges, hogy az önkormányzat minél kevesebb
plusz feladatot vállaljon. A bevételnövelõ beruházásokat
szorgalmazva, a kommunális
adóból befolyó összeg felhasználása kapcsán Sándor János
javasolta, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kezdje meg a piactér tervezési költségeinek felmérését.
Az önkormányzat határozat-

ba foglalta a Pénzügyi Bizottság azon javaslatait is, amelyek
egyebek közt a város és intézményeinek hatékonyabb mûködésére, a megfontolt és takarékos gazdálkodásra, a kötvénytartalék legoptimálisabb
felhasználására, valamint a
kötvény és kamatainak fedezetét biztosító projektek kiemelt
kezelésére vonatkoznak.
Az önkormányzat mintegy
13,3 millió Ft-ot megelõlegez a
bölcsõdét építõ Trend Zrt. részére. Annak biztosítására,
hogy a kérdéses pályázati részösszeget a kivitelezõ helyett az
önkormányzat számára utalja
át a Magyar Államkincstár,
megteszik a szükséges lépéseket. A grémium tudomásul vette, hogy a bölcsõdeépítés és annak végleges pénzügyi elszámolása március 31-ig megtörténik. A bölcsõdei beszerzésre
és játékokra 5,62 millió Ft áll
rendelkezésre; a beszerzésrõl
három ajánlat bekérése után a
következõ ülésen döntenek.
Ezután elfogadták az új bölcsõde egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát.
AGAMESZ pénzmaradványából meghívásos versenytárgyalás útján lecserélik ill. felújítják az intézmény számítástechnikai gépparkját. A helyi és
környékbeli vállalkozóktól is
bekérésre kerülõ ajánlatok
alapján az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tesz javaslatot a nyertes pályázóra.
Az önkormányzat a helyi

civil szervezetek támogatása
érdekében pályázat kiírásáról
döntött, amelyet lapunk 4. oldalán olvashatnak. Ezután elfogadták a március 15-i ünnepség programját. Ugyancsak elfogadták Aszód Város Települési Esélyegyenlõségi Programját, amelyet a városi honlapon,
a könyvtárban és az érintett intézményekben tesznek közzé.
Elõzõ, informális testületi
ülésükön egyeztettek a képviselõk a bizottsági struktúra-átalakításról. A legfontosabb változás az Ügyrendi és a Közbeszerzési Bizottságok összevonása. A változások okán módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. (Az átalakított bizottságok
névsora városunk honlapján
olvasható.)
Elfogadták a képviselõk a
március 9-i népszavazás lebonyolításában a hat aszódi szavazókörben közremûködõ szavazatszámláló bizottságok öszszetételét.
A központi orvosi ügyeleti ellátásra beérkezett pályázatok
közül a Közbeszerzési Bizottság javaslatára – csakúgy, mint
az érintett települések (Iklad,
Domony, Kartal, Verseg) polgármesterei és háziorvosai
Buzás János polgármesterrel
tartott egyeztetéseik során – a
képviselõ-testület az Orvosi
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht. pályázatát támogatta. A Társulási megállapodásban rögzítették az állandó te-

lephelyû, összevont orvosi
ügyelet (nõvér biztosításával)
mûködési idejét: hétfõtõl péntekig 16-tól reggel 8 óráig, hétvégén pénteken 16 órától hétfõ
reggel 8 óráig.
Városunk nem csatlakozik
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsa által megvalósítandó kistérségi szintû informatikai feladat-koordinált fejlesztési terv felméréséhez. A
város kistérségi szintû munkavédelmi feladathoz csatlakozási szándékáról szóló napirendet elnapolták a képviselõk; a
kistérségi ajánlat mérlegelése
mellett megbízták a jegyzõt,
hogy a feladat ellátására kérjen
be árajánlatokat az önkormányzat intézményeire. Ugyancsak kistérségi téma volt a
Többcélú Társulási Tanács
Társulási megállapodásának a
szociális és gyermekvédelmi feladatok bõvülése miatti módosítása, amit egyhangúlag elfogadtak a képviselõk.
Az aszódi építési telkére bejegyzett beépítési kötelezettség
törlését kérte Fehér Endre ingatlantulajdonos, aki értékesíteni szeretné az ingatlant. A
testület a kötelezettség két évvel, 2010 december 31-ig történõ meghosszabbítását támogatta, mert a kötelezettség
megléte nem korlátozza az ingatlan forgalomképességét.
Hosszas vita elõzte meg a
volt Tiszti Klubbal kapcsolatos
napirend lezárását. A mintegy

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

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

Aszód, Falujárók útja 44.
2008. MÁRCIUS
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Aláírás elõtt a volt Tiszti Klub szerzõdései
Eltérõ vélemények az együttmûködési megállapodás ügyében
százmillió Ft forgalmi értékû
ingatlanhoz térítésmentesen
juthat a város, ehhez azonban
az önkormányzatnak együttmûködési megállapodást kell
kötnie a Honvédségi Nyugállományúak Klubjával (a volt
Tiszti Klub összterületének kb.
tíz százalékára vonatkozó helyiségigénye ügyében). A képviselõk egyetértettek abban,
hogy a megállapodás-tervezet
kemény feltételeket szab az önkormányzat részére – emellett
felvetõdik a kérdés: ebben az
esetben hogyan érvényesül az
esélyegyenlõség biztosításának
elve a többi aszódi civil szervezet felé. A mérleg másik serpenyõjében az áll, hogy az értékes
ingatlanhoz ingyenesen juthat
az önkormányzat, amit viszont
nem szabad elszalasztani.
Az ügy rendezése a Fõtérprojekt közelgõ beadási határideje miatt is sürgõs: ha a klaszszicista épület nem kerül Aszód
tulajdonába, a tulajdonos Honvédelmi Minisztérium által
megbízott cég más érdeklõdõnek értékesíti az ingatlant, s így
a városközpont rehabilitációja
érdekében beadásra szánt projekt egésze veszélybe kerül. A
képviselõk végül hat igen és
három nem szavazattal, két
tartózkodás mellett elfogadták
a HM és az önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás-tervezetet, és megbízták
a polgármestert, hogy a tulajdonba adási szerzõdéssel
egyidõben írja alá az együttmûködési megállapodást.
A grémium hat igen szavazattal, négy tartózkodás mellett elfogadta Asztalos Tamás
projektvezetõ beszámolóját a
Fõtér-projekt alakulásáról.
Gyárfás Zsuzsa számos kérdést tett fel a tervekkel kapcsolatban, s hiányolta a képviselõtestület bevonását az elõkészítés egyes részleteinek tisztázásánál, emellett szorgalmazta a
Béke-kert rehabilitációs pályázatának májusi beadását. Asztalos Tamás elmondta: véleménye szerint a képviselõ-testü-

letnek a Béke-kert és környéke
rendezését szolgáló pályázati
anyag koordinálására is ki kellett volna jelölnie egy felelõs személyt. A kistérségi központi
szerep erõsítését is célzó Fõtérpályázatra a szakembergárda
az elvárásokhoz igazodva, a legjobb tudása szerint elkészítette
a dokumentációt, amivel Aszód
sikerrel vehet részt a pályázaton. A támogatás elnyerésére
akkor van a legnagyobb esély,
ha Aszód komplex módon pályázik; az elkészült dokumentáció ezen elvárásoknak is
megfelel. Gyárfás Zsuzsa a város életét évtizedekre megváltoztató projekt összegzõ ismertetésére soron kívüli testületi
ülés, illetve lakossági fórum
megtartását javasolta.
A képviselõk ezután árajánlatok bekérését mondták ki a
városközpont-rehabilitációs
pályázat mellékleteként az
érintett területekre vonatkozó
régészeti hatástanulmány elkészítéséhez, majd a közérde-

kû bejelentések következtek.
Kaáli Nagy Kálmán a bûncselekmények növekvõ száma
miatt kérte a testületet: segítse
elõ a rendõrség hatékonyabb
munkáját. Buzás János jelezte,
hogy a várhatóan hamarosan
megnyíló turai rendõrõrssel
(emiatt Tura és Galgahévíz leválásával) az aszódi rendõrõrs
kisebb területen, s így vélhetõleg
hatékonyabban tud mûködni.
Gyárfás Zsuzsa a mentõállomás felújításával kapcsolatos
fejleményekrõl szólt. A projekt
támogatására megrendezett
vállalkozói bálon 400 ezer Ft
gyûlt össze, a megkeresett települések közül Hévízgyörk 200
ezer Ft-tal járul hozzá a költségekhez. Jelezte a jelenlévõ
GAMESZ-vezetõnek, hogy a
Rákóczi és a Bercsényi utcák
sarkán lévõ játszótéren rengeteg hulladék halmozódott fel, a
Napsugár óvoda udvarán pedig
egy életveszélyes melléképület
áll, amit le kellene bontani. Arról is szó esett, hogy a Kossuth

Lajos út 80. szám alatti lakók a
házszámváltozásokkal járó
magas költségek miatt aláírásgyûjtéssel tiltakoznak a Bölcsõde utca elnevezés ellen, ehelyett a 80-as szám alszámokkal
vagy betûjelekkel történõ ellátását kérik. Rigó Lászlóné a temetõben járdák, a Szent István
Patika melletti rézsûnél pedig
lépcsõ építését szorgalmazta.
Sándor János ismét kérte az
alpolgármesteri feladatkörök
megfogalmazását. Kolozsvári
Péter a Baross úti parkolók
megépítésérõl érdeklõdött. Az
erre elkülönített pénzkeretet
korábban más feladatokra
csoportosította át a testület.
Gyárfás Zsuzsa a volt Honvéd
presszó elõtti parkoló megépítésének fontosságáról szólt, végül kérte: a polgármester folytasson egyeztetést a háziorvosokkal, mert a betegeket – még
a rendelési idõ vége elõtt – nem
egyszer zárt ajtó fogadta.
H. Sz.

A pálya másik szélérõl
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete – az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló által auditált és elfogadásra javasolt elõterjesztés
alapján – 5/2008. (II. 14.)
ÖR. sz. rendeletével elfogadta a város 2008. évi költségvetését. A pénzügyi terv
teljes terjedelmében megtekinthetõ Aszód Város
honlapján.
A város költségvetése
1.919.989,- Ft, melybõl a felhalmozás és mûködés aránya
43-57 %. A forráshiány összege
128.246e Ft, ami a mûködési
költségvetés 12 %-a. A költségvetési koncepcióhoz képest a
város forráshiánya nõtt. A növekedés okai olyan kötelezettségvállalások is, amelyeket a
képviselõ-testület a koncepció
jóváhagyását megelõzõen a

323/2007. (XI. 8.) ÖKT sz.
határozatával fogadott el:
! oktatási intézmények kötelezõ eszközbeszerzési keretének meghatározása, ahol kimondta, hogy az intézményvezetõk a 2007. évi költségvetésükbe betervezett elõirányzat
terhére biztosítsák a kötelezõ
eszközbeszerzéseket, a 2008.
évi pályázati lehetõségeket vegyék figyelembe, ezt követõen
tegyenek javaslatot a 2008. évi
költségvetésbe tervezendõ
eszközbeszerzések értékére;
! A bölcsõdei plusz csoport beindítása, amire a koncepció tervezésének idõszakában az intézményvezetõ részérõl konkrét adat még nem állt rendelkezésre;
! létszám-racionalizálási pályázat eredeti elõirányzatként
nem tervezhetõ összege.
Ezek a kiadások szakmai
döntéseken alapulnak, terve-

