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AszódVáros
HelyiVálasztási
Bizottságának
hirdetménye
Aszód Város Helyi Válasz-

tási Bizottsága a 2008. július
27-re kitûzött idõközi polgár-
mester-választásra az alábbi
polgármester-jelölteket vette
nyilvántartásba:

1. (független)
4/2008.(VII.2.)HVB

2. (független)
5/2008.

Aszód,2008. július4.

abizottságelnöke

FischlLászló

SztánIstván

dr.PéterGáborsk.

A jelöltek bemutatkozó

anyagát lapunk 10-11.

oldalán olvashatják.)

(VII.2.)HVB

A Petõfi Sándor Gimná-
zium, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium jú-
nius 20-án tartotta tanév-
záró ünnepségét. A rendez-
vényen részt vett Szûcs
Lajos, az intézményt fenn-
tartó megyei önkormány-
zat elnöke, aki átadta a
kívülrõlfelújítottépületet.

A vendégeket
igazgató köszöntötte, aki beve-
zetõjében egy

emlékeztetett. 1948. június
16-a sokak számára szomorú
dátum, hiszen e napon, épp az
érettségi vizsgák kellõs köze-
pén Aszódevan-
gélikus gimnáziumát – tizen-
két évvel azután, hogy az intéz-
mény Petõfi Sándor egykori
iskolájának épületébõl e helyre
költözött.

E szomorú történelmi ese-
ménynek köszönheti létét az
állami középiskola, amely hat
évtizedes fennállása alatt
mindvégig igyekezett megfelel-
ni az új kor elvárásainak. Az
utóbbi huszonöt évben

,
francia tagozatarévénakilenc-
venes évektõl az ország távo-
labbi pontjáról is fogad diáko-
kat. Pest Megye Önkormány-

Csobán Attila

szinte napra pon-

tosan 60 évvel azelõtti esemény-

re

államosították

meg-

kétszerezte tanulói létszámát

zatatizenhároméveagimnázi-
um fenntartója. Csobán Attila
az iskola közössége nevében
megköszönte, hogy a megyei
önkormányzat a
gimnáziumot felújításra váró
intézményei sorában; ennek
eredményeként idén
azépülethomlokzata.

– Egy iskola életében nagyon
fontos pillanat a tanév lezárása
– mondta . – A diá-
kok nagy része elérte az év ele-
jén kitûzött célokat, így ezután
megkezdõdhet számukra a pi-
henés idõszaka. Bár az állam, a
kormány nem biztosít minden
szükséges feltételt az intéz-
ményfenntartáshoz, Pest Me-
gyeÖnkormányzata

a kezelésében
lévõ harmincnyolc középisko-
lának, ígyazaszódinakis.

A megyei közgyûlés elnöke a
bruttó harmincmilliós költség-
vetésbõl elvégzett homlokzat-
és tetõfelújításhoz kapcsolódva
szólt az uszodai öltözõ átépíté-
sérõl is, amire városszerte és a
kistérségben is sokan, régóta
várnak. Szûcs Lajos bejelentet-
te, hogy

, és remélhe-

elõre sorolta

Szûcs Lajos

jógazdája

szeretne lenni

a beruházás hamaro-

san megkezdõdhet

megújult

tõen decemberig be is fejezõ-
dik. Mint megtudtuk, a tavaly
novemberbenaKözgyûlésáltal
elfogadott bekerülési összeg

módo-
sításáról júniusi ülésükön dön-
töttek a megyei képviselõk. A
kivitelezés az eredményes köz-
beszerzésieljárásutánindul.

53,76millióFt-ratörtént

H.Sz.
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Kétmillió forintot biztosítanak a július 27-i idõközi

Honvéd presszó, Nõtlen Tiszti Szálló:

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Május 29.

Napirend elõtti felszólalásá-
ban kifogásol-
ta, hogy lapunk májusi számá-
nak a Fõtér-projekttel foglal-
kozó cikkében,
annak kapcsán megfogalma-
zott terjedelmes reagálására
nem kapott azonnali válasz-
adási lehetõséget. A képviselõ
asszony azt is kifogásolta, hogy
a március végi testületi ülés
anyaga csak májusban jelent
meg. ( a
Gyárfás Zsuzsa által kifogásolt
reagálásra a nyomdába adási
határidõmiattnemvolt lehetõ-
ség, ezért arra a júniusi Tükör-
benkerültsor.Sajnoselõfordul,
hogy a képviselõ-testületi ülé-
sekrõl készült összefoglaló ese-
tenként késõbb jelenik meg –
részben az ülések lapzárta kö-
zeli ill. utáni idõpontja, részben
pedig lapunk terjedelmi korlá-
tai miatt. A fontosabb, nagyobb
érdeklõdésre számot tartó na-
pirendekkel kapcsolatban

beszámolni ásd pl. a
Fõtér-projektet.)

a Galga Tele-
vízió szerkesztõje arról tájékoz-
tatta a képviselõket, hogy az
idõközi polgármester-választás
miatt

A javasolt lehetõségek
közül a testület 8 igen, 1 nem
szavazattal amellett döntött,
hogy a kábeltévé munkatársai
rögzítsék a kampányidõszak-

Gyárfás Zsuzsa

Asztalos Tamás

A szerk. megjegyzése:

igyekszünk külön cikkben, ide-
jében

Rácz Zoltán,

a kampányidõszakban
nem sugározhatják a testületi
üléseket.

– l

ban tartott testületi üléseket, s
azokat

Az Ügyrendi-Közbeszerzési
Bizottság fél oldal, a Pénzügyi
Bizottság egy oldal térítésmen-
tes biztosítását javasolta a pol-
gármester-jelöltek programjá-
nak bemutatására az Aszódi
Tükör hasábjain, a lapkiadásra
vonatkozó szerzõdésbe foglalt
közszolgálati oldalakon belül.
A felelõs szerkesztõ jelezte,
hogy

(a jelöltek különszámban
történõ megjelenését eddig kü-
lön finanszírozta az önkor-
mányzat), emellett a max. 30
%-os hirdetési arány miatt

a
kiadó céget. A képviselõk hat
igen, egy nem szavazattal, két
tartózkodás mellett az 1-1 ol-
dalnyi térítésmentes bemutat-
kozásmellettdöntöttek.

Öt igenszavazattal,négytar-
tózkodás mellett, több módosí-
tássalelfogadtákazAszódiKis-
térség Szociális és Gyermekjó-
léti Társulását gesztor önkor-
mányzatként képviselõ Aszód
és a Bakilex Design Kft. mint
pályázatíró és tanácsadó cég
közötti szerzõdést. Az okirat a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által megjelentetett, szociális
alapszolgáltatások és gyermek-
jóléti alapellátások komplex,
valamint bölcsõdék önálló fej-
lesztésére kiírt pályázat elnye-
résére vonatkozik. Sikeres
együttmûködés ill. nyertes pá-

a július 27-i választást
követõhétenvetítsékle.

a politikai hirdetések köz-
zététele nem tárgya a szerzõdés-
nek

szerzõdésszegésre kényszeríti

lyázat esetén (mint azt májusi
számunkban már olvashatták)
felújíthatnák a Falujárók úti
Idõsek Napközi Otthonát, vala-
mint a kistérség 11 települését
ellátó Kistérségi Gondozási
Központ tervezett új székhe-
lyét, a volt bölcsõdeépületet. A
projektvezetõt külön szerzõdés
alapján a cég biztosítja; a tes-
tület a projekt szakmai vezetõ-
jének ,mûszaki
vezetõjének
pénzügyi vezetõjének pedig

jelölteki.
Elfogadták a lejárt határide-

jû határozatokról és a két ülés
közötttett intézkedésekrõlszó-
ló jelentést. A GAMESZ telep-
helyén történt sorozatos betö-
résekkel kapcsolatban

alpolgármester tájé-
koztatást kért az intézményve-
zetõtõl, aki további biztonsági
zárak felszerelésével igyekszik
elejét venni a fõleg üzemanya-
got érintõ lopásoknak.

riasztóberendezés fel-
szerelését vagy éjjeliõr alkal-
mazását szorgalmazta,

a
GAMESZ-nál.

Egyhangúlag támogatták a
képviselõk a mûködésképtelen
önkormányzatok egyéb támo-
gatására kiírt pályázat benyúj-
tását.

pénzügyi irodavezetõ el-
mondta: a 60,32 milliós pályá-
zatbenyújtásáraazértvolt szü-
ség, mert

VargaJánosnét
Bártfai Lászlót,

Mankovicsné Masznyik Kata-
lint

Rigó
Lászlóné

Kovács
Tamás

mielõtt
még nagyobb kár keletkezik

Tárnokiné Szilágyi Er-
zsébet

olyan helyzeteket is
kezel, amit „a nagy önhiki” pá-

lyázat nem.

Nagyön-
mérsékletre van szükség

kétmillióFt-otbiztosíta
város az idõközi polgármester-
választás lebonyolítására.

eseten-
kéntszabályozzaatestület.

Dr. Horváth Anna

A rendelkezésre
álló összeg kifizetése (bérekre,
segélyekre, közmûdíjakra stb.)
ill. annak ütemezése nagy ter-
het ró a pénzügyi dolgozókra,
az önkormányzat pedig várja
bevételeibeérkezését.

ahhoz,
hogyakb.130milliósmûködési
hiánytpótolni tudjákaköltség-
vetésben. A pályázattal a város
fizetõképességét illetve mûkö-
dõképességének romlását
eredményezõ többletfeladatok
(a körzeti területi irodákkal ill.
a közhasznú munkavégzéssel
kapcsolatos többletköltségek,
az energiaköltségek növekedé-
se és az idõközi választás költ-
ségei) finanszírozásához sze-
retnénektámogatástelnyerni.

A polgármesteri bér, járulé-
kok és négyhavi költségtérítés
terhére

Ez-
utánhavi1200Ft-banhatároz-
ták meg a képviselõk flottate-
lefon-használatának maximá-
lis keretét; az efölötti összeget
levonják a képviselõi tisztelet-
díjakból. Az esetenkénti (pl.
projektmenedzseri) többletfe-
ladatokkal járó magasabb tele-
fonköltség-határokat

gyermek-
orvos kérelmére, a Pénzügyi
Bizottság javaslatára napi két-
ezer,összesenhavi60ezerFt-ot
biztosít a testület a gyermekor-
vosiügyelet fenntartására,egy-
úttal kimondta: a gyermekor-

2008. JÚLIUS
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vosi ügyelet mûködése a köz-
ponti orvosi ügyelettel együtt
történjen. (Helyiségproblémák
miatt utóbbi nem biztosítható,
ezért a téma

. A képvise-
lõkakkoratámogatáshaviösz-
szegéterõsítettékmeg.)

A nyári intézményi kisjavítá-
si és karbantartási munkák el-
végzésére, az ajánlattételre ta-
valy megkeresett vállalkozók
részvételével meghívásos ver-
senytárgyalás lefolytatásáról
döntöttekaképviselõk.

A Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. vette át a volt Hon-
véd presszó értékesítését, s a
cég a korábbi ér-
tékbecslést, ami

A grémium egyetértett a Pénz-
ügyi ill. az Ügyrendi-Közbe-
szerzési Bizottságok javaslatá-
val,hogyazeltérés tisztázására
kérjenektájékoztatástazMNV
Zrt-tõl.

a GAMESZ
vezetõje elkészítette az intéz-
mény gépparkjára vonatkozó
összefoglaló táblázatot. Ez
alapjánésaPénzügyiBizottság
javaslatára a
testület a megjelölt jármûvek
beszerzését ill.eladását.Felkér-
ték az intézményvezetõt, hogy
mérje fel a zökkenõmentes
feladatellátásnál használható
gépparkot, és gondoskodjon a
mûszaki vizsga nélküli gépjár-
mûvek lehetõség szerinti kivo-
násáról ill. levizsgáztatásáról.

Módosították a közterület
használatáról szóló rendelet
egyes paragrafusait. Hatósági
jelzéssel nem rendelkezõ jár-
mûvet fõúton nem, csak mel-
lékútvonal mentén lehet legfel-
jebb 30 napig tárolni közterü-
let-használati engedély nélkül.
Engedély hiányában a határ-
idõ letelte után

A testület néhány kiegészí-
téssel hozzájárult

két kakashegyi ingatlana
belterületbe csatolásának föld-

június 19-én ismét
napirendre került

felülbírálta
másfél millió

Ft-tal magasabb, nettó 18 és fél-
milliósvételárat eredményezett.

Hegyvári László,

nem támogatja

az üzemben-
tartó köteles saját költségén el-
szállítaniajármûvet.

Lipták Lász-
ló

hivatali átvezetéséhez, majd
két, az Aranykapu bölcsõdével
kapcsolatos napirend követke-
zett. Az intézményhez vezetõ
útprogram második szakaszá-
nak kivitelezését egyéb forrás
híján a nyári kisjavítási és fel-
újítási, karbantartási nyilván-
tartásba vették fel.

megbízott mûszaki iro-
davezetõ a bölcsõde mögötti
meredély

kérte. A tervezettnél me-
redekebb terület stabilizálását
indokoltnak tartja a testület,
ezért megbízta az alpolgármes-
tert, hogy szólítsa fel a kivite-
lezõtapartfal tervszerintikivi-
telezésére. A GAMESZ-vezetõ-
nek ezután intézkednie kell

Néhány szükséges engedély
híján elmarad a Kossuth Lajos
út 2. szám alatt tervezett busz-
megálló peron kiemelése. Az
emiatt felszabaduló közel 1,1
millió Ft-ot átcsoportosították
az útkarbantartási elõirány-
zathoz. A határozatban az is
szerepel, hogy

Ezután a képviselõk tudomá-
sul vették a Tél utca mögötti
telektömbben két építési telek
eladását a IX. Portfólió Kft.
közvetítésével.

cím-
zetes fõjegyzõ a Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztésére,
azÁllamreformOperatívProg-
ram keretében kiírt pályázatra
hívta fel a figyelmet. A testület
megbízta a jegyzõt, hogy vegye
fel a kapcsolatot szakértõ cég-
gel a pályázat elõkészítése ér-
dekében.

