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Ahol templom állt... Újraállítani, de hol?
Emlékkeresztet szentelt a váci püspök Aláírásgyûjtés, közvélemény-kutatás
az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
a 48-as emlékmû jövõjérõl
Szeptember utolsó hetében megkezdték, aztán napokra félbehagyták a 48-as
emlékmû bontását. A szebb
napokat is látott vasbeton
oszlop emelés közben kettétört, mert annak idején
egybeöntötték a talapzattal.

Kovács Judit felvétele
Az alapításának 125. évfordulóját ünneplõ Aszódi Fiúnevelõ Intézet egyik kiemelkedõ
eseménye volt annak az emlékkeresztnek a felszentelése, melyet Dr. Beer Miklós váci megyés püspök végzett az intézeti
növendékek és a megjelent
aszódi hívek körében szeptember utolsó szombatján.
Az ünnepi szertartáson özv.
Kovács Istvánné nyugdíjas

tanítónõ ismertette a templom
felrobbantásának történetét.
Hosszú taps köszöntötte a kõkereszt adományozóit: Bátyi
Józsefet és feleségét, valamint
Terman Sándor romhányi kõfaragó mûvészt, aki a míves kimunkálásról gondoskodott. A
kõkereszt körüli térburkolat az
intézeti dolgozók felajánlásból
készült el.
-AKI-

Azóta alaposan megváltozott
a tér: kialakították a szemközt
épülõ Penny Markethez vezetõ
kanyarodósávot, ami középen
egy túlméretezett járdaszigetet
hozott létre. A kérdés most az:
itt helyezzék el a már a megtépázása elõtt is felújításra szoruló emlékmûvet, vagy másutt?

A Szóda Frakció aláírásgyûjtést kezdeményezett azért,
hogy a nemrég lebontott 48-as
emlékmûvet a korábbi helyén
állítsák vissza. Kvaka István
frakcióvezetõ elmondta: a képviselõ-testület tavaly áprilisban
egy tartózkodás mellett döntött arról, hogy az 1948-ban felállított emlékmûvet az épülõ
áruház közlekedési csomópontja miatt néhány méterrel
távolabb helyezzék, de a téren
maradjon. Idén az augusztus
27-i testületi ülésen Sztán
István polgármester új javaslatot terjesztett elõ,
amely szerint áthelyezése
(folytatás a 4. oldalon)

Nem a rasszizmusra, igen az egészséges életre
Országos sportrendezvények neves vendégek részvételével
A rasszizmus elleni küzdelem jegyében és a hatvan
éven felüli labdarúgók számára kiírt bajnokság egyik
állomásaként nemrégiben
két országos sportrendezvénynek adott otthont városunk.
Szeptember 19-én az MLSZ
Kisebbségi Bizottsága és
városunk közös rendezésében
az Aszód FC pályája dott otthont a „Futballal a rasszizmus

tott, az Afrikana Stars, a Polgári Alapítvány az Esélyekért
szervezet, valamint a Dunántúl és Nógrád megye csapatai)
indult. A vendégeket, köztük
Kisteleki Istvánt, az az MLSZ
elnökét, Kovács István fõtitkárt, Jámbor László szakmai
igazgatót és Pisont István volt
válogatott labdarúgót, az
egyiptomi VB-n bronzérmet
ellen” elnevezésû labdarúgó zet növendékeinek válogatott- szerzett U20-as válogatottunk
tornának, amelyen nyolc csa- ja, a Galgamente csapata, Tura szakmai segítõjét Sztán István
pat (az Aszódi Fiúnevelõ Inté- város csapata, a Cigányváloga(folytatás a 14. oldalon)
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Hitelfelvétel nélkül kigazdálkodható
A napirendek sokasága
és azok elhúzódó tárgyalása miatt a képviselõ-testület a szeptember 24-i ülést
követõen szeptember 30án folytatta munkáját. Az
alábbiakban a legfontosabb döntésekrõl olvashatnak.

Szeptember 24.
A pénzügyi válság, valamint
az egészségügy április 1-jén
életbe lépett új finanszírozási
rendszere (ami Aszód esetében
idén 4,7 millió Ft csökkenést jelent) a Rendelõintézet mûködését is negatívan befolyásolja.
Az intézményt üzemeltetõ
Medcenter Kft. az ellátás színvonalának emelésére tett lépései ellenére 30-40%-os árbevétel-csökkenést tapasztalt –
derült ki Dr. Gevorgján András
projektmenedzser és Perger
Zoltán gazdasági vezetõ beszámolójából, amit az önkormányzattal közös megoldás felkutatása érdekében kezdeményeztek. Az intézmény épületének
és infrastruktúrájának állapo-

ta válságos, folyamatosan
plusz forrásokat igényel.
(Tavaly közel 13 millió Ft-ot
költöttek rá, aminek nem sok a
látszatja: pl. csak egy kazánalkatrész cseréje 1,5 millió Ftba került.)
A Pénzügyi Bizottság a tájékoztató tudomásul vétele mellett javasolta, hogy a Medcenter
Kft. részletesen mutassa be a
hiány kezelésére eddig megtett
és tervezett intézkedéseit.
Ezek összegzésére Sándor
János ad-hoc bizottság felállítását javasolta, melynek rajta
kívül Rigó Lászlóné alpolgármester, valamint Dr. Bodó Zsolt
és Gyárfás Zsuzsa bizottsági
elnökök lettek a tagjai. Gyárfás
Zsuzsa egy megyei jogú város
példáját említve energiahatékonysági program indítását javasolta, ha ez a jóval kisebb
aszódi intézmény esetében is
eredményes lehet. Dr. Bodó
Zsolt az intézmény korábbi
igazgatójaként emlékeztetett
rá, hogy a pénzügyi megvonások miatt már 2004-ben is jelentõs gondokkal küzdöttek, de
a Rendelõintézet ellátási körze-

Bursa Hungarica
felsõoktatási ösztöndíjpályázat
Aszód idén is csatlakozik a
hátrányos helyzetû, felsõoktatási intézménybe felvételizõ diákokat ill. az ott tanuló hallgatókat támogató Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

A havi 2.500 Ft-tal járó támogatás elnyeréséhez az érintetteknek október 30-ig pályázatot kell benyújtaniuk. A feltételek városunk honlapján olvashatók.

tében mûködõ önkormányzatoktól nem kaptak segítséget.
Egy, az intézményt segítõ alapítványi háttér megteremtéséhez háromhavi tiszteletdíját
ajánlotta fel.

Problémák az IVS-sel
A testület tudomásul vette az
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával megbízott ad-hoc bizottság összegzõ
jelentését. A bizottság olyan hibákat és hiányosságokat is talált a dokumentumban, amelyekrõl a Bakilex Kft-t jóval az
IVS elfogadása elõtt tájékoztatták és kérték azok javítását,
pótlását. Ennek ellenére – az
önkormányzat jogi képviselõjének állásfoglalása szerint – az
önkormányzat 2008. november
27-i határozata az IVS elfogadásáról jogosulttá teszi a céget
a még ki nem fizetett 2,7 millió
Ft-ra. A Bakilex Kft. jogsértõnek tartja, hogy a képviselõ-testület csak kilenc hónappal késõbb vonta vissza az IVS elfogadásáról szóló határozatát, s
egyebek közt kifogásolja, hogy
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása milyen jogalapon vizsgálta a dokumentumot szerzõi
jogi szempontból. (Tavaly decemberben a Kistérségi Társulás észrevételezte, hogy az aszódi IVS több helyen más települések dokumentumaiból átemelt szövegrészeket tartalmaz.) Az IVS-re ugyanakkor
nagy szüksége van a városnak,
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ugyanis ennek hiányában nem
nyújthat be pályázatokat jelentõs fejlesztési forrásokra.
A 2,7 millió Ft kifizetését továbbra sem támogatja a képviselõ-testület, a helyzet tisztázására megbízták a polgármestert, hogy kérjen szakvéleményt a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácstól.
Az elõbbi ügy alakulása miatt a Bakilex Kft. a szigorú feltételek szerinti szerzõdés-módosítás és a felmondás alternatíváit ajánlotta fel a kistérségi
szociális pályázat tanácsadói
szerzõdésére vonatkozóan. A
grémium elfogadta a cég 30 napos felmondását, egyúttal megbízta a polgármestert a tanácsadó cég pótlásához szükséges
lépések megtételére. A projekt
II. fordulójának elõkészítéséhez három cégtõl kérnek be
ajánlatot. Ezután október 31-ig
meghosszabbították a projekt
tervezõi feladataira adott határidõt. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztására beérkezett ajánlatok alapján a Dr.
Kónya Ügyvédi Iroda nyerte el
a munkát nettó 700 ezer Ft-ért.

