
4

ingyenes
kiadvány

I

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI  HAVILAPJA 2008. ÁPRILIS
XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Április második felében
lemond Aszód polgármestere

Egy képviselõi mandátum is gazdát cserél

A szavazásra jogosultaszódi polgárok 48,7 %-a
vettrésztamárcius 9-i népszavazáson.A kórházi
napidíj, avizitdíjésa kötelezõtandíjmegszünteté-
sérevonatkozókérdésekben városunk lakói összes-
ségébenaz országosátlaghozközeli aránybanszavaz-
tak igennel. (részleteka6.oldalon)

Három igen
a három közteher ellen

2439 fõ (51,3 %)
nem élt

szavazati
jogával

2315 fõ
járult

az urnák elé

Március
idusán

Március15-éndélutántartottákvárosunkünnepimeg-
emlékezését a Petõfi Múzeum elõtt. Boda János iskola-
igazgató beszéde és a Csengey iskola tanulóinak mûsora
után fáklyás felvonulás indult a hatvan esztendõvel ez-
elõtt felállított ésnéhánynappalkorábbanfémtolvajok
általlecsupaszított 48-asemlékmûhöz.

(folytatása4.oldalon)

–
–

írásjelek
– „ ”

Úgy tûnik, mielõtt igazá-
ból megkezdõdhetett vol-
na, máris meghiúsult az
Aszód Castle Kft. hatcsilla-
gos szálloda és golfpálya
létesítését magába foglaló
kastélyprojektje. A céggel
kötött adásvételi szerzõdés
semmis, a Magyarországi
Evangélikus Egyház máris
új befektetõkkel tárgyal a
Podmaniczky-kastély érté-
kesítésérõl.

Az Aszód Castle Kft. még
tavaly decemberben
szerzõdést a Magyarországi
Evangélikus Egyházzal a Pod-
maniczky-kastély megvételére.
A svéd-magyar kft-nek (amely-
nek a Budapesten élõ

a tulajdonosa) az 550
millió Ft-os vételárból február
28-ig130milliótátkellettvolna
utalnia az egyház bankszámlá-
jára. Ez azonban elmaradt, mi-
közben a majdnem-tulajdono-
sok állítólag orosz befektetõk-

kötött

Holm

házaspár

kel tárgyaltakazaszódimûem-
lékhasznosításáról.

Az Aszód Castle Kft. lapzár-
tánk idején is mûködõ honlap-
ján olvasottaknak megfelelõen

a Holm
házaspártól az események hát-
terérõl, ám nem kaptunk visz-
szajelzést. A kastély régi-új tu-
lajdonosánál idõközben egy

jelentkezett, amely már az
elmulasztott határidõ letelte
elõtt jelezte vételi szándékát; a
tárgyalásokmegkezdõdtek.

nem hezitáltunk, hanem e-

mailben érdeklõdtünk

spanyol-portugál befektetõcso-

port

Mégsem kelt el a
Podmaniczky-kastély

Április2-án pol-
gármester informális találko-
zóra hívta képviselõtársait,
ahol bejelentette:

Lapunk kérdésére el-
mondta: a folyamatban lévõ ill.
hamarosan lezáruló pályáza-
tokkal kapcsolatos feladatok
miatt vár a hónap közepéig a

BuzásJános

e hónap má-

sodik felében benyújtja lemon-

dását.

hivatalos bejelentéssel. A pol-
gármester következõ szá-
munkbanrészletesenindokolja
döntését.

*
A településvezetõ hivatalos,

írásban benyújtott lemondását
követõen négy hónapon belül
kell megtartani a polgármes-
ter-választást. Lapunk nyom-

dába adása elõtt hét (!) polgár-
mesterjelöltrõl hallottunk a vá-
rosban. Közülük néhányan
máris cáfolták a pletykákat,
mások pedig a polgármester
hivatalos lemondásáig nem kí-
vánták megerõsíteni a hírt,
illetve még megfontolják meg-

mérettetésiszándékukat.

(folytatása2.oldalon)

meccs
gyõzelem
Második helyen

áll az Aszód FC

Kiváló rajtot vett az Aszód
FCatavaszi idényben:a felnõt-
tekésaz ifik

egy hazai és há-
rom idegenben játszott mérkõ-
zésennemtaláltaklegyõzõre.

(folytatása19.oldalon)

–azegyrenövekvõ
aszódi szurkolótábor nagy örö-
mére – eddig

Március
idusán

forrás:

valasztas.hu
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Emelkedtek a temetõi illetve a Közmûvelõdés Otthonában

Megvásárolja és hasznosítja a város a

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Március6.

A képviselõk elfogadták az
átadás elõtt álló Aranykapu
Bölcsõde Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát. Az Ügyren-
di-Közbeszerzési Bizottság ja-
vaslatára a bölcsõde bútor- és
játékbeszerzésére kiírt pályá-
zatra beérkezett négy ajánlat
legjobbját adó HOR Zrt.-t bízta
meg a 4,75 millió Ft értékû bú-
torzat ill. a 850 ezer Ft értékû
játékok beszerzésével.

projektvezetõ el-
mondta: a beszerzésre biztosí-
tott összeg

, így a
felépült intézménycsökkentett
mûszaki tartalma ellenére a
tervezett 3 millió helyett közel
6millióFt-otfordíthatavárosa
bölcsõdefelszerelésére.

A grémium szükségesnek
mondtakiabölcsõdeút-éspar-
kolóépítése kapcsán a Kossuth
Lajos út 80. szám alatti sorház

Kovács
Ferencné

pályázaton belüli
megtakarított pénzösszeg

elrozsdásodott acél ivóvíz-be-
kötõ vezetékének azbesztcsõre
cserélését. A munkát a Galga-
menti Víziközmû Kft. közel
egymillióFt-értvégziel.

Négy beérkezett árajánlat
alapján a budapesti HARD-
VERKER ONLINE legkedve-
zõbb, 1,258 milliós ajánlatát el-
fogadva e céget bízta meg a tes-
tületaGAMESZelavult számí-
tógépeinekcseréjével.

Egyhangúlag elfogadták a
GAMESZ létszám-racionalizá-
lásra vonatkozó intézményve-
zetõi elõterjesztést, amelyet a
Pénzügyi Bizottság javaslatá-
val egészítettek ki. A mûszaki
csoportvezetõi és a közmun-
kás-irányítói álláshely össze-
vonása után meghirdetett üres
álláshely betöltésénél

a nyertes a munkavéde-
lemmel kapcsolatos kötelezõ
feladatellátást is biztosítani

elõnyben
részesítik a munkavédelmi
szakvizsgával jelentkezõ pályá-
zókat;

tudjaavárosi intézményeknél.
A temetõfenntartás tavaly 17

ezer Ft veszteséggel zárt. 2004
után ismét emelték a városi te-
metõhöz kapcsolódó bérleti és
kegyeleti közszolgáltatási
díjakat. Pl. az urnafülke meg-
váltási ill. újraváltási díja 10 év-
re 20 ezer, megváltása 30 évre
50 ezer Ft-ba, a ravatalozó
használati díja 3 ezer Ft-ba, az
elhunyt hûtése naponta 1500
Ft-ba kerül. A temetkezési
szolgáltatást végzõk által fize-
tendõ ravatalozó-fenntartási
díjat elhunyt személyenként 3
ezerFt-banállapítottákmeg.

A mûvelõdésszervezõ javas-
latát elfogadva módosították a
Közmûvelõdés Otthona terem-
bérleti díjait. A kisterem óra-
díja 1500, a házasságkötõ tere-
mé 5 ezer, egyéb rendezvény
eseténpedig3ezerFt.

Elfogadták a GAMESZ-veze-
tõ idei piac-vásárok díjszabásá-
ra vonatkozó javaslatát. Az

Ügyrendi-Közbeszerzési és a
Pénzügyi Bizottságok javasla-
tára a vásár-piac tartással kap-
csolatos bevételek alakulásáról
önköltségszámítást kértek

intézményve-
zetõtõl, aki jelezte: az utolsó
két, országos állatvásáron igen
mérsékelt volt az érdeklõdés, a
befolyt helypénz a hatósági ál-
latorvos díját sem fedezte. (A
következõ vásár a térségben
kilõtt vaddisznóknál tapasztalt
sertés miatt elmarad – bõveb-
ben lásd az portálon.)

elmondta: folynak
az egyeztetések a piaccsarnok
megvalósításaérdekében;kellõ
elõkészítés után a téma napi-
rendrekerül.

A képviselõ-testület egyhan-
gúlag elfogadta a közterület
használatára vonatkozó rende-
let módosítását, csakúgy, mint
az óvodai és iskolai körzetha-
tárok megállapítását. Elfoga-
dásra javasolták az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa
számára a helyi Szociális Szol-
gáltatástervezésiKoncepciót.

Tudomásulvettékaváros te-
rületén felmért kisjavítási, fel-
újítási munkák besorolását. A
Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság javaslatára
megbíztákaGAMESZ-vezetõt,
hogy a bizottság szakértõivel
mérje felaz intézménykivitele-
zésében, anyagárban elvégez-
hetõ munkákat. A Pénzügyi
Bizottság javaslatára a keret-
összeget az -pályázat el-

Hegyvári László

aszod.hu
Odler Zsolt

önhiki

Április második felében
lemond Aszód polgármestere

Egy képviselõi mandátum is gazdát cserél
(folytatásaz1.oldalról)

Az informális találkozón
önkormányzati

képviselõ is bejelentette, hogy
lemond képviselõi mandátu-
máról.AvárosatyaAszódtól tá-
vol kapott munkalehetõséget, s
munkarendje miatt nem tud

ifj.
Jordán Imre

részt venni a bizottsági és kép-
viselõ-testületiüléseken.

A Helyi Választási Bizottság
lapunk nyomdába adása elõtt
ülésezett, sa2006.október1-jei
önkormányzati képviselõ-vá-
lasztáson elért eredmény alap-

ján a sorban következõ legtöbb
voksot kapott jelöltet,

kérte fel a megürese-
dettképviselõihelybetöltésére.
Kvaka István a felkérést elfo-
gadta, eskütételére az április
17-itestületiülésenkerülsor.

Kvaka
Istvánt

H.Sz.
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bírálásautánhatározzákmeg.
A testület szükségesnek

mondta ki
.

A Városfejlesztési Bizottság
költségbecslést készít a külön-
féle anyagokból készülõ utca-
névtáblákra, javaslatot tesz
azok kiválasztására, emellett
ütemtervet állít össze a táblák
kihelyezésére.

Az öt településen – Aszódon,
Domonyban, Ikladon, Karta-
lon és Versegen – induló

folyamatossága
érdekében részletesen tárgyal-
ták,majdegyhangúlagelfogad-
ták az önkormányzat és az
Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Kht. között köten-
dõ feladat-ellátási szerzõdés
tartalmát. Az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a köz-
hasznú társaság az érintett te-
lepülésekterületérefinanszíro-
zási szerzõdést kössön az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztárral.

A testület a hosszú távú tele-
pülésfejlesztési koncepció hiá-
nyában nem döntött az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ
Paskomi zártkertek értékesíté-
sét kérõ bérlõk ügyében. Meg-
bízta a Városfejlesztési Bizott-
ságot, hogy szakértõk közre-
mûködésével adjon javaslatot a
területhasznosíthatóságára.

Elfogadták a Tél utca mögöt-
ti lakóövezetben megépült víz-
és csatornamû átadás-átvéte-
lére ill. üzemeltetésére vonat-
kozó megállapodásokat az ön-
kormányzat és a IX. Portfólió
Kft., illetve a Galgamenti Vízi-

az utcanévtáblák le-
cserélését, pótlását ill. javítását

orvosi
ügyeleti ellátás

közmû Kft. között. A IX. Port-
fólió Kft-vel kötött szerzõdéstõl
való elállás indokával a város
visszaveszi két ingatlanát,
emellettacégetaterületfejlesz-
tési szerzõdésben vállalt köte-
lezettségeinek teljesítésére
kötelezi. Mindez a város, de a
területen építkezõ, használat-
bavételi engedélyért folyamodó
ingatlantulajdonosok érdekét
isszolgálja.

Az önkormányzat kötele-
zettséget vállalt az Észak-Ke-
let-Pest és Nógrád Megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Társulás
sikeres pályázata esetén a la-
kosságarányosan Aszódra jutó
önrész biztosítására a 2009-
2010. évi költségvetésbõl. A pá-
lyázatot az aszódi hulladékle-
rakót isérintõ

keretében nyújt-
jákbe.

A város 20,69 millió Ft-ért, a
kötvény terhére megvásárolja
a volt Honvéd Presszót. Az át-
adás-átvétel idõpontjáig az ille-
tékes önkormányzati bizottsá-
gok javaslatot dolgoznak ki az
ingatlan hasznosítására, a fõ-
építészt pedig az
épület átalakítási lehetõségei-
nekfeltérképezésével.

A Berkes utca kb. száz méte-
res szakaszon hiányzó csapa-
dékvíz-elvezetésével kapcsolat-
ban mûszaki felmérés és költ-
ségbecslés készítésérõl döntött
a testület. Ez alapján a kisjaví-
tási, felújítási munkák közé so-
rolvavégzikelaberuházást.