Az ben
az elõzõ napon történt szemét-
telepi tûzrõlérdeklõdött.Hegy-
vári László elmondta: A telep
legtávolabbi része égett, ahon-
nan a szélirány miatt nem ter-
jedt tovább a tûz. A GAMESZ
oltásban használható gépei
számára

, ezért kérték a

Pálinkás
Csilla

geotechnikai vizsgá-
latát

a
partfal stabilitását biztosító
növényzet telepítésérõl.

fel kell mérni a
városi utak kátyúigényét és
rangsorolni azok kivitelezését.

Kissné Kulybus Gizella

Egyebek Kvaka István

megközelíthetetlen
volt a helyszín

tûzoltóság segítségét. Sajnos a
szeméttelepen semmilyen köz-
mû nincs, a két fúrt kút vízho-
zamapedigcsekélyazoltáshoz.

Kovács Tamás a Baptista
Gyülekezetnek A Biblia Évével
kapcsolatos kérését tolmácsol-
ta. A Magyar Biblia Társulat
Alapítvány

decemberben érkezne vá-
rosunkba; ehhez és a kapcsoló-
dó programok lebonyolításá-
hoz a baptista imaház kicsi,
ezért a volt bölcsõde épületét
szerették volna kölcsönkérni.
Rigó Lászlóné a fûtési idényre
való tekintettel az üres épület
helyettaCsengeyiskolaauláját
javasolta. Gyárfás Zsuzsa a
vasútállomástól a gimnázium-
ig vezetõ néhol balesetveszé-
lyessé vált – lépcsõsor felújítá-
sát kérte. a ben-
zinkúttal szemközti terület
rendbetételét sürgette. Kissné
Kulybus Gizella elmondta: a
városrendésznek már felvetet-
te a problémát. A Richard Fritz
Kft. üzeme menti terület rend-
betétele a cég feladata, a sínek
menti, rendezés szempontjából
vitatott szakasz gondozására a
MÁVZrt-tszólítottákfel.

ismét kérte az
evangélikus gimnázium elõtt
tervezett fekvõrendõr kialakí-

mobil bibliakiállí-
tása

Huszár László

Koncz István

–

tását. a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke elmondta: a
nyári tanítási szünetet látják a
legalkalmasabbnak a munka
elvégzésére. Ezután jelezte,
hogy újabb

elhelyezésére
nyílik lehetõség, ezért kérte:
képviselõ-társai gondolják át és
adjanak javaslatot a helyszí-
nekre. Kvaka István a város
aszfaltútjainak állapotára utal-
va a mielõbbi kátyúzás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet.
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet
tájékoztatást adott a pénzügyi
lehetõségekrõl, amelyek a kö-
vetkezõ ülésig várhatóan pon-
tosabb számadatokkal bõvül-
nek. A kátyúzás a balesetve-
szély miatt is fontos feladat,
mert

Huszár László megköszönte
Odler Zsolt és a Nyár utca-Pap-
földi utca sarkánál lévõ játszó-
tér társadalmi munkában tör-
tént felújításában résztvevõk
munkáját. vállalko-
zó a városszéli Aszód tábla
rossz állapotára, valamint a
Kossuth Lajos út elején lévõ
buszmegállók felgyûrõdött,
emiattbalesetveszélyesaszfalt-
járahívtafelafigyelmet.

Odler Zsolt,

tíz szelektív hulla-
dékgyûjtõ sziget

az esetleges gépjármûká-
rok az önkormányzatra komoly
anyagiterhetróhatnak.

SzovicsPál

2008. JÚLIUS

Városunk legújabb intézményének fõbejárata.
A partfal még befejezésre vár

Fotó: Hídi SzilveszterFotó: Hídi Szilveszter

polgármester-választás megszervezésére és lebonyolítására

még mindig változhat a vételár
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Jól kamatozik a kötvény lekötött összege Továbbra is megvalósításra–

A város forráshiányából száznyolcmillió

Június 19.

Az Ügyrendi-Közbeszerzési
Bizottság elfogadásra javasolta
a lapunkat megjelentetõ
RH+Video Bt. azon kérelmét,
amely a polgármesterjelöltek
bemutatkozásának finanszíro-
zására vonatkozott. A grémi-
umegyhangúlagdöntötta (tes-
tületi ülés idején még nem is-
mert számú polgármester-je-
lölt) egy-egy oldalas bemutat-
kozásának legfeljebb 80 ezer
Ft-os támogatásáról. Gyárfás
Zsuzsa és Kvaka István javas-
latára – az idõközi választás és
más rendkívüli események mi-
atti többletoldalak megjelente-
tésének szabályozása érdeké-
ben – megbízták az Ügyrendi-
Közbeszerzési Bizottságot az
újság szerkesztésére kötött
szerzõdésfelülvizsgálatával.

A testület kimondta Aszód
részvételét a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program belte-
rületi utak fejlesztésére kiírt
pályázatán. A Podmaniczky
utca, a Tükör utca, a Horváth
István utca, a Kondoros tér ját-
szótér felé vezetõ szakasza, az
Öreghegyi utca, a Siklaki hegyi
utca egy- és kétszintû zsákut-
cája, az Ady Endre utca két
érintett szakasza, a Falujárók
útja 4. szám elõtti szakasz és a
Vas Mór utca összesen nettó
143 milliós összegéhez szüksé-
ges kb. 54 milliós önrészt a köt-
vény terhére biztosítja az ön-
kormányzat. A pályázatírásra
az Equinox-tól és a Raiffeisen
Consulting-tól kérnek áraján-
latot.

Lakossági kérelemre, a Vá-
rosfejlesztési Bizottság javasla-
tára „lakó-pihenõ övezet” és 30
km-es sebességkorlátozó táb-
lák kihelyezésével igyekeznek
csillapítani a Csengey utca for-
galmát.

Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi
Bizottság elnöke arról tájékoz-
tatta a jelenlévõket, hogy

ezért
a 130 milliós forráshiányra tel-
jes mértékben fedezetet kell

váro-
sunk idén nem nyert támoga-
tást az önhiki pályázaton,

biztosítani. Az eddigi számítá-
sok alapján kb. 108 millió Ft hi-
ányösszeget sikerült rendezni,
amire pl. az idei jutalom-elõ-
irányzat ill. a júliusi képviselõi
tiszteletdíjak és járulékaik, a
lakásépítés szociális támogatá-
sának elõirányzata, a tavalyi
létszám-racionalizálási pályá-
zat összege és a kötvénybõl
származókamatbevételszolgál
fedezetül. Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet pénzügyi irodavezetõ
elmondta:

Koncz
István köszönetet mondott a
pénzügyi irodavezetõ felelõs-
ségteljesmunkájáért.

Egyhangúlag támogatták a
képviselõk a szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti
alapellátások komplex, vala-
mint bölcsõdék önálló fejleszté-
sére kiírt pályázat (hét telepü-
lés részvételével, Aszód gesz-
torsága mellett történõ) be-
nyújtását. A bruttó 318,44 mil-
lió Ft értékû projekt városunk-
ra esõ 13 milliós önrészét az
idei kommunális adóból, illetve
akötvényterhérebiztosítja.

A pályázat által felújítandó
Falujárók út 5. szám alatti in-
gatlan az Evangélikus Egyház
ill. az önkormányzat tulajdona;
a tulajdonosok bérleti szerzõ-
dést kötöttek az épület egyik
helyiségének közös használa-
tára, a projekt megvalósításá-
nak 10 éves idõtartamára. Az
egyház eltekint a bérleti díj, az
önkormányzat pedig a pályá-
zat területarányos önrészének
megfizetésétõl.

A lejárt határidejû határoza-
tokról és a két ülés között tett
intézkedések elfogadásánál
Kissné Kulybus Gizella címze-
tes fõjegyzõ tájékoztatást adott
a Galgamácsa gesztorságával
agglomerációs csatornaépítés-
re elnyert pályázat helyzetérõl.
Ezzel kapcsolatban jelezte,
hogy a vasúton túli területek
szennyvízhálózatának megter-
vezésével közel egy éve megbí-
zott Víztükör Kft.

A képviselõk
felhatalmazták a jegyzõt a cég

a hiányzó összegre is
pályázatot nyújtottak be.

nem teljesí-
tette a megbízást.

felszólítására. Ha a megbízás
június

Kft. kap
megbízást a feladatra. (A Víz-
tükör Kft. lapzártánkig elké-
szítetteaterveket.)

Elfogadták a lekötött pénz-
eszközök rövid távú hasznosí-
tásáról szóló beszámolót. A
kötvénybõl tavaly december-
ben egy évre lekötött 400 millió
Ft 30,4 millió Ft-ot kamatozik,
akétütemben lekötött140mil-
liósösszegszeptemberigvárha-
tóan 8,1 milliós kamatot hoz.
Kimondták, hogy a kamatbe-
vételt a mûködési hiány rende-
zésérefordítják.

A városi díjak, címek és elis-
merések adományozására fél-
millió Ft elõirányzatot biztosí-
tanak a polgármesteri hivatal
villanyhálózatának felújításá-
ra szánt összegbõl. Ezután – a

esetleges bevezetésé-
nek elõkészítését tárgyalva – a
képviselõk

Az
új adónem bevezetéséhez a
szakbizottságoknak fel kell
mérniük annak feltételrend-
szerét, az adózók körét és az
esetleges mentesség lehetõsé-
geit. (Vannak Pest megyei tele-
pülések, ahol csak a cégek, má-
sutt a magánszemélyek is fizet-
nek telekadót. A Pénzügyi Bi-
zottság kalkulációja szerint a
cégektõl mint telektulajdono-
soktól

folyna be a város kasszájá-
ba.) Szükséges az esetenként a
törvényi keretek alsó határán
lévõ adótételek ill.

is.
Elfogadták a költségvetés át-

csoportosításáról szóló elõter-
jesztést.Fõlegahiányrészleges
rendezésével 34 millió Ft-tal, 1
milliárd 886 millió 331 ezer Ft-
ra csökkent városunk pénz-
ügyielõirányzata.

Huszonötmillió Ft támoga-
tást nyert az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal korsze-
rûsítésére, így lift építésére, a
város mégsem él a lehetõség-
gel. A pályázat az egyik leg-

telekadó

a helyi adórendszer
felülvizsgálatáról döntöttek.

kb. 13 millió Ft adóbevé-
tel

az adózási
fegyelemfelülvizsgálata

végéig sem teljesül, a
szerzõdés megszûnése mellett
a Computerv GM

fontosabb feladatra, az
és

egyes, az épület esetében jelen-
tõs munkálatokra (pl. bontás,
helyreállítás)

ami az eredetileg 5,2 milli-
ós önrész

az önkormányzattól. A
10 igen, 1 nem ill. 1 tartózkodás
melletthozottdöntésutánavá-
rosatyák egyhangúlag támo-
gatták az ügyfélhívó rendszer
kialakításának szükségessé-
gét, amely évente

segítené.
A Szociális Bizottság javasla-

ta alapján meghatározták a
szociális bérlakást igénylõk
sorrendjét, majd elfogadták az
Önkormányzat Közoktatási
Minõségirányítási Programját.
Az intézményekben felül kell
vizsgálni és szükség esetén át
kell dolgozni a saját minõség-
irányítási programokat. Az
ÖKMP céljainak megvalósítá-
sában a város számít az érin-
tett gyermekek szülei, az ala-
pítványok, intézmények és
szervezetekösszefogására.

A város közbeszerzési tervé-
nek elfogadása után a gré-
mium hosszú távú kötelezett-
ségvállalásként kimondta a
nagycsoportos óvodások köré-
ben a meg-
szervezését. Ehhez egy fõ fõál-
lású szakember foglalkoztatá-
sát és szeptembertõl erre az év-
reanormatívánfelülmax.500-
500 ezer Ft-ot biztosít mûkö-
dési költségkiegészítésre és
eszközbeszerzésre.

A testület tudomásul vette a
volt Nõtlen Tiszti Szálló nettó
49,393 millió Ft forgalmi érté-
két (az ár a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. kontroll ér-
tékbecslése során

). Kimondták, hogy az
ingatlant zártkörû értékesítés-
sel, per- és tehermentesen vá-
sárolja meg az önkormányzat.
Július 1-tõl a HM Infrastruk-
turális Ügynökség ajánlása
nyomán két százalékkal meg-
emeltékaSzállóbérletidíját.