Forráshiány-kezelés
hitelfelvétel nélkül
Elfogadták a pénzügyi irodavezetõ II. negyedéves átcsoportosításra vonatkozó javaslatát.
Sztán István köszönetét fejezte
ki munkatársainak áldozatos
munkájukért, melynek eredményeként a város forráshiá-
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a város költségvetésének forráshiánya
nya hitelfelvétel nélkül kigazdálkodható.
Az iskolai védõnõi szolgálat
számára a Kossuth Lajos út 84.
szám alatti helyiség kialakításának összköltsége mintegy
hatmillió Ft, amit fedezethiány,
valamint az épület hosszú távon egyéb célú hasznosítása
miatt nem tud biztosítani a testület. Az általános iskolások védõnõi ellátásánál keletkezõ hiányt (9.160,- Ft/hó) december
végéig biztosítja a város.
A törvényi elõírásoknak
megfelelõen módosították a városi intézmények alapító okiratait, majd tudomásul vették a
Rákóczi úti iskola sportpályájának és védõkerítésének felújítására adott összegzést. Megbízták a polgármestert, hogy
tájékozódjon a pálya LEADER
ill. OLLÉ program keretében
történõ felújításának lehetõségeirõl.
Elfogadták a Cívis Pályázat
II. ütemének elbírálásáról szóló elõterjesztést. Errõl külön
cikkben olvashatnak.
A Dózsa György u. 20. szám
alatti ingatlan közterületi határán húzódó támfal ideiglenes
megtámasztására és újjáépítésére – a CÉDE-pályázat visszavonása mellett – vis maior pályázatot nyújt be a város. Az
ideiglenes megtámasztást az
Akvíz Kft. végezheti el 315 ezer
Ft-ért.
A TEUT pályázat elnyerése
nyomán kiírták az ajánlattételi
felhívást a Nyár u., a Szõlõ u., a
Berkes u., a Síklaki hegy, a
Majna-Nyárád-Osváth Gedeon
u. és a Malom köz útburkolatának felújítására.

A késõi órán még hátralévõ
napirendi pontok számára és a
további felelõsségteljes döntések szükségességére tekintettel a Szóda Frakció kérte a testületi ülés bezárását és szeptember 30-án történõ folytatását, amit egyhangúlag támogattak a képviselõk.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselõtestülete módosította a
Kbt. hatálya alá nem tartozó egyes közbeszerzési eljárások értékhatár alatti
beszerzések rendjére vonatkozó elõírásokat.

nek fizetésével is gond lenne.A
végrehajtási intézkedések viszszavonásával a grémium megbízta a polgármestert.
A testület hozzájárult a
Woodring Kft. iparterület-vásárlásával kapcsolatban a vételár négy részletben történõ
kiegyenlítéséhez, amennyiben
az elsõ részlet október 15-ig beérkezik az önkormányzat
számlájára.

Több hónapos elõkészítõ
munka eredményeként, az illetékes szakbizottságok javaslatainak figyelembevételével,
pontonkénti szavazással módosították a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyes
elõírásait, illetve meghatározták a feladatokat az ezen okiratokat elõkészítõ tervezõ számára. Kovács Beáta, a Kasib Kft.
szakértõje részletesen ismertette a dokumentumok elõzményeit és a kérdéses területekkel kapcsolatos javaslatait.
A tizenöt pontban lezajlott
szavazás értelmében pl. az
Evangélikus Gimnázium mögötti két, háromszög alakú in-

gatlan továbbra is zöldterület
besorolás alatt szerepel. A Profi
mögötti terület átmeneti, gazdasági-kereskedelmi besorolást kapott, az iparterület közlekedési rendjét újra kell gondolni. A Szabadság tér közlekedésének rendezésénél ismét
felvetõdött a körforgalom szükségessége, ehhez azonban ki
kellene szorítani a fõút városi
szakaszáról a kamionforgalmat, ugyanis a hosszú jármûvek Pest felõl nem tudnának
bekanyarodni Iklad irányába
az adott területen létesíthetõ
körforgalomban. A Szõlõ utca
végén lévõ mezõgazdasági területet lakóterületté, a lakóövezetbe ékelõdött Rákóczi úti
iskolát a jobb beépítési lehetõségek érdekében különleges területté sorolták át; a laktanya
területe továbbra is e kategóriában szerepel. A Bercsényi
utcában megszûnt játszótér
helyén legfeljebb hatlakásos
bérlakás is épülhetne.
Hat igen, két nem szavazat
mellett törölték Lukács Lajos
vállalkozónak a Tiszti Klub
bérletére vonatkozó, három
havi bérleti díjnak megfelelõ
óvadéki díj megfizetését. Erre
azért került sor, mert a bérlõ elmaradt a törlesztéssel, emiatt a
hivatal felmondta a bérleti
szerzõdést. A beadványt tevõ
Asztalos Tamás nem vitatta a
jogszerû intézkedést, ugyanakkor rámutatott: a jelen kondíciókkal az ismert gazdasági
helyzetben nem biztos, hogy találnának másik bérlõt, s így
nem csupán a bérleti díjtól esne
el az önkormányzat, hanem az
épület gondozásával, rezsijé-

Fentiek alapján tájékoztatjuk a helyi vállalkozásokat,
hogy Aszód Város honlapján a
300 ezer Ft érték feletti meghívásos közbeszerzési ajánlattételi felhívások is közzé lesznek téve, melyre ajánlatot lehet
beadni.

Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét arra, hogy az
elkészítendõ címlista összeállítása érdekében lehetõségük
van arra, hogy a vállalkozás
pontos nevét, email-címét
küldjék el az
aniko.apagyi@pmhaszod.hu

e-mail címre, hogy adandó alkalommal elektronikus formában is értesíteni tudjuk az önkormányzat által kiírt ajánlatételi felhívásokról.

Szeptember 30.
Módosították a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések
rendjének szabályzatát. A 300
ezer Ft értékhatár feletti ajánlatokat közzé kell tenni a költségvetési szerv honlapján. Az
erre vonatkozó ajánlattételi felhívások közzétételét lapunk
hasábjain is jelzi az önkormányzat.

Módosították a
település építészeti
dokumentumait
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Újabb tárgyalások
laktanya-ügyben
Sztán István polgármesternek a honvédelmi tárcánál történt tárgyalása nyomán tett
javaslatára a képviselõk megerõsítették a volt laktanya térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozó
határozatukat. Ezután – a város LEADER pályázatokon
való indulása érdekében – az
önkormányzat együttmûködési megállapodás megkötésérõl
döntött az Észak-Kelet Pest
Megyei LEADER Egyesülettel.
Tudomásul vették a képviselõk Kovács Tamás lemondását közbeszerzési bizottsági
tagságáról. Az új bizottsági tag
személyére a testület felkérése
alapján a polgármester ad javaslatot.
A polgármester arról tájékoztatta a képviselõket, hogy a
Tavasz utca útszélesítésével
kapcsolatban két telektulajdonossal nem sikerült megegyeznie a telekhányad térítésmentes átadásáról, ezért javasolta a
két érintett területrész ingatlanbecslését.
H. Sz.

Sztán István s.k.
polgármester
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Újraállítani, de hol?
Aláírásgyûjtés, közvélemény-kutatás a 48-as emlékmû jövõjérõl
(folytatás az 1. oldalról)

után az emlékoszlop túl közel
kerülne az úttesthez, és zavarná a csomópont átláthatóságát,
ezért az emlékmû római katolikus templom melletti újbóli
felállítását szorgalmazta. A testület a korábbi döntését nem
vonta vissza, de kimondta,
hogy az emlékmû újraállítása
elõtt kérjék ki a lakosság véleményét és esetleges további javaslatait.
A Szóda Frakció az
aszodinforum.eoldal.hu-n rovatot is indított, amiben az
aszódi polgárok elmondhatták
véleményüket: maradjon-e az
emlékmû a téren vagy kerüljön
új helyre. A frakció két tagja,

Kvaka István és Gyárfás
Zsuzsa azután döntöttek az
aláírásgyûjtés mellett, hogy az
aszod.hu-n megjelent a 48-as
emlékmûvel kapcsolatos felhívás, benne három lehetséges
helyszínt bemutató képekkel.
Szerintük ezek egyike a Szent
Imre utca végén lévõ üres területet sugallta egyedüli jó megoldásként. Az aláírásgyûjtés
eredményét az október 22-i testületi ülésen ismertetik.
A Szóda Frakció akciója nem
az egyetlen a 48-as emlékmû
ügyében: a polgármester néhány képviselõ támogatásával
közvélemény-kutatást indított,
hogy megtudják: az aszódiak

szerint a templom melletti terület megfelelõ helyszín lennee az emlékmû újraállítására.
(Állítólag akadt olyan aszódi
üzlet, ahol mindkét gyûjtõív
megtalálható volt.)
Az Aszódi Római Katolikus
Egyházközség Egyháztanácsa
eleinte ellenezte a templom
melletti terület beépítését,
mert a tér beépítése beszûkítené a misére autóval érkezõ hívõk parkolási lehetõségeit. A
módosított tervvázlat már hét
parkolóhely kialakítását is tartalmazta a tervezett emléktér
szélén. Lapzártánk elõtti ülésükön az Egyháztanács tagjai
egy tartózkodás mellett kimondták: támogatják az em-