Galgamácsa Aszód-közpon-
tú, 13 település részvételével
benyújtott, szennyvíz-elveze-
tésre és -tisztításra vonatkozó
pályázatának elbírálásáig
városunk

a Béke-kert szenny-
víz-elvezetésének megoldásá-
ra. (Az említett pályázat idõ-
közben nyert, így e terület mel-
lett az ugyancsak ellátatlan
déli városrész csatornázása is
megtörténhet – ) A tes-
tület ugyanakkor kimondta a
Béke-kert és környezete reha-
bilitációstervénekelkészítését.

térségirekultivá-
ciós program

nem nyújt be másik
pályázatot

a szerk.

megbízták

Miután a lakók elkészíttet-
ték a Majna és a Nyárád utcák
sarkán lévõ elzárt terület par-
kosítási tervét, ké-
relmét támogatva a város az
útkarbantartás terhére 250
ezer Ft értékû anyagot biztosít
a járda megépítéséhez. Támo-
gatták egy bagi lakos önkor-
mányzati építési telek megvá-
sárlására vonatkozó kérelmét;
a 835 m -es ingatlan bruttó
6.989,- Ft/m áron, egyösszegû
kifizetésmellettkeltel.

Az Egyebekben
jelezte, hogy még

mindig nem világítanak az
evangélikus templomhoz veze-
tõ lépcsõ kandeláberei.

egy Szentkereszt utcai
útsüllyedés garanciális javítá-
sát kérte. az
Allianz Biztosító játszóeszkö-
zök és padok beszerzésére kiírt
pályázatára hívta fel a figyel-
met; a lakótelepen e cégnél biz-
tosítást kötött lakóközösségek

Szólt a volt Honvéd Presz-
szó elõtti parkoló költségbecs-
lésérõl, amit a mûszaki iroda-
vezetõ még nem készített el,
illetve egy, a Falujárók útja 30.
szám alatti önkormányzati
bérlakásban élõ család pana-
szairól.

Pesti Csaba

Koncz István
és Odler Zsolt

Sándor
János

Gyárfás Zsuzsa

max. 3 millió Ft-ra pályázhat-
nak.

2

2

Koncz István az evangélikus
gimnázium elõtti útszakaszra
tervezett fekvõ rendõrrel kap-
csolatban jelezte: a költségeket
a középiskola állja, a fekvõ ren-
dõr helyének kijelölésénél kér-
te az egyeztetést az intézmény
igazgatójával.JelezteaPestiúti
orvosi lakások elõtti és a Szent
Imreutcábannemrégibenkivi-
telezett járda minõségi hibáit.
E hibák megszüntetése mellett
a Berek rendezését is kérte. A
Penny Market megvalósulásá-
ra vonatkozó kérdésére vála-
szolva mûszaki
irodavezetõ elmondta: az építé-
si engedély jogerõs, ám csak az
útfelügyelet engedélyének
megérkezésétkövetõenhajtha-
tó végre. (A 48-as emlékmûnél
új, lámpás csomópont épül, en-
nek engedélyeztetésétõl függ a
beruházás megkezdése –

). A megvalósítható ötle-
tekhez szükséges pénzügyi le-
hetõségek kapcsán szó esett az
önkormányzati bizottságok
munkájáról, az alpolgármester
feladatkörének tisztázásáról és
a kistérségi közmunka-prog-
ramlezárásáról.

Séllei Zsuzsa

a
szerk.

(A március 27-i testületi ülés
összefoglalóját helyhiány miatt
következõ számunkban olvas-
hatják.)

Megszûnt...
...március 31-én a mûszaki iro-
davezetõ munkaviszonya, a pá-
lyázatot már kiírták. Ugyan-
csak betöltésre vár a polgár-
mesteri hivatal pénzügyi ellen-
õri munkaköre. Május 5-i kez-
déssel gondozónõt keresnek az
Aranykapu Bölcsõdébe. Mind-
errõl az honlapon
olvashatnakrészletesen.

aszod.hu

Az elmúlt évektõl eltérõ-
en ebben az esztendõben
két részletben, két hétvé-
gén tervezzük a tavaszi
lomtalanítás lebonyolítá-
sátavárosban.

április
18-19-én,péntekenésszom-
baton

április
25-26-án, pénteken és
szombaton

Az elsõ ilyen alkalom

kerül sorra. A lomtala-
nításba bevont terület a Breda-
pataktól keletre húzódó telepü-
lésrész, a Lakótelep, valamint
azÚjtelepvárosrész.

A második alkalom

lesz. A lomtalaní-
tásba bevont területek: Város-
rét,Fesztiváltér,AszódÓváros.

A lomtalanítás alkalmával
elszállítunk minden olyan,
nem ipari méretekben képzõ-
dött hulladékot, amely az el-
múlt év folyamán halmozódott
felaháztartásokban.

Azokalakók,akikenapokon
önállóan szállítják be a szemét-
telepreaháztartásukbankelet-
kezett hulladékot, lakcímkár-
tyájuk felmutatásával

megtehetik.

Megkérek mindenkit, hogy
péntek reggelre helyezze ki az
elszállítandó hulladékát! Segít-
ségüketelõreisköszönöm.

GAMESZ-vezetõ

térítés-
mentesen

HegyváriLászló

Tavaszi lomtalanítás

lakótelepnél üresen álló Honvéd presszót
igénybevehetõ a közterület-foglalási díjakszolgáltatások díjtételei és
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Ünnepség a Petõfi Múzeumnál, fáklyás felvonulás a 48-as emlékmûhöz

Március idusa minden tavasszal erõt ad

Kétszáztizenkétezer forintbevételgyûltössze
a hamarosan átadásra kerülõ Aranykapu Böl-
csõde eszközfejlesztésének támogatására
szervezett jótékonysági koncerten. A március
29-én az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnázi-
uma aulájában tartott rendezvényen fellépett

operaénekesnõ és növendéke,
zongoramû-

vész és családja, valamint a Podmaniczky Alap-
fokú Mûvészeti Oktatási Intézmény tanárai és
diákjai.

Az Újpesti Baptista Gyülekezet tizenkét fõs
harangzenekarának zárófellépése elõtt

tanár úr, a rendezvény fõvédnöke átadta
a koncert bevételét bölcsõde-
vezetõnek, aki egy költeménnyel mondott kö-
szönetetahallgatóságnak.Örömmelszámoltbe
arról, hogy az intézmény támogatására váro-
sunk öt pontján gyûjtötték a forgalomból kivont
egy-éskét forintosérméket,amibõl továbbihar-
mincötezerforintgyûltössze.

A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak
valamennyiközremûködõnekéstámogatónak.

Molnár Mária
Kovács Dorottya, Dominkó István

Koncz
István

Kovács Ferencné

Aszerzõfelvételei
H.Sz.

Jótékonysági koncert a bölcsõde javáraJótékonysági koncert a bölcsõde javára

A színvonalas ünnepi mûsor
utáni
iskolaigazgató hangsúlyozta:
1848-ban e napon egy marok-
nyi fiatal elindított egy lavinát,
ami megváltoztatta a magyar
nép életét. Ez 160 éve minden
tavasszal erõt ad, hogy higy-
gyünk magunkban, legyünk
büszkékamagyarságunkra.

(folytatás az1.oldalról)

beszédében

A korabeli események felidé-
zése után a szónok kiemelte:
1848-49 hõsei

amelyért késõbb min-
den nemzedéknek meg kellett
küzdenie. A mi nemzedékünk-
nek is meg kell harcolnia egy
élhetõbb Magyarországért – el-
sõsorban az értékek nélküli
vagy hamis értékekkel teli, glo-
balizálódó, a pénz mindenek-
felettiségéthirdetõvilágellen.

Az ünnepség végén fáklyás
felvonulás indult a 48-as em-
lékmûhöz, ahol a Podmaniczky
zeneiskola fúvószenekarának
hangjaira megkoszorúzták az
emlékoszlopot.

Boda János

példát mutattak
nekünk, egy örök magyar esz-
ményt,
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Folytatódik a           nyereményjáték!

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

További nyereményjátékainkról bõvebben a szórólapokon és weboldalunkon olvashatnak.

A Galga COOP Zrt. legutóbbi beruházása Aszódon, a Kondoros téri COOP üzlet
kibõvítése volt, mellyel a bolt elérte a Szupermarket kategóriát.

A tetõfedést Lajtos János vállalkozó végezte, aki munkájával indult
a X. Bramac Tetõfedõ Bajnokságon, és az „Új épület, középület” kategóriában

III. helyezést ért el. A munkájával elért teljesítményéhez gratulálunk!

Ízelítõ akciónkból április 2-tõl 14-ig:
Le Baron zöldborsó zsenge 400g Fa tusfürdõ joghurt aloe vera 250 ml
Snickers szelet 55g COOP papír zsebkendõ 3 rétegû 100 db
Balaton szelet tej vagy ét 3+1 UHT tej (Mleko) 1,5% 1 l
Arany Ászok sör dob. 0,5 l Danone activia eper 125 g
Bomba energiaital 250 ml Kométa Mnap. Fin. Fokhagymás felvágott
Kozel sör f. üv. 0,5 l Linco light margarin 500 g
Steffl sör üv. 0,5 l Trappista sajt (Gici)
Pepsi Cola szénsav.üdítõ 2,5 l Norbi Update puding csoki vaníl.
Tchibo exclusive kávé õrölt g Huníz császárszalonna ff. vf.
Biopon mosópor takarékos komp. 2kg Bábolna tavaszi rolád
Kamilla eü. papír 4 tekercs Délhús csülöksonka

vagy 125g

89,-Ft 349,-Ft

89,-Ft 89,-Ft

185,-Ft 169,-Ft

169,-Ft 89,-Ft

229,-Ft 959,-Ft/kg

129,-Ft 179,-Ft

129,-Ft 1299,-Ft/kg

289,-Ft 59,-Ft

799,-Ft 899,-Ft/kg

699,-Ft 999,-Ft/kg

299,-Ft 1099,-Ft/kg

2x250
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TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Kedves Vásárlóink a COOP TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL csak nyerhetnek!

Egyre több vásárlónk rendelkezik COOP törzsvásárlói kártyával, mellyel pontokat
gyûjtenek a mindennapi vásárlások során és az összegyûlt pontok után COOP
ajándékkupont kapnak, amit valamennyi COOP Club emblémával ellátott üzletben
beválthatnak.

A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött
pontok mennyiségérõl az alábbi ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek:

06-80-870-220

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
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Három igen a szavazásra bocsátott közterhek ellen
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljenkórházinapidíjatfizetni?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellá-
tásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazástkövetõévjanuár1-jétõlnekelljenvizitdíjatfizetni?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanul-
mányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?

%

NEM

IGEN

NEM

IGEN

az országos

átlag

az aszódi

végeredmény

%
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NEM
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z aszód

%

NEM

IGEN

NEM

IGEN

az országos

átlag

a i

végeredmény

z aszód

(folytatásaz1.oldalról)

A népszavazás napján a sza-
vazókörökben egyetlen aszódi
választópolgárt sem kellett el-
utasítani (ez

az érvénytelen
személyi okmányok miatt).
Egyéb, a voksolás rendjét meg-
zavaró körülmény sem történt,
tudtuk meg

címzetesfõjegyzõtõl.
Kissné Kulybus

Gizella

sok helyütt meg-
történt, fõleg

Március 9-én olyan összefo-
gás volt Magyarországon, ami-
lyenmég sohasem volt.
Az emberek megérezték,

hogy itt az idõ: lépni kell! A jö-
võ rajtuk múlik! Az elsõ lépés:
el kell menni a népszavazásra!
Pártállástól függetlenül el kell
mondani a kormányról a véle-
ményt, élni kell a részvételi
demokrácia adta lehetõsséggel.
Gyõztek, akik igennel szavaz-

tak, és azok is, akik otthon
maradtak. A népszavazással
Magyarország polgárai nyertek.
Köszönetet mondok a tele-

pülés lakóinak, hogy névvel
vagy névtelenül segítették a

munkánkat. Plakátokat ragasz-
tottak, szórólapot vittek a há-
zakhoz, szervezték a rendezvé-
nyeket, vitákat generáltak és el-
mondták, milyen nagy lehetõ-
ség van a népszavazásban.
Egyben üzenjük mindazok-

nak, akik a tájékoztató fóruma-
inknak igyekeztek keresztbe
tenni, hogy tervük nem sike-
rült, mert a többség döntött: új
irányt, változást akar!
Szép volt, Magyarország,

szép volt, Aszód!

országgyûlési képviselõ
választókerületi elnök

Bag polgármestere

TóthGábor

Igen! Magyarország

gyõzött!

Pirrhuszi?
A március 9-i népszavazás

eredménye kapcsán s

a Kormány pénzügyi poli-
tikája elleni általános tiltako-
zásra is

okan, so-
kaknak, sokféle úton-módon
fejezték ki örömüket és elisme-
résüket. E szavazás a korábbi
ígéreteknek ellentmondva be-
vezetett három “többletadó”
megszüntetésén kívül többek-
nek

lehetõséget nyújtott.
Az eredmény megszületett,

a gyakran betegeskedõ és/vagy
gyermeküket valamely felsõfo-
kú oktatási intézmény felé te-
relgetõ polgárok kis idõre fellé-
legezhetnek. Fent és alant per-
sze folyik a latolgatás: a terme-
lésközpontúságtól fényévekre
került, politikai csatározások
közepette kapkodva irányított,
s mindeközben rohamosan

öregedõ magyar társadalom
fenntartása érdekében

, néhány kivétellel.
Ugyanis pl. egyre több fiatalról
hallani, akik a hírhedt

-üzenet-
nek szót fogadva,

más országok ked-
vezõbb gazdasági körülményei
között próbálnak szerencsét.
E

Az egymással cívódó pártok-
nak azon kellene munkálkod-
niuk, hogy

Különben
könnyen lehet, hogy ismét el-
hangzik a pirrhuszi mondat:

honnan
fogják elvonni/pótolni az állam-
kasszából kiesõ milliárdokat?
Tõlünk

”ha nem
tetszik, el lehet menni”

egyedül vagy
családostul

a magyarnak érde-
mes legyen itthon maradnia,
dolgoznia, élnie.

még egy gyõzelem, és nem
marad több emberünk...