ügyfél-
hívó rendszer kiépítésére

nem biztosít for-
rást,

háromszorosát igé-
nyelné

több mint
negyvenezer ügyfél zökkenõ-
menteskiszolgálását

gyógytestnevelés

még módo-
sulhat

2008. JÚLIUS
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Egy magánszemély építési
telkére bejegyzett kötelezettsé-
gek törlésének jóváhagyása
után kijelölték a nyári kisjaví-
tási és karbantartási munkák
kivitelezõjét. A hét megkere-
sett cég közül ketten adtak
árajánlatot, közülük a KIM Bt.
végezheti el az óvoda- és az is-
kolaépületekben, valamint a
mûvelõdési házban szükséges
munkákat, összesen 2 millió 25
ezerFtértékben.

Elfogadták a képviselõ-tes-
tület és szakbizottságainak
második félévi munkaprog-

ramját, majd módosították a
május 8-i, a Berek utca alsó
szakasza ill. a Pintér utca asz-
faltozására beadandó pályázat
önrészére vonatkozó határoza-
tukat. Az 5,277 milliós önrész
biztosítása a Podmaniczky út
beruházási elõirányzat terhére
történik.

Elfogadták az augusztus 20-i
ünnepség programját.

mûvelõdésszervezõ két
pályázatot nyújtott be az au-
gusztus 19-20-ra tervezett
Aszód Fesztivál-Podmaniczky
Napok támogatására, amely-

Gyõrfi
János

hez az önkormányzat nem tud
forrást biztosítani, ezért a két-
naposprogram

Az Equinox Kft. készítheti el
a Polgármesteri Hivatal szer-
vezetfejlesztésére beadandó
pályázatot. A pályázatírás
bruttó 360 ezer Ft-os összegé-
nek fedezetéül a hivatal elek-
tromoshálózatának felújítási
elõirányzataszolgál.

Az ben Asztalos
Tamás nyomatékos lépéseket
sürgetett a zsidó mauzóleum-
ban kárt okozó vandálok ellen,

csaknyertespá-
lyázatokeseténvalósulhatmeg.

Egyebek

akik szemtanúk elõtt réz bur-
kolatot vittek el az épületrõl.
Kvaka István a városszerte
burjánzó gaz és parlagfû levá-
gását szorgalmazta. Elhang-
zott, hogy a GAMESZ terep-
munkát végzõ dolgozói keve-
sen vannak, munkatempójuk
ill. irányításukesetenkéntkifo-
gásolható. a vá-
ros útjain száguldozó, hangos-
kodó motorosok megfékezését
kérteazilletékesektõl.

Dr. Bodó Zsolt

(Atestületiülések
jegyzõkönyveihozzáférhetõk

aVárosiKönyvtárban.)

Köszönjükmindazoknak,akiksegítettek,hogyaMúzeumokÉjszakája
Aszódonismegvalósulhasson!

Köszönjük a Fix Stimm és a Galga Dudazenekar tagjainak,
továbbá

táncházvezetõkrészvételét, keramikusmûvésznekazagyagozást,
az éneket, elõadását,

a rendezést, az Aszód Ifjúságért Alapítvány anyagi támogatását, ado-
mányát, és munkatársainak a büfét, a Polgárõrség aszódi csoportjának a
jelenlétét,aGalgaTelevízió,AszódVároshonlapjaésazAszódiTükörhirdetési felületét!

Arendezõintézményeknevében:

Rónai Lajos, Rónai Zoltán, Dian

Tibor, Dulai Zoltán, Balogh Roland, Mihálydeák Barna, ifj. Rónai Lajos, Gyetvan Anita

ZsemberovszkynéMolnárMárta

Magyar Hajnalnak Csincsi Károly, Dian Tibor, Juhász Edit, Bán Zsófia Herr

Piroskának Lukács Lajos

ifjabb Lukács Lajosnak

GyõrfiJános AsztalosTamás(KözmûvelõdésOtthona)– (PestMegyeiMúzeumokIgazgatósága)

Múzeumok Éjszakája
(folytatásaz1.oldalról)

Igazi varázslat színhelye volt
a Petõfi Múzeum. Nem csak
azért, mert az ötven esztendeje
alapított intézmény s fõleg

körül az év többi napján
megszokottnál könnyedebb ki-
kapcsolódási lehetõségek vár-
tákazérdeklõdõket.

A nap egyik legfontosabb
üzenetét az egyik vendég fogal-
maztameg:

a

régmúlt korok és Petõfi szelle-

mét hordozó egykori iskolaépü-

let

Nagyon jó itt lenni, s jó
volna gyakrabban hasonló
programokonrésztvenni!

HídiSzilveszterfelvételei

–

–

–

forintra már megvan a fedezet
vár a Polgármesteri Hivatal ügyfélhívó rendszere
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Fürdõtúra
Jászapátiba

Állatorvosi
ügyelet

július5-6.:

Tel.:

július12-13.:

Tel.:

augusztus9-10.:

Dr.DobosLászló

Dr.DókaJózsef

Dr.DobosLászló

Tura,Thökölyu.35.
06-20-925-3824

Tura,Thökölyu.35.
06-20-925-3824

Vácszentlászló,Kossuthu.3.
06-30-270-6872Tel.:

július19-20.:

Tel.:

július26-27.:

Tel.:

augusztus2-3.:

Tel.:

Dr.MártonJános

Dr.HajdúPál

Dr.SzõkeZsolt

Galgamácsa,Kiskútu.3.
06-30-400-9819

Galgahévíz,Fõút84.
06-30-475-1739

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

Pályázati felhívás

A Kistérségi Gondozási Központ

1 fõ családsegítõ családgondozó

1 fõ gyermekjóléti családondozó

1fõ gyermekjóléti családgondozó

álláshelyének betöltésére

Besorolás és illetmény a Kjt. Alapján

Képesítési elõírások:

Gyermekjóléti szolgálat

gyermek és családvédelmi oklevéllel

rendelkezõ

Családsegítõ szolgálat

A jelentkezés feltétele:

A pályázat tartalma:

Elõnyt jelent:

Pályázni lehet:

A pályázat benyújtási határideje

(2170 Aszód, Petõfi u. 6/a) pályázatot hirdet

(Galgahévíz-Hévízgyörk)

(Tura)

(Tura-Galgahévíz)

kistérségi telephelyekre.

: szociális munkás,

szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember

vagy

óvodapedagógus, tanító, tanár,

gyógypedagógus,védõnõ,teológus,hittanár.

: szociális munkás,

szociálpedagógus, közösségi szociális munkás,

családterapeuta, teológus.

büntetlen elõélet

szakmai önéletrajz,

motivációs levél, szakképzettséget igazoló iratok,

erkölcsi bizonyítvány

gyermekvédelem és szociális területen

szerzett szakmai tapasztalat.

Kistérségi Gondozási Központ,

2170 Aszód, Petõfi u. 6/a

vagy e-mail-ben:

Tel: 28/400-103 vagy 06-30-816-0462

: augusztus 1.

Varga Jánosné

szocgond.aszod@invitel.hu

Orvosi
ügyelet

Aszód,Barossu.4.
(Szakorvosi

Rendelõintézet–korábbi
fogorvosirendelõ)

hétköznaponként
16-08óráig,

Azügyelettelefonszáma:

Azügyeletiellátás

hétvégén,munkaszüneti
ésünnepnapokon08-08óráig

vehetõigénybe.

06-20-9271-171

KÖVETKEZÕ
lapzárta:

megjelenés:

augusztus 6.

augusztus 15.

TiszteltTagtársak!

A tagjai és kísé-
rõik részére kirándulást szervez (szombaton) a
jászapátigyógyfürdõbe.

Galgamácsáról 7, az ikladi mûvelõdési háztól 7.15, az
aszódi lakótelepibuszmegállótól7.30órakor.

9órátólfürdésésszabadprogram.
kb.18órakor.

tagoknak800,-Ft+belépõ,hozzátartozóknak
1200,-Ft+belépõ.

Mindenérdeklõdõtszeretettelvárunk!
Jelentkezni lehet a 28/401-096-os és a 401-479-es telefon-

számokon.

Mozgáskorlátozottak Aszódi Szervezete
augusztus 2-án

Indulás:

Program:
Hazaindulás
Részvételidíj:

Azegyesületvezetõsége

Az elmúlt hónap bûnügyi
krónikája ezúttal sem szûköl-
ködik eseményekben. Két bir-
kát és három bárányt loptak el
a Hosszúvölgy-tanyáról; a két
elkövetõ megkerült, a jószágok
nem. A vasútállomás egyik sín-
párjáról két súlyos rögzítõfék
tûnt el. Fényes nappal ajtóbe-
töréssel jutott be az elkövetõ a
Nyárád utca egyik családi há-
zába, ahonnan végül

. Egy hasonló láto-
gatássoránkisebbértékektûn-
tek el az Érdy János utcából. A
PetõfiSándorutcában ismeret-
len tettes az ajtóüveget betörve
jutott be egy családi házba,
ahonnan nõi ékszereket vitt
magával.

Egy, a Papföldi úton parkoló
autót a benne felejtett GPS-ért
törtek fel. Az Ady Endre utcá-
ban

üres kéz-

zel távozott

a szúnyoghálón keresztül

bejutó betörõ egy számítógépet
zsákmányolt. Ismét feltörték, s
újfent dohányárut vittek el a
Falujárók útján álló újságos-
pavilonból.

Ugyancsak a Falujárók útján
egy ittas kartali férfi nekiment
autójával egy parkoló személy-
gépkocsinak. Aszód és Hatvan
között elaludt az a sofõr, aki
emiatt jármûvével az árokba
borult és súlyos sérüléseket
szenvedett.

Lapunk nyomdába adása
elõtt fémtolvajok járták végig a
Falujárók úti lakótelepet, és
elvitték a mozdítható lábtörlõ-
és folyókarácsokat. Informáci-
óink szerint a temetõbõl díszes
sírkerítéseket loptak el. Sajnos
a fémgyûjtõk még mindig ár-
gus szemekkel keresik (s talál-
ják meg) a zsákmányt. Vigyáz-
zunkértékeinkre!

Gyûjtsd a vasat...?
Sok a betörés és a fémlopás



G
ALGA
COOP

ZRT.

Ízelítõ akciónkból július 16-tól 28-ig:

ópor 2kg Madeta UHT tej 1,5% 1 l
Domestos Flóraszept citrom 1 l Kyr kancsós krémjoghurt meggy 450 g

Bernstein világos sör dobozos 0,5 l Biopon color gél 1,5 l
COOP tejföl 20% 150 g Biopon mosópor color komp. 2 k

899,-Ft 139,-Ft

339,-Ft 169,-Ft

89,-Ft 999,-Ft

69,-Ft

JÚLIUSI SZUPER AKCIÓ!!! - Július 16-tól július 20-ig

Kristálycukor Sweet Family 1 kg Silan sensitive fehér öblítõ 3 1 l
COOP finomliszt 1 kg Silan öblítõ fresh breeze 3 1 l
Dandy õszibarack fel. hám. görög 820 g Persil sensitive mosópor komp. 2 kg
Knorr vitamin görög gyümölcsleves 54 g Persil power mosógél 1,5 l
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l JAR mosogató lemon 1 l
Kõbányai sör 0,5 l Domestos Flóraszept citrom 1 l
Kékkúti Theodora ásványvíz dús PET 1,5 l . Edami tömbsajt
Rauch Ice Tea õszibarack 1,5 l Pick snack fokhagymás kolbász vg. 100 g
Eduscho dupla kávé õrölt 250 g Sole Flört réteges joghurt epres 150 g
Bonux compact active fr. mos

g
Biopon mosópor hegyi frissesség komp. 2kg

x

x

199,-Ft 999,-Ft

119,-Ft 999,-Ft

199,-Ft 1299,-Ft

169,-Ft 1299,-Ft

149,-Ft 319,-Ft

99,-Ft+ü. 339,-Ft

99,-Ft 999,-Ft

249,-Ft 299,-Ft

379,-Ft 69,-Ft

999,-Ft

999,-Ft

A COOP törzsvásárlói kártya használatával

a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a COOP

törzsvásárlói kártyát, hogy minél több pontot szerezzen!

G
ALGA
COOP

ZRT.G
ALGA
COOP

ZRT.

FOLYTATÓDNAK A NYEREMÉNYJÁTÉKOK!!!
Kedves Vásárlóink még mindig nyerhetnek

&

&

(a játék július 25-ig tart),

(a nyereményjáték augusztus 4-ig tart)

a Tchibo Family kávéval laptopot, MP3 vagy CD lejátszót
a Tic Tac nyereményjátékán akár a 3 db Nissan gépkocsi egyikét is megnyerhetik!

A nyereményjátékokról bõvebben a COOP reklámújságban olvashatnak.

Idén is APENTA nyereményjáték!
Idõtartama: június 2 – augusztus 17.

A játékban résztvevõ Apenta termékekrõl vissza kell küldeni 2 db címkét,
amivel részt vesznek a sorsoláson, ahol hetente értékes ajándékokat nyerhetnek!

Ízelítõ a nyereményekbõl:
heti 7 Nikon Coolpix digitális fényképezõgép

heti 1 db kétszemélyes 5 napos út Norvégiába a Vistával

Az Apenta játék további nyereményeirõl és a pontos leírásról a www.apenta.hu weboldalon olvashatnak!

IGÉNYELJEN ÖN IS
TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

IGÉNYELJEN ÖN IS
TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!
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Király Gyöngyi, a 2008. esztendõ Koren-díjasa

Példás szakmai múlt, emberbaráti kapcsolat

Mint arról elõzõ szá-
munkban, lapzártánk utá-
ni hírünkben olvashattak,
a Pedagógusnapon Király
Gyöngyizenemûvész,zene-
pedagógus vehette át a
Koren-díjat. Az alábbi so-
rokat az ünnepségen el-
hangzott méltatásából
idézzük.