Önkormányzati tájékoztató
a „Cívis” pályázat II. ütemérõl
Aszód Város Önkormányzat
képviselõ-testülete a civil társadalom erõsítése, a civil szervezetek, önszervezõdõ közösségek társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében az
Aszód város illetékességi területén mûködõ, bejegyzett civil
szervezetek vagy önszervezõdõ
közösségek támogatására
2009. II. félévében is lehetõséget nyújtott a „Civis” pályázat
keretében.
Civil szervezet megnevezése

A képviselõ-testület a pályázati kiírás II. ütemére beérkezett támogatási kérelmeket
összegezte és a civil szervezeteket, önszervezõdõ közösségeket az önkormányzat költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól
szóló 2/2008. (II. 12.) ÖR. 26. §ban foglaltak, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembevételével az alábbi összegû támogatásban részesítette:
Támogatási összeg

1. Nyugdíjasok és Idõskorúak
Érdekvédelmi Szervezete
2. Galgamenti Nyugállományú
Honvédõk Egyesülete
3. Nyugdíjas Klub – Hagyományõrzõ csoport
4. Aszódi Wado-ryu Karate Klub
5. Aszódi Szentháromság Egyházközösség
Alapítvány, Aszód
6. Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
Aszód Város Önkormányzat
a költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2008. (II.12.) ÖR
26. §-ban kimondta, hogy „az

40.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
60.000,- Ft
135.000,- Ft
100.000,- Ft

elszámolás megtörténtéig
újabb támogatás nem nyújtható”, melyre a pályázók figyelme a pályázati kiírásban felhívásra került. Erre tekintettel a

Képviselõ-testület nem nyújtott támogatást azon civil szervezetek részére, amelyek a
„Cívis” pályázat I. ütemében
kapott támogatási összeggel a
testületi ülésig nem számoltak
el.
Fentiekre tekintettel, a már
hivatkozott önkormányzati
rendeletben foglaltaknak
megfelelõen a „Civis” pályázat
II. ütemében támogatásban
nem részesülõ szervezetek:
+ Nyitott Kapu Mobil Art
Közhasznú Alapítvány,
+ Aszódi Cukorbetegek
Egyesülete,
+ Baráti közösség támogatási
kérelme a sport- és szabadidõpark építéséhez.

A Képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a 2010.
évi CÍVIS pályázat kiírásánál
pontosítsa a támogatás éves,
illetve ütem szerinti benyújthatóságának lehetõségét, s a téma tárgyalása során terjessze azt a testület elé.
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lékmû ottani felállítását,
amennyiben errõl dönt a képviselõ-testület. Tolmácsi Miklós,
az egyháztanács világi elnöke
elmondta: döntésükben az is
szerepet játszott, hogy az elhanyagolt terecske otthonosabbá
tételére nem látnak más lehetõséget. (A döntést az is motiválta, hogy az Egyháztanács
ülése elõtti vasárnapon misére
igyekvõk a lebontott ABC helyén bokáig érõ esõvízben voltak kénytelenek átgázolni.)
A csomópontot tervezõ cég
szerint az emlékmû közlekedésbiztonsági kockázatot jelent,
mert (a jelzõlámpa üzemszünete esetén) zavarja a fõutat keresztezõ autósok kilátását,
akik az elsõbbség megadása
után tudnak áthaladni a szemközti parkolóba ill. kikanyarodni a fõútra. (A már kialakított
kanyarodósáv ívét látva viszont sokan kételkednek abban, hogy egy nagyobb áruszállító kamion rá tud fordulni az
áruházhoz vezetõ egyenes útszakaszra – a szerk.) A kockázat miatt célszerû új helyszínen kialakítani a 48-as emlékhelyet, amire a Szent Imre és a
Széchenyi utcák találkozásánál lévõ üres terület látszik a
legalkalmasabbnak, mondta
Sztán István. Ezen kívül egyegy javaslat érkezett az emlékmû körforgalom melletti, a
Németh Pincészet mögötti, illetve a Petõfi Múzeum elõtti lejtõn történõ felállítására.
Az új emléktér templom melletti kialakítását Dajka József
vállalkozó fapadok, virágládák
és korlátok felajánlásával támogatná. Még folynak a tárgyalások, de a képviselõ-testület döntésétõl függõen az új tér
kialakítása várhatóan helyi cégek bevonásával történhet, a
szükséges összeget a Penny
Market kivitelezõ cége biztosítaná.
H. Sz.

Október 15-e és december 15-e között
újabb nyereményjáték a COOP-nál!!!
Fõdíj: 1 db 1 millió Ft értékû bankkártya
További nyeremények:
10db 100.000,-Ft értékû, 10db 50.000,-Ft és 20db 30.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány

A részleteket keresse a boltokban, valamint a COOP újságban.

AKCIÓ

AKCIÓ

október 15-tõl 31-ig

Finomliszt 1 kg COOP
Flóra margarin szögl.csészés 250g
Napraforgó étolaj Familla 1 l
Gyermelyi tészta 4 toj. tarhonya, copfocska 500g
Snickers szelet 51g
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l
Steffl sör üv. 0,5 l
Sió prém. Multivit. 100% PET 1 l
Olympos 1,5 l mandarinital, v. s.répa-narancs
Theodora ásványv. Dús,v. mentes PET 1,5 l

79,-Ft
399,-Ft
Tchibo Fam. Kávé õr. 250g
199,-Ft
1499,-Ft
Ariel m.por komp. mount.spring 2kg
259,-Ft
Biopon mpor cseresznyevirág komp. 2kg 1199,-Ft
249,-Ft
1199,-Ft
Silan öblítõ 3 x 1 l fehér,v. fresh breeze
99,-Ft
179,-Ft
COOP félzsíros túró 250g
145,-Ft+ü. COOP friss tej dob. 2,8% 1 l
149,-Ft
145,-Ft+ü. UHT tej 1,5 % Euromilk, v. Madeta
119,-Ft
299,-Ft Kométa Mindennap F. sajtos párizsi
1249,-Ft/kg
199,-Ft Medve sajt natúr 8 cikkelyes 200g
259,-Ft
89,-Ft Surjány Miklós kolbász
999,-Ft/kg

A felsorolt akció nem teljeskörû, számos egyéb akciós termékkel
és hétvégi SZUPER AKCIÓKKAL várjuk kedves Vásárlóinkat!

AKCIÓ

OKTÓBERI SZUPER HÉTVÉGE október 30-31.

Eduscho Dupla õrölt kávé 250g
Kozel sör dobozos 0,5 l

379,-Ft
149,-Ft

Mlekpol trappista sajt
Kométa Bécsi virsli

AKCIÓ

799,-Ft/kg
1299,-Ft/kg
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LEADER-pályázat, négyes tengely
Négy aszódi civil szervezet városi célok megvalósítására pályázna
Az Észak-Kelet-Pest
Megyei LEADER Egyesület
a Vidékfejlesztési Program
keretében október 1-je és
30-a között megnyitotta a
„négyes tengely” elnevezésû pályázati lehetõséget,
amelyen az önkormányzat
közremûködésével helyi
civil szervezetek vehetnek
részt – tájékoztatott lapzártánk után Sztán István polgármester. A szûkös határidõ miatt, a polgármester
felkérésére négy aszódi civil szervezet vállalta az
együttmûködést.
A jelenleg a GAMESZ udvarán tárolt Niké-szobor visszaállításának lehetõségére az
Aszód Városért Alapítvány pályázik. Az Aszód Ifjúságért Alapítvány nyertes pályázata esetén egy teljes játszótér kerülhet
a Horváth István u. és a Falujá-

rók úti lakótelep találkozásánál álló, jelenleg nem minõsített játszótér helyére. Az Evangélikus Gimnázium mögötti területen Szabadidõpark létesülne; az erre vonatkozó pályázat
beadását a Városi Nyugdíjas
Egyesület vállalta fel. Ugyanakkor lakossági kezdeményezés is folyamatban van e terület
fásítására, ezért ott azzal párhuzamban létesítenének egy
több generáció pihenését szolgáló parkot padokkal, szabadtéri játszóeszközökkel, grundfoci pályával.
A negyedik pályázat a piac
kibõvítését, ezen belül a tetõszerkezet, a padlózat és a padok
felújítását, valamint tároló- és
mellékhelyiségek kialakítását
célozza. Ennek megvalósítását
a polgármester egy nonprofit
városi szervezet létrehozásában látja. Ha ez akadályokba
ütközne, a Galgamenti Nyug-