2008. MÁRCIUS

zésüket minden esetben képviselõ-testületi döntés elõzte
meg, s a költségvetés elfogadásával az éves tervben szerepelnek. Megjegyezni kívánjuk,
hogy a forráshiány az évközi
intézkedések hatására változni
fog!
A költségvetésen belül jelentõs a 2007. évi felhalmozási
pénzmaradvány: 665,4 millió
forint, amibõl a 2007. évben kibocsátott kötvény összegébõl
540 millió forint a pályázatok
önrészére, valamint a mûködési hiány csökkentését elõsegítõ
beruházások tartalékaként
került betervezésre. A kötvénybõl 60 millió forint a Bölcsõdeberuházáshoz önrészként már
felhasználásra került.
A tervezésnél a fõ cél a város
és intézményei mûködõképességének megtartása volt, bár
bizonyára vannak – a képvise(folytatás a 4. oldalon)
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A pálya másik szélérõl
(folytatás a 3. oldalról)

lõ-testület 2007-ben meghozott
intézkedéseit figyelemmel kísérve (általános iskolai csoportok összevonása, Szakorvosi
Rendelõintézet üzemeltetésbe
adása) –, akik ezt nem így ítélik
meg. Ezeket a takarékossági
intézkedéseket elemezve több
következtetés is megfogalmazható. A túléléshez népszerûtlen intézkedések meghozatala
is szükséges, lásd csoportösszevonások. Az egészségügy átszervezése kistérségi összefogás hiányában más formában
nem volt megvalósítható, hiszen a Rendelõintézet már a
2006., de különösen a 2007. évtõl folyamatos likviditási gondokkal küzdött. A szociális ellátások – Kistérségi Gondozási
Központ kialakítása – kistérségi társulásban történõ megoldása a szakmai színvonal javítását segíti elõ. Ezek a külsõ
szemlélõ esetében nagy szavaknak tûnnek, de a folyamatos, kistérségi összefogással
történõ ellátás belátható idõn
belül szakmai fejlesztést eredményezhet.
A város vezetésének az elkö-

vetkezõ idõszakban, közösen
összefogva azon kell munkálkodnia, hogy a kibocsátott kötvény felhasználására olyan fejlesztési koncepciót dolgozzon
ki, ami egyrészt biztosítja az
Önkormányzati Törvényben
megfogalmazott, kötelezõ feladatok színvonalas ellátását,
másrészt lehetõvé teszi a felvett hitel és kamatainak likviditási gondok nélküli visszafizetését.
A képviselõ-testület tagjainak és a polgármesternek valóban nem kell mindenhez értenie, ezért vannak a szakemberek, akiknek javaslattételi lehetõségük van; a testület tagjainak hatáskörébe tartozik, hogy
a szakemberek, szakbizottságok által javasolt alternatívák
közül melyiket választják. Az
Ötv 19 § (1) bek. és a 90 § (1)
bek. szerint teljes felelõsséggel
tartoznak és döntenek mind a
költségvetés tételeirõl, mind
pedig a város vagyonáról. A
döntés mindig felelõsséggel jár,
a jó döntési lehetõség pedig a
bizalomról szól, hiszen ezért
választották, választottuk meg
õket mi, a város lakói.

„Cívis” pályázat
1. A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és programjaihoz (kultúra, sport, hagyományõrzés
stb.) való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõsegítik a szervezet fejlõdését, mûködését, illetve kitûzött programjai megvalósulását.
2. Aszód Város Önkormányzata az arra érdemes pályázatok
között összesen 1.174.000 Ft-ot oszt szét az önkormányzat 2008. évi támogatási tartalékkeretének terhére,
két ütemben.
3. A támogatottak köre: Aszód város illetékességi területén mûködõ, bejegyzett civil szervezetek vagy önszervezõdõ közösségek.
4. Nem nyújthatnak be pályázatot: a) pártok; b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek
5. Egy szervezet vagy önszervezõdõ közösség jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.

A pályázatokat Aszód Város képviselõ-testülete bírálja
el 2008. április 30-ig. A keret elosztását a májusi
Aszódi Tükörben nyilvánosságra hozza, a pályázókat
pedig a döntés után levélben értesíti kérelmének elbírálásáról. A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati igény benyújtásának helye nincs!
A támogatottal szerzõdést köt a polgármester, mely az
alábbiakat tartalmazza: a támogatás célja, átutalás
idõpontja, elszámolás formája, elszámolás határideje.
A jelen pályázaton nyert támogatási összeggel 2009.
január 20-val kell elszámolni.
A Polgármesteri Hivatal részérõl a megadott határidõig
a pénzügyi irodavezetõ vizsgálja felül a benyújtott
bizonylatok alapján az elszámolást. Amennyiben nem a
megadott célra fordította a szervezet a támogatást, az
összeget vissza kell fizetni. (Amennyiben a szervezet
Kissné Kulybus Gizella Tárnokiné Szilágyi Erzsébet rajta kívül álló okokból nem tudta megvalósítani célAszód Város jegyzõje
pénzügyi irodavezetõ
ját, programját, arról a képviselõ-testületet értesítenie kell; a támogatás céljának módosításáról vagy
visszafizetésérõl ebben az esetben a képviselõ-testület dönt.) Az elszámolás megtörténtéig újabb támogatás
nem nyújtható!
A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi
dokumentumokat (1 példányban):
+ bejegyzett civil szervezetek esetében a cégbírósági
bejegyzés másolatát
A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos ezúton értesíti a + Önszervezõdõ közösségek esetében a közösség leírása
lakosságot, hogy Aszódon az ebek veszettség elleni kötelezõ (hány tagja van, mióta mûködik, milyen eredményeket ért
védõoltása az alábbi idõpontokban és helyszíneken lesz:
el eddig) – kötelezõen meg kell jelölni egy személyt,
aki a program felelõseként a támogatási összeg elszámoáprilis 4. (péntek) 14-17 óra
Kondoros tér
lásáért felelõsséget vállal
április 5. (szombat) 8-11 óra Polgármesteri Hivatal
+ Tervezett cél, program rövid leírása (max. 1 gépelt
április 9. (szerda) 14-17 óra
Kondoros tér
oldal)
+ Költségvetés (max. 1 gépelt oldal)

Értesítés
eboltásról

Az oltások alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket, az
oltóanyag és egyéb anyagok költségét – 2.700,- Ft-ot ebenként.
Az oltáshoz szíveskedjenek elhozni az eb oltási bizonyítványát.
Az oltások befejezése után lehetõség lesz a kutyák oltási helyen
történõ oltására is. Ebben az esetben a fenti költség mellett – az
elõzõ évekhez hasonlóan – kiszállási költséget is kell fizetni.
A veszettség köz- és állat-egészségügyi jelentõsége miatt minden kutya oltása kötelezõ.
Dr. Németh Mihály
körzeti állatorvos

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
I. ütem: 2008. március 31. 14.00 óra
II. ütem: 2008. augusztus 31. 14.00 óra
A papíralapú támogatási kérelmek postai úton vagy
személyesen juttathatók el. A postai úton eljuttatott
pályázatok esetében a postai bélyegzõn feltüntetett
idõpont számít.
„Cívis” jeligére, Polgármesteri Hivatal (titkárság),
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
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JÁTSSZON VELÜNK ÉS NYERJEN !!!
ÚJ COOP nyereményjáték indult február 27-tõl!
Azok a vásárlók, akik február 27. és április 28. között
legalább 3.000,-Ft értékben vásárolnak, majd a blokkot
névvel, címmel ellátva bedobják az üzletben elhelyezett szerencsedobozba,
részt vesznek a 2008. május 28-i sorsoláson.

Nyeremények: 6 db 1.000.000,-Ft értékû bankkártya
6 db Sony digitális fényképezõgép
18 db Sony Ericsson MP3 mobiltelefon

Március 8. - Nõnap
Minden Nõt köszöntünk Nõnap alkalmából!

Akció

március 12-tõl 31-ig

COOP finomliszt 1 kg
Gyermelyi tészta 4t. tarhonya, szarvacska 500g
Éden napraforgó-étolaj 100% 1 l
COOP kínai szeletelt gomba 400g
Knorr májgombócleves csigatésztával 64g
Adambrau sör 0,5 l
Kozel sör f.üv. 0,5 l
Margitszigeti kristályvíz dús PET 1,5 l
Pfanner multivitamin 100% 1 l
Tchibo exclusive õrölt kávé 250g

109,-Ft
269,-Ft
399,-Ft
199,-Ft
169,-Ft
99,-Ft+ü.
129,-Ft+ü.
99,-Ft
299,-Ft
489,-Ft

Akció

Tibi Húsvéti csomag müzlis tálkás 130g
TOTO tojás tejcsoki játékkal 20g
Biopon mosópor normál komp. 2kg
Cif lemon súrolószer 500ml+250ml ajándék
PUR extra mosogatószer balzsam 1 l
Danone activia natúr 125g
Kinder pingui 30 g
Delma joghurt margarin 500+75 g
COOP tejföl 12% 175 g
Délhús gála sült sonka szvg. 100g

999,-Ft
95,-Ft
999,-Ft
499,-Ft
249,-Ft
79,-Ft
95,-Ft
199,-Ft
79,-Ft
259,-Ft

MÁRCIUSI KÜLÖN AKCIÓ!!! (március 12-22.)
Globus ketchup 480g+50g
Globus mustár flakonos 440g+50g
Szentkirályi ásványvíz dús 6x1,5 l
Zwack unicum papír dd. 0,5 l
Nestlé tojás piros tej 35g
Tibi Húsvéti tojás tej mintás 50g

299,-Ft
199,-Ft
559,-Ft/cs.
1999,-Ft
115,-Ft
169,-Ft

Kométa Somogyi tarja füst. cs. nélk. 1099,-Ft/kg
Huníz füst.fõtt tarja fél vcs.
999,-Ft/kg
Szole füst.kötöz. bõrös lapocka cs. nélk. 759,-Ft/kg
Délhús füstölt nyers köt. sonka-lapocka 759,-Ft/kg
COOP tejföl 20% 450g
199,-Ft
Trappista sajt (Gici)
1299,-Ft/kg

FIGYELEM!!!
SZUPER!!!
SZUPER AKCIÓS idõszak: március 19-23.
Koronás Kristálycukor 1 kg 189,-Ft

Arany Ászok dobozos sör 0,5 l 139,-Ft

Edami sajt 1099,-Ft/kg

Üzleteinkben egyéb akciós és húsvéti termékek közül is választhatnak Kedves Vásárlóink!
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Régész nélkül maradt
az ötven éves Petõfi Múzeum
(folytatás az 1. oldalról)

múzeum igazgatója tájékoztatott bennünket az elbocsátás
tényérõl. Miután a megyei önkormányzat nem kínált fel másik munkakört, február 18-án
(február 19-i hatállyal) felmentettek a munkavégzés alól.
A Magyar Régész Szövetség
honlapján is olvasható levelében dr. Jankovich-Bésán
Dénes, a szervezet elnöke tiltakozását fejezte ki az MRSZ két
vezetõ beosztású tagja, dr.
Kulcsár Valéria és dr. Tari Edit
elbocsátása miatt. Az aszódi
mûhelymunkát jól ismerõ
Schleswig-Holstein Tartományi Múzeum igazgatója pedig
egy dán és egy lengyel profeszszorral közösen írt levelet Pest
Megye Önkormányzata elnökének, melyben a döntés felülvizsgálatára kérték õt.
– A megyei múzeum igazgatója az interneten is olvasható tavalyi programjában több helyi illetve megyei szakmai feladatnál
Önt jelölte meg mint felelõs
személyt.
– Aszódon több megkezdett
munkám félbemaradt – mondta dr. Kulcsár Valéria. – Ebben
az évben lesz ötven éves a múzeum; a tervek között ünnepi
kiállítás és konferencia megrendezése, valamint egy múzeumtörténeti kötet kiadása szerepel. A könyv régészeti fejezetének megírását én vállaltam; a kollégákkal abban maradtunk – s mert becsületbeli
ügy és szívügyem is –, hogy a
történtek ellenére ezt a munkát
befejezem.
Aszódon a kiállításra illetve
tanulmányozásra kikölcsönzött tárgyak visszaszállításáról
és elhelyezésérõl is neki kellett
volna gondoskodnia, emellett
elkezdték a gyûjtemény revízióját. Az utóbbi két évben sikerült korszerûsíteniük a régészeti raktárt: külsõ forrásokból
rendbe hozatták és korszerû,
klimatizált polcrendszerrel
látták el. Ezután a modern követelményeknek megfelelõen

