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1956 forradalma Segítenek visszajutni
az emberek válasza az élet forgatagába
Az ünnepnap aszódi krónikája
Október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulóján ezúttal
is a Közmûvelõdés Otthona
udvarán tartották a város
ünnepi megemlékezését.
Az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziumának tanulói
zenés mûsorban idézték fel az
56-os eseményeket és az azokban résztvevõk életérzéseit.

Ezután Sztán István polgármester mondott ünnepi beszédet, aki az 1956 Pest megyében
címû kötet alapján felidézte a
forradalom egyik elsõ aszódi
mozzanatát:
„Október 26-án délután 16
óra körül tömeg gyülekezett a
Felvonulási téren, majd a rendõrkapitányság épülete elé ment,
ahol körülbelül 400-500 fõ követelte, hogy küldöttség menjen
a szovjet laktanyába, és szólítsák fel a szovjet katonákat, hogy
azok ne avatkozzanak bele a felkelés további menetébe.”
– Az emberiség történelme
bizonyítja, hogy a forradalom
nem kezdeményezés, hanem
válasz – emelte ki városunk

polgármestere. – Akik 1956. október 23-án részesei lehettek az
eseményeknek, nem gondoltak
arra, hogy forradalom részesei;
örültek, hogy együtt lehettek,
hogy hallják és látják egymást,
s hogy Nagy Imrével együtt elénekelhetik a Himnuszt.
Az ünnepség szónokának
meggyõzõdése, hogy Magyarország 1956-ban többet tett a szabadságért és az igazságért,
mint bármelyik nép a világon.
Ugyanakkor rámutatott: a forradalom máig kiható eredményeit beárnyékolja, hogy a mai
ifjúság többsége nem ünnepli
meg méltón az akkori eseményeket, és a még élõ ötvenhatosok nemzedéke sem kapja meg
igazán a neki kijáró tiszteletet,
törõdést. Tenni kell a közéletben tapasztalható negatív folyamatok ellen, különben amit
nem tudtak bennünk elpusztítani a szovjetek, azt mi magunk
pusztítjuk el önmagunkban.

125 éves az Aszódi Fiúnevelõ Intézet

Megemlékezés az elhunyt AFI-sok kopjafájánál
Egy, a Napkorongba foglalt fa négy levéllel, s egy, a Pink
Floyd legendás lemezére emlékeztetõ félig ledõlt fal, rajta az Aszódi Fiúnevelõ Intézet kezdõbetûivel és az évfordulóra utaló számokkal. A jubileumi ünnepség helyszínén október 28-án e két jelkép fogadta az intézmény
fennállásának 125. évfordulójára szervezett ünnepség
résztvevõit.

Mindkét jelkép az intézmény
látszólag ellentmondásos helyzetére utal. A négy falevél az
ország négy fiúnevelõ intézetét
(folytatás a 4. oldalon) jelképezi. Juhász Attila tanár

az intézet szakmai történetét
felvázoló elõadásában reményét fejezte ki, hogy e „levelekbõl” nem lesz több, az aszódi
(folytatás a 16. oldalon)

Harcosok
Éjszakája
Október 24-én a küzdõsportok
mûvelõi és kedvelõi randevúztak a
Csengey iskola tornatermében.
Elõbbiek jobbára kemény összecsapások, utóbbiak egy hagyományteremtõ kezdeményezés részesei lehettek.
Kis Dávid: egyetlen menet, technikai K.O.

(Képes riportunk a 15. oldalon)
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Fûtés- és világításkorszerûsítési program indul
A rendszerváltás óta
Aszódon még nem volt példa rá, hogy határozatképtelenség miatt elnapoljanak egy soros képviselõtestületi ülést. Október 22én ez is megtörtént, így az
ülésre október 26-án került
sor. Az alábbiakban a fontosabb döntésekrõl olvashatnak.
A Csengey Gusztáv Általános iskola mindkét épülete és a
Napsugár Óvoda fûtési és világítási rendszerének korszerûsítésére több árajánlat bekérését mondta ki a testület. Néhány cég az intézményi adatok
részleges hiányában nem tudott árajánlatot adni. Az InRespect Kft. ingyenesen felmérte a három intézményt, és
három lehetõséget vázolt fel a
beruházás megvalósítására
(önkormányzati pályázat önrésszel ill. anélkül, egy nonprofit szervezet létrehozásával,
illetve PPP-konstrukcióban).
A képviselõk a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az
utóbbi konstrukció mellett
döntöttek, aminek alapfeltétele egy tételes mûszaki tartalommal feltöltött költségvetés
elkészítése.

2012-ig pályázati, azután viszont csak saját forrásból lehetséges elvégeztetni az aszódi
vízbázis diagnosztikai vizsgálatát. Ritecz György, a Galgamenti Viziközmû Kft. ügyvezetõje elmondta: a kötelezõ feladatra az érintett tizenegy település közösen pályázik, ami
önerõt nem igényel. A gesztori
feladatokat Iklad vállalta fel.
Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ és Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ viszont több olyan
részletre hívta fel a figyelmet,
ami további pontosításokat igényel, ezért a társulási megállapodás jelenlegi tervezetét nem
támogatta a grémium.
Törvényi változások miatt
módosították a város állattartási rendeletét, amely néhány
új területen engedélyezi az
állattartást, de ott is csak a 700
m2-nél nagyobb ingatlanokon.
(A rendelet hozzáférhetõ a
polgármesteri hivatalban és a
város honlapján.)
Az állam jövõre nem ad hozzájárulást a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás mûködtetésére, ezért a képviselõ-testület – mint a kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gesztora –

A PPP [Public-Private Parnership] konstrukció a köz- és
magánszféra olyan együttmûködését jelenti, amelyben a közfeladathoz kötõdõ tervezési, építési, mûködtetési és finanszírozási feladatokat az állam a megszokottnál nagyobb mértékben, és ugyanakkor komplexebb módon bízza a magánszektorra.

figyelemmel a jövõ évi költségvetés finanszírozási feltételeire, kezdeményezi e szolgáltatás
megszüntetését. Kimondta,
hogy az elsõ félév során képzõdött hiányt rendezni kell a
társult önkormányzatokkal.
A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
új tanszakai is kiváló minõsítést kaptak, így januártól ezekre is teljes normatíva vehetõ
igénybe –emelte ki Rónai Lajos,
az iskola igazgatója éves beszámolójában, amit egyhangúlag
elfogadott a testület. Egyedül a
galgagyörki néptánc tanszakot
nem indították be elegendõ jelentkezõ hiányában. Ugyancsak elfogadták Boda János
iskolaigazgató beszámolóját a
tanévkezdésrõl, mint ahogy
Nagy Lászlóné óvodavezetõ beszámolóját is, amibõl kiderült:
a két tagóvodában 233 gyermek kezdte a tanévet, ami magasabb az alapító okiratban
rögzített létszámnál. Kiemelt
feladatot jelent a Napsugár
Óvoda problémáinak megoldása: a fûtés és a világítás, a vizesblokkok korszerûsítésre
szorulnak, nincs tornaszoba,
az udvari játékok pedig nem felelnek meg az EU-szabványoknak, de a kötelezõ eszközök beszerzése terén is hiányosságok
vannak.
A szociális szolgáltatásszervezés kistérségi szintû minõségi
javítására c. projekt második
fordulójának pályázatírói feladatát bruttó 2,5 milliós ajánlatával az Aditus Kft. nyerte el.
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A képviselõ-testület nem fogadta el az idei Aszód Fesztivál
pénzügyi elszámolásáról adott
tájékoztatót. A Pénzügyi Bizottság aggályosnak tartotta a
helypénz szedését a térítésmentesen a rendezvény rendelkezésére bocsátott kastélyudvaron, emellett úgy vélte: a
mûvelõdésszervezõ több pontban nem tartotta be a közterület-foglalásra vonatkozó önkormányzati rendeletet. A bizottság emiatt feljelentés megtételét javasolta. Gyõrfi János elmondta, hogy a szükséges bevételi-kiadási elszámolásokat
megtette.
A napirend tárgyalása során
elhangzott, hogy az Aszód Fesztivál az önkormányzat rendezvénye volt (a programok hárommilliós összköltsége a város 300 ezer Ft-os támogatásából, a helypénzekbõl és a szponzoroknak az Aszód Városáért
Alapítvány számlájára befizetett adományaiból állt össze – a
szerk.). A közterületet a város,
a kastélyparkot az Evangélikus
Egyház ill. a mûemlékvédelem
térítésmentesen bocsátotta
rendelkezésre. A ki- és befizetések és a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos
dokumentumok ellenõrzésére
a testület tételes kimutatás elkészítésével és a bizonylatok
másolatának benyújtásával
bízta meg a polgármestert és a
mûvelõdésszervezõt.
Tudomásul vették a Szakorvosi Rendelõintézetet mûködtetõ MED-CENTER Kft. által
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Az utolsó pályázati lehetõség a Fõtér-projektre
adott összegzõ anyagot. Az ezt
áttekintõ ad-hoc bizottság írásos összegzése nem készült el,
ezért kérték annak pótlását, a
cégtõl pedig azt várják, hogy
konkrétan jelölje meg, milyen
segítséget kér a járóbeteg-szakellátás területén érintett településektõl. A helyzet komoly,
mert a csökkenõ OEP-finanszírozás már a feladat-ellátásra
sem elég, az épületgépészet ill.
az eszközpark több eleme cserére szorul. Az érintett települések – bár az Aszódon kezelt betegek többségét õk adják – eddig
nem érezték át a probléma súlyát, ami elõbb-utóbb akár a
Rendelõintézet bezárásához
vezethet.
Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia szakértõi véleményezésére Lelkes Nóra szakértõt
bízták meg a képviselõk bruttó
100 ezer Ft összegért. Ezután
ismét napirendre került a Fõtér-pályázat, amit ismét – s egyben utoljára – kiírtak, s január
5-ig lehet benyújtani. (A Fõtérprojektrõl az elmúlt két évben
többször olvashattak lapunkban. Asztalos Tamás projektmenedzser részletes összefoglalóját 2008. márciusi számunkban közöltük – a szerk.) A
Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy döntsenek a projekten
belül fejleszteni, megvalósítani
kívánt feladatokról, a tervezett
beruházás nagyságrendje miatt pedig megfelelõ képzettséggel és tapasztalattal rendelkezõ
szakembert bízzanak meg a
projekt elõkészítésével.
A volt Tiszti Klub és a Városháza felújítását és bõvítését,
valamint a Fõtér megújítását
célzó 700 milliós projekt 150
milliós önrészt igényel. Elsõsorban ennek elõteremtése miatt
alakult ki nézetkülönbség a
képviselõk között. Kovács
Tamás és Kvaka István hat
pontból álló írásos nyilatkozatában egyebek közt elutasította
a kötvény megjelölését forrásként, mert ennél a beruházásnál a pénzügyi megtérülés nem
vagy csak részben valósul meg.
Kvaka István az önrészhez vállalkozói tõke bevonását, Koncz