állományú Honvédõk Egyesülete adja be a pályázatot.
A pályázatok beadásához a
képviselõ-testület hozzájárulása szükséges az érintett területek átadásával. Lapzártánkig a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott
a témával. Odler Zsolt, a bizottság elnöke elmondta: elvi hozzájárulásukat adták az elképzelésekhez, ugyanakkor az elsõ
tárgyalás során hiányolták a
részletes dokumentációt, a terveket és a költségvetést. A bizottság lapunk nyomdába adása után ismét napirendre tûzi a
pályázati lehetõségek ügyét.
A fentieken kívül Aszód kistérségi feladatellátása keretében, a sporttevékenységek fejlesztése érdekében Sztán
István egy kistérségi futsal mûfüves pálya elkészítéséhez kérte a LEADER Egyesület támogatását. A Városi Nyugdíjas
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Egyesület fennállásának 30
éves évfordulója megünneplésére és az Európai Polgárok
Napja megrendezésére is e pályázati forrásból szeretnének
támogatást elnyerni.
Az említett pályázatok sikerét remélhetõleg nem hátráltatja a szûkös határidõ. Az
Észak-Kelet-Pest Megyei
LEADER Egyesület honlapján
(www.pestileader.hu) megtalálhatók a négyes, valamint a novemberben (ugyancsak egy hónapra) megnyíló hármas tengely intézkedéscsomagok kiírásai. A program fennállása óta
eddig kevés aszódi pályázat
nyert (az október 14-én közzétett nyertesek között pedig egy
sincs). A mikro- és kisvállalkozások számára is lehetõség nyílik pl. eszközbeszerzésre, felújításra pályázni, érdemes körülnézni a szervezet honlapján.

regionális
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A Többcélú Társulás Tanácsa
szeptember 23-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a Társulás 2009. I. félévi pénzügyi
beszámolóját, amely szerint
a Társulás éves költségvetésének fõösszege közel 178
millió Ft. Ebbõl az állami
költségvetésbõl származó
normatív támogatás 102 millió Ft, a társult önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt feladatokhoz 19
millió Ft, az egyéb támogatás értékû bevétel 37 millió
Ft. A bevételek és kiadások
teljesülése idõarányos.
A befolyt bevételekbõl a
Kartal–Verseg közoktatási
intézményfenntartó társulás 9,2 millió, az Iklad–Domony közoktatási intézményfenntartó társulás 4
millió, az aszódi székhelyû
szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás
15,6 millió Ft-ot használhatott fel. A Pedagógiai Szakszolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási,
logopédiai és gyógytestneve-

Állatorvosi
ügyelet
Október 23-24-25.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
Október 31-november 1.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
November 7-8.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
November 14-15.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
November 21-22.:
Dr. Hajdú Pál
Galgahévíz, Fõ út 84.
Tel.: 06-30-475-1739

lési feladatai kiadásainak
összege 24,3 millió Ft, a társult önkormányzatok egyéb
közös feladatai ellátására a
Társulás 16,8 millió Ft-ot
fordított, segítve ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
A Tanács döntött a Kistérségi Iroda és a Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának és szervezeti és mûködési szabályzatának módosításáról, tájékozatót hallgatott meg Ladosné Hajdu
Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezõtõl az „Út a
munkához” program keretében végzett tevékenységérõl.
A Pedagógiai Szakszolgálat szeptembertõl iskolapszichológus alkalmazására kapott pályázati forrásból lehetõséget, míg az eszközbeszerzési pályázat keretében
pszichológiai teszteket igényelt.
Ugyancsak eredményesen
pályázott a Társulás a komplex kistérségi kulturális napok megrendezésére.

Szomszédolás
Kistérségi
Kulturális Napok
Az Aszódi kistérség mind a
9 települése gazdag szellemi
örökség birtokosa, gondos
ápolója, így a rendezvénysorozatunk célja egymás szokásainak, hagyományainak,
kulturális értékeinek megismerésén keresztül a „szomszédsági” kapcsolatok mélyítése.
Az egyes települések mûvészei, mûvészeti és hagyományõrzõ csoportjai saját településükön házigazdaként
szerepelnek, másutt viszont
településük „követeként”
mutatkoznak be, felvillantva mindazt, amit értéknek,
maradandónak vélnek.
Terveink szerint minden
alkalommal más település

látja vendégül a többi település kulturális örökségét és a
jelen tudását reprezentáló –
alkalmanként változó, a helyi érdeklõdést szem elõtt
tartó – programot.
A kistérségi közösségben
való együttgondolkodás,
egymás megismerése mellett számos értéket közvetíthet a sorozat, elsõsorban a
helyben dolgozó, alkotó mûvészek, mûvészeti csoportok
munkájának elismerését, a
hagyományok továbbörökítésének fontosságát.
A kistérségben dolgozó
közmûvelõdési szakemberek javaslatai alapján áll öszsze a kínálati lista, amelybõl
a települések képviselõivel
egyeztetve alakul ki az adott
településen a bemutató végleges mûsora. Csak olyan
mûsorszámok, olyan szereplõk kerülhetnek be a sorozatba, akiket a helyiek szívesen fogadnak, ugyanakkor
reprezentálják a vendégek
sokszínû tehetségét.
A tervezett idõpontok: október 23. Aszód, november
22. Tura, január: Galgahévíz, Bag és Iklad, március:
Domony és Kartal, április:
Hévízgyörk.
Reményeink szerint a tradícióteremtõnek szánt események baráti találkozók,
valódi szomszédolások lesznek. A „szomszédolás” jeles
pillanatairól felvételek készülnek, melyek részint a
helyi televízióban, részint
szerkesztett DVD-n lesznek
megtekinthetõk.
*
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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Ki Mit Tud?
az AFI-ban
Tervezett éves program
keretében, a társintézmények részvételével sajátos
Ki Mit Tud? volt az aszódi
Javítóintézetben a debreceni, a rákospalotai javítóintézetek, valamint az esztergomi, a kalocsai és a zalaegerszegi gyermekotthonok felnõtt dolgozóinak
részvételével.
Herr Piroska könyvtárosmûvelõdésszervezõ elmondta:
mûfaji megkötés nélkül hívták
meg a szereplést vállaló intézeti dolgozókat. Már eddig is
többször találkoztak velük, de
mint a fiatalok kísérõiként. Az
itteni szervezõk arra gondoltak, hogy a nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó szakemberek bizonyára szívesen megnyílnának mások elõtt is a pódiumon. A magasra emelt mérce elérése érdekében csak egy
díjat tûztek ki, így szorítva a
szereplõket az igazán színvonalas bemutatók vállalására.
A kezdeményezés nem várt
sikert hozott. Az egész délelõttöt kitöltõ rendezvényen profi
színészeket is meghazudtoló
produkciókat láthattunk: versmondásban, komolyzenei feldolgozású hegedûszólóban, gitárral kísért énekben, népzenében, vidám, és népi táncos jelenetekben. A várakozással
ellentétben jóval több férfi szerepelt, mint nõ.
Délre végül megszületett az
AFI Sztár. A nézõk szavazataival: A kalocsai kertõk alatt
címû produkció lett a gyõztes.
A táncosok véleménye szerint a
gyönyörûen, kézzel hímzett
kalocsai népviseletük és a néphagyomány ihlette tánc volt a
sikerük titka.
-AKI-

8

Törvényes...
Nagy a különbség aközött,
hogy valami törvényes vagy
igazságos. A bíróságon sem az
igazunkat kell bizonygatni, hanem a tényeket kell bemutatni,
és sajnos senkit nem érdekel
rajtunk kívül, hogy mi is az
igazság, hogy mi az, ami nekünk a legjobban fáj.
De miért is hozom fel ezt a
gondolatot? Mondhatjuk, hogy
ez minket nem érint, nekünk
nincs ügyünk. Pedig van, nap
mint nap. Említenék egy-két
példát: szelektív hulladék tárolók. Nem nagy ügy. A város
döntött, és egy-két családi ház
bejárata, vagy egy-két zöld területünk, ami amúgy is vészesen fogy, szemétteleppé vált. A
szelektíven gyûjtött hulladék,
ha már nem fér a tárolóba
(üveg – üvegtörmelék, papír,
mûanyag palack) mind-mind a
tároló környezetét „ékesíti”,
vagy a szél szárnyán a környezõ fáknak, bokroknak válik díszévé.
Egy másik példa a 48-as emlékmû. A város egy multi cég
kedvéért, „lerombolta” azt, illetve lebontotta, hogy másutt, a
fõúttól, az õseink által megépí-

Repedezõ falak

tett helytõl távol újraépítse. Hol
vannak ilyenkor a városfejlesztés, a kulturális örökségünkért
felelõs csoportok, bizottságok?
Azt hiszem, hogy mindenki
érzi, hogy csak azért mert törvényes, még nem feltétlen igazságos. Pedig lehet másképp is.
A park esetén, megkeresni az
érintett lakosokat például egy
címre szóló levélben.
Döntöttek,törvényesen,csak
minket hagytak ki belõle.
Egy régebbi cikkemben arról
írtam, hogy szeretnénk rendbe
szedni környezetünket, a Fesztivál tér melletti zöld területet.
Azóta leadtam az önkormányzathoz, közel 4 hónapja, egy tanulmányt, amit hiánypótlásra
visszaadtak és kérték, hogy készítsek pollenvizsgálatot a tervezett ültetendõ fákról, készítsek látványtervet, valamint
gyûjtsek aláírást a környéken
élõ lakóktól. Ezeket pótolva az
elmúlt hónapban újra leadtam
a tervezetet, bízva a kedvezõ elbírálásban. Soha nem szabad
feladni, hisz a jó ügy megérdemli a kitartást.
Tisztelettel:
Fischl László