A megyei fenntartású aszódi muzeális gyûjtemény.
Az intézmény a Galgamente régészeti felügyeletét is ellátta
csomagolták át a leletanyagot,
így mára elmondható, hogy a
Petõfi Múzeum teljes anyagát
szakszerûen és áttekinthetõen
tárolják. De mindezzel még
nem ért véget a gyûjteménnyel
kapcsolatos feladatok sora.
– Hat éven át szinte végig terepen dolgoztam, s reméltem,
hogy be tudom hozni az emiatti
elmaradásaimat, például néhány szakcikk megírását, nem
beszélve az utóbbi években egy
MOL vezeték nyomvonalán az
én vezetésemmel végzett megelõzõ feltárások feldolgozásáról
– tette hozzá, majd hangsúlyozta: nem a személyérõl van
szó, hanem a múzeum jövõjérõl, s célja, hogy felhívja erre a
helyi civil közösség figyelmét.
Volt aszódi muzeológusként
leginkább az aggasztja, hogy az
elbocsátása egy újabb lépés a
Petõfi Múzeum, de legalábbis
az ott folyó szakmai munka elsorvasztása felé.
Az intézményt tavaly muzeális gyûjteménnyé fokozták le, s
már most fél munkaidõben látogatható azon hivatkozással,
hogy kevés a látogató – félõ,
hogy ezután még kevesebb lesz.
A múzeum gyûjtõterülete a
Galgamente és környéke, ennek az ügyeivel az aszódi régész foglalkozott. Városunkban is rengeteg feladata volna
még, hiszen régészeti lelõhelyen nem lehet szakmai felügyelet nélkül építkezni. A gyûj-

temény karbantartása és a régészeti kiállítások elõkészítése
mellett megelõzõ feltárásokat,
leletmentéseket kellene végezni; dr. Kulcsár Valéria nem tudja, ezután ki fogja intézni mindezt. Van egy gyûjtemény és egy
gyûjtõterület, ami most gazda
nélkül maradt, pedig ennek ellátása törvényi elõírás.
De úgy tûnik, nem csupán a
Galgamente régészeti szakellátása vált bizonytalanná.
Ugyancsak elbocsátott kolléganõjével, dr. Tari Edittel közösen
2001-ben kezdték meg az M0
körgyûrû egy szakaszának feltárását; az eredményeket idén
publikálták volna. Talán többen elgondolkodtak már azon a
kérdésen, voltaképpen az autó-

pályák feltárására fordított hatalmas összegek mi célt szolgálnak? Elsõ lépésként természetesen a földben rejtõzõ leletek
megmentését, majd azok tisztítását, leltárba vételét. A harmadik – és talán ez a legfontosabb lépés – azok tudományos
feldolgozása és közzététele. Ha
ez utóbbit elhagynánk, a régészeti ásatás öncélúvá válna.
Hogy ez ne így legyen, arról az
elmúlt idõszakban éppen a két
elbocsátott régész vezetésével
immár hét éve nagy energiával
dolgozó munkacsoport gondoskodott. Lehetséges-e, hogy egy
temérdek energiát és pénzt felemésztõ munka befejezetlenül
marad? Lehetséges-e, hogy
ezek a szempontok értéket
vesztõ világunkban már nem
számítanak?
*
Az ügyben természetesen
megkerestük Pest Megye Önkormányzatát és a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságát. A
közgyûlés elnöke átadta a válaszadás jogát dr. KálnokiGyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgatónak. Õ külföldi szakmai útjáról lapunk
nyomdába adásakor érkezik
haza, így következõ számunkban tájékoztatja olvasóinkat az
elbocsátás hátterérõl.
H. Sz.
A szerzõ felvétele

Petõfi Sándor Szavalóverseny
Aszód Város Önkormányzata, a Közmûvelõdés Otthona és
a Petõfi Sándor Társaság Aszódi Szervezete április 26-án,
szombaton10 órától ismét megrendezi a Petõfi Sándor
Körzeti Szavalóversenyt. Nevezni három kategóriában,
egy szabadon választott Petõfi költeménnyel és egy másik,
magyar költõ által írt költeménnyel lehet. (A versenyzõ két
Petõfi költeménnyel is nevezhet.) Kategóriák: I. kategória
(alsó tagozat); II. kategória: (ált. isk. felsõ tagozat, 8 osztályos gimnázium 1-4. évfolyam, 6 osztályos gimnázium 1-2.
évfolyam.); III. kategória: középiskolások, felnõttek.
A nevezés határideje: április10. A nevezéseket a Közmûvelõdés Otthonába (Kossuth Lajos u 72. Pf: 36), Gyõrfi
János nevére kell eljuttatni. A jelenkezéseket e-mailen is elfogadjuk. Címünk: aszod.muvhaz@freemail.hu.
Nevezési lap és bõvebb információ letölthetõ a www.aszod.hu
honlapról. Nevezési díj nincs.
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Utcanévtáblák, piactér, Béke-kert
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új elnökének tervei

A február 14-i képviselõtestületi ülésen a jelenlévõ
városatyák egyhangúlag
megválasztották Odler
Zsoltot a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság élére. Az új elnököt
eddigi tapasztalatairól és
terveirõl kérdeztük.
– Nem egyszerû feladat
az önkormányzati ciklus
közben átvenni egy kulcsfontosságú bizottság vezetését...
– Így van, bár a bizottságnak
eddig is tagja voltam, s így van
rálátásom e szakterületre. A
nehézséget az okozza, hogy
több olyan ötletem, tervem
van, aminek nincs azonnal látható eredménye, ami többnyire
csak hónapok, sõt évek múltával mérhetõ. Az emberek persze azonnal látható eredményeket várnak – jó példa erre az
Ipari Park, ami több cikluson
átívelõ projekt, és még mindig
nem teljesedett ki.
– Elõdje elsõsorban szakmai ellentétekre hivatkozva mondott le elnöki tisztérõl. Ön hogy látja, mennyire egységes a bizottság?
– Az eddigi munka során
nem tapasztaltam különösebb
ellentétet. Sem hangos vita,
sem a többiekétõl kirívóan eltérõ vélemény nem hangzott el a
bizottság tagjai részérõl. Árnyalatnyi véleménykülönbségek természetesen adódtak,

ami többnyire elõrevitte az
ügyet. Nem nagyon lepett meg
Kovács Tamás képviselõtársam bejelentése, mert nem igazán éreztem, hogy nagy lelkesedéssel vetné bele magát a városfejlesztés munkájába, de lehet, hogy Tamás ilyen alkat, és
csak én nem vettem észre a lelkesedést. Mindenesetre vártam a kötelezõen adódó feladatokon túli ötleteket, terveket.
Reméltem, hogy polgármesterjelöltként konkrét, átfogó városfejlesztési koncepcióval rendelkezik – sajnos nem gyõzõdtem meg errõl az üléseken.
Egyetértek azzal, hogy a polgármesternek le kell tennie az
asztalra programját, városfejlesztési koncepcióját. Ha már õ
nem teszi le, és neki van egy kidolgozott koncepciója és sokéves alpolgármesteri tapasztalata, lehetõsége lett volna megmutatni elképzeléseit városunk jövõjével kapcsolatban.
Mert úgy tudom, hogy a város
fejlõdése, mégis csak közös
célunk.
– Tervez-e változtatásokat a bizottság mûködésében?
– A bizottságot eddig a hoszszú távú koncepció hiánya jellemezte: többnyire hirtelen
adódó feladatokkal foglalkoztunk. A testület sem mindig
tartotta tiszteletben a bizottságban dolgozó szakemberek
javaslatát, álláspontját, az üléseken sok felesleges kérdés
hangzott el. Ezért hoztam egy
héttel elõbbre a bizottsági ülések idõpontját. A képviselõk a
testületi ülés elõtt a bizottsági
ülés jegyzõkönyvét is megkapják, s közel egy hetük lesz arra,
hogy megkeressenek kérdéseikkel, észrevételeikkel. Így a
testületi üléseket is tempósabbá lehet tenni.
– Milyen konkrét tervei
vannak a ciklus végéig?
– Szeretném mielõbb megnyugtatóan rendezni az utca-

névtáblák ügyét, fõleg az újonnan kialakult településrészeknél, ahol új neveket is meg kell
tanulniuk az embereknek.Kéthárom tömbre osztanám fel
Aszódot, és egyszerre egy tömböt rendezve 2-3 év alatt mindenhol lenne tábla, ami így vélhetõleg könnyebben átmegy a
pénzügyön is.
A másik számomra fontos a
városi piac ügye, ami ugyancsak hosszú évek óta húzódó feladat. Cél, hogy az eddiginél
méltóbb, higiénikusabb körülmények megteremtésével forgalom-, s így bevételnövelõ beruházást valósítsunk meg.
Jánosi János volt fõépítésszel
közösen leporoltuk a korábbi
vázlattervét s aktualizáltuk
azt. Most a gazdaságossági számításokat végezzük, s ezután a
Városfejlesztési Bizottság javaslatot állít össze a megvalósítás lehetõségeire.

– Van-e jelenleg pályázati
lehetõség a piac-projekt
megvalósítására?
– Egyelõre nincs. A Fõtérprojekthez lett volna célszerû
kapcsolni, azonban a pályázat
kiírói nem szívesen támogatnák a termelõ beruházásokat,
ezért egyéb gazdasági konstrukciók, másutt jól mûködõnek bizonyult gazdasági modellek jöhetnek szóba.
– Hallani olyan véleményeket, hogy a pályázók
magas számából adódó csekély nyerési esély miatt
Aszódnak jelenleg nem érdemes részt vennie jelentõs
összegeket és energiát felemésztõ pályázatokon.
– Én ezt másként látom.
Adott egy pályázati rendszer,
amiben élünk, s mivel egyelõre
nem várható változás, igazodnunk kell ahhoz. Városunk fejlesztése érdekében a pályázati

Aszódi látkép. Kevés a hely a terjeszkedésre
Fontosnak tartom a Békekert és környéke rehabilitációs
programjának elindítását. A
város e része régóta felzárkóztatásra vár. Végre újra van fõépítésze a városnak; Hayde
Tibor szakmai hozzáértését és
hozzáállását figyelembe véve
azt hiszem, ideális partner lesz
egy ilyen komplex program kidolgozásában.
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források kiaknázását is meg
kell kísérelnünk – akkor hajthatjuk nyugodtan álomra a fejünket, ha mindent megtettünk ennek érdekében.
Tudom, mennyi ember tiltakozna – tegyük hozzá jogosan –,
ha meg sem próbálnánk a részvételt a pályázatokon. Felelõsségünk, hogy minden létezõ lehetõséget megragadjunk.
(folytatás a 8. oldalon)
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Utcanévtáblák, piactér, Béke-kert
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új elnökének tervei
(folytatás a 7. oldalról)

Én is olvastam az óvodapályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, hogy jobban be kellett
volna vonni a Városfejlesztési
Bizottságot az elõkészítés szakaszába. Kovács Tamás elnök
urat több alkalommal meghívtam a pályázat elkészítésére
létrehozott ad-hoc bizottságba,
hogy mondja el véleményét.
Sajnos egyszer sem élt a lehetõséggel. Egyébként a képviselõtársaimtól nagyobb támogatásra számítottam a pályázat elõkészítése során.
– Közeledik a Fõtér-projekt beadási határideje.
Hogyan látja a helyzetet?
– Nagyon nehéz erre röviden
válaszolni. Gondoljunk bele:
egy-egy kedvelt hazai város –
például Debrecen, Szeged,
Pécs, Eger – elsõsorban a városközpontja miatt kedvelt az

odalátogatók körében. Egy
rendezett fõtér láttán leginkább az jut az ember eszébe: de
jó lenne itt lakni, nem pedig az:
zökkenõmentesen folyik-e a
szemétszállítás, vagy rendszeresen jár-e a postás? A meszszebbrõl származó, Aszódon
telket vásárolt polgárok közül
többektõl megkérdeztem: miért éppen Aszódot választották?
A megkérdezettek több mint
fele az interneten látott aszódi
felvételek láttán ült autóba, és
amikor a fõtéren meglátta a
kastélyt. (Érdekes – és másutt
is tapasztalható – jelenség: mire az ember a fõtérre ér, elfelejti, hogy a város határát átlépve itt-ott rendezetlen területeket, épületeket látott.)

nél több idõt töltsön el ott az
ember, vásároljon, ami generálja a boltok számát és kínálatát,
a helyi gazdaságot. Más szemszögbõl megközelítve: kialakíthatunk új lakóparkokat, parcellázhatunk építési telkeket,
de újabb vonzerõt kell kialakítanunk ahhoz, hogy ezek az ingatlanok ne 8-10 év alatt, hanem sokkal hamarabb elkeljenek.
– Aszód a környezõ települések közé beszorítva,
kevés tartalék területtel
helyezkedik el. Emiatt
eléggé kedvezõtlen városunk helyzete...
– Én is így látom. A kárpótlás
során lett volna lehetõség ezen
változtatni, de az a hajó már elment. A fõút és a vasúti sínek
A fõtérnek az lenne az egyik szorításában lévõ városrészen,
legfontosabb szerepe, mint ami illetve a Galgán innen (elsõsorpl. egy bevásárlóközponté: mi- ban a védõsávok miatt) se új

lakóövezetet, se további iparterületet nem tudunk nyitni.
Próbáltam nagyobb multicégekkel tárgyalni, a közelmúltban egyikük jelezte is letelepedési szándékát, de 15-20 hektárnyi földigényüket nem tudjuk biztosítani. Emiatt csak kisebb üzemek letelepítésében
gondolkodhatunk.
Aszód pénzügyi gondjainak
megoldását részben a lakosságszám emelése jelentheti. Egyetértek Jánosi János korábbi fõépítésszel: Aszódnak további
800-1000 állandó lakosra lenne
szüksége ahhoz, hogy valamennyi intézménye megfelelõ
szinten kihasznált, s így a kommunális szolgáltatók mûködése is gazdaságosabb legyen.
– Köszönöm a beszélgetést, eredményes munkát
kívánok!
H. Sz.