István egyéb konstrukciós lehetõségek (pl. a volt Tiszti Klub
mûemléki felújításánál a vagyonátruházás) átgondolását
vetette fel.
Asztalos Tamás elmondta: a
vázlattervek már megvannak,
a korábbi anyag – amely több
mint három hónap alatt készült el, s többször napirendre
került a testületi üléseken –
pályázatíró cég bevonásával
adoptálható a mostani kiíráshoz. Véleménye szerint projektmenedzserre csak akkor
lesz szükség, ha a város pályázatát a II. fordulóban is nyertesnek ítélik meg az elbírálók.
A testület egy ellenszavazattal támogatta a pályázat elõkészítését, ennek érdekében a
polgármestert a Közbeszerzési
Bizottság közremûködésével
tanácsadó cégek meghívására
kérte fel. A projekt koordinálását a Városfejlesztési Bizottság és Asztalos Tamás végzi.
Törölték a GAMESZ 850
ezer Ft-nyi, behajthatatlan szemétdíj-követelését, majd döntöttek az idei közmeghallgatás
idõpontjáról és helyszínérõl:
november 27. péntek 17 óra,
Csengey iskola aulája. Ezután
módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. Ismét korlátozzák a napirendenkénti képviselõi hozzászólások számát (5
perc); az ismételt napirendenkénti hozzászólás legfeljebb
2x2 perc lehet képviselõnként.
Kovács Tamás képviselõ és
Molnár József külsõs tag kilépésével módosult a Közbeszerzési Bizottság összetétele.
Jövõre havi bruttó 415 ezer
Ft-tal támogatja az önkormányzat az Aszódi Tükör kiadását; a város nehéz gazdasági
helyzete miatt 11 lapszám jelenik meg, a nyári „uborkaszezonban” egy szám kimarad. A
Galga Televízió jövõre is az idei
áron, alkalmanként bruttó
182.100 Ft-ért közvetíti a testületi üléseket.
Bruttó 18,2 milliós ajánlata
áralapján az egri GEOTEAM
Kft. építheti meg a baptista
imaház mögötti támfalat. A

kötvény kezelési költségébõl
származó megtakarítás terhére biztosítják a Dózsa György
u. 20. alatti támfal vis maior pályázatának kétmilliós önrészét. A TEUT nyertes aszódi
útpályázatok közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságába
Sztán Istvánt, Odler Zsoltot, dr.
Kónya Tamást, Kis Tóth
Rolandot és Marton Zoltánt
delegálták.
Még mindig kérdéses, a
Szõlõ utcában vagy másutt valósuljon meg a még hiányzó
szelektív hulladékgyûjtõ sziget.
Az utca lakói eddig eredménytelenül kérték e szigetek telepítésére vonatkozó mûszaki leírást, a Városfejlesztési Bizottság pedig egy év alatt sem kapott új helyszín-javaslatokat a
képviselõktõl. Új helyszínként
most felmerült a Céhmester
utca – hátránya, hogy a lakóövezettõl viszonylag távol van.
Az is elhangzott, hogy az eddig
megépült gyûjtõszigeteket
készítõik túlságosan kiemelték
az úttest síkjából.
Nem született döntés a 48-as
emlékmû új helyének ügyében,

így továbbra is a testület 2008.
április 17-i döntése van érvényben, amely az emlékmû 5,4 mrel kelet felé helyezését rögzítette. A név szerinti szavazáson
Sztán István, Rigó Lászlóné,
Asztalos Tamás, Huszár László
és Odler Zsolt a római katolikus templom melletti (Tabán)
térre, Kvaka István, Kolozsvári
Péter, Kovács Tamás és Koncz
István az eredeti helyszínre,
Sándor János az evangélikus
gimnázium mögötti területre
szavazott, dr. Bodó Zsolt pedig
tartózkodott.
A SZÓDA Frakció aláírásgyûjtõ ívein közel kétszázötvenen támogatták az emlékmû
eredeti helyszínen történõ újraállítását, a polgármester által
indított közvélemény-kutatás
ívein pedig tizenkilencen; négyszázkilencvenöten a Tabán téren látnák szívesen az emlékoszlopot. Ugyanakkor a közlekedési szakértõ és az emlékmû
újraállítását felvállaló kõfaragó
mester is kifejezte azon aggályát, hogy az oszlop a leendõ helyén veszélyt jelent a csomópont közlekedésbiztonságára.

Zöld jelzés
a „négyes tengelynek”
Októberi számunkban írtunk a „LEADER négyes
tengely” pályázati lehetõségrõl. A jelzett ötbõl négy
– néhány módosítással – a
képviselõ-testület elé került, és a szükséges területátadások jóváhagyásával zöld utat kapott.
A piactér bõvítésére az Aszód
Városáért Alapítvány nyújthatta be a pályázatot (erre eredetileg egy nonprofit szervezet
létrehozását tervezték, ami viszont nem lett volna jogosult a
pályázaton való részvételre).
Az Aszód Ifjúságáért Alapítvány által felvállalt játszótérprojekt célja a Falujárók útja és
a Horváth István u. találkozásánál néhány éve telepített játszótér bõvítése volt; erre 5 igen,
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3 nem szavazatot adtak le két
tartózkodás mellett. A testület
végül 8:1:1 arányban a Nyár,
Papföldi, Õsz, Podmaniczky
utcák által határolt üres terület kijelölését támogatta.
Az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub az evangélikus gimnázium mögötti, 1500-as helyrajzi
számú területre tervezett szabadidõpark érdekében adta be
pályázatát, míg a Niké-szobor
pályázati támogatással történõ
felállítását (a benzinkúttal
szemközti területre) az Osváth
Gedeon Emlékére Létrehozott
Múzeumi Alapítvány vállalta
fel. A projektek megvalósulása
esetén az önkormányzat mindegyik civil szervezettel öt évre
szóló üzemeltetési ill. fenntartási szerzõdést ír alá.
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1956 forradalma az emberek válasza
Ünnepi megemlékezés kitüntetésekkel – Kistérségi gálamûsor
(folytatás az 1. oldalról)

Városunk önkormányzata,
ha olykor hibákkal is, de jó
irányba tereli lakóhelyünk
életét. Mindannyiunktól függ,
hogy a vitákba merülés, igényeink alább adása helyett megtartsuk és gyarapítsuk eddigi
eredményeinket – hangsúlyozta a polgármester. Ehhez ´56
emlékébõl merítsünk erõt, elszánt türelmet, akaratot, mert
az utat magunknak kell végigjárnunk.
A képviselõ-testület szeptember 30-i soron kívüli ülésén
elismerések odaítélésérõl döntött, amelyeket Sztán István az
ünnepségen adott át. Kiemelkedõ közéleti tevékenységéért
Aszód Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült Karácsondiné Nagy Erzsébet, a
Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatóhelyettese, valamint Ulrich Wichert, a Richard
Fritz Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Aszód Városért Emléklapot négyen vehettek át: Dajka József
a város szépítéséért, az intézmények szabadtéri bútorainak
elkészítéséért, Molnár József a
város szépítéséért, a Szabadság
téri járda megépítéséhez nyújtott támogatásért és annak kivitelezéséért, Szamosvölgyi István a város szépítéséért, a Szabadság tér virágosításához
nyújtott segítségéért, míg
Peller Gábor, az Aszód FC edzõje a városunk sporttevékenységében nyújtott munkájáért.
Ulrich Wichert a Richard
Fritz Kft. valamennyi munka-

társa nevében mondott köszönetet a kitüntetésért, amit segítségük nélkül nem vehetett
volna át. Utalt üzletfilozófiájukra, amely szerint egy cégnek jó partnerkapcsolatot kell
ápolnia az azt befogadó településsel; úgy, hogy e kapcsolatból
mindketten profitáljanak.Feladatuknak tekintik a gyermekek és az ifjúság életkörülményeinek javítását, fejlesztését,
hiszen – utalva az általuk többször kiemelten támogatott

Aranykapu Bölcsõdére – a társadalom és a társaságuk legkisebb és egyben legfontosabb
tagjainak életkezdését is szeretnék segíteni. A díjjal járó
összeget Wichert úr felajánlotta az Aszód Városért Alapítvány javára.
Az ünnepség végén az önkormányzat, a pártok és a civil
szervezetek képviselõi megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát.
Hídi Szilveszter

KÖZMEGHALLGATÁS
Aszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt az éves közmeghallgatásra, melyet

november 27-én, pénteken 17 órától tart
a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Az ünnep estéjén a kistérség
települései gálamûsorban adtak ízelítõt a Galgamente sokszínû kultúrájából. Az evangélikus gimnáziumban tartott
rendezvényen lakóhelyünket
az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub Hagyományõrzõ Csoportja képviselte. A vendégeket
Sztán István köszöntötte, majd
köszönetet mondott a középiskola vezetésének, hogy helyet
biztosítottak a gálamûsor számára. Ezután dr. Basa Antal, a
Kistérségi Társulás elnökhelyettese üdvözölte a közönséget, és reményét fejezte ki,
hogy az ilyen és hasonló „szomszédolások” egyre gyakoribbak
lesznek, s közelebb hozzák egymáshoz a Galgamente közösségeit.
A gálamûsort májusig az
Aszódi Kistérség valamennyi
településén láthatják az érdeklõdõk.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Nyereményjáték a COOP-nál - Fõdíj: 1 db 1 millió Ft értékû
bankkártya
Az a vásárló, aki legalább 3.000,-Ft értékben vásárol október 15. és december 15. között és a blokkot névvel,
címmel ellátva bedobja a boltokban található szerencsedobozba, részt vesz a nyereménysorsoláson.
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.