Az alábbi levelet a Széchenyi út lakói Tóth Gábor
országgyûlési képviselõnek címezték, de lapunknak is megküldték:
„Kérelemmel fordulunk Önhöz az aszódi Széchenyi út jelentõsen megromlott, balesetveszélyessé vált állapotának
ügyében.
Széchenyi út 13 szám elõtti
szakaszon, az úttesten elhelyezkedõ csatornafedél elõtt és
után nagymértékben megsülylyedt az úttest, valamint az aszfalt melletti padka terület. Ennek következtében ha a teherautók belemennek a gödörbe,
azzal olyan erõs hang- és erõhatást váltanak ki, hogy az
mind a fülünknek, mind teljes
környezetünknek elviselhetetlen. Ha benn tartózkodunk a
lakásban és esetleg a zuhogást
nem érzékeljük, akkor a remegõ falak jelzik számunkra, hogy
ismét elment egy teherautó a
ház elõtt. A megnövekedett teherautó-forgalomnak köszönhetõen ezt az élményt élvezhetjük kora hajnaltól késõ estig.
Lakásainkban a falak megre-

Faültetés lakossági összefogással
Árokmélyítést és -tisztítást is végeztek az iparterületen
Október 10-én lakossági
összefogással 120 fûzfát telepítettek az Iparos u. és a
Berkes u. mögötti területen. A magas talajvízszint
miatt várhatóan hamar
megerõsödõ facsemetéket
az OK-Bor Kft. szállította
30 ezer Ft kedvezménnyel.
A képviselõ-testület által
korábban biztosított keretbõl
elkészült egy vizesárok, a Céhmester u. és Iparos u. mentén
megtörtént az átereszek kitakarítása és az árkok mélyítése.
Az októberi esõzések mutatják,

hogy mindez még nem elegen- hasznú Nonprofit Kft. 250 ezer
dõ, a munkát folytatni kell a Ft-ot biztosít.
rossz vízelvezetéssel rendelkeH. Sz.
zõ területen. Ehhez az AszódGalgamácsa-Iklad KörnyezetKovács István felvételei
védelmének Javításáért Köz-
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pedeztek, a pihenés lehetõsége
kizárt.
A rutinosabb teherautó-sofõrök megpróbálják kikerülni a
gödröt, és áthúzódnak a szembejövõ sávba, ez azonban az
éles és beláthatatlan kanyar,
valamint a sávok nem megfelelõ szélessége miatt rendkívül
balesetveszélyes. (A kanyar
szélesítésére, átépítésére már 8
évvel ezelõtt ígéretet kaptunk a
polgármesteri hivataltól. Azóta
sem történt semmi elõrelépés
az ügyben.) Csak az Isteni
gondviselésnek köszönhetõ,
hogy emiatt még nem történt
tragikus emberéletet követelõ
baleset.
Amennyiben ez a szakasz így
marad, a probléma nem oldódik meg, és télen e problémák
mellett még csúszóssá is válik,
azzal a sorsot hívják ki maguk
ellen a felelõsök! Mert elõre borítékolható a tragédia.
Kérjük Önt, szíveskedjen
problémánkat kivizsgálni, kivizsgáltatni, az útszakaszt még
a tél beállta elõtt megjavíttatni.
Közbenjárását elõre is köszönjük.
A Széchenyi út lakói
*
Iklad, Kartal és Aszód polgármesterei az év elején közös
levélben kérték a szaktárcától
az utak mielõbbi felújítását. A
levél hatására a PEMÁK csak
részlegesen oldotta meg a problémákat. Sztán István polgármester az ügyben egyeztetett
Tóth Gábor országgyûlési képviselõvel, de azt furcsállja, hogy
õt nem keresték meg a Széchenyi úti lakók, holott bármikor
várja a lakossági jelzéseket,
észrevételeket.
Mint elmondta: az úthibák
kijavítása mellett, a balesetveszély csökkentésére valóban
célszerû lenne kiszélesíteni a
Széchenyi úti kanyarulatot,
ehhez azonban a városnak meg
kell vásárolnia egy ottani üres
ingatlant.
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HITELLEHETÕSÉGEK
A TURAI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL
Takarékszövetkezetünknél 2009
november 01-tõl új termékként kerül
bevezetésre a forint alapú
ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL.

AKCIÓS FOGYASZTÁSI HITEL
Az akció 2009. november 1-tõl december 31-ig tart. A hitel
összege ingatlanfedezet nélkül akár 1.500.000,-Ft is lehet.
Kamat: évi, változó 17%. THM: 1.000.000,-Ft hitelösszegre,
60 hóra, havi egyenletes törlesztéssel 22,76%; törlesztõrészlet
25.918,-Ft (Nem akciós termékünknél a THM: 24,02%.)
De még ennél is kedvezõbb lehet, amennyiban Ön
vagy adóstársa a Takarékszövetkezetnél lakossági
bankszámlával rendelkezik, vagy a számlanyitás
a szerzõdéskötésig megtörténik és arra havonta rendszeres
munkabér jóváírás érkezik vagy érkezni fog, és a kölcsön
törlesztése ezen számláról teljesül.
Ekkor a kamat évi, változó 15%
THM: 1.000.000,-Ft hitelösszegre, 60 hóra,
havi egyenletes törlesztéssel 20,29%; törlesztõrészlet
24.821,-Ft. (Nem akciós termékünknél a THM: 24,02%.)

Ezen hitelkonstrukciót azok részére
ajánljuk, akik szeretnék egy hitellé
alakítani – akár több hitelintézettel
szemben – fennálló hiteltartozásaikat.

A hitel kamata: évi, változó 11,5%
Kezelési költség: évi 1,5 %
THM: 5.000.000,-Ft hitelösszegre, 240 hóra, havi egyenletes
törlesztéssel 14,41%.

TÁMOGATOTT HITEL
Továbbá tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy ismét
lehetõség nyílik támogatott lakáscélú hitel
igénybevételére a fiataloknak, valamint a
többgyermekes családoknak, új lakás vásárlásra,
építésre és meglévõ lakás korszerûsítésére.
A Turai Takarékszövetkezet
2009. november 1-tõl vezeti be ezen termékeit.
Kérjük, érdeklõdjön kirendelségeinknél!

Turai Takarékszövetkezet Tura, Bartók tér 21. Tel.: 28/466-711 * Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251
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„Az igazi
n é p m û ve l é s
nem maradhat
meg a népmûvelés iskolás
ténykedésénél.
Csak ismereteket közölni nem elég. Az igazi
cél a jellem nevelése, az, hogy
mindezzel a gyermek- s ifjúkorban felserkentett képességeket
úgy fejlesszük tovább, hogy az
ifjú tudjon magának nemes
eszményeket kitûzni, és azokért egy egész életen át lelkesedni és dolgozni.

Egy kis nyelvelés:
Feliratok üde bája

A fõváros szélén található
hatalmas bevásárlóközpont
egyik részében az alábbi vevõcsalogató felirat csábítgatja a
potenciális vásárlót: Molett nõi
divatáru. Alatta a kiegészítés:
Blúzok, nadrágok, kosztümök,
toppok. Ebben a bevásárlóközpontban az árusok túlnyomó
többsége nagyon-nagyon meszszirõl van itt. Semmi meglepõ
nem lenne, ha ezt a feliratot õk
„követték volna el”! De történetesen ez a kis bolt egy magyar vállalkozás üzemeltetésében mûködik. Mégis hibás a
A nép szikla, amelyre egy felirat. Ráadásul nem is egy
nemzet élete biztosan épül... helyen.
Minden nép annyit ér, amennyi
értéket ki tud magából termelKezdjük az elején! Az, hogy
ni. S addig él, amíg életét a saját nõi divatáru, teljesen rendben
erejével tudja táplálni.”
van. Még a szokásos hibát sem
(Márton Áron, 1933) követték el, vagyis helyesen, rövid u-val írták a szó végét. Mert
bizony áru =
/ árú. A háromtagú
felirat elsõ szava azonban semmiképpen sem illik bele a tájékoztató szövegbe, mert a divatáru szó élettelen dologra utaló
fogalmi megnevezés, a molett
jelzõ viszont élõlényekkel, szeSzeretettel meghívjuk Önö- mélyekkel, elsõsorban nõkkel
ket a megalakulásának 15. év- kapcsolatban használatos
fordulóját ünneplõ Nagycsalá- jelzõ. Ez található róla a Madosok Aszódi Egyesületének gyar értelmezõ kéziszótárban:
Báljára, amelyet november 14- „Telt idomú, kövérkés <nõ>.”
én 18:00-tól tartunk a volt Tisz- Nyilvánvalóan olyan üzletrõl
ti Klubban. Belépõ: 4.000,- Ft. tájékoztat a felirat, ahol molett,
Muzsikál: Csepeli Balázs. Ün- vagyis telt idomú hölgyek találnepi mûsor, zene, tánc! Jegy- hatnak számukra alkalmas ruvásárlás: 06-70-533-4269 vagy hafélét. A szöveg eredeti jelen06-30-997-6461.
tése szerint – s ebbe semmit
sem kell belemagyarázni – viszont éppen a bolt molett.
Csak sajnos a kiegészítõ felirat sem helyes. A „blúzok, nadrágok, kosztümök” felsorolás

