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Fõként a magunk
tehetségére számíthatunk

Október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc évfordulóján ezúttal
isaKözmûvelõdésOtthona
udvarán tartották a város
ünnepimegemlékezését.

Az Evangélikus Egyház

PetõfiGimnáziumánaktanulói

zenés mûsorban idézték fel az

56-os eseményeket és az azok-

ban résztvevõk életérzéseit.

polgármestere. – Akik 1956. ok-

tóber23-ánrészesei lehettekaz

eseményeknek,nemgondoltak

arra, hogy forradalom részesei;

örültek, hogy együtt lehettek,

hogy hallják és látják egymást,

s hogy Nagy Imrével együtt el-

énekelhetikaHimnuszt.

Az ünnepség szónokának

meggyõzõdése,hogyMagyaror-

szág 1956-ban

Ugyanakkor rámutatott: a for-

radalom máig kiható eredmé-

nyeit beárnyékolja, hogy a mai

ifjúság többsége nem ünnepli

meg méltón az akkori esemé-

nyeket, és a még élõ ötvenhato-

sok nemzedéke sem kapja meg

igazán a neki kijáró tiszteletet,

törõdést. Tenni kell a közélet-

ben tapasztalható negatív fo-

lyamatok ellen, különben

többet tett a sza-

badságért és az igazságért,

mint bármelyik nép a világon.

amit

nem tudtak bennünk elpusztí-

taniaszovjetek,aztmimagunk

pusztítjukelönmagunkban.

(folytatása4.oldalon)

1956 forradalma
az emberek válasza

Az ünnepnap aszódi krónikája

Mindkét jelképazintézmény

látszólag ellentmondásos hely-

zetére utal. A négy falevél az

ország négy fiúnevelõ intézetét

jelképezi. tanárJuhász Attila

az intézet szakmai történetét

felvázoló elõadásában remé-

nyét fejezte ki, hogy e „levelek-

bõl” nem lesz több, az aszódi

(folytatása16.oldalon)

Megemlékezés az elhunyt AFI-sok kopjafájánál

Egy,aNapkorongbafoglaltfanégylevéllel,segy,aPink
Floyd legendás lemezére emlékeztetõ félig ledõlt fal, raj-
ta az Aszódi Fiúnevelõ Intézet kezdõbetûivel és az évfor-
dulóra utaló számokkal. A jubileumi ünnepség helyszí-
nén október 28-án e két jelkép fogadta az intézmény
fennállásának 125. évfordulójára szervezett ünnepség
résztvevõit.

Segítenek visszajutni
az élet forgatagába

125 éves az Aszódi Fiúnevelõ Intézet

Ezután polgár-

mester mondott ünnepi beszé-

det, aki az

címû kötet alapján felidézte a

forradalom egyik elsõ aszódi

mozzanatát:

– Az emberiség történelme

bizonyítja, hogy

– emelte ki városunk

Sztán István

1956 Pest megyében

„Október 26-án délután 16

óra körül tömeg gyülekezett a

Felvonulási téren, majd a rend-

õrkapitányság épülete elé ment,

ahol körülbelül 400-500 fõ kö-

vetelte, hogy küldöttség menjen

a szovjet laktanyába, és szólít-

sákfelaszovjetkatonákat,hogy

azok ne avatkozzanak bele a fel-

keléstovábbimenetébe.”

a forradalom

nem kezdeményezés, hanem

válasz

Harcosok
Éjszakája
Október 24-én a küzdõsportok

mûvelõiéskedvelõirandevúztaka

Csengey iskola tornatermében.

Elõbbiek jobbára kemény össze-

csapások, utóbbiak egy hagyo-

mányteremtõ kezdeményezés ré-

szesei lehettek.

(Képes riportunka 15.oldalon)KisDávid:egyetlenmenet,technikaiK.O.KisDávid:egyetlenmenet,technikaiK.O.
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Fûtés- és világításkorszerûsítési program indul
A rendszerváltás óta

Aszódon még nem volt pél-
da rá, hogy határozatkép-
telenség miatt elnapolja-
nak egy soros képviselõ-
testületi ülést. Október 22-
én ez is megtörtént, így az
ülésre október 26-án került
sor. Az alábbiakban a fon-
tosabb döntésekrõl olvas-
hatnak.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos iskola mindkét épülete és a
Napsugár Óvoda fûtési és vilá-
gítási rendszerének korszerû-
sítésére több árajánlat bekéré-
sét mondta ki a testület. Né-
hány cég az intézményi adatok
részleges hiányában nem tu-
dott árajánlatot adni. Az In-
Respect Kft. ingyenesen fel-
mérte a három intézményt, és
három lehetõséget vázolt fel a
beruházás megvalósítására
(önkormányzati pályázat ön-
résszel ill. anélkül, egy nonpro-
fit szervezet létrehozásával,
illetve PPP-konstrukcióban).
A képviselõk a Pénzügyi Bi-
zottság javaslata alapján az
utóbbi konstrukció mellett
döntöttek, aminek alapfeltéte-
le egy tételes mûszaki tarta-
lommal feltöltött költségvetés
elkészítése.

2012-ig pályázati, azután vi-
szontcsaksaját forrásból lehet-
séges elvégeztetni az aszódi
vízbázis diagnosztikai vizsgála-
tát. , a Galga-
menti Viziközmû Kft. ügyveze-
tõje elmondta: a kötelezõ fela-
datra az érintett tizenegy tele-
pülés közösen pályázik, ami
önerõt nem igényel. A gesztori
feladatokat Iklad vállalta fel.

címze-
tes fõjegyzõ és

pénzügyi iro-
davezetõ viszont több olyan
részletre hívta fel a figyelmet,
amitovábbipontosításokat igé-
nyel, ezért a társulási megálla-
podás jelenlegi tervezetét nem
támogattaagrémium.

Törvényi változások miatt
módosították a város állattar-
tási rendeletét, amely néhány
új területen engedélyezi az
állattartást, de ott is csak a 700
m -nél nagyobb ingatlanokon.
(A rendelet hozzáférhetõ a
polgármesteri hivatalban és a
városhonlapján.)

Az állam jövõre nem ad hoz-
zájárulást a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás mûködte-
tésére, ezért a képviselõ-testü-
let – mint a kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás gesztora –

Ritecz György

Kissné Kulybus Gizella
Tárnokiné

Szilágyi Erzsébet
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figyelemmel a jövõ évi költség-
vetés finanszírozási feltételei-
re,

Kimondta,
hogy az elsõ félév során kép-
zõdött hiányt rendezni kell a
társultönkormányzatokkal.

A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
új tanszakai is kiváló minõsí-
tést kaptak, így januártól ezek-
re is

–emelteki
az iskola igazgatója éves beszá-
molójában, amit egyhangúlag
elfogadott a testület. Egyedül a
galgagyörki néptánc tanszakot
nem indították be elegendõ je-
lentkezõ hiányában. Ugyan-
csak elfogadták
iskolaigazgató beszámolóját a
tanévkezdésrõl, mint ahogy

óvodavezetõ be-
számolóját is, amibõl kiderült:
a két tagóvodában 233 gyer-
mek kezdte a tanévet, ami

az alapító okiratban
rögzített létszámnál. Kiemelt
feladatot jelent a Napsugár
Óvoda problémáinak megoldá-
sa: a fûtés és a világítás, a vi-
zesblokkok korszerûsítésre
szorulnak, nincs tornaszoba,
az udvari játékok pedig

, de a kötelezõ eszközök be-
szerzése terén is hiányosságok
vannak.

A

c. projekt második
fordulójának pályázatírói fela-
datát bruttó 2,5 milliós ajánla-
távalazAditusKft.nyerteel.

kezdeményezi e szolgáltatás
megszüntetését.

teljes normatíva vehetõ
igénybe RónaiLajos,

Boda János

Nagy Lászlóné

ma-
gasabb

nem fe-
lelnek meg az EU-szabványok-
nak

szociális szolgáltatásszer-
vezéskistérségi szintûminõségi
javítására

Önkormányzati hírek

A képviselõ-testület
az idei Aszód Fesztivál

pénzügyi elszámolásáról adott
tájékoztatót. A Pénzügyi Bi-
zottság aggályosnak tartotta a
helypénz szedését a térítés-
mentesen a rendezvény ren-
delkezésére bocsátott kastély-
udvaron, emellett úgy vélte: a
mûvelõdésszervezõ több pont-
ban nem tartotta be a közterü-
let-foglalásra vonatkozó önkor-
mányzati rendeletet. A bizott-
ság emiatt feljelentés megtéte-
lét javasolta. el-
mondta, hogy a szükséges

számolásokat
megtette.