A Turai Takarékszövetkezet tisztelettel
tájékoztatja a Kedves Olvasókat, hogy

február 20-tól március 31-ig
akciós fogyasztási hitelt hirdet,
ingatlan fedezet nélkül.
A felvehetõ hitel összege: 100.001.-Ft-tól 1.000.000.-Ft-ig.
A lejárati idõ 1-10 év.
A havi törlesztõrészlet 1.000.000.-Ft-ra 10 éves lejárat esetén
15.507.-Ft, ebben az esetben a THM: 15,7151 %.
A hitel felvételével kapcsolatos bõvebb tájékoztatás érdekében
keresse kirendeltségeinket vagy látogasson el
a www.turaitakarek.hu internetes honlapunkra.
A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.
2008. MÁRCIUS
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Aszód volt, van és lesz
A városról, a városközpontról
és a „városközpont-rehabilitációs” pályázatról
Korunk egyik sajnálatos,
egyben veszélyes tendenciája,
hogy a települések centrumai a
közúti forgalom növekedésének valamint a bevásárlóközpontok terjedésének következtében identitásukat is hordozó
belsõségük vonzerejét, gazdasági szerepét elveszítik, veszítenek belõle.
E negatív hatásokra többféle
válasz létezik. A gazdaságilag,
társadalmilag fejlettebb országokban, sok esetben maga a
civil szféra kezdeményezi a városközpontok újraélesztését; a
kevésbé erõs országokban, így
például hazánkban a központi,
illetve az Európai Unió költségvetésébõl igyekeznek finanszírozást találni a megoldásra. Erre kínál lehetõséget a Pest
megyei városközpontok rehabilitációját megcélzó pályázati
lehetõség is, amelyre Aszód
Város Önkormányzata komoly
pályamunkával készül.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres beavatkozás
kulcsa a „hatpontos megközelítés”, amelynek elemei a
szervezés, a helyi gazdaságfejlesztés, az örökségvédelem, a városkép, a közlekedésszervezés és a promóció.
Ezt a megközelítést nevezi az
Európai Unió programozási tevékenységnek, mely a strukturális alapok felhasználásának
is egyik feltétele, így nekünk
Aszódon is ennek mentén kell
kimunkálnunk a városközpont-rehabilitációs tervünket,
amennyiben eséllyel szeretnénk indulni, nyertesei szeretnénk lenni a kiírt pályázatnak.
A pályázaton a Központi Régió következõ települései
indulhatnak:
1. Budapest megnevezett kerületei
2. Pest megye kistérségi központjai, a budapesti agglomerációban lévõ 10.000 fõnél, vala-

mint a megyében található bõvítõ rehabilitáció” címen
25.000 fõnél nagyobb városok. megjelent Pályázati felhívás teÖsszesen 33 település.
kintetében kevésnek bizonyult,
ezért kibõvített akcióterületre
tettünk javaslatot, amely magában foglalja a megnevezett
az eddig elvégzett munkáról
két ingatlan területén kívül a
A „Városközpont rehabilitá- Petõfi utca 1. szám alatti beépíciós” projekt vezetésével a kép- tetlen területet, magát a fõteret
viselõ-testület engem bízott és a közlekedés kérdéskörének
meg. Kezdõ lépésként megala- megoldását. A képviselõ-testükítottam egy szakmai csopor- let a kibõvített akcióterület
tot, akik kvázi bizottságként funkcióbõvítõ rehabilitációját
mûködnek. Tagjai: Bartók tervezési területként elfogadta.
A munka szépségét, egyben
János a gazdasági, Kovács
Péter a mûszaki, Ladócsy Lász- nehézségét is a Korona Ház
ló a mûvészeti kérdésekben mint mûemlék épület rekonstrukciója, egyben a terület mûnyújt segítséget.

Összefoglaló

A Korona Ház a belsõ udvar felõl

A Képviselõ-testület kiírta a
pályázatot, majd kiválasztotta
a városközpont-rehabilitációs
tervek elkészítésére Nagy
Gábor tervezõ mérnököt. Munkáját Mucsiné Jusztin Erzsébet,
Reppert Béla tervezõ mérnökök, Nagy Lajos közlekedésmérnök és dr. Balogh Ágnes
táj- és kertépítõ mérnök segítik. Munkánkban Séllei Zsuzsa mûszaki irodavezetõ és
Hayde Tibor fõépítész is részt
vesz.
A Képviselõ-testület elsõ lépésként megfogalmazta az akcióterületet, amely a Korona
Ház – Városháza épületeire
terjed ki. Ez a megfogalmazott
akcióterület a KMOP-20075.2.1/B a Közép-Magyarországi
Operatív Program „Funkció-

emlékileg védett volta adja. A
tervezési folyamat részét képezte a Korona Ház mûemléki
dokumentálása, amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kért. A dokumentumot
Szõke Balázs mûvészettörténész készítette el, majd a
komplett rehabilitációs tervet a
KÖH által mûködtetett Tervtanács elé bocsátottuk. A Tervtanács a tervet kisebb megjegyzésekkel, javaslatokkal a területileg illetékes felügyelõknek
(Fehér Judit, Zsanda Zsolt) átadva elfogadta.
A tervezés folyamata mellett
a Képviselõ-testület pályázatot
írt ki az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére,
amelynek léte feltétel a pályázatban. Lehetõség volt egyszer-
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re pályázni a Stratégia és a Városközpont pályázatának kimunkálására is. A Képviselõtestület a Bakilex Kft. pályázatát tartotta a legelõnyösebbnek s a legjobbnak, így megbízta az IVS, az Akcióterv és a
pályamunka elkészítésével.
A funkcióbõvítés tekintetében többször egyeztettem a pályázatíró cég képviselõjével,
Vass Gabriellával, valamint
Kovács Lászlóval, az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökével és Eszes Katalinnal, a
Kistérségi Iroda vezetõjével,
továbbá Juhász Bálinttal, az
AKÖTT pályázati tanácsadójával, aki egyben a Pro Régió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Kht. tanácsadója is.
A Városközpont rehabilitációs pályázatunk terveit az Aszódi Tanácsadó Testület elõtt
vitára bocsátottuk. Két, a terveket bemutató tablót nyilvános helyen kiállítottunk, így
biztosítva a nyilvánosság számára is a tervek megismerhetõségét. A rehabilitáció akkori
állásáról a Közmeghallgatáson
is beszámoltam. 2008. február
6-án Hayde Tibor fõépítésszel
átvettük a tervezõktõl a vázlatterv dokumentációját, amely
tartalmát tekintve a következõ: Összefoglaló, Korona Ház,
Építészettörténeti tudományos dokumentáció, Statikai és
talajmechanikai szakvélemény,
Szakági tervek, Rajzi dokumentáció.
Gazdasági szakemberek bevonásával készül az önerõ fölmutatásának kimunkálása. Elsõrendû feladatunknak tekintjük, hogy az önerõt fölmutassuk, s ne (csupán) a kötvényt
nevezzük meg az önerõ biztosítójaként.
(folytatás a 10. oldalon)
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Kiemelendõnek tartjuk,
hogy a városközpont rehabilitációt a funkció bõvülése tükrében kell értelmeznünk. Ezzel
párhuzamosan ki kell nyilvánítanunk, hogy a funkció bõvítését a városfejlesztés stratégiai
kérdéseként kezeljük. Másként fogalmazva ki kell jelentenünk, hogy a megnevezett
funkciók mint a jelenlegi város
által ellátott funkciók bõvítményei, a kistérségi központi
lét erõsítését, a város gazdasági
életének frissítését, a kistérségi-városi közmûvelõdés minõségi javulását, a civil élet
színvonalának emelését, az
esélyegyenlõség létének növelését szolgálják.
A pályamunkában megnevezendõ funkcióbõvülést a következõ módon tervezzük: [[[
A jelenleg is a városban mûködõ intézményeket itt, a központban koncentrálnánk. Itt
alakítanánk ki a Kistérségi Irodát és szükséges helyiségeit; a
házasságkötõ termet és a
GAMESZ irodáit. Fizikailag ez
a Petõfi utca 1. szám alatt lévõ
foghíj, a Városháza bõvítése,
valamint a jelenlegi tekepálya
területének beépítése által
tervezett.
Megkezdtük az egyeztetést a
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
igazgatójával, Vass Istvánnal
egy kihelyezett ügyfélszolgálat
kialakítása tekintetében. Tervezzük kisebbségi irodák –
ruszin, szlovák – kialakítását,
amelyet a város önkormányzatának biztosítania is kell.
Különbözõ tanácsadásokat,
szolgáltatásokat tervezünk ide
szervezni, amelyek a következõk: pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás; fogyasztóvédelmi tanácsadás, egyeztettük a Fogyasztóvédelmi
Egyesület elnökével, Selmeczi
Balázzsal; családsegítõ szolgálat; felnõttképzési iroda – élethosszig tartó tanulás (egyeztettük több felnõttképzéssel foglalkozó céggel); krízisközpont
(megelõzés, tanácsadás) létesítése; vállalkozásfejlesztési iro-

da; vállalkozások indításával/
mûködtetésével kapcsolatos
tanácsadás; pályázati és hitellehetõségekrõl folyamatos tájékoztatás/tanácsadás; vidékfejlesztés; mezõgazdasági termelõk/kiegészítõ mezõgazdasági
termelést folytatók információs központja; falusi turizmus
támogatása – egyeztetve a Falusi Turizmus Szövetségével.
Mindezen hivatalok, szolgáltatások a Városháza jelenlegi
szolgáltatásaival, illetve a
Kormány által a késõbbiekben

értéke? Milyen a település imázsa és hogyan lehet azon javítani? Néhány további fontos kérdés: Miért ott van a város, ahol
van? Melyek a legrégibb épületek? Mivel foglalkozott eredetileg a lakosság? Mikor növekedett meg a lakossága és ez
minek tulajdonítható?
A kérdések megválaszolásához ismernünk kell városunk
történetét, különösen a meghatározó fontosságú eseményeinek történetét, s meg kell
értenünk a lényegét!

matosan lakott volt, elsõ írásos
említésére 1401-ben került sor.
A mai értelemben vett fejlõdésnek akkor indult, amikor
Podmaniczky János Aszódra
nõsült és itt alakította ki birtokközpontját. Kastélyt, templomot épített, iskolát alapított,
tisztes urasága volt a magyar
lakosságnak, befogadta a Felvidékrõl vele érkezõ szlovákokat,
a Birodalomból német iparosokat hívott be, továbbá befogadta az elsõsorban Morvaországból érkezõ zsidókat. 1761-ben
Aszódnak mezõvárosi kiváltságokat (például vásártartási jogot) szerzett, majd fiai, akik
tovább erõsítették a Podmaniczky-birtokot, 1782-ben a császártól bárói koronát érdemeltek ki. Aszód mindig meghatározó közlekedési, kereskedelmi
és kisipari központja volt a környéknek, így az Aszódi Járásnak is, jelenleg pedig az Aszódi
Kistérség Önkormányzatai
Többcélú Társulásának is központi helye.
Három kulcsfogalom olvasható ki Aszód történetébõl:

az Önkormányzatunkra tervezetten átruházandó és a Korona Ház közmûvelõdési feladatellátásával együtt határozzák
majd meg Aszód város központjának strukturális fölépítését, egyben a minõségét.