-hiszi-

miatt még kevesebb adófize-
tõmarad itthon...

Érdekesség, hogy a 4. és 6.
szavazókörben mindhárom
kérdésben 84-88 %-os volt az
igen szavazatok aránya, a má-
sik négy szavazókörben a meg-
jelentek kb. nyolcvan százaléka
támogatta a szavazásra feltett
kérdéseket. A legnagyobb
arányban, a szavazók 88,68 %-
a (384 fõ) a 6. számú szavazó-
körben, a kórházi napidíj eltör-
lésévelértettegyet.

Összeállította: Hídi Szilveszter



2008. ÁPRILIS

Válasz és viszontválasz a régész-elbocsátással kapcsolatos cikkünkre

N Aszódon?em lesz káros hatása

Márciusi számunkban

írtunk arról, hogy Pest Me-

gye Közgyûlésének dönté-

se alapján elbocsátották

az aszódi

Petõfi Múzeum régész

munkatársát. Mint azt je-

leztük,

dr.

Kulcsár Valériát,

Pest Megye Közgyûlése a
Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága (PMMI) szakalkal-
mazotti létszámát 6 státusszal
csökkentette. Ennek következ-
tében a szentendrei Ferenczy
Múzeumban 2 státusz, a váci
Tragor Ignác Múzeumban 1, a
ceglédi Kossuth Múzeumban
2, az aszódi Petõfi Muzeális
Gyûjteményben pedig 1 stá-
tusz szûnt meg. Ez a létszám-
csökkentés jóval kisebb mérté-
kû, mint amit az Oktatási és a
Kulturális Minisztérium a
saját maga által fenntartott
országos múzeumokban az el-
múlt évben végrehajtott. (Ösz-
szesen a 171 közalkalmazott
közül 5 fõt érint, mivel a
hatodik státusz üres álláshely
volt.)

Szeretném megjegyezni,
hogy az elmúlt években vissza-
térõ panasz volt, hogy a PMMI
aszódi régésze nem tartózko-
dik Aszódon, hanem egyes – az
aszódi gyûjtõterületen kívüli –
nagyberuházásokat megelõzõ
ásatásokon fejti ki tevékenysé-
gét(M0,Vecsés).Ahogyazaszó-
di múzeum igazgatója levelé-
ben 2005-ben fogalmazott:
„Aszódonkváziúgyvanrégész,
hogynincs.”

Szeretném megjegyezni
továbbá,hogyKulcsárValériaa
PMMI nevében a 2000-2003
közötti idõszakra az Országos
Tudományos Kutatási Alap-
programtól (OTKA) támoga-

dr. Kálnoki-Gyön-

gyössy Márton megyei mú-

zeumigazgató külföldi

szakmai útja miatt e szá-

munkban tájékoztatja Ol-

vasóinkat a döntés hátte-

rérõl.

tást nyert „A szarmaták tör-
ténete” címû monográfia meg-
írására és nyomdai elõkészíté-
sére. Kulcsár Valéria a mono-
gráfiát nem írta meg, többszöri
figyelmeztetésre azt a választ
adta, hogy „a terepi munka mi-
att a monográfia megírására
nem jut ideje”. Mivel tudomá-
sunk szerint az OTKA-tól nem
kérthalasztást, apályázatiösz-
szeget idén januárban kényte-
lenek voltunk visszafizetni. Így
ezen munka befejezésére már
nincsmódunk.

A létszámcsökkentés nem
gyakorol káros hatást az aszódi
régészeti munkálatokra, mivel
a PMMI megállapodást kötött
azMTARégészeti Intézetévela
volt aszódi és gödöllõi járás ré-
gészetitopográfiájánakelkészí-
tésére. A PMMI részérõl ezt a
munkát régészés
külsõsként
régész (a KÖH Ásatási Bizott-
ságának volt elnöke) végzi. A
tervek szerint ez a jelentõs ré-
gészeti kötet a jövõ év második
felébenjelenikmajdmeg,közös
kiadásban. Az aszódi régészeti
gyûjtõterület és a régészeti
gyûjteménygondozásátKõvári
Klára vette át, aki korábban –
Kulcsár Valéria elõtt – a terüle-
tet hosszú ideig gondozta. A
PMMI mindent el fog követni
annak érdekében, hogy az
aszódi gyûjtõterület lelõhelyeit
megóvja, ha szükséges, szak-
szerûfeltárásukatbiztosítsa.

Az aszódi Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhely öt-
ven éves fennállása tiszteletére
a PMMI tanulmánykötetet je-
lentet meg
szerkesztésében. A kötet régé-
szeti vonatkozású részeit
KõváriKlárakészítiel.

KõváriKlára
dr. Torma István

Asztalos Tamás

dr.Kálnoki-GyöngyössyMárton

megyeimúzeumigazgató
*

Dr.KulcsárValériaszerintaz
elõbbi levélvalótlanállításokat,
illetve féligazságokat tartal-

maz, amelyekre az alábbi
választírta:

2001-2005 között valóban
keveset tartózkodtam Aszó-
don, miután

a megyei múzeumigaz-
gató utasítására megelõzõ fel-
tárást vezettem az M0-s autó-
pálya nyomvonalán (ezzel nem
kevéspénztésdicsõségethozva
a Pest Megyei Múzeumoknak
és–természetesen–Aszódmú-
zeumának). Ebben az idõszak-
ban csak a téli hónapokat tud-
tam Aszódon tölteni, illetve az
ásatási szezon alatt is elvégez-
tem mindazokat a halasztha-
tatlan munkákat (régészeti
szakfelügyelet, leletmentések,
tárgykölcsönzés stb.), amelyek
az aszódi gyûjtõterülten adód-
tak, beleértve egy Bagon foly-
tatott leletmentést, amelyet
párhuzamosan végeztem az
üllõi ásatásommal, és a rend-
szeres hétvégi, illetve munka-
idõ utáni szakfelügyeleteket
házépítkezésnél. Ezirányú te-
vékenységemdokumentáltésa
megyei múzeum évi beszámo-
lóiban is szerepel. (Remélem
egyébként, hogy e logikát kö-
vetve Gyöngyössy igazgató úr
nem fogja elbocsátani a többi
Pest megyei régészt, hiszen az
utóbbi évtized nagyberuházási
dömpingje miatt csaknem va-
lamennyi kollégám állandóan
terepen volt és ugyancsak ke-
veset tartózkodott a „telephe-
lyén”).

Egyébként éppen a Gyön-
gyössy Márton által idézett
aszódi múzeumigazgatói rész-
letbõl derül ki az, hogy a Petõfi
Múzeumnaknemelegendõegy
régész.

A szóban forgó OTKA-
pályázat az én egyéni tudomá-
nyostervemkeretébenkészült.
Amúzeumapályázatpénzügyi
bonyolítója volt, semmiféle vo-
natkozásban nincs értelme
annak az állításnak, hogy
„ezen munka befejezésére már

1.

2.

megyei feladat-
ként,

nincs módunk”, mivel a pályá-
zatot én írtam, és kizárólag az
én tudományos kutatásom volt
a megyében. Én a magam ré-
szérõl egyébként befejeztem a
munkát a vállaltaknak megfe-
lelõen, az OTKA zsûrije nyug-
tázta a zárójelentésem beérke-
zését. Igaz, a múzeum számlá-
jára elõzõleg átutalt pályázati
pénzt valóban nem volt idõm
az ütemterv szerint teljesen el-
költeni, és azt természetesen a
múzeumnak vissza kellett
utalnia(elõzõlegévekigaszám-
láján volt és rezsiköltséget vont
le a kezelésért). Az elkészült
könyv (

) szinopszisa egyéb-
ként olvasható az OTKA hon-
lapján, ahol közzé szokták ten-
ni a sikeres pályázatok tartal-
mát:

„A létszámcsökkentés
nem gyakorol káros hatást az
aszódirégészetimunkálatokra,
mivel a PMMI megállapodást
kötött az MTA Régészeti Inté-
zetével a volt aszódi és gödöllõi
járás régészeti topográfiájának
elkészítésére.” A mondat elsõ
felét nem kívánom kommen-
tálni; ami a második állítást
illeti, az ugyan igaz, de a régé-
szeti topográfia valójában egy
különálló projekt, egy összefog-
laló tudományos publikáció lét-
rehozása, amelynek semmi kö-
ze nincs az aszódi múzeum
napi régészeti tevékenységé-
hez. Kõvári Klára a váci múze-
um fõállású és jelenleg egyetlen
régésze, akinek a vállán egy az
aszódinál háromszor nagyobb
gyûjtõterület feladatai nyug-
szanak, beleértve a Vác városá-
naktörténelmimagvábanzajló
számos építkezés régészeti
ügyeit.

...aligha állhat nekik
bármely csatarend ellent...
Egy elfelejtett iráni nép, a
szarmaták

http://www.otka.hu/index.ph
p?akt_menu=1008

3.

KulcsárValéria

„
”

7
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A Többcélú Társulási Tanács március 19-i ülésérõl
A Tanács meghallgatta, majd

elfogadta a Galgamenti Támo-
gató Szolgálat 2007. évi beszá-
molóját. A támogató szolgálat
lényege a fogyatékkal élõ sze-
mélyek önálló életvezetéséhez
szükséges segítés megszerve-
zése. Ezt a feladatot két éve az
ÉFOÉSZ Galgamenti Támoga-
tó Szolgálat látja el az Aszódi
Kistérségben. Céljuk az, hogy
ne csak a fogyatékkal élõket se-
gítsék, hanem az õket ellátó
családok életét is megköny-
nyítsék. 2008-ban 30-40 fõ szá-
mára biztosítottak rendszeres
ellátást. Alapvetõen azok vehe-
tik igénybe a támogató szolgá-
latot, akik fogyatékossági támo-
gatásban részesülnek, illetve
emelt összegû családi pótlékot
kapnak.
A Tanács elfogadta a Meg-

mentõ Szociális Segítségnyújtó
Kht. 2007. évi beszámolóját. A
közhasznú szervezet ellátási
szerzõdés keretében végzi a jel-
zõrendszeres házi segítségnyúj-
tást kistérségünk településein.
A 2007. december 31-i állapot
szerint 292 jelzõkészülék volt te-
lepítve, ami kb. 350-360 ellátot-
tat jelent (a házastársakat is
beleértve). A legtöbb készülék
Bagon, Aszódon, Kartalon, va-
lamint Versegen található. A
riasztások oka jellemzõen a hir-
telen rosszullét (cukorbetegség,
illetve vérnyomásproblémák
miatt), de elõfordulnak mentá-
lis problémák (pl. depresszió)
miatti hívások is. A szolgáltató
még rendelkezik szabad kapa-
citással a kistérségben, ami azt
jelenti, hogy a következõ évben
is lehetõség lesz további igény-
lõk bevonására a jelzõrendsze-
res ellátási formába. Erre térí-
tésmentesen jogosultak a 65 év
feletti egyedül élõk, illetve akik-
nek az egészségi állapota ezt
indokolja.
A Társulási Tanács elfogadta

a Társulás 2007. évre vonatkozó
elõirányzat-átcsoportosítását.
Eszerint a 9/2008 (II. 20.) számú
határozatban módosított költ-
ségvetési fõösszeg 168.471.303 Ft-
ról 168.375.515 Ft-ramódosul.

A Tanács megtárgyalta a
Társulás 2007. évi pénzügyi be-
számolóját és a pénzmarad-
vány elszámolását. A tavalyi év
költségvetése a következõkép-
pen alakult: 164.987.578 Ft volt a
Társulás összes bevétele, az
összes kiadás pedig 148.442.569
Ft. Ebbõl 142.878.388 Ft mûkö-
dési kiadás, felhalmozási kiadás
4.704.181 Ft, a finanszírozási kia-
dások összege pedig 860.000 Ft.
A Társulás szabad pénzmarad-
ványának, azaz 8.131.000 forint-
nak a felhasználásáról a Tanács
késõbb dönt.
A Társulási Tanács az egye-

bekben tájékoztatókat hallgatott
meg, közöttük az Aszódi Kis-
térség regionálisan hátrányos

helyzetû besorolásáról. 2007 no-
vemberében megjelent a terü-
letfejlsztés szempontjából ked-
vezményezett térségek besoro-
lásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Kormányrendelet, amelynek 4.
§-a lehetõvé teszi „regionális
szempontból hátrányos hely-
zetû kistérségek” kijelölését. A
Közép-Magyarországi Régió-
ban a Szobi Kistérség tartozik
az országos összehasonlításban
hátrányos helyzetû kistérségek
közé. A Regionális Fejlesztési
Tanács úgy döntött, hogy a
Ceglédi, Nagykátai, Aszódi és
Dabasi Kistérségeket sorolja a
regionális szempontból hátrá-
nyos helyzetû kistérségek közé.
A regionális szempontból

hátrányos helyzetû kistérség a
regionális operatív program
megvalósítására, valamint a
regionális fejlesztési tanács által
kiírt pályázaton az átmenetileg
kedvezményezett kistérségek-
kel azonos elbírálásban része-
sül.

kistérségi referens

A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális ese-
ményekrõl és pályázati lehetõ-
ségekrõl bõvebben az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján
olvashatnak:

Ruszkai Anna

www.aszodikisterseg.hu

A konferencia célját egyrészt
abban fogalmazta meg, hogy
kistérségünkben végre induljon
meg az együttgondolkodás:
hogyan lehetne minél több fo-
gyatékkel élõ embert munkába
állítani. Hangsúlyozta: ezt a fe-
ladatot csakis az érintett szak-
emberek együttes összefogás-
ával lehet megvalósítani. A
konferenciát figyelemfelkeltés-
nek is gondolták, mert talán so-
kan nem ismerik az ikladi Sze-
derfa Otthon lakóinak életét,
munkáját.