A napirend tárgyalása során
elhangzott,hogyazAszódFesz-
tivál az önkormányzat rendez-
vénye volt (a programok há-
rommilliós összköltsége a vá-
ros 300 ezer Ft-os támogatásá-
ból,ahelypénzekbõlésaszpon-
zoroknak az Aszód Városáért
Alapítvány számlájára befize-
tett adományaiból állt össze –

). A közterületet a város,
akastélyparkotazEvangélikus
Egyház ill. a mûemlékvédelem
térítésmentesen bocsátotta
rendelkezésre. A ki- és befize-
tések és a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos
dokumentumok ellenõrzésére
a testület tételes kimutatás el-
készítésével és a bizonylatok
másolatának benyújtásával
bízta meg a polgármestert és a
mûvelõdésszervezõt.

Tudomásul vették a Szakor-
vosi Rendelõintézetet mûköd-
tetõ MED-CENTER Kft. által

nem fo-
gadta el

Gyõrfi János

a
szerk.

be-
vételi-kiadási el

2009. NOVEMBER

A [ ] a köz- és
magánszféra olyan együttmûködését jelenti, amelyben a köz-
feladathoz kötõdõ tervezési, építési, mûködtetési és finanszí-
rozási feladatokat az állam a megszokottnál nagyobb mérték-
ben, és ugyanakkor komplexebb módon bízza a magán-
szektorra.

PPP konstrukcióP P Public- rivate arnership



3Önkormányzati hírek

adott összegzõ anyagot. Az ezt
áttekintõ ad-hoc bizottság írá-
sos összegzése nem készült el,
ezért kérték annak pótlását, a
cégtõl pedig azt várják, hogy
konkrétan jelölje meg,

a járóbeteg-szak-
ellátás területén érintett tele-
pülésektõl. A helyzet komoly,
mert a csökkenõ OEP-finan-
szírozásmárafeladat-ellátásra
sem elég, az épületgépészet ill.
az eszközpark több eleme cse-
rére szorul. Az érintett telepü-
lések–bár

– eddig
nem érezték át a probléma sú-
lyát, ami elõbb-utóbb akár a
Rendelõintézet bezárásához
vezethet.

Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia szakértõi véleménye-
zésére szakértõt
bízták meg a képviselõk bruttó
100 ezer Ft összegért. Ezután
ismét napirendre került a Fõ-
tér-pályázat,amit ismét–segy-
ben – kiírtak, s január
5-ig lehet benyújtani. (A Fõtér-
projektrõl az elmúlt két évben
többször olvashattak lapunk-
ban. projekt-
menedzser részletes összefog-
lalóját szá-
munkbanközöltük– )A
Pénzügyi Bizottság azt javasol-
ta, hogy döntsenek a projekten
belül fejleszteni, megvalósítani
kívánt feladatokról, a tervezett
beruházás nagyságrendje mi-
att pedig megfelelõ képzettség-
geléstapasztalattalrendelkezõ
szakembert bízzanak meg a
projektelõkészítésével.

A volt Tiszti Klub és a Város-
háza felújítását és bõvítését,
valamint a Fõtér megújítását
célzó 700 milliós projekt

. Elsõsor-
ban ennek elõteremtése miatt
alakult ki nézetkülönbség a
képviselõk között.

hat
pontból álló írásos nyilatkoza-
tábanegyebekköztelutasította
a kötvény megjelölését forrás-
ként, mert ennél a beruházás-
nálapénzügyimegtérülésnem
vagy csak részben valósul meg.
Kvaka István az önrészhez vál-
lalkozói tõke bevonását,

milyen
segítséget kér

azAszódonkezeltbe-
tegek többségét õk adják

Lelkes Nóra

utoljára

Asztalos Tamás

2008. márciusi
aszerk.

150
milliós önrészt igényel

Kovács
Tamás és Kvaka István

Koncz

István

közmeghallgatás

Molnár József

a nyári „uborkasze-
zonban” egy szám kimarad.

egyéb konstrukciós le-
hetõségek(pl.avoltTisztiKlub
mûemléki felújításánál a va-
gyonátruházás) átgondolását
vetettefel.

Asztalos Tamás elmondta: a
vázlattervek már megvannak,
a korábbi anyag – amely több
mint három hónap alatt ké-
szült el, s többször napirendre
került a testületi üléseken –
pályázatíró cég bevonásával
adoptálható a mostani kiírás-
hoz. Véleménye szerint pro-
jektmenedzserre csak akkor
lesz szükség, ha a város pályá-
zatát a II. fordulóban is nyer-
tesnekítélikmegazelbírálók.

A testület egy ellenszavazat-
tal támogatta a pályázat elõ-
készítését, ennek érdekében a
polgármestert a Közbeszerzési
Bizottság közremûködésével
tanácsadó cégek meghívására
kérte fel. A projekt koordiná-
lását a Városfejlesztési Bizott-
ságésAsztalosTamásvégzi.

Törölték a GAMESZ 850
ezerFt-nyi,behajthatatlansze-
métdíj-követelését, majd dön-
töttek az idei
idõpontjáról és helyszínérõl:
november 27. péntek 17 óra,
Csengey iskola aulája. Ezután
módosították az önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. Ismét korlátoz-
zák a napirendenkénti képvi-
selõi hozzászólások számát (5
perc); az ismételt napirenden-
kénti hozzászólás legfeljebb
2x2 perc lehet képviselõnként.
Kovács Tamás képviselõ és

külsõs tag kilé-
pésével módosult a Közbeszer-
zésiBizottságösszetétele.

Jövõre havi bruttó 415 ezer
Ft-tal támogatja az önkor-
mányzat az Aszódi Tükör kia-
dását; a város nehéz gazdasági
helyzete miatt 11 lapszám jele-
nik meg,

A
Galga Televízió jövõre is az idei
áron, alkalmanként bruttó
182.100 Ft-ért közvetíti a testü-
letiüléseket.

Bruttó 18,2 milliós ajánlata
áralapján az egri GEOTEAM
Kft. építheti meg a baptista
imaház mögötti támfalat. A

kötvény kezelési költségébõl
származó megtakarítás terhé-
re biztosítják a Dózsa György
u.20.alatti támfalvismaiorpá-
lyázatának kétmilliós önré-
szét. A TEUT nyertes aszódi
útpályázatok közbeszerzési el-
járásainak bíráló bizottságába
SztánIstvánt,

delegálták.

–

OdlerZsoltot,dr.
Kónya Tamást, Kis Tóth
Rolandot és Marton Zoltánt

Még mindig kérdéses, a
Szõlõ utcában vagy másutt va-
lósuljon meg a még hiányzó
szelektívhulladékgyûjtõsziget.
Az utca lakói eddig eredmény-
telenül kérték e szigetek telepí-
tésére vonatkozó mûszaki leí-
rást, a Városfejlesztési Bizott-
ság pedig egy év alatt sem ka-
pott új helyszín-javaslatokat a
képviselõktõl. Új helyszínként
most felmerült a Céhmester
utca hátránya, hogy a lakó-
övezettõl viszonylag távol van.
Az is elhangzott, hogy az eddig
megépült gyûjtõszigeteket
készítõik

Nem született döntés a 48-as
emlékmûújhelyénekügyében,

túlságosan kiemelték
azúttestsíkjából.

így továbbra is a testület 2008.
április 17-i döntése van érvény-
ben, amely az emlékmû 5,4 m-
rel kelet felé helyezését rögzí-
tette.Anévszerinti szavazáson
Sztán István,
Asztalos Tamás,
és Odler Zsolt a római katoli-
kus templom melletti (Tabán)
térre,KvakaIstván,

Kovács Tamás és Koncz
István az eredeti helyszínre,

az evangélikus
gimnázium mögötti területre
szavazott, pedig
tartózkodott.

A SZÓDA Frakció aláírás-
gyûjtõ ívein közel kétszázötve-
nen támogatták az emlékmû
eredeti helyszínen történõ új-
raállítását,apolgármesteráltal
indított közvélemény-kutatás
íveinpedigtizenkilencen;négy-
százkilencvenöten a Tabán té-
ren látnák szívesen az emlék-
oszlopot. Ugyanakkor a közle-
kedési szakértõ és az emlékmû
újraállítását felvállaló kõfaragó
mester is kifejezte azon aggá-
lyát,hogyazoszlopa leendõhe-
lyén veszélyt jelent a csomó-
pontközlekedésbiztonságára.

Rigó Lászlóné,
Huszár László

Kolozsvári
Péter,

Sándor János

dr. Bodó Zsolt

2009. NOVEMBER

Októberi számunkban ír-
tunk a „LEADER négyes
tengely” pályázati lehetõ-
ségrõl. A jelzett ötbõl négy
– néhány módosítással – a
képviselõ-testület elé ke-
rült, és a szükséges terü-
letátadások jóváhagyásá-
valzöldutatkapott.

