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Bizalmatlanság,
Búcsú mélygarázstól,
virtuális egyetértés Deák utcai parkolótól
Buzás János lemondása okairól Nem adják be a Fõtér-pályázatot
Buzás János, Aszód polgármestere május 8-án lemondott tisztségérõl. Lehetõséget kért arra, hogy
döntésének hátterérõl
részletesebben szólhasson
lapunk hasábjain.
– Mi vezetett polgármesteri tisztségérõl történt lemondásához?
– Azt gondolom, érezhetõ
volt a választások óta tartó folyamatos feszültség körülöttem, a megalakult képviselõtestületben pedig az egymással
folytonos szembenállás. Volt,
aki támadott, volt, aki kiállt saját véleménye mellett, volt, aki
befolyásolt, és voltak/vannak,
akiket lehet befolyásolni. Eljött
az idõ, mikor az egységes bizalom már nem volt jelen a testületben. Nem lehet ilyen légkörben dolgozni – sem polgármesteri, sem képviselõi munkát végezni. A bizalmatlanság hiánya
pótolhatatlan. A választások
elõtt követtünk el hibát, ami-

kor arra gondoltunk, hogy minden addigi sérelmet félretéve,
õszintén tudunk/tudnak
együtt dolgozni azok a képviselõk, akikkel jelöltként indultam. Mint az állás mutatja, ez
nem így van. Egyébként a lemondásomról egy hozzám intézett márciusi levél után határoztam. Nem is a levél tartalma, inkább annak hátulról való
megközelítése miatt, mert nem
tudok ilyen elvekkel azonosulni. A valós egyetértés csak virtuálisan volt jelen. A virtuális
tulajdonképpen a valóságosnak az ellentéte. Az a látszat,
ami hatásában egyenértékû a
valóságossal, valójában azonban nem létezik. Ahogy az idõ
halad, egyre nehezebb lesz
megkülönböztetni az igazit a
látszattól, a valóságost az utánzattól. Ez hasonlít ahhoz, amikor adott egy virág és annak a
képe. A képen lévõ virágot sem
megfogni, sem szagolgatni
nem lehet. Ebbõl volt elég.

Az április 29-i soron kívüli ülésén a képviselõk többsége nem támogatta a Fõtér-pályázat benyújtását.
Asztalos Tamás képviselõ,
a projekt vezetõje a május
8-i testületi ülésen – a döntés újragondolása céljából
– a téma felvételét kérte a
napirendek közé, de a jelenlévõ döntéshozók 5:4
arányban leszavazták a
kezdeményezést.

Az elõzményekrõl

Áprilisi számunk nyomdába
adásakor, április 9-én a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság kibõvített ülést tartott, melynek egyik napirendi
pontja volt a közel egy éve indított Fõtér-projekt. Bár a téma
számos bizottsági és testületi
ülésen is terítékre került, s a
projektrõl a legutóbbi közmeghallgatáson (és egyebek közt az
Aszódi Tükör márciusi számá(folytatás a 8. oldalon) ban megjelent négy oldalas

Nyitva van
az Aranykapu...
Új helyre költözött
az ötven esztendõs aszódi bölcsõde
Április 30-án ünnepélyes keretek közt átadták a negyven férõhelyes Aranykapu Bölcsõdét. Az épületavatón
számos vendég megjelent, köztük Bujdosó Sándor, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára.
(folytatás a 10. oldalon)

mellékletbõl) is tájékozódhattak a polgárok, úgy tûnt: mindez nem volt elegendõ a tisztánlátáshoz.
A felszólalók eltérõ véleményét, nézõpontját Asztalos
Tamás azzal összegezte: mint a
legtöbb ügyben, most sem lehet
száz százalékig mindenki számára megfelelõ megoldást találni. Sokan a tervezett mélygarázst ellenzik, elsõsorban annak magas költségei miatt. (A
Fõtér-pályázat maximális
állami támogatása 85% lehet.
A mindössze 30%-os pályázati
támogatottságot élvezõ mélygarázs 200 milliót igényelne a
kb. 265 milliós pályázati önrészbõl). Új és jóval olcsóbb lehetõségként hangzott el az ún.
orvoslakások mögött, a Deák
Ferenc utcától a Profi áruházig
húzódó üres ingatlanon megvalósítható felszíni parkoló,
ami ellen az egyik szomszédban lakó – utalva a közlekedés
és a szomszédban folyó ipari
(folytatás a 4. oldalon)
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Elsõ körben sikeres a csatornapályázat,
Városunk önkormányzata nem nyert a „Zöld út program”
Március 27.
A képviselõk elfogadták a
2007. évi költségvetési zárszámadást, illetve a város intézményeinél 2006-ban végzett
belsõ ellenõri jelentést. Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ jelezte, hogy a
belsõ ellenõri álláshely a pályázat többszöri kiírása ellenére
január 1-je betöltetlen, a problémát mielõbb meg kell oldani.
A képviselõ-testület a kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulásának gesztoraként támogatja
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi
Operatív Programja keretében
a szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások
komplex fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételét. A pályázat révén felújíthatnák a
Falujárók úti Idõsek Napközi
Otthonát, valamint a kistérség
11 települését ellátó Kistérségi
Gondozási Központ tervezett
új székhelyét, a volt bölcsõdeépületet. (A Központ jelenlegi
épületének felújítása illetve
akadálymentesítése nem oldható meg az elõírásoknak megfelelõen.) A 90%-ban támogatott pályázat önrészét a kistérség többi településének arányos hozzájárulásával teremtik elõ, a pályázat megírására
meghívásos versenytárgyalást
írnak ki.
Elnapolták a Csengey Gusztáv Általános Iskola pedagógiai

programjának jóváhagyását.
Az új pedagógiai programhoz
az intézmény az ének-zene és
az angol nyelv oktatása, valamint a gyermekvédelmi feladatok ellátására új álláshelyek létesítését jelölte meg, viszont
meg kell vizsgálni, ez mennyiben ütközik a korábbi években
végrehajtott létszám-racionalizálási programmal, s milyen
pénzügyi hátteret igényel.
A szociális törvény módosítása miatt módosították a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló, egységbe foglalt rendeletet, majd a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Petõfi Emlékhelyek
Nemzetközi Találkozója és a
Podmaniczky napok támogatásának ügye következett. Koncz
István, a Mûvelõdési Bizottság
elnöke elmondta: pénzmaradvány híján még a zenei tagozat
50 éves évfordulójára tervezett
625 ezer Ft-ra sincs fedezet; jó
megoldásnak tartja a pénzügyi iroda vezetõjének javaslatát, az Aszód Városáért Alapítványon keresztül történõ támogatásgyûjtést. Gondot jelent, hogy az egy százalékok
csak a következõ adóévben jelennek meg az alapítvány
számláján. A Pénzügyi Bizottság javaslatára Gyárfás
Zsuzsa, Koncz István és Nyíry
Zsolt képviselõk megbízást
kaptak a nagyobb városi rendezvények szponzori tevékenységeinek koordinálására.
A Közmûvelõdés Otthona

még be nem folyt bevételei miatt az önkormányzat 80 ezer
Ft-ot elõlegezett meg a GAMESZ költségvetésébõl az
EUROPArty megrendezésére.
A május 24-i gyermeknapi
programokat a Mûvelõdési Bizottság 25 ezer Ft-tal támogatja.
A lejárt határidejû határozatokról és a két ülés közt tett
intézkedésekrõl szóló jelentés
elfogadása elõtt szó esett a
város pályázatairól. Az „Aszód
és térsége szennyvízcsatornázás és szennyvíz-elvezetés”
címû projekt az elsõ körben
nyert. Sándor János elmondta:
ezáltal lehetõvé válik a város
ma még ellátatlan területei, így
a Béke kert csatornázására is.
A „Zöld út program” címû projekt-koncepció tízszeres túljelentkezés mellett nem kapott
elegendõ pontszámot a továbbjutáshoz, míg az új óvoda építésére második körben beadott
pályázatot az elbírálók elutasították a jogosultsági követelmények hiánya miatt. A pályázatíró Tett Consult Kft. jelenlévõ
munkatársa elmondta: a kiírás
megjelenése után másfél hónappal a kiírók egyetlen mondatban megváltoztatták a pályázat szövegét. Ez azonban arra vonatkozott, hogy az aszódihoz hasonlóan nagy volumenû
intézmények esetében az új
épületben kell összpontosítani
a pályázó intézmény valamennyi feladatát (azaz a két
tagóvodának egyetlen épületbe

kellett volna költöznie). Némi
vita után a cég képviselõje elismerte, hogy részükrõl nem történt meg a kellõ figyelemfelhívás az önkormányzat felé. A
pályázatírás nettó 400 ezer Ftba került, az összeg visszatérítésére igényt tart az önkormányzat.
Ismét szóba került a Falujárók útja 30. szám alatti bérlakásban élõk falvizesedésre,
illetve a kárelhárításra vonatkozó panasza (az egyik család
panaszos levelét elõzõ számunkban olvashatták – a
szerk.). Hegyvári László, a
GAMESZ vezetõje elmondta: a
helyreállítást elvégezték, de a
kivitelezési hiba forrását továbbra sem találják. Szó esett a
Breda-patak medrében végzett
fakivágásról is, amely a kiadott
engedélyben foglaltaknál jóval
nagyobb területen történt meg.
Kérdéses volt a fa szétosztásának jogszerûsége a GAMESZ
dolgozói között, de mit kiderült, az intézményvezetõ az elõírások szerint járt el. Kovács
Tamás és Rigó Lászlóné támogatta a közterületeken engedélyezett fakivágások során keletkezõ tûzifa szociális alapú
szétosztását a város rászorulói
között.
Ezután elfogadták a képviselõk az önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályzatát, egyúttal kimondták a
központosított közbeszerzések, elektronikus árlejtések

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

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

Aszód, Falujárók útja 44.
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megkezdõdhet a Béke kert felzárkóztatása
megvalósítására és egy új óvoda építésére benyújtott pályázataival
szabályozásának II. félévi áttekintését. Döntöttek arról, hogy
az értékbecslés alapján a bérlõ
5,542 millió Ft-ért vásárolhatja
meg a Kossuth Lajos út 99.
szám alatti 53 m2-es önkormányzati bérlakást, majd elfogadták Asztalos Tamás beszámolóját a Fõtér-pályázathoz
készülõ Integrált Városfejlesztési Stratégia állapotáról. Az
ehhez szükséges ún. antiszegregációs (a különbözõ társadalmi rétegek, etnikai csoportok
lakóhelyének elkülönülésébõl
adódó hátrányok megszüntetésére vonatkozó) tervhez a
Központi Statisztikai Hivatal
adatszolgáltatása is szükséges,
amelyhez 250 ezer Ft-ot biztosítanak az útkarbantartás
pénzügyi terhére. Az IVS, a
Fõtér-projekt és a Penny Market beruházás ismertetését e
testületi ülés után, a Városfejlesztési Bizottság április 9-i, kibõvített ülésén tartották.

Gyárfás Zsuzsa a Fõtér-projekt
alternatíváinak megvitatására
lakossági fórum szervezését is
fontosnak tartotta.
Elfogadták az idei módosított kisjavítási, felújítási címjegyzéket, amelyben néhány
tételt a GAMESZ feladatai közé soroltak át. A grémium indokoltnak tartja az idõjárás által
folyamatosan rombolt Berek
utca kopóréteggel való ellátását, az ehhez szükséges kalkuláció elkészítését és árajánlatok bekérését.
Értékbecslés híján és a terület felméréséhez szükséges geodéziai munkák költségessége
miatt nem támogatta a testület
a paskomi zártkertek bérlõinek vásárlási szándéka bejelentését.
Az EU-s elõírás életbelépése
miatt tizenhét aszódi játszótérbõl tíz nem tehetõ biztonságossá, ezért bontásra javasolt (eb-

Kiadó
gázfûtéses, garázsos családi ház
zöldövezetben!
Aszód, Kinizsi utca
Megtekinthetõ:
szombati napokon 10 és 12 óra között

Tel.: 06-30-632-5532
Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
Hidraulika
munkahengerek,
sebváltók,
motorok
fejújítása
garanciával!
Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)

bõl négy – a Falujárók útja 5/8.,
5/22., 5/14., valamint a Bercsényi utca végénél lévõ – állapota
azonnali bontást igényel), a
többi felújítandó. A bontást és a
megmaradó játszóterek gondozásáról a GAMESZ-nak kell
gondoskodnia. A saját kivitelezésbõl nem megvalósítható játszóeszköz-felújításokra és tanúsításokra felmérés és költségbecslés készül; a szabványoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a pályázati
kiírások kihasználása.
Egy Tavasz utcai telekhatárrendezés támogatása után nem
tudtak dönteni a képviselõk egy
belterületbe vonási kérelem
ügyében. Az önkormányzat adhatott volna elvi hozzájárulást,
a belterületbe vonás azonban
az érintetteket ill. az önkormányzatot érintõ, évekig tartó
és jelentõs anyagi áldozatot kívánó tervmódosítási hullámot
indított volna el. A testület további egyeztetéseket kezdeményezett az érintett ingatlantulajdonosokkal.
Egyhangúlag támogatták a
képviselõk Pest Megye Közgyûlése elnökének azon kezdeményezését, melynek célja,
hogy a tartósan állami tulajdonban maradó erdõket az
érintett önkormányzatok kapják meg térítésmentesen. Ezután elvi hozzájárulást adott a
testület a bölcsõde-projektnél a

ZOLA 2000 Kft.