Gratulálunk a nyereményhez!
A COOP Üzletlánc és a Kraft Foods „Gazdag aroma, gazdag nyeremény!”
szlogenû közös nyereményjátékán Skarpea Boulevard City kerékpárt nyert:

Benedek Miklós Ervin - Galgahévíz

AKCIÓ

AKCIÓ

november 19-tõl 29-ig

Karcagi B rizs
189,-Ft Persil Gold Sil.friss. komp.mosópor 2kg
Finomliszt BL 55 1kg
79,-Ft Coccolino öblítõ 3x1 l kék, v. sensitiv
Kristálycukor 1 kg
189,-Ft Vanish folteltáv. 1 l+ 500 ml
Happy Fruct õszibarack befõtt 825g 179,-Ft Taft hajlakk ultra erõs hajfény 250 ml
Nesquik kakaópor 800g
699,-Ft Mlekpol trappista sajt
Hofbrau Lager Prém. Sör Dob. 0,5 l
139,-Ft Medve sajt natúr 8 cikk. 200g
389,-Ft Flóra marg. csészés 500g
Wiener Extra Tchibo kávé õr. 250g
Pur mosogató citrom 500ml utánt. 189,-Ft COOP tejföl 20 % 375g
Tomi Kristály mandulatej color 4 kg 1899,-Ft UHT tej 1,5% 1 l (Madeta, v. Euromilk)
VÉNUSZ NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1 l 299,-Ft

Novemberi SZUPER hétvége
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l

149,-Ft

1399,-Ft
1199,-Ft
999,-Ft
659,-Ft
799,-Ft/kg
265,-Ft
379,-Ft
139,-Ft
119,-Ft

november 20-tól 22-ig

Gyulai májas

ÚJABB Novemberi SZUPER hétvége

849,-Ft/kg

november 27-tól 29-ig

119,-Ft
Rocky Cellar sör dob. 0,5 l
COOP napraforgó étolaj 100% 1 l
Dandy csemege uborka 670g 6-9 cm 199,-Ft
Kométa MF! Zala felvágott
949,-Ft/kg Sertés csülökhús bõrös, csont nélkül
Sertéscomb csont nélkül
Trappista sajt 799,-Ft/kg

229,-Ft
999,-Ft/kg
699,-Ft/kg

HAMAROSAN ITT A MIKULÁS!!!
199,-Ft
Mikulás csomag 165 g
Toffifee Mikulás 3x125g 1499,-Ft

Nestlé Mikulás tej robbanócukorral 55g
Disney Adventi Kalendárium tej 50g

239,-Ft
399,-Ft

Sokféle Mikulás tejcsoki, étcsoki, illetve Mikulás-csomag közül választhatnak Kedves Vásárlóink!
A felsorolt akció nem teljeskörû, számos egyéb akciós termékkel várjuk kedves Vásárlóinkat!
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Álarcosok rablótámadása fényes nappal
Az elkövetõk számos furfanggal rövidítik meg az aszódiakat (is)
Ezen ügyekkel kapcsolatban
a rendõrség felhívja a figyelmet: a házaló árusítás engedélyköteles, amit az önkormányzatnál elõzetesen be kell
jelenteni, így az árusnak rendelkeznie kell az ezt igazoló dokumentummal. Elõfordul,
A város szeméttelepen álló hogy idegenek energiadíj-viszdózerét ismeretlenek ezúttal szatérítéssel csengetnek be a
„csak” megrongálták, ezzel gyanútlan polgárokhoz, akik480 ezer Ft kárt okozva a városnak. Huszonnégy órán belül
elfogták azt a két fiút, akik egy
Tavasz utcai pincébe bontás
módszerével, felülrõl bejutva
másfél millió Ft értékû fémet
Országszerte egyre gyaloptak el. A MÁV-teleprõl 600
db mûanyag alkatrész, a ma- koribb, hogy közfeladatot
lomból pedig egy elektromos ellátó személyt ér támadás.
Sajnos a Galgamente sem
rovarcsapda tûnt el.
A lakótelep egyik lakásából a kivétel: néhány héten belül
hengerzár eltörését követõen Bagon és Aszódon is bán1,3 milliós ékszer- és készpénz- talmaztak egy-egy polgárfogással távoztak a betörõk. õrt.
Ugyancsak a lakótelepen az
Bagon Mindenszentekkor a
egyik éjjel egy ott parkoló autót
szabadítottak meg a kerekeitõl. templom parkolóját õrzõ polKenyeret és cirkuszt – talán ez gárõrök egyikét bántalmazta
járt azoknak a fejében, akik a néhány helybeli, míg Aszódon
Kondoros téri üzletsoron betör- azért vertek meg egy fiatal poltek a pékáruboltba és a zöldsé- gárõrt, mert egy vadul motorogesbe, s mindkét helyen meg- zó társaságot a közlekedési szadézsmálták az árukészletet. bályok betartására figyelmezEgy aszódi polgár az utcán tetett. Szerencsére épp arra
hagyta a motorkerékpárját, járt egy kormányõr, aki magát
szolgálatba helyezve azonnal
amit ismeretlenek elloptak.
intézkedett, majd átadta a renVélhetõen ismét utazó csa- dõrjárõrnek az elkövetõket.
lók ténykedtek városunkban. (Egyikük bátyját korábban a
A Kender utcában valakik egy bagi esetnél vették õrizetbe.)
A tarthatatlan helyzet miatti
nyugdíjast loptak meg azzal az
ürüggyel, hogy önkormányzati elkeseredésükben a vonatkozó
segély gyanánt burgonyát hoz- jogszabályok hiányosságai mitak. Ezalatt egy húszezres ban- att védtelenné vált polgárõrök
kó felváltásával elterelték a há- elsõsorban az összefogásban
zigazda figyelmét, majd a la- keresik a megoldást. E célt szolkásból elemeltek 130 ezer Ft-ot. gálta a november 9-i aszódi
Egy ismeretlen nõ több helyre megtartott rendkívüli értekezis dr. Jólesz József háziorvos új let, amelyen harminckét polasszisztenseként csengetett be, gárõr vezetõ, köztük Nagy
és az egyik kiszemelt áldozattól Károly, a Pest Megyei Polgárõr
sikerült kicsalnia 60 ezer Ft Szövetség elnöke vett részt.
Az értekezlet résztvevõi a ha„elõleget” egy kedvezményes
gyógyászati segédeszközre. A sonló atrocitások megelõzésére
bejelentés nyomán a rendõrjár- ill. kezelésére egy polgárõr
õr átfésülte a környéket, de a készenléti csoport felállítását
tettesnek addigra nyoma határozták el. Ehhez a térségben mûködõ polgárõr egyesüleveszett.
Az elmúlt két hónap aszódi rendõrségi krónikája
néhány kirívó esetrõl is tanúskodik. Riasztó hír, hogy
néhány bûneset vélhetõen
ill. bizonyítottan fiatalkorúak számlájára írható.

nek elkerülte a figyelmét, hogy
a visszajáró összeget a szolgáltatók a postással küldik ki vagy
átutalják azt az érintett fogyasztók számlájára.
Összességében azt javasolják, hogy a biztonság kedvéért
ismeretleneket ne engedjenek
otthonukba, s inkább ne vegyenek a kecsegtetõ áron kínált
termékbõl, tûzifából stb.

Polgárõr készenléti
csoport alakul
tek településenként 8-10 fõt
biztosítanak, akik társaik segélykérésére azonnal a helyszínre indulnak.
– A polgárõrökre is vonatkozó közfeladatot ellátó személy
védelme kategória nem sokat
jelent, a törvény nem kellõ mértékben véd meg bennünket –
indokolta a csoport létjogosultságát Szenoráczki Ferenc megyei elnökhelyettes. Hozzátette: a polgárõrök egy nagy családot alkotnak, az emberek
biztonságérzetének növelésére, vagyonuk védelmére áldozzák szabadidejüket, térítésmentesen. Mindemiatt a törvényes kereteket betartva, de határozott fellépéssel kívánják megmutatni, hogy szükség esetén
számíthatnak egymásra és
meg tudják védeni magukat.
Az év elején életbe lépett törvény alapján, indokolt esetben
a megtámadott polgárõr gázspray-vel védheti magát, de
remélik, hogy a társak puszta
jelenléte is elgondolkodásra
késztetheti a kollégáikba kötõ
garázdákat.

Külön kategóriát jelent a
„telefonkártyás rablás”, ami
országos szinten, így Aszódon
is szedi áldozatait. Egy ismeretlen hang telefonon közli a „szerencsés nyertessel”, hogy egymillió Ft-ot nyert, amit csak
egy mobiltelefon-feltöltõkártya
kódjának megadása után vehet
át. A boldog „nyertes” hanyatthomlok rohan feltöltõkártyát
venni, majd az õt újra hívó tettesnek bediktálja a kódot – s
ezzel máris „megajándékozta”
a bûnelkövetõt néhány ezer Ft
értékû telefonegységgel.
Lapzártánk után a Petõfi utcában két álarcos fiatal – egyikük símaszkot, másikuk a
Sikoly címû horrorfilm hírhedt
fehér maszkját viselte – fényes
nappal kirabolt egy aszódi középiskolást. A rendõrség nagy
erõkkel nyomoz.
A szolgálati napló alapján a
két hónap alatt nem történt súlyos közúti baleset Aszód belterületén. Sajnos a bagi vasútállomáson egy domonyi, másnap
pedig városunk határában egy
aszódi fiatalember lelte halálát
a vonat kerekei alatt; mindketten öngyilkosok lettek. A Budapest-Miskolc vasútvonalon
mindkét nap délutánján jelentõs késéssel közlekedtek a szerelvények.
H. Sz.