ApiactérbõvítéséreazAszód
Városáért Alapítvány nyújt-
hatta be a pályázatot (erre ere-
detileg egy nonprofit szervezet
létrehozását tervezték, ami vi-
szont nem lett volna jogosult a
pályázaton való részvételre).
Az Aszód Ifjúságáért Alapít-
vány által felvállalt játszótér-
projekt célja a Falujárók útja és
a Horváth István u. találkozá-
sánál néhány éve telepített ját-
szótér bõvítése volt; erre 5 igen,

3 nem szavazatot adtak le két
tartózkodás mellett. A testület
végül 8:1:1 arányban a Nyár,
Papföldi, Õsz, Podmaniczky
utcák által határolt üres terü-
letkijelöléséttámogatta.

Az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub az evangélikus gimnázi-
um mögötti, 1500-as helyrajzi
számú területre tervezett

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 mind-
egyik civil szervezettel

üzem

sza-
badidõpark

öt évre
szóló eltetési ill. fenntartá-
siszerzõdéstíralá.

Zöld jelzés

a négyes tengelynek„ ”

Az utolsó pályázati lehetõség a Fõtér-projektre
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Ünnepi megemlékezés kitüntetésekkel Kistérségi gálamûsor–

1956 forradalma az emberek válasza

(folytatásaz1.oldalról)

Városunk önkormányzata,
ha olykor hibákkal is, de jó
irányba tereli lakóhelyünk
életét. Mindannyiunktól függ,
hogyavitákbamerülés, igénye-
ink alább adása helyett meg-
tartsuk és gyarapítsuk eddigi
eredményeinket – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Ehhez ´56
emlékébõl merítsünk erõt, el-
szánt türelmet, akaratot, mert
az utat magunknak kell végig-
járnunk.

A képviselõ-testület szep-
tember 30-i soron kívüli ülésén
elismerések odaítélésérõl dön-
tött, amelyeket Sztán István az
ünnepségen adott át. Kiemel-
kedõ közéleti tevékenységéért

ki-
tüntetésben részesült

a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola igazgatóhelyettese, vala-
mint , a Richard
FritzKft.ügyvezetõ igazgatója.

né-
gyen vehettek át:
a város szépítéséért, az intéz-
mények szabadtéri bútorainak
elkészítéséért, a
városszépítéséért,aSzabadság
téri járda megépítéséhez nyúj-
tott támogatásért és annak ki-
vitelezéséért,

a város szépítéséért, a Sza-
badság tér virágosításához
nyújtott segítségéért, míg

azAszódFCedzõ-
je a városunk sporttevékeny-
ségébennyújtottmunkájáért.

Ulrich Wichert a Richard
Fritz Kft. valamennyi munka-

Aszód Város Szolgálatáért
Kará-

csondiné Nagy Erzsébet,

Ulrich Wichert

Aszód Városért Emléklapot
Dajka József

Molnár József

Szamosvölgyi Ist-
ván

PellerGábor,

társa nevében mondott köszö-
netet a kitüntetésért, amit se-
gítségük nélkül nem vehetett
volna át. Utalt üzletfilozófiá-
jukra, amely szerint egy cég-
nek jó partnerkapcsolatot kell
ápolnia az azt befogadó telepü-
léssel; úgy, hogy e kapcsolatból
mindkettenprofitáljanak.Fela-
datuknak tekintik a gyerme-
kek és az ifjúság életkörülmé-
nyeinek javítását, fejlesztését,
hiszen – utalva az általuk több-
ször kiemelten támogatott

Aranykapu Bölcsõdére – a tár-
sadalom és a társaságuk

tagjainak életkezdését is sze-
retnék segíteni. A díjjal járó
összeget Wichert úr felajánlot-
ta az Aszód Városért Alapít-
ványjavára.

Azünnepségvégénazönkor-
mányzat, a pártok és a civil
szervezetek képviselõi megko-
szorúzták az épület falán elhe-
lyezettemléktáblát.

leg-
kisebb és egyben legfontosabb

HídiSzilveszter

Az ünnep estéjén a kistérség
települései gálamûsorban ad-
tak ízelítõt a Galgamente sok-
színû kultúrájából. Az evangé-
likus gimnáziumban tartott
rendezvényen lakóhelyünket
az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub Hagyományõrzõ Cso-
portja képviselte. A vendégeket
SztánIstvánköszöntötte,majd
köszönetet mondott a középis-
kola vezetésének, hogy helyet
biztosítottak a gálamûsor szá-
mára. Ezután a
Kistérségi Társulás elnökhe-
lyettese üdvözölte a közönsé-
get, és reményét fejezte ki,
hogy az ilyen és hasonló „szom-
szédolások” egyre gyakoribbak
lesznek, s közelebb hozzák egy-
máshozaGalgamenteközössé-
geit.

A gálamûsort májusig az
Aszódi Kistérség valamennyi
településén láthatják az érdek-
lõdõk.

dr. Basa Antal,

Aszerzõfelvételei

H.Sz.

KÖZMEGHALLGATÁS
Aszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

tisztelettel meghívja Önt az éves közmeghallgatásra, melyet

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

november 27-én, pénteken 17 órától tart
a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában.
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A COOP törzsvásárlói kártya használatával
a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik

vásárlási utalványt érõ pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

COOP Jó Nekem!
termékcsalád

A COOP Jó Nekem! termékek minõségi alapanyagokból készülnek,
hozzájárulnak a változatos, egészséges táplálkozáshoz.

Keresse üzleteinkben az új termékcsaládot!

AKCIÓ AKCIÓszeptember 17-tõl 27-ig

Vénusz napraforgó étolaj 2 l Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g
Flóra margarin szögletes csészés 500g Ariel mosópor color komp. 4 kg
Knorr Rafinéria Milánói alap 61g Tomi Kristály mand.tej color gél 1,5 l
Nimm2 gumicukor jogh. vitaminnal 100g Tomi Kristály mpor color kom. 2kg
AVE ásv.víz dús, v. mentes 1,5 l COOP félzsíros túró 250g
Bomba energiaital 250ml Délhús Pizza sonkás szelet
Borsodi vil. sör dobozos 0,5 l Pick Zala felvágott
Gösser Naturzitrone dobozos 0,5l Zott szívecske joghurt több ízben 125g
Ménesi sör dobozos 0,5 l Pick 50g

699,-Ft 369,-Ft

379,-Ft 2599,-Ft

219,-Ft 999,-Ft

199,-Ft 999,-Ft

79,-Ft 179,-Ft

179,-Ft 1099,-Ft/kg

165,-Ft 1099,-Ft/kg

199,-Ft 39,-Ft

119,-Ft 259,-Ftsülthagymás májpástétom vg.tg.1

Nyereményjáték a COOP-nál - Fõdíj: 1 db 1 millió Ft értékû
bankkártya

Az a vásárló, aki legalább . között és a blokkot névvel,

címmel ellátva bedobja a boltokban található szerencsedobozba, részt vesz a nyereménysorsoláson.

3.000,-Ft értékben vásárol október 15.  és december 15

További nyeremények:

10 100.000,-Ft , 10 50.000,-Ft 20 30.000,-Ft COOPdb db dbértékû és értékû vásárlási utalvány

A részleteket keresse a boltokban, valamint a COOP újságban.

Gratulálunk a nyereményhez!
A COOP Üzletlánc és a Kraft Foods
szlogenû közös nyereményjátékán  Skarpea Boulevard City kerékpárt nyert:

„Gazdag aroma, gazdag nyeremény!”

Benedek Miklós Ervin - Galgahévíz

AKCIÓ AKCIÓ

Novemberi SZUPER hétvége

ÚJABB Novemberi SZUPER hétvége

november 19-tõl 29-ig

november 20-tól 22-ig

november 27-tól 29-ig

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

VÉNUSZ NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1 l

Arany Ászok sör dobozos 0,5 l Gyulai májas

Rocky Cellar sör dob. 0,5 l COOP napraforgó étolaj 100% 1 l
Dandy csemege uborka 670g 6-9 cm Kométa MF! Zala felvágott
Sertéscomb csont nélkül Sertés csülökhús bõrös, csont nélkül

Trappista sajt

Mikulás csomag 165 g Nestlé Mikulás tej robbanócukorral 55g
Toffifee Mikulás 3x125g Disney Adventi Kalendárium tej 50g

189,-Ft 1399,-Ft

79,-Ft 1199,-Ft

189,-Ft 999,-Ft

179,-Ft 659,-Ft

699,-Ft 799,-Ft/kg

139,-Ft 265,-Ft

389,-Ft 379,-Ft

189,-Ft 139,-Ft

1899,-Ft 119,-Ft

299,-Ft

149,-Ft 849,-Ft/kg

119,-Ft 229,-Ft

199,-Ft 999,-Ft/kg

949,-Ft/kg 699,-Ft/kg

799,-Ft/kg

199,-Ft 239,-Ft

1499,-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!