Nagycsaládosok
Bálja

Meditáció

hibátlan, ám az õket követõ
utolsó szó, a toppok már ismét
helytelen.
A top viszonylag új szó nyelvhasználatunkban. Internetes
oldalakon olvashatunk ilyen
listákról Top 10; Top 12; Top 24
stb., amelyek arról tájékoztatnak bennünket, hogy egy-egy
kategóriában – zene, divat, mûvészeti ágak – milyen alkotások
vezetik a népszerûségi listát,
melyek a legkedveltebbek.
Ugyanakkor a top szó nõi ruhadarabot is jelent. Nem túlságosan régen használatos ez a jelentés sem nyelvünkben. A
Magyar értelmezõ kéziszótár
két jelentést ad meg: 1.
„Vminek legfelsõ foka, szintje,
csúcsa. ~on van vki: legfölül
van.” 2. „Ruha. A felsõtestre simuló, rövid, pántos nõi ruhadarab. Felsõrész.” Megtudhatjuk még azt is a szótárból, hogy
angol eredetû, de nemzetközi
szónak tekinthetjük nyelvünkben, mert közvetlen átadó nyelvet nem tudunk megnevezni. S
ha valaki ismeri is ezt a ruhadarabot, azt is tudja, hogy elsõsorban a jó ízlést szolgáló takaró funkciója van a merészebb
dekoltázst megvalósító nõi felsõruházat ellensúlyozására.
Az üzlet feliratának ebben a
részében tehát ilyen ruhadarabokról van szó, s a két p-vel való
írása (toppok) semmiképpen
sem fogadható el.
S hogy mennyire újkeletûek
ezek a szavak nyelvünkben, mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy a Magyar értelmezõ kéziszótár 1972-ben megjelent alapkiadásában három címszó is

Jelentkezni telefonon vagy
e-mailben lehet
(06-20-489-4791)
A meditációkról bõvebben itt
olvashatsz: www.csathveronika.hu

szerepel ebben a formában, de
egyik sem ebben a két jelentésben. (A mai szótár viszont már
az 1972-es jelentéseket nem
tartalmazza!) Talán az sem véletlen, hogy sem az Akadémiai
Kiadó Helyesírási kéziszótárában, sem pedig a Szathmári
István szerkesztette Nagy magyar helyesírási szótárban
(Szalay Könyvkiadó) nem szerepel. Megtalálható viszont a
kifogástalan (rikábban kifogástalanul) jelentésû tipp-topp
szó, amely viszont minden további nélkül lehet az indokolatlan betûkettõzések kiváltó oka.
S hogy egy kicsit a feliratok
üde bája is igazán érvényesülhessen, hadd vegyek egy példát
saját házunk tájáról is: az Aszódi Tükör 2009. januári számának címlapján ez a felirat jelent
meg: Nõtlen Tiszti Szálló. Ez
az intézmény olyan katonaszemélyek elhelyezésére szolgált,
akik nem kaphattak lakást,
mert nem rendelkeztek családdal – nõtlenek voltak – vagy
messzebbrõl helyeztettek ide,
esetleg átmeneti feladattal. Az
még vita tárgyát képezheti,
hogy tiszti szálló-t vagy tisztiszálló-t formában kellene-e írnunk az intézménynév végét,
ha önállóan használnánk. Viszont mindenképpen nõtlentiszti-nek kellene írnunk az
intézménynév elejét, mert nem
a szálló nõtlen, hanem azok
voltak nõtlenek, akik benne
laktak. De a Tükörben megjelent íráskép nem ezt közli
velünk.
-g -l

Gödöllõn a Shanti Jóga Stúdióban
péntekenként 18-19 óra között.
(Kérlek, a pontos idõpontokat mindig nézd meg a honlapon.)

Kartalon a Kristály Házban
megfelelõ számú jelentkezõ esetén októbertõl
szerdánként 18-19 óráig.
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

Duo-Ász Könyvelõ Iroda

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

Vállalja egyéni és társas vállalkozások,
alapítványok teljes körû könyvelését,
Tb, munkaügyi ügyintézését.
Iroda által teljes körû APEH, Tb elõtti képviselet.
Igénye van naprakész jogszabálykövetésre, megbízható
tájékoztatásra?
Gyors, pontos, precíz munka. Hívjon bizalommal!

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Noskóné Anita

06-30-682-1961

Minden nap 8.00.-14.00-ig

férfi-nõi

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

Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30
Pénteken: 15.00-19.30

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

Megérkeztek az új

Heavy Tools és Sherpa
õszi-téli modellek!
zippes felsõk,
kapucnis felsõk,
pólók,
nadrágok,
átmeneti kabátok
sapkák
hátizsákok

Svájci bicskák és kések:
Victorinox, Spyderco, Coldsteel
weboldalunk:
www.kaland-tura.hu
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Jogi tanácsok Az ingatlan adás-vételrõl
Újonnan induló rovatunkban olyan általános, a mindennapokban elõforduló jogi kérdésekrõl esik szó, melyek a
hétköznapi embert is érintik, foglalkoztatják. Gyakorló
jogászként, egy ügyvédi iroda munkatársaként több esetben tapasztaltam, hogy az átlagember tájékozatlan alapvetõ jogintézmények tekintetében és bizonytalan azok alkalmazásában. Ezen a bizonytalanságon szeretnék enyhíteni.
Elsõ témám az egyik leggyakrabban alkalmazott, majdnem
minden ember életében elõforduló jogintézmény: az ingatlan
adásvételi szerzõdés, amelyet
jogrendszerünkben sokkal részletesebben szabályoztak, mint az
ingó adásvételi kontraktusokat.
Az ingatlan adásvételi szerzõdés
érvényességéhez – szemben az
ingóéval – annak írásba foglalása
szükséges, a tulajdonjog átruházásához pedig a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásban
történõ átvezetése is elengedhetetlen. Az ingatlan-nyilvántartási törvény értelmében a tulajdonjog bejegyzésének alapjául
csak közokirat vagy ügyvéd által
ellenjegyzett magánokirat szolgálhat; ebben az esetben a földhivatalok elõtti eljárásban a jogi
képviselet is kötelezõ. Nagyon
fontos szabály, hogy bár az okirat
megszerkesztésével és a földhivatali ügyintézéssel megbízott
ügyvédet – mivel annak megbízási díját leggyakrabban õ fizeti –
általában a vevõ választja ki,
azonban az mindkét fél érdekeit
képviseli.
Az adásvételi szerzõdés alapján a vevõ fõkötelezettsége a vételár megfizetése, míg az eladóé a
tulajdon átruházása és az ingatlan birtokbaadása. Mivel az ingatlanok ára a jövedelmi viszonyokhoz mérten legtöbbször
rendkívül magas, ezért az esetek
csekély részében történik egyösszegû vételárfizetés. Jellemzõbb a részletfizetés, azon belül
pedig a banki hitel útján történõ
teljesítés. A vevõ vételi szándékának jeléül – elsõ részletként –
az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg foglalót szokott
átadni, melynek összege jellemzõen a vételár 10 %-a. A foglaló
jogi természete szerint, amenynyiben a szerzõdést teljesítik, a
foglaló összege a vételárba beleszámít. Ha a szerzõdés egyik félnek sem, vagy mindkét félnek
felróható okból szûnik meg, a

foglaló visszajár. Azonban a foglaló jelentõsége abban rejlik,
hogy a szerzõdés meghiúsulásáért felelõs személy az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
Fontos megjegyezni, hogy a foglaló vagy maga az egész vételár
ügyvédi letét útján is teljesíthetõ.
Az ügyvédi letét intézménye
mindkét fél számára elõnyös,
mivel az átadott összeget az
ügyvéd letéti számlára helyezi, és
azt a letéti szerzõdésbe foglalt
feltételek teljesülése esetén adja
ki, így nem fordulhat elõ pl. az az
eset, hogy az eladó a foglaló öszszegével „eltûnik”.
Az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntarthatja. Ez a lehetõség a látszat
ellenére kétirányú biztosíték.
Egyrészt garantálja az eladó felé,
hogy a vevõ csak akkor válhat tulajdonossá, ha az eladó részére a
vételárat maradéktalanul megfizette, ugyanakkor védi a vevõ érdekeit is, méghozzá az ingatlannyilvántartás eszközeivel. A tulajdonjog fenntartással történõ
eladás ténye ugyanis az ingatlan
tulajdoni lapjára feljegyezhetõ,
az ott „teherként” jelenik meg,
vagyis az azt követõ kérelmeket
„ütközteti”. Pl. ez kizárja annak
lehetõségét, hogy az ingatlan „lefoglalózását” követõen az eladó
„megterhelje” az ingatlant. Tulajdonjog fenntartással történõ
eladás esetén a vevõ tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát az eladó külön
íven szerkesztett nyilatkozatában adja meg. Elterjedt gyakorlat, hogy ezt a nyilatkozatot az eladó már az adásvételi szerzõdés
aláírásakor ügyvédi letétbe helyezi, ezzel elkerülhetõ az eladó
késõbbi olyan visszaélése, hogy a
vételár teljes kiegyenlítése után
nem adja meg a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
Fontos megjegyezni, hogy bár
az ingatlan tulajdoni lapjáról melyet a vevõ bármikor megtekinthet – sok információ meg-