Miért van szükség
városközpontra?
Tegyünk föl elõször néhány
fõ kérdést: Mi Aszód lényege,
szerepe? Hogyan hagyományozható ez tovább? Mi Aszód

Aszód területe a csiszolt kõkortól kezdve kereskedelmi útvonalak metszéspontjában fekszik. Itt haladt át a déli tengerektõl észak felé haladó, elsõsorban kagylót, kagylóból készült ékszereket szállító spondylus kagyló útja, valamint a
kelet felõl nyugatnak tartó, s
elsõsorban a Tokaj-Hegyalján
bányászott, könnyen megmunkálható kõzetet, s az abból készült eszközöket szállító kereskedelmi útvonal, az obszidián
útja. A terület kisebb-nagyobb
idõszakoktól eltekintve folya-
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1. Térségi központiság.
Aszód évezredes, így természetes kereskedelmi, közlekedési
útvonalak metszéspontjában
fekszik. Postakocsi útvonal vezetett keresztül Aszódon, s jelenleg is fõút, fõközlekedési
vasútvonal halad át városunkon. A középfokú oktatás Aszódon majd három évszázados
múltra tekint vissza, ma a hatezer fõs városban két középiskola mûködik. Aszód közigazgatási központ volt, s ma is
az. Okmányiroda, Kistérségi
Gondozási Központ, Gyámhivatal, térségi mûszaki iroda
mûködik.
2. Kereskedelem. Hasonlóan Gödöllõhöz és Hatvanhoz,
Aszód is rendelkezett a XVIII.
századtól mezõvárosi kiváltságokkal. A vásárok a XX. század
elejéig a fõtéren zajlottak. A
környéken egyedülálló módon
maradt meg a zártsorú fõutca,
ahol a kiskereskedelem a
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XVIII. századtól a virágzásnak
indult Podmaniczky-birtokközpont másik gazdasági motorja volt. A fõutca ma is Aszód
egyik fõ értéke.
3. Befogadás. A Podmaniczkyak gazdasági sikerüket
vallási türelmüknek is köszönhették. Városépítészetileg igen
érdekes az a háromszög,
amelynek középpontjában, szívében áll a kastély, az Aszódon
található legértékesebb épület.
A háromszög alapjának egyik
csúcsán, a „Tabán téren” áll a
római katolikus templom, a
másik csúcsán, a Petõfi utca –
Mozi-köz sarkán állt a zsinagóga, s a háromszög csúcsán, a
domb tetején áll az evangélikus
templom. Ez az egyensúlyban
lévõ szakrális háromszög alkotta hosszú ideig a központiságból fakadó, kereskedelmi szerepet ellátó településen a kohéziót. Majd a XX. század közepén Aszódon építették föl az
Ipari Mûszergyárban dolgozók
lakásait, s itt leltek otthonra az
aszódi laktanya hivatásos katonái is, akik hasonlóan a korábbi
befogadottakhoz, integer részét
képezik városunk lakosságának. A befogadások következtében rohamosan gyarapodott
városunkban a lakosság létszáma.
Az örökség nem csupán a
régi dolgok összessége, általában mindaz, ami egy helyet eredetivé, egyedivé, különlegessé
tesz. A tájkép, a lakosság, a kultúrtörténet, a korábbi aszódiak
életvitelének emlékei, s mindaz, ami a múltból a jelenben

tovább él, esztétikai, tudományos és társadalmi értelemben
egyaránt.
Aszód nagyságához képest
nagyon sok mûemlékkel, más
különleges értékkel rendelkezik. Csehországban a mûemlékekben ilyen gazdag településeket mûemlék rezervátumokká nyilvánítják. Vegyük számba: Podmaniczky-kastély és
park, evangélikus és római katolikus templom, a Petõfi Múzeum épülete, a Javító Intézet
épületegyüttese, a Schossberger-mauzóleum és temetõ, a
Millenniumi Kapu.
Komoly épített és eszmei értéket képvisel a két gimnázium, a zártsorú fõutca és a fölötte emelkedõ domboldal girbegörbe utcácskáival, a Mûvészeti Iskola, a Könyvtár, a Szakorvosi Rendelõintézet és a Tüdõgondozó.
Aszód kellemes, lankás domborzata, a dombok tetejérõl kinyíló panoráma a magyarázata
annak, miért is szeret itt élni az
ember évezredek óta. A városunkban kialakítható tavak (a
Szilosi-tó, a sportpályán lévõ
tocsogó és forrás) lehetõsége, a
Nagyvölgy és a Galga-part, jelenleg ugyan kihasználatlan,
de meglévõ természeti értékeink.
A legnagyobb érték mégis az
aszódi ember! Környékünkön
több kompakt, homogén lakosságú település létezik. Ilyen a
többi között például Kartal,
Iklad, Galgahévíz, Hévízgyörk,
Bag. Szoktuk is mondani, hogy
„A kartaliak jókezû mesterek”,
„Az ikladiak összetartanak”.

„A hévíziek rengeteget dolgozAz aszódi élet
nak, fóliáznak.” „A bagiak kiújraélesztése a
váló zenészek.” De azt is mondjuk, hogy ezzel szemben „Az
városközpontaszódiak valahogy mások!”
rehabilitáció
Igen, mert az aszódiakban ninmegvalósításán
csen meg az a lakossági homogenitásra jellemzõ kohézió, ami
keresztül
a kompakt lakosságú környezõ
településekben megvan. PonAz újraélesztésre tett várostosan a lakosság heterogenitá- központ-rehabilitációs prograsa adja Aszód igazi értékét!
mot a „HATPONTOS MEGKÖZELÍTÉS” metodikája
Ez az a pont, ahol az imázs alapján építjük föl (a pályázat
kérdésére kell válaszolnunk. leadási határideje: 2008. április
Aszód imázsa a központiságból 25.). A lényeg, a hely (városköz(is) fakadó, városi környezetet, pont, kvázi „akcióterület”) álígy iskolát, üzleteket kínáló, tal kínált lehetõségek felismeépített örökségben gazdag, pol- rése és annak kidolgozása,
gári létet biztosító közege a II. hogy miként õrizhetõ meg a kövilágháború kitöréséig termé- zösség integráns részeként, s
szetes fejlõdés eredményeként illeszthetõ be a program a vámegvolt. Nem kellett megte- ros korábban organikus, ám
remteni, organikusan kifejlõ- megszakadt fejlõdésének jelendött. Majd jött a háború, a há- kori folytatásaként!
ború után a fél évszázados
A kimutatottak alapján kiinkommunista diktatúra, ami a dulnunk abból kell, hogy Aszód
meglévõ világot egy másik térségi központ, amely oktatáirányba vitte tovább. Ma már si, kiskereskedelmi, szolgáltaminden józan gondolkodású tói, egészségügyi aspektusokember látja: az az út vakvágány ból tevõdik össze, s amelyet átvolt, s Aszód mellett több száz hat a mûemlékekben, építészehasonló fejlõdésû település osz- ti alkotásokban gazdag örökség
tozik sorsában. Ennek fölisme- fizikai és szellemi közege. Ezen
rése elengedhetetlenül szüksé- komplexitáson építhetõ föl a
ges ahhoz, hogy Aszód imázsát városunk fejlõdését meghatáújrateremtsük, újraélesszük a rozó imázs.
szunnyadó értékeinket, magát
Az imázs talán a városfejleszaz aszódi életet. Visszatérés az tési tevékenység legfontosabb
organikus fejlõdés útjára, ez az tényezõje. Az imázs kapcsolódelõttünk álló munka lényege. hat egy fontos történelmi eseEnnek a munkának a megvaló- ményhez, személyhez, jó feksítására teremt lehetõséget a véshez, a várost jellemzõ attipályázat által elnyerhetõ más- tûdhöz, esetünkben a Podmafélmilliárd forint vissza nem niczkyakhoz, a befogadáshoz.
térítendõ támogatás.
Ezek újra felfedezése alapul
(folytatás a 12. oldalon)
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szolgálhat ünnepségek megrendezéséhez, elõsegítve a lokálpatriotizmus megerõsödését és a gazdaságfejlesztést.
(Ebbõl a gondolatból kiindulva
készítettem el tavaly Odler
Zsolt és Gyõrfi János segítségével a Podmaniczky Napok rendezvényének tervezetét.) A
fesztiválok, karneválok, utcai
vásárok és más különleges események egyértelmûen az arculat megerõsítésének fontos eszközei: megmutatják az embereknek, hogy a városközpont
olyan hely, ahol jó lenni! Az
ilyen helyen kell lennie egy
térnek, ahol méltó módon tud
megjelenni elsõsorban a város,
de a kistérség különbözõ társadalmi közönsége is. Ez a hely
a Korona Ház (volt Tiszti
Klub). A Korona Ház a város
közmûvelõdésének tervezett, a
város Mûvelõdési koncepciójában megfogalmazott központi színtere, ahol egy színházi
elõadásokra is alkalmas bálterem, valamint a bálokat, egyéb
közösségi rendezvényeket kiszolgáló, egyben a helyiek, környékbeliek, turisták igényét is
kielégítõ étterem mûködik. A
Korona Ház a városközpont,
így a város nevezetessége lesz.
Lehet, hogy elsõre furcsán
hangzik, mégis így van: a települések legfontosabb valutája a
mosoly! Minden a mosollyal
kezdõdik. Ahol jókedvûek az
emberek, ott jó élni, oda szeretnek járni, ott szívesen dolgoznak, szívesen szórakoznak, ott
szívesen áldoznak a közösségért. De a mosoly úgyszintén in-

dukálja a beköltözést, az idetelepülést. (A lélekszám növelése
egyben a forráshiány leküzdésének egyik lehetõsége is, ami
Aszód városát másfél évtizede
akadályozza a fejlõdésben! Az
elmúlt években, sajnos most is,
hiányzik a mosoly!)
A regionális központok fõ
jellemzõi az egyedi arculat, a
központi, frekventált hely, vonzó választék, jó minõségû szolgáltatások, az üzletmix, azaz a
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó üzletek összetétele,
mennyisége, minõsége, vonzáskörzete. Ebben benne van a
kistérség és a város által nyújtott szolgáltatások kínálata is!
A városközpont-rehabilitáció –
gazdasági aspektusát tekintve
– az aszódi üzletmix minõségét
megtartó projekt is egyben. Az
alapokkal rendelkezünk, most
a felépítményre kell koncentrálnunk! A regionális központ
imázsa számos tényezõnek az
eredménye. Függ a vállalkozások életképességétõl, az elérhetõ javak és szolgáltatások körétõl, az áraktól, a terület vizuális
képétõl, a városban élõk kötõdésétõl, törõdésétõl. Minél több
funkciót alakítunk ki a leendõ,
új épületeket is létesítõ, esztétikailag vonzó városközpontban, annál több ember fog
Aszódra jönni ügyeit intézni.
Aki ügyet intéz, szeret mást is
egy füst alatt lebonyolítani, ez
pedig a kínálat függvénye, ami
Aszód esetében a gazdag üzletés hivatali struktúra. Figyelembe kell venni továbbá azt a
tényt, amit felmérések bizonyítanak: az embereknek egyálta-

lán nem mindegy, milyen környezetben vásárolnak, költik el
a pénzüket. Ahol nem fordítanak gondot a környezetre, az
emberek egyedül vásárolnak és
kizárólag azt veszik, amire
szükségük van. Gondos környezetben az emberek szeretnek párban vásárolni, s olyankor megvásárolnak olyan dolgokat is, amire nem feltétlenül
van szükségük. Korunk vásárlója minden ügyét ott intézi,
ahol minden szolgáltatást egy
helyen megtalál. Fontos, hogy
ott parkolni is tudjon. Ezért is
szükséges a biztonságos, könynyen megközelíthetõ, közelben
lévõ parkoló kialakítása.
A városközpont forgalma
magában foglalja a közút forgalmát, a tömegközlekedést és
turizmus forgalmát, a gyalogosokat, kerékpárosokat, a parkolást és a kiszolgáló (teher)forgalmat. A közúti forgalom
mint átmenõ potenciális vásárlóerõ és az út melletti kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek szoros szimbiózisban vannak. A lényeg a konfliktusok kiiktatása helyett
azok eltûrhetõ szinten való menedzselése. Ezt a célt hivatott
szolgálni a kéreg alatti parkoló
és egy tervezett buszparkoló.
Köztudott, hogy a parkolóhelykeresés és a parkolási manõverek akadályozzák, veszélyeztetik a közút forgalmát. Letisztult formájú parkolók kialakítása a legfontosabb. Következésképpen a városközpontban
csökkenteni kell a gyalogosok,
kerékpárosok és a gépjármûvek közti konfliktust, egyben