A testületi ülés jegyzõkönyve
a Városi Könyvtárban olvasható.

HITELEK KÖZVETÍTÉSE
DÍJMENTESEN
] Személyi kölcsön: jövedelem alapon
(folyószámlára érkezõ jövedelem feltétel)
] Szabadfelhasználású hitelek ingatlanfedezettel:
- ingyenes értékbecslés
- jövedelem igazolása nélkül is!

] Építési hitelek: állami támogatással
] Egyéb banki szolgáltatások értékesítése:
- folyószámlanyitás
- bankkártyák, hitelkártyák igénylése

GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

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

mûszaki ellenõr által javasolt
munkák elvégzéséhez a Podmaniczky út útépítés terhére,
egyúttal döntött a listán szereplõ tételek egyeztetésérõl.
Az Egyebekben szó esett egy
épülõ támfal helyzetérõl. Sándor János a kartali emelkedõ
menti, az esõ által néhol megrongált árkok karbantartását
kérte. Dr. Bodó Zsolt a körforgalom mellett erõsebb közlekedési lámpák felszerelését szorgalmazta. Kovács Tamás a
Szentkereszt utca végén lakók
útjavítás iránti kérelmét tolmácsolta. Gyárfás Zsuzsa egyebek közt a játszótereken kihelyezésre kerülõ (pl. az ott kutyasétáltatást tiltó) táblák kihelyezésérõl, a Honvéd presszó
elõtti parkoló készülõ költségbecslésérõl, a Deák Ferenc utcai lakók teherforgalommal
kapcsolatos panaszáról, a Rákóczi utcai iskola ledõlt kéményének és megsérült tetõszerkezetének javításáról, Rigó
Lászlónéval közösen pedig a
mentõállomás megkezdõdött
felújításáról szólt. Szigetvári
József bejelentette, hogy március 1-tõl 9 hónapra lemond képviselõi tiszteletdíja 60 %-áról,
amely az önkormányzat költségvetésében marad.

Szûcs Tiborné Mádi Hajnalka
06-20-9622-617 06-70-3007-609
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Búcsú mélygarázstól, Deák utcai parkolótól
Aszód nem adja be a közel egy éve készülõ Fõtér-pályázatot
(folytatás az 1. oldalról)

tevékenység miatt most is jelentõs zajártalomra – máris tiltakozását fejezte ki.
Egy hozzászóló szerint a fõtéri parkolókat úgy kellene
hagyni, ahogy jelenleg vannak.
A programot viszont épp a fõterek közlekedési és parkolási
tehermentesítésére írták ki,
amibe a fõtér egységének kialakítása érdekében egyéb funkciókat lehet bevonni. Az eleinte
8-900 millió Ft értékûre tervezett aszódi projekt épp emiatt
„hízott” bõ másfél milliárdosra. Hayde Tibor fõépítész az
emlékmû mögé tervezett huszonöt parkolót is sokallta,
mondván: a kastélyegyüttes által uralt Szabadság tér „nem
igényli” az autókat.
Az április 29-i soron kívüli
ülésen ezek után született döntés a pályázat be nem adásáról.
Másfél héttel késõbb Asztalos
Tamás azért is kérte a projekt
újragondolására képviselõtársait, mert a hiányzó döntések
meghozatalával még mindig
esélyt látott a pályázat benyújtására a május 19-i határidõig.
Hangsúlyozta: ha erre sor került volna, és Aszód nyer, még
mindig dönthetnének a pályázat visszavonásáról – ha pedig
nem nyerne, a tapasztalatokat
beépíthetik a következõ fordulóban benyújtandó pályázatba.
A pályázat beadásának meghiúsulása miatt az egyébként
sikerdíjért dolgozó Bakilex
Kft.-nek 3,6 millió Ft+ÁFA jár.
A parkolási lehetõségek, a közlekedésszervezés, a világháborús emlékmû sorsa, valamint
az önkormányzat vállalkozói
ill. projekt-menedzsment öszszeállítási álláspontjának tisztázására vonatkozó elõterjesztést sem sikerült napirendre
tûzni, pedig a projektvezetõ jelezte: a Bakilex Kft. az említett
döntések híján nem tudja befejezni munkáját, s ezzel az önkormányzat szerzõdést sért.
*
– Milyen okok miatt nem
adja be az önkormányzat a

pályázatot? – kérdeztük
Gyárfás Zsuzsától, a Pénzügyi
Bizottság elnökétõl, aki a május 8-i ülésen elsõként kérdõjelezte meg Asztalos Tamás
beadványainak értelmét.
– Nem tartottuk kidolgozottnak a Fõtér-projekt pénzügyi
részét. Úgy éreztük, hogy egy
kétmilliárdos pályázat nem
nyújtható be anélkül, hogy kiszámolnánk: a következõ húsz
évben mibe kerül ez Aszódnak,
mibõl lehet törleszteni. Jelen
helyzetben a közel 300 milliós
önrész felvállalása akár csõdhelyzetet is okozhatott volna.
– Az elmúlt hónapokban
a Fõtér-projekttel kapcsolatban születtek határozatok, amelyeket a testület
többnyire egyhangúlag
megszavazott. Hol és miért
változott meg a helyzet?
– A testület és a Városfejlesztési Bizottság tavaly decemberig olyan információkat kapott,
amelyek egy 8-900 milliós öszszegû projektre vonatkoztak. A
Pénzügyi Bizottság elnökeként
úgy látom, hogy ennek 100-150
milliós önrészét elõ lehetett
volna teremteni. Ugyanakkor
január óta nem kaptuk meg a

részletes költségvetést, és pl. a
parkolás megoldásának módja
is csak az akkori pályázati határidõ elõtt 3-4 héttel került napirendre. A szükséges döntések nem születtek meg, a projektnek pedig több olyan pontja
van, amirõl ki kellene kérni a
lakosság véleményét. Ilyen az
emlékmû ügye, de maga a közel
300 milliós befektetés is.
– A Fõtér-pályázatot több
lépcsõben írják ki, s április
29-én elhangzott: 2009-ben
beadható lesz az anyag.
– Úgy gondolom, hogy az az
anyag, amit a projekt-elõkészítõ bizottság elkészített, kiindulópontja lehet a valódi, részletes kidolgozásnak. Az elõzetes
ígéretek szerint a következõ
két évben is kiírják a pályázatot, s addigra megfelelõen elõkészíthetjük az anyagot. Amiben viszont reálisabbnak tartom a gondolkodást: az elõkészítés során kidolgozott tervek
(pl. Tiszti Klub) mint részcélok
megvalósítására is napvilágot
látnak pályázatok. Hamarosan
várható pl. a mûemlékek felújítására a Svájci Alap kiírása.
Meggondolandó, hogy ha nem
is három év alatt, de részen-

ként pályázva valósítsuk meg a
fõteret.
– Miért nem lehet most
beadni a pályázatot, ha az
nem kerül többletkiadásába az önkormányzatnak? Emiatt az eredetileg
sikerdíjért dolgozó pályázatírónak több mint négymillió forintot kell kifizetni...
– A beadásnál nyilatkozni
kell az önrész biztosításáról. A
képviselõ-testület úgy döntött,
a kötvénykibocsátásból származó összeget nem használja
fel a Fõtér-projekthez. Azaz az
önrészt más forrásból kellene
elõteremtenünk. Errõl azonban 24 óra alatt nem lehet,
nem szabad dönteni. A projekt
vezetõjének javaslatában olyan
tételek szerepeltek, mint a
GAMESZ átszervezése, a városi konyha üzemeltetésének
megpályáztatása, önkormányzati bérlemények eladása, közterek telekké alakítása és eladása – úgy gondolom, hogy
ilyen, sok ember munkahelyét,
életét érintõ kérdésekben nem
szabad elhamarkodottan dönteni.
H. Sz.

A szakadék fölött kicsi
ugrásokkal nem lehet átjutni
Az Aszódi Tükör felelõs szerkesztõje elküldte megismerésre a fõtérrel kapcsolatos írását, amely Gyárfás Zsuzsa
Pénzügyi Gazdasági Bizottsági elnökkel készített interjúját
is tartalmazza. Köszönöm a szerkesztõ úr korrektségét,
azonban az elnök asszony nyilatkozata olyan állításokat
tartalmaz, amelyek nem a valóságot tükrözik, így alkalmasak a projekt félreértelmezésére, az elõkészítõ munka alulértékelõ minõsítésére, egyben a munkában résztvevõk kompetenciájának megkérdõjelezésére. Ennek tisztázása – a
korrekt tájékoztatás érdekében – elengedhetetlen. A tények
és történések ismertetésének mint a projektet elõkészítõ
teszek eleget.
2007. VI. 7-én a képviselõ-testület megbízta a „Városközpont
funkcióbõvítõ rehabilitációs” pályázat elõkészítésével a Raiffeisen Consulting Gazdasági és
Adótanácsadó Zrt.-t, majd
204/2007. sz. határozatával

engem bízott meg a projekt elõkészítésének koordinálásával, az
elõkészítõ bizottság tagjainak
összetételére való javaslattétellel. Ez megtörtént. A tagok:
Bartók János, Ladócsy László,
Kovács Péter és Jánosi János
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voltak. A munkát Jánosi János
nem vállalta, helyére az új fõépítész, Hayde Tibor került. Önzetlen szakmai munkájukért köszönetet érdemelnek!
Elsõ lépésként az akcióterület
a 282/1/2 és 283 hrsz-on megvalósuló vázlatterv elkészíttetése szerepelt, amely a volt Tiszti
Klub területét jelentette. A munka megindult, s kiderült, hogy a
kiírt pályázatra ezzel az akcióterülettel eséllyel pályázni nem érdemes, hiszen az elõírt hat szempont közül többnek nem felel
meg, így eleve nem befogadható.
Ennek érdekében a pályázatíró
és tervezõ mérnök team javaslatára kibõvített akcióterület elfogadását 274/2007. (IX. 27.)

5

A szakadék fölött kicsi ugrásokkal nem lehet átjutni
mondta ki a képviselõ-testület,
amely a Petõfi utca 1. alatti foghíj
beépítését a Polgármesteri Hivatal-Tiszti Tlub-új épület közti
belsõ tér, valamint a Fõtér kialakítását, a környék hidrogeológiai
vizsgálatát, a Tiszti Klub épületének falkutatását, a Városháza
tetõterének beépítését, a világháborús emlékmû áthelyezésének, egyben új köztéri szobor fölállításának szükségességét, a fõtéri csomópont kialakításának
vázlattervi szintû elkészítését
mondta ki, egyben meg is bízta a
tervezõi konzorciumot.
309/2007. (X. 18.) ÖKT sz. határozata alapján a képviselõ-testület a rehabilitációval kapcsolatos további feladatok (településfejlesztési koncepció, Integrált
Városfejlesztési Stratégia [IVS],
akcióterületi terv) elkészítése érdekében szakértõ közremûködését mondta ki. A 316/2007. (X.
18.) ÖKT. sz. határozat alapján a
Fõtér-program elõkészítésével
kapcsolatban a projektvezetõ tájékoztatóját tudomásul vette, figyelemmel a megbízott tervezõi
konzorcium által becsatolt és a
képviselõ-testületnek bemutatott vázlatterv és mûszaki leírás
alapján, egyben megbízta a projektvezetõt a további koordinációs feladatok végzésével. A terveket a KÖH által összehívott
Tervtanács elfogadta.
A 400/2007. (XII. 13.) ÖKT. sz.
határozat alapján kimondta a
nevezett pályázati anyag beadásának elõkészítését, amelyhez a
településfejlesztési terv átdolgozását, az akcióterületi terv megfogalmazását és az IVS elkészítését, amely elkészítésére meghívásos versenytárgyalást írt ki. A
feladat elvégzésére 14/2008. (I.
17) ÖKT sz. határozatában a testület a Bakilex Kft.-t bízta meg. A
rehabilitációs pályázati csomagot a Bakilex Kft. nyertes pályázat esetén 7.500 e Ft értékben készítette el.
Az elõkészítést végzõ csoport
2007. november 22-én vitára bocsátotta a terveket, s több szakember véleményének kikérését
követõen a parkolás megoldására, jelesül a kéreg alatti garázst
kiváltandó, igyekezett alternatív
javaslatot tenni. Ennek érdekében nyújtottuk be – tervezõi javaslatra – a Deák Ferenc utca 3.
számú ingatlanra azon indítvá-