, az ÉFOÉSZ
elnöke, a konferencia fõvédnö-
ke köszöntõ szavaiban kiemel-
te: az értelmi fogyatékossággal

Gyene Piroska

élõ embereket azon
az úton, mely õket a többi
embertárs felé vezeti. Ennek
az útnak az egyik fontos állo-
mása a munka, mely képessé
teszi õket a munkavégzésre, de
képesek legyenek eladni is ma-
gukat egy munkahelyen. Ehhez
ismerni kell önmagukat, tud-
niuk kell saját értékeiket. Tud-
niuk kell továbbá, hogy van
saját akaratuk is, melyet bizo-
nyos határok között meg kell
valósítaniuk A szövetség ezek-
hez a képzésekhez nyújt segít-
séget. felügyelõ bi-
zottsági elnök szintén megerõ-
sítette a munkavégzés fontos-
ságát, és a különbözõ képzések

segíteni kell

Ujj Attiláné

jelentõségét, de sajnálattal álla-
pította meg, hogy az anyagi for-
rások elõteremtése csak igen
nagy küzdelmek árán való-
sulhatmeg.
A szakmai elõadások sorát

az aszódi Kis-
térségi Iroda vezetõje nyitotta
meg, aki részletesen ismertette
környékünk munkaerõi, mun-
kavállalási és munkahelyi lehe-
tõségeit. az
Aszódi Kistérségi Gondozási
Központ vezetõje kistérségünk
szociális ellátórendszerérõl tájé-
koztatta a közönséget. Turba
Attila a Szederfa Otthon gya-
korlatáról és azokról a tapasz-
talatokról tartott elõadást, me-
lyeket a fogyatékkal élõk foglal-
koztatásában értek el.

A tartalmas délelõtti progra-
mot az ikladi gondozottak
Világszárnya színtársulatának
„Szent György lovag legen-
dája” címû színielõadása zárta,
mely méltán kapott vastapsot a
lelkes közönségtõl.

Eszes Katalin,

Varga Jánosné,

-AKI-

Kapuk, nyíljatok meg!
Konferencia Domonyvölgyben a fogyatékkal élõ emberekért
Kapuk, nyíljatok meg! címmel tapasztalat-átadási konferen-

ciának adott otthont a domonyvölgyi Lázár Lovaspark már-
cius 27-én. Turba Attila, a fõ szervezõ ikladi Értelmi Sérültek
Gyöngyház Egyesülete Szederfa Otthonának vezetõje bevezetõ
gondolataiban igen örült annak, hogy a meghívottak csaknem
teljes létszámban megjelentek, hiszen nagyon fontosnak tart-
ják, hogy a fogyatékkal élõ emberek foglalkoztatása iránt fel-
keltsék az érdeklõdést. Ennek érdekében hívták meg a kistér-
ség polgármestereit, intézményvezetõit, és azokat a szakem-
bereket, akik ebben szakmai segítséget tudnak nyújtani.

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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AREC

Sóterápia
Gödöllõ

Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek

Akkumulátorok

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

Hidraulika
munkahengerek,

sebváltók,
motorok
fejújítása

garanciával!

Számítógép szerelést,

programtelepítést, vírusirtást,

tanácsadást vállalok

Tel.: 06-30-990-9744

Aszódon és környékén, hétvégén is.

AzaszódiPetõfi Sándor Gimnázium,Gépészeti
Szakközépiskola ésKollégium( )

munkakör betöltésére keres munkatársat. Az írásbeli
jelentkezéseket (önéletrajz) a fenti címre vagy

az e-mail címrevárjuk!

2170Aszód,Hatvaniút 3.

iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu

6 órás kisegítõ (takarító)

ÁlláskeresõKlubindul...
...májustólmindenhétenkeddenaVárosiKönyvtárban10-12óra
között. Lehetõség nyílik arra, hogy internet, újságok használatá-
val állásajánlatokat keressen, esetleg állásajánlatokra jelentkez-
zenmindenaszódimunkakeresõ.

Mindenérdeklõdõtszeretettelvárunk!

T  Á  B  O  R  B  Ö  R  Z  E
TiszteltSzülõk!SzeretettelvárjukÖnöketazidei amelyetazévvégi keretében

tartunkmega
táborbörzére,

Csengey GusztávÁltalánosIskola tornatermébenmájus8-án17.30-18.00között.Bemutatkoznak
a2008évitáborszervezõk,akikaszódigyermekeketfogadnakanyáriszabadidõhasznoseltöltéseérdekében.

összevontszülõiértekezlet

9
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Harminc éves a Galgamenti Nyugállományú Honvédlõk Egyesülete

Aszód büszke lehet katonaváros múltjára

Március 5-én a volt Tiszti
Klubban ünnepelte fennál-
lásának 30. évfordulóját a
Galgamenti Nyugállomá-
nyú Honvédlõk Egyesülete.
A rendezvényen még egy,
az aszódi honvédséghez
kötõdõ évfordulóról is
megemlékeztek: idén het-
ven éve épült az elsõ lak-
tanyavárosunkban.

A Galgamenti Nyugállomá-
nyú Honvédlõk Egyesülete ne-
vében ny. ezredes,
egyesületi elnök köszöntötte a
megjelenteket, köztük

ny.ezredest,aHOKOSZ
elnökét, az
Aszódi Nyugdíjas Egyesület
elnökét, valamint
századost, a Kelet-Magyaror-
szági Toborzó és Érdekvédelmi
Központmunkatársát.

Az egyesület jogelõdje meg-
alakulásának 30. évfordulójá-
ról szólva Sztán István felidéz-
te a honvédség aszódi mûködé-
sének fontosabb eseményeit.
1938. július 5-e és november 30-
a között

épült fel a József
Attila Laktanya, 1949-ben pe-
dig megkezdõdött a Petõfi Sán-
dor Laktanya építése, amely
1951-ben fejezõdött be. Az át-
adás évében a bevonultatott
kiskatonákkal, valamint a Kis-
kunhalasról és Kecskemétrõl
ide irányított honvédekkel
együtt 1796 fõ teljesített szol-
gálatot Aszódon. 1975-ben a 40.
önálló HM Kommendáns Ez-
red – a késõbbi 40. Galga Veze-
tésbiztosító Ezred – vette át a
szolgálatot.

1978-ban a hivatásos állo-
mány kiöregedése és a Helyõr-
ségi Klubban zajló kulturális
élet nyomán õr-
nagy vezetésével megalakult a
nyugdíjas klub. A laktanya
mindenkori vezetése támogat-
ta a klubéletet, ami a doku-
mentumok tanúsága és a tag-
ság visszaemlékezései szerint
gazdag múltra tekint vissza.
Késõbb ny. ez-
redes, majd ny.

Sztán István

Péter
László

Takács Lajosnét,

Tóth Norbert

a késõbbi orosz lakta-
nya helyén

Tóth Mihály

Kovács Mihály
Mudris László

alezredes vezette a klubot,
amely idõközben egyesületté
alakult át. A szervezet 2005. de-
cember 31-e, a laktanya bezá-
rása óta a megváltozott körül-
mények között, a HOKOSZ és
a Toborzóiroda támogatása
mellett, jórészt a tagok segítsé-
gével, de igen eredményesen
mûködik, amiért Sztán István
köszönetet mondott valameny-
nyiközremûködõnek.

Péter László ny. ezredes a
100. nõnap alkalmából köszön-
tötte a klub hölgy tagjait, majd
kiemelte:

– ma is
az, bár területén már nincs ka-
tonai alakulat. 1938 óta mind-
végig a magyar katonai hagyo-
mányokat öregbítõ alakulatok
szolgáltak a településen; nem
sok város van, ahol ilyen gaz-
dag katonai hagyományokkal

Aszód büszke lehet
arra, hogy katonaváros

rendelkeznek. Az aszódi egye-
sülettel egyidõs Tóth Norbert
százados elmondta: a kerek
évforduló kapcsán különösen
nagy megtiszteltetés számára,
hogy jelenlehetazünnepségen.
A toborzóközpont nevében
megköszönte a vezetõség és a
tagság közösség-összetartó
munkáját.

Sztán István megemlékezett
Tóth Mihályról és Kovács Mi-
hályról, a klub elsõ vezetõirõl,
majd virágot és ajándékot adott
át a klub jelenlévõ hölgy tagjai-
nak. Az operettmûsor és a va-
csora elõtt a vendégek megte-
kintették a Tiszti Klub szín-
pada melletti helyiségben be-
rendezett kiállítást, amelyet az
aszódi laktanyával kapcsolatos
dokumentumokból és emlék-
tárgyakból állítottak össze. A
kiállítás április 30-ig látogat-
ható.

H.Sz.
Aszerzõfelvételei

finomsággal vendégeljük meg.
Igen szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, hiszen

nagyon szeret horgász-
ni, de a halat megfõzni már
nem. A jó halászlé titka, hogy a
pontyonkívülmáshal is legyen
a bográcsban: utóbbiakról

gondoskodott.
Kora délelõtt a férjem, vala-
mint és felesége két
bográcsban kezdték fõzni ezt a
remek halételt. Jogos volt az
erre járók csodálkozása, hiszen
ez a klub bejárata mellett, a
Hatvan felé vezetõ utcán tö-
rtént; a tányérokba is innen
osztottuk ki az ételt. Hoztak
még mindenféle finom sült hú-
sokat, töltelékeket, süteménye-
ket a tagjaink, de bõven van
konty alá való is, hogy jobb le-
gyen az emésztés, és még jobb
kedvre derüljön mindenki e
rendhagyóbatyusbálban.

Nem tagadom, imádom a ha-
lászlét, ezért igyekeztem mie-

Pásztor
László

Or-
goványiné Icuka

Palik Pál

lõbb átvergõdni a lumbágót, a
sajgó derekat, a csúzos lábakat
elfeledõ, önfeledten táncoló
nyugdíjasok tömegén. Szeren-
csémre még ott találtam a kon-
dérok mellett az alkalmi fõsza-
kácsokat és segédkuktai minõ-
ségben . A
kondérok aljából alig sikerült
kapnomegyadaghalat.

Amikor sikerük titkáról fag-
gattam õket, így világosítottak
fel: nemcsak a halat fõzték bele
a kondérba, de

Mészáros Józsefnét

a szívük min-
denszeretetét is.

AszódiKovácsIstván

A fõutcán rotyogott a nyugdíjasok halászléje

A rendhagyó fûszer neve: szeretet

Nevezetes eseményre készü-
lõdnek immár negyedik alka-
lommal városunk nyugdíjasai
április elsõ hetében. Nem nem-
zeti ünnepre, vagy más kiemel-
kedõ világmegváltó dologra,
hanem a , a szo-
kásosvárosinyugdíjasklubnap
keretén belül. Errõl a rendez-
vényrõl beszélgettem

egyesületielnökkel.

A hagyományõrzõ tagjaink
kis mûsort szerveztek, benne
sok nótával, személyekre szóló
versekkel, és tréfákkal. A jó-
kedvre hangolódott társaságot
ezután halászlével és sok más

férfiak napjára

Takács
Lajosné

–Hogymiaférfinap? -kérde-
zett vissza. – Egy újfajta kezde-
ményezés részünkrõl. Nõnap-
kor ugyanis a férfiak köszön-
töttek bennünket, nõket. Veze-
tõségünk úgy döntött, hogy ezt
a gesztust viszonozni kell a fér-
fiaknak.Klubunkbancsaknem
30 férfi van, kik most a párjuk-
kalegyütt jöttekel.

–

ASZÓDI
TÜKÖR

már az

iwiw-en is!
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Szakképzési fórum a Petõfi Sándor Gimnáziumban
Tizenkilencmilliós támogatás

Szakképzés, innováció

címmelmárcius11-énszak-
képzési fórumot tartottak
a Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakközép-
iskola és Kollégium veze-
tõi. A rendezvényre meg-
hívták mindazon cég-, in-
tézmény- és településveze-
tõket, akik valamilyen for-
mában kapcsolatban áll-
nakaközépiskolával.

A vendégeket ,
a középiskola igazgatója kö-
szöntötte, aki kiemelte:

2007-ben 21 millió Ft-ot fordí-
tottak beruházásokra, ebbõl
mintegy19millióFtvoltapart-
nereik által befizetett pénzesz-
köz. A szakképzést folytató kö-
zépiskolák összevetésénél a
gimnáziumok eddig nehezebb
helyzetben voltak, szerencsé-
jükre a vegyes profil miatt tud-
ták fogadni mindazt a támoga-
tást, amit a diákok szakképzé-
sére fordíthatnak. Az igazgató
szólt a szakképzést érintõ je-
lentõsebb változásokról, így pl.
arról, hogy szeptembertõl a
fenntartó (Pest Megye Önkor-
mányzata) lesz e támogatások
címzettje. Maga

a szakképesí-
tések megszerzését rugalma-
sabbá tevõ ún.

alaposabb tudáshoz segíti a
szakmátszerzõdiákokat.

igazgatóhelyettes
képes beszámolójából kiderült:
2007-ben

szakképzési hozzájáru-
lással támogatta a középisko-
lát. A befizetések között két öt-
milliós, egy 1,2 milliós és négy
egymillióstétel isszerepel. (Saj-
nálatos, hogy a jogalkotók tör-
vénymódosítással
a befizethetõ hozzájárulás ösz-
szegét. Ennek oka állítólag az
volt, hogy több, erõs gazdasági
bázissal rendelkezõ város – pl.