tudható, ettõl függetlenül az eladó köteles a vevõt az ingatlan lényeges tulajdonságairól, különösen az azzal kapcsolatos jogokról
és terhekrõl tájékoztatni, és
helytállási kötelezettség terheli,
hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a vevõ
tulajdonszerzését akadályozza,
vagy tulajdonjogát korlátozza
(jogszavatosság), illetõleg azért,
hogy az ingatlan megfelel a szerzõdésben illetõleg jogszabályban
meghatározott feltételeknek
(kellékszavatosság).
Míg az adásvételi szerzõdés
alapján a vevõ fõkötelezettsége
„pusztán” a vételár megfizetése,
az eladó fõkötelezettsége a tulajdonjog átruházásán kívül az ingatlan birtokba adására is kiterjed. A birtokbaadásra leggyakrabban a vételár teljes kiegyenlítésével kerül sor, melynek alkalmával a felek birtokbaadási jegyzõkönyvet vesznek fel. Ebben
szükséges rögzíteni a mérõórák
állásait, valamint az eladó által

esetlegesen otthagyott ingóságokat. A birtokbaadáskor az eladó
átadja a vevõ részére a közüzemi
díjak és esetlegesen a közös költség tekintetében kiállított „nullás igazolásokat”.
Mindkét fél esetében elõfordulhat, hogy a maga kötelmével
késedelembe esik. Ezen esetekre
érdemes a szerzõdésben a kamat
és a kötbér kikötése. Kötbér kikötésével az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy abban az esetben, ha az ingatlan birtokba adásával késedelembe esik, akkor a
vevõ részére meghatározott
pénzösszeget fizet. Ezt leginkább
a késedelemmel érintett napokra meghatározott összegben
szokták meghatározni (pl. napi
5.000,- Ft). A vevõ fizetési késedelmére a felek kamatot köthetnek ki, mely meghatározható
konkrét összegben vagy százalékos arányban is.
Dr. Leitli Norbert
leitli.norbert@gmail.co
Tel.: 06-70-509-4587

Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Halak 10 %
kedvezménnyel!
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Október 23. 10.00
Október 24.
Október 23. 19.00
Október 23-november 1.
Október 24. 16.00
Október 28.
Október 31.
November 1.
November 9-13.
November 11. 17.00
November 14.
November 19. 16.00
November 23-27.
November 26.
November 29.

Helyszín
Közmûvelõdés Otthona udvara
Közmûvelõdés Otthona
Evangélikus Gimnázium
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Csengey Gusztáv Ál. Iskola tornaterme
Aszódi Fiúnevelõ Intézet
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Közmûvelõdés Otthona
Városháza
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Közmûvelõdés Otthona

Program
Városi ünnepség
Irodalmi Teaház
Kistérségi Gálamûsor
õszi szünet
Harcosok Éjszakája
125 éves az AFI
Reformáció ünnepe
Mindenszentek
pályaválasztási hét
pályaválasztási szülõi értekezket a 8. osztályosok szüleinek
Irodalmi Teaház
képviselõ-testületi ülés
egészséghét szülõk, szakemberek bevonásával
a Kamarateátrum elõadása
Advent 1.vasárnapja

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!

A könyvtárban
otthon vagyunk...

Meghívó
az ünnepi megemlékezésre
és a Kistérségi Gálamûsorra
Aszód Város önkormányzata meghívja
városunk lakosságát

október 23-án 10 órai kezdettel
a városi megemlékezésre és koszorúzásra.
Helyszín: Közmûvelõdés Otthona Aszód Kossuth L. út 72.
A megemlékezésen közremûködnek az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumának diákjai.
*
Október 23-án 19 órától

Kistérségi Gálamûsor
az Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziumának aulájában (Régész u. 34.).
Fellépnek a kistérségünkben élõ és alkotó mûvészek
és mûvészeti csoportok.

A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mint ahogy a Városi Könyvtár több mint egy hétig tartó
rendezvénysorozatának minden napján, október 12-én is
kellemes társaság gyûlt össze a
Városi Könyvtárban. A meghívó a Schäffer Erzsébet újságíróval való találkozás és beszélgetés lehetõségét kecsegtette az érdeklõdõknek.
A hivatalos kezdést követõ
percekben mintha már régi barátok gyûltek volna össze egy
kis esti tere-ferére – legalábbis
úgy éreztük magunkat a Nõk
Lapja újságírónõjének társaságában.

2009. OKTÓBER

Életünk legtöbbször apróbbcseprõbb eseményekbõl, de néha igen súlyos döntésekbõl, tragédiákból is áll. Azonban ha a
történések mögött meglátjuk
a tétova, esendõ, néha a sorsnak kiszolgáltatott embert, a
rosszat is jó irányba terelhetjük. Sokan ott döbbentünk rá,
hogy nem kell különös képességgel rendelkeznünk , hogy ez
így legyen, csak eggyel: az önmagunkba és az embertársakba vetett igaz hittel. Ebben
azonban-velünk ellentétben- a
közismert újságírónõ mesterré
nõtte ki magát.
-AKI-
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Magára talált az Aszód FC
Ifistáink az elsõ helyen, a felnõttcsapat hatodik
Bár ifi csapatunk 11-est hibáFelnõtt csapatunk kezd kilábalni a hullámvölgybõl, bár a zott, így is magabiztosan játszPomáz elleni hazai meccsün- va gyõzött.
kön még akadozó játékkal, sok
hibával játszottunk. Vezetõ Pilisszentiván - Aszód FC
helyzetbõl adtuk ki kezünkbõl
0:3
a gyõzelem lehetõségét, kár a
Ifjúságiak: 0:3
vesztett pontokért. Ifistáink viszont biztos gyõzelmet arattak.
Isaszeg ellen tapogatózó játékkal indult a mérkõzés, de
Aszód FC - Pomáz SE 2:2
egy idõ után átvettük a játék
Ifjúságiak: 5:1
irányítását, és a széleken vezetett gyors támadásokkal, a köKövetkezõ mérkõzésünkön zéppályán megszûrve az isaPilisszentiván ellen idegenben szegiek kontráit uraltuk a méris biztos gyõzelmet arattunk. kõzést. Eltekintve az ellenfél
Játékerõ tekintetében nagy szépítõ gólja elõtti néhány perkülönbség volt a két csapat ces kihagyástól, magabiztosan
között a mieink javára.
jó játékkal gyõzött a csapat.

Ifistáink meggyõzõ játékkal
A szeptember végi-október
aratták újabb gyõzelmüket.
eleji mérkõzéseink javuló formát mutattak. A középpálya
Aszód FC - Isaszeg KSK 6:1 magabiztosabb, szélsõhátvédeink jól fejlõdnek fel a támadáIfjúságiak: 3:0
sokhoz. Viszont nyert állásokPiliscsabán az elsõ félidõt vé- ból veszítettünk pontokat,
gigtámadó Aszód FC ereje a amire több figyelmet kell fordímásodik félidõben elfogyott, a tani a jövõben.
Nem szoktam játékosokat
második félidõre magára talált
ellenfél döntetlenre mentette a kiemelni, de Tóth Norbert több
mérkõzésen mutatott gólerõs
mérkõzést.
játéka mindenképpen említésIfistáink gyõzelme a piliscsa- re méltó. Csak így tovább,
bai fiatalok ellen megérdemelt Totya!
volt.
Alakul a csapat, bízunk a
Piliscsaba - Aszód FC 2:2
fiúkban! Hajrá Aszód!
Ifjúságiak: 1:3
-tövis*