nyunkat, amelynek értelmében
a képviselõ-testület 23/2008. (I.
17.) ÖKT sz. határozatában megbízta a polgármestert, hogy az
ingatlan tulajdonosával vegye föl
a kapcsolatot, s a bekért eladási
árat terjessze a képviselõ-testület elé. A testület az ingatlant
nem vásárolta meg, parkolóra új
javaslatot nem tett, így a parkolás problematikáját lebegtetve,
kvázi a kéreg alatti parkoló megmaradását hagyta jóvá.
73/2008. (III. 27) ÖKT sz. határozatában a képviselõ-testület az
IVS-rõl és a hozzá tartozó akciótervrõl szóló tájékoztató jelentést
tudomásul vette, egyben megrendelte a KSH-tól a szükséges
adatszolgáltatást, amely a pályázat kötelezõ mellékletét képezõ
antiszegregációs terv elkészítéséhez elengedhetetlen. Hasonlóan ehhez 42/2008. (II. 14) ÖKT
sz. határozatában a képviselõtestület megrendelte a pályázat
beadása érdekében szintén kötelezõ régészeti hatástanulmányt a
nevezett akcióterületre, amely a
Szabadság tér, a Szabadság tér 9.
és 10., valamint a Petõfi utca 1.
számú ingatlanra terjedt ki.
A tervezõ konzorcium a komplett város rehabilitációs vázlattervet 2008. február 6-án Hayde
Tibornak átadta, azt bárki megtekintheti a címzetes fõjegyzõ
irodájában. A tervek közt szerepelt a megvalósítás becsült költsége is, amelynek nagyságrendjét a testületi határozat értelmében tervezett épületek kivitelezése mentén számították ki, s már
régen nem a Gyárfás Zsuzsa által
említett összegrõl szólt. A leadott
anyagot a képviselõ-testület elfogadta, a benne szereplõ mindennemû részlettel egyetemben. A
dokumentációt megelõzõen a
projektrõl több fórumon és képviselõ-testületi ülésen beszámoltam, az Aszódi Tükörben elég
részletesen. A világháborús emlékmû kérdésérõl külön vitaülést tartottunk a helyi egyházak
és pártok vezetõinek részvételével, errõl szintén beszámoltam.
A tervekkel kapcsolatban Bán
Mihályné, Detre János, Péter
Sándor, Székfi László, Szovics
Pál, Kvaka István, Dr. Klamár
Zoltán, Pachert Károly, Koncz
István, Hõnig Antal, Lõrincz
Csaba, Csobán Pál és édesapám,
Dr. Asztalos István tett nyilvános

helyen illetve személyesen nekem konkrét javaslatot. A javaslatokat beépítettük a projektbe.
A képviselõ-testület tagjai közül
tényleges segítséget Odler Zsolt
és Szigetvári József nyújtott. A
hivatal dolgozói közül kiemelem
Kissné Kulybus Gizella jegyzõ
asszony, Oprável Beatrix szervezési ügyintézõ és a hosszú idõn
keresztül vezetõ nélkül mûködõ
mûszaki osztály munkatársai
segítségét.
Hátráltatta a munkát, hogy a
korábbi fõépítészt, Jánosi Jánost
a polgármester a projekt beindulásakor menesztette, új fõépítész
csak néhány hónap múlva lépett
hivatalba. Hosszú ideig vezetõ
nélkül volt a Mûszaki Iroda, s az
új irodavezetõt a próbaidejét követõen menesztette a vezetés.
Nem segítette a projekt megvalósulását az sem, hogy a polgármester kezdettõl fogva nem vett
részt a munkában, a Tanácsadó
Testületi ülésekrõl távol maradt,
s az utóbbi négy hónapban betegeskedett. A munkát azonban kifejezetten nehézzé tette, hogy a
Pénzügyi Bizottság vezetõje
olyan kérésekkel és kérdésekkel
állt elõ a képviselõ-testületi üléseken, amelyeknek megválaszolása nem a projektvezetõ feladata volt, illetve fizikai képtelenség volt rá választ adni, továbbá a
projekten kívüli okok (pl. a
Penny Market építkezése és a
forgalmi rend megváltozásának
kihatása) miatt (is) nem lehetett
pontos választ adni, arról nem
beszélve, hogy elfogadott határozatokról számonkéréseiben nem
minden esetben vett tudomást.
Megjegyzem, konstruktív javaslattal egy kritikát megfogalmazó
képviselõ sem állt elõ, inkább a
miért nemet keresték, mintsem
a miért igent! Gyárfás Zsuzsa a
kritikai megjegyzéseit csupán a
képviselõ-testületi ülésekre korlátozta, érdeklõdését a kamerák
elõtt fogalmazta meg, s az eltelt
tíz hónap alatt egyszer sem keresett meg személyesen a problémákkal. Nem érzem felelõsnek
magam, hiszen mind a pénzügyi
iroda vezetõjének, mind pedig a
jegyzõ asszonynak is javasoltam,
kész vagyok a tárgyalásra, az
ésszerû kompromisszumra. Az
egyeztetésre nem került sor. Az
sem könnyítette a munkát, hogy
a pályázatíróval kötendõ szerzõ-
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dést is nekem kellett „tetõ alá
hoznom”, ami nem projekt-elõkészítõi feladat, hanem városvezetõi kompetencia.
A Bakilex Kft. Tanácsadó szerzõdésében szerepel ...”a pályázati kiírásra benyújtandó pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadással, valamint a pályázat sikeressége esetén (!) a pályázati projekt megvalósításához
kapcsolódó tanulmányok (elõzetes megvalósíthatósági tanulmány stb.) elkészítésével összefüggõ feladatok ellátása mindkét
fordulóhoz.” Ennek ellenére a
Bakilex Kft. elkészítette volna a
tanulmányt a beadás elõtt, ha a
képviselõ-testület határozatban
erõsít meg néhány eldöntendõ
kérdést. Ezt április 29-én döntéshozatal szintjén nem tárgyalta, május 8-án napirendre sem
tûzte a testület.
A projekt-elõkészítõ bizottság
feladata a pályázat elkészítése
volt, amihez kapcsolódott az IVS
elkészítése (kötelezõ melléklet,
azaz beugró), amelyet Odler
Zsolt képviselõtársammal koordináltunk. Ezt a munkát hivatalosan nem bízta ránk a képviselõtestület; mi ezt, miután senkit
nem jelölt ki a polgármester, elvégeztük, mert el kellett végezni!
(Szinte reménytelen munkát
vettünk önként a vállunkra,
amivel a határidõre el is készültünk volna, ha nem lassítja le a
véghajrában a folyamatot a beadjuk-e vagy sem hezitálás, illetve a város vezetése megkezdi
korábban az elõkészítõ munkát,
amit egyébként a jegyzõ asszony
tavaly októberben javasolt.) Az
IVS-t a szociális tárgyú pályázatunknál fogjuk hasznosítani. Ez
egy átfogó cca. 300 oldalas összetett tanulmány, amelyet más pályázathoz is kötelezõen elõírnak,
megszerezhetõ plusz pontként
ajánlanak. (Remélhetõleg, elkészültét követõen a város honlapján is olvashatják az érdeklõdõk.)
Az IVS-sel több pályázó már korábban rendelkezik, nekik csupán a pályázatra kellett koncentrálniuk.
Hasonlóan az IVS-hez – aminek befejezését ráadásul a KSH
adatszolgáltatása is lassít – a
komplett, kidolgozott pályamunkával is elkészültünk volna a beadási határidõre (csak azért szü(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)

netel egy picit ma a munka, mert
nem kerül beadásra, kis levegõvételt követõen folytatjuk), ha a
képviselõ-testület kimondja a
szükséges változtatásokat, s
nem zavarja meg egy szakvélemény, amely kimondta, hogy a
projekt gazdaságilag nem megtérülõ. (Más szakvéleményt nem
tekintett meg a képviselõ-testület!) A projektrõl kezdettõl fogva
tudható, hogy társadalmi megtérülésre alapoz, s a beruházás területén megvalósuló épületek
csak öt év múlva értékesíthetõk,
bérbe adhatók. De akkor igen.
Április 29-én a képviselõk
többsége támogatta a pályázat
beadását, a minõsített többség
hiányzott. A képviselõk többsége
azt nem támogatta, hogy a kötvényt jelöljük meg önrészként.
Megjegyzem, a kötvényt részben
azért bocsátottuk ki, hogy a
pályázati önrész fedezeteként
bemutatható legyen. (A Bölcsõde- és az Óvoda-projektre, valamint a Honvéd presszó megvásárlására megjelölte a képviselõtestület a kötvényt. Egyik sem
tekinthetõ primer módon gazdaságilag megtérülõ beruházásnak!) Ezen testületi ülésre benyújtottam egy javaslatot, hogy
az önkormányzat mérje föl a vagyonát, s gondolja végig, mit konvertálhat a projektre fordított
önrész (kötvény) fedezeteként.
Javaslatom elemeit egyes képviselõk kiforgatták, hangulatkelõ
hozzászólásokkal ellehetetlenítették, a tényleges munkát megakadályozták. Egy ilyen vagyongazdálkodási stratégia elkészítése nem a projekt-elõkészítés feladata, hanem a városvezetés feladata lenne, lett volna, elsõsorban a polgármesteré, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottságoké.
Nem most, hanem a megválasztásunkat követõ elsõ naptól
kezdve!
Május 8-án a képviselõ-testületnek újragondolás céljából írtam egy elõterjesztést, amit nem
tûzött napirendre. Ebbõl idézek
néhány részt.
„Az ismert okok miatt jelenleg városunk nem rendelkezik
középtávú stratégiai vagyongazdálkodási tervvel. Ennek hiányában nehéz bármilyen forrást
megjelölni a kötvény fedezeteként, amelynek értékesítésével,

strukturális átszervezésével biztonságosan indulhatnánk egy
ilyen nagyságrendû pályázaton,
anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk a város mûködését. Kiemelendõ, hogy egy ilyen stratégia kidolgozásának komoly
lökést adna a jelenlegi helyzet! A
munkát természetesen a hivatal,
irodái, a testület érintett bizottságai és külsõ szakemberei közösen végeznék.
Amennyiben benyújtjuk a pályázatot, rendelkezésünkre áll
minimálisan két hónap (valószínûsíthetõen akkor derül majd ki,
mely pályázók folytathatják a 2.
fordulóban a munkát. A beadás
semmilyen következménnyel,
plusz anyagi áldozattal nem járt
volna!), hogy egy ilyen tervet elkészítsünk. A feladat sokrétû, de
a lehetõségünk megvan arra,
hogy kísérletet tegyünk a városi
vagyon felmérésére, a vagyon átstrukturálásának módjára (értékesítés, beruházás, intézményracionalizáció, területgazdálkodás
stb.), a pénzügyi nagyságrend kiszámítására valamint a konstrukciók idõbeni lebonyolításának és sorrendiségének meghatározására, azaz egy közösen kimunkált terv elkészítésére. Természetesen mindezt az önkormányzat hiányának tükrében
szükséges áttekinteni és megfogalmazni!
Ha a feladatot elvégezzük a
pályázat elsõ fordulójának eredményhirdetéséig, látni fogjuk a
tényleges esélyünket arra, hogy
folytassuk-e a pályázati cél pályázatban történõ megvalósítását vagy sem. Ha nem tudjuk
elvégezni, nyilván felelõsséggel
nem vehetünk részt a második
fordulóban. A pályázatunkat
azonban vissza is adhatják,
amely esetben gazdagabbak leszünk egy tapasztalattal, jelesül
azzal, hogy megismerjük mindazt, amiben nem feleltünk meg
az elvárásoknak. Ezt a tapasztalatot a késõbbiekben hasznosíthatjuk. A megmérettetés ebben az esetben haszonnal jár.
Konkrét javaslatom a következõ (volt):
Aszód Város Önkormányzata
nyújtsa be a funkcióbõvítõ rehabilitációs pályázatot.
A beadott pályázatban csökkentse a beépítendõ terület
nagyságát, minimalizálja a szer-

vezésre, promócióra tervezett
költségeket (Erre lehetõségünk
volt, a mérnöki konzorcium vállalta az áttervezést!).
A pályázat jelölje meg a beruházás fedezeteként a kötvényt!
Egyben mondja ki, hogy akkor és
csak akkor folytatja a második
fordulóban a munkát (nyilván,
ha erre lehetõsége nyílik), ha a
középtávú gazdasági, vagyongazdálkodási stratégiai számítások – több külsõ pénzügyi szakértõ véleményével egybehangzóan
– lehetõséget biztosítanak arra, s
a vállalt önrésszel Aszód Város
költségvetése középtávon (a projekt lefutási idõtartama alatt: 5-8
év) nem kerül veszélybe!”
A 265 milliós önrész (teljes
projekt beadása esetén, kéreg
alatti garázs nélkül) bizonyos önkormányzati vagyon felélésével
járt volna, nem megfelelõ funkciójú városrészek (közterületek)
átértékelését tette volna szükségessé, gazdaságtalan intézmény
(GAMESZ) átszervezését tette
volna elengedhetetlenné, rengeteg munkát eredményezett volna, de sikere esetén, a megvalósulást követõen a város közel 2
milliárdos vagyonnövekedést
realizálhatott volna, egyben egy
olyan gazdasági, kulturális, társadalmi színterû lökést kaphatott volna, amit részleteiben
megvalósítva közel sem fog tudni
elérni. Bizonytalan, hogy lesznek
olyan pályázati lehetõségek,
amelyek ezt a közeljövõben lehetõvé teszik. Azokhoz a pályázatokhoz azonban hasonlóan mellé

kell rendelni az önrészt, amelynek mértéke jelenleg nem
ismert.
Gyárfás Zsuzsa név szerinti
szavazást kért és kapott a pályázat beadása tekintetében, így
mind a jelenkor, mind az utánunk következõk tudhatják, kik
voltak azok, aki felelõsséggel és
következetességgel vállalták annak a célnak a megvalósítását,
hangsúlyozom: annak a célnak a
megvalósítását, amelyet a képviselõ-testület korábban több határozatában kimondott és megerõsített.
Ismételten hangsúlyozom,
hogy a projekt elõkészítésével a
képviselõ-testület bízott meg, s
nem én kértem ezt a feladatot,
amiért természetesen semmilyen ellenszolgáltatásban nem
részesültem. A megfogalmazott
célokkal teljes mértékben egyetértek, s hiszem, hogy városunk
elõrelépését megvalósulása komoly mértékben elõrelendítette
volna, amelyet hazai és külföldi
példák tucatszám igazolnak. Sajnálatos, hogy a döntést és magát
a munkafolyamat menetét több
esetben személyes érdek, demagógiát sem nélkülözõ, népszerûséget növelni szándékozó attitûd
és a kérdés átlátásához szükséges széles látókörûség hiánya határozta meg. Nem éltünk az
eséllyel. Remélem, mindannyian
tanulunk belõle! A szülõvárosunk, az otthont adó városunk
ennél valóban többet érdemel!
Asztalos Tamás
képviselõ

Emlékezés
Miskolczy Sándor
huszárkapitány sírjánál
Április 9-én koszorúzást tartottak Miskolczy Sándor
huszárkapitány sírjánál az alábbi intézmények ill. civil
szervezetek részvételével: Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziuma, Városi Nyugdíjas Egyesület, Aszód Galga Polgárõr Egyesület, Csengey Gusztáv Általános Iskola,
Galgamenti Nyugállományú Honvédõk Egyesülete. A kapitányról Detre János ny. esperes emlékezett meg.
Koncz István felvételei
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Hamarosan itt az OLIMPIA!
Kedves vásárlóink és olimpiai szurkolók!
Hamarosan ismét jókívánságokat küldhetnek a COOP segítségével
a Magyar Olimpiai Csapatnak. Június és július hónapokban
a
üzleteiben kihelyezésre kerülnek a szurkolói szalagok,
melyekre felírhatják lelkesítõ üzeneteiket.