„ 1996. január
elsején került Aszódra a Deb-
receni Filharmonikus Zene-
kartól. A tizenkét évig tartó
profi zenekari múltja után fan-
tasztikus energiával és oda-
adással kezdte pedagógusi
munkáját.

Növendékeit magas szakmai
tudással képezi, szólistái és ka-
marazenekara osztatlan sikert

KirályGyöngyi

aratnak minden elõadáson.
Négy év elteltével már sikere-
sen felvételizõ növendéket de-
legált a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskolába. Hegedûsei
példaként tekintenek rá, hi-
szen pedagógusi munkája mel-
lett aktív zenész is: állandó tag-
ja a Magyar Állami Operett
Színház, valamint a Budapesti
Magyar Színház zenekarának.
De nem csupán szakmai példa-
ként áll növendékei elõtt, ha-
nem emberbaráti, szinte „csa-
ládias” kapcsolat jellemzi kö-
zös munkájuk folyamatát. A
nyári szünidõ közepette is ta-
lálkozik növendékeivel az isko-
lában egy-egy „vonóváltás” és
beszélgetéserejéig.

Pedagógusi munkája mellett
Aszód város közmûvelõdési

életének is meghatározó egyé-
nisége. Számtalan önkormány-
zati, társadalmi rendezvényen
közremûködik szólistaként.
Jótékonysági koncerteket szer-
vez, melyeknek elõadója a nö-
vendékeibõl alakult Barokk
Kamarazenekar, amelyet már
nem csak Aszódon lehet hal-
lani, hanem az ország külön-
bözõ városaiban is élvezhetjük
muzsikájukat.

2001-ben megalakította a
Kastélyzenekart, melynek ösz-
szetételét zenész barátai, kollé-
gái és az Operaház szólistái al-
kotják. Újévi koncertjeik min-
den egyes alkalommal feledhe-
tetlen élményt nyújtottak
Aszódközönségének.”

A súlyos betegségébõl gyó-
gyuló Király Gyöngyinek ez-
úton is gratulálunk a Koren-
dajhoz; egészségbenmegélt, to-
vábbi sikeres zenepedagógusi
ésmûvészi tevékenységetkívá-
nunkneki!

gyasztás, az öngyilkosságok és
egyéb deviáns cselekedetek te-
rületén. Megállapítható, hogy
általános erkölcsi és értékvál-
ságbanvanMagyarország.

A társadalom alapsejtje a
család. A szülõknek kötelezõen
mintát, példát kell adni a he-
lyes társadalmi viselkedésrõl,
amit folyamatosan ellenõrizni
szükséges. Ezt egészíti ki neve-
lésben, szakmai képzésben a
pedagógus. Hangsúlyozni kí-
vánom:

Ma min-
denki okosnak érzi magát a pe-
dagógiai nevelés területén. A
szülõ és a politikus beleavatko-
zik a pedagógiába. Egyre gyak-
rabban halljuk a szomorú híre-
ket a pedagógus és a tanítvá-
nyok konfliktusáról. Nézetem
szerint már több ezer éve lefek-
tetettékkõtáblábavésveannak
az emberi személyiségformá-
lásnak az alapjait, mely a tisz-
tességes emberi kapcsolatokat
szabályozza a
formájában. Ezt csûrték-csa-
varták már sokféleképpen, de
okosabbat nem találtak ki. Ki-

csak kiegészítheti, és
nem helyettesítheti.

Tízparancsolat

egészíteni, finomítani, bõvíteni
természetesen lehet ezeket az
alapelveket, de ez a

az egész pedagógiának.
Amíg ehhez nem térnek vissza
a szülõk és a szakemberek,
addig csak bolyongás lesz, kon-
junktúralovagok és pedagógu-
sok fogják irányítani a nemze-
tetésajövõnemzedékét.

Nekem a mindenkori mun-
kám alapjában a pedagógiai el-
vek mentén való szeretet vezé-
relt. A szeretet nem nélkülöz-
heti a pedagógiai következetes-
séget. Ez azt jelentette, hogy a
rendetlenkedõket soha sem en-
gedtem „nyílt színre jutni”az
osztályban. Egy 25 fõs osztály-
ban nem a 22 fõvel van problé-
ma, hanem azzal a hárommal,
aki szétrombolja az órai mun-
kát, s ezáltal elveszi a pedagó-
gus idejét a tanítástól. Tehát a
pedagógus nem azzal foglalko-
zik,amivelkellene.Most ittvan
a bökkenõ: a személyiségjogok
ütközése,hogykineknagyobba
személyiségjoga: a huszonket-
tõnek vagy a háromnak.
Ilyenkor kõkemény elvek üt-

fundamen-
tuma

köznek. Én minden eszközt
megragadnék arra, hogy ezt a
három fiatalt kordában tart-
sam.Mi,pártfogófelügyelõkta-
pasztaljuk, hogyan küszköd-
nek a pedagógusok, csak ezt
nem merik kimondani a nagy
nyilvánosság elõtt. A bajokat
elkendõzve inkább arról a hu-
szonkettõrõlbeszélnek.

Hivatásom gyakorlása során
sokszor hallom a szülõktõl:
„Tanár úr! A gyermekem majd
megtanuljaamagakárán,hogy
ne viselkedjen társadalomelle-
nesen, ezért én nem foglalko-
zom vele.” Ez nagyon nagy hi-
ba, mert

Minden esetben meg
kell tanulnia

Mert a gyerek is fejlõdik,
változik, és vele együtt a felve-
võképességeis.

Miért kellene a maga kárán
fél életével fizetnie a korábban
elkövetett bûnökért? Egy félre-
siklott élet nem pótolható sem-
mivel.

Lejegyezte:

a szülõ soha nem ad-
hatjafelagyermekévelvalófog-
lalkozást.

a pedagógussal
való együttmûködõ újrakez-
dést.

-AKI-

Ami nem pótolható semmivel
Gondolatok a Pedagógusnap kapcsán

Kustra László pártfogó
felügyelõ, családpedagó-
gus 41 évi szolgálat után
megy nyugdíjba. Úgy vé-
lem, gondolatai az oktató-
nevelõ munkáról nemcsak
a szakembereknek, de a
szülõknek is tanulságul
szolgálhatnak.

–

–

Tudni kell, hogy a pedagó-
gia határtudomány, mégpedig
a társadalomtudomány egy ré-
sze. Ebbõl fakadóan a minden-
kori aktuális politika hatással
van rá. A szocializmus évei
alatt az ifjúságot nem a reali-
tásra nevelték, így sokuk tév-
útratévedt.

A pedagógiáról rengeteg
ember mondott már sok bölcs
dolgot. Felteszem tehát a költõi
kérdést:

Amennyit a gyakorlatban
hasznosítani lehet. Az elõbbi-
ekben már kifejtettem a tév-
utak okát. Ennek következté-
ben most szomorú képünk van
atársadalomegyrészérõl,mert
– köztudottan élen járunk az
alkoholizmus, a kábítószer-fo-

ennek mennyi a hasz-
na?
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Emlékképek a fél évszázados zenei tagozat megalapításáról

Akinek a szellemisége tovább él…

Köztudott, hogy ebben az
évben ünnepli a Csengey
Gusztáv Általános Iskola
az ének-zenei tagozat lét-
rehozásának 50. évforduló-
ját. Az alábbi visszaemlé-
kezés amelynek soraiból

néhányat felolvasott

ünnepi beszédében
helyhiány miatt kimaradt
júniusiszámunkból.

–
Boda János iskolaigazgató

a jubi-
leumi rendezvényen tar-
tott –

Atagozatötleténekésameg-
valósulás izgalmainak még élõ
tanúja
nyugdíjas tanítónõ. Írásomban
azõszavait idézem.

iskolaigazgató
hivatásának megszállottja volt.
Szerette a pedagógiai problé-
mák megoldását, de az újításo-
kat is. Azokban az években so-
kat lehetett hallani a Kodály-
módszerrel tanító iskolákról.
Ezek a hírek adták férjemnek
az ihletet és ötletet, hogy a bu-
dapesti Lórántffy Zsuzsanna
és a békéstarhosi iskola oktatá-
sárólbõvebbenérdeklõdjön.

Az 1958-as év elején komo-
lyan hozzákezdett annak a ter-
vének megvalósításához, hogy
az aszódi iskolában is megkez-
dõdjön az ének-zenei oktatás.
Elképzeléseivel egyetértett, és
mindenben támogatta, segítet-
te akkori városi ve-
zetõ, tanácselnök. Vele együtt-
mûködésben oldották meg azt
a rengeteg, elõre nem látható
problémát,melyegyúj szakbe-
indításával együtt járt. Többek
között a termek kialakítása, a
szaktanárokfelkutatása,afize-
tésükbiztosítása, ahangszerek
beszerzése.

Itt említem meg, hogy ekkor-
tájt szûnt meg az aszódi közép-
fokú óvónõképzõ iskola. Miu-
tán zongorata-
nárnõmunkaviszonyaottmeg-
szûnt, meghívást kapott a fér-
jemtõl, így szívesen eljött az ál-
talános iskolábazenetanárnak.

özv. Kovács Istvánné

Kovács István

Kiss Károly

Hegyi Rozália

Egynéhány évvel késõbb érke-
zett az aszódi általános iskola
zenét tanulni vágyó kisdiákjai-
hoz még egy igen kiváló tanár:

Miután a személyi és a tárgyi
feltételek teljesültek és a felsõ
vezetés isengedélyezteeztazúj
kezdeményezést, 1958 szep-
temberében az elsõ osztályban

megindulhatott a zenei
oktatás.

Akörnyékenhamarelterjedt
az új tanítási módszer híre.
Nemcsodahát,hogyegyretöbb
szülõ íratta be a zenei tagozat-
raa gyermekét.

A tanulók oly lelkesen és

TarrGábor.

végre

nagy örömmel tanulták az is-
kolai oktatás mellett a zenét,
hogy rövidesen furulya szak is
indult. Az elsõ nyilvános sze-
replésük után a kis furulyások
egyre több helyen szerepeltek,
mindighatalmassikerrel.

A késõbbiekben a zenei tago-
zat már annyira fejlõdött, hogy
a vetélkedõkön rendre érték el
az elsõ helyezéseket Felvétel
készült velük a Magyar Rádió-
banésaTelevízióbanis.

Az ének-zene tagozat máso-
dik tanévében a Budapestrõl
érkezõ szakfelügyelõ nagyon
elégedett volt az ének-zene ok-
tatással. Minõsítésében megje-

gyezte: az aszódi ének-zene ok-
tatás azonos színvonalú a Ló-
rántffyZsuzsannaIskoláéval.

Hegyi Rozália és Tarr Gábor
zenepedagógusok mesterfokon
tanították a fiatalokat; tõlük
indult pl. a Mozart-operák or-
szág-világszerte méltán híres
tolmácsolója, ope-
raénekesis.

édesapám sohasem kapott sem
ezért, sem másért kitüntetést.
Úgyvélem,hogyszellemisége,a
zene iránti tisztelete az ének-
zene tagozatos, de a többi álta-
lános iskolai tanuló szívében és
lelkébenmaistovábbél.

Mukk József

A tudósító megjegyzése:

-AKI-

Milyen csodálatos a Terem-
tõnk, mindent megadott ne-
künk, ami Õ maga. Egy részt
önmagából – a lelkünket. Így a
bennünk élõ lélekkel Terem-
tõnk közvetlen kapcsolatban
vanvelünk.Állandóan!

S ha ez a lélek megbetegszik,
ha kibillen az isteni egyensúly
állapotából, megbetegszik a
test is.

Itt az ideje, hogy újra felfe-
dezzük szunnyadozó lelkünk
hatalmát, itt az idõ, hogy újra
kapcsolatba lépjünk vele! Min-
denki, egytõl egyig. Hogy
miért? Mert csak így állítható
vissza testünkben, lelkünkben
ésszellemünkbenazegyensúly,
amelyagyógyulásthozza.Mert
ha mi emberek betegek va-
gyunk,akkorbetegakörnyeze-
tünk is, s mint egy láncolat az
egész bolygó a rajta lévõ élettel
együtt.Nemkell eztmagyaráz-
ni,elég,hakörülnézünk...

Természetesen a betegségek
tanítanak bennünket, hiszen
az Atya nem azért adja, mert
örömét leli szenvedésünkben,
hanem azért, hogy fejlõdjünk.
S hogy ráébredjünk isteni mi-
voltunkra, hogy ne passzív el-

szenvedõi legyünk a tanítás-
nak, hanem hogy értsünk be-
lõle, s hogy Õfelé forduljunk,
meglelve fényében a mi fé-
nyünket, melyet Tõle kaptunk.
Így „mûködik” az Atya s a
MennyekOrszága.