HAMAROSAN ITT A MIKULÁS!!!
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Az elkövetõk számos furfanggal rövidítik meg az aszódiakat (is)
Álarcosok rablótámadása fényes nappal

Azelmúltkéthónapaszó-
di rendõrségi krónikája
néhány kirívó esetrõl is ta-
núskodik. Riasztó hír, hogy
néhány bûneset vélhetõen
ill. bizonyítottan fiatalko-
rúakszámlájáraírható.

A város szeméttelepen álló
dózerét ismeretlenek ezúttal
„csak” megrongálták, ezzel
480 ezer Ft kárt okozva a vá-
rosnak.Huszonnégyóránbelül
elfogták azt a két fiút, akik egy
Tavasz utcai pincébe bontás
módszerével, felülrõl bejutva
másfél millió Ft értékû fémet
loptak el. A MÁV-teleprõl 600
db mûanyag alkatrész, a ma-
lomból pedig egy elektromos
rovarcsapdatûntel.

A lakótelep egyik lakásából a
hengerzár eltörését követõen
1,3 milliós ékszer- és készpénz-
fogással távoztak a betörõk.
Ugyancsak a lakótelepen az
egyik éjjel egy ott parkoló autót
szabadítottakmegakerekeitõl.

– talán ez
járt azoknak a fejében, akik a
Kondorostériüzletsoronbetör-
tek a pékáruboltba és a zöldsé-
gesbe, s mindkét helyen meg-
dézsmálták az árukészletet.
Egy aszódi polgár az utcán
hagyta a motorkerékpárját,
amitismeretlenekelloptak.

Vélhetõen ismét utazó csa-
lók ténykedtek városunkban.
A Kender utcában valakik egy
nyugdíjast loptak meg azzal az
ürüggyel, hogy önkormányzati
segély gyanánt burgonyát hoz-
tak. Ezalatt egy húszezres ban-
kó felváltásával elterelték a há-
zigazda figyelmét, majd a la-
kásbólelemeltek130ezerFt-ot.
Egy ismeretlen nõ több helyre
is háziorvos új
asszisztenseként csengetett be,
ésazegyikkiszemeltáldozattól
sikerült kicsalnia 60 ezer Ft
„elõleget” egy kedvezményes
gyógyászati segédeszközre. A
bejelentés nyomán a rendõrjár-
õr átfésülte a környéket, de a
tettesnek addigra nyoma
veszett.

Kenyeret és cirkuszt

dr. Jólesz József

Ezen ügyekkel kapcsolatban
a rendõrség felhívja a figyel-
met:

, amit az önkor-
mányzatnál elõzetesen be kell
jelenteni, így az árusnak ren-
delkeznie kell az ezt igazoló do-
kumentummal. Elõfordul,
hogy idegenek energiadíj-visz-
szatérítéssel csengetnek be a
gyanútlan polgárokhoz, akik-

a házaló árusítás enge-
délyköteles

nek elkerülte a figyelmét, hogy
a visszajáró összeget a szolgál-
tatóka

.
Összességében azt javasol-

ják, hogy a biztonság kedvéért

, s inkább ne vegye-
nek a kecsegtetõ áron kínált
termékbõl,tûzifábólstb.

postássalküldikkivagy
átutaljákaztazérintett fogyasz-
tókszámlájára

ismeretleneket ne engedjenek
otthonukba

Külön kategóriát jelent a
„telefonkártyás rablás”, ami
országos szinten, így Aszódon
isszediáldozatait.Egy ismeret-
len hang telefonon közli a „sze-
rencsés nyertessel”, hogy egy-
millió Ft-ot nyert, amit csak
egy mobiltelefon-feltöltõkártya
kódjánakmegadásautánvehet
át. A boldog „nyertes” hanyatt-
homlok rohan feltöltõkártyát
venni, majd az õt újra hívó tet-
tesnek bediktálja a kódot – s
ezzel máris „megajándékozta”
a bûnelkövetõt néhány ezer Ft
értékûtelefonegységgel.

Lapzártánk után a Petõfi ut-
cában két álarcos fiatal – egyi-
kük símaszkot, másikuk a
Sikoly címû horrorfilm hírhedt
fehér maszkját viselte – fényes
nappal kirabolt egy aszódi kö-
zépiskolást. A rendõrség nagy
erõkkelnyomoz.

A szolgálati napló alapján a
kéthónapalattnemtörténtsú-
lyos közúti baleset Aszód belte-
rületén. Sajnos a bagi vasútál-
lomáson egy domonyi, másnap
pedig városunk határában egy
aszódi fiatalember lelte halálát
a vonat kerekei alatt; mindket-
tenöngyilkosoklettek.ABuda-
pest-Miskolc vasútvonalon
mindkét nap délutánján jelen-
tõs késéssel közlekedtek a sze-
relvények.

H.Sz.

Országszerte egyre gya-
koribb, hogy közfeladatot
ellátó személyt ér támadás.
Sajnos a Galgamente sem
kivétel:néhányhétenbelül
Bagon és Aszódon is bán-
talmaztak egy-egy polgár-
õrt.

Bagon Mindenszentekkor a
templom parkolóját õrzõ pol-
gárõrök egyikét bántalmazta
néhány helybeli, míg Aszódon
azért vertek meg egy fiatal pol-
gárõrt, mert egy vadul motoro-
zó társaságotaközlekedési sza-
bályok betartására figyelmez-
tetett. Szerencsére épp arra
járt egy kormányõr, aki magát
szolgálatba helyezve azonnal
intézkedett, majd átadta a ren-
dõrjárõrnek az elkövetõket.
(Egyikük bátyját korábban a
bagiesetnélvettékõrizetbe.)

Atarthatatlanhelyzetmiatti
elkeseredésükben a vonatkozó
jogszabályok hiányosságai mi-
att védtelenné vált polgárõrök
elsõsorban

Ecélt szol-
gálta a november 9-i aszódi
megtartott rendkívüli értekez-
let, amelyen harminckét pol-
gárõr vezetõ, köztük

a Pest Megyei Polgárõr
Szövetségelnökevettrészt.

Azértekezletrésztvevõiaha-
sonló atrocitások megelõzésére
ill. kezelésére egy polgárõr

felállítását
határozták el. Ehhez a térség-
benmûködõpolgárõregyesüle-

az összefogásban
keresikamegoldást.

Nagy
Károly,

készenléti csoport

tek településenként 8-10 fõt
biztosítanak, akik társaik se-
gélykérésére azonnal a hely-
színreindulnak.

– A polgárõrökre is vonatko-
zó

kategória nem sokat
jelent,atörvénynemkellõmér-
tékben véd meg bennünket –
indokolta a csoport létjogosult-
ságát me-
gyei elnökhelyettes. Hozzátet-
te: a polgárõrök egy nagy csalá-
dot alkotnak, az emberek
biztonságérzetének növelésé-
re, vagyonuk védelmére áldoz-
zák szabadidejüket, térítés-
mentesen. Mindemiatt

kívánják meg-
mutatni, hogy szükség esetén
számíthatnak egymásra és
meg tudják védeni magukat.
Az év elején életbe lépett tör-
vény alapján, indokolt esetben
a megtámadott polgárõr

, de
remélik, hogy a társak puszta
jelenléte is elgondolkodásra
késztetheti a kollégáikba kötõ
garázdákat.

Bár a rájuk vonatkozó para-
grafusok egy része érdemes az
újragondolásra, az alelnök
hangsúlyozta:

a polgárõröknek. A
megoldás az lenne, ha a tör-
vény az
ilyen és hasonló bûncselekmé-
nyeket, és rács mögé juttatná
azarraérdemeseket.

közfeladatot ellátó személy
védelme

Szenoráczki Ferenc

a törvé-
nyeskereteketbetartva,dehatá-
rozott fellépéssel

gáz-
spray-vel védheti magát

nem több jogkört
szeretnének

keményebben büntetné

n

Polgárõr készenléti
csoport alakul

Szakképzett ápoló-gondozót
keres felvételre a domonyi szo-
ciális otthon. Érdeklõdni lehet
a 06-30-701-5231-es telefon-
számon.

Ingatlanközvetítés korrekt
áron. Sikeres értékesítés esetén
1,5%jutalék.
Érdeklõdni:06-70-410-7929

Hirdessen

azAszódiTükörben!