valamennyi résztvevõ biztonságát növelni kell. Ezt a célt
szolgálja a fõtérrõl kizárt forgalom és közlekedési irányok (fõtérrõl ki és a tér felé közlekedés) kiszervezése a csomópontból.
A városközpont-rehabilitációs program olyan lehetõség,
amely alapvetõ, mindenki számára pozitív változásokat hoz
az elkövetkezendõ években.
Egy olyan program, amire érdemes áldozni. Aszód központjának ilyen mértékû rehabilitációja komoly léptékû gazdasági, kulturális és társadalmi fejlõdést eredményezhet, amely
kihatással lesz a központ közvetlen környezetének, az egész
városnak, talán az egész kistérségnek a megítéltségére, de
ami a legfontosabb: mindanynyiunk mindennapjaira, gondolkodásunkra, magán- és közéleti szerepvállalásunkra, az
életünkre. A megváltozó szemlélet megváltozó viszonyokat
teremt, s a pozitív irányban elmozduló viszonyrendszerek
növekvõ városi kohéziót eredményeznek, amely a jövõbeni
fejlõdés záloga. Ha ezt megvalósítjuk, elértük a városközpont-rehabilitáció igazi célját!
Asztalos Tamás
Irodalom:
Fõutca Kézikönyv.
Pro Régió Ügynökség, 2002
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A Többcélú Társulási Tanács február 20-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a 2008.
évre vonatkozó költségvetést.
A tervezett bevételek összege
116,9 millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (82,2 millió Ft), az önkormányzatoktól és egyéb szervektõl átvett pénzeszközöket
(33,6 millió Ft), valamint a saját
mûködési bevételt (1 millió Ft).
A fõbb kiadások a következõkbõl tevõdnek össze: a Társulás munkaszervezete személyi és dologi kiadásaira 35,1 millió Ft, (ebbõl a belsõ ellenõrzési
feladatok ellátására 11,2 millió
Ft), az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûködésére 36,9 millió Ft, a Társulás
által ellátott közszolgáltatási
feladatok kiadásaira 44,9
millió Ft.
A tavalyi évhez képest mind
a bevételeink, mind a kiadásaink megnövekedtek, melynek
oka a közösen ellátott feladatok bõvülése.
Következõ napirendi pontként a Tanács a 2007. év IV. negyedévi pénzügyi elõirányzatának módosítását tárgyalta. A
módosítás oka egyrészt a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás támogatásáról és a közoktatási intézményfenntartó társulások feladatainak támogatásáról való részleges lemondás, másrészt a központi támogatás növekedése. A költségvetési fõösszeg így 166.021.028 Ftról 168.471.303 Ft-ra módosul.
A Pénzügyminisztérium elkészítette a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és
besorolási rendjét, melynek következtében megváltozott az
Aszódi Kistérségi Iroda és a
Pedagógiai Szakszolgálat TEÁOR besorolása is. Az új TEÁOR besorolásokat az alapító
okiratokban is meg kell jeleníteni. Az alapító okiratok módosítását a Társulási Tanács elfogadta.
Kartal Nagyközség Önkormányzata kifejezte csatlakozási szándékát a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi
szintû szervezését szabályozó
megállapodáshoz a logopédiai

feladatellátás tekintetében is.
A helyi sajátosságok figyelembevételével készült el a feladatellátás 2008. évi szervezésére
vonatkozó kiegészítõ megállapodás, melyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.
A Társulási Tanács elfogadta
az Aszódi Kistérségi Irodában
2007. évben végzett ellenõrzésekrõl szóló összefoglalót. Az
elmúlt évben megtörtént a
Társulás/Kistérségi Iroda és a
Pedagógiai Szakszolgálat
szabályzatainak vizsgálata, valamint a Pedagógiai Szakszolgálatnál két külsõ ellenõrzés is
történt (Pest Megye Önkormányzata az általa nyújtott támogatás felhasználását ellenõrizte, a Prekog Pedagógiai
Szolgáltató Intézet pedig a
Szakszolgálat mûködésének
szakmai átvilágítását végezte).
A Tanács elfogadta a Társulás 2007. évi tevékenységét
részletezõ beszámolót, mely
tartalmazza a Társulás keretében végzett feladatok szakmai
összefoglalóját, valamint a
Tanács munkájáról szóló összesítést. Eszerint a Tanács 2007ben 11 alkalommal ülésezett,
összesen 72 határozatot hozott.
Kistérségi szinten ellátott
közszolgáltatások közé tartozik a közoktatási, szociálisgyermekjóléti, valamint a belsõ
ellenõrzési feladatok ellátása.
Közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek eleget
téve a Társulás elkészítette a
kistérségi közoktatási intézkedési tervet; nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást biztosít
a társult településeken élõ
gyermekek részére, valamint
koordinálja az önkormányzatok és oktatási intézmények
tanügy-igazgatási tevékenységét.
A szociális és gyermekjóléti feladatok közé tartozik a
gyermekjóléti feladat, a családsegítés, a házi segítségnyújtás,
és az idõsek nappali ellátása,
melyeket intézményfenntartó
társulás útján lát el a Kistérségi Gondozási Központ. Vannak
azonban feladatok, melyeket

ellátási szerzõdéssel látnak el
különbözõ intézmények. Ilyenek a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a fogyatékosok
nappali ellátása.
Folyamatban van a kistérség
szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának, egészségtervének és közkulturális stratégiájának kialakítása.
A leginkább szerteágazó feladat a területfejlesztési feladat. Elkészült a Kistérségi Cselekvési Terv, amely a megvalósítás tervezett idõpontja szerinti sorrendben tartalmazza a
kistérségi és települési projekteket. Sikeresen lezajlott a hét
hónapos közmunka program,
és fontos elõrelépések történtek a felszíni vízelvezetés megoldásával kapcsolatosan.
Összegzésként elmondható,
hogy a többcélú kistérségi társulás révén lehetõség nyílik a
közszolgáltatások magasabb
szintû ellátására, az erõforrá-

sok hatékonyabb felhasználására. Az elmúlt év tapasztalatai
bizonyítják, hogy a többcélú
kistérségi társulás alkalmas a
kötelezõ és az önként vállalható önkormányzati feladatok
gazdaságos és hatékony ellátására.
Elkészült a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elsõ munkaanyaga, melyet a Tanács elfogadott,
és a kistérség településein március végéig szakmai vitára bocsátott.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu)
Ruszkai Anna
kistérségi referens

Csoportos meditációk folyamatosan:
fõként az Atyai energiákkal – szeretet, béke,
harmónia – valamint gyógyítás, stresszoldás,
õrangyalunk megismerése

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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Tények a Tiszti Klubról és egyebekrõl
Buzás János polgármester válasza Sztán István levelére
Sztán István úrnak az Aszódi Tükör elõzõ számában megjelent érzelmi kirohanásaira,
az olvasókat félrevezetõ, olykor
gyerekes vádaskodásaira, a valóságot nem tükrözõ leírásaira
néhány ténnyel szeretnék válaszolni. Örvendetes, hogy Sztán
István egykori városatya ismét
foglalkozik a városban zajló
eseményekkel; tette ezt akkor
is, amikor megválasztott önkormányzati képviselõként
dolgozott Aszódért. Tehetné
ezt most is hivatalosan, ha vállalta volna a képviselõi mandátumot, mert azért ismerjük el:
az meglett volna, bár azt többen kevésnek vélik/vélték. A
vezetés ma már nem mûködik
parancsszóra, a cselszövés, az
önös érdekbõl való hatalomszerzésre utaló vádak mellett
viszont egyre jobban hallani lehet a városban: Valami készül!
Lemondatjuk! Lemondatják!
Véleményét meghallgattam,
de visszautasítom úgy a magam, mint képviselõtársaim
nevében.
Következzenek a tények. A
Tiszti Klub átadási szerzõdését
a HM és jogutód szervezete intézte és intézi. Az önkormányzat a ma napig nem kapott a
tulajdon átadásáról szerzõdéstervezetet, bár többször kérte
azt. A város 2006 januárjában
szerzõdést kötött mind a Tiszti
Klub, mind a Nõtlen Tiszti
Szálló bérletérõl – annak reményében, hogy a tulajdonba ke-

rülés minél hamarabb megtörténik, annak a személynek a javaslatára, akit az akkori képviselõ-testület megbízott/megkért a tulajdon mihamarabbi
megszerzésének segítõ közvetítésére. A végsõ határozat tavaly év végén született meg a
tulajdonba kerülés megvalósulásáról.
A „Kit érdekel a Tiszti Klub?”
fõ kérdésre válaszolva: Úgy
gondolom, akik látták az elõzõ
testületi üléseket, választ kaptak erre: a város vezetését igen!
Az azért még hozzátartozik,
hogy az akkori HM-vagyon
visszaigénylõi közül információink szerint mindeddig csak
Aszód városa nem ismerhette
meg az említett tulajdon-átadási szerzõdést.
A laktanya megigénylését
kétszer utasította el a Honvédelmi Minisztérium, míg a
Nõtlen Tiszti Szállót zártkörû
versenytárgyaláson kívánja értékesíteni, ám ennek idõpontja
még nem ismert. A Podmaniczky-kastélyt svéd befektetõk vásárolták meg – hosszú utánjárás után – a Magyarországi
Evangélikus Egyháztól. Tavaly
többször folytattunk tárgyalásokat a befektetõkkel, késõbb
Asztalos Tamás vállalta a kapcsolattartást. A kastély tulajdonának megszerzése óta a befektetõk e-mailben jelezték:
mihamarabb munkához látnak, ám személyes találkozóra
azóta nem került sor.

Aszód, Érdy J. u. 21.

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

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

A Tanácsadói Testületet a
Narancs-frakció kezdeményezésére, nagy részben az általuk
javasolt névsort kiegészítve
hoztuk létre. Megbeszéléseik
nem titkosak, ezekrõl bizonyára jegyzõkönyv készül, amit
annak vezetõjétõl kérhet számon. Egyébként biztosan Ön is
emlékszik arra, hogy személyesen kértem a közremûködését,
amit személyes okokra hivatkozva nem fogadott el.
Ad-hoc bizottságot három alkalommal alakított/választott
a képviselõ-testület: intézményvezetõi pályázat elbírálásánál, takarékossági intézkedéseknél, a Szakorvosi Rendelõintézet mûködésbe történõ
kiadásának elõkészítésénél és
a Központi Orvosi Ügyelet pályázati feltételeinek szakszerû
elõkészítése ügyében. Zárt ülésen a képviselõ-testület 37 alkalommal tárgyalt/szavazott,
aminek 2,7 %-ában üzleti okokra hivatkoztak az érintettek, a
fennmaradó közel 97% esetében a törvényi elõírásoknak
megfelelõen zárt ülésen kellett
a napirendet megvitatni.
Tisztelt Sztán úr, nagyon
örülök, hogy továbbra is foglalkozik városunk ügyeivel. A
megalapozatlan információkra
épült gondolatokkal viszont a
jövõben nem kívánok foglalkozni.
Tisztelettel:
Buzás János
polgármester

Filmbemutató
A Közmûvelõdés Otthona
szeretettel vár minden érdeklõdõt március 17-én 17 órai kezdettel az Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziumának
dísztermébe az
Adjátok vissza
a hegyeimet!
címû magyar film aszódi díszbemutatójára. A filmet rendezte: Koltai Gábor. A vetítés elõtt
Dr. Takaró Mihály irodalmár
tart elõadást.