Nem a rasszizmusra, igen az egészséges életre
Országos sportrendezvények neves vendégek részvételével
(folytatás az 1. oldalról)

polgármester, az MLSZ Kisebbségi Bizottságának elnöke
köszöntötte. Az aszódi Unikornis Mazsorett Csoport bemutatója után megkezdõdtek a
meccsek: az Aszódi Fiúnevelõ
kilenc nappal korábban összeállt csapata 6:0 arányban lehengerelte a turaiakat; a Dunántúl - Nógrád megye mérkõzés 2:0-lal, a Polgári Alapítvány
az Esélyekért - Galgamente találkozó 1:0-lal, a Cigányválogatott - Africana Star meccs tizenegyesekkel 5:4-gyel végzõdött.
Az aszódi rendezvényrõl elismerõen nyilatkozó Kisteleki
Istvánt a szervezõk a Csengey
iskola diákjainak a nap jelmondatát népszerûsítõ rajzaival
ajándékozták meg.
A nevéhez méltóan, példamutató körülmények között lezajlott torna szünetében L. L.
Junior és táncosai adtak koncertet. Miként a labdarúgó-válogatottban és edzõként is eredményes Pisont István, a szép
számú rajongótáborral büszkélkedõ rapper is mindenki
számára példamutató karriert
mondhat a magáénak – emel-

lett aszódi kötõdése is van, hiszen évekkel ezelõtt néhány
hónapig maga is az AFI növendéke volt.
*
A hatvan éven felüli öregfiúk
országos labdarúgó bajnokságának egyik állomásaként október 3-án négy csapat lépett
pályára az Aszód FC sporttelepén. A pálya szélén felsorakozó
csapatok közt ismerõs arcokat
is láthattunk: Bicskei Bertalan
volt válogatott játékos és szövetségi kapitány az MTK, míg
Farkasházy Tivadar humorista, újságíró a Vasast erõsítette.
A BVSC mellett az Aszódi
Öregfiúk is pályára léptek.
Az elsõ mérkõzésen a mieink
küzdelmes meccsen, a lefújás
elõtt nem sokkal kapott góllal
2:1 arányban alulmaradtak az
MTK-val szemben. Ugyancsak
jól tartották a lépést a Vasas
gárdájával, akik végül 3:2-re legyõzték az Aszódi Öregfiúkat.
A végére csapatunk elfáradt,
amit a BVSC elleni 4:0-ás vereség is igazolt. A forduló gyõztese a BVSC lett a Vasas, az MTK
és az Aszódi Öregfiúk elõtt.
Tóth József, az Aszód FC el-

Aszódi helyzet a turaiak elleni mérkõzésen

L. L. Junior és rajongói
Ismerõs arcok...
nöke elmondta: bár a házigazdák szempontjából nem alakultak szerencsésen a mérkõzések, örömmel adtak otthont
a fordulónak. A tornát folytatni
szeretnék neves játékosok közremûködésével. A helyben elhangzott köszönõszavak melAz Aszódi Öregfiúk
lett az MTK részérõl egy novemberi barátságos mérkõzés- lezték, hogy a vendégek elégere szóló meghívás, valamint dettek voltak a helyszínnel és a
Farkasházy Tivadarnak a Heti fogadtatással.
Hetes október 11-i adásában elHídi Szilveszter
hangzott elismerõ szavai is jeA szerzõ felvételei
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Harcosok Éjszakája Kis Dáviddal
Az aszódi kick-box gáláról a Sport1 Televízió összefoglalót készít
Harcosok Éjszakája címmel október 24-én 18 órakor látványos küzdõsport
gála veszi kezdetét a Csengey iskola tornacsarnokában hazai és külföldi versenyzõk, köztük a profi világbajnok Popovics Tamás
és Szebelédi Renáta részvételével. A gála fõszereplõje
az aszódi Kis Dávid kétszeres kick-box világbajnok,
hazai és nemzetközi versenyek érmes helyezettje. A
gáláról a Sport1 Televízió
készít összefoglalót.
– A Feja-gym célja, hogy kéthavonta, akár saját rendezvényen, akár más által rendezett
eseményen szerepeltesse versenyzõit – mondta a gála elõzményeirõl Feja Tibor vezetõedzõ, a gála fõszervezõje. – A helyszín megválasztásában nagy
szerepe van az augusztus 20-án
Aszód Város Sportdíjával kitüntetett Dávidnak: életkoránál és eredményeinél fogva elérkezett az idõ, hogy az aszódi
közönségnek is bemutassuk õt.
Dávid edzõje kérdésünkre elmondta: a stresszhelyzetben

való jó szereplés kiváló gyakorlási alkalmat jelent a november
23. és 29. között az olaszországi
Lignano Sabbiadoro-ban megrendezendõ világbajnokság
elõtt. Az aszódi kick-box-tehetségnek október 30-ig folyamatos kesztyûs-küzdelmi edzései
vannak, amibe jól illeszkedik
az október 24-ei szereplése.
*
A Feja-gym a várostól kapott
segítséget, hogy Dávid a fárasztó utazásokkal járó budapesti
edzések helyett Aszódon készülhessen a megmérettetésekre. Ez a lehetõség egyúttal
minden érdeklõdõ számára lehetõséget teremt, hogy megismerkedhessen a sportággal:
folyamatosan várják a jelentkezõket, gyerekeket, felnõtteket
egyaránt.
Az edzések helyszíne és
idõpontjai: a Csengey iskola
fõépületében a konditeremben
szerdán 14.30-15.30-ig, a tornacsarnokban pénteken 16.0017.00-ig, míg a Rákóczi úti épületben hétfõn és pénteken
14.30-15.30-ig.

Négy mérkõzés után száz százalékos
az ASZE asztalitenisz csapata
Elérhetõ közelségben a bajnoki cím és a feljutás
Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület Asztalitenisz Szakosztálya jó úton
halad az NB III Észak-Magyarországi „A” csoportjában: férfi csapatunk négy
eddigi mérkõzésén nyolc
pontot szerzett.
A Salgótarjáni Petõfi DSE
elleni itthoni 17:1 után a Domoszló SK 1-et idegenben vertük14:4-re; ugyanilyen arányban gyõztünk itthon a Lõrinci
AC ellen, míg a Hatvani Lokomotív SE vendégeként 15:3-ra
gyõzedelmeskedtek verseny-

zõink. Az aszódi csapat a mezõny legfiatalabb együttese; jó
formában lévõ csapatunk kiemelkedõ teljesítményt nyújt –
remélem, a jövõben is így folytatjuk.
Kérjük az aszódiakat és az
asztaliteniszt szeretõ szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, Bartók
József temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
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el hazai mérkõzéseinkre és közösen szurkoljunk a csapat NB
III bajnoki címének megszerzéséért. Október 25-én 10 órakor
Balassagyarmat II. csapatát,
november 22-én pedig Hatvant
fogadjuk. A többi mérkõzésünk
idegenben zajlik.
Dániel János
szakosztályvezetõ

APRÓhirdetések
Ikladon, a fõút mellett
20 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06-232-6285
vagy 28/403-791.
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L a pzár ta

Egészségnap Aszódon Kistérségi Idõsek Napja

Fotó: Hídi Szilveszter
Sikeres volt a MESZK Pest Megye Területi Szervezet Elnöksége és Gödöllõi Szervezete által rendezett városi
egészségnap. A Közmûvelõdés Otthonában helyszíni
vizsgálatokkal és tanácsadással várták az érdeklõdõket.

„Álljmegóra,hallgasstelefon,
Függõleges: 1. Hajápolási
Kutya,neörvendjízescsontokon.
termék 2. Eszes 3. Teherautó 4.
Csendetmost,zongoraspufogódobok:...” Félsz! 5. Alattomos 6. Kiejtett
(Wystan Hugh Auden) betû 7. Férfinév 8. Ábel testvére
9. Origó 10. Kevert apa! 11. KiaVízszintes: 1. Az idézet bálás 16. Ilyen víz a tó 21. Mezõ
utolsó sorának elsõ fele, 22. Darab 25. Szicíliai vulkán
zárt betû: R 12. Vonatkozó 27. Norvég fõváros 29. Az idénévmás 13. Éneklõ szó 14. ... zet utolsó sorának második
Poetica 15. Nõi név 17. 3,14 18. fele, zárt betû: E 32. Móricz
Állami bevétel 19. Kosz közepe! Zsigmond regénye 34. Ultra20. Férfinév 23. Information rövidhullám 35. Nõi név 37.
Technology 24. Liter 25. Köl- Nem rossz 38. Tabán betûi, kecsön vesz 26. Husáng 28. Nyí- verve 39. MÚOSZ betûi, keverlászáró 30. Tanuló vezetõ 31. ve 41. Államszövetség 43. BizoLatyak 33. Erre tart 34. Urán nyíthatóan létezõ 44. Ámor be35. Magyar kártya lap 36. Fáj- tûi, keverve 46. Magyar labdadalom szava 38. Férfinév 40. rúgó csapat 49. Hálóban a labKálium 41. Csendes óceáni szi- da 52. Kötõszó 55. Gramm 56.
getország, ...-Zéland 42. Lakás Oxigén44. Görög betû 45. tagadó szó
-fné47. Személyes névmás 48. Pri*
vát 50. Nem ott 51. „AkkormiA megfejtést a lap aljáról kivan”? 53. Mosópor márka 54. vágott rejtvényszelvénnyel elOxigén.
látott, nyílt levelezõlapon küldjék be címünkre – Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –
november 6-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000 Ft
Kossuth Lajos út 24.
értékû vásárlási utalványát és
Tel.: 402-146
a Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát sorsoljuk ki.
*
Októberi számunk rejtvényének megfejtése:
„...elkíséri az embert, amíg él.”
A Galga COOP utalványát
Bognárné Urr Erzsébet

Lapunk nyomdába adása elõtt rendezték meg a 3. Kistérségi Idõsek Napját a Csengey iskola tornacsarnokában. A
Kistérségi Gondozási Központ által szervezett zenés-táncos programra ötszáznál is több vendég érkezett.

(Bethlen G. u. 30.), míg a Fáma
Könyvkereskedés utalványát
Mayer Ferencné (Iskola u. 1.)
nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.

Következõ
lapzárta:
november 6.
megjelenés:
november 17.
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