Hirdetésfelvétel
aVárosiKönyvtárban

APRÓhirdetések
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A PEMÁK Kht. vizsgálja az Ikladi út forgalmát
Nehézgépjármûvek, nehéz eset

Októberi számunkban
olvasói levelet tettünk köz-
zéaDeákFerencútikanya-
rulatnál tapasztalható ál-
datlan állapotokról. Nagy
Judit kedves olvasónk en-
nek kapcsán írt levelet,
amibõl kiderül: a probléma
nem csak az említett S-ka-
nyarulatban élõk életét ke-
seríti.

„Magam is csatlakozom a
címû cikk író-

jának témájához – és biztosra
veszem, egyben sokunk nevé-
ben is a környékrõl. Ugyanis ez
a probléma nem csak az építõ-
mester házánál és a templom-
nál lévõ kanyarban létezik, ha-
nem

Nemcsak az út kátyús,
de rendszerint tönkretették a
csatornavezetékeket is, csõtö-
rést okozva ezek a hatalmas te-
herautók. Természetesen sok-
szor a nemzetközi szállítók is

Repedezõ falak

egész Jónásfalváig ugyan-
így van.

itt hajtanak át, akik Szlovákia
felõl jönnekalerövidítettúton.

Fõként az a legrosszabb,
ahogy azok a hatalmas kõszál-
lító, nagy rakodóterû teherko-
csik dübörögnek végig. Ha üre-
sek, akkor rettenetesen zörög-
nek, ha pedig teletöltve halad-
nak, dübörögnek, mint az 56-
os tankok annak idején – hogy
aktuális legyek! Remegnek, ro-
pognak ajtók, ablakok – és
természetesen repedeznek er-
re is a falak, pedig mi pl. benn
az utcában lakunk.

Nem beszélve róla, hogy töb-
ben mûszakváltásos munkába
járnak, napközben szeretné-
nek pihenni, kismamák picike
csemetéiket próbálják délutá-
nonként álomba ringatni – vál-
tozó sikerrel!

Már régi kérés az itt lakók-

El lehet
képzelni, mi lehet végig a fõút
vonalán...

Milyen idegzetû
felnõtt válik majd az így aludni
próbálókisgyermekbõl?

nál, hogy ezeket a be-
hemót szállítókocsikat errõl a
lakott területrõl, tereljék el a
közlekedésüket a domonyi be-
kötõútra! Jövet-menet tudnák
azt használni a bagi elágazásig,
akár a sztrádára, akár a 30-
ason mennek tovább. Már hal-
lottunkróla,hogyabagicsomó-
pont körforgalmát megépítik,
mert az is egy állandó baleset-
veszélyes hely – s az majd meg-
oldja ezt a problémát is –, de
egyelõre csak tervezett és
messze még a megvalósulás!
Jön a tél, csúszós, latyakos
utak, minden még csak rosz-
szabblesz!”

*
Kérdéseinkkel írásban és te-

lefonon 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
körülinapokraígért.

tiltsák ki

Annyit máris megtudtunk,
hogy a forgalom elterelése Do-
mony felé

egyrészt technikai
okból (a településen az útbur-
kolat és a Galga-híd miatt már
most is súlykorlátozás van), és
a törvényi szabályozás szigorú
szabályai alapján (

, ami csak
a korábbinál rövidebb szaka-
szon terhelheti az érintett tele-
pülést. Domony esetében ez
egyébként sem áll fenn, de a te-
herautó-forgalom átterelése a
szomszéd falura

s joggalszülnefelháboro-
dástadomonyiakkörében).

Mindebbõl az is következik,
hogy a bagi csomópontnál ter-
vezett körforgalom

a
Szabadság tértõl Jónásfalváig
tartó aszódi útszakasz teher-
mentesítésére. (Valószínûlegaz
S-kanyar szélesítése sem jelen-
tene gyógyírt az ott lakóknak,
de tény, hogy az októberi szá-
munkban említett saroktelek
már

várhatóan nem lesz
lehetséges:

alapfeltétel a
megfelelõ elkerülõ út

morális szem-
pontból is kétséges megoldás
lenne,

önmagá-
ban nem jelentene megoldást

évek óta az önkormány-
zaté.) H.Sz.

7
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Jogi tanácsok Az ingatlan adás-vételrõl (2.)

Sok vevõt hidegzuhanyként
ér az információ, hogy miután
nagy nehezen kifizette az in-
gatlan vételárát, még – jelentõs
– visszterhes vagyonátruházá-
si illetéket is kell fizetnie. En-
nek az átruházott ingat-
lan forgalmi értéke,
pedigfõszabályszerint10%(pl.
termõföld,garázsesetében), la-
kástulajdon 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),valaminta6millió
Ft-ra esõ rész 6%-a (360.000,-
Ft), azaz összesen: 440.000,-
Ft.) Ezen értékeket a jelenlegi
piaci feltételek jelentõsen meg-
haladták, hiszen a rendelkezés
hatályba lépésekor 4 millió fo-
rintbólmár lakást lehetettven-
ni, míg most ez az összeg jel-
lemzõen az ingatlan értékének
töredékét jelenti. Tudomásom
szerint a kormány törvényter-

alapja
mértéke

vezete megváltoztatná az ille-
tékszabályokat, így 2010-tõl az
illeték általános mértéke 10 %-
ról 4 %-ra mérséklõdne 1 milli-
árd Ft forgalmi értékig, az efö-
lötti összegre 2%, de legfeljebb
200 millió Ft, lakástulajdon
szerzése esetén 4 millió Ft-ig
2%, felette 4% lenne

. (Fontos megjegyezni,
hogy az adóhivatal nincs kötve
a szerzõdésben meghatározott
értékhez, és amennyiben an-
nak valóságát kétségbe vonja,
helyszíni szemlén mérheti fel
az ingatlan értéket, és az alap-
jánállapíthatjamegazilletékfi-
zetésikötelezettséget.)

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

az illeték
mértéke

mindkét félnek meg kell fizet-
nie. Értékazonosság esetén
nincs illetékfizetési kötelezett-
ség. Ehhez kapcsolható az a
rendelkezés, mely szerint ha
ma-gánszemély vásárol lakás-
tulajdont, és a szerzést megelõ-
zõ, vagy azt követõ évben má-
sik lakástulajdonát eladja, az
illeték alapja a két ingatlan ér-
tékénekkülönbözete.

Az illetéktörvény számos
esetet sorol fel, melyekben ille-
tékmentesség vagy illetékked-
vezmény jár a tulajdonszerzõ-
nek. Ezek közül csak néhány,
gyakrabban elõforduló esetet
emelnék ki. Nem kell illetéket
fizetni a lakóház építésére al-
kalmas telektulajdon(rész) vá-
sárlása után, ha arra a vevõ a
szerzéstõl számított 4 éven be-
lül lakóházat épít. Szintén ille-
tékmentes az építtetõtõl vásá-
rolt 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 fo-
rintig járó illetéket nem kell
megfizetni (az afölötti érték-
nek pedig a 6 %-át kell). 30
millió forint feletti érték eseté-
ben ez a kedvezmény teljes
mértékben elvész. Az önálló
életet elkezdõ fiatalok támoga-
tásátszolgáljaazarendelkezés,
mely szerint az illetékkötele-
zettség keletkezésekor (prakti-
kusan a szerzõdéskötéskor) a
35.életévétbenemtöltött fiatal
elsõ lakástulajdonának meg-
szerzése esetén, az egyébként
fizetendõ illeték 50 %-ig terje-
dõ, legfeljebb 40.000,- Ft ked-
vezményre jogosult, ha a lakás-
tulajdon értéke nem éri el a 8
millióforintot.

Az eladó körében felmerült
legjelentõsebb fizetési kötele-
zettség a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény által meg-
állapított, az ingatlan átruhá-
zásból származó jövedelem
utáni adófizetési kötelezettség.
A megfizetendõ adó az
átruházásból származó jövede-
lem csökkentve a szerzésre
fordított összeggel (pl. vételár)

alapja

1.

Elõzõ cikkemben igyekeztem felvázolni az ingatlan
adásvétel jogügyletének leglényegesebb szabályait. Gaz-
dasági jelentõsége miatt az is igen fontos kérdés, hogy
egy lakás átruházása kapcsán milyen fizetési kötelezett-
ségekjelennekmegafelekkörében.

2.