Csobán Attila

a part-
nercégek támogatása alapvetõ
jelentõségû az iskola életében.

a képzés is át-
alakulóban van:

moduláris kép-
zés

Sáhó Béla

huszonegy környék-
beli cég összesen 19 millió 115
ezer Ft

maximálták

Gyõr – szakképzést folytató
egyes középiskoláinak számlá-
jára tavaly több mint egymil-
liárd (!) forint szakképzési hoz-
zájárulásfolytbe.)

A támogatást Aszódon nyí-
lászáró-cserére, forgácsoló- és
fúrószerszámok, mérõeszkö-
zök beszerzésére, valamint egy

15 munkahelyes CNC-szimulá-
ciós oktatórendszer

(képünkön)

beszerzésé-
re fordították. A tájékoztatót
követõen a vendégek ízelítõt
kaphattak a kiválóan felszerelt
szaktanterem mûködésébõl

.
Képésszöveg:

HídiSzilveszter

A Csengey
iskola hírei

Márciusban társadalmi
munkátszerveztünkatornate-
rem lambériázására. Nagy örö-
münkresokanjötteksegíteni, s
ennek eredményeként a terve-
zett munkát elvégeztük. Kö-
szönjük a segítségét:

szülõknek. Köszönjük a
támogatástaRichardFritzKft-
nek – , a La-
kótelepi Festék-Tapétabolt-
nak, a Barkácsháznak,

*

Örömmel tudatjuk, hogy el-
készült a Csengey Gusztáv Ál-
talános Iskola honlapja, mely
az „Aszód honlapon” vagy a

címen olvasható. A honlapra
folyamatosan töltjük fel az ak-
tualitásokat. A honlap elkészí-
tését és üzemeltetését

térítésmentesen vállal-
ta. Tisztelettel köszönjük fel-
ajánlását, munkáját.

Baglyas
Zoltánné, Bagó József, Balik
János, Barnáné Vankó Móni-
ka, Blaskó Tibor, Bojtos Gábor,
Boros Attila, Boros Miklós,
Csobán Attila, Cserni András,
Demeter Barna, Eckerné Sztre-
ika Erika, Gábor Pál, Gyárfás
Zsuzsa, Gyulai Zsolt, Jordán
Imre, Jordákiné Lajosné,
Kaspár Krisztián, Kiss Mária,
Kiss Attila, Majoros János,
Mayer László, Mezei Gábor,
Molnár László, Molnár
Norbert, Sápi Sándor, Szilágyi
Ernõ, Szincsák István, Takács
Zoltán, Torda Pál, Tudja
István

D. Tóth Gyulának.

Balogh
Miklósnak és Szamosvölgyi
Istvánnak.

Dobák
Balázs

Az ének-zene tagozat fennál-
lásának 50. évfordulójára
májusban kiállítást szerve-
zünk. Tisztelettel kérünk min-
denkit, ha rendelkezik régi
fényképekkel,könyvekkel, tan-
szerekkel, illetve bármivel, ami
köthetõ az ének-zene tagozat
múltjához, szíveskedjék az osz-
tályfõnököknek beküldeni.
Ígérjük, vigyázunk rá, és tanév
végénvisszaadjuk.

*

www.csengeyiskola.hu

Márciusban a Frankofónia
ünnepe alkalmából a fõváros-
ban rengeteg elõadás, szórako-
zási lehetõség és verseny várta
azokat az embereket, akiket
egynyelv–afrancia–kötössze.
A rengeteg program között
március 7-én az ELTE Múze-
um körúti épületében megren-
dezték a nagy tollbamondást,
vagyisa -versenyt.

Március 7-én reggel izgatot-
tan, ugyanakkor vidáman sé-
táltunk le a vasútállomásra,

és
matematika tanárunk kísére-
tében.Iskolánkbólszámosdiák
határozott úgy, hogy megmé-
rettetimagátezenaversenyen.

Fél 12 után pár perccel, a be-
vezetõ után elkezdõdött a nagy
megmérettetés. Elõször egy
teszt kitöltése volt a feladat,
majd elkezdõdött a „dictée”. A
szöveget egy francia nagykövet
diktálta le, aki – véleményem

dictée

Mayer Orsi Boris Charpy

szerint – szépen, tisztán és ért-
hetõen beszélt;

többször is elolvasta
aszöveget.

A versenyt két órás szabad
program követte, majd meg-
kezdõdött az eredményhirde-
tés. Mindenki izgatott volt. Iga-
zán büszkék lehettünk, hiszen

(11.a) harmadik
helyezéstértel.

Azt gondolom, ez a verseny
nemcsak a díjak és ajándékok
tétjérõl szólt sokkal inkább
arról a hangulatról, ami az
egész programot :
sok jókedvû, fiatal együtt, a
francianyelvirántiszeretetbõl.

Tapasztalatszerzés, találko-
zás régi ismerõsökkel. Ez min-
den ajándéknál és díjnál elõ-
rébb való! Remélem, jövõre is
ilyen nagyszerû napot tölthe-
tünk együtt, és nevezünk
együttadictée-versenyen!

10.A

a biztos siker
érdekében

–

jellemezte

Tuza Ágnes

TóthKatalin

Aszódi diák sikere
a Dictée-versenyen

11
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Március 14-én
ismét

megrendeztékasanzon-éneklõ
versenyt. A jelentkezõk közül
elõzetesen kiválasztott tizen-
két fiatal mutatkozhatott be az
Intézet színháztermének kö-
zönsége elõtt. A zsûrizés fela-
datát a belga, a
francia, a svájci és a kanadai
attasé, valmint
mûvésznõvállalta.

A verseny támogatói mind a
12 döntõst értékes nyeremé-

a budapesti
Francia Intézetben

többek közt

Koncz Zsuzsa

nyekkel jutalmazták: a CD-k,
könyvek, DVD- és MP3-leját-
szókon kívül az elsõ hat helye-
zett külföldi utazást, illetve
nyelvtanfolyamon való részvé-
teli lehetõségetkapott.
Az iskolánkat a megméret-
tetésen képviselõ

(10. A) a hetedik, míg
(11.A) az ötödik

helyen végzett. Gratulálunk
nekik kiemelkedõ teljesítmé-
nyükért!

Laczi Jenny-
fer Ben
Ali Cherifa

HeltaiSára,HeltaiJúlia12.A

Francia énekverseny Budapesten

Aszódi sanzonok

Az Aszódi Cukorbetegek
Egyesületének elnöksége és
tagsága nevében ezúton köszö-
nöm meg azoknak az adófizetõ
állampolgároknak az értékes
segítségét, akik személyi jöve-
delemadójuk egy százalékával
támogatták a városi diabéte-
szesek érdekében végzett köz-
érdekû, közhasznú mun-
kánkat.

A törvényben elõírtak sze-
rint e közleményben hozzuk
nyilvánosságra, hogy a 2005.
évi felajánlások eredménye-
ként az APEH 2006 õszén
103.969 Ft-ot utalt át egyesü-
letünknek.

A cukorbetegségbõl adó-
dó szövõdményes betegséggel
élõ és magas gyógyszerkölt-
séget fizetõ tagjaink részére
egyszeri alkalommal huszon-
három fõ részére 4 ezer Ft-ot,
összesen 92 ezer Ft-ot fizet-
tünk ki. Az oktatási munka
hatékonysága érdekében
11.969,- Ft értékben 1 db DVD
4200 „S” lejátszót ill. CD és dia
oktatófilmeketvásároltunk.

Aszód,2008.március22.
elnök

Az átutalt összeg felhaszná-
lása:

BuzásPál

Köszönet
az egy százalékért!

Felhívás
Az Aszódi Zenei Tagozat

Régi Diákok Kórusának legkö-
zelebbi próbája április 26-án

lesz a Csengey
GusztávÁltalánosIskolában.

szervezõtanár

(szombaton)

TarrGábor
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Március 6-án a Frankofónia
Ünnepe rendezvénysorozat ré-
szeként, a
elnevezésû program keretében
a francia nyelvet tanuló gimna-
zistákbetekintéstnyerhetteka
frankofón sajtó múltjába és je-
lenébe. A rendezvénynek a
fõvárosi Kölcsey Ferenc Gim-
náziumadotthelyet.

Délelõtt a frankofón újság-
írásról hallgattunk meg elõ-
adásokat, s ezek alapján egy-
egy kérdõívet kellett kitölte-
nünk. Délután készítenünk
kellett egy címlapot a JFB
(

) egy képzeletbeli kü-
lönszámához. A téma Québec
volt, ugyanis ez a kanadai tar-
tomány ebben az évben ünnep-
li alapításának 400. évfordu-
lóját.

Némi technikai nehézség
miattpárperccelkicsúsztunka

Journée de la Presse

Journal Francophone de
Budapest

határidõbõl, szerencsére sem-
mi probléma nem lett belõle.
Igazánbüszkéklehetünk,mert
az iskolánkból induló mindhá-
romcsapathelyezett lett!

A 12.A osztályból

ve-
hette át a JFB zsûri 3. helye-
zettjének járó díját. A 11.A-ból

elnyerte a Kanada-díj el-
sõ helyezését. Szintén a 11.A-
ból

pedig az Origina-
lité (eredetiség,ötletesség)díj2.
helyezettjei lettek! Külön gra-
tulálunk ,aki
a leghelyesebben töltötte ki a
kérdõívet, ígymégegyajándék-
csomagotisátvehetett.

Dougan
Jessica, Ecker Katalin, Hajduk
Réka és Zatureczki Zsófia

Mérei Boglárka, Pénzes Krisz-
tina, Sallai Zita és Tasnádi
Petra

Ármós Dorottya, Koreny
Nóra, Kovács Bernadett és
Tuza Ágnes

EckerKatalinnak

ÁrmósDorottya11.A

Kéttannyelvû gimnazisták
számára szerveztek második
alkalommal francia nyelvû
színjátszók versenyét március
8-án a budapesti Gustave Eiffel
Francia Gimnáziumban. A
rendezvényen az aszódi Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
9.A, és a pásztói Mikszáth Kál-
mán gimnázium 9.F, francia
tagozatos tanulói együtt vettek
részt, de nem versenyzõként,
mert iskoláink elõször szere-
peltekamegmérettetésen.

Már október óta közösen
gyakoroltunk: egyik hónapban
a pásztóiak jöttek próbálni
Aszódra, a másikban mi utaz-
tunk Pásztóra. 24 fõs színját-
szócsapatunkegyhumorosda-
rabot adott elõ

címmel.
Felkészítõ tanáraink az isko-

láinkban tanító francia anya-

,,Une pièce
montée”

nyelvû vendégtanárok:
és

írták a darabot,
és hétrõl-hétre segítettek ben-
nünketafelkészülésben.Apró-
bákba bekapcsolódott

színész, akitõl na-
gyon sokat tanultunk, és aki
megérttette velünk a színpadi
mozgás, a gesztikuláció fontos-
ságát.

Nagyon jól éreztük magun-
kat ezen a versenyen. A fran-
ciául tanuló magyar diákok
mellett érkeztek csapatok
Ausztriából és az Amerikai
gimnáziumból is. Részvételün-
kért iskolánk és mi is könyvju-
talmat kaptunk, természete-
senfrancianyelvûköteteket.

Köszönjük, hogy ott lehet-
tünk, köszönjük a felkészítést.
Nagyélményvolt.

9.A

Boris
Charpy, Maïté Desguin
Florence Royer

Yazid
Lakouache

DurcziMihály

Francia nyelvû
színjátszók versenye
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A tejeskannákat sem a tartalmukért vitték el

Falat bontottak a cigiért

Több szokatlan bûncselek-
mény illetve baleset történt az
elmúlt hónapban városunk-
ban. A Rákóczi utca egyik csa-
ládi házában

aki megzavarta az épü-
letben tevékenykedõ betö-
rõ(ke)t. Ismeretlen elkövetõk a
Hatos Kocsma falát megbont-
va jutottak az italboltba, ahon-
nan 28 ezer Ft értékben ciga-
rettát vittek el; a rongálási kár
20 ezer Ft. A Határ utcában
egy udvaron parkoló tehergép-
kocsi platójáról félmillió Ft ér-

leütötték a szom-
szédot,

tékben kéziszerszámoknak és
elektromos gépeknek veszett
nyomuk.

Március 13-ra virradóra is-
meretlen elkövetõk lefeszítet-
ték a Kossuth Lajos úti 48-as
emlékmûrõl a korábbi tolvajlás
után rajta maradt bronz díszí-
tõelemeket. Fémtolvajok jár-
tak a Falujárók útja egyik por-
táján is, ahonnan alumínium
tejeskannákat vittek maguk-
kal50ezerFtértékben.Ugyan-
csak a Falujárók útján össze-
festették az ott parkoló autó-

buszokat, illetve betörték az
újságospavilonkirakatát.

A Hatvani úton vezetés köz-
ben elaludt és jármûvével dió-
fának ütközött egy sofõr, aki
súlyos sérüléseket szenvedett.
Ugyancsak súlyosan megsé-
rült, de lapzártánk után már
otthon lábadozott egy 13 éves
iskolás leány, akit március 11-
én este a körforgalom melletti
zebránál ütöttek el. A baleset
körülményeit még vizsgálják.
Másnap a Falujárók útján koc-

Az Aszódon megalakult,
Wass Alberttel kapcsolatos
programokat szervezõ bi-
zottság a következõ pályá-
zatokat hirdeti meg kicsik-
nekésnagyoknak:

I. 1. Óvodásoknak és alsó
tagozatosoknak:

I. 2. Felsõ tagozatosoknak
(10–14éveseknek):

II. Képzõmûvészeti-, fotó-
és számítógépes pályázat
korhatárnélkül:

Meseillusztráció:

Folytatomamesét...