Gyûjtsük össze ismét
Magyarország leghosszabb
szurkolói szalagját!
Ízelítõ akciónkból május 14-tõl június 2-ig:
Finomliszt BL-55 1 kg
Vénusz napraforgó étolaj 1 l
Snickers szelet 55g
Choo’s best darabolt ananász 567g
Csemege uborka Bolgár 720ml
Knorr tyúkhúsleves kocka 60g
Bernstein sör vil. Dob. 0,5l
Steffl sör üv. 0,5l
Nestlé Aquarel ásványvíz szénsavas 1,5l
Rauch Happy Day narancslé 100% 1 l

119,-Ft
499,-Ft
89,-Ft
179,-Ft
219,-Ft
149,-Ft
99,-Ft
129,-Ft+ü.
85,-Ft
259,-Ft

Jacobs Merido aroma 250g+10%
Biopon mosópor takarékos komp. 4kg
PUR extra mosogatószer balzsam 1 l
Golf hajöblítõ balzsam normál 200 ml
Tatra UHT tej 1,5% 1 l
Rama harmónia szögletes csészében 500g
COOP trappista sajt
Rama kocka marg. 250 g
Délhús borjúmájas viaszos
Edami Mlekpol sajt

379,-Ft
1299,-Ft
249,-Ft
329,-Ft
159,-Ft
899,-Ft/kg
1199,-Ft/kg
165,-Ft
1199,-Ft/kg
1199,-Ft/kg

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

06-80-870-220
IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

G

ALGA
COOP
ZRT.
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Bizalmatlanság, virtuális egyetértés
Buzás János volt polgármester lemondásának okairól, hátterérõl
(folytatás az 1. oldalról)

– Milyen érzések, megfontolások motiválták döntésében? A bölcsõdeavatón
tartott beszédében utalt rá,
hogy utoljára vállalt önkormányzati tisztséget. Miért?
– A döntésem ekkor már
megvolt, és a hír már nyilvános
volt. A döntést és a hivatalos lemondást egy olyan idõszak fogta közre, amelyet végig kellett
csinálni a pályázatok és a folyamatban lévõ ügyek miatt, hogy
a hivatal és a testület munkáját
minél kevésbé akadályozza a
döntésem.
Hogy a közéletben fogok-e
szerepet vállalni, nem tudom
most megmondani. Az biztos, a
mindenkori választott polgármester és a képviselõ-testület
munkáját – ha kérik – segítem,
A május 8-i testületi ülésen Buzás János polgármester hivatalosan is bejelentette lemondását,
amelyet az alábbi levélben
is megtett:
Tisztelt Alpolgármester
Asszony!
Tisztelt Címzetes
Fõjegyzõ Asszony!
Mint ahogy azt korábban
szóban jeleztem képviselõ-társaimnak, most hivatalosan is
bejelentem, hogy a mai napon
lemondok polgármesteri megbízatásomról.
A döntés nem volt könnyû
számomra és a magyarázata
is összetettebb annál, hogy
rövid indoklásban megértethetném. Kötelességemnek
tartom azonban, hogy néhány
mondatban összefoglaljam,
miért is döntöttem így.
Legfontosabb indokom az,
hogy nem látom biztosítottnak a megkezdett munka hatékony folytatásához szükséges együttmûködést azon
képviselõkkel, akikkel 2006ban egy csapatban indultam.

akadályozni pedig semmilyen
módon nem fogom.
– Röviden hogyan értékeli a polgármestersége
alatt eltelt önkormányzati
idõszakot, Aszód helyzetének alakulását?
– Azt tudom, amit a választások elõtt is tudtam: az önkormányzatok nehezen viselik az
országban kialakult egyre nehezebb gazdasági helyzetet. Az
akkori választási kiadványaimban sem ígértem nagy beruházásokat, fejlesztéseket. Felelõtlenség lett volna. Azonban az
egészségügyi ellátás mûködik,
úgy, hogy a rendelõintézet városi tulajdonban maradt, s létrejött a központi ügyelet. Keserves döntésekkel/intézkedésekkel, de megtartottuk mindkét iskolánkat, aláírtuk a volt
Személyem ellen irányuló bizalmatlanságukat kifejezték
számomra, mellyel olyan széles árkot ástak, amelyet áthidalni már nem lehetséges és
értelmetlen. A bizalmatlanság kölcsönössé vált.
Mivel nem a polgármesteri
állás vagy a havi apanázs reménye jelentette indítékomat
megválasztásom elõtt, most,
amikor látom, hogy a vállalt
munkát így nem lehetséges elvégezni, nem kívánom ezt a
pozíciót megõrizni.
Kiemelem: nem politizálni
és csatározni szegõdtem. Nem
akarok egészségileg és másként sem felõrlõdni mások
taktikázásaiban. Szerettem
volna egységben, a napi politikát túllépve együtt dolgozni
a testülettel a városért. Úgy
gondolom, hogy ez nem csupán rajtam múlt – de ezt majd
az idõ úgyis eldönti.
Tisztelettel kérem a Választópolgárok megértését.
A Hivatal dolgozóinak és a
Képviselõ-testületnek jó munkát kívánok.
Aszód, 2008. 05. 08.
Buzás János

Tiszti Klub átvételérõl szóló
szerzõdést. Felépült a bölcsõde,
a Béke kert környékén elindulhat a felzárkóztatás – gondolok
itt a csatornaépítésre, ami minden aszódi lakást bekapcsol a
hálózatba. A hulladéklerakó telepünk 600 milliós értékben rekultiválására kerül egy uniós
pályázat keretében; épültek
utak és járdák. Mûködik a város. Nem adtuk el a város vagyonát képezõ ingatlanokat,
amit eredménynek könyvelek
el, és azt gondolom, nem is szabad eladni és felélni azokat –
gondolok itt a Fõtér-projekt
önrészére javasolt ingatlanokra is. Nem gondolom, hogy a
helyi emberek játszótereket értékesítenének, vagy eladnák a
város ingatlanjait azért, hogy
kétmilliárdos fõtere legyen
Aszódnak. Nem gondolom,
hogy most a fõtér a legfontosabb, ami a városban élõk mindennapi életét, ha csak a forgalmi rend változását nézzük,
nagyon megkeserítheti.
Visszatérve a városra: Aszód
mûködik, és itt szeretném
megköszönni a hivatal dolgozóinak és a városi intézmények
dolgozóinak, hogy kisebb létszámmal látják el az egyre szaporodó feladatokat.
Külön szeretném megköszönni Kissné Kulybus Gizella
címzetes fõjegyzõ asszony
munkáját; azt hiszem, az õ személye mindig nélkülözhetetlen, munkáját ismerik a képviselõk; Rigó Lászlóné alpolgármester asszony segítõ munkáját; Kovács Lászlónak, Kartal polgármesterének az Aszódi Kistérség elnökeként végzett munkáját; dr. Pesti Klárának, Galgamácsa polgármesterének a csatornázási pályázat
sikeréért végzett munkáját; dr.
Gémesi Györgynek, Gödöllõ
polgármesterének és a regionális hulladéklerakót koordináló
társulás vezetésének az aszódi
hulladékhelyzet megoldásában
nyújtott segítségéért.
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Aszód helyzetének alakulásáról szólva biztos vagyok benne, hogy nem egyik vagy másik
politikai párt határozza meg a
város jövõjét. Tudatosan kellene ezen túllépni, és megérteni
azt: történjen bármi is az országos politikában, nekünk Aszódon kell az aszódi problémákat
megoldani, megvalósítani a céljainkat, azokkal a lehetõségekkel, amelyek rendelkezésre állnak. Semmi értelme a helyi vezetésbe párt- vagy országos politikát bevinni. Mindennek
megvan a maga helye.
– A szavazatukkal Önt támogatók közül bizonyára
nem kevesen vannak, akik
csalódottan vették tudomásul távozását. Mit üzen
nekik?
– Igen, ez egy kényes kérdés.
Talán nem elégszer tudom
megköszönni a bizalmukat, de
kérem, értsék meg a döntésemet. Megpróbálom néhány
gondolattal megmagyarázni.
Próbáljunk magunk elé képzelni egy ókori rabszolgapiacot.
Adják-veszik a rabszolgákat,
mintha nem is emberek lennének. A vevõk tapogatják az izmaikat, alkudoznak rájuk. Az
egyik eladó még ordítozik is,
szidja az egyik rabszolgát: gazember vagy, megloptál engem,
vigyétek, üssétek le a fejét! Végre is hajtották volna, ha valaki
meg nem szólal és nem mondja: Állj! Mivel vádolod? Meghallgatja õt, majd azt mondja:
kifizetem az árát neked, add
nekem a rabszolgádat. S mivel
az eladó így jól jár, áll az alku.
Utána aki megvette, azt mondja: szabad vagy! Mehetsz, tegyél, amit akarsz. Ez többször
elõfordult az ókorban, és azt
mondják, sokszor úgy folytatódott, hogy a felszabadított rabszolga azt mondta: életemben
neked sokat akarok szolgálni.
De ez már egészen más szolgaság volt.
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EUROPArty menü:
bográcsgulyás Dupla Kávéval
Hazánk EU-csatlakozásának negyedik évfordulója alkalmából, Gyõrfi
János és Sztán István szervezésével ismét EUROPArtyra várták az érdeklõdõket a Szabadság térre.

egyik sátorban ultiverseny zajlott, miközben a színpadon a
Podmaniczky Zeneiskola muzsikusai és az Aszódi Nyugdíjas
Egyesület népdalénekesei szórakoztatták a gõzõlgõ fõzõedények illatától megéhezett
nagyérdemût. Nagy sikert aratott a miskolci Shadows Shade
zenekar is: nosztalgiát keltõ
számaikra az idõközben eleredõ égi áldás ellenére többen
táncra perdültek.
Az est sztárvendége a Dupla
Kávé volt; koncertjük elkergette az esõfelhõk javát, így a közönség zavartalanul élvezhette
a programzáró tûzijátékot.

– Sajnos kevés a hasonló, ismerkedésre, beszélgetésre alkalmas program – sajnálkozott
valaki a jókedvûen sürgölõdõ
szakácsok láttán. Az Okmányiroda gyõzelmét hozó fõzõversenyen hét csapat, köztük
Tantó Csaba domonyi polgármester és munkatársai mérték
össze bográcsaik „erejét”. Az

Fotók: Hídi Szilveszter

Köszönet az EUROPArty támogatóinak: Aszód Város Önkormányzata, Sztán István, Varga László, Sós István, Molnár József, Lukács Lajos és
munkatársai, Frajna György, KÉTTÛS Kft., Dr. Fekete József, Kovács Mihály,
Dr. Németh Mihály, Bélész Ferenc, Takács István, Szombati Lajos, Száraz
Zoltán, Száraz Árpád, Hévízgyörki MARÓDI Cukrászda, Hegyvári László
GAMESZ vezetõ és munkatársai, Mikó István, Rajkó Gábor, Aszód Galga
Polgárõr Egyesület, Galgamenti Víziközmû Kft., valamint a tûzijátékot
lebonyolító szombathelyi cég munkatársai.