3.

a szerzéssel kapcsolatosan
felmerült költségekkel (átru-
házási illeték, ügyvédi munka-
díj, ingatlanközvetítõ jutaléka)

az idõközben ráfordított iga-
zolt költségekkel (felújítás, kor-
szerûsítés). Az adó megállapí-
tása szempontjából jelentõség-
gel bír, hogy az elidegenítésre a
szerzést követõ melyik évben
kerül sor, mivel ezzel az adó-
alap arányosan csökken és az
ötödik év után meg is szûnik.
Így az adó alapját a jövedelem
100%-aképezi,haazeladásraa
szerzés évében vagy az azt
követõ évben kerül sor, 90 % ha
aszerzéstkövettmásodik,60%
ha a szerzõdést követõ harma-
dik, 30 % ha a szerzést követõ
negyedik évben kerül sor. Az
adó a fentiek szerint
kiszámított jövedelem 25 %,
melyet a magánszemélynek az
adóbevallásában kell megálla-
pítania és az aszerint elõírt ha-
táridõben kell befizetnie. To-
vább csökkenthetõ az adóalap,
ha az értékesítésbõl származó
jövedelmet (vagy annak egy ré-
szét) a magánszemély 2 éven
belül saját maga, közeli hozzá-
tartozója, élettársa részére idõ-
sek otthonában, fogyatékos
személyek lakóotthonában
vagy más hasonló intézmény-
ben biztosított férõhely meg-
szerzésérehasználjafel.

Említésre méltó, hogy mind
azadó,mindazilletékkérelem-
re mérsékelhetõ vagy akár el is
engedhetõ az adófizetésre kö-
telezett jövedelmi, vagyoni
vagy szociális helyzete miatt,
különösen abban az esetben,
ha az illeték- vagy adókötele-
zettség teljesítése az adóalany
és a vele együtt élõ családtagok
megélhetését veszélyeztetné,
ill. adó esetében akkor, ha az
ingatlan átruházásából szár-
mazó jövedelmet maga vagy
egyenes ági leszármazottja, je-
lenlegi vagy volt házastársa,
vele egy háztartásban élõ élet-
társa részére történõ lakásvá-
sárlásrafordította.

mértéke

Dr.LeitliNorbert
leitli.norbert@gmail.co

Tel.:06-70-509-4587

A .T.I.M. Autósiskola Kft

2009. december 4-én 17 órakor

jármûvezetõi tanfolyamot indít

az alábbi helyszíneken:

Baross u. 94. (Krisztina Virágbolt)
Kondoros tér 6.

Kartal,
Aszód,

moped, motorkerékpár, személygépkocsi,
tehergépkocsi, autóbusz, nehézpót

December 11-én, pénteken
16 órakor az Aszódi Római Ka-
tolikus Egyházközség Hitéleti
Központjának nagytermében
(SzentImreu.1.)

II. Betlehemi

Jászol Kiállítás
A megnyitóra és a kiállításra

szeretettel várunk minden
aszódi és a Galgamentén élõ
lakost,kicsiketésnagyokat!

Aszervezõk
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Csodálatos hangok egy csodálatos estén Tatárszentgyörgyön
A kihagyhatatlan koncert

A helyiek nevében
plébános atya köszön-

tötte az érdeklõdõket, majd át-
adta a szót atyá-
nak, a Váci Székesegyház kar-
nagyának, az Országos Ma-
gyarCecíliaEgyesületközponti
igazgatójának és a Magyar Li-
turgikus és Egyházzenei Inté-
zet zenei fõreferensének. A
Karnagy Atya elismerését fe-
jezte ki a kórus tagjai, karna-
gyuk és az iskola vezetõsége
felé, példának említve Johann
Sebastian Bach-ot, aki a lipcsei
Tamás Iskola vezetõségétõl
kapta számos megrendelésé-
nek egy részét. Továbbá kie-
melte azt a számos segítséget,
amit a gyerekek és a Karnagy
Úr az iskola teljes tanári
karától és a szülõktõl kapott.
„

A mûsor folyamán a zeneiro-
dalom gyöngyszemeit, többek
között Johann Sebastian Bach,
KodályZoltán,FranzSchubert
és Harmat Artúr mûveit hall-
hattuk. A mûsor és az alkalom
fényét remek vendégmûvé-
szek: ének-
mûvész, orgonamû-
vész, és
hegedûmûvészek,

brácsamûvész és
csellómûvészemelték.

Számomra egy jó koncert
olyan, mintha öt perc lenne az
egész, az élmény magával ra-
gad, 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-

Balogh
László

Varga László

Hiszen bármilyen jó is egy
ötlet, nem valósulhatna meg
egyik sem, ha az Igazgató Úr, a
tanári kar és a szülõk nem
támogatnákagyerekeket.”

Havasi Katalin
Tóth Rita

Dian Kinga Sisa Ibolya
Kovács

Attila Hutai
Ágnes

dias hangulatot varázsolt már
a mûsor kezdetén. Míg a fellé-
põk elõadták a mûveket, a gye-
rekek csendben foglaltak he-
lyet a templom szentélyében,
és ámulattal hallgatták Havasi
Katalin gyönyörû hangját vagy

Hutai Ágnes csodálatos cselló-
játékát, melyet

tanár úr tett még le-
nyûgözõbbé zongorajátékával.
A vonósnégyes tagjaiból áram-
lott felénk az összhang, Tóth
Rita orgonamûvész játéka pe-
dig biztonságot sugallt mind-
annyiunknak. A gyerekek tisz-
ta és csengõ hangja minden
problémát és gondolt elfeledte-
tett velünk, hallgatókkal, ked-
vesarcukvonzottaatekintetet,
egyszerûen nem lehetett nem
szeretniõket.

A mûsor összeállítása remek
volt, mindig volt valami külön-

Énok-Nagy
Levente

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 utasítása-
it, akár zenérõl, akár a leülés és
felállás váltakozásáról volt szó;
fegyelmezettségük sok más kó-
rus számára is példaértékûvé
válhat. A koncert zárásaként
Balogh László plébános atya
arrólbiztosítottaakórust,hogy
fognakmégtalálkozni.

Ahogy elhagytam a templo-
mot, minden felõl az elismerés
éscsodálathangjáthallottam,a
zene és a gyerekek mindenki-
ben hagytak nyomot, és ahogy
én észleltem, mindenkiben po-
zitív emlékeket. Végül pedig
annak, aki kihagyta ezt a kon-
certet, csak egyet tudok taná-
csolni: ha legközelebb a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola
gyermekkórusa fellép valahol,
ki ne hagyja senki. A gyerekek
igénylik a figyelmünket, és ha
mással nem is, ezzel mindig
tudjuktámogatniõket.

VirágEszter

Október 17-én Tatárszentgyörgyre kaptam meghívást
egykedvesismerõsömtõlegykoncertre.Zeneszeretõem-
berként kapva kaptam az alkalmon, s leutaztam, hogy
egy fantasztikus hangverseny részesévé válhassak. Az
aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola gyermekkóru-
sa Énok-Nagy Levente tanár úr vezetésével és vendég-
mûvészek közremûködésével remek hangulatot terem-
tett és igen színvonalas koncertet adott a helyi temp-
lomban.

A
vá-

rosi bölcsõdében harmad-
szor gyûltek össze az Aszó-
di Kistérség Családgondo-
zói Központjának dolgozói
és a Javítóintézet szociális
munkatársai.

Szociális Munka Nap-
ján, november 12-én a

Kovács Ferencné

Sztán István

em-
berileg is felbecsülhetetlen érté-
kû munkát végez

bölcsõdeve-
zetõ köszöntõ szavaiban hang-
súlyozta: ez az ünnep is jó alka-
lom arra, hogy egymás mun-
kájába betekintsenek, mert így
is erõsíthetik a szakmai együvé
tartozást. A képviselõ-testület
nevében polgár-
mester köszöntötte az ünnep-
lõket. Ünnepi beszédében kie-
melte: az anyagi javadalmazá-
son túl minden munkatárs

embertársai
érdekében.

Az ünnepi hangulatot

valamint , a
Jákim Stúdió tagjainak pro-
dukciói színesítették.

javítóintézeti növendék

Kovács Dorottya, Jécsai Borbá-
la, Barva László

Bordi
Tamás

Szabó Lõrinc: Madarak címû
versét szavalta, míg

a saját költeményével
hívta fel a figyelmet az eleset-
teksegítésére.

Zsóka Ma-
rianna

-AKI-

A Szociális Munka Napja

A szerzõ felvételeiA szerzõ felvételei
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Egy keresztállítás margójára
In hoc signo...

Úgy volt, hogy egyéb el-
foglaltságom miatt nem tu-
dok részt venni szeptem-
ber 26-án a Fiúnevelõ Inté-
zet volt templomának em-
lékére állított kereszt fel-
szentelésén. Aztán „vélet-
lenül” (igazából nem hi-
szek a véletlenekben) mé-
gis úgy adódott, hogy elme-
hettem rá. És „véletlenül”
újra megtapasztalhattam,
amit már annyiszor: hogy
Aszód egy istenáldotta
hely.