APRÓhirdetések
Szakképzett ápoló-gondozót
keres felvételre a domonyi szociális otthon. Érdeklõdni lehet
a 06-30-701-5231-es telefonszámon.

Ingatlanközvetítés korrekt
Bár a rájuk vonatkozó para- áron. Sikeres értékesítés esetén
grafusok egy része érdemes az 1,5% jutalék.
újragondolásra, az alelnök
Érdeklõdni: 06-70-410-7929
hangsúlyozta: nem több jogkört
szeretnének a polgárõröknek. A
Hirdessen
megoldás az lenne, ha a törvény keményebben büntetné az az Aszódi Tükörben!
ilyen és hasonló bûncselekméHirdetésfelvétel
nyeket, és rács mögé juttatná
aVárosiKönyvtárban
az arra érdemeseket. n
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Nehézgépjármûvek, nehéz eset
A PEMÁK Kht. vizsgálja az Ikladi út forgalmát
Októberi számunkban
olvasói levelet tettünk közzé a Deák Ferenc úti kanyarulatnál tapasztalható áldatlan állapotokról. Nagy
Judit kedves olvasónk ennek kapcsán írt levelet,
amibõl kiderül: a probléma
nem csak az említett S-kanyarulatban élõk életét keseríti.
„Magam is csatlakozom a
Repedezõ falak címû cikk írójának témájához – és biztosra
veszem, egyben sokunk nevében is a környékrõl. Ugyanis ez
a probléma nem csak az építõmester házánál és a templomnál lévõ kanyarban létezik, hanem egész Jónásfalváig ugyanígy van. Nemcsak az út kátyús,
de rendszerint tönkretették a
csatornavezetékeket is, csõtörést okozva ezek a hatalmas teherautók. Természetesen sokszor a nemzetközi szállítók is

itt hajtanak át, akik Szlovákia
felõl jönnek a lerövidített úton.
Fõként az a legrosszabb,
ahogy azok a hatalmas kõszállító, nagy rakodóterû teherkocsik dübörögnek végig. Ha üresek, akkor rettenetesen zörögnek, ha pedig teletöltve haladnak, dübörögnek, mint az 56os tankok annak idején – hogy
aktuális legyek! Remegnek, ropognak ajtók, ablakok – és
természetesen repedeznek erre is a falak, pedig mi pl. benn
az utcában lakunk. El lehet
képzelni, mi lehet végig a fõút
vonalán...
Nem beszélve róla, hogy többen mûszakváltásos munkába
járnak, napközben szeretnének pihenni, kismamák picike
csemetéiket próbálják délutánonként álomba ringatni – változó sikerrel! Milyen idegzetû
felnõtt válik majd az így aludni
próbáló kisgyermekbõl?
Már régi kérés az itt lakók-

nál, hogy tiltsák ki ezeket a behemót szállítókocsikat errõl a
lakott területrõl, tereljék el a
közlekedésüket a domonyi bekötõútra! Jövet-menet tudnák
azt használni a bagi elágazásig,
akár a sztrádára, akár a 30ason mennek tovább. Már hallottunk róla, hogy a bagi csomópont körforgalmát megépítik,
mert az is egy állandó balesetveszélyes hely – s az majd megoldja ezt a problémát is –, de
egyelõre csak tervezett és
messze még a megvalósulás!
Jön a tél, csúszós, latyakos
utak, minden még csak roszszabb lesz!”
*
Kérdéseinkkel írásban és telefonon is megkerestük a Pest
Megyei Állami Közútkezelõ
Kht. illetékesét, aki elmondta:
sok más bejelentés mellett ezt
az ügyet is vizsgálják. Írásos
választ a lapunk megjelenése
körüli napokra ígért.

2009. NOVEMBER

Annyit máris megtudtunk,
hogy a forgalom elterelése Domony felé várhatóan nem lesz
lehetséges: egyrészt technikai
okból (a településen az útburkolat és a Galga-híd miatt már
most is súlykorlátozás van), és
a törvényi szabályozás szigorú
szabályai alapján (alapfeltétel a
megfelelõ elkerülõ út, ami csak
a korábbinál rövidebb szakaszon terhelheti az érintett települést. Domony esetében ez
egyébként sem áll fenn, de a teherautó-forgalom átterelése a
szomszéd falura morális szempontból is kétséges megoldás
lenne, s joggal szülne felháborodást a domonyiak körében).
Mindebbõl az is következik,
hogy a bagi csomópontnál tervezett körforgalom önmagában nem jelentene megoldást a
Szabadság tértõl Jónásfalváig
tartó aszódi útszakasz tehermentesítésére. (Valószínûleg az
S-kanyar szélesítése sem jelentene gyógyírt az ott lakóknak,
de tény, hogy az októberi számunkban említett saroktelek
már évek óta az önkormányzaté.)
H. Sz.
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Jogi tanácsok Az ingatlan adás-vételrõl (2.)
Elõzõ cikkemben igyekeztem felvázolni az ingatlan
adásvétel jogügyletének leglényegesebb szabályait. Gazdasági jelentõsége miatt az is igen fontos kérdés, hogy
egy lakás átruházása kapcsán milyen fizetési kötelezettségek jelennek meg a felek körében.
Sok vevõt hidegzuhanyként
ér az információ, hogy miután
nagy nehezen kifizette az ingatlan vételárát, még – jelentõs
– visszterhes vagyonátruházási illetéket is kell fizetnie. Ennek alapja az átruházott ingatlan forgalmi értéke, mértéke
pedig fõszabály szerint 10 % (pl.
termõföld, garázs esetében), lakástulajdon esetében 4 millió
forintig 2 %, az ezt meghaladó
értékre 6 %. (Pl.: 10 millió Ft
értékû ingatlan vásárlásakor, a
4 millió Ft-ra esõ rész 2%-a
(80.000,- Ft), valamint a 6 millió
Ft-ra esõ rész 6%-a (360.000,Ft), azaz összesen: 440.000,Ft.) Ezen értékeket a jelenlegi
piaci feltételek jelentõsen meghaladták, hiszen a rendelkezés
hatályba lépésekor 4 millió forintból már lakást lehetett venni, míg most ez az összeg jellemzõen az ingatlan értékének
töredékét jelenti. Tudomásom
szerint a kormány törvényter-

vezete megváltoztatná az illetékszabályokat, így 2010-tõl az
illeték általános mértéke 10 %ról 4 %-ra mérséklõdne 1 milliárd Ft forgalmi értékig, az efölötti összegre 2%, de legfeljebb
200 millió Ft, lakástulajdon
szerzése esetén 4 millió Ft-ig
2%, felette 4% lenne az illeték
mértéke. (Fontos megjegyezni,
hogy az adóhivatal nincs kötve
a szerzõdésben meghatározott
értékhez, és amennyiben annak valóságát kétségbe vonja,
helyszíni szemlén mérheti fel
az ingatlan értéket, és az alapján állapíthatja meg az illetékfizetési kötelezettséget.)
Résztulajdon vásárlásakor
az illeték mértéke arányosan
kerül megállapításra, tehát pl.
házastársak együttes szerzése
esetén közösen fizetik meg az
illeték teljes összegét. Lakások
egymás közötti cseréje esetén
az illeték alapja a két forgalmi
érték különbözete, melyet

II. Betlehemi
Jászol Kiállítás
December 11-én, pénteken
A megnyitóra és a kiállításra
16 órakor az Aszódi Római Ka- szeretettel várunk minden
tolikus Egyházközség Hitéleti aszódi és a Galgamentén élõ
Központjának nagytermében lakost, kicsiket és nagyokat!
(Szent Imre u. 1.)
A szervezõk

A T.I.M. Autósiskola Kft.
2009. december 4-én 17 órakor

jármûvezetõi tanfolyamot indít
az alábbi helyszíneken:
Kartal, Baross u. 94. (Krisztina Virágbolt)
Aszód, Kondoros tér 6.
moped, motorkerékpár, személygépkocsi,
tehergépkocsi, autóbusz, nehézpót

mindkét félnek meg kell fizetnie. Értékazonosság esetén
nincs illetékfizetési kötelezettség. Ehhez kapcsolható az a
rendelkezés, mely szerint ha
ma-gánszemély vásárol lakástulajdont, és a szerzést megelõzõ, vagy azt követõ évben másik lakástulajdonát eladja, az
illeték alapja a két ingatlan értékének különbözete.
Az illetéktörvény számos
esetet sorol fel, melyekben illetékmentesség vagy illetékkedvezmény jár a tulajdonszerzõnek. Ezek közül csak néhány,
gyakrabban elõforduló esetet
emelnék ki. Nem kell illetéket
fizetni a lakóház építésére alkalmas telektulajdon(rész) vásárlása után, ha arra a vevõ a
szerzéstõl számított 4 éven belül lakóházat épít. Szintén illetékmentes az építtetõtõl vásárolt új építésû lakástulajdon,
ha annak értéke nem éri el a 15
millió forintot. Ha az új építésû
ingatlan értéke meghaladja a
15 millió forintot, de nem éri el
a 30 milliót, úgy a 15 millió forintig járó illetéket nem kell
megfizetni (az afölötti értéknek pedig a 6 %-át kell). 30
millió forint feletti érték esetében ez a kedvezmény teljes
mértékben elvész. Az önálló
életet elkezdõ fiatalok támogatását szolgálja az a rendelkezés,
mely szerint az illetékkötelezettség keletkezésekor (praktikusan a szerzõdéskötéskor) a
35. életévét be nem töltött fiatal
elsõ lakástulajdonának megszerzése esetén, az egyébként
fizetendõ illeték 50 %-ig terjedõ, legfeljebb 40.000,- Ft kedvezményre jogosult, ha a lakástulajdon értéke nem éri el a 8
millió forintot.
Az eladó körében felmerült
legjelentõsebb fizetési kötelezettség a személyi jövedelemadóról szóló törvény által megállapított, az ingatlan átruházásból származó jövedelem
utáni adófizetési kötelezettség.
A megfizetendõ adó alapja az
átruházásból származó jövedelem csökkentve 1. a szerzésre
fordított összeggel (pl. vételár)