APRÓhirdetések
Hatvan szélén, nagy telken,
régi kis ház eladó! Ár 4,5mFt.
T: 06-20-261-3178
ELADÓ Aszód központjában
tégla építésû társasház földszinti lakása. 62nm-en 2 és fél
szoba összkomfort, rendkívül
alacsony rezsiköltség. Irányár:
9.800.000.-Ft. T.: 06-20-9217237
Fejlesztõ-szakirányú óvodapedagógus 7 éves korig – részképességzavar (beszéd, figyelem
stb.) fejlesztését vállalja: hétvégén is, gyermekfelügyelettel is.
Tel.: 06-70-634-1306

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem és
édesapánk,

Mlinárcsek Pál

temetésén osztoztak soha el
nem múló fájdalmunkban.
Felesége, lányai és családjuk

Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
Hidraulika
munkahengerek,
sebváltók,
motorok
fejújítása
garanciával!
Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)
GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft.
2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 28/500-450 Mobil: 06-20-9416-533,
06-20-9111-104, 06-20-9788-677 e-mail: zolakft@freemail.hu
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Egy hányatott sorsú emlékmûrõl
„A könyveknek megvan a
maguk sorsa” – mondja egy
latin szállóige. És mi hozzátehetjük: nem csak a könyveknek, hanem a szobroknak, emlékmûveknek is. Nem csupán
országosan, hanem aszódi méretekben is.
Egy fiatalon elhunyt aszódi
szobrászmûvész, Morzsa-Morhardt Gyula alkotásáról van
szó. Arról, amelyik a város fõterén állt sokáig, majd – vélhetõleg valakinek/valakiknek
csípte a szemét – elkerült a térrõl, talán a tanácsház udvarára, s helyére a Szárnyas Niké
névre hallgató modern szobor
került. Olyan szobor, amely
Aszódtól idegen volt. A lakosok
egy része nem is értette a szobor jelképes jelentését, többségük nem is tudta elfogadni,
megszeretni.
A rendszerváltozás hajnalán
a város polgárainak követelésére az emlékmû – kissé megváltozott formában, de elfogadható változásokkal: odébb vitték, nem került vissza a kerítés,
az elveszett kard helyett feszület és menóra került a függõleges oszlopra – visszakerült a
térre. Akkor azt hittük, végleg
ott marad. De már az 1994-98
közötti önkormányzati ciklus
idején megszólaltak azok a szirénhangok, amelyek arról szóltak, hogy az emlékmûvet ki kell
vinni a temetõbe. (Az egyik, akkor befolyásosnak számító
képviselõ valahogy így fogalmazott: „Majd amikor kiviszszük az emlékmûvet a temetõbe...” Fel sem merült benne,
hogy errõl a kérdésrõl egyedül

az önkormányzat nem dönthet, ebben az ügyben meg kell
kérdezni a lakosságot is!)
Amikor az emlékmû a térre
került, az a tér még a piac- és
vásártér funkcióját is betöltötte. Valószínûleg azért volt a tér
sarkán, hogy minél kevesebb
hasznos helyet foglaljon el. A
kerítés pedig azt a célt szolgálta, hogy a legelõre naponként
kihajtott állatok ne járkálják
össze, ne piszkítsák be az emlékmû környékét.
Most ismét napirenden van
az említett mûalkotás ügye. A
fõtér többedik átrendezésének
részeként, s azzal összefüggésben is, hogy befektetõre talált a
kastély is. Az emlékmû – ez
kétségtelenül igaz – túlságosan
uralja a teret. Nagyon takarja a
kastélyt is, márpedig a barokk
kastélyokat nem volt szokás
semmivel eltakarni. A kastély
udvarán található fák is az elhanyagoltság következtében
nõttek meg. Amíg iskola mûködött az épületben, valójában
senkit sem zavartak. Sõt még
árnyékot is biztosítottak a gyerekeknek.
A fentiek alapján megértem
azokat, akik el akarják költöztetni az alkotást, de azzal semmiképpen nem tudok egyetérteni, hogy a temetõben vagy a
temetõnél akarják elhelyezni,
az ellen pedig egyenesen tiltakozom, hogy az emlékmûegyüttest megbontsák, s egymástól elválasztva helyezzék el
egyes részeit. Ez tiszteletlenség
lenne az alkotómûvésszel
szemben. Többet mondok:
barbárság!

Ez az emlékmû köztéri mûalkotás. A városon belül van a
helye! Tudom, nem könnyû helyet találni neki. De kell lennie
elfogadható megoldásnak. Azt
is tudom, hogy sokan az én ötletemnek sem fognak örülni. Szívem szerint a katolikus templom mellé, a lebontott kisbolt
helyére tenném. Nem takarná
el igazán a templomot, mert a
félköríves rész a Szent Imre
utcai kerítés vonala környékén
lenne, s a magasba emelkedõ
oszlop nem olyan óriási nagy.
(A bolt is akkor takarta el a
templom épületét, amikor magasított tetõ került rá!) Igaz, a
templomba járók nehezebben
fognak tudni parkolni – jómagam is –, de addig is parkoltunk
valahogy, amíg ott volt a bolt!

Helyesbítés(ek)

versének folytatását kellett
megfejteniük.

Februári számunkban több
sajnálatos hibával találkozhatott a figyelmes olvasó. Az Önkormányzati hírekben tévesen
közöltük Cser László egykori
aszódi gimnáziumigazgató nevét. A rejtvényfejtõknek ezúttal még egy talány jutott: bár az
idézet ezúttal lemaradt, a fõsorokban Gárdonyi Géza egyik

Kóruspróba
a Csengey
iskolában

A rendõrségi hírekben egy, a
Kakashegyen akcióba lépett
besurranó tolvaj ténykedésérõl
is írtunk, aki – a téves adatAz Aszódi Zenei Tagozat Régi
közlés nyomán megjelent ita- Diákok Kórusa március 29-én
lok helyett – iratokat vitt el a (szombaton) 10-tõl 12 óráig tart
helyszínrõl.
próbát a Csengey Gusztáv
Általános Iskolában.
A hibákért szíves elnézésüTarr Gábor
ket kérjük.
szervezõ tanár

Ne feledjük azt sem, hogy a
mûalkotás kegyeleti emlékmû.
Ha érdemtelenül bánunk vele,
sérti azok emlékét is, akiknek a
nevét a rajta levõ felirat õrzi. És
nem becsüljük meg a mûvész
emlékét sem eléggé.
Az is lehet, hogy egyesek nem
tartják mûvészi szempontból
elég szépnek az emlékmûvet.
Ne feledjük: minden kornak
megvan a maga ízlése. Lehet,
hogy az sem fog mindenkinek
tetszeni az utánunk következõ
generációk tagjainak, amely
dolgokat mi hagyunk magunk
után. S csak akkor remélhetjük, hogy tisztességesen bánnak velük, ha magunk is tisztességgel viseltetünk elõdeink
munkáját illetõen.
Hõnig Antal
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Csengey-iskola:
felvételi,
beiratkozás
Felvételi meghallgatás az
ének-zene tagozat 1. osztályába: március 26. szerda 15tõl 18 óráig. Pótmeghallgatás:
március 28. péntek 17-tõl 18
óráig.
A leendõ 1. osztályosok
beiratkozása: április 9. szerda 16-18, április 10. csütörtök
16-18 óra, április 11. péntek 815 óra.

ASZÓDI
TÜKÖR
már azis!
iwiw-en
Dr. Masznyík Ildikó
fogorvos rendelési ideje:
Domony község
lakosságának ellátása:
Március 13. (csütörtök)
14.00-17.00
Március 20. (csütörtök)
14.00-17.00
Április 1-tõl:
Hétfõ: 8.00-14.00
Szerda: 14.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

Magánrendelés:
Márciusban:
Március 18. (kedd) 1400-17.00
Április 1-tõl:
Kedd: 14.00-18.00
Csütörtök: 8.00-14.00
A rendelõ telefonszáma:

(28) 500-141
Címe:

Aszód, Falujárók útja 5.
(a lakótelepi óvoda mellett)
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Húsvéti gondolatok
dekelné az egész kérdés, de ez
csak a látszat. Sokakat az tántorít el a feltámadás megvallásától, mert lehetetlennek tartják, hogy Isten ennyire törõdjön
velünk. Mások úgy vannak
vele, hogy történelmi érdekességnek tekintik és nem többnek. De vannak olyanok is,
akik roppant kényelmetlennek
érzik az egyház régebbi szóhasználatát, mely szerint a halálban kettéválik a test és a
lélek. Ne feledjük azonban,
hogy amit Isten egynek alkotott,
Ha nem fogadjuk el a feltá- nevezetesen az emberi test és
madást, akkor a halál, mint leg- lélek, az soha nem esik szét.
nagyobb rejtély, magyarázat
nélkül marad, ha viszont elfoA halál pillanatában emberi
gadjuk, most még felfoghatat- szellemünk és énünk leteszi a
lan távlat nyílik meg elõttünk. testet, mint elhasznált ruhát,
Hogy mennyire nem közömbös és új ruhát kap, mégpedig a feldolog ez, nézzünk körül, meny- támadt testet. Ez az átalakulás
nyi embertársunk keres ön- viszont nem tudjuk, milyen
megváltó tanokat, vagy egysze- hosszú, földi világunkból nézve
rûen úgy tesz, mintha nem ér- azt mondjuk, hogy amikor a

Jézus feltámadását az Egyház töretlenül vallja 2000 év
óta. Ez az az esemény, amely a
legmélyebben érinti az embert,
hiszen legfeljebb kerülgetni lehet a hírt, végsõ soron mégis
érezzük, hogy mindannyiunkról egyesével van szó. Személyes továbbélésünk kérdése ez,
mivel az Egyház azt is mondja,
hogy Jézus feltámadása nem az
õ magánügye, mint ahogy életének egyetlen más cselekménye sem.

Jótékonysági
hangverseny

világ vége elérkezik, majd akkor támadunk fel, de a túloldalról nézve, ahol nincs idõ, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem
szakad meg a folyamatosság
test és lélek között, még ha kell
is tisztulni a továbbvitt földi
gyatraságaink miatt.
Bonyolultnak tûnõ szavak
ezek, de ki-ki gondolkodjon el,
nem ilyen életet vár? Töretlen,
bûn nélküli és boldog életet?
Isten nem csinál félmunkát. Az
embert mint szellemi teremtményt teljes emberré teszi. Ennek a próbaidejét éljük most, és
Húsvétkor azt ünnepeljük,
hogy Jézus összenyitotta az emberi és az isteni világot, mellyel
szabad bejárásunk lett Isten
világába.
Aszód, 2008 Húsvétján
Sánta János
plébános

az aszódi bölcsõde javára
Március 29-én 17 órakor
az Evangélikus Gimnázium
aulájában
Fellépõ mûvészek:

Molnár Mária operaénekesnõ
és növendéke, Kovács Dorottya;
Dominkó István zongoramûvész és családja; az Újpesti
Baptista Gyülekezet Harangzenekara; a Podmaniczky
Mûvészeti és Zeneiskola
tanárai és diákjai

A koncert fõvédnöke:
,

Koncz István tanár úr

Belépõjegyek:
felnõtt jegy: 1000.-,
gyermek és diákjegy: 500.- Ft.
Támogatói jegy vásárlása
esetén lehetõség van az adókedvezmény igénybevételére.

Támogatóésabelépõjegyekelõvételben
aVárosiBölcsõdébenill.ahelyszínenvásárolhatók! Ateljesbevételtazújbölcsõde
berendezéséreésjátékairahasználjákfel.

Képességfejlesztõ játszóház
Dózsa György út 13. I. emelet
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont

Helyszín

Program

Március 14.

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Március 15. 8.00
Március 15. 17.00
Március 16.
Március 16.
Március 20-25.

Korona Ház (volt Tiszti Klub)
Petõfi Múzeum elõtti tér

Március 23.
Március 23.
Március 24.
Március 26. 15.00-18.00
Március 27. 18.00

Fót, sportpálya

Március 27. 16.00
Március 28. 17.00-18.00
Március 29. 17.00
Március 29.
Március 30.
Április 3.
Április 4. 18.00
Április 6.
Április 6.
Április 9-10. 16.00-18.00
Április 11. 14.00
Április 11. 17.00
Április 12. 15.00
Április 12.
Április 12.
Április 13.
Április 17. 16.00
Április 20.
Április 20.
Április 23. 18.00
Április 26. 10.00
Április 27.
Április 27.
Április 30. 16.00

Városháza
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Kisnémedi, sportpálya

Aszód, sportpálya
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Közmûvelõdés Otthona

Városi Nyugdíjasklub
Korona Ház (Tiszti Klub)
Szob, sportpálya
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Városi Nyugdíjasklub
Aszód, sportpálya
Városháza
Mogyoród, sportpálya
Közmûvelõdés Otthona
Közmûvelõdés Otthona
Aszód, sportpálya
Petõfi. S. Gimn. Gép. Szki. és Koll.

Iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére 10 órakor a Csengey úton,
12 órakor a Rákóczi úton. Mûsor: 7.a osztály ill. Kicsinyek Kórusa.

Március 15. Kupa Lõverseny a Városi Polgárõrség rendezésében
Városi ünnepség, fáklyás vonulás és koszorúzás
Virágvasárnap
Aszód- Pomáz labdarúgó mérkõzés (ifik: 13.00, felnõttek: 15.00)

Tavaszi szünet. Szünet elõtti utolsó tanítási nap március 19. ( szerda),
szünet utáni elsõ tanítási nap március 26. (szerda).