Bemutatkozás
Sokat töprengtem azon, szükséges-e bemutatkoznom 2008 tavaszán az aszódiaknak – amikor a város polgármesteri tisztségének megüresedése után, Aszód szavazópolgárainak támogatását remélve és kérve – bejelentem: ismét indulok a sok munkát, nagy felelõsséget, ugyanakkor a közösség érdekeit, szolgáló tisztességet és alázatot kívánó
feladat elnyeréséért.
Úgy gondolom, hogy a városban élõk iránti megbecsülésemet és elkötelezettségemet bizonyítom, ha életem jelentõsebb állomásainak felsorolásával az eddigi pályaképemet nem
ismerõknek is bemutatkozom:
„1948. 06. 16-án a Békés megyei Kétegyházán születtem. Nõs vagyok, két felnõtt gyermekem
és három unokám van. A gyulai gimnáziumban érettségiztem, majd a katonai pályát
választottam. 1979-ben végeztem el a Nemzetvédelmi Egyetem parancsnoki szakát. 1998-ban ért az a megtiszteltetés, s
ebben minden bizonnyal benne volt addigi munkám elismerése is, hogy Romániában elvégezhettem a Nemzetvédelmi
Kollégium nemzetvédelmi kurzusát.
2004-ben a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által szervezett NATO, illetve EU által kötelezõen elõírt biztonsági követelményeknek megfelelõ Vállalkozásbiztonsági szaktanfolyamra iskoláztak be, ahol sikeres vizsgát tettem.
1979-ig a honvédség állományában több beosztást láttam el. 1979-tõl 2005-ig a katonai vezetés Vezetésbiztosító
Ezrednél szolgáltam Aszódon. Elõbb helyettese, majd 16 éven át vezetõje voltam az ezrednek.
Számos katonai és polgári kitüntetés birtokosa vagyok. 1995-ben vehettem át a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tiszti Keresztjét. 1996-ban ASZÓD VÁROSÉRT kitüntetésben részesültem. Ma már nyugdíjasként élek, de aktívan
részt veszek a közéletben, szívesen vállalok munkát a város civil és katonai szervezeteiben.”
Az életrajznak aligha nevezhetõ bemutatkozásomat szeretném kiegészíteni azzal a meggyõzõdésemmel, hogy az
aszódiak ismernek, hisz többségük tanúja, sõt részese volt annak a munkának, amit együtt végeztünk hosszú éveken át
szeretett városunkért. Hogy a jövõben mit kívánok tenni, s mihez kérem az Önök segítségét? Erre a kérdésre
az Aszódi Tükör következõ számában igyekszem a támogatásukat megnyerõ választ adni.
Tisztelettel: Sztán
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Nyitva van az Aranykapu – Új épületben
Bujdosó Sándor államtitkár: az önkormányzat e napon testet öltött
(folytatás az 1. oldalról)

– Az új bölcsõdeépület minden részletében a kicsikre méretezett, de a benne dolgozóknak is otthont nyújt; keretet ad
a mindennapi munkához, és
keretet ad a kicsiknek az elsõ
lépésekhez, az elsõ szavakhoz.
Gyermekeink érdekében nap
mint nap vállaljuk a terheket,
mert tudjuk, hogy megtérül, és
tudjuk, hogy értelme van. Ezért
vállalta az önkormányzat a bölcsõde megvalósítását – összegezte az új intézmény megvalósításában szerepet vállalt szakemberek (önkormányzati dolgozók, építõk, óvópedagógusok) ideológiájának lényegét
Gyárfás Zsuzsa önkormányzati képviselõ.
– Bölcs testületre volt szükség, amely megismerve a városban élõk igényeit, az ötven éve
alapított bölcsõde megújulása
mellett döntött – hangsúlyozta
Bujdosó Sándor szakállamtitkár, miután tolmácsolta az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és Bajnai
Gordon miniszter üdvözletét. –
De kellett ehhez okosság is, hiszen az álom megvalósítására a
település nem vagy csak hoszszabb idõ múlva lett volna
képes. A Nemzeti Fejlesztési
Terv HEFOP 2004-2006 között kiírt pályázatán való eredményes részvételével közel 123
millió Ft érkezett a városba.
Az államtitkár beszédében
kiemelte: az elõkészületek, a
mintegy ötvenhétmilliós ön-

rész elõteremtése és a kivitelezés eredménye, a közösségért
hozott áldozat ékes bizonyítéka
az átadott intézmény. Ehhez
minden lehetõséget kihasznált
a város, s talán kevesen tudják,
hogy az elsõ pályázati szakaszban ez volt az egyetlen nyertes
önkormányzati pályázat az
Aszódi Kistérségben. Bujdosó
Sándor reményét fejezte ki,
hogy városunk önkormányzatának e napon testet öltött erõfeszítései más települések számára is jó példaként szolgálnak, majd hozzátette:
– A terv megvalósításához
nem elég a pénz, a terv és a
szándék: kitartás is szükséges.
Az épület nem téglával és fával
határolt tér csupán: az intézmény dolgozóinak munkája is

benne van a sikerben, s õk nem
csupán gyermekmegõrzõnek
tekintik munkahelyüket; sokszínû munkájuk során tartalommal töltik meg azt.
Bagyin József, Aszód korábbi
polgármestere bevezetõjében
utalt rá, hogy a jelenlévõk kettõs ünnepre gyûltek össze.
– A szülõnek gyökeret kell
növesztenie gyermeke számára, és segítenie kell, hogy szárnyakat kaphasson. Mindezt
segít biztosítani az ötven éve
megnyílt aszódi bölcsõde –
mondta, majd visszaemlékezett az ötven évvel ezelõtti eseményekre, amikor a már mû-

ködõ mûszergyári bölcsõde példáján felbuzdulva Kiss Károlyék a valamikori zsidó elemi iskola romos épületének felújításával helyet teremtettek az
aszódi bölcsõdének. Többüket
név szerint kiemelve megemlékezett azokról a dolgozókról,
akik biztosították, hogy az
aszódi gyermekek jól érezzék
magukat a bölcsõdében. Azt kívánta, hogy az intézmény munkatársai továbbra is olyan eredménnyel dolgozhassanak, hogy
a gyerekek és szüleik szívesen
lépjék át az épület küszöbét – s
hogy szeressék az aszódi bölcsõdét, mert megérdemli.
Az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói ezután ötven
színes léggömböt bíztak a lágy
tavaszi szellõ gondjaira, majd
Kovács Ferencné intézmény- és
projektvezetõ szólt az elvégzett
munka nehézségeirõl és szépségeirõl. A 2004 áprilisában
meghirdetett pályázatot alapos
elõkészítés után, négy hónap
alatt állították össze. Jánosi
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János építész kitárt, ölelõ, oltalmazó kézre emlékeztetõ, különleges formájú épületet tervezett, ami hûen tükrözte az
intézmény szellemiségét. A pályázat már az elsõ fordulóban
sikeres volt, a remélt 201 millió
helyett viszont csak 123 millió
Ft-ot kapott a város. Az emiatt
csökkentett mûszaki tartalommal a második közbeszerzési
eljárás vált eredményessé, s a
Trend Építõ Zrt. nyerte el az
épület kulcsrakész kivitelezését.
– 2007. május 7-én történt az
elsõ kapavágás, a tereprendezés 22 konténernyi szemét elszállításával kezdõdött – emlékezett Kovácsné Erzsike az egy
évvel ezelõtt indult építkezésre. – A munkát a felhõszakadás
okozta sártengertõl a finanszírozási nehézségekig számos tényezõ nehezítette, s a környékbeli lakosok is sok bosszúságot
szenvedtek el az elmúlt évben.
A rendszerváltás óta Aszódon egyetlen megvalósult köz-
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az ötven éve alapított aszódi bölcsõde
erõfeszítései más települések számára is jó példaként szolgálnak
célú intézményfejlesztésrõl
szólva elismerését fejezte ki az
elõzõ és a jelenlegi testületnek.
Áldozatvállalásának köszönhetõen az önkormányzat a XXI.
század igényeinek és kihívásainak megfelelõ, a város jövõjét
szolgáló közintézményt hozott
létre, s ezzel a bölcsõde helybéli
társadalmi presztízsét is megerõsítette. Külön megköszönte
Mihály Gyula, a Trend Építõ

Túró Rudimenet

Zrt. ügyvezetõ igazgatója és
Kiss Imre építésvezetõ eredményes munkáját.
– Csoda történt a területen,
hiszen néha reménytelennek
tûnt a projekt megvalósítása,
majd az épület idõben történõ
befejezése – utalt Buzás János
leköszönõ polgármester a nehézségekre, majd õ is köszönetét fejezte ki az elõzõ és a jelenlegi képviselõ-testületnek. Külön kiemelte Kovács Ferencné
munkáját, aki nélkül a projekt
valószínûleg nem ért volna révbe. Ezután a bölcsõdeavató alkalmából városi elismeréseket
adott át. Aszód Városért Oklevelet vehetett át Jánosi János

építész, Fehér Endre mûszaki
szakértõ, Nagy Lajos mûszaki
ellenõr és Szolnoki Ferencné, a
projekt pénzügyi vezetõje.
Aszód Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült Kovács
Ferencné, aki több mint húsz
esztendeje, 1988. január 4-e óta
vezeti az intézményt.
A Richard Fritz Kft. 387 ezer
Ft értékben szabadtéri játékokat adományozott a bölcsõdének; ebbõl az alkalomból
Ulrich Wichert ügyvezetõ igazgató köszöntötte a jelenlévõket. Az épületet az aszódi történelmi egyházak képviseletében
Lõrincz Csaba evangélikus lelkész áldotta meg. A szakállam-

titkár elfoglaltságai miatt idõközben távozott, ezért Buzás
János polgármester nemes
gesztust gyakorolva Bagyin
Józsefet kérte fel a nemzetiszín
szalag közös átvágására.
Az ünnepséget a volt bölcsõdések Mayerné Masznyik Edit
óvónõ által összeállított mûsora, a Pál Katalin karnagy vezette Városi Civil Vegyeskar
Tavaszköszöntõje, Budai
András elõadómûvész, valamint a Podmaniczky Alapfokú
Mûvészeti Oktatási Intézmény
diákjai és tanárai tették még
hangulatosabbá.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei

Két héttel az intézményavató elõtt a Galga COOP
Kondoros téri ABC-jének
munkatársai Túró Rudival és
üdítõvel várták a dajkáik és
szüleik kíséretében a régi
épülettõl a körforgalomig sétáló bölcsõdéseket.
A fennállásának ugyancsak
ötvenedik évfordulóját ünneplõ dániai LEGO cég hazai
képviselete is meglepetéssel
szolgált néhány nagy doboz
játék formájában. n

Üröm az örömben
Az Aranykapu Bölcsõde szomszédságában, a Kossuth Lajos
út 80. szám alatt élõ lakóközösség sokat szenvedett az építkezés
viszontagságai miatt. A bölcsõdéhez vezetõ felsõ aszfaltút nem
készült el az átadásig, az út menti házakban lakók pedig attól
tartanak: a csapadékvíz-elvezetés a megemelt útszint miatt
nagyobb esõk idején nem védi meg portájukat a domboldalról
lezúduló áradattól. S persze a bölcsõde miatt a környéken megerõsödõ forgalom sem tölti el örömmel az ott élõket...
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Felújítják a mentõállomást
Többmilliós felajánlás pénzben és munkában
Tavaly októberi számunkban írtunk az aszódi
mentõállomáson dolgozók
kritikán aluli munkakörülményeirõl. Ennek nyomán
januárban tettük közzé
Gyárfás Zsuzsa önkormányzati képviselõ felhívását, amely az Aszódon és
a Galgamentén élõk példás
összefogását hozta.
A mentõállomás felújítására
lapzártánkig 1 millió 405 ezer
Ft felajánlás érkezett, önkormányzatoktól, vállalkozóktól
és magánszemélyektõl egyaránt. Ennek többszörösét éri a
felajánlott munka, amelynek
nagy részét már el is végezték,
tudtuk meg Kinka Attila állomásvezetõtõl. Hogy pontosan
mennyit, nem tudni, ugyanis a
vállalkozók többsége nem kívánta megjelölni a felajánlás
összegét – „épp csak” jöttek/
jönnek és elvégzik a munkát.
– A felújítási munkák március elején kezdõdtek, és a tervek
szerint a nyár végéig befejezõdnek – tájékoztatott Kinka
Attila. – Elõször a szervezésben, a vállalkozók koordinálásában oroszlánrészt vállaló
Péter Lajosné és csapata kifestette a helyiségeket, utána a vizesblokkok felújítása ill. a
konyha burkolása következett.
Egy kartali vállalkozó újjávarázsolta a parkettát, egy másik térítésmentesen elkészíti és
a nyár közepéig kicseréli az
épület ablakait és bejárati ajtóit. Hamarosan megtörténik a
garázs felújítása, a tetõ javítása
és a bejárat renoválása. (Igaz, a
munkálatok sorrendje nem az
építõiparban megszokott szerint történik, de a mentõsök

APRÓhirdetések
ELADÓ! Aszód fõútján, központi helyen tégla építésû társasház földszinti lakása. 62nmen két és fél szoba összkomfort,
alacsony rezsiköltség. Irányár:
9.800.000.-Ft.
Tel.:06-20-921-7237

Ilyen
volt...

A helyiségek
padlóburkolatát
teljesen
felújították

...ilyen lett

örömmel kivárják, míg a felajánlók be tudják ütemezni a
vállaltakat.) A munkából a
mentõállomás dolgozói is kivették a részüket: csempét vertek,
vízvezetéket szereltek, takarítottak. Néhány szükséges kiegészítõt (csapok, vízvezeték,
WC-csésze stb.) a felajánlott
összegbõl vásároltak meg.
A szervezõk továbbra is várják a felajánlásokat az Aszód
Városáért Alapítvány számlájára (11742166-20005849,
„Mentõállomás”jeligére). A felújítás után megmaradó összegbõl a betegellátásban haszná-

latos eszközöket – légútbiztosítót, végtagtörések biztosításához szükséges eszközöket, a
gyalog megközelíthetõ baleseti
helyszíneken használatos sürgõsségi táskát, navigációs mûszert stb. – vásárolnak. Kinka
Attila és munkatársai sajnálatára egy motoros hordágy beszerzése továbbra is elérhetetlen célt jelent. Ez a speciális
eszköz a betegek mellett a
mentõsöket is kímélné; utóbbiak többsége gerincsérvvel
küszködik a sérültek gyakori
emelgetése miatt.
H. Sz.