2009. NOVEMBER

2. a szerzéssel kapcsolatosan
felmerült költségekkel (átruházási illeték, ügyvédi munkadíj, ingatlanközvetítõ jutaléka)
3. az idõközben ráfordított igazolt költségekkel (felújítás, korszerûsítés). Az adó megállapítása szempontjából jelentõséggel bír, hogy az elidegenítésre a
szerzést követõ melyik évben
kerül sor, mivel ezzel az adóalap arányosan csökken és az
ötödik év után meg is szûnik.
Így az adó alapját a jövedelem
100 %-a képezi, ha az eladásra a
szerzés évében vagy az azt
követõ évben kerül sor, 90 % ha
a szerzést követt második, 60 %
ha a szerzõdést követõ harmadik, 30 % ha a szerzést követõ
negyedik évben kerül sor. Az
adó mértéke a fentiek szerint
kiszámított jövedelem 25 %,
melyet a magánszemélynek az
adóbevallásában kell megállapítania és az aszerint elõírt határidõben kell befizetnie. Tovább csökkenthetõ az adóalap,
ha az értékesítésbõl származó
jövedelmet (vagy annak egy részét) a magánszemély 2 éven
belül saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idõsek otthonában, fogyatékos
személyek lakóotthonában
vagy más hasonló intézményben biztosított férõhely megszerzésére használja fel.
Említésre méltó, hogy mind
az adó, mind az illeték kérelemre mérsékelhetõ vagy akár el is
engedhetõ az adófizetésre kötelezett jövedelmi, vagyoni
vagy szociális helyzete miatt,
különösen abban az esetben,
ha az illeték- vagy adókötelezettség teljesítése az adóalany
és a vele együtt élõ családtagok
megélhetését veszélyeztetné,
ill. adó esetében akkor, ha az
ingatlan átruházásából származó jövedelmet maga vagy
egyenes ági leszármazottja, jelenlegi vagy volt házastársa,
vele egy háztartásban élõ élettársa részére történõ lakásvásárlásra fordította.
Dr. Leitli Norbert
leitli.norbert@gmail.co
Tel.: 06-70-509-4587
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A kihagyhatatlan koncert
Csodálatos hangok egy csodálatos estén Tatárszentgyörgyön
Október 17-én Tatárszentgyörgyre kaptam meghívást
egy kedves ismerõsömtõl egy koncertre. Zeneszeretõ emberként kapva kaptam az alkalmon, s leutaztam, hogy
egy fantasztikus hangverseny részesévé válhassak. Az
aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola gyermekkórusa Énok-Nagy Levente tanár úr vezetésével és vendégmûvészek közremûködésével remek hangulatot teremtett és igen színvonalas koncertet adott a helyi templomban.
A helyiek nevében Balogh
László plébános atya köszöntötte az érdeklõdõket, majd átadta a szót Varga László atyának, a Váci Székesegyház karnagyának, az Országos Magyar Cecília Egyesület központi
igazgatójának és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet zenei fõreferensének. A
Karnagy Atya elismerését fejezte ki a kórus tagjai, karnagyuk és az iskola vezetõsége
felé, példának említve Johann
Sebastian Bach-ot, aki a lipcsei
Tamás Iskola vezetõségétõl
kapta számos megrendelésének egy részét. Továbbá kiemelte azt a számos segítséget,
amit a gyerekek és a Karnagy
Úr az iskola teljes tanári
karától és a szülõktõl kapott.
„Hiszen bármilyen jó is egy
ötlet, nem valósulhatna meg
egyik sem, ha az Igazgató Úr, a
tanári kar és a szülõk nem
támogatnák a gyerekeket.”
A mûsor folyamán a zeneirodalom gyöngyszemeit, többek
között Johann Sebastian Bach,
Kodály Zoltán, Franz Schubert
és Harmat Artúr mûveit hallhattuk. A mûsor és az alkalom
fényét remek vendégmûvészek: Havasi Katalin énekmûvész, Tóth Rita orgonamûvész, Dian Kinga és Sisa Ibolya
hegedûmûvészek, Kovács
Attila brácsamûvész és Hutai
Ágnes csellómûvész emelték.
Számomra egy jó koncert
olyan, mintha öt perc lenne az
egész, az élmény magával ragad, és a végén csak annyit
érzek: szeretnék maradni még
egy kicsit. Ilyen élmény volt ez
a hangverseny is. Varga László
atya közvetlen hangvételével,
kedves szavaival igazán csalá-

dias hangulatot varázsolt már
a mûsor kezdetén. Míg a fellépõk elõadták a mûveket, a gyerekek csendben foglaltak helyet a templom szentélyében,
és ámulattal hallgatták Havasi
Katalin gyönyörû hangját vagy

Hutai Ágnes csodálatos csellójátékát, melyet Énok-Nagy
Levente tanár úr tett még lenyûgözõbbé zongorajátékával.
A vonósnégyes tagjaiból áramlott felénk az összhang, Tóth
Rita orgonamûvész játéka pedig biztonságot sugallt mindannyiunknak. A gyerekek tiszta és csengõ hangja minden
problémát és gondolt elfeledtetett velünk, hallgatókkal, kedves arcuk vonzotta a tekintetet,
egyszerûen nem lehetett nem
szeretni õket.
A mûsor összeállítása remek
volt, mindig volt valami külön-

legesség, soha nem lehetett
megunni, s mivel a szereplõk is
váltották egymást, az ember
szemének is mindig volt mire
figyelnie. A gyerekek pontosan
követték karnagyuk utasításait, akár zenérõl, akár a leülés és
felállás váltakozásáról volt szó;
fegyelmezettségük sok más kórus számára is példaértékûvé
válhat. A koncert zárásaként
Balogh László plébános atya
arról biztosította a kórust, hogy
fognak még találkozni.
Ahogy elhagytam a templomot, minden felõl az elismerés
és csodálat hangját hallottam, a
zene és a gyerekek mindenkiben hagytak nyomot, és ahogy
én észleltem, mindenkiben pozitív emlékeket. Végül pedig
annak, aki kihagyta ezt a koncertet, csak egyet tudok tanácsolni: ha legközelebb a Csengey Gusztáv Általános Iskola
gyermekkórusa fellép valahol,
ki ne hagyja senki. A gyerekek
igénylik a figyelmünket, és ha
mással nem is, ezzel mindig
tudjuk támogatni õket.
Virág Eszter

A Szociális Munka Napja
A Szociális Munka Napján, november 12-én a városi bölcsõdében harmadszor gyûltek össze az Aszódi Kistérség Családgondozói Központjának dolgozói
és a Javítóintézet szociális
munkatársai.
Kovács Ferencné bölcsõdevezetõ köszöntõ szavaiban hangsúlyozta: ez az ünnep is jó alkalom arra, hogy egymás munkájába betekintsenek, mert így
is erõsíthetik a szakmai együvé
tartozást. A képviselõ-testület
nevében Sztán István polgármester köszöntötte az ünneplõket. Ünnepi beszédében kiemelte: az anyagi javadalmazáson túl minden munkatárs emberileg is felbecsülhetetlen értékû munkát végez embertársai
érdekében.

A szerzõ felvételei

Az ünnepi hangulatot
Kovács Dorottya, Jécsai Borbála, valamint Barva László , a
Jákim Stúdió tagjainak produkciói színesítették. Bordi
Tamás javítóintézeti növendék
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Szabó Lõrinc: Madarak címû
versét szavalta, míg Zsóka Marianna a saját költeményével
hívta fel a figyelmet az elesettek segítésére.
-AKI-
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Mozgáskorlátozottak
karácsonya
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Aszód és Környéke Szervezete tisztelettel
meghív minden mozgáskorlátozott sorstársunkat december
18-án 14 órára az Aszódi Városi
Nyugdíjas Klub helyiségébe, a
2009. évi karácsonyi ünnepségünkre és év végi beszámolónkra. Mindenkit szeretettel
várunk!
Vezetõség

In hoc signo...