Régen még ismert volt a gyó-
gyításnak azon módja, hogy az
emberek a fájó test-
részre téve imádkoztak. Jóma-
gam elõszeretettel adom át ezt
a tanítást minden hozzám for-
dulónak – különösen az édes-
anyáknak –, hogy jobb kezüket
tegyék rá a fájó testrészre, a bal
kezüket nyitott tenyérrel felfe-
lé nyugtassák ölükben. Így
megnyílnak az égi gyógyító
erõk befogadására és tovább-
adására. Mindezek közben mi-
nimum kilencszer mondják el

kezüket

az Úr imádságát – a -
ot. A teremtõhöz való õszinte
fohász, bizalom, hit és az imád-
kozás által elõidézett magas
rezgés különös gyógyító folya-
matokat indítanak be. A gyó-
gyulás hitünk erejétõl és ter-
mészetesen Teremtõnk akara-
tától függ. De tudnunk kell,
hogy egy ima sem vész el, és
hogy a kérés „kikényszeríti” a
választ. S hogy a pozitív pozití-
vat vonz, az ok és okozat tör-
vénye alapján. S a betegség
csak egy fizikai formában meg-
jelenõ okozat, de nem maga az
ok,amelyelõidézi.

parapszichológus
Tel.: 06-20-489-4791

Miatyánk

(x)

Csath Veronika

„Istenem, Atyám, én itt vagyok,
Engedd lelkem rezdüléseit minden emberhez!
Szeretet, minden ami van enyém,
Mert én, mint minden ami van, tiéd vagyok,
Oldozd fel, ami rejtve van!
Változtasd meg, ami holnap sötétségbe fúl!
Gyógyítsd meg a harmóniát nélkülözõt!
Lény vagyok, lét vagyok, tiéd vagyok.
Atyám, én itt vagyok.
Ámen”

A gyógyulás bennünk van...
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Legyen Aszód
európai szintû város!
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Fischl László

Közbiztonság,
létbiztonság,jövõkép

független
polgármester-jelölt

a FIDESZ-KDNP
támogatásával

KedvesAszódiak!
Lássukegyütt,mittehetünk

közösenAszódért!

TóthGábor

SzovicsPál

TarrGábor

DetreJános

FischlnéDr.HorváthAnna

Azokacélkitûzések,amiket
szeretnékmegvalósítani:

Programomrövid
összefoglalója:

Lássuk,mitisrejteza
program,ésmikéntszolgálja
Aszódésazittélõkérdekeit:

Avárostrendbekelltenni!

Egészségmegõrzés

Konkrétlépések:Akiksegítenekemberségükkel
éstanácsaikkal:

Azért támogatom Fischl Lászlót,
mert õ a JÖVÕ EMBERE. Vég-
zettsége és kora alapján õt tartom
a legalkalmasabbnak Aszód
városvezetésére.

Azért támogatom Fischl
Lászlót, mert olyan értékrendet
képvisel, amelyre nyugodtan
rábízhatjukmagunkat.

Fischl Lászlót azért javaslom
Aszód polgármesterének, mert
széles látókörû fiatalember, akit
magas szintû nyelvtudása, zenei
mûveltsége s az irodalomban való
tájékozottsága erre alkalmassá
tesz. Õ olyan személy, aki a várost
minden fórumon magas szinten
képviselnitudja.

Bizalommal ajánlom Fischl
Lászlót, hogy polgármestere
legyen városunknak. Tanítvá-
nyom, ifjúsági tagunk volt. Egy-
házközségünk aktív tagjaként
intelligens, több nyelvet beszél,

nemzetközi tapasztalatokkal ren-
delkezik. Családapaként és szak-
emberként alkalmas egy nagy
család,avárosirányítására.

Azért támogatom Fischl Lászlót,
mert kellõ alázattal rendelkezik
egyközösségetszolgálni.

országgyûlésiképviselõ:

vállalkozó:

nyugdíjastanító:

ny.esperes-lelkész,
avárosdíszpolgára:

gyermekorvos:

Népességnövelés
Városképjavítása
Közbiztonságiprogram
Környezeti hatások jelzésére

alkalmasrendszerkiépítése
Egészségprogram (

egészségügyi
felülvizsgálata)

ElkerülõútAszódköré

Az idõsek bevonása a város
életébe:

Idõsek, nyugdíjasok tanácsadó
testületénekfelállítása

A fiatalok számára Aszód
várost vonzóbbá tenni: sportköz-
pont létrehozása, az uszoda be-
fejezése

A kulturális élet támogatása: a
meglevõ zenei kultúra megõr-
zése, fejlesztése, komolyzenei
fesztivál elindítása, a színjátszás
számárahelybiztosítása

A játszóterek EU-szabvány
szerinti felújításánakfolytatása

Oktatási és kulturális intézmé-
nyekmegújítása

Az önkormányzat határozatai-
nakaktualizálása,érvényesítése:

rendetavárosban
Avárosgazdálkodás

ésszerûsítése
Azipariüzemekfelülvizsgálata

mind a város területén, mind a
városvonzáskörzetében

Munkahelyteremtés
Egészségmegõrzésiprogramok

szervezése,bõvítése
Az orvosi- és szakrendelõk

munkájánaktámogatása
Közegészségügyi program ki-

dolgozása
Uniós támogatással ingyenes

szûrések
A civil szervezetek bevonása a

városfejlesztésbe
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a várost
érintõ üzemek

Szeretettel meghívom Önt
j

egy kötetlen be-
szélgetésre, hogy részletesebben
megismerje a város fejlõdésérõl
alkotott elképzeléseimet, és talál-
kozhasson azokkal, akik segíte-
nekAszódnakésnekem.

:

Kossuth-díjasszínmûvész

országgyûlésiképviselõ,
azegészségügyibizottságtagja

azországgyûlésalelnöke

országgyûlésiképviselõ

Moderátor:

+

+

azidõsekaktívbevonásaavároséletébe
elõadásokszámánaknövelése
az utazások szervezésének segítése, a fia-

talokkalvalóegyüttmûködéstámogatása
útibeszámolókösztönzése
aktív közremûködés megvalósítása a fiata-

lokfelügyeletében(pl.szünidõkben)
városi segítségnyújtás kibõvítése pl. az ét-

keztetésre, az ételkihordásra és a szociális
kapcsolatokkibõvítésére

A fiatalok számára Aszód várost vonzóbbá
tenni

(aktív) kikapcsolódás, szabadidõs tevé-
kenységek elõsegítése, létesítése: uszoda,
mozi,színház...

sportolási lehetõségek megteremtése,
támogatása:foci,úszás,tenisz

foglalkozások támogatása: kézmûvesség,
tánc,zene

„tejbár”
a játszóterek EU szabvány szerinti felújí-

tásánakfolytatása
könyvtáriprogramok
ameglevõlehetõségekelérhetõbbététele
azintézményekbõvítése
az iskolások számának növelése (Aszód

mintiskola-ésdiákváros)
afiatalcsaládosok„becsalogatása”, letele-

pedéséneksegítéseavárosba
ameglevõépületekjobbkihasználtsága
az intézmények hatékonyabb mûködteté-

sének, kihasználtságának felülvizsgálata,
igényszerintiátszervezése

az intézményekkel az együttmûködés
szorosabbá tétele és felügyelete (pl. GAMESZ,
csapadékvíz-elvezetõ csatornák felügyelete,
hóeltakarítás,hulladékkezelés

ahatározatokbetartása,betartatása
ingatlanokfelmérése
az intézmények funkcionalitásának felül-

vizsgálata
a város milyen intézményekben és vállal-

kozásokbanérintett/érdekelt
gazdálkodás:

- az elkészített költségvetés betartásának
kontrollálása

- a hiány megszüntetése

- a pályázatok folyamatos nyomon követése,
Aszódvárosteherbírásánakpontosmérése

-agazdálkodásnakavárostkellszolgálnia

-azintézményekhatékonyanmûködjenek

-avállalkozókbevonásaavárosfejlesztésbe

- a lakosság bevonása a közéletbe (tegyünk
közösenakörnyezetünkért,városunkért)

-atámogatásokésszerûsítese(átvizsgálása)...

-pénzügyekrendbetétele

-bevételnemekszerintielemzése

-költségelemzés

-vagyonmérlegelkészítése

-vállalkozásokösztönzése

-prioritástkellállítani

-digitalizálás,várostérkép, közmûtérkép

- környezet rendezése (kosz, szemét, sivárság,
romladozó épületek, utak, csatornák, busz-
megállók), környezettudatos szemlélet kiala-
kítása

-forgalomésszerûsítése

-vasútállomáséskörnyezeténekrendbetétele

-szelektívhulladékgyûjtés

-táblák

- a lakosság ingyenes szûrését megszervezni
(pl. rák-, cukorbetegség, koleszterinszûrés,
rizikószûrés,gerinc,csontritkulásszûrés)

-sportolási lehetõségekbiztosításaalakosság
számára

-egészségeséletmódtámogatása

-kulturálisprogramokösszefogása

- javítani kell a kommunikációt a hivatal, a
képviselõ-testületésavárosközött

-civilszervezeteklétrejötténekelõsegítése

-fõutcarendbetétele

-kartalipartrapadok, járdaszélesítés,korlát-
építés

-táblákrendezése

-internetkiépítésidõseknek,fiataloknak

-wifikiépítésemindenkiszámára

-térfigyelõrendszerkiépítése

Meghívó

úlius 21-én 19 órára a Mûve-
lõdés Házába

Vendégeim

BánffyGyörgy

Dr.PestiImre

HarrachPéter,

TóthGábor

KlausmannViktor

elérhetõségeim: e-mail: l_fischl@yahoo.com web:fischl.homelinux.net/fischl.laszlo telefon:06-30-505-9180
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Együtt a jövõért – Együtt Aszódért!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Aszódiak!

A július 27-én tartandó polgármesteri választásra kiírt idõközi választási kampány
nagyobbik részén túl vagyunk. Minden jelölt ismertethette programját, nyilvánosságra
hozhatta terveit, mozgósíthatta táborát. Elmondhatjuk tehát, hogy a döntés elõkészíté-
sének nagy erõpróbája lezajlott.

A szavazásra jogosultak által átadott ajánlószelvények száma biztató részemre.

A hozzám eljuttatott szelvények mennyisége azt jelzi, hogy sokan vannak,
akik a választás napján is mellettem döntenek. De az is kiderült, hogy még mindig igen

magas azok száma, akik tétováznak, nem döntöttek, nem határoztak. Elég sok helyre nem jutottam el, mert nem
szerettem volna, ha tolakodásnak vélték volna. Azonban hiszem, hogy azok is ismernek, akik nem tudták átadni az
ajánlószelvényüket. Remélem, hogy végül is mellém állnak, az általam kidolgozott program megvalósításához nyújtanak
segítséget a szavazófülke magányában, ahol végsõ döntésüket – valóban szabadon – meghozzák. Emlékeztetni szeretném
Aszód minden szavazópolgárát – különösen a mellettem állókat és az elmúlt két esztendõben hozzám csatlakozókat –,
hogy A döntésképtelenek, a
valamilyen ok miatt szavazatukkal nem élõk, a közélet kérdéseitõl magukat távoltartók mindannyiunkat, elsõsorban
városunk jövõjét hozzák nehéz helyzetbe.

. Ezen
a napon olyan két esztendõnek vethetünk véget, amelyben a képviselõ-testület tagjainak jószándéka, jóakarata is kevés
volt Aszód megújulásához, várossá fejlõdésének gyorsításához.

Fogjuk meg most egymás kezét, vessük össze vállainkat és álljunk végre olyan program mellé, amely
valóban várossá teszi Aszódot.

A választásra való készülõdés idejében sok tanácsot, javaslatot kaptam – s ezeket köszönöm –, egy részüket segítõimmel
együtt már be is dolgoztuk az elkövetkezendõ idõszak programjába. Meggyõzõdésem, hogy a kapott javaslatokat
programommal együtt a legszigorúbb takarékossági intézkedések ellenére is úgy tudjuk megvalósítani, hogy ne sérüljön a
lakosság érdeke, ne ütközzön az egyén és a közösség elvárása. Nagy munka vár ebben a feladatban minden intézményre,
különösen a várost üzemeltetõ ellátó szolgálatra melyet úgy kívánok erõsíteni, és mûködtetni, hogy valóban képes legyen
segíteni a város üzemeltetését, a polgárok mindennapjainak könnyítését. Egyetértek és támogatom azt a javaslatot is,
hogy az Aszód központjában lévõ Berek-erdõt – a lakosság segítségével és pályázati pénzekbõl szabadidõ-parkká, a város
pihenõligetévé alakítsuk.

Még néhány nap és Önök a szavazatukkal döntenek. Azok, akik
figyelték az elmúlt napok, hetek választással kapcsolatos eseményeit, láthatták, tanúi lehettek annak, hogy nemcsak
2006-ban, de 2008-ban is elõfordultak a választási kampány etikáját, tisztaságát megkérdõjelezõ, megsértõ próbálko-
zások. Voltak vádaskodók, akadtak hazug híreket terjesztõk, de attól õrizkedtek és óvakodtak, hogy programjainkat
nyíltan összevethessük. Ennek az volt az egyetlen oka, hogy jövõre vonatkozó elképzeléseiket mély titok övezte. Olyan
mély titok, amit az egyszerû választópolgárnak sem mutattak be. Én viszont minden elképzelésemet megosztottam
Önökkel, ezért hitem szerint – július 27-e után, – a városért tenni akarók csapata
megkezdheti programom megvalósítását, amelyben azt ígértem, hogy az itt élõ emberek életminõségét javítjuk, a város
arculatát szépítjük, gazdagítjuk az elkövetkezendõ két esztendõben. Határozottan állítom, hogy a város polgárai rövid idõ
alatt bizonyságot szereznek õszinte és eredményes munkámról.