Köszönetnyilvánítás

Megváltozott
az orvosi
ügyelet címe

Hálásan köszönjük
mindazoknak, akik
szeretett feleségem
és édesanyánk,

Kondella Mihályné
temetésén osztoztak
soha el nem múló
fájdalmunkban.
Férje, lánya és fia
Eladó megkímélt 24-es méretû
Schwinn-Csepel gyermek
kerékpár Shimano váltóval
(irányár 14e Ft), illetve gyermek kerékpár 20-as méretû,
irányár 10e Ft. Érdeklõdni a
(20) 9947-480 telefonszámon
lehet.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az orvosi
ügyelet címe május 1-tõl
megváltozik.
Az ügyelet új címe: Aszód,
Baross u. 4. (Szakorvosi Rendelõintézet – korábbi fogorvosi
rendelõ)
Az ügyeleti ellátás hétköznaponként 16-08 óráig; hétvégén,
munkaszüneti és ünnepnapokon 08-08 óráig vehetõ igénybe.
Az ügyelet telefonszáma változatlan: 06-20-927-1171!
Tisztelettel:
Dr. Kiss Zoltán
ügyvezetõ
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Az eddigi
adományozók
Aszód: 300.000,- Ft
Hévízgyörk: 200.000,- Ft
Galgahéviz: 100.000,- Ft
Kelemen Komplex, Aszód:
100.000,- Ft
Bártfai László, Aszód: 5.000,- Ft
Aszódi vállalkozók jótékonysági
bálja (szervezõk: Szovics Pálné,
Hronyecz Ervinné,
Szûcs Tiborné): 300.000,- Ft
Gyárfás Zsuzsa önkormányzati
képviselõ, Aszód: szervezés
Lakótelepi festékbolt, Péter
Lajosné (Magdi néni):
festés, festékek, szervezés
Tolmácsi 2004 Kft., Aszód:
festés, burkolás, nyersanyag
848.000,- Ft értékben
Thiomiksz Kft., Király István,
Kmety László, Kovacsik Balázs,
Kovácsné Szvitan Milada, Szvitan István, Szvitan Böbe, Szamosvölgyi István, Giriti Sándor,
Takács István, Erdõsi Kálmán,
Gyóni László (Domony), Misó
Bau Kft. Boda János (Bag), Kisfest Bt., Kiss János, Gerhát
János és felesége (Kartal, Tó
üzletház), Tóth József, Aszód,
Techpower, Galga Üzletház,
AQUA Therma Kft., Szilágyi
Györgyné (Rõfös méteráru),
Barkácsház (Kossuth Lajos út).

Állatorvosi
ügyelet
május 17-18.
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
május 24-25.
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.:06-30-270-6872
május 31-június 1.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
június 7-8.:
Dr. Hajdú Pál
Galgahévíz, Fõ út 84.
Tel.: 06-30-475-1739
június 14-15.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
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HR SCHMIEDT
Megbízónk egy Gödöllõ környéki stabil nemzetközi
vállalatcsoport. Most új munkatársak felvételére nyílik
lehetõség az alábbi munkakörökbe:

HR generalista
Az ideális jelölt profilja:
· munkaügyi (HR) közép vagy felsõfokú végzettség
· kommunikáció képes angol nyelvismeret
· nagyon jó számítógépes ismeretek (Excel, World, Nexon)
· naprakész munkaügyi ismeretek
· jó szervezõkészség
· motiváló csapatjátékos
(Várható fizetés: 3,5 Mio. Ft/év+)

Tervezõmérnök
Az ideális jelölt profilja:
· gépészmérnök vagy mûszaki menedzser
· kommunikáció képes angol nyelvtudás
· magas szintû PC ismeretek (Word, Excel, Pro/Engineer
WF2-modelling/Drawing/Sheetmetal)
· 1-3 év tapasztalat
· Motivált
(Várható fizetés: 4,5 Mio. Ft/év+)

Projektmenedzser

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

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

Az ideális jelölt profilja:
· mûszaki felsõfokú végzettség
· min. 3-5 év gyártási tapasztalat
· projektmenedzseri gyakorlat
· angol nyelv kommunikációs szintû ismerete
· kiemelkedõ prezentációs képesség
· 6 Sigma és Lean ismeretek
· Motiváló képesség
(Várható fizetés: 7 Mio. Ft/év)

IT specialista
Az ideális jelölt profilja:
· felsõfokú IT végzettség
· min. 2-3 év tapasztalat
· programozói ismeretek
· tárgyalási szintû angol nyelvismeret
· jó MFG-Pro és SAP ismeretek
· rendszer- adminisztrátori gyakorlat
· önálló és ügyfélbarát attitûd
(Várható fizetés: 5,5 Mio. Ft/év+)

Megbízónk hosszú távú, stabil munkahelyet
és versenyképes juttatást kínál a pozícióban.
Amennyiben felkeltette érdeklõdését
a fenti munkakörök valamelyike, úgy kérjük,
küldje el önéletrajzát az alábbi email címre:
hrschmiedt@invitel.hu

HR SCHMIEDT KFT.
www.hrschmiedt.hu

Info: 06 20 551 9316

ETIKA, SZAKÉRTELEM, MINÕSÉG.

14

A zene jelentése

Kiváló minõsítés

Muzsikás- és Misztrál-koncert Aszódon a Podmaniczky Mûvészeti Iskolának
Április 4-én az Evangélikus
Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziumában járt a Muzsikás együttes. A második órában mintegy
százhúsz diákkal gyûltünk
össze iskolánk tornacsarnokában, hogy a világhíres együttes magával ragadó elõadását
meghallgassuk. Tanárok és
idõsebb diákjaink már ismerték és várták a nemzeti kincseinket, énekeket és hangszereket bemutató alkalmat.
Csendben ültünk és figyeltük, ahogy a népzene átjár minket az elõadók autentikus játékában, és megremegteti, megmozgatja az emberben azt,
amit talán eddig nem is ismert
fel, felszínre hozza azt, ami ott
gyökeredzik mindnyájunkban
õsi örökségként. Fél óra elteltével már nem csak csendes hallgatók voltunk. Azok is, akik
eddig talán csak az énekórán
hallottak a népzenérõl, együtt
énekeltek, tapsoltak, csujogattak az elõadókkal, átengedve
magukat a zene sodrásának,
teljesen magával ragadott minket az õsi lüktetés és harmónia.
Sokan talán úgy ültek be az
alkalomra: sok lesz népzenébõl
negyvenöt perc. Mi, akik végighallgattuk az elõadást, úgy
éreztük: negyvenöt élet sem
lenne elég hozzá. Köszönjük,
Muzsikás!
*
Április 11-én újabb feledhetetlen élményben volt részünk.
Rendhagyó irodalomórán láttuk vendégül a Misztrál együt-

test, akik a versek világába
repítettek minket.
Nagyon sok diáknak talán
furcsa volt dalba foglalva hallani, érteni a versek mondanivalóját. Ott ülve, nézve a zenésznégyest, ahogy hömpölyög,
olykor dübörög, olykor meg
légiesen lebeg a zene, ahogy betölti az iskola dísztermét, és a
diákok szívét dobbantja, az ember arra gondol: milyen csodás
dolog mindezt a hangulatot,
érzelmet átadni a közönségnek. Körülnézek a teremben –
a fiúk énekelnek, a fiatalok pedig csöndben szívják magukba
a versek gondolatvilágát.
Felemelõ érzés ez. Ady: Párizsban járt az õsz címû verse, Mika
mély, nyugtató hangja és a
csönd elkápráztat, szinte felemészt.
Éppen vége a dalnak. A taps
lágy és körülölelõ. A fiatalokon
látszik, hogy megérintette
õket. Majd közös népdaléneklésre veszi rá az együttes a
megszeppent, dacos kamaszsereget, klasszikus versek sorai
beszélnek múltról, jelenrõl;
üzenik, hogy van még miért itt
lenni, mindezt a zenébe sorolva. Akusztikus gitár felesel a
nagybõgõvel, mandolinhang
csibészkedik a cselló bársonyával, a klarinét helyét basszusfurulya veszi át. Három énekhang kapaszkodik egymásba,
aztán különös hangzásban ötvözõdik, egészen misztikus a
hatás. Köszönjük, Misztrál!
Simon Attila és Sofy

Számítógép szerelést,
programtelepítést, vírusirtást,
tanácsadást vállalok
Aszódon és környékén, hétvégén is.

Tel.: 06-30-990-9744

2007 augusztusában kezdõdött a mûvészeti iskolák
kétfordulós országos minõsítése. Elsõként átvizsgálták az intézmények dokumentumait, és ha mindent
rendben találtak, kezdõdhetett a gyakorlati, szakmai értékelés.

mény” címet. Az érvényben lévõ jogszabály értelmében az
elnyert minõsítési fokozatot az
intézménynek öt évenként kell
megerõsítenie.
Arról is örömmel tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy
elkészült mûvészeti iskolánk
honlapja:

Iskolánkat hattagú minõsítõ
bizottság látogatta meg; ellenõrizték a kötelezõ taneszközök
meglétét, egyéni és csoportos
tanítási órákat hallgattak meg.
A szakmai ellenõrzés az iskolánkban oktatott minden mûvészeti ágra kiterjedt.
A minõsítõ testület április 4én küldte meg határozatát,
mely alapján iskolánk elnyerte
a „Kiválóra Minõsített Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

Igaz, néhány oldal még feltöltés alatt áll, de már lehet információkat gyûjteni. A „Vendégkönyv” címû oldalunkon várjuk szíves visszajelzésüket, ötleteiket, észrevételeiket.
Rónai Lajos
igazgató
*
Gratulálunk a minõsítéshez,
egyúttal további sikeres munkát kívánunk az intézményben
tanítóknak és tanulóknak!

http://aszodmuvisk.extra.hu

Ballag
már...

Április 30-án a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium 99, május 3-án az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma 92 végzõs diákja ballagott. Az egyházi középiskolában idén 138 diák érettségizik, részben elõrehozott illetve pótfelvételi miatt.

Mátyás király udvarában
OlvasótáborHunyadiMátyás trónralépésének550.évfordulója
alkalmából
Június 30 – július 4.: Ha már elmúltál 7 esztendõs, de még
nem vagy 12, szereted a meséket (fõleg Mátyás királyról), és
érdekel a Hunyadiak kora, akkor köztünk a helyed!
Július 7 – július 11.: Várjuk azokat az érdeklõdõ
gyermekeket, akik elmúltak 11 évesek és szeretnének
többet megtudni a reneszánszkori szokásokról, tudományról, mûvészetrõl.
Jelentkezni lehet a Gyermekkönyvtárban!
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„Olyan a Világ, amilyenné te teszed”
Aszódi fiatalok is igyekeznek követni a Nagy Terv jelmondatát
Április 22. A Föld Napja.
Néhány évtizede csupán,
hogy egy civil kezdeményezésbõl világmozgalom lett.
Civil szervezetek és lelkes
önkéntesek próbálják meg
évrõl évre újabb és újabb
akciókkal, rendezvényekkel felhívni az emberek
figyelmét A Föld Napjára.
Nemrégiben egy lelkes fiatal
csapatnak adott bemutatkozó
lehetõséget a könyvtár. Ennek
kapcsán beszélgettünk Heltai
Júliával, a francia tagozat
diákjával.
– Hogy ismerted meg a
Nagy Tervet?
– Az interneten böngésztem,
mikor a greenfo.hu oldalán rátaláltam Móni, a Nagy Terv
ötletgazdája hirdetésére. Rögtön megtetszett a kezdeményezés, és úgy döntöttem, csatlakozom.
– Gondoltatok-e arra,
hogy egy ismertebb, esetleg
nemzetközi szervezethez
csatlakoztok?
– Igen, de ez még korai lenne,
egyelõre a saját bázisunkat szeretnénk erõsíteni, fejleszteni.
– Zömmel tizenéves fiatalok alkotják a csapatot. Komolyan vesznek titeket?
– Ez változó. Sok múlik az
emberek nyitottságán. Vannak, akik nem jósolnak nekünk nagy jövõt, de ezt szerencsére ellensúlyozzák a pozitív
visszajelzések.
– Rászóltatok már esetleg
a szüleitekre is, ha valamit
„nem jól” csináltak?
– Jobban szeretem ezt tanácsadásnak nevezni. A szüleim tisztelik a környezetüket és
igyekeznek lehetõségeikhez
mérten megvédeni azt, szívesen fogadják az észrevételeimet.
– Ha a környezetvédelem
kötelezõ tantárgy lenne,
javulna a helyzet?
– A gyerekek általában nem
szeretik azt, ami kötelezõ, de
ha hozzáértõ pedagógusok fog-

lalkoznának velük, akik kellõképpen érdekessé tudnák tenni az órákat, akkor lenne esély
a javulásra. Az osztályozást viszont kifejezetten károsnak
tartanám, mivel a tárgy fõ célja
nem a megszerzett elméleti
tudás számonkérése lenne. A
legfontosabb feladat az, hogy
nem csak tudni kell, hanem alkalmazni is azt, amit megtanultak.
– Mi a legnagyobb probléma: az érdektelenség
vagy a tudatlanság?
– A társadalom nagy része
úgy gondolja, hogy nem tehet
semmit a környezete megóvása érdekében. A Nagy Terv
egyebek közt ennek a tévhitnek az eloszlatására törekszik.