*

Egy keresztállítás margójára
Úgy volt, hogy egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni szeptember 26-án a Fiúnevelõ Intézet volt templomának emlékére állított kereszt felszentelésén. Aztán „véletlenül” (igazából nem hiszek a véletlenekben) mégis úgy adódott, hogy elmehettem rá. És „véletlenül”
újra megtapasztalhattam,
amit már annyiszor: hogy
Aszód egy istenáldotta
hely.
Istenáldotta, hiszen korát
megelõzve létesült itt egy ökumenikus templom, amit aztán
idejekorán bezáratott, majd felrobbantatott az önkény (talán
ez a tett is bizonyítja áldott vol-

Egy cipõsdoboznyi
szeretet
pont, hogy olyan – jó állapotban levõ, nem romló – ajándékokat tegyünk, aminek a mi
gyermekeink is örülnének. A
dobozon fel kell tüntetni az
ajándékozott nemét ( fiú, lány)
és életkorát (0-3, 3-6, 6-10, 1014, 14-18 év). A dobozokat december 16-án és 17-én a városban mûködõ idõsklubokban
(Aszód, Petõfi Sándor u. 6/a. ill.
Falujárók útja 5.) 8 és 16 óra
között lehet leadni. További
felvilágosítást a 06-20-8861784-es telefonon Kovácsné
Blaskó Mariann programkoordinátortól kaphatnak.

z aszódi egyházak,
gimnáziumok és a
Kistérségi Családsegítõ
Központ közös szervezésében
ismét kezdetét vette városunkban az „Egy cipõsdoboznyi szeretet” elnevezésû akció.
Célunk a helyi közösség erõsítése, az egymás iránti felelõsségbõl fakadó lemondás örömének elmélyítése. Tanítsuk
meg erre gyermekeinket, ifjainkat és önmagunkat! Az
A támogatásokat elõre is köajándékok elosztását a Család- szönjük!
segítõ Központ munkatársai
koordinálják.
A karácsonyi csomagolópapírral bevont cipõsdobozba
1000-1500 forint összértékben
elhelyezett meglepetések
(édesség, könyv, játék, meleg
sapka, sál kesztyû, írószer...)
kiválasztásánál fontos szem-

A

tát: az áldást nem lehetett nem
látni, el kellett pusztítani, mert
JEL volt). Önkény jött és önkény ment, de a tanúk, a hívek
maradtak, akik õrizték a templom kegytárgyait és emlékét.
Kovács Klári néni maga is egy
élõ csoda és élõ tanúságtétel
volt ezen az ünnepségen, ahogy
92 éves korát meghazudtolóan
tisztán és érthetõen, mikrofon
és papírra vetett jegyzetek nélkül osztotta meg velünk emlékeit.
Isten áldásának élõ jelei
mindazok az adományozók is,
akiknek hitébõl a kereszt és az
emlékhely megszületett: hiszen korukból adódóan õk már
talán nem is látták ezt a templomot, de látogatni biztosan sosem látogatták. Mégis fontosnak érezték megemlékezni
róla, és ezért áldozatot is vállaltak. A növendékek, akik az
ország különbözõ tájairól csöppentek ide, egyikük sem túl régen, talán nem is értették, mi
ez a nagy felhajtás. De érezhették, hogy ez valamiért a nevelõiknek is fontos. Valamit akarnak mondani ezzel a kereszttel.
Fontos nekik, hogy neveltjeik
hangján szólaljon meg Túrmezei Erzsébet verse, fontos,
hogy együtt énekeljék az Úr
biztató szavait: „Ne félj, mert
megváltottalak”, kifejezve ezzel is, hogy mind egy Atyának a
gyermekei vagyunk, és Isten,
bárhonnan is jövünk, egyformán szeret minket, és mindannyiunkat hazavár országába. Fontos egy számukra vadidegen emberekbõl álló énekkarnak (az egyházközség énekkarának), hogy eltadásukkal
emeljék ennek az eseménynek
a fényét. Sok más idegennek
pedig fontos, hogy jelen legyen,
hogy az intézetiekkel együtt
imádkozzon, ünnepeljen.
Az ünnepség mintha az
örökkévalóság egy pillanata
lett volna. Beer Miklós püspök
atyánk nemcsak a keresztet
szentelte meg, hanem ezt a pil-

lanatot is jelenlétével. Az intézet igazgatójának, Szarka
Attilának nagylelkûségét,
amellyel Krisztus ügyéhez
mindig is hozzájárult, bizonyította az ünnepséget követõ
agapé, amire az ünnepség minden résztvevõje hivatalos volt.
A templom már nem létezik,
de a kereszt él, és üzen, ugyanazt üzeni nekünk, mint annak
idején Nagy Konstantin császárnak: „E jelben gyõzni
fogsz!” Ezt az üzenetet közvetítették mindazok, akik szeptember 26-án jelen voltak az
Aszódi Fiúnevelõ Intézet kertjében. Adja Isten, hogy az üzenet eljusson a címzettekhez: az
intézetben megforduló fiúkhoz, és a kereszt azt jelentse
számukra, amit Mikszáth Kálmán fogalmazott meg Szent
Péter esernyõje címû regényében:
„Milyen szerencse az emberiségre ez a Jézus, ez az Isten, aki
ember volt. Az Istenrõl nem tudom milyen, a Jézusról tudom.
A Jézus ösmerõsöm, és mindenkinek ösmerõse. Tudom,
mit csinált, tudom, hogy gondolkodott, még az arcát is ösmerem. Nem az tölti el a lelkemet megnyugvással, hogy õ
uram nekem, de az, hogy ismerõsöm…
Ha elutazom messze, idegen
országokba, idegen népek közé,
az arcok mások, az állatok is
mások, az ég is más, minden
más, már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó elhagyatottságomban és magányomban,
hogy nem is ezen a világon vagyok többé, mikor egyszerre valamely emberlakta telep szélén
elémbe bukkan egy kereszt, és
azon egy sebektõl vérzõ pléhember, az én ismerõsöm.
Ah, itt van õ! Még itt is itt van!
És én nem vagyok többé egyedül
és nem vagyok elhagyatva. Letérdepelek elõtte akkor én is, elmondom neki... hogy a szívemet
mi nyomja.”
Lorencz Klára

*„In hoc signo vinces – E jelben gyõzni fogsz!” – Nagy Konstantin császár látomása a Milvius-hídi csata elõtt
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HITELLEHETÕSÉGEK
A TURAI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
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%.)

ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL
Takarékszövetkezetünknél 2009 november 01-tõl új termékként kerül bevezetésre
a forint alapú ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL.
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
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 THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása
esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.
Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et,
amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

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

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

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.
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28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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Egy kis nyelvelés – Wass Albertet olvasgatva
Alig néhány hónapja írtam
arról, hogy Nyárádszeredán és
környékén burusnyánnak is
nevezik az orgonát. Most ismét
aktuálissá vált a téma. Elhatároztam, hogy alaposabban
megismerkedem Wass Albert
életmûvével. Annyian istenítik
és annyian gyûlölik és kétségbe
vonják írói mivoltát, hogy
magamnak kell kialakítanom a
saját véleményemet. Eddig fõleg verseit olvastam és néhány
közismert írásával „barátkoztam”, de lehetõvé vált számomra a teljes életmû megismerése, mégpedig a nekem is
ideális tempóban.
Az életmûvel való ismerkedés közben a Mire a fák megnõnek c. regényre került sor. Cselekménye az 1848-49-es szabadságharc leverése utáni hónapokban kezdõdik, s egy – rövid ideig bujdosásra kényszerült – báró, mellesleg huszárkapitány és felesége életének újrakezdésérõl, emberi tartásáról szól.

A hazaszeretet
már csak a legjobbakban él, akik
helyesen nem
mások ellenében,
hanem a népünk javáért élik
meg azt. Ma az Európai Unióban sem könnyû Magyarország határain kívül magyarnak
lenni, de mindazok, akik õrzik
kultúrájukat, anyanyelvüket
és s szülõföldjükön maradnak,
a nemzet- és hazaszeretet hõsi
fokát mutatják meg. Az ország
határain belül lévõknek pedig
mindent meg kell tenni azért,
hogy elszakított nemzettársaik
érezzék és kézzel foghatóan is
megtapasztalják a segítségnyújtást minden nehéz helyzetben.
Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek

A regény második részének
15. fejezetének olvasásakor
kezdtem egy kicsit furcsán
érezni magam. Az alábbi szöveget találtam:

hányszor. Másnap is. Éjjel is
eszébe jutott. Harmadnap reggel lement a kerítéshez és kifeszítette azt a lécet. Körülnézett,
nem látta senki.
S mikor a tél magánya megint rátelepült a kicsi házra, a
gyermekek messze voltak s korán jöttek az esték: az orgonabokrok körül nyúlnyomok cifrázták újra a havat.”
(18. fejezet)

„A domb keleti és északi oldala megmaradt a fáknak. Kora
tavaszon a virágzó gyümölcsfáké volt, késõbb a borostyánok
foglalták el lila fürtjeikkel és
súlyos illatukkal, mely betöltötte szinte az egész völgyet és ellepte a házat is minden szobájával,
Számomra nyilvánvaló, hogy
örömével és gondjával együtt.” az író a borosnyán szót használhatta, mert kiváló ismerõje az
Tudván azt, hogy a boros- erdélyi nyelvnek. Aki viszont
tyánnak nincs lila virága, azon- kiszedte a szöveget, minden
nal kutakodni kezdtünk az in- bizonnyal elírásnak vélte a boterneten, hogy a burusnyán- rosnyánt, s átjavította borosnak létezik-e az erdélyi nyelv- tyánra, bizonyítván ezzel azt is,
használatban esetleg boros- hogy nem ismeri az erdélyi szanyán, sõt boroszlán változata vakat, kifejezéseket, de a bois? És kiderült, hogy igen! rostyánt sem, mert akkor gya(www.transindex.ro) Ettõl nússá válhatott volna számára
kezdve számomra nyilvánvaló a szöveg a lila virágok miatt.
volt, hogy nem borostyánról,
hanem orgonáról lehet szó.
Csak az a szomorú, hogy a
marosvásárhelyi Mentor Kiadó
Néhány fejezettel késõbb a által forgalomba hozott kötetszöveg maga teszi egyértelmû- ben is ez szerepel, s az Arcavé, hogy mi a megoldás:
num Életmûsorozat e-Book
MP3 hangoskönyv sorozatá„Az úr szomorú volt, mert ban, mely egyetlen DVD-n hozeszébe jutott, hogy a borostyá- záférhetõvé teszi a teljes írói
nok körül nem lesznek nyúlnyo- életmûvet, ugyanígy szerepel.
mok a hóban, s a foglyok nem S a borostyán szó hangzik el a
húzódnak be többé az akácos hallgatható változatban is.
alá, ha szél veri a mezõket odaA regényt kiadta 2002-ben a
kint.
pomázi székhelyû Kráter MûSokáig tépelõdött ezen.
Aztán egy délután, mikor ép- hely Egyesület is. Utánanézpen a mezõrõl tért haza, s a kerí- tem: ott is a borostyán szó szetés mellett kellett elhaladjon, repel minden alkalommal a
meglátott egy lécet, melynek al- borosnyán helyett.
só végét Birtalan Ádámék elfeA Mentor Kiadó egy 1942-es
ledték a deszkához szegezni. LóRévai-kiadásra hivatkozik
gott a léc.
Aznap még eszébe jutott né- mint szövegforrásra, az Arca-