Istenáldotta, hiszen korát
megelõzve létesült itt egy öku-
menikus templom, amit aztán
idejekoránbezáratott,majdfel-
robbantatott az önkény (talán
ez a tett is bizonyítja áldott vol-

tát: az áldást nem lehetett nem
látni, el kellett pusztítani, mert
JEL volt). Önkény jött és ön-
kény ment, de a tanúk, a hívek
maradtak, akik õrizték a temp-
lom kegytárgyait és emlékét.

maga is egy
élõ csoda és élõ tanúságtétel
volt ezenazünnepségen,ahogy
92 éves korát meghazudtolóan
tisztán és érthetõen, mikrofon
és papírra vetett jegyzetek nél-
kül osztotta meg velünk emlé-
keit.

Isten áldásának élõ jelei
mindazok az adományozók is,
akiknek hitébõl a kereszt és az
emlékhely megszületett: hi-
szen korukból adódóan õk már
talán nem is látták ezt a temp-
lomot, de látogatni biztosan so-
sem látogatták. Mégis fontos-
nak érezték megemlékezni
róla, és ezért áldozatot is vál-
laltak. A növendékek, akik az
ország különbözõ tájairól csöp-
pentek ide, egyikük sem túl ré-
gen, talán nem is értették, mi
ez a nagy felhajtás. De érezhet-
ték,hogyezvalamiértanevelõ-
iknek is fontos. Valamit akar-
nakmondaniezzelakereszttel.
Fontos nekik, hogy neveltjeik
hangján szólaljon meg

verse, fontos,
hogy együtt énekeljék az Úr
biztató szavait: „Ne félj, mert
megváltottalak”, kifejezve ez-
zel is, hogy mind egy Atyának a
gyermekei vagyunk, és Isten,
bárhonnan is jövünk, egyfor-
mán szeret minket, és mind-
annyiunkat hazavár országá-
ba. Fontos egy számukra vad-
idegen emberekbõl álló ének-
karnak(azegyházközségének-
karának), 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. püspök
atyánk nemcsak a keresztet
szentelte meg, hanem ezt a pil-

Kovács Klári néni

Túr-
mezei Erzsébet

Beer Miklós

* Nagy Konstantin császár látomá-
sa a Milvius-hídi csata elõtt
„In hoc signo vinces – E jelben gyõzni fogsz!” –

A
z aszódi egyházak,
gimnáziumok és a

Kistérségi Családsegítõ
Központ közös szervezésében
ismét kezdetét vette váro-
sunkban az

elnevezésû akció.
Célunk a helyi közösség erõsí-
tése, az egymás iránti felelõs-
ségbõl fakadó lemondás örö-
mének elmélyítése. Tanítsuk
meg erre gyermekeinket, if-
jainkat és önmagunkat! Az
ajándékok elosztását a Család-
segítõ Központ munkatársai
koordinálják.

A karácsonyi csomagolópa-
pírral bevont cipõsdobozba
1000-1500 forint összértékben
elhelyezett meglepetések
(édesség, könyv, játék, meleg
sapka, sál kesztyû, írószer...)
kiválasztásánál fontos szem-

„Egy cipõsdoboz-
nyi szeretet”

pont, hogy jó állapot-
ban levõ, nem romló ajándé-
kokat 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, 10-
14, 14-18 év). A dobozokat de-
cember 16-án és 17-én a város-
ban mûködõ idõsklubokban
(Aszód,PetõfiSándoru.6/a. ill.
Falujárók útja 5.) 8 és 16 óra
között lehet leadni. További
felvilágosítást a 06-20-886-
1784-es telefonon

programko-
ordinátortólkaphatnak.

A támogatásokat elõre is kö-
szönjük!

olyan –
–

Kovácsné
Blaskó Mariann

Egy cipõsdoboznyi
szeretet

Mozgás-
korlátozottak
karácsonya
A Mozgáskorlátozottak Kö-

zép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Aszód és Kör-
nyéke Szervezete tisztelettel
meghív minden mozgáskorlá-
tozott sorstársunkat december
18-án 14 órára az Aszódi Városi
Nyugdíjas Klub helyiségébe, a
2009. évi karácsonyi ünnepsé-
günkre és év végi beszámo-
lónkra. Mindenkit szeretettel
várunk!

Vezetõség

lanatot is jelenlétével. Az inté-
zet igazgatójának,

nagylelkûségét,
amellyel Krisztus ügyéhez
mindig is hozzájárult, bizonyí-
totta az ünnepséget követõ
agapé, amire az ünnepség min-
denrésztvevõjehivatalosvolt.

A templom már nem létezik,
de a kereszt él, és üzen, ugyan-
azt üzeni nekünk, mint annak
idején Nagy Konstantin csá-
szárnak: „E jelben gyõzni
fogsz!”Eztazüzenetetközvetí-
tették mindazok, akik szep-
tember 26-án jelen voltak az
Aszódi Fiúnevelõ Intézet kert-
jében. Adja Isten, hogy az üze-
net eljusson a címzettekhez: az
intézetben megforduló fiúk-
hoz, és a kereszt azt jelentse
számukra, amit Mikszáth Kál-
mán fogalmazott meg Szent
Péter esernyõje címû regényé-
ben:

„

.”

Szarka
Attilának

Milyen szerencse az emberi-
ségre ez a Jézus, ez az Isten, aki
ember volt. Az Istenrõl nem tu-
dom milyen, a Jézusról tudom.
A Jézus ösmerõsöm, és min-
denkinek ösmerõse. Tudom,
mit csinált, tudom, hogy gon-
dolkodott, még az arcát is ös-
merem. Nem az tölti el a lelke-
met megnyugvással, hogy õ
uram nekem, de az, hogy isme-
rõsöm…

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 kiet-
len, megborzasztó elhagyatott-
ságomban és magányomban,
hogy nem is ezen a világon va-
gyok többé, mikor egyszerre va-
lamely emberlakta telep szélén
elémbe bukkan egy kereszt, és
azon egy sebektõl vérzõ pléh-
ember,azénismerõsöm.

Ah,ittvanõ!Mégitt isittvan!
Ésénnemvagyoktöbbéegyedül
és nem vagyok elhagyatva. Le-
térdepelek elõtte akkor én is, el-
mondomneki...hogyaszívemet
minyomja

LorenczKlára

*
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Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

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.

évi, változó 17%Kamat:

THM:

Ekkor a kamat évi, változó 15%

THM:

új termékként kerül bevezetésre

A hitel kamata:

Kezelési költség:

THM:

ismét lehetõség nyílik támogatott lakáscélú hitel

igénybevételére

1.000.000,-Ft hitelösszegre, 60 hóra,
havi egyenletes törlesztéssel 22,76%; törlesztõrészlet

( )

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.

1.000.000,-Ft hitelösszegre, 60 hóra,
havi egyenletes törlesztéssel 20,29%;  törlesztõrészlet

( )

Takarékszövetkezetünknél 2009 november 01-tõl
a forint alapú ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL.

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

évi, változó 11,5%
évi 1,5 %

5.000.000,-Ft hitelösszegre, 240 hóra, havi egyenletes törlesztéssel 14,41%.

Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy
a fiataloknak, valamint a többgyermekes családoknak,

új lakás vásárlásra, építésre és meglévõ lakás korszerûsítésére.

25.918,-Ft

24.821,-Ft.

Nem akciós termékünknél a THM: 24,02%.

Nem akciós termékünknél a THM: 24,02%.

ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL

TÁMOGATOTT HITEL

–

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!
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Egy kis nyelvelés – Wass Albertet olvasgatva
Alig néhány hónapja írtam

arról, hogy Nyárádszeredán és
környékén nak is
nevezik az orgonát. Most ismét
aktuálissá vált a téma. Elhatá-
roztam, hogy alaposabban
megismerkedem
életmûvével. Annyian istenítik
ésannyiangyûlölikéskétségbe
vonják írói mivoltát, hogy
magamnakkellkialakítanoma
saját véleményemet. Eddig fõ-
leg verseit olvastam és néhány
közismert írásával „barátkoz-
tam”, de lehetõvé vált szá-
momra a teljes életmû megis-
merése, mégpedig a nekem is
ideálistempóban.