Grafika és színes technika:

bármilyen
technikával készült, A5-A4
méretû képek – pályázónként
legfeljebb 3 db –, amelyek Wass
Albert meséi alapján készül-
tek. Javasolt könyv: Wass A.:
Tavakéserdõkkönyve

Írjátok meg Wass Albert va-
lamelyik meséjének folytatá-
sát! Terjedelme 1-3 oldal lehet,
A4-es méretben, géppel írva.
Az íráshoz javasolt könyv:
Tavakéserdõkkönyve.

Pályázónként legföljebb 2
mesefolytatásátvárjuk.

A mûvek ihletforrása, témá-
ja Wass Albert mûveinek vilá-
ga,szülõföldje,Erdélylegyen.

A4 méret, pályázónként legfel-
jebb3alkotás

Pályázatok
Wass Albert évében

Fotó:

Kisfilm:

Prezentáció:

Már elõre szólunk:

digitális vagy hagyomá-
nyos technikával: A5 méretben
pályázónként legfeljebb 3
alkotás vagy 1 db, legfeljebb 5
képbõlállósorozat,A5méret

maximum 10 perc,
pályázónként1alkotás

5 perc, pályá-
zónként1alkotás

Minden pályázatot névvel és
címmel ellátva, a pályázat ka-
tegóriáját feltüntetve a Városi
Könyvtárban és a Közmûvelõ-
dés Otthonában lehet leadni
(Aszód,KossuthLajosút72.).

szeptember30.

A beérkezett alkotásokból az
õsz folyamán kiállítás lesz.
Ünnepélyes eredményhirdetés
novemberbenlesz.

október-
ben vetélkedõt szervezünk a
középiskolás korosztály szá-
mára, szavalóversenyt pedig 3
korcsoportban. A részletes ki-
írást késõbb, de még idõben az
Aszódi Tükörben jelentetjük
meg. Addig is mindenkinek jó
olvasástkívánunk!

Határidõ:

A szervezõbizottság

Öröm
önkormányzati
lakásban lakni?
Aszódon a Falujárók útja 30.

szám alatti önkormányzati la-
kásban lakom lassan hat éve a
családommal együtt. Problé-
máimakövetkezõk:

Mióta beköltöztünk, a für-
dõszobánk mennyezete ázik a
fölöttünk lévõ lakástól. Egy-
szer kivésték a falat – öt éve –,
de a probléma nem oldódott
meg. Azóta kisebb-nagyobb
megszakításokkal, de ugyan-
úgy vizes a fal, hullik a vakolat.
Az ÉPKOMPLEX tavaly vé-
gezte a garanciális javításokat,
de nem tudták, mitõl ázik,
ezért nem tudnak vele mit kez-
deni. A GAMESZ-vezetõ és a
többi szakember szerint a pára
miatt, ezért javasolták a pára-
elszívót, mi beépítettük saját
költségen 20 ezer Ft-ért, fal to-
vábbra is vizes, hullik. Kétha-
vonta festünk. Mindig azt a vá-
laszt kapjuk, hogy majd kita-
lálnak valamit, de elõrelépés az
ügybennincs.

Ebben a házban a fûtés-
csöveket az aljzatbeton alatt
vezették el. November végén
észleltük, hogy a cirkóból vala-
hol elfolyik a víz, az utóbbi idõ-
ben félóránként kellett tölteni,
ha szerettük volna a fûtést és a
meleg vizet. Problémánkat je-
leztük a GAMESZ felé, kértük:
keressenek valakit, aki megta-
lálja a hibát az egész lakás fel-

1.

2.

canásos balesetet okozott, nem
sokkal késõbb a körforgalom-
nál a Fiúnevelõ Intézet keríté-
sének ütközött egy ittas férfi.
(A sors keserû fintora, hogy az
általa okozott baleseteket
komolyabb sérülés nélkül meg-
úszó sofõr

)
A Kossuth Lajos úton a záró-

vonalnál akart megfordulni
egy gépjármûvezetõ, aki a ma-
nõverrel koccanásos balesetet
okozott.

egy héttel késõbb el-
hunytotthonában.

-hiszi-

törése nélkül. Segítség semmi.
Mi találtunk egy hõkamerás
céget – saját költségen –, amely
megállapította a hibát. A GA-
MESZ feltörte, minimális
anyagot biztosított, de a csem-
pét, a járólapot és a burkolót is
mi fizettük. Talán utólag visz-
szakapjuk – két hétig volt jó,
probléma megismétlõdött. Me-
gint feltörték, járólapot, betont
kaptunk, burkoló saját költség.
Talán visszafizetik. Kiderült
mindkétszer:

a csöveket
nem jól illesztették össze a ház
építésekor. Miért nekünk kell a
helyreállítást fedeznünk, ha
nem is saját lakásunk? Értem,
hogy hét hónap alatt épült a
ház, de miért kellett ennyire
rossz munkát végeznie a vállal-
kozónak? Több lakásban ázik a
fal, a lépcsõházban is, nálunk
azegyikfalvégigpenészes.

A lakbért 40 %-kal emelték
januárban. Miért? Az Aszódi
Tükörben azt olvastam, a laká-
sokkal kapcsolatos költségek
miatt. Akkor miért kell könyö-
rögni, hogy a hibákat javítsák
ki, hozzák helyre? Süket fülek-
re találunk, fedezzük a költsé-
geket és elviseljük a felfordu-
lással járó kellemetlenségeket.
Sokszor megkaptam már azt,
hogy könnyû nekem, mert ön-
kormányzati lakásban lakom,
ezzel vitába szállnék.

köszönjük a segít-
séget!

Tisztelettel:

a hiba hanyag
munka eredménye,

Gyárfás
Zsuzsának

BorosImreéscsaládja
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„Nem akarok sem szimpatikus, sem politikus, sem polgármester lenni!”
Álljunk meg egy szóra...

A vezetõi gyakorlatban és a
pszichológia tudományában a
következõt tartják:

Több alkalommal éreztem
már indíttatást arra, hogy meg-
osszam gondolataimat a gyöke-
reimmel, Önnel, Tisztelt Olvasó,
de mindeddig nem tettem meg.
Angliában élve és dolgozva pró-
bálom követni mind az aszódi,
mind a magyarországi esemé-
nyeket, a kialakult helyzetet, és
bizony sokszor felzaklatnak a
látottak, hallottak és olvasottak.
Úgy gondolom, kétezer kilomé-
ter távolság és immár kétévi tá-
vollételégahhoz,hogymásszem-
mel lássam mind a szülõvároso-
mat,mindazországomat.

Éppen tíz évvel ezelõtt próbál-
tam meg Aszód meghatározó
személye lenni egy igazán remek
csapat segítségével és támogatá-
sával, de sajnos egy kicsit lema-
radtam, lemaradtunk. Négy év-
vel késõbb egyedül, független-
ként ismét megmérettettem ma-
gam. Hogy miért egyedül? Azért,
mert a mára már elszomorító
méreteket öltõ széthúzás és egy-
más tiszteletének a hiánya az
1998-as választások után azon-
nal megmutatkozott az engem
támogatókközött is.

Természetesen érhet engem
az a vád, hogy könnyû nekem
kritikát gyakorolni innen, Ang-
liából. Ne értsenek félre, nem
szándékozom még egy újabb
adok-kapok cikksorozatot elindí-
tani, hisz úgy látom, több, mint
elég van abból eme újság hasáb-
jain. Csupán (Aszódi) Tükröt
szeretnék tartani mindazok elé,
akik felé ezt szükségesnek ér-
zem. Fontosnak tartom még
megemlíteni, hogy nem vagyok
egyikpártnaksematagjaésnem

Amennyiben
egy problémát reálisan akarsz
látni és kezelni, lépj hátrébb né-
hánylépést, így távolabbrólszem-
lélve, érzelmileg sem érintve egé-
szen másként fogod látni a hely-
zetet, éskönnyebbenmegtaláloda
helyesmegoldást!

célom egyik oldalt sem támo-
gatni!

Sajnálatos párhuzamot látok
az országos és az aszódi politikai
(nem feltétlenül pártpolitikai)
élet és viselkedés között. Ha már
úgy alakult, hogy csatlakoztunk
az Európai Unióhoz, akkor iga-
zántanulhatnánkavezetõorszá-
goktól, hogyan is csinálják õk.
Nem csak méltatlankodni, elége-
detlenkedni kellene, hogy mi
még nem tartunk ott! Kihangsú-
lyozom, én is ilyen voltam. Mára
viszont már sok mindent átérté-
keltem.

Angliában az emberek nem
aszerint ítélik meg egymást,
hogy kinek mekkora háza van, ki
milyen autóval jár. Valahogy ke-
vesebbel is beérik, pedig igazán
megengedhetnék maguknak a
nagyobb luxust. Tovább megyek.
Itt a mindenkori miniszterelnök
is ugyanolyan sorházban lakik,
mint egy átlagos angol állampol-
gár, nem pedig villában. Sajnála-
tos azt látni, hogy a mi orszá-
gunk két vezetõ politikusa és
azok holdudvara között dúló ka-
kasviadal és acsarkodás áldozata
lett, és nap mint nap károsodik
miatta.Akérdéscsakaz,hogyki-
nek marad ideje-energiája mind-
emellett dolgozni, hittel, re-
ménnyel?

Az aszódi és az ország híreit
figyelve olyan érzésem van,
mintha odahaza folyamatos vá-
lasztási kampány lenne. Angliá-
ban is hatalmas kampányharc
szokott kialakulni, de kizárólag a
választások elõtt, elõtte és utána
viszont mindenki pártállástól
függetlenül csendben, szorgal-
masan dolgozik. A különbség
megintcsakóriási!

Gondolataim papírra vetésé-
nek fõ oka egyébként a frissen
megválasztott bizottsági elnök
bemutatkozó interjúja volt,
amely a legutóbbi Aszódi Tükör-
benjelentmeg.

Megdöbbenéssel olvastam
azokat a minõsítõ sorokat, ame-

–
–

lyekhelyettszerintemszerencsé-
sebb lett volna egy szerény, a
megtiszteltetéstõl átitatott „be-
mutatkozás”.Aztgondolom, egy
köszönet is megillette volna az
összesképviselõt,hiszenegyhan-
gúlag kapott bizalmat tõlük az
ifjúelnök!Úgytûnik,tévedtem.

Méltatlannak tartom
minõsítését is, mert

azt gondolom, õ már sokat letett
a város asztalára a 18 éves kép-
viselõi munkája során!

– sokakkal karöltve –
csak tanulhatna tõle, nagy-nagy
odafigyeléssel, és még nagyobb
szerénységgel. Talán az sem el-
hanyagolandó, hogy a korábbi el-
nök önmaga mondott le, õt nem
kirúgták, és nem követett el fe-
gyelmivétségetsem.

Talán nem illõ Odler úrnak
polgármester urat

sem elmarasztalni, fõleg miután
korábban még õ is a frissen meg-
választott elsõ ember szekerét
tolta. Persze lehet, hogy csak en-
gemzavartakösszeazarroganci-
ától sem mentes sorok, de tény-
leg nem értem! Kihez is tartozik
az új bizottsági elnök? Neki már
senkinemjó?

Én egy a feladathoz és az õt
megválasztók (képviselõk és
nem képviselõk) bizalmához illõ,
alázattal teli és kizárólag a fela-
datra koncentráló interjúra szá-
mítottam.Megintcsaktévedtem.

Tudom, hogy nagyon-nagyon
nehéz most otthon minden te-
kintetben, de hiszem, hogy lehet
másként-máshogyan, legalább a
kommunikációterén!

Nehéz egy demagógiával átita-
tott írásra válaszolni, de röviden
megteszem. Csak röviden, hi-
szen vannak ettõl sokkal érde-
kesebbtémákisavárosban.

Emlékszem én is, hogy kétszer

Kovács
Tamás Úr

Odler
Zsolt Úr

Búzás János

SzlankaZsolt

Verbaetvoces*

indultál a polgármesteri székért.
1998-ban célszerû volt mondani,
hogy mint jobboldali, 2002-ben
már jobban hangzott a független.
Ilyenapolitikaforgószele.

Emlékszem arra is, hogy a se-
gítségemet kérted, bár akkor
még tegezõ viszonyban voltunk.
Toltuk együtt a szekeret, most
mégis elmarasztalsz? Ezt nálam
hibakéntemlíted.

Bemutatkozás 17 hónappal a
választások után nem teljesen
logikus. A köszönet pedig a meg-
választás pillanatában helyén-
való, mint ahogyan ott is hang-
zottel.

Ha figyelmesen olvastad a cik-
ket, láthattad: Tamás 18 éves
munkáját senki semkérdõjelezte
meg, és szó sem volt fegyelmi
ügyekrõl.

Az, hogy egy képviselõ fogal-
mazhat-e kritikát a polgármes-
terrõl, már a demokrácia intéz-
ményét feszegeti. Érdekes, hogy
a polgármestert gyalázó és rágal-
mazó internetes bejegyzések
nem zavarnak, pedig az is egy
médiafelület. Különbséget kell
tenni kritika és rágalmazás kö-
zött. Számodra az elfogadható,
hiszen nem emelted fel ellene a
szavad. Egyedül én vagyok, aki
csak (büntetés terhe
alatt mondhat véle-
ményt.Úgygondolom, jogomban
áll kritikát fogalmazni a város
elsõ emberérõl, ha úgy érzem,
nem jól mennek a dolgok. Meg-
jegyzendõ, hogy ezeket többször
szóban is elmondtam neki. El-
képzelhetõ, hogy Angliából nem
látsz bele tisztán a város életébe,
vagy egyoldalú a tájékoztatás,
amitkapsz.

Kovács Tamással egyébként
mindent megbeszéltünk szemé-
lyesen, harag és tüskék nélkül
álltunkfelazasztaltól.Ezt fonto-
sabbnak tartom, mint azt, hogy
mindegy, hogy mennek a dolgok,
csakjólkommunikáljukle.