Ismételten kérem Önöket: egyetlen szavazat is döntõ lehet! A kéréssel egyidejûleg köszönöm elõre is az
egyéneknek, a családoknak, baráti társaságoknak, különbözõ szervezeteknek a támogatásával megteremtett közösség
gyõzelmét, jelszavunk valóra váltását:

Õszinte
tisztelettel köszönöm mindezt azoknak, akik így is kifejezték irántam érzett
bizalmukat.

egyetlen szavazat is meghatározhatja Aszód elkövetkezendõ éveinek alakulását.

Sokan hiszik, s velem együtt remélik, hogy július 27-e egy eltékozolt, eredménytelen korszakot zár le

Önökkel együtt egy összeállított koncepciózus
Integrált Városfejlesztési Stratégiát kívánok kidolgoztatni. Elvárás, hogy konfliktusoktól mentes várost
kell kialakítani.

Legyünk egységesek abban az akarásban, hogy amit a jövõben végzünk, azzal az
itt élõk életét segítjük szebbé, gazdagabbá tenni.

a város lakosságának többségével

Ne feledjék,

Együtt a jövõért – Együtt a városért!

–

Kedves Választópolgárok! Tisztelt Aszódiak!

A közös munkára készülve, üdvözlettel:

Sztán István
független polgármester-jelölt

2008. JÚLIUS
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TiszteltKépviselõ-testület,

TiszteltAszódiTükör

Szerkesztõsége!

Aszód város és a környezõ
települések örömére 2008 má-
jusábanazújésmodernbölcsõ-
de elkészült és átadásra került.
Az intézmény már gondozza és
fogadja a kisgyermekeket,
amely érdekében a Tisztelt

nem kis mértékben akadályoz-
za a ki- és bemenõ forgalmat.
(Aki odapakolta az agyagot,
annak kellene onnan eltávolí-
tani,ésnemalakókkalközölni,
hogyfogjanaklapátot!!!)

További ígéret volt, hogy az
út por- és sármentesítése is
megtörténik, tekintettel arra,
hogya lakókgépkocsiforgalma,
valamint a heti hulladék-el-

A további sikeres együttmû-
ködésreményében:

*
A levél nyomán érdeklõd-

tünk a Mûszaki Irodán és a
GAMESZ-nál, valamint jár-
tunk a helyszínen is, ahol épp
akkor szállították el az útépítés

abölcsõdeszomszéd-

ságábanélõtársasházi

lakók

Vissza nem állított poroló és ruhaszárító, kitört korlát

Panasz a Kossuth Lajos út 80-ból

Testület messzemenõkig min-
dent megtett, azonban a
Kossuth L. úti bölcsõde szom-
szédságában lakók kérésének
és az elhangzott megállapodá-
sunkban foglaltakat nem sike-
rültezidáigteljesíteniük.

Az érintett ingatlan lakói az
Önökkel történt többszöri
egyeztetés folyamán ígéretet
kaptak arra vonatkozóan – az
illetékesekésavárosvezetésré-
szérõl –, hogy az építkezés befe-
jezése és a bölcsõde átadása
után a környéken is helyreáll a
rend.

Konkrétumként megállapo-
dás történt, hogy a bölcsõde kö-
zelében álló társasházaknál
lévõ utakat, szõnyegporoló és
ruhaszállító állványt helyre-
állítják a lakók igényeinek
megfelelõen. Azzal kapcsolat-
ban is voltak ígéretek, hogy
parkosítják az út menti terüle-
tet, ennek ellenére csak egy
nagy halom agyagot sikerült az
út mentére biztosítani, ami

szállítás is ezt igényli. Száraz
idõ esetén por, esõs idõ esetén
sártenger jellemzi a környéket,
amely a mindennapi közleke-
désünket nagyban megnehezí-
ti. Az építkezéssel járó munká-
latok a korábban a lakóházak
környékénrendezettésa lakók
által gondozott környezetet tel-
jesentönkretették.

Azépítkezéselõtt,annakide-
je alatt, valamint utána is türe-
lemmel voltunk, véleményünk
szerint többé-kevésbé sikerült
közösen megállapodnunk
Önökkel, természetesen min-
denki érdekeit szem elõtt
tartva.

Jelen levelünkkel kívánjuk
elõadni kérésünket, és emlé-
keztetni Önöket arra, hogy a
fent leírtak megvalósítására
ígéretet kaptunk, és türelmet-
lenül várjuk annak kivitele-
zését.

Kérjük Önöket a problémák
mielõbbimegoldására!

miatt kihelyezett korlátokat. A
lapunk nyomdába adása elõtti
napon az aszfaltutat por- és

sármentesnek találtuk. Mint
megtudtuk, a ruhaszárító és
szõnyegporoló állvány koráb-
ban közterületen állt, a társas-
házak területére tervezett el-
helyezése nem volt megfelelõ a
lakók számára, mert nem lát-
takráakiteregetettruhákra.A
GAMESZ vezetõje elmondta:
amint a lakók megjelölik a tár-
sasház területén felállítandó
állvány tervezett helyét, mun-
katársaielvégzikafeladatot.

Mint azt a Mûszaki Irodán
megtudtuk, mindig igyekeztek
megfelelõ megoldást találni, de
olykoréppalakóknehezítették
meg munkájukat. Pl. az út ki-
tûzésére elhelyezett karókat
kitörték, a parkolóba kõdara-
bokat helyeztek el. Az átmenõ
forgalom megakadályozására
a hivatal korlátot szereltetett
fel az Aranykapu Bölcsõde fõ-
bejáratával szemben, hogy a
bölcsõde alsó parkolóját a fõút
felõl, a felsõt pedig csak az Õsz
utcáról lehessen gépjármûvel
megközelíteni.Akorlátot isme-
retlenekmárkétszerkitörtéka
helyérõl...

Anyíllal jelzett helyen korlát akadályozná azátmenõforgalmat ha nemtörnék ki–

Köszönjük a felejthetetlen
délutánt, a zene, az ének, az
emlékezés délutánját. Köszön-
jük , hogy az
éneklés segítségével egy idõre
újra kisdiákok lehettünk! Kö-
szönjük az iskola valamennyi
dolgozójának, hogy ünnepelt
VENDÉGEKNEK érezhettük
magunkat.

Gábor bácsinak

Köszönjük a tökéletes szer-
vezést, a mindenre kiterjedõ fi-
gyelmet, figyelmességet, min-
dent mindenkinek, akinek
része volt a csoda megteremté-
sében. Kívánok minden részt-
vevõ nevében további sikeres
munkát,erõt,kitartást.

tanítónõ
azelsõzeneiosztályegyiktagja

KissMária

Több volt, mint

csoda! Köszönjük!

Szelektív hulladékgyûjtés
Tájékoztatjuka lakosságot,hogy amegváltozott igényekhez
igazodvaa szelektívhulladékgyûjtõ szigetekenelhelyezett,
fémdobozokésmûanyagokgyûjtéséreszolgáló tartályok

mindegyikébenvegyesenelhelyezhetõa fémitalosdoboz,
valamint aPETpalack.

GAMESZ vezetõ
Hegyvári László
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Megújult

a klubhelyiségünk

ezeket a tárolókat más, kevés-
bé zavaró helyre költöztetnék.
(Tapasztalatom szerint közle-
kedésbiztonsági szempontból
sem szerencsés az elhelyezés,
mert a térre bekanyarodó ill.
onnan kihajtani próbáló autó-
soktól iselvesziakilátást.)

BarnaCsaba

A szerk. megjegyzése: va-
lószínûleg a tíz új szelektív hul-
ladékgyûjtõ sziget (lásd

rovatunkat)
minden igényt kielégítõ elhe-
lyezése sem lesz könnyû fela-
datvárosunkban...

Önkor-
mányzati hírek

Tárol s eltakar?

Emlékezzetek az 50-es, 60-as
évekre. Arra az idõre, mikor
még Aszódon volt mozi, szín-
ház, valódi mûvelõdési kultúr-
ház, ahol programok várták az
Aszódon és környékén élõ em-
bereket. Az élõzenével mûködõ
étteremre, ahol egy pohár ital
mellett lehetett beszélgetni,
táncolni. A színjátszó csoport-
ra, akik remek elõadásokkal
szórakoztattak minket. Em-
lékszem, soha nem volt üres
szék sem a moziban, sem a
színházban – sõt, pótszékekre
isszükségvolt.

Ma már akkor sem mennek
el az elõadásokra, rendezvé-
nyekre,hanemkell fizetniérte.
Miért nem? Akkoriban nem
volt olyan utca, ahol nem lettek
volna a házak elõtt beszélgetõ,
nevetgélõ emberek. Ki mertek
mozdulni otthonról egy-egy
film, elõadás kedvéért, vagy
egy jó beszélgetésért! Most el-
zárkóznak mindentõl.

Igaz, hogy most nincs mozi,
sem színház, de kikapcsolódás-

Miért?
Miváltozottmeg?

ra lehetõség igen. Ugyanis
Aszódon van idõs emberek
napközije – nem „öregotthon”:

ahova minden idõs
embert szívesen várnak 8-tól
16 óráig. Ahol kedvezõ áron
mindennapmásféle finomebé-
det, tízórait és uzsonnát lehet
kapni. Ahol lehet tévét nézni,
videón filmet vetíteni, zenét
hallgatni, olvasni, sõt társasjá-
tékot játszani,vagycsakbeszél-
getni, viccelõdni, mint annak
idején.Vanlehetõségaminden-
napigondokbólkikapcsolódni.

A most idejáró emberek me-
sélhetnének a kedves karácso-
nyi, farsangi ünnepekrõl, bog-
rácsozásról, amiket videóra is
felvettek. A névnapokról és a
kirándulásokról. Igazán min-
den lehetõség megvan arra,
hogy jól érezzék magukat, hogy
kikapcsolódjanak a mindenna-
pigondokból,hogyújratörõdje-
nek egymással, hogy megint
szeressék egymást. Merjenek
újra élni, közösségbe járni, a
másik ember gondjaival is tö-
rõdni, segíteni és egymást elvi-
selni–szeretettel.

Befejezésül fogadják jó szív-
vel versét, mely
mindenemberhezszól:

Milyencsodásviláglenne,
hamindenki
eföldönszeretetbenélne!
Hanemlenneirigység,
semgyûlöletbenne,
Hamindenkiszeretné
jólélekkelegymást,
Avilágolyanlenne,
hogyélnibennecsodás.

Hogyszéplegyenazélet,
kössetekBékétmár!
Stiemberek,
végreszeressétekegymást!
Boldogleszavilág,
haszeretetreépül
Emberszeresdtársad,
sboldogleszelvégül!

napközi,

Szabó Tibor

Aszeretetalegszebbszó!

KomáromiIstvánné

Aszódi nyugdíjasok,

emlékezzetek!

A mellékelt képekkel szeret-
ném jelezni az illetékesek felé
az újság hasábjain, hogy a Kon-
doros téren elhelyezett szelek-
tív hulladékgyûjtõk milyen
szép épületet takarnak el ill.
mennyire rontják a városké-
pet. A szelektív hulladékgyûj-
téssel egyetértek, de gondolom,
sokak örömére szolgálna, ha

többen kivették a részüket a
munkából.

Segítõink voltak:
(gombaölõ),

(festékek és kellékek),
(lapozás, anyag és mun-

ka), GAMESZ-dolgozók (ISB-
lapok felrakása),

(újvilágítótestésan-
nak felszerelése),
(festés,mázolás).

Köszönet mindenkinek! Jó,
hogy vannak ilyen jólelkû, ada-
kozó emberek és ilyen szorgal-
mas klubtagok. Gyönyörû lett
aklubhelyiségünk!

Köszönöm a vezetõség és a
tagoknevében:

elnök

Pála Sán-
dor Péter Lajosné

Buzás
János

Gábor Pál és
PetõTibor

Lapu Ferenc

TakácsLajosné

2004. május 10-én kaptuk az
akkori önkormányzat vezetõ-
sége jóvoltából a Hatvani út 1.
szám alatti helyiséget nyugdí-
jas-összejöveteleink megtartá-
sára. Azóta két alkalommal is
lehetõséget kaptunk arra, hogy
megnagyobbítsuk. Az utólag
kapott két helyiségbõl egy lett
és 2007-ben felújítottuk, de az
eredetitnem.

Májusban úgy döntöttünk:
itt az ideje, hogy ezt is felújít-
suk. A döntést tettek követték.
Tanácsot kértünk a GAMESZ
vezetõjétõl,
mit tegyünk az elgombásodott
fallal? Õ ISB-lapok vásárlását
javasolta, shogyatöbbitbízzuk
rá. Így is lett:klubpénzbõlmeg-
vettük a lapokat és megkezdõ-
dött a munka. Az aljzat egy
része nem volt lelapozva, ezt

vállalta.Aszüksé-
ges festékeket és kellékeket

adta. Még sokan
segítettek, tagjaink közül is

Hegyvári Lászlótól:

BuzásJános

Péter Lajosné

Sokan segítettek a nyugdíjasoknak



14

2008. JÚLIUS

Dél-Lengyelországban jártak a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai

Felemelõ és megrendítõ élmények

Május 8-án a Petõfi Sán-

dor Gimnázium, Gépészeti

Szakközépiskola és Kollé-

gium diákjai háromnapos

lengyelországi kirándulás-

ra indultak, melyet

tanárnõ szer-

vezett.