Meditáció

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

num anyaga egy 1943-as Révaikiadást emleget, s ugyanezt a
Révai-kiadást említi a Káter
Mûhely Egyesület kiadványa
is.
Lehetséges, hogy már az elsõ
kiadásokban is rosszul szerepel
az orgona tájnyelvi alakja? Akkor sem ismerhette mindenki
az erdélyi tájszót? Háborús
idõk voltak. Az író is és a kiadók
munkatársai közül sokan a
fronton voltak, s akinek éppen
megadatott a lehetõség, hogy a
szöveget gondozza, nem tudott
a borosnyánnal mit kezdeni. Elírásnak vélhette és átjavította.
Így a kérdés ebben a pillanatban eldönthetetlen. Valamelyik
országos nagykönyvtárban kell
utánanézni, hogy mikor következett be az elírás. Addig viszont nekünk, olvasóknak nem
árt figyelnünk, hogy amit olvasunk, elég világos-e. Persze el
tudnánk képzelni azt is, hogy
lábjegyzetben közölnék velünk
a köznyelvitõl eltérõ szóhasználatot. Ahhoz viszont pontos,
valóban az eredeti írói szöveg
kellene.
-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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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Helyszín
Csengey Gusztáv Általános Iskola
November 23-27.
Városháza
November 26. 16.00
November 26.
Közmûvelõdés Otthona
Csengey Gusztáv Általános Iskola aulája
November 27. 17.00
Aszódi Javítóintézet Klubja
November 27.
November 29.
Korona Ház (Tiszti Klub)
December 5.
December 6.
Csengey Gusztáv Ált. Iskola Zenetagozat
December 6.
Csengey Gusztáv Általános Iskola
December 12.
December 13.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
December 19.
December 20.
általános és középiskolák
December 23-2010. jan. 3.
December 24-25-26.
Szabadság tér
December 31.

Program
egészséghét szülõk, szakemberek bevonásával
képviselõ-testületi ülés
a Kamarateátrum elõadása
közmeghallgatás
Táncház és Játszóház
Advent 1.vasárnapja
Télapóváró, Városi Karácsonyfa díszvilágítás meggyújtása
Advent 2.vasárnapja
Adventi hangverseny
Kodály Kórustalálkozó
Advent 3.vasárnapja
a Mûvészeti iskola karácsonyi hangversenye
Advent 4.vasárnapja
téli szünet
Szenteste, Karácsony elsõ és második napja
Óévbúcsúztató, tûzijáték, újévi köszöntõ

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 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága AszódiPetõfi
Muzeális Gyûjtemény És Kiállítóhely a Galériában

karácsonyitárlat–karácsonyivásár
címmel december 11-22-e között rendhagyó kiállítást
rendez. Megnyitó: december 11. 18 óra
Nyitvatartás: Múzeum: 9-16 óra, Galéria: 9-19 óra
Résztvevõ alkotók:
fafaragás, intarzia: Budai András, Gódor András, Szernecz
Zoltán. festészet: Dr. Fedinecz Atanáz „Fruci”, Ladócsy László,
Lõrincz Ferenc, Valentínyi Márta. film, zene: Rácz Zoltán, Rónai
Lajos. fotómûvészet: Jekken Péter, Kovács Alida, Kresz Albert,
Dr. Leitli Norbert, Németh Zoltán Pál, Odler Zsolt. irodalom,
tudomány, mese: Dr. Asztalos István, Barabás Tamás, Bartók
Anikó, Galántai Csaba, Hagymásy András, Köpöczi Rózsa,
Németh Péter Mikola, Polgár Jutka. kerámia, népi iparmûvészet: A. Molnár Márta, Fazekas Lajos, Márton Andrásné,
Palya Józsefné.
A Karácsonyi Tárlaton az alkotások (festmények, fotók,
famunkák, népi iparmûvészeti alkotások, könyvek, CD-k, DVDk), a Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely saját kiadványai
(Ötvenéves az aszódi Petõfi Múzeum, A régi Aszód képeslevelezõlapokon, Vára(o)sképek, Fejezetek Tura néprajzából,
Ikladi családok, képeslapok és egyéb érdekességek) a helyszínen
december 11-22-ig 9-19 óra között megvásárolhatók!
A Kamarateátrum elõadásaira a helyszínen a nyitva tartás ideje
alatt a jegyeket elõvételben meg lehet vásárolni!
További információ: Aszód, Szontágh lépcsõ 2.
Telefon: 28/500-650, e-mail: asztalostamas@invitel.hu

Program
December 11. péntek 18 óra:
A Karácsonyi Tárlat – Karácsonyi Vásár megnyitó ünnepsége
A kiállítást megnyitja: Asztalos Tamás. Énekel: Gregori Éva
December 12. szombat 9-19 óra és december 13. vasárnap 9-14 óra: Fazekas Lajos, a Népmûvészet mestere korongozó
foglalkozást tart az érdeklõdõknek.
December 13. 17 óra és december 15. 19 óra:
A Vécsey Kamarateátrum elõadása:
Bohumil Hrabal: Bambini Di Prága
Színpadra alkalmazta, rendezte: Barabás Tamás. Szereplõk:
Barabás Tamás, Jávor Balázs, Szarka Dorottya, Szarvas Csaba,
Szendrei Szabolcs, Tóth-Ilkó Zsuzsanna. Belépõ: 400 Ft.
December 14. hétfõ 13-19 óra: Dr. Asztalos István történész
megjelent mûveit (Kisváros a Galgamentén, Petõfi és Aszód, Az
aszódi evangélikus középiskola története) dedikálja.
December 16. szerda 9-12 óra, december 19. szombat 16
óra és december 20. vasárnap 15-17 óra: Polgár Jutka meseíró saját meséibõl olvas (Galga-parti varroda, A Jóságos Erdei
Varázsló, A varázspalást), mesekönyveit dedikálja.
December 17. csütörtök 17 óra: Dr. Klamár Zoltán etnográfus: Magyarkanizsa szakrális kisemlékei címmel tart elõadást
December 18. péntek 17 óra: A Fekete Ökör Baráti Kör tagjai
közül néhányan prágai fotóikat mutatják be.
December 19. szombat 9-12 óra: Ladócsy László festõmûvész
monotípiázni tanítja az érdeklõdõket.
15-16 óra: Galántai Csaba meseíró bemutatja és dedikálja Ormányos Hüntyüllér címû mesekönyvét.
December 20. vasárnap 14-15 óra: Bartók Anikó Lelkemnek
mandalája címû verseskötetébõl olvas és a kötetet dedikálja.
December 21. hétfõ 17 óra: Válogatás Rácz Zoltán kisfilmjeibõl (filmvetítés)
December 22. kedd 16 óra: A Karácsonyi Tárlat – Karácsonyi
Vásár bezárása. Gitározik: Budai András.
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Minden élõállat
10 % kedvezménnyel!
(az élõ állateledel kivételével)
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
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

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

férfi-nõi

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

26 éve az Önök szolgálatában!
Októberi akciónkat meghosszabbítottuk

december 30-ig!
MINDEN szemüvegkeret
és multifokális lencse
20% kedvezménnyel
kapható!
A részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben!

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

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

Álláskeresõ Klub a Városi Könyvtárban!
Minden kedden 10-tõl 12 óráig

Lehetõségek:
Munkahelyek közvetítése
Képzési lehetõségek közvetítése
Álláskeresési technikák elsajátítása
Különbözõ eszközök használata
(telefon, internet, újságok és hirdetések)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas, OTP, Posta, PROVITA, Dimenzió

sport

Élmezõnyben az Aszód FC
Ifistáink veretlenül állnak az elsõ helyen
Már csak öt pont választja el felnõtt csapatunkat az
elsõ helyen álló Verõcétõl,
ami azt jelenti, sikerült kilábalni a hullámvölgybõl,
és versenyben vagyunk a
bajnoki címért.
Az október-novemberi mérkõzéseink tökéletesen igazolták a csapatban rejlõ képességeket, és a statisztika is önmagáért beszél: 4 mérkõzésen 12
pont, 12:0 (!) gólkülönbség.
Aszód FC - Mogyoród 5:0
Ifjúságiak: 5:1
Gyakorlatilag már az elsõ félidõben biztosította a csapat
szurkolóit, hogy ezt a mérkõzést nem adja ki a kezébõl. Bár
néha kiegyenlített volt a játék,
a aszódi akciók veszélyesebbek
voltak. A második játékrész
elsõ negyedórájában aztán eldõlt a mérkõzés. Az ötgólos
elõny birtokában már inkább
játszadozás folyt a pályán, több
lehetõségünk elpuskázásával.
Ifistáink jó játékkal biztosan
gyõztek.