Részemrõlatémátbefejeztem.
Üdvözlettel:

sub poena
– a szerk.)

OdlerZsolt*Üresszavak

A világ legrövidebb fantasztikus novelláját Fredric Brown írta:
„Az utolsó ember a Földön a szobájában ült. És akkor kopogtak az ajtón...”

fantasztikus”
rövidebbenisössze tudjákfoglalni legfeljebbmásfél flekk

(Aszerk.)

Azutóbbi idõbentöbbhosszú–lapunkbanmegjelent illetveanyomdábaadáselõttvisszavont–olvasói leveletkaptunk.Lapunkterjedelmi
lehetõségeire való tekintettel (s mert bízom benne, hogy levélíróink – ha nem is a fent idézett “ megoldást követve, de – mon-
dandójukat )olvasói leveleiket,hozzászólásaikatezentúl ,azazszóközökkelegyütt
2.700karakterterjedelembenvárjuk.Kéremmegértésüket.
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Ha lakása felújítását, korszerûsítését tervezi, ajánljuk figyelmébe

tatarozási hitelünket.

Most pénzintézeti és helyszíni szemlei

költség nélkül!

Kedvezményes

a Turai Takarékszövetkezetnél!

tatarozási hitel

A kedvezményes hitel igényelhetõ között.

A felvehetõ hitel összege:

A lejárati idõ: 5-20 év.

5.000.000,-Ft hitelösszeg 20 éves lejárata esetén a THM: 11,99%

2008. április 1. és 2008. augusztus 31.

700.001,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig.

A hitel felvételével kapcsolatos bõvebb információkat nternetes honlapunkon talál,

illetve kirendeltségeinkben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,

a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke

az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza

a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet

a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

a iwww.turaitakarek.hu

Megbízónk egy német tulajdonú, stabil vállalatcsoport.

A növekvõ megrendelések új munkatárs felvételét

teszik lehetõvé az alábbi munkakörbe:

- CNC marós/esztergályos végzettség

- legalább két év szakmai gyakorlat

- haladó szintû vezérléstechnika ismeretek

- jó mûszaki rajzismeret

- önálló munkavégzés képessége

- csapatjátékos

Megbízónk hosszú távú, stabil munkahelyet

és versenyképes juttatást kínál a pozícióban.

Amennyiben felkeltette érdeklõdését a fenti munkakör,

kérjük, küldje el önéletrajzát az alábbi email címre:

CNC marós

Az ideális jelölt profilja:

hrschmiedt@invitel.hu

HR SCHMIEDT KFT.
www.hrschmiedt.hu

Info: 06 20 551 9316

Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szemvizsgálat kontaktlencse

Szemvizsgálat

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!

és bemérés

minden kedden és csütörtökön

+próbalencse+ápoló:

Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

2.500,- Ft

Akció!
Komplett szemüvegek már

4.990,- Ft-tól!

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat

megújult szemvizsgáló szalonunkban!



Volt egyszer egy ember, aki az
õ háza udvarán oszlopot épített
az õ Istenének. De az oszlopot
nem márványból faragta, nem
kõbõl építette, hanem ezer meg
ezer apró csillámló homok-
szemcsébõl, és a homokszem-
cséketköddelkötötteössze.

(RészletWassAlbertírásából)
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Gondolatok Koltai Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! címû filmjének kapcsán

Volt egyszer egy ember…

Igazság szerint a címet idé-
zõjelbe kellene tennem, mert
teljes egészében azonos

költeményének címé-
vel, melyet ihletett
fordításában olvashat a ma-
gyar olvasóközönség. Mégsem
teszem idézõjelbe, mert nem
követek el nagyobb illetlensé-
get, mint , aki

címmelátírta-le-
fordította a verset és beiktatta
sajátkölteményeiközé.

S valójában ezt a címet csak
írásom apropójául szántam,
mertatovábbiakbannemiroda-
lomról és nem errõl a versrõl
leszszó,hanemegészenmásról.

Sokatdohogtammárerovat-
ban arról, hogy mennyi a bosz-
szantóan hibás felirat a bevá-
sárlóközpontok különbözõ ter-
mékein. Még akkor is bosszan-
tó nézni õket, ha alapvetõen
nem tévesztik meg a vásárlót.
Illetve egy dologban mégis
megtévesztik õket: a nyomta-
tott felirat láttán elbizonytala-
nodik esetleg még az is, akinek
elsõ pillantásra lenne észrevé-
tele. Azt a tévhitet erõsíti meg
benne,hogyaminyomtatásban
van, minden bizonnyal helyes,
mert aki ezzel foglalkozik, az
egészen biztosan tudja, hogyan
kell írniegy-egyterméknevét.

Kezdjük mindjárt a
! Hatalmas mére-

tû reklámok jelzik, hogy hama-
rosan egy ilyen objektum köze-
lébe érünk. Legtöbbször kör-
forgalomként kialakított cso-
mópontból terelgetnek min-
ket, hogy költsük a pénzünket,
hagyjunk ott minél többet.

Paul
Verlaine

Tóth Árpád

Ady Endre Paul
Verlaineálma

bevásár-
lóközpontnál

Idõnként az a felirat fogad ben-
nünket:
Hogy ez miért nem jó? Csupán
azért, mert nem a központ vá-
sárol be, hanem mi. Egybe írva
azt a helyet jelöli az elnevezés,
ahol bevásárolhatunk, még-
hozzásokmindentegyhelyen.

A sem szõ-
rös, mert a sertés szó a disznó
másik elnevezésére utal, ame-
lyet a testét borító sertérõl kap-
ta. A változat serté-
vel (vagyis szõrrel) borított
húst jelentene – nyelvtanilag
minõségjelzõs szerkezet –, a

összetett szó pedig
terjengõsebb

kifejezésbõlegyszerûsödöttbir-
tokos jelzõs szerkezet. A

írásképpedigakkortekint-
hetõ helyesnek, ha kérésünkre
azáltalunkkiválasztotthústle-
darálják. Az egybeírt változat
már minõséget jelent: fogal-
munk sincs róla, hogy ponto-
san mennyi színhúst és meny-
nyi zsíros mócsingot daráltak
meg és kevertek össze. És iga-
zábólezutóbbi szempontmiatt
a sem lenne
egészen helyes, de talán mégis-
csak ez a felirat tükrözné leg-
jobbanavalóságot.

És még folytathatnánk a
sort. Ha azt látjuk kiírva, hogy

, akkor egész nyu-
godtan fogadhatunk is, hogy
nem a comb a marha! Vagy a

felirat elle-
nére sem a gulyás a marha,
mert nem hiszem, hogy a gu-
lyásnak kedve szottyanna ki-
méretnimagát,hogymarhagu-
lyás legyenbelõle,mertúgysem

bevásárló központ.

sertés darált hús

sertés hús

sertéshús a
sertésnek a húsa

darált
hús

darált sertéshús

marha comb

marha gulyáshús

lehetne, mert azt csak marha-
húsból lehetkészíteni.Detalán
elégapéldákból!

Egyszer–évekkelezelõtt
– arra gondoltam, írok valame-
lyik bevásárlóközpontunk me-
nedzsmentjének,s felajánlom–
természetesen nem ingyen, ha-
nem díjazásért, hiszen õk sem
adnak nekünk semmit ingyen
–, hogy elvállalom valamelyik
áruházukban a feliratok kar-
bantartását. (Legfeljebb nagy-
vonalúan idõnként akciót hir-
detnék, solyankornémienged-
ménnyel végezném a munkát,
feltéve, ha kiváltanák az álta-
lamelõírtkártyát.)

Úgy gondolom, felvetésemre
az elsõ reagálás az lenne, hogy
körülröhögnének. Pedig a
dolog komoly. Hiszen romló
közérzetünket is úgy tarthat-
juk karban, ha teszünk érte va-
lamit. Életkörülményeink
romlása is csak akkor fog meg-
állni, ha találunk valamiféle
hathatós eszközt a megváltoz-
tatásukra, a jó irányba történõ
befolyásolásra! Nyelvünk rom-
ló állapota sem fog magától
rendbe jönni. Amíg a középis-
kola 9. évfolyamától

, addig
még remény sincs arra, hogy a
helyzet javulni fog. A romlás
viszont folytatódik és felerõsö-
dik. Ez utóbbi biztosan megjó-
solható.Különös tekintettel ar-
ra, hogy szülõi beleegyezés nél-
kül az alsó évfolyamokon nincs
buktatás!

Hogy mi az én meghitt ál-
mom?

csak heti
egyetlen nyelvtanóra van

-g-l

Az én meghitt álmom
Egy  kis nyelvelés

Magyar film volt. Témájá-
ban, zenéjében, hangulatában,
végkicsengésében is az. Értel-
mezése az elmúlt századnak.
Egy író nehéz sorsán keresztül
jártuk a világot. Amerre vitte
Õtavihar.

erõs favolt.Gyö-
kere abban a mezõségi földben

WassAlbert

eredt, mely szeretetet, türel-
met, tisztességetterem.Alomb
életerõt, nyugalmat, a magyar
nép, a szülõföld, a természet
szeretetét árasztja, más népek,
a megtörtént események elfo-
gadását, a tanulást belõlük, az
életet mint a Teremtõtõl ka-
pott lehetõséget.

Pár szót váltva a film után,
többekben megfogalmazódott:
felkavaró, sûrû, sok mondani-
valót hordozó alkotást láttunk.
Egyszerre aggódni és örülni
nehéz. Egyszerre láthattuk a
közelmúltat és a kiszivárgott
jövõt. A Bisztra-patak tisztasá-
gával. A múlt már nem válto-
zik, de a jövõrõl kapott infor-
mációk nem tények. Legfeljebb
politikai szándékok, a tenden-
ciák alapján várható történé-
sek. Az, hogy valójában mi lesz,
a homokszemeken múlik. Ha
összeragaszt bennünket a köd,
erõsoszloppáleszünk...

Építeni. Csendben építeni.
Mert a tendenciák feladatokat
rónak ránk. Aszódra különö-
sen sokat. Hiszen két gimnázi-
umával sok-sok ifjú lelket indít
el a világba. Olyan gondolatvi-
lágot, érzéseket lenne jóátadni,
mutatni nekik, melyek háttér-
be szorulnak a kereskedelmi
televíziózással, a profitérde-
keltségû, multinacionális cé-
gek által irányított gazdaság és
kultúramegjelenésemiatt.

Jönnek. Remélem, ehhez ha-
sonló esték jönnek. Mert a mû-
vészet szép és tiszta útja a gon-
dolatok, érzések kifejezésének,
formálásának,a látókörbõvíté-
sének. Minden ilyen este opti-
mistává tesz, fölemel. Jó érzés
irodalmat, mûvészetet kedvelõ
emberekkel találkozni. És jó
lenne megbeszélni a látottakat,
hallottakat…

HerczegAttila

“Amelyik népnek a vezetõi
nem pásztorok, hanem béresek,
annak a népnek nincsenek ve-
zetõi.Ésamelyiknépnemtudja
megkülönböztetni a pásztort a
bérestõl, az nem nép, csak
lakosság.”

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

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

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

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

Cím: Email: Tel:

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

Idõpont Helyszín Program

Április16.
Április17.16.00
Április20.
Április20.14.00,16.00
Április22.16.00
Április23.

Április23.18.00
Április26.10.00
Április27.
Április27.14.00,16.00
Április28.14.00
Április29.16.00
Április30.16.00
Április30.16.00
Május1.
Május3.
Május4.
Május4.
Május4.14.30,16.30
Május5.
Május6.
Május6.10.00-12.00
Május7.
Május7.15.00-17.00
Május8.16.00
Május8.
Május8.17.30,18.00
Május9.17.00
Május11.14.30,16.30
Május11.
Május12.
Május13.10.00-12.00
Május17.15.00,17.00
Május18.
Május20.10.00-12.00
Május21.16.00-18.00
Május24.
Május25.
Május27. 15.00,17.00
Május27.10.00-12.00
Május28.16.00-18.00
Május29.16.00

50évesaVárosiBölcsõde–ACOOPáruházköszöntiabölcsõdéseket
Városháza képviselõ-testületiülés

Húsvét5.vasárnapja
Mogyoród,sportpálya Mogyoród-Aszódlabdarúgómérkõzés
VárosiKönyvtár KékBolygó:vendégaNagyTervcsapata( )
CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás (Petõfiút6/a)

jelentkezés:Tel.:400-103telefonszámon
KözmûvelõdésOtthona Természetgyógyászakadémia:Prof.dr.GereTiborelõadása
KözmûvelõdésOtthona Petõfiszavalóverseny

Húsvét6.vasárnapja
Aszód,sportpálya Aszód-Verõcelabdarúgómérkõzés

azAranykapuBölcsõdemegnyitóünnepsége
VárosiKönyvtár Anyáknapiajándékkészítés
PetõfiS.Gimn.Gép.Szki.ésKoll. ballagás
Aszód,Szabadságtér EUROPARTY (részletekaplakátokon)

Amunkaünnepe
Ev.EgyházPetõfiGimnáziuma ballagás

Urunkmennybemenetele
Anyáknapja

Vácrátót,sportpálya Vácrátót-Aszódlabdarúgómérkõzés
középiskolák írásbeliérettségivizsgamagyarból
középiskolák írásbeliérettségivizsgamatematikából
VárosiKönyvtár álláskeresõklub
középiskolák írásbeliérettségivizsgatörténelembõl
CsaládsegítõSzolgálat ingyenesjogitanácsadás(jelentkezés:Tel.:400-103)
Városháza képviselõ-testületiülés
VárosiNyugdíjasEgyesület Klubnap:Anyáknapja
CsengeyGusztávÁltalánosIskola Táborbörze:nyáritáborozási lehetõségekbemutatása
KoronaHáz(TisztiKlub) Táncházkicsiknekésnagyoknak
Aszód,sportpálya Aszód-Isaszeglabdarúgómérkõzés

Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfõ

VárosiKönyvtár álláskeresõklub
Kerepes,sportpálya Kerepes-Aszódlabdarúgómérkõzés

Szentháromságvasárnapja
VárosiKönyvtár álláskeresõklub
CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiai tanácsadás(jelentkezés:Tel.:400-103)
Rákócziúti iskolaudvara VárosiGyermeknap(részletekaplakátokon)

Évközi10.vasárnap.
Aszód,sportpálya Aszód-Tahitótfalulabdarúgómérkõzés
VárosiKönyvtár álláskeresõklub
CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás(jelentkezés:Tel.:400-103)
Városháza képviselõ-testületiülés

www.nagyterv.hu

16 órától ” FÕZZÜNK EGY KIS HAZAIT”fõzõverseny
Aszódon, a Szabadság téren.

a 06 30 816 0440 telefonon
vagy az email-címen.