Erdélyi

Sándorné

A hosszú és fáradságos uta-

zás után a wieliczkai sóbányát

tekintettük meg, amely na-

gyon élvezetes látványt nyúj-

tott.Néhányérdekesség:awie-

liczkai sóbánya a XIII. század-

tól 1772-ig a krakkói sóbánya

részét alkotta. A bánya a világ

legrégebbi sóbányái közé tarto-

zik. A sótelepek a miocén kor-

ban keletkeztek, késõbb az

Alpokfelgyûrõdésesoránatek-

tonikus folyamatok eredeti ke-

letkezési helyüktõl több tíz ki-

lométerreelmozgatták.

Délután a krakkói óváros-

ban barangoltunk. Sok neveze-

tesség található itt. A fõtéren

található a posztóárusok háza,

ahol Lengyelország nevezetes

ékszerét, a borostyánt árulják.

Megtekintettük a Mária-temp-

lomot. Elsõ délután a Jagelló

Egyetem legrégebbi épületét

néztükmeg,amelyaCollegium

Maius, ahol napjainkban is tar-

tanak konferenciákat. Itt ta-

nult Kopernikusz és számos

magyarhallgató.

A második napon megláto-

gattuk az auschwitz-i koncent-

rációs tábort. Az Auschwitz-

Birkenau koncentrációs tábor

a legnagyobb német megsem-

misítõ tábor volt a második vi-

lágháború alatt;

alapította a lengyel hadifoglyok

számára. A táborba kerültek

háromnegyedét azonnali halál-

ra ítélték. A tábor foglyai nap-

közben építõ vagy mezõgazda-

sági munkát végeztek. Szám-

lálásokat tartottak, amelyek 19

óráig is eltartottak, és amelybe

szintén nagyon sokan belehal-

tak. A legmegrázóbb a 11-es

blokk volt, ahol a kivégzéseket

tartották. Néhány fogolynak

napokat kellett eltöltenie olyan

szûk cellában, ahol még leülni

sem lehetett. Másokat kivégez-

tek: agyonlõtték, felakasztot-

ták vagy halálra éheztették

õket. Néhány éve a magyarok

Albert Matsch

külön barakkot rendeztek be a

magyarfoglyokemlékére.

Auschwitz után Birkenauba

mentünk; ez volt az a hely, ahol

több százezer embert

fogva és több mint egymillió

embert megöltek, többségben

zsidókat. Birkenau megrázó

látványa után egy olyan felvé-

telt néztünk meg, amely a zsi-

dóságszenvedésétmutattabe.

A második nap délutánján

rövid krakkói program után

városnézés következett. A har-

madik napon a Wawel-t fedez-

tükfel.Aváros legrégebbirésze

egy erõdítmény, a Wawel-ma-

gaslaton épült ki, amelyet egy-

kor a Visztulát övezõ mocsarak

vettek körül. Krakkó városa

szerette volna kikérni II. János

Pál pápa holttestét a Vatikán-

ból, mivel

a Wawelben, akik

Lengyelországért

tartottak

sok híres ember

nyugszik

sokat tettek

–köztükBáthoryIstvánerdélyi

fejedelem és lengyel király, illet-

veSzentHedvigkirálynõ,Nagy

Lajoslánya.

A Wawel egy királyi várne-

gyed, ahol a királyi palota ud-

vara, a Szent Katalin székes-

egyház, a város legnagyobb

harangja, a bástya, a torony és

még sok más mûemlék áll.

Szerencsénkre gyönyörû egy-

házi körmenet csodálói lehet-

tünkezenavasárnapon.

Az utolsó sétát Zakopanéban

tettük. Az ottani turizmus köz-

pontja Zakopane, egy csodála-

tos kisváros a Lengyel-Tátra

lábainál, gyönyörû belvárossal,

megannyi túra- és síelési lehe-

tõséggel. Hazautunkat Zako-

pane szédületesen magas, ha-

vas hegyvonulatokkal átszelt

kisútjaintettükmeg.

Albert Fanni és Molnár Zsanett 9.b

Júniusi számunkban beszá-

moltunk arról, hogy

, az Evangélikus

Egyház Aszódi Petõfi Gimnázi-

uma, Szakképzõ Iskolája és

Kollégiuma végzõs diákja hete-

dik helyen végzett magyar iro-

dalom tantárgyból az

– nem pedig a Tudomá-

nyos Diákköri Konferencián,

amely a felsõfokú intézmények

hallgatóinak megmérettetési

lehetõsége. A hibáért az érin-

tettekelnézésétkérjük.

Kovács

Janka Tímea

Országos

Középiskolai Tanulmányi Ver-

senyen

AzOktatásiésKulturálisMi-

nisztérium honlapjára sajnos

másfél hónapos késéssel, jú-

nius 27-én került fel az OKTV

elsõ harminc helyezett diákjá-

nak és felkészítõ tanárainak

névsora. Itt olvasható, hogy

Kovács Janka Tímea felkészítõ

tanára volt Homoki Gábor,

KalinaKatalin,Dr.RonczBéla,

Kovácsné Jakus Katalin, Os-

gyániné Németh Márta és

EckerErika.

H.Sz.

Pontosítás Azaszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti

Szakközépiskola ésKollégium (Aszód, Hatvani út 3.,

telefon/fax: 28/400-006,500-545) pályázatot hirdet

A pályázat benyújtásánakhatárideje:2008. július18.,

az állás elfoglalásának ideje: 2008. augusztus 1.

Felvilágosítás kérhetõ: igazgató

(Tel.: 28/500-545, vagy

e-mail: iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu)

Apályázatot írásban,postai útonkellbenyújtani.

Apályázathozcsatolni kell fényképes önéletrajzot,

valamint a végzettséget igazoló fénymásolatokat

a fenti címrekérjük.

1fõ férfiéjszakaiportásiállás (karbantartói

feladatokkal kiegészítve)betöltésére.

Csobán Attila



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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Számítógép szerelést,

programtelepítést, vírusirtást,

tanácsadást vállalok

Tel.: 06-30-333-9201

Aszódon és környékén, hétvégén is.

Kft. keres

azonnali kezdéssel

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

Jelentkezni lehet:

Gödöllõ, Dózsa György út 69.
fszt. 4. számú irodában

délelõtt 9 és 12 óra között

Eladó Aszód külterületén (Paskom) szép környezetben 250 négy-
szögöles telek, rajta téliesített, 36 m -es faház melléképületekkel. A
telekszõlõvel és gyümölcsfákkal betelepített.
Érdeklõdni: 06-20-8247-596

2

Eladó Aszód központjában az új bölcsõde mellett egy jó állapotú,
remek elrendezésû, csendes, világos, zöldre nézõ, galériázott, búto-
rozott, 34 m -es egyszobás lakás. A lakáshoz saját pince tartozik.
Buszmegálló,ABC, orvosi rendelõ, patika2 percre.
Érdeklõdni: 06-30-2727-653

2

Keresek diákmunkára 14 éves kortól kérdõívek kitöltésére, vala-
mint irodai munkára (4-8 órás), kereskedelmi értékesítés munka-
körbe dolgozót, nyugdíjas is lehet. Tel.: 06-70-200-5490, 28/413-417
(20.00-tól)

APRÓhirdetések

15
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Nyelvbotlás vagy sem?
Egy kis nyelvelés

A
(Akadémiai Kiadó, máso-

dik, átdolgozott kiadás, 2003
989. oldal) szerint a
„Az a jelenség, hogy valaki vé-
letlenül más szót vagy hangot
ejt,mintmitakart.”

A fenti meghatározásban
megfogalmazott jelenség min-
den bizonnyal mindnyájunk-
kal elõfordult már életünk so-
rán. Csupán az a kérdés, min-
den tévesen használt szavunk
esetében valóban nyelvbotlás-
rólvan-eszó.

Nemrégiben hallhattuk va-
lamelyik tévécsatorna híradá-
sában, hogy az egyik települé-
senúgypróbáljákmegoldaniaz
egyre több kóbor kutya miatti
tarthatatlan állapotot, hogy a
kutyák bõre alá
ültetnek be, s ezzel a módszer-
rel azonosítható a kutya is és a
gazdája is, illetve nyomon kö-
vethetõ az állat mozgása és a
tartásával kapcsolatos összes
gondésprobléma.

A riportban megszólaltattak
egy idõsebb urat is, hogy mond-
jon véleményt errõl a kezdemé-
nyezésrõl. A megkérdezett sze-
mély elmondta: bár 12.000,- Ft
a beültetésénekaköltsége,
mégis megéri, mert mire hirde-
tésben és egyéb módon keresni
kezdi elkóborolt/elveszett álla-
tát, esetleg még utazik is a fel-
kutatás érdekében, máris több
a költsége, mint amennyibe a

(sic!)beültetésekerül.
Ugyancsak a közelmúlt hír-

adásaiban találkozhattunk a
monoki önkormányzat azon
próbálkozásával, hogy a külön-
bözõ segélyek kifizetését köz-
munka végzéséhez kötnék,
hogy ne legyen kifizetõdõ mun-
kavállalás helyett segélybõl
tengõdni, hiszen a minimálbér
és a segély összege között el-
enyészõ a különbség. Volt is fel-
zúdulás a különbözõ jogvédõ
egyesületek és kisebbségi ön-
kormányzatokrészérõl: azeljá-
rás törvényes voltát vitatták és
vitatjákmais.Mégakisebbségi
ombudsman is állást foglalt a
kérdésben. A monoki polgár-

Magyar értelmezõ kéziszó-
tár

nyelvbotlás

mikrochipet

chip

chips

–

mester viszont megvédte állás-
pontjukat azzal, hogy közölte:
önkormányzatuk ön-
kormányzat. Amikor elõször
hallottam a polgármester nyi-
latkozatát, azt hittem, rosszul
hallok. Késõbb azonban – is-
métlés során – újból meghall-
gathattam a polgármester sza-
vait, s meggyõzõdhettem róla,
hogy valóban az hangzott el,
amithallanivéltem.

A harmadik történet egy ki-
csit más jellegû. Nem azért,
mert másféle témájú rádiómû-
sorban hangzott el, hanem
azért is, mert a szövegtévesztés
minden bizonnyal másféle ok
miattkövetkezettbe.

Egy hajnali, mezõgazdasági
témájú mûsorban különféle
növényekrõl és ezeknek a nö-
vényeknek különféle betegsé-
geirõl esett szó. Amikor kide-
rült, hogy az egyik kedvelt nö-
vénynek sokféle betegségre
van hajlama, a mûsorban meg-
szólaltatott szakember igyeke-
zett megnyugtatni a hallgató-
kat, hogy ne aggódjanak, mert
ezek ellen a betegségek ellen
sokféle áll rendelke-
zésre.

A három példával kapcsolat-
ban az alapvetõ kérdés az, hogy
valamennyi nyelvbotlás-e.
Semmiképpen nem tehetõ
egyenlõségjel a három eset kö-
zé. Az elsõ esetben arról lehet
szó, hogy a különbözõ reklá-
mokban lépten-nyomon el-
hangzó/olvasható megza-
varta a nyilatkozót, s ezért
mondott izgalmában a ma még
inkább szakmai szónak számí-
tó helyett et.

A monoki polgármester nem
vádolható azzal, hogy nem szo-
kott hozzá a szerepléshez, s ar-
ra is felkészülhetett,hogyates-
tület döntése miatt megszólal-
tatják. Õ valójában a
(önálló, független) jelentést ke-
verte össze a (emlék-
tárgy) jelentéssel. Lehet, hogy
ez utóbbi jelentésnek is lehetne
polgárjogot szerezni a közigaz-
gatásban, mert adott esetben
nem kellene feloszlatni az ön-

szuvenír

gyógysz r

chips

chip chips

szuverén

szuvenír

a

kormányzatot, hanem egysze-
rûbben lehetne megszabadulni
tõle:elégedetlenségesetén

A harmadik eset viszont va-
lódi nyelvbotlás. Nyilván nem
azt mondta a megszólaló, amit
mondaniszeretettvolna.Méga
nyelvbotlás okára is következ-
tethetünk: valószínûleg egy
szûkebb szakmai/baráti kör-
ben szójátékként használták a
fentebb idézett szót, s amikor a
riport elhangzott, nem volt
meg a szükséges koncentráló
képesség, s más hangzott el,
mint kellett volna. Igaza volt

színmûvésznõ-
nek:beszélninehéz!

el le-
hetneajándékozni.

Péchy Blanka

-g-l

Áldott legyen a fény, amely rád világít,
És a fény, mely benned van. Az áldott
Napfény sugározzon be Téged, és
Melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog,
Mint a kandalló tüze. Így minden idegen
Jöhet melegedni hozzád, - és barátod is...
Sugározzék két szemedbõl a fény,
Mint az ablakba állított gyertyák fénye,
Mely a viharban vándorlókat hívogatja.

Áldott legyen a rád hulló lágy édes esõ.
Hulljanak lelkedre a cseppek, és
Csalogassák ki a virágokat, hogy
Illatukkal megteljék a levegõ...
De legyen áldott a nagy vihar is, és rázza
Meg lelkedet, hogy fényesre és tisztára
Mossa, és sok kis tavacskát hagyjon
Abban, amikben megcsillan az ég békéje
És idõnként egy-egy csillag.

Legyen áldott a föld, az egész kerek föld,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
Bármerre is vezessen utad...
Legyen a föld puha, mikor a nap terhétõl
Fáradtan lepihensz, és legyen könnyû,
Mikor majd kinn fekszel alatta. Olyan
Könnyen terüljön el fölötted, hogy lelked
Kiröppenhessen és szállhasson fölfelé és
Elérje útja végén az Istent.