Kisnémedi - Aszód FC 0:3
Ifjúságiak: 2:3
Jól játszó, bár rengeteg helyzetet kihagyó ellenfelet gyõztünk le szervezett, lelkes csapatjátékkal, veszélyes kontrákkal. A gyõzelem értékét növeli,
hogy idegenben és erõs ellenfelet legyûrve érték el a sikert a
fiúk.
Az ifjúságiak a biztos 3:0-ás
vezetés tudatában kicsit kiengedtek, szorossá téve a mérkõzést.
Aszód FC - Dunakeszi
Kinizsi FC 1:0
Ifjúságiak 0:0
Ismét egy „hatpontos” mérkõzésen, hazai pályán sikerült
két vállra fektetni egy szabadrúgásgóllal a jó erõkbõl álló
ellenfelünket. Talán a hideg,
barátságtalan idõ is oka volt a
meddõ mezõnyjátéknak.
Ifistáinknak ezen a napon
semmi sem sikerült, így pontosztozkodás lett a vége.
Dunabogdány SE - Aszód
FC 0:3
Ifjúságiak 1:2

Biztosan nyertünk, több
helyzetet kidolgozva, a jobbára
dagonyákból álló, felázott talajú pályán. Ifistáink, bár nehezebben, de Bogdányból is elhozták a két pontot.
*
Labdarúgóink kitûnõ eredménysorozattal örvendeztették meg lelkes szurkolótáborukat. Kétségtelen, hogy taktikai
fegyelem, erõnlét dolgában
egyre magabiztosabb a csapat.
A biztonságos védekezésbõl
gyors kontrákra épülõ játék, a
széleken vezetett, szélsõ hátvédek által támogatott letámadásos, agresszív futballt eredményesen sikerült alkalmazni.
A középpályán jól szûrték
meg a fiúk az ellenfél támadó
próbálkozásait, és gyors ritmusváltásokkal dobták támadásba gólveszélyes támadóinkat.
Bízunk az õszi szezon szép lezárásában, hogy egy huszáros
tavasszal valóra váljon a hõn
áhított cél: a bajnoki cím elnyerése. Bízunk a fiúkban! Hajrá,
Aszód!
-tövis-

Harcosok Éjszakája, VB-siker
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Aszódi
aranyérmes
a Felnõtt Országos Wado
Karate Bajnokságon

November 1-jén szép galgamenti sikerek születtek
Szegeden, a Felnõtt Országos Wado Karate Bajnokságon. A csapat legfényesebb
érmét az aszódi Sinkó
József nyakába akasztották (képünkön mesterével,
Fási Tiborral látható).
A Galgamenti Wado-ryu
Karate Egyesület eredményei:
Sinkó József 1. hely/aranyérem
kumite

Pintér Tünde 2. hely/ezüstérem
kata

Balla Tímea 3. hely/bronzérem
kata

Hajdúné Dinnyés Gabriella

4. hely, 3. hely/kata, bronzérem kumite

Hajdu Pál 5. hely/kata
Búzás Blanka 5. hely/kata
Fási Tibor 3. hely/bronzérem
kumite

Hídi Szilveszter felvételei
(folytatás az 1. oldalról)

Még az is elismeréssel
adózhatott a küzdõknek, aki
inkább a lágyabb sportágakat
kedveli. A kemény harcok után
mindegyik versenyzõ úgy
borult ellenfele nyakába,
mintha elõtte nem is ütöttékrúgták volna egymást. Inkább
ez, mint a csavargás, vagy a

kábítószer, jegyezte meg valaki ber 4-én zárult olaszországi
a nézõtéren, s ebben igaza van. küzdõsport VB-n is megtartotta jó formáját, ahol egy ezüstAz est legjobban várt harcosa és egy bronzérmet szerzett.
természetesen az aszódi Kis Mesterét az elmúlt három évi
Dávid volt, aki egy menet alatt munkájáért a 123 tagországot
elintézte ifjú ellenfelét. Dávid tömörítõ WTKA amatõr k-1
(bal oldali képünkön mesteré- sportágának igazgatójává
vel, Feya Tiborral és Sztán Ist- nevezték ki. Mindkettejüknek
ván polgármesterrel) a novem- gratulálunk!
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Gratulálunk az egyesület valamennyi versenyzõjének! Felkészültségükrõl a Harcosok Éjszakáján tartott bemutatójukon is meggyõzõdhetett a közönség.
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Segítenek visszajutni az élet forgatagába
125 éves az Aszódi Fiúnevelõ Intézet
(folytatás az 1. oldalról)

intézmény életét közelrõl immáron három évtizede ismerõ
Dr. Laczkovics Mária ügyész
viszont úgy látja: bár vannak
ellenvélemények, a javítóintézetnek jövõje van, tehát fejleszteni, gyarapítani kell azt. És
fejleszteni kell a benne élõ növendékeket, de ezalatt természetesen a kollégák is folyamatos fejlõdésen mennek ét.
– Közös sorsunk, hogy nevelünk – adta meg az elõzõek eszszenciáját Szarka Attila igazgató (képünkön). – Növendékeink
által válunk azzá, amik vagyunk: nevelõtanárokká. Az
elõítéletek megdöntésére is vállalkozunk az igazság erejével.
Utóbbira kiváló légkört biztosít Aszód városa, s az AFI sokat tesz a közeledés érdekében.
A növendékek pl. részt vállaltak több városi intézmény, így a
Tüdõgondozó Intézet falainak
ill. a Csengey iskola kerítésének festésébõl. Versmondóik
már városi ünnepségen is hirdették a költészet szépségét,

nevelõkbõl álló színjátszókörük pedig már városunk határain túl is elismert. A képzõmûvészettel ismerkedõ növendékek a Petõfi Múzeumban
színes tárlaton mutatták be,
hogy az alkotó lélek a falak mögött is kiteljesedhet, ott elõsegítheti a lelki sebek gyógyulását, és iránytûként megmutathatja a visszautat a falakon
inneni világba.
Szeptemberben az AFI növendékeibõl alakult focicsapat
is részt vett a „Tégy a rassziz-

mus ellen!” jelszóval szervezett
labdarúgó tornán. A kilenc nap
alatt felkészített, alapítványi
támogatással mezbe öltöztetett csapat 6:0-ra legyõzte a
rutinos focistákat is soraiban
tudó turai roma csapatot (októberi számunkban az AFI csapatát véletlenül „átkereszteltük”, amiért ezúton is megkövetjük õket – a szerk.). S hogy
mások is meglátják bennük az
értéket, mi sem bizonyítja jobban, mint egy névtelen adományozó nemes gesztusa: õ egy
arra érdemes növendék számára ösztöndíjat ajánlott fel.
Az AFI 125 év alatt sajátos
történelmet írt és élt meg, derült ki Juhász Attila, Puskás
Péter általános igazgatóhelyettes és dr. Asztalos István ny.
múzeumigazgató elõadásaiból.
Hazánk elsõ ilyen intézményében a katonás angol és francia,
valamint a „szerzetesi” jellegû
német intézményrendszer
helyett egy új, a polgári életviszonyoknak megfelelõ, családias nevelést biztosító formát

Pletykák és cáfolatok
a laktanyáról és a Penny Market csomópontról
Lapzártánk után Sztán
István polgármester reagálni kívánt két, a városban szárnyra kapott híresztelésre. Ezek egyike a
laktanyával, másika a
Penny Market közlekedési
csomópontjával kapcsolatos.
A polgármester elmondta:
ismeretlen források azt terjesztik róla, hogy a laktanya megszerzése esetén oda roma családok betelepítését tervezi. Em-

lékeztetett rá, hogy a polgármester-választás kampányidõszakában izraeli és kínai családok betelepítésérõl szóltak a
pletykák, amelyeknek a mostanival megegyezõen nincs valóságtartalmuk.
– Azért harcolok a Kormánynyal – hangsúlyozta –, hogy a
laktanya nemes célok (sport,
kulturális, oktatási, gazdasági,
esetleg fiatal családok otthonhoz juttatása) megvalósítása
érdekében térítésmentesen a
város tulajdonába kerüljön, és

Következõ
Terjedelmi okból sajnos
ki kellett hagynunk
a keresztrejtvényt.
Kérjük rejtényfejtõ
Olvasóink megértését.

lapzárta:
december 6.
megjelenés:
december 16.

Aszód profitáljon belõle.
Az épülõ közlekedési csomópont többek szerint ugyancsak
a polgármester „érdeme”.
Sztán István emlékeztetett rá,
hogy a képviselõ-testület még
tavaly áprilisban, az idõközi
polgármester-választás elõtt
döntött a lámpás csomópont
kialakításáról. Sajnálja, hogy
az önkormányzat eredményeinek figyelemmel kísérése, a közös munka helyett néhányan
gáncsoskodásra, mások lejáratására fordítják energiáikat.

valósítottak meg a családfõk
vezetésével. E forma eredményességét mi sem jelzi jobban,
mint az, hogy a II. világháború
után a szétszéledt növendékek
többsége önszántából visszatért Aszódra. A mezõgazdasági, ipari szakiskolai képzések
eredményeként az ide került
fiatalok szakmát kaptak; egy,
az ünnepségen levetített 1971es propagandafilm alapján akkoriban dúskálhattak a lehetõségekben.
Aztán felerõsödtek a válság
jelei, amit tovább erõsített az
1981-es tanárgyilkosság és az
azt követõ vizsgálat. A Fiúnevelõ talán legnehezebb napjai
voltak ezek, de utána új mûködési rendszer lépett életbe. Korunk nehézségei, kihívásai ellenére úgy tûnik, az oktatáscentrikus intézmény ismét teljes
erõbõl szolgálhatja az „Esélyt
adunk, utat mutatunk!” jelmondatot – azaz nevel, tudást
fejleszt, keresett szakmát ad
növendékei kezébe, s igyekszik
visszavezetni õket az élet forgatagába.
Az AFI az idõk során gyarapodott és szûkölködött is. A város is kevesebb lett az ökumené
50-es években hazánkban szinte páratlan hajlékának számító
templom megsemmisítésével.
De fogytak az élõk is – tanárok,
munkatársak, növendékek –,
akikre a Dian Tibor nevelõ készítette faragott kopjafa emlékeztet az AFI fõépülete elõtt, s
ahol az ünnepség résztvevõi Dr.
Katonáné Dr. Pehr Erika minisztériumi fõosztályvezetõ
emlékezõ szavait követõen, a
felsorakozott növendékek sorfala elõtt elhelyezték a megemlékezés mécseseit.
H. Sz.
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