– Mi a legelszomorítóbb
számotokra?
– A legtöbb ember képtelen
kinyitni a szemét és észrevenni
a természet szépségeit, értékelni a Földet és megbecsülni azt.
Ez nem csak elszomorít, hanem kifejezetten dühít.
– Hol érheti el a legtöbb
eredményt a Nagy Terv?
– Talán a gyerekeknek szervezett programjaink a legsikeresebbek (kiscsoportos beszélgetések, játékok stb.) Remélhetõleg a közvélemény-kutatásunk is meghozza a várt eredményt. Kérdéseink az emberek
természetvédelemrõl kialakult
képérõl, annak fontosságáról
és ezzel kapcsolatos iskolai oktatásról szólnak. A fõ cél egy új

oktatási program kidolgozása,
más szervezetek segítségével.
– Melyek a további terveitek az idei esztendõre?
– Igyekszünk a legtöbb fesztiválon megjelenni (Kamaszfesztivál, Sziget Fesztivál, Volt
Fesztivál). Folytatódnak a rádióadásaink a Fix Rádióban, és
belekezdtünk egy kerékpáros
projektbe is. Errõl bõvebben a
honlapunkon olvashatnak.
– Mit üzentek az olvasóknak?
– Higgyék el, hogy megéri kinyitni a szemüket. Böngésszék
bátran honlapunkat
(www.nagyterv.hu); Ha kérdésük lenne, forduljanak hozzánk bizalommal.
Lejegyezte: Odler Zsolt

Alázat és segélykiáltás
Országos vers- és prózamondó találkozó az AFI-ban
„Vége van. A függöny legördült,
Komisz darab volt, megbukott.
Hogy maga jobban játszott, mint én?
... Magának jobb szerep jutott!”
(Ady Endre: Finita)
A Költészet Napja alkalmából harmadszor rendezték meg az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben a Nevelõotthonok Országos Vers- és
Prózamondó Találkozóját.

igazgatója bevezetõ gondolatai
után bemutatkozott a zsûri,
melynek elnöke Sziki Károly,
az egri Gárdonyi Géza Színház
mûvésze, tagjai Dúzs Márta,
Lakos Mária Lujza és Juhász
Edit tanárnõk voltak.
Huszonhét fiatal nemesen
egyszerû és jókedvûen mókázó
elõadása váltotta egymást. A
versek között Herr Piroska
szólt az elõadott vers-próza költõjérõl, írójáról, hogy a zsûri
tagjainak legyen ideje az értékelésre, a fiatalok pedig megismerkedjenek az általuk kiválasztott mûvek alkotójával,
munkásságával.
Micsoda merítõ-kanállal,
mekkora tárházból merített
mûvekkel készültek a versenyzõk! Micsoda alázattal szólaltatták meg a választott irodal-

mi alkotásokat! Jól felkészült
fiatalokat hallhattunk, akiknek gratulálunk, s köszönet az
õket felkészítõ tanáraiknak!
Eredmények: Vers kategória: 1. Talamár Zsolt (Aszód),
2. Kalányos Richárd (Kalocsa)
és Hegyi Roland (Budapest,
Szõlõ utca), 3. Marosi Richárd
(Aszód). Próza kategória:
1. Lakatos Mária (Esztergom),
2. Babai Renáta. Különdíj:
Lakatos Tibor (Debrecen).
Köszönjük ezt a tartalmas,
gyönyörû délelõttöt, mely
megmutatta, bizonyította:
ezek a fiatalok szebbre, többre
vágynak, szebbre és többre érdemesek! Törõdni, odafigyelni
rájuk mindannyiunk kötelessége!
Dúzs Márta
zsûritag

Április l2-én ünneplõbe öltözött fiatalok érkeztek Debrecenbõl, Esztergomból, Budapestrõl, Kalocsáról. Kellõ tisztelettel látták vendégül az aszódi fiatalok s gondoskodtak ellátásukról az intézmény munkatársai. DVD-filmen mondta el
versét négy fiatal a Budapesti
Szõlõ utcai elõzetesbõl, akik
természetesen teljes jogú versenyzõi voltak a találkozónak.
A nap háziasszonya, Herr
Piroska nevelõtanár köszöntötte a résztvevõket, s bemutatJúnius 12-én, csütörtökön 9-16 óráig a Városi Könyvtár
ta Probocskai Erzsébetet, akinek Gyöngyeim címû verseskö- állományából könyv-, folyóirat-, hanglemez-, CD-, DVD-vásárt
tetébõl felolvasott egy verset. tartanak a Mûvelõdés Házában. A könyvtárosok minden
Szarka Attila, az intézmény érdeklõdõt szeretettel várnak!

Vásár a könyvtárban
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Egy kis nyelvelés
Jobb és bal
Két, mindennapjainkban
rendszeresen használt szavunkról lesz szó ebben az írásban, melyeknek eredetérõl
nemigen szoktunk gondolkodni. Tudomásul vesszük, hogy
van jobb és bal kezünk, fülünk,
szemünk, lábunk. Az utcának
van jobb és bal oldala, a folyónak jobb és bal partja. Nem érzünk köztük semmiféle stilisztikai különbséget, csupán a jelölés tényét nyugtázzuk velük.
Pedig eredetüket tekintve nem
ennyire egyszerû a magyarázat.
Mindkét szavunk igen régóta megtalálható írásos emlékeinkben. A bal szavunk írásos
elõfordulására már az 1130-40
közötti idõbõl van adatunk:
„Terminatur ab occidente ... ad
caput arbustarum Bolug”. Itt
még a mai Balog/Balogh vezetéknevünknek megfelelõ formában szerepel, amely eredetileg balkezes embert jelentett, de
késõbb, 1372 után, és valószínûleg 1448 körül már bal kéz
jelentésben is felbukkan a szó.
Jelentése ekkor még nagyjából
így definiálható: a jobb ellentéte. Késõbb (XVI. század) már
rosszindulatú, majd 1736-ban
már téves jelentésben fordul
elõ. Mindenesetre megállapítható, hogy a jelentéséhez mindig valamilyen negatív minõsítés kapcsolódott.
A jó szavunk korábbi. Már
1078-ból van rá adatunk. Igaz, a
korabeli latin szövegben még
vagyon jelentésben értendõ, de
1195 körül kellemes, hasznos,
szükséges dolog jelentésben
találkozhatunk vele, illetve
ugyanebben az idõben más
szövegben jobb oldal, irány öszszefüggésben szerepel, majd
1416 és 1466 között már erkölcsi értelemben megfelelõ, becsületes ember jelentésben. Ezt követõen pedig még helyes cselekedet, illetve valaminek a legjobb része értelemben is megjelenik az írott szövegekben. Úgy
tûnik, jelentésköréhez pozitív
minõsítés társul. És nyilván

ennek középfokú alakja a jobb
szavunk.
Mint írásom elején utaltam
rá, a mindennapi életben stilisztikai értékét tekintve közömbös szavakkal állunk
szemben. Csupán megkülönböztetést fejezünk ki velük. Az
utca jobb és bal oldalának megnevezésekor nem foglalunk abban állást, hogy egyik vagy másik oldalon jobb vagy kevésbé jó
lakni. Az életminõség szempontjából is mellékes, hogy a
folyó jobb vagy bal partján lakunk-e. Csupán helyzetünket
határozzuk meg vele, a vízfolyás irányát figyelembe véve.
Sok szavunk azonban hordozza a bal szó eredeti negatív
jelentését. Himnuszbeli balsors
szavunk is tragédiákra utal, s
eredetileg Kölcsey nem is öszszetett szóként, hanem jelzõs
szerkezetként használta: bal
sors. S e negatív megítélés minden bizonnyal onnan származott, hogy kevesebb volt – mint
ahogyan ma is – a balkezes
ember, mint a jobbkezes, s ezt
sokáig hibának tartották, a
szabályostól, a normálistól, a
jónak tartott átlagostól való eltérésnek. (Gondoljunk arra,
milyen szorgalmasan próbálták a bal kézzel írni akaró gyermekeket a múltban leszoktatni
– olykor még erõszakkal is – a
balkezességrõl!)
Nem ilyen közömbös azonban a jobb és bal szavunk stilisztikai értéke a politikai

nyelvhasználatban. Bár önmagában itt sem a rosszabb és a
jobb(ik) ellentéte fejezõdik ki,
de mindenképpen minõsítést,
ideológiabeli hovatartozást fejezünk ki velük, s az íráskép is
eltér az eredetitõl: itt már nem
külön, jelzõs szerkezetként, hanem egybeírva használjuk õket
a baloldal és a jobboldal megnevezéseként.

Addig nem lesz
békesség, amíg a
mindent piacosító
akarat bizonytalanít el családot, települést,
jövendõt. II. János Pál pápa
tanítása történelmi feladatot is
ad: „A kommunizmus bukása
még nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára.”
Lezsák Sándor

Ami pedig a balkezességet
illeti: ma már tudjuk, hogy biológiai adottság kérdése, ha a
gyermek inkább bal kézzel – és
nem s szebbik kezével! – akar
írni az iskolában, s azt is, hogy
bizonyos körülmények között –
pl. sportolók esetében – kifejezetten elõnyös lehet, ha valaki
balkezes. Egyes egyedül arra
kell vigyázni, hogy az illetõ ne
legyen kétbalkezes, mert ez
már más kategória!
-g -l

Trianoni

megemlékezés
A Magyarok Világszövetsége
Aszódi Szervezete június 4-én
18 órakor megemlékezést tart
a trianoni diktátum aláírásának 88. évfordulóján.
A megemlékezésre minden
érdeklõdõt hívunk és várunk a
Szabadság téri emlékmûnél.
MVSZ Aszódi Szervezete

„Wellness tábor 2008”
Június 17-20.
Tini lányok jelentkezését várjuk az OXY szépségszalonban.
Programok: szaunázás, sztendertorna, fodrászat,
körömdíszítés, virágkötészet, tortakészítés, pszichológia,
kerti-party, sport, ajándékkészítés...
A tavalyihoz hasonlóan színes, érdekes elfoglaltságot kínálunk
napközben 9-16 óráig napközis formában, teljes ellátással.
Részvételi díj: 5000,-Ft/ fõ
Jelentkezés: május 30-ig
Aszód, Malom köz 10.
Tel.: 70/382 9929

Elismerik a GKRTE munkáját
Turisztikai közgyûlés Domonyvölgyben
Április 17-én közgyûlést
tartott a Gödöllõ Környéki
Regionális Turisztikai
Egyesület (GKRTE) Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban.
A jelenlévõk tájékoztatást
kaptak a térséget érintõ stratégiai turisztikai feladatokról és a
jelentõsebb rendezvényekrõl.

Az önkormányzatok, intézmények, vállalkozók, szolgáltatók és magánemberek részvételével alapított, 150 tagot
számláló GKRTE évtizedes
munkájáról elismeréssel szóltak a rendezvény elõadói. Az
EU-s pályázatokon is sikerrel
induló egyesület ugyanakkor
anyagi gondokkal küzd; a gödöllõi önkormányzattal folyó
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tagdíjvita miatt a vezetõség
nemrégiben a szervezet nevének módosítására kényszerült.
Átadták a „Gödöllõ Régió
Turizmusáért 2008” díjat,
amelyet Benkovics Gyula,
Pécel polgármestere, Dúl Udóné, a Gödöllõ Coop Zrt. elnökvezérigazgatója, Földi Pál fóti
alpolgármester és a házigazda
Lázár fivérek vehették át.
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Üzleteink:

Némo

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

díszállat és állateledel
kereskedés

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

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

Akció!
Komplett szemüvegek már

Tavi aranyhal
Bõvítettük szolgáltatásainkat!

10%

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!

kedvezménnyel!

Szemvizsgálat és kontaktlencse bemérés
minden kedden és csütörtökön

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

Szemvizsgálat+próbalencse+ápoló: 2.500,- Ft
Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!
Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Álmai végtelenek,
de anyagi lehetõségei végesek?
Takarékszövetkezetünk ingatlanfedezet mellett nyújtott akciós fogyasztási
kölcsönt kínál 2008. május 5-tõl július 31-ig, amelyet bármely célra
felhasználhat, bútort vásárolhat, lecserélheti autóját, felújíthatja lakását,
megvalósíthatja álmai nyaralását.

A felvehetõ hitel összege: 700.001.-Ft-tól 3.000.000.-Ft-ig.
A lejárati idõ 1-20 év.
A hitel felvételével kapcsolatos
A havi törlesztõrészlet:
bõvebb tájékoztatás érdekében
1.000.000.-Ft- 60 havi lejárat esetén
2.000.000.-Ft 120 havi lejárat esetén
3.000.000.-Ft 120 havi lejárat esetén

22.654.-Ft
29,741.-Ft
44.610.-Ft

THM: 15,5 %
THM: 14,58%
THM: 14,55%

keresse kirendeltségeinket
vagy látogasson el
a www.turaitakarek.hu
internetes honlapunkra.

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.