EUROPARTY április 30.

Várjuk fõzõcsapatok
jelentkezését

aszod.muvhaz@freemail.hu

– Köszönet a Március 15-ei városi ünnepség közremûködõinek!
Köszönjük tanárnõnek, és

tanár uraknak tanulók felkészítését. Köszönjük 7.
osztályos tanulóinknak, valamint énekkarosainknak a szép elõ-
adást. Köszönet a Podmaniczky Mûvészeti iskola diákjainak és
vezetõjüknek,

Spisák Istvánné Énok-Nagy Levente
Tarr Gábor

RónaiLajosnak.



Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

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

G

G

G

G

G

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Halak

10%
kedvezménnyel!
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Állatorvosi
ügyelet
április19-20.:

Tel.:

április26-27.:

Tel.:

Dr.MártonJános

Dr.HajdúPál

Galgamácsa,Kiskútu.3.
06-30-400-9819

Galgahévíz,Fõút84.
06-30-475-1739

K ÖV E T KE ZÕ
lapzárta:

május 5.

megjelenés:

május 15.

Megbízónk egy német tulajdonú, stabil vállalatcsoport.

A növekvõ megrendelések új munkatárs felvételét

teszik lehetõvé az alábbi munkakörbe:

- gépészmérnöki végzettség

- kommunikációképes német nyelvismeret

- CNC, 3D CAD és SPS programismeret

- költségtervezési tapasztalat

- magabiztos fellépés

- motiváló csapatjátékos

Megbízónk hosszú távú, stabil munkahelyet

és versenyképes juttatást kínál a pozícióban.

Amennyiben felkeltette érdeklõdését a fenti munkakör,

kérjük, küldje el önéletrajzát az alábbi email címre:

Tervezõmérnök

Az ideális jelölt profilja:

hrschmiedt@invitel.hu

HR SCHMIEDT KFT.
www.hrschmiedt.hu

Info: 06 20 551 9316

APRÓhirdetések
Aszódon 9.300 m (48m x 194m) megmûvelt szántóföld a Galga
partjánSÜRGÕSENeladó.Ára:2,8MFt.Tel.:06-30-515-5533

Aszódonfõutcai,kirakatos,40m -esüzlethelyiségkiadó.
Tel.:28/401-462

2

Üzlethelyiség kiadó Aszód, Kossuth Lajos út 71. szám alatt (mûv.
házzalszemben).Tel.:06-20-9416-533

2

május1-2.:

Tel.:

május3-4.:

Dr.SzõkeZsolt

Dr.HudákPéter

Kartal,Barossu.207.
06-20-956-6529

Gödöllõ,Százszorszépu.58.
Tel.:

május10-12.:

Tel.:

06-70-213-1961

Aszód,KossuthLajosút62.
06-30-275-4718

Dr.NémethMihály
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Második helyen áll az Aszód FC felnõtt gárdája; az ifik vezetik a tabellát

Lövészverseny a volt Tiszti Klubban

Négy meccs, négy gyõzelem, jó hangulat

Célra tarts, tûz!

2008. ÁPRILIS

sportsport

rékpáros teljesítménytúrán ve-
hetnek részt az érdeklõdõk 70-
40-20 km-es távokon. Nevezni
a Közmûvelõdés Otthonánál
lehet 9-10 óra között, ahonnan
a túra indul. Részletes verseny-
kiírás a következõ honlapokon
olvasható:

A rendezõ Szabadidõsport
Egyesület szeretettel vár min-
denérdeklõdõt,sportbarátot!

elnök

www.aszod.hu

www.aszodinfo.hu

NyíryZsolt

Az egyesület februárban
megtartotta beszámoló köz-
gyûlését, melyen a megjelent
tagok elfogadták az elmúlt évi
beszámolót, illetve megszavaz-
ták az idei év tervezett prog-
ramtervét.

Március 15-én az egyesület
gyalogtúrát szervezett, melyen
arésztvevõkGalgamácsáról in-
dulva Ecskend érintésével a
Hosszúvölgyön keresztül értek
haza.

Április 19-én, szombaton
Aszódról induló országos ke-

Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület hírei

Országos kerékpáros

teljesítménytúra
A volt Tiszti Klub udva-

rán száztizenhat gyermek

és felnõtt vett részt márci-

us 15-én a hagyományos

légpuskás lövészverse-

nyen, melyet a Galga Pol-

gárõrEgyesületszervezett.

JuhászAttiláné

Szenoráczki Ferenc

csaknem húsz szponzor adako-
zásából Sztán
István

a

biztoskezek-
kel, szemét a célon tartva,
rendre kilõtte légpuskájával a
kisólomgolyókat.

– Sajnos ezek a fegyverek
nemlõnekpontosan,mert igen
használtak már. Korábban ver-
senyeztem, így hamar kiismer-
tem az én puskámat. Érzésem
szerint jól lõttem,denemfogok
azelsõhelyenvégeznia32pon-
tommal.

egyesüle-
ti vezetõ bevezetõjében hang-
súlyozta: a rendezvény baráti
és vállalkozói támogatással

jöhetett létre.
ny. ezredes, volt lakta-

nyaparancsnok köszöntõ sza-
vai Aszód ifjúságához szóltak,
kik szerinte méltán továbbvi-
või a 17. éve megrendezésre ke-
rülõ sportversenynek. Kiemel-
te:

–

–

kötelezõfeladat
legyenmindenkinek.

részvétel fontos, de a gyõze-
lemsemutolsó,

Még folyamatosan pattogtak
a golyók a lõtáblákon, a mikor
felkerestema
Tarr Béla szerint a maximális
50 pontból igen nehéz jó
eredményt elérni. Talán ezért
is volt addig többségében a kö-
zepesteljesítményûlõlap.

Búcsúzásomkor
polgárõr büszkén újságolta:

száznál is többen jelentkeztek
nála. A nagyszámú gyermek-
sereg nagy fegyelemmel, türe-
lemmel várta sorát, hogy lõhes-
sen; fiatalokra jellemzõen jó-
kedvûen álltak „csatasorba.”
Jókedvüket talán az is fokozta,
hogy az egyik szponzor jóvoltá-
ból

felnõttek pedig frissen
sültsajtospogácsát.

*

lõlapokelemzõit.

Nagy Lajos-
né

nagy tábla csokoládét kap-
tak – a

AszódiKovácsIstván

Eredmények:

1. 2.
3. 1.
Ikladi Vadász 2. LOL Csapat 3. Pár-
duc Csapat 4. Mesterlövész.

1. 2.
3.

1. 2.
3. 1.
Sára 2. Négy mesterlövész 3. Galéria.

1.
2. 3.

.

Gyerek egyéni:

Gyerek csapat:

Ifjúsági

egyéni:

Férfi egyé-

ni:

Férfi csapat:

Nõi egyéni:

Külö

KlenkAdrián KrecsmarikPatrik
Deák Zoltán.

Micsutka Tamás Tóth
Zoltán Kovács Bálint.

Szûcs Tibor Obermajer Attila
Szászi László.

Gubáné Urr Andrea
Ácsné Tóth Beáta Juhász Attilá-

né ndíjak: a legjobb leány
lövész: A legtöbb
köregység:

Ferenczi Krisztina.
GubánéUrrAndrea.

(folytatásaz1.oldalról)

Eredmények:

AszódFC-PomázICOSE

2:0(1:0)

FótSE-AszódFC1:4(0:2)

KisnémediSE-AszódFC

2:3(1:2)

Szob-AszódFC0:1

Ifjúságiak:4:1(2:0)

Ifjúságiak:0:8

Ifjúságiak:0:5

Ifjúságiak:1:2

A tabellán a négy tavaszi for-
duló után elsõ az Erdõkertes

SE 39 ponttal, második a 35
pontos Aszód FC, harmadik a
Verõce SE 34 ponttal. Az ifik 13
gyõzelemmel és négy döntet-
lennel, 43 ponttal vezetik a baj-
nokságot az egyaránt 42 pon-
tos Kerepes és a Tahitótfalu
elõtt.

*
Ha így megy tovább,

a megyei másodosztály-
ban játszóAszódFC,hiszen fel-
jutás esetén

bizonyára nagyobb

“bajba
kerül”

a szerény körül-
mények között gazdálkodó
klubnak

költségvetést kell elõteremte-
nie. klubelnök azt
mondja:

A csapat eredmé-
nyei máris új szponzori támo-
gatásokat hoztak. Lehet, hogy
õsztõl egy aszódi cég neve alatt,
s ezzel jelentõs szponzori támo-
gatással indulnak a bajnokság-
ban. Az elnök reméli, hogy az
önkormányzat és a vállalkozá-
sok erkölcsileg és anyagiakban
egyaránt megnyilvánuló támo-
gatását további sikeres mérkõ-
zésekkeltudjákmeghálálni.

Acsapatonbelülnagyonjóaz
összhang.

Tóth József
ezt a bajt szívesen fel-

vállalnák.

Peller Gábor edzõ
változatos edzésekkel igyek-
szik a lagjobbat kihozni a játé-

kosokból, és a hátvédsor meg-
erõsítésének is látszik az ered-
ménye: négy meccsen tíz rú-
gott gól mellett csupán három
góltkapottafelnõttek gárdája.
Bár voltak, akik megkérdõje-
lezték az értelmét, a csapatta-
goknak nagyon jót tett a hajdú-
szoboszlói edzõtáborozás. A
szurkolók ragaszkodása is hoz-
zájárul a sikerhez: a hazai
meccseken átlagban három-
száz, idegenben 80-100 aszódi
drukkerbiztatjacsapatainkat.

A csapat hazai mérkõzéseit
szerdánként a Galga Televízió
mûsoránláthatják.

H.Sz.
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Függõleges: 1. Nyílászáró 2. A
Bakony fõvárosa 3. Kispatak
4. Nõi név 5. Elfele! 6. Kibújik a
növény 7. Vezér, angolul 8.
Kötõszó 9. Kén 10. Tagadószó
11. Tíz a köbön 12. Észak-ame-
rikai állam 18. Régi 19. Keresz-
tül 21. Szék, németül 23. Állatok
isznak belõle 27. Napszak 28.
Végigtapogat 30. Szobába 31.
Igen, németül 33. Éjfélig tart 34.
Nátrium 35. Sötét szín 37. Mór
közepe! 42. United States of
America 43. Vékony fadarab 45.
Schöpf-Mérei ... XIX. sz-i orvos
47. Kevert diri! 48. Kiejtett betû
49. A két ajak 50. Tóga betûi,
keverve! 52. B.A.Z. megyei vá-
ros 54. Névelõ 57. Kájé! 58. Oleg
egynemû hangzói 60. Kavics 63.
Egyharmad! 64. Liter.

-fné-

nyílt levelezõ-
lapon

május 6-
ig.

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

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

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

*

*

Vízszintes: 1. A bibliai idézet

folytatása, elsõ rész

62. A bibli-

ai idézet befejezõ része.

13. Ítéletet
hozó személy 14. Kies rész! 15.
EZA 16. Némán leír! 17. Vadon
élõ állat 19. Ima végsõ szava
20. Pest megyei település 22.
Nõi név 24. -re párja 25. Káli-
um 26. Idõ jele 27. Lét 28. Méter
29. Átmérõ jele 30. ...-bújj, zöldág
(gyerekdal) 32. Nõi név 35. Vas
vegyjele 36. Vízi jármû 38. Du-
nántúli város 39. Spanyol autó-
jel 40. Liter 41. Európai fizetõ-
eszköz 44. Oxigén 45. Dehogy!
46. Üres kád! 48. Gyõztes 49.
Illat 51. ... Ramazotti (olasz éne-
kes) 53. Más szóval 55. Keleti
társasjáték 56. Kétjegyû szám
57. Hím juh 59. Magyar énekes
(Kovács ...) 61. Egye!

Elõzõszámunkrejtvényének
megfejtése:

„...akiátélteéslegyõzte
akétségbeesést.”

A Galga COOP Rt. utalványát
(Bethlen G.

u. 26.), a Fáma Könyvkereske-
Bartók Jánosné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

dés utalványát pedig
(Hajnóczy u. 4.)

nyerte.

Benedek
Zoltánné

Gratulálunk!
Anyereményeket

postánküldjükel.

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés,nyomdai elõkészítés:

Aszód VárosÖnkormányzata

06-20-9749-850

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500példánybanaVárosiKönyvkiadóKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X

HídiSzilveszter

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

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

APRÓhirdetések

„Mert ímé a tél elmúlt, az esõ elmúlt, elment. Virágok láttatnak a
földön…” (Én.én. 2:11-13)