Fót-Aszód labdarúgó mérkõzés (ifik: 13.00, felnõttek: 15.00)
Húsvét vasárnap
Húsvét hétfõ
Felvételi meghallgatás az ének-zene tagozat 1. osztályába
Természetgyógyász Akadémia:
Amit a csontritkulásról tudni kell. Prof. dr. Gere Tibor elõadása
Képviselõ-testületi ülés
pótmeghallgatás az ének-zene tagozat 1. osztályába
Jótékonysági hangverseny az új „bölcsiért”
Kisnémedi-Aszód labdarúgó mérkõzés (ifik: 13.00, felnõttek: 15.00)
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Klubnap, Fiúk napja
Táncház kicsiknek és nagyoknak
Húsvét 3. vasárnapja
Szob-Aszód labdarúgó mérkõzés (ifik: 13.00, felnõttek: 15.00)
A leendõ 1. osztályosok beiratkozása (április 11-én 8-15 óráig is)
Szavalóverseny a 6-14 éves korosztály számára
Irodalmi Kávéház – téma: a reneszánsz
Kézmûves foglalkozás felnõtteknek
Költészet napi rendezvény
Aszód-Püspökhatvan labdarúgó mérkõzés (ifik: 13.30, felnõttek: 15.30)
Húsvét 4. vasárnapja
Képviselõ-testületi ülés
Húsvét 5. vasárnapja
Mogyoród-Aszód labdarúgó mérkõzés (ifik: 14.00, felnõttek: 16.00)
Természetgyógyász akadémia: prof. dr. Gere Tibor elõadása
Petõfi szavalóverseny
Húsvét 6. vasárnapja
Aszód-Verõce labdarúgó mérkõzés (ifik: 14.00, felnõttek: 16.00)
Ballagás

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

Meghívó

Lövészverseny

Aszód Város Önkormányzata és a Közmûvelõdés Otthona meghívja
Aszód Város polgárait a március 15-én 17 órakor tartandó
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.

Március 15-én 8 és 9 óra között a helyszínen lehet nevezni a
hagyományos Március 15. Kupa légpuskás lövészversenyre. A
Galga Polgárõr Egyesület által szervezett sporteseménynek idén
is a volt Tiszti Klub ad otthont.
Kategóriák: nõi egyéni, férfi egyéni és csapat, gyermek egyéni
és csapat, ifjúsági egyéni. Nevezési díj: ifjúsági, gyermek, nõi
ingyenes, férfi: 200 Ft/fõ.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Helyszín: a Petõfi Múzeum elõtti tér és a 48-as Emlékmû.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Csengey Gusztáv Általános
Iskola diákjai és a Kicsinyek Kórusa. A fáklyagyújtás után a menet
a 48-as emlékmûhöz vonul. A koszorúzásnál közremûködnek
a Podmaniczky Mûvészeti iskola növendékei.
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Egy kis nyelvelés
Mindig pontosak-e állításaink?
Sommás megállapításként
azt szoktuk mondani, hogy a
nyelv – a nyelv eszközeivel
megfogalmazott állítás – tükrözi a valóságot. Mondjuk ezt
azért, mert a nyelv annyira rugalmas képzõdménye az emberi gondolkodásnak, hogy mindenféle változás ellenére és
eredményeképpen képes az új
dolgokat is értékükön kezelni.
Mégis elõfordulhat, hogy a
nyelvi állítás nem pontosan
tükrözi a valóságot. Ha valakit
Nagy Istvánnak hívnak, nem
feltétlenül nagy termetû, esetleg átvitt értelemben sem
mondható nagynak, és természetesen nevének is csak a kezdõbetûit írjuk naggyal. De ha
valakit Kovácsnak, Szabónak,
Vargának hívnak, abból sem
következik, hogy a foglalkozása
kovács, szabó vagy varga. De
lehet, hogy õsei közül – talán
még nem is olyan régen – valaki a kovács, a szabó vagy a varga mesterséget folytatta. (Úgy
gondolom, hogy ez utóbbinak
az eredeti jelentését korunk
emberének sok esetben már
meg is kell magyarázni, mert
sokan már nem tudják, hogy a
lábbeli-készítéssel foglakozó
iparosembert jelölték ezzel a
szóval.)
Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy új dolgok jelennek
meg környezetünkben. Ezek
egy részének örülnünk kell,
más részének viszont nem feltétlenül. Annak mindenesetre
igen, hogy a ránk zúduló, nem
vagy nehezen bomló hulladékhegyektõl a szelektív gyûjtés
eszközeivel próbálnak minket
megvédeni. Ennek érdekében
egyre több településen láthatunk haranghoz vagy más eszközhöz hasonlatos gyûjtõedényeket, amelyekben elhelyezhetjük a hulladékok bizonyos
fajtáját. Ezeket a nevezetes települési pontokat elnevezték
hulladékszigeteknek.
Ha a nevet boncolgatom, azt
kellene gondolnom, hogy ezeken a helyeken hulladékokból

keletkezett szigetekrõl van szó,
de a gyûjtési rendszer lényegét
ismerve érthetõvé válik, hogy a
hulladékok összegyûjtésére
szolgáló eszközök elhelyezési
pontjait nevezzük így.
Nagy megelégedéssel nyugtáztam magamban, hogy egyre
több helyen van alkalmunk elhelyezni a használt, lemerült
elemeket. Mert eddig is tudtuk
már régóta, hogy kifejezetten
veszélyes hulladékról van szó,
jobb híján azonban sokáig csak
a háztartásban keletkezett szeméttel együtt tudtunk tõlük
megszabadulni. Csak üdvözölhetõ, hogy egyre több helyen –
iskolákban, boltokban, áruházakban – láthatunk speciális
alakú és célú gyûjtõedényeket,
rendeltetésszerû használatukra pedig feliratok figyelmeztetnek.
Az egyik diszkont bevásárlóhelyen a falra rögzített gyûjtõedényen a következõ felirat olvasható: használt elem gyûjtõ.
Ennek a három, egyébként önmagában is értelmes szónak a
használatán, együttes használatuk jelentéstartalmán érdemes elgondolkodnunk.
Nyilvánvaló, hogy elemek
gyûjtésére szolgáló speciális
edényrõl van szó. Ebben az
esetben az elem és a gyûjtõ
szavakat egybe kellene írnunk
– elemgyûjtõ –, hiszen a két önálló szóból olyan szót alkottunk, amely új jelentést hordoz,
vagyis új fogalmat hoztunk létre vele. Igen ám, de az edény
elnevezésének az is lényeges
része, hogy nem akármilyen,
hanem használt, lemerült,
mindennapjainkban számunkra értéktelenné vált veszélyes
anyag összegyûjtésére szolgáló
eszközt nevezünk meg vele,
amelynek nem az a lényege,
hogy a gyûjtõedény új-e vagy
már használt. Használtnak
minõsül természetesen annál a
körülménynél fogva, hogy a vásárlók használják. Pontosan
arra, amire kitalálták. És a
használatbavételtõl kezdve
már nem is új többé.

Nem vitás, hogy nem errõl
van szó, amikor a feliratot próbáljuk értelmezni. A vásárlók
sem fogják félreérteni ezeknek
az edényeknek a rendeltetését
– no, most adtam egy jó érvet
azoknak, akiknek nem fontos a
helyesírás! –, de talán nem lenne baj, ha ezek a feliratok a magyar helyesírás normáinak
megfelelõen kerülnének a helyükre. Mondjuk így: használtelem-gyûjtõ. Vagy ha a bevásárlóközpontok parkolóiban nem
az a felirat díszelegne, hogy
„Mozgáskorlátozott parkoló”,
mert a parkoló biztosan nem
mozgáskorlátozott. Talán azt is
ki lehetne írni, hogy: „Parkoló
mozgáskorlátozottaknak” .
Lehet, hogy annyi is elég lenne,
hogy „Mozgáskorlátozottaknak”, hiszen a parkolósáv mérete és a felfestett vagy az épület falára elhelyezett jel egyértelmûvé teszi a rendeltetésszerû használatot.
-g -l

Ezt az országot
józanul kell szeretni,
mint hûs kezét favágó
apánknak.
Ezt az országot
egyszerûen kell szeretni,
mint gyermeket
aki vérünkbõl való.
Ezt az országot
megsiratva kell szeretni,
mint a tarka temetõt
mely anyánkból virágzik.
Ezt az országot
leborulva kell szeretni.
Mint suttogó párunk
könnyeit,
Melyekkel eltemet.
Czigány György

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány
pályázati felhívása
A Pyrus-Rumpold Környezetvédõ Szolgáltató Zrt. által létrehozott és fenntartott Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázat
útján kívánja szétosztani a 2007. évben személyi jövedelemadó
1%-ából a számlájára befolyt összeget: 344.269 Ft-ot.
Az alapító cég szétosztható támogatási összege: 500.000 Ft.
Az alapítvány célja: az ifjúság kulturális hagyományainak
ápolása, az idõskor karitatív jellegû segítõprogramjai az ifjúság
bevonásával, a környezetvédelem támogatása.
A keretösszeg szétosztására pályázatot írunk ki az
alábbi témakörökben:
Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok környezetszépítõ és környezetvédõ tevékenységének támogatása.
Helyi hagyományok (népzenei, népi játékok, szokások) ápolását, felkutatását célzó programok, rendezvények.
Közösségteremtõ, ifjúsági programok támogatása. Helyi
szabadidõs programok, táborok anyagi segítése.
Sportrendezvények, versenyek.
A kiírásnak megfelelõ pályázatokat egyének és kollektívák
Polgármesteri Hivatal – Aszód Ifjúságért Alapítvány
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
címzéssel adják fel két példányban. Pályázni a pályázati ûrlapon
lehet. Az ûrlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Városi Bölcsõdében és a Városi Könyvtárban.
A pályázat beadási határideje: 2007. április 13.
az Aszód Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma
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Állatorvosi
ügyelet
Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT

március 15-16:
Dr. Hajdú Pál
Galgahévíz, Fõ út 84.
Tel.: 06-30-475-1739
március 22-24:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
március 29-30:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
április 5-6:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
április 12-13:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

Aszód FC:

Március 16-án
indul a tavaszi
szezon

Lapunk nyomdába adása
elõtt játszották az Aszód FC REAC barátságos mérkõzést,
amelyen csapatunk 3:2 arányú
gyõzelmet aratott. Tóth József
klubelnök elmondta: felkészülten várják a március 16-i idénynyitó meccset, amikor a csapat
Pomáz együttesét fogadja.
További felkészülési
eredmények:
BKV Elõre (U22)-Aszód FC 2:4
Aszód FC-Veresegyház 0:1
Aszód FC (megye II.) Õrbottyán (megye I) 4:2
Budakalász (NB III) - Aszód
FC (megye II) 2:2

KÖVETKEZÕ

( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

lapzárta:
április 2.

Üzleteink:

megjelenés:
április 9.

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

Némo

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

díszállat és állateledel
kereskedés

4.990,-

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

Ft-tól!

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

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
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Az optimista
„Az optimista egyáltalán nem az, aki soha nem szenvedett, hanem
az, ...”
(Szkrjabin)
A folytatást lásd a rejtvényben!
Vízszintes: 1 A bölcsesség
folytatásának elsõ része,
zárt betû: L 12. Nõi név 13.
Megy 14. Szántunk vele 15. Kén
16. Szomját oltja 18. ...-móg
dohog 19. Kálium 20. Piszok 22.
Nyelet 24. Az elsõ nõ 26. Baszk
terrorszervezet 27. Idõmérõ 28.
Személyes névmás 29. Morzehang 30. Iktat, rövidítve 32. Lop
34. Látószerv 37. Idegen levegõ
39. Kétté! 40. Észak 41. Mustár
fele! 43. Magányosan él 46. Becézett György 48. Jelen pillanatban 50. Amper 51. Szobába
52. Európai nép 53. Otthon, angolul 54. Félút! 55. Napszak 58.
-ból, -bõl, németül 59. Határozatlan névelõ 62. Nõi ruhadarab.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Határozott
névelõ 2. Apró 3. Information
Technology 4. Láda páros betûi
5. Idõ jele 6. Ilyenkor alszunk 7.
Magas testhõmérséklet 8. Atléta 9. Spanyol autójel 10. Páratlan ének! 11. Fukar nép 16. becézett István 17. Elszáradt virág
19. A bölcsesség befejezõ része, zárt betû: E 20. Kicsinyítõ képzõ 21. Motel azonos hangzói! 23. A számítástechnikában
egy tömörítõfajta 25. Szomjoltó
31. Melegen tartja az italt 33.
Nem itt! 35. Ausztrál futómadár 36. Úri ... (Móricz Zsigmond) 38. -ra párja 42. Gyászol
44. Emese! 45. Kedvelt földönkívüli 47. Ügyes darab! 49.
Orom szélei! 53. A comb is ez
54. Nem így! 56. Kétes! 57. Kiejtett betû! 59. Engedni kezd! 60.
Agyagdarab! 61. Félsz! 63. Origó 64. Kálium.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – április 2ig. A megfejtõk között a

Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljuk ki.
*
Elõzõ számunk rejtvényének
megfejtése:

„...Nekedadtambennealelkemet.”

A Galga COOP Rt. utalványát
Gergely Renátó (Városréti u.
20.), a Fáma Könyvkereskedés
utalványát pedig Dr. Kolesza
János (Rákóczi u. 1.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.
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