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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Újraélesztéshez kell? Az Aszód Városáért
Már defibrillátort is lopnak
Alapítvány felhívása

Változatos bûncselekmények történtek az elmúlt hónapban városunkban. A Rákóczi utcában egy besurranó tolvaj 115 ezer Ft készpénzt zsákmányolt. A Falujárók útján egy
gépjármû összes kerekét leszerelték, egy másiknál megelégedtek kettõvel; az Ady Endre
utcában viszont egy autó valamennyi abroncsát kiszúrták.
Ismét célponttá vált a Szent
István Patika: az egyik külsõ
biztonsági kamerát szerelték le
és vitték el. A színesfémtolvajok ezúttal másutt tevékenykedtek: az Evangélikus Gimnázium épületérõl ötvenöt(!)
rézpárkányt (a kár 208 ezer

Ft), míg a Pintér utcában vörösréz ereszcsatornát loptak el.
Bizonyára nem nézi a Vészhelyzet címû sorozatot az a betörõ, aki a Kossuth Lajos úti orvosi rendelõbõl elvitt egy 140
ezer Ft értékû defibrillátort.
Nem betûéhségét csillapította
a Falujárók úti újságospavilont
feltörõ személy: legalább 300
ezer Ft értékû cigarettát vitt el.
A rendõrségi jegyzõkönyv
szerint városunk területén áprilisban nem történt baleset.
Az Aszód és Hatvan között történt õzelütés viszont arra figyelmeztet: erdõs, bokros külterületen érdemes mérsékelnünk a sebességet.

Tisztelt Aszódi
Vállalkozók, Polgárok,
Aszódi Diákok!
A 2008. év jelentõs mérföldkõ
több városi intézmény életében, hiszen ebben az évben ünnepli fennállásának, mûködésének 50. évfordulóját.
Az évforduló méltó megünneplésére készülnek ezek az intézmények, azonban mint
ismeretes, a város 15 éve forráshiányos, s a nehezedõ pályázati
feltételek ebben az évben arra
kényszerítették, hogy az ünnepélyes megemlékezés költségeire a fedezetet – megkeresve

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány
pályázata nyerteseinek névsora
A május 6-án történt elbírálás szerintaz 1%-os adományokból (344.269 Ft) és a Sauber Macher
Magyarország Kft támogatásából az alábbi pályázók részesültek:
Pályázó neve
Városi Könyvtár, Nagy Judit
Városi Könyvtár, Nagy Judit
Róm. Kat. Egyházközség, Dr. Sánta János
Kist. Gond. Kp. Gyermekj. Szolg., Gyebnár Tímea
Napsugár Városi Óvoda, Oláh Károlyné
Szivárvány Óvoda, Nagy Lászlóné
Szivárvány Óvoda, Nagy Lászlóné
Közmûvelõdés Otthona, Gyõrfi János
Közmûvelõdés Otthona, Gyõrfi János
Evangélikus Gimnázium, Fáczán Zoltán
Evangélikus Gimnázium, Fáczán Zoltán
Oxy szépségszalon, Páva Sándorné
Aranykapu Bölcsõde, Soósné Balatoni Margit
Aranykapu Bölcsõde, Soósné Balatoni Margit
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Pardi Lászlóné
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Pardi Lászlóné
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Szendrei Éva
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Szendrei Éva
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Pardi Lászlóné
Csengey G. Ált. Isk., Bábosikné, Garamvölgyiné
Csengey G. Ált. Isk., Benkóné Molnár Marianna
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Baloghné Tamás Ildikó
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Molnár Zsuzsa
Baptista Gyülekezet, Urbán Gedeon
Baptista Gyülekezet, Urbán Gedeon
Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
Városi Civil Vegyeskar, Pál Lajos

Téma megnevezése
Kapott összeg
Reneszánsz olvasótábor
35.000 Ft
Olvasótábor Mátyás király korában
35.000 Ft
Hét napos nyári gyermektábor
35.000 Ft
Utazótábor
17.000 Ft
Környezetépítés és környezetvédelem
42.000 Ft
Helyi szokások ápolása
30.000 Ft
Családi sportnap
50.000 Ft
Városi Gyermeknap
50.000 Ft
Múzeumi napközis tábor
30.000 Ft
Sportnap
30.000 Ft
24 (vagy 36) órás labdarúgó bajnokság
25.000 Ft
Euro Wellness lánytábor
20.000 Ft
Szakmai nap
40.000 Ft
Kertszépítés szülõkkel, gyermekekkel
34.000 Ft
Mûveltségi vetélkedõ jutalmazás
20.000 Ft
Tanulmányi kirándulás
16.000 Ft
Tanulmányi kirándulás
20.000 Ft
Országos anyanyelvi verseny nevezése
20.000 Ft
Kiemelkedõ sportolók útiköltsége
30.000 Ft
Évvégi jutalmazás
30.000 Ft
Iskolaudvar virágosítása, épület dekorálása 30.000 Ft
A Föld Napja, környezetvédelmi nap
30.000 Ft
Erdei iskola
30.000 Ft
Tûzzománckészítõ kézmûves program
28.000 Ft
A Biblia Éve címû kiállítás
28.000 Ft
Gyermekek kulturált szokásainak kialakít. 20.000 Ft
Kórusfellépés Kárpátalján, Nyárádszeredán 50.000 Ft
Összesen: 825.000 Ft

Tiszelt aszódiak! Amint látják, a táblázatból a befizetett 1%-ok összege teljes mértékben felhasználásra kerül aszódi gyermekekért szervezettprogramokra. Köszönjük eddigi támogatásukat, és
bízunk benne, hogy a következõkben is az aszódi ifjúságért közösentudunk hasznosat tenni az 1%az Aszód Ifjúságért Alapítvány kuratóriuma
os felajánlásokból.
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azokat az aszódi polgárokat,
tanítványokat, helyi vállalkozókat, akik magukénak érzik a
várost, s egy rendezvénysorozatnál hozzájárulnak Aszód
hírnevének öregbítéséhez – a
közösség összefogásában bízva,
alapítványi támogatásból próbálja megteremteni. A támogatható célok között szerepel a
Csengey Gusztáv Általános Iskola zeneteagozata 50. évfordulójának mûsorsorozata, a Városi Bölcsõde születésnappal egybekötött ünnepélyes átadása, a
Petõfi Emlékhelyek Nemzetközi Találkozója, valamint a
Petõfi Muzeális Gyûjtemény és
Kiállítóhely négy részbõl álló
programtervezete.
Számítunk az aszódi és az
innen elszármazott állampolgárok támogatására is, akik valamilyen módon kötõdtek illetve kötõdnek a három említett
intézményhez.
A befizetéseket a cél megjelölésével az alábbi számlaszámra
várjuk:
Aszód Városáért Alapítvány
számlaszám:
11742166-20005849
Készpénz befizetéséhez
készpénz-átutalási megbízás
igényelhetõ: Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezeténél mint
alapítványkezelõnél.
Egyéb támogatás felajánlását is szívesen fogadjuk. (Az
Alapítvány kiemelkedõen közhasznú státuszú szervezet,
ezért a törvényben rögzített
kedvezmény a támogatót megilleti.)
Aszód Város vezetése nevében köszönjünk támogatásukat!
Aszód, 2008. május 5.
Aszód Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében:
Buzás János
polgármester
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Május 18.
Május 18. 15.00
Május 20. 10.00-12.00
Május 21. 16.00-18.00
Május 24.
Május 25.
Május 27. 15.00, 17.00
Május 27. 10.00-12.00
Május 28. 16.00-18.00
Május 28. 14.00
Május 29. 16.00
Május 31.
Június 1.
Június 1. 15.00, 17.00
Június 5-11.
Június 5.
Június 6. 10.00
Június 6. 17.00
Június 8.
Június 8. 15.00, 17.00
Június 14.
Június 15.
Június 19. 16.00
Június 19.
Június 22.
Június 23-27.
Június 23-28.
Június 28. 18.00
Június 29.
Június 30-Július 4.

Helyszín

Program

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városi Könyvtár
Családsegítõ Szolgálat
Rákóczi úti iskola udvara
Aszód, sportpálya
Városi Könyvtár
Családsegítõ Szolgálat
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városháza
Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma
Aszód, sportpálya
aszódi gimnáziumok
Városi Nyugdíjas Egyesület
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Közmûvelõdés Otthona
Dunabogdány, sportpálya
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városháza
Városi Nyugdíjas Egyesület
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Petõfi Múzeum
Petõfi Múzeum

Szentháromság vasárnapja
50 éves a zenetagozat – Gálamûsor
álláskeresõ klub
ingyenes pszichológiai tanácsadás (jelentkezés: Tel.: 400-103)
Városi Gyermeknap (részletek a plakátokon)
Évközi 10. vasárnap
Aszód- Tahitótfalu labdarúgó mérkõzés
álláskeresõ klub
ingyenes pszichológiai tanácsadás (jelentkezés: Tel.: 400-103)
A Kihívás Napja – sportdélután
képviselõ-testületi ülés
az 1948-ban érettségizettek 60 éves érettségi találkozója
Évközi 10. vasárnap
Aszód- Erdõkertes labdarúgó mérkõzés
szóbeli érettségi vizsgák
klubnap
mezei futóverseny az 1-4. osztály részére
városi pedagógus nap
Évközi 11. vasárnap
Dunabogdány-Aszód labdarúgó mérkõzés
Ballagás és tanévzáró ünnepély:
8.30 órakor a Rákóczi úton, 10.30 órakor a Csengey úton
Évközi 12. vasárnap
képviselõ-testületi ülés
kirándulás, fürdés Nagykátán
Évközi 13. vasárnap
focitábor
Múzeumi napközis tábor
táncház, A Múzeumok Éjszakája
Évközi 14. vasárnap
Ökumenikus nyári napközis tábor

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!

Vízi biciklizés

Elsõ, harmadik

Aszódtól a nógrádi dombokig

az Aszód FC ifi ill. felnõtt csapata

Hiába volt a jó szervezés,
a szakadó esõ alaposan
közbeszólt az Aszódi Szabadidõsport Egyesület országosan meghirdetett kerékpáros teljesítménytúráján.
A remélt tömeg helyett
mindössze huszonhárman teljesítették a 20, 40 vagy 70 kilométeres távok valamelyikét.
Bár dél körül Aszódon és kör-

nyékén már hét ágra sütött a
nap, a nógrádi hegyek között
kerekezõknek újfent kijutott
az égi áldásból: a kartali ellenõrzõponthoz érkezõk menetlevele több vizet tartalmazott,
mint cellulózt.
Az egyesület vezetõsége
köszöni valamennyi résztvevõ
és szervezõ kitartását. Remélik, legközelebb szerencsésebbek lesznek az idõjárással...
H. Sz.

Folytatják jó szereplésüket
az Aszód FC labdarúgói. A felnõttek a Mogyoród KSK otthonában játszott gól nélküli döntetlen után (ifik: 1:3) itthon 2:1re verték a Verõcét (ifik: 4:1),
Az Isaszeg KSK ellen pedig 5:1
arányban gyõzedelmeskedtek
(ifik: 3:2).
A 22. forduló után a tabellát
az Erdõkertes SE vezeti 52
ponttal a 48 pontos Kisnémedi,
illetve a rosszabb gólarányával
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harmadik helyen álló Aszód FC
elõtt. Az ifik 58 ponttal állnak a
mezõny élén az 55 pontos Kerepesi LSE és a 49 pontos Tahitótfalui SE elõtt.
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Májusi arany fények
„Ébresztem a napot,
Hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett
Arany fénye lengjen!
Ébresztem a kertet,
Minden fának ágát, ...”
Ámon Ágnes
Vízszintes: 1. A vers folytatása,
elsõ rész, zárt betû: T. 12.
Norvégia fõvárosa 13. Kétéltû
14. Részvénytársaság 15. Knock
Out 16. Nem felsõ 17. Soha, németül 18. Egy, angolul 20. Nátrium 21. Bibliai alak 23. Bór
24. Sugár jele 25. Nõi név 28.
Páratlan ruha! 29. Súgni kezd!
30. Nóta közepe! 31. Ízzó folyam
33. Kén 34. Liter 35. Ruhát
méretre vág 37. Ételízesítõ 38. ...
Ramazotti (olasz énekes) 40.
Becézett Erzsébet 43. Kálium
44. Gramm 45. Egyesületi egység 47. Szénmonoxid 48. Cserél-

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

ni kezd! 50. Szemezni kezd! 52.
Amerikai nagyváros New ... 54.
Bolt közepe! 55. Középen szab!
56. Ûrlapot teleír 58. Sportág,
lengõ is van ilyen.
Függõleges: 1. Kis cserje 2. Lopakodik 3. Holland autójelzés 4.
Állóvíz 5. Kén 6. Nyílászáró 7.
Vágóeszköz 8. Szentkép 9. Tréfa azonos hangzói 10. Er! 11.
Becézett Erika 16. Nõi név 17.
Ritkán 19. Kéte! 22. Gyógyító
doktor 23. Szomorú 26. Virág
27. Rangjelzõ 29. Félsz! 32.
Arany és Soproni sör is van
ilyen 34. A vers folytatása,
második rész (zárt betû: E) 36.
Szobába 39. Sugár jele 41. RCR
42. Inter City 43. Égtáj 46. Gyökérdarab! 49. Késõn 51. Gabonaféle 53. Olvadni kezd! 56. Személyes névmás 57. Morzehang
58. Tátogni kezd! 59. Rege közepe! 60. Félbe! 61. Óra közepe!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – június 4ig. 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 csik Edina (Városréti u. 6.)
megfejtése:
nyerte.
„...az éneklésnek ideje eljött.”
A Galga COOP Rt. utalványát
Rács Balázsné (Kossuth L.
út 37.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig Jelen-

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.
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