(Régi ír áldás)

Zárvatart
akönyvtár
KedvesOlvasóink!

Az aszódi Városi Könyvtár
augusztus 3-ig leltározás miatt
zárva tart. Nyitás augusztus 4-
én,hétfõn.

Az emi-
att júliusban minden kedden
10 és 12 óra között a Családse-
gítõ Szolgálat Petõfi Sándor u.
6/a alatti irodájában várja az
érdeklõdõket.

Álláskeresõ Klub

aVárosiKönyvtár
dolgozói
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Városi ünnep- és eseménynaptár

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

Július12.19.00

Július13.

Július15-16.

Július19.19.00

Július20.

Július27.

Július27.

Július 31.16.00

Augusztus3.

Augusztus9.19.00

Augusztus 10.

Augusztus14.16.00

Augusztus17.

Augusztus 20.

Augusztus20. 10.00

Augusztus24.

Augusztus29.

Augusztus31.

KözmûvelõdésOtthona aKamarateátrumelõadása:
Évközi16.vasárnap

VárosiNyugdíjas Klub kirándulásSopronbaésBécsbe
KözmûvelõdésOtthona „Kisestizene”:aBarokkKamarazenekarkoncertje

Évközi17.vasárnap
Évközi18.vasárnap
idõközipolgármester-válaszás

Városháza képviselõ-testületiülés
Évközi 19.vasárnap

KözmûvelõdésOtthona „Kisesti zene”:aBarokkKamarazenekarkoncertje
Évközi 20.vasárnap

Városháza képviselõ-testületiülés
Évközi 21.vasárnap
nemzeti ünnep

KözmûvelõdésOtthona Szent István-napiünnepség
Évközi 22.vasárnap

Csengey GusztávÁltalános Iskola tanévnyitóünnepély (17.00:Csengeyu.; 18.30:Rákóczi u.)
Évközi 23.vasárnap

AHernerFerikefaterja

Koczeth László tövis:

Szobor helyett
Wass Albert emlékére

Ember jött le a Hegyrõl.
Bukó szél sodorta égígérõ fák közül,
Kesernyés, boksaillattal telt levegõben,
Bogáncs és mácsonya között
Keresvén, az örökké nyíló virágot.
S talált, békétlenséget, panaszt,
Hontalanok szomorúságát.
Vad sziklák között
Csendes furulyaszó,
Szárnyával tájat simító madár,
Forráshoz inni járó Csodafiú-szarvas.
Kerekre koptatott kavicsú,
Magyarul muzsikáló patak,
Körtáncot járó lepkeraj.
Itthon vagy.
Hazaérkeztél.

(2003)
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A Turai Takarékszövetkezet ezúton szeretné felhívni szíves figyelmét, hogy

Az eddig forgalmazott bankkártya mellett bõvítettük az
általunk kibocsátott kártyák körét és

meglévõ bankkártya szolgáltatása június 16-tól
új termékekkel bõvült.

VISA Electron
dombornyomott VISA Classic VISA

Business bankkártyákkal.

VISA Electron

A kártya alkalmas:

VISA Classic VISA Business
VISA Electron

VISA Classic VISA Business

kártyánkat egyaránt igényel-
heti a Turai Takarékszövetkezetnél vezetett
lakossági és pénzforgalmi bankszámlájához.

készpénz felvételre
vásárlásra
egyenleg lekérdezésre
mobiltelefon egyenlegének feltöltésére

és kártyáink elõnye a
kártyával szemben a szélesebb

körû elfogadás, és a kártyákhoz kapcsolódó uta-
zási balesetbiztosítás.
A és kártyák alkalmasak

készpénz felvételre
vásárlás r az interneten keresztül is
egyenleg lekérdezésre
mobiltelefon egyenlegének feltöltésére

+

+

+

+

+

+

+

+

ra – aká

A kártyát a Turai Takarékszövetkezetnél lakossági bankszámlával rendelkezõ, a
kártyát pedig a Turai Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink igényelhetik.
A bankkártyával végrehajtott tranzakciókról azonnal értesülhet mobiltelefonjára érkezõ SMS formájában,
amennyiben igénybe veszi szolgáltatásunkat.

VISA Classic VISA Business

Mobil Banking

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, kérjük, keresse munkatársainkat kirendeltségeinkben, õk készséggel adnak Önnek
részletes felvilágosítást, vagy tekintse meg honlapunkat a címen.www.turaitakarek.hu

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

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

2.500,- Ft

4.990,- Ft-tól!

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat

megújult szemvizsgáló szalonunkban!

minden hal

kedvezménnyel!

Nyári akció!

10%

Fényre sötétedõ lencsék
már 9.800,- Ft/pár-tól!

Az akció augusztus 30-ig tart.
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A felnõttek tavasszal egy döntetlenen kívül mindig gyõztek

Erdõkertes a bajnok, az Aszód FC a legjobb

A fenti fõcím némi ellent-
mondást tartalmaz, de
mind a szakma, mind a
szurkolók véleménye alap-
ján balszerencsés körülmé-
nyekjátszottakközre,hogy
csapatunk leszorult az elsõ
helyrõl. Általános véle-
mény szerint a Pest megyei
II. osztályú Vésnök-csoport
legjobb, legegységesebb
csapata ebben az idényben
azAszódFCvolt.

Valamielindultazaszódi lab-
darúgásban.Valami,amirerég-
óta várt a fociszeretõ
publikum.

Az utóbbi évek sikertelen
csapatépítési törekvései, a
„sztáredzõk” átmeneti, változó
sikerû próbálkozásai nem ve-
zettek igazi eredményre. A
meghatározó játékosokmásho-
vá igazoltak, az évek óta ered-
ményes ifjúsági csapat kiörege-
dett játékosait sem sikerült
együtttartani.

A 2007/2008-as labdarúgó
idény elején a klubvezetés elsõ-
sorban a csapat egységének
létrehozását tartotta legfonto-
sabb teljesítendõ feladatának.

edzõ ennek érde-
kében kénytelen volt megválni
néhányhangadójátékostól,kik
hozzáállásukkal, egyénieskedõ
magatartásukkal negatívan
hatottak a közösség egységére,
gátoltákamunkát.

Sokankétségbevontákahaj-
dúszoboszlói edzõtábor szak-
mai hasznát, ami késõbb kéz-
zel fogható eredményekkel bi-
zonyította fontosságát. Az õszi
botlások után egy megújult,
összekovácsolódott gárdával
indulhatott a tavaszi idény,
mely igazolta Peller edzõ elkép-
zeléseinek helyességét. A csa-
pat nem akadt legyõzõre,

Ki kell emelni a korosztályos
labdarúgó csapataink teljesít-
ményei közül az ifjúsági (U19)

helybeli

Peller Gábor

egy

döntetlen kivételével minden

tavaszimérkõzésétmegnyerte!

csapatét, akik toronymagasan
a mezõny fölé nõve nyerték a
bajnokságot. Meg kell említeni

lelkes, odaadó
szakmai munkáját, mellyel fia-
taljainkat a dobogó legfelsõ fo-
kára vitte. Bízunk benne, hogy
a jövõben a felnõtt csapat kere-
tében is többüket viszontlátjuk
majd. Gratulálunk fiataljaink-
nak a szép eredményhez, és to-
vábbisikereketkívánunk!

Harmadik csapatunk a ser-
dülõ (U14) csapat
edzõ vezetésével szintén ered-
ményes évadot zárt – felhíva a
figyelmet, hogy a jövõben rájuk
is építhet, számíthat majd a
szakosztály.

Pintér Miklós

Pálffy István

Tóth József

Nagy Péter

Tóth P. Gábor

szakosztályve-
zetõ gratulált mindhárom kor-
osztályos csapat kitûnõ teljesít-
ményéhez, és megköszönte a
játékosok, edzõk, szponzorok,
társadalmi munkások, szurko-
lók aktív részvételét a klub
munkájában.

*
Az átigazolási idõszakban

két játékossal bõvült a felnõtt
csapat kerete. (Bag)
és (Törökbálint)
már a csapat játékosa. A remé-
nyek szerint velük tovább erõ-
södik az egyesület és joggal
pályázhatabajnokicímre.

Távozási szándékát lapzár-
tánkig senki nem jelentette be,

Eredmények:

Minarik Ede,

A csapat

AszódFC(megyeII.)
Érd(megyeI.)0:1

AszódFC(megyeII.)–
Ráckeve(megyeII.)3:1

KLt

–

Balszerencsés körülmények
között, több helyzetet kidolgoz-
vavesztettünk.

Azosztálykülönbségellenére
egyenrangú volt csapatunk a
késõbbigyõztesselszemben.

Az aszódi ifik bronzérmet
szereztek, a kupát Érd nyerte
Pécelelõtt.

*
AzAszódFClabdarúgószak-

osztály több újdonsággal ké-
szül a következõ idényre. A
klubvezetés elsõdleges terve a
helyi labdarúgás további nép-
szerûsítése. A célok között sze-
repel a szurkolótábor további
gyarapítása, a sportszeretõ
aszódiaknak családi program-
má tenni a vasárnap délutáno-
kat, a hazai mérkõzéseket. Lé-
nyeges változások lesznek a
tájékoztatásban, informatí-
vabb lesz a helyi médiákon, in-
terneten keresztül, több hír jut
elazérdeklõdõkhöz.

a mosodás sza-
vait idézem a Régi idõk
focijából: Kellegycsapat!

létrejött – szurkol-
junk együtt az aszódi labdarú-
gásért!

Hajrá, fiúk!Hajrá,Aszód!

„ ”
Június 20-án, a bajnoki

idényzáró találkozón
a Pest Megyei Labda-

rúgó Szövetség elnökhelyet-
tese átadta a játékosoknak a
bajnoki ezüstérmet, külön ki-
emelve az aszódi szurkolók

rész-
vételét a mérkõzéseken. Jól-
esett hallani dicsérõ szavait,
mellyel kifejezte sporttársi örö-
mét az aszódi labdarúgás fej-
lõdéseláttán.

Peller Gábor edzõ értékelé-
sében önkritikusan elismerte a
kezdeti hibákat, de sikeresnek,
eredményesnek ítélte a csapat
egész évi munkáját – külön ki-
emelve a csapat
egyik meghatározó játékosá-
nakegészévbennyújtottkiváló
játékát.

Fórizs

Sándor,

nagyszámú és sportszerû

Szabó Imre,

Peller Gábor edzõ is folytatja
munkáját.

*
Június 21-én, a bajnokság
befejezése után sor került a
megyei ifjúságiSzuperkupára.

www.aszodinfo.hu

Az Aszód FC ezüstérmesfelnõttcsapataésszakvezetõi

19sportsport

Hirdessen
az Aszódi
Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban
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58. AAN 59. Napszak 61. Zsé!
62. Vasút! 63. RTL Klubos
mûsorvezetõ.

1. Méter 2. Férfi-
név 3. Véres kezû császár 4.
Néma Dani! 5. Egye! 6. Nyávog-
ni kezd! 7. Nem bruttó 8. Spa-
nyol autójelzés 9. Elszáradt nö-
vény 10. Joó Gabriella 11. Erika
becézve 15. Sütemény 16. Mû-
vészi tánc 17. Origó 20. Kicsi-
nyítõ képzõ 23. El 27. Doktor
röv. 28. Nõi név 30. Vissza: ki-
csiny házikó 32. ... de Janeiro
33. Dosszié 36. Liter 38. Jód 39.
Nagyapám nagyapja 43. Ke-
resztül fon 44. Lapozni kezd!
48. Harapnivaló 51. Hiszékeny
52. Perszehogy! 54. Kártyalap
56. Római 1 57. Muzsika darab!
60. Személyes névmás 62. Pá-
ratlan süti! 64. Elfele! 65. Kén
66.Nitrogén.

Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-
lapon

augusztus 7-
ig.

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

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

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

*

*

„Köszönöm, amit látok:

a teremtett világot,

hogy még a rossz sem

céltalan;…”

(Vas István)

Vízszintes:1.Agondolatbe-

fejezõ része, zárt betû: L 12.
Nagyon öreg 13. Közepén nyes!
14. Shrek is ez 15. Kinyit 16.
Merész 18. Banán darab! 19.
Lányom gyereke 21. Tanuló ve-
zetõ 22. Vissza: állóvíz! 24. Idõ
jele25.Sugár jele26.Elhajít 29.
Rendben 31. Idõmérõ 34. Erre-
fele! 35. Újságot lapoz 37. Visító
hangot ad 39. Kozmosz 40. An-
gol sör 41. Vörös, németül 42.
Eszkábál 45. Volt 46. Észak 47.
Balhé azonos hangzói! 49. Félti!
50. Öntözõedény 53. Morze-
hang 55. Magyarországi folyó

Elõzõszámunkrejtvényének
megfejtése:

„Anagygondolatok
a szívbõl fakadnak.”

A Galga COOP Rt. utalványát
(Papföldi u. 9.), a

Fáma Könyvkereskedés utal-
Nagy Ágnes

ványát pedig
(Iskolau.1.)nyerte.

Mayer Ferenc-
né

Gratulálunk!
Anyereményeket

postánküldjükel.

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

AszódVárosÖnkormányzata

06-20-9749-850

2170Aszód,Szabadságtér9.
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