Az életmûvel való ismerke-
désközbena

c. regényre került sor. Cse-
lekménye az 1848-49-es sza-
badságharc leverése utáni hó-
napokban kezdõdik, s egy – rö-
vid ideig bujdosásra kénysze-
rült–báró,mellesleghuszárka-
pitány és felesége életének új-
rakezdésérõl, emberi tartásá-
rólszól.

burusnyán

Wass Albert

Mirea fákmegnõ-
nek

A regény második részének
15. fejezetének olvasásakor
kezdtem egy kicsit furcsán
éreznimagam.Azalábbi szöve-
gettaláltam:

Tudván azt, hogy a boros-
tyánnak nincs lila virága, azon-
nal kutakodni kezdtünk az in-
terneten, hogy a
nak létezik-e az erdélyi nyelv-
használatban esetleg

sõt változata
is? És kiderült, hogy igen!
( ) Ettõl
kezdve számomra nyilvánvaló
volt, hogy nem ról,
hanem lehetszó.

Néhány fejezettel késõbb a
szöveg maga teszi egyértelmû-
vé,hogymiamegoldás:

„Adombkeletiésészakiolda-
la megmaradt a fáknak. Kora
tavaszon a virágzó gyümölcs-
fáké volt, késõbb a borostyánok
foglalták el lila fürtjeikkel és
súlyos illatukkal, mely betöltöt-
teszinteazegészvölgyetésellep-
teaházat ismindenszobájával,
örömévelésgondjávalegyütt.”

burusnyán-

boros-
nyán, boroszlán

www.transindex.ro

borostyán
orgonáról

„Az úr szomorú volt, mert
eszébe jutott, hogy a borostyá-
nokkörülnemleszneknyúlnyo-
mok a hóban, s a foglyok nem
húzódnak be többé az akácos
alá, ha szél veri a mezõket oda-
kint.

Sokáigtépelõdöttezen.
Aztán egy délután, mikor ép-

penamezõrõl térthaza,sakerí-
tés mellett kellett elhaladjon,
meglátott egy lécet, melynek al-
só végét Birtalan Ádámék elfe-
ledtékadeszkáhozszegezni.Ló-
gottaléc.

Aznap még eszébe jutott né-

hányszor. Másnap is. Éjjel is
eszébe jutott. Harmadnap reg-
gel lement a kerítéshez és kife-
szítette azt a lécet. Körülnézett,
nemláttasenki.

S mikor a tél magánya me-
gint rátelepült a kicsi házra, a
gyermekek messze voltak s ko-
rán jöttek az esték: az orgona-
bokrok körül nyúlnyomok cif-
ráztákújraahavat.”

borosnyán

bo-
rosnyán boros-
tyán

bo-
rostyánt

borostyán

borostyán

borosnyán

(18.fejezet)

Számomra nyilvánvaló, hogy
azíróa szóthasznál-
hatta, mert kiváló ismerõje az
erdélyi nyelvnek. Aki viszont
kiszedte a szöveget, minden
bizonnyal elírásnak vélte a

t, s átjavította
ra, bizonyítván ezzel azt is,

hogy nem ismeri az erdélyi sza-
vakat, kifejezéseket, de a

sem, mert akkor gya-
nússá válhatott volna számára
aszövegalilavirágokmiatt.

Csak az a szomorú, hogy a
marosvásárhelyiMentorKiadó
által forgalomba hozott kötet-
ben is ez szerepel, s az Arca-
num Életmûsorozat e-Book
MP3 hangoskönyv sorozatá-
ban, mely egyetlen DVD-n hoz-
záférhetõvé teszi a teljes írói
életmûvet, ugyanígy szerepel.
S a szó hangzik el a
hallgathatóváltozatbanis.

A regényt kiadta 2002-ben a
pomázi székhelyû Kráter Mû-
hely Egyesület is. Utánanéz-
tem: ott is a szó sze-
repel minden alkalommal a

helyett.

A Mentor Kiadó egy 1942-es
Révai-kiadásra hivatkozik
mint szövegforrásra, az Arca-

numanyagaegy1943-asRévai-
kiadást emleget, s ugyanezt a
Révai-kiadást említi a Káter
Mûhely Egyesület kiadványa
is.

Lehetséges, hogy már az elsõ
kiadásokbanisrosszulszerepel
az orgona tájnyelvi alakja? Ak-
kor sem ismerhette mindenki
az erdélyi tájszót? Háborús
idõkvoltak.Azíróisésakiadók
munkatársai közül sokan a
fronton voltak, s akinek éppen
megadatott a lehetõség, hogy a
szöveget gondozza, nem tudott
a nalmitkezdeni.El-
írásnakvélhetteésátjavította.

Ígyakérdésebbenapillanat-
baneldönthetetlen.Valamelyik
országosnagykönyvtárbankell
utánanézni, hogy mikor követ-
kezett be az elírás. Addig vi-
szontnekünk,olvasóknaknem
árt figyelnünk, hogy amit olva-
sunk, elég világos-e. Persze el
tudnánk képzelni azt is, hogy
lábjegyzetben közölnék velünk
a köznyelvitõl eltérõ szóhasz-
nálatot. Ahhoz viszont pontos,
valóban az eredeti írói szöveg
kellene.

borosnyán

-g-l

A hazaszeretet
már csak a legjob-
bakban él, akik
helyesen nem
mások ellenében,

hanem a népünk javáért élik
meg azt. Ma az Európai Unió-
ban sem könnyû Magyaror-
szághatárainkívülmagyarnak
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 segítség-
nyújtást minden nehéz hely-
zetben.

kalocsa-kecskemétiérsek
BábelBalázs

Gödöllõn a Shanti Jóga Stúdióban

Kartalon a Kristály Házban

péntekenként 18-19 óra között.

(Kérlek, a pontos idõpontokat mindig nézd meg a honlapon.)

megfelelõ számú jelentkezõ esetén októbertõl
szerdánként 18-19 óráig.

Meditáció
Jelentkezni telefonon vagy

e-mailben lehet
(06-20-489-4791)

A meditációkról bõvebben itt
olvashatsz: www.csathveronika.hu



Városi ünnep- és eseménynaptár

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

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

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

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

Cím: Email: Tel:

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

Idõpont Helyszín Program
November 23-27.
November26.16.00

ovember26.
November27.17.00
November27.
November29.
December5.
December6.
December6.
December12.
December13.
December19.
December20.
December 23-2010.jan.3.
December24-25-26.
December31.

Csengey GusztávÁltalános Iskola egészséghét szülõk, szakemberekbevonásával
Városháza képviselõ-testületiülés

N Közmûvelõdés Otthona aKamarateátrumelõadása
CsengeyGusztávÁltalánosIskolaaulája közmeghallgatás
AszódiJavítóintézetKlubja TáncházésJátszóház

Advent1.vasárnapja
KoronaHáz(TisztiKlub) Télapóváró,VárosiKarácsonyfadíszvilágításmeggyújtása

Advent2.vasárnapja
CsengeyGusztávÁlt.IskolaZenetagozat Adventihangverseny
CsengeyGusztávÁltalánosIskola KodályKórustalálkozó

Advent3.vasárnapja
EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma aMûvészeti iskolakarácsonyi hangversenye

Advent4.vasárnapja
általánosésközépiskolák téliszünet

Szenteste,Karácsonyelsõésmásodiknapja
Szabadságtér Óévbúcsúztató,tûzijáték,újéviköszöntõ

2009. NOVEMBER
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APestMegyeiMúzeumokIgazgatóságaAszódiPetõfi
MuzeálisGyûjteményÉsKiállítóhelyaGalériában

címmeldecember11-22-eközöttrendhagyókiállítást
rendez.Megnyitó:december11.18óra

Nyitvatartás:

Résztvevõalkotók:

fafaragás, intarz
festészet:

film,zene:
fotómûvészet:

irodalom,
tudomány, mese:

kerámia, népi iparmû-
vészet:

Továbbiinformáció:

karácsonyitárlat–karácsonyivásár

Múzeum:9-16óra,Galéria:9-19óra

A Karácsonyi Tárlaton az alkotások (festmények, fotók,
famunkák, népi iparmûvészeti alkotások, könyvek, CD-k, DVD-
k), a Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely saját kiadványai
(Ötvenéves az aszódi Petõfi Múzeum, A régi Aszód képes-
levelezõlapokon, Vára(o)sképek, Fejezetek Tura néprajzából,
Ikladi családok, képeslapok és egyéb érdekességek) a helyszínen
december11-22-ig9-19óraközöttmegvásárolhatók!

A Kamarateátrum elõadásaira a helyszínen a nyitva tartás ideje
alattajegyeketelõvételbenmeglehetvásárolni!

Aszód,Szontághlépcsõ2.

Telefon:28/500-650,e-mail:asztalostamas@invitel.hu

ia: Budai András, Gódor András, Szernecz
Zoltán. Dr. Fedinecz Atanáz „Fruci”, Ladócsy László,
LõrinczFerenc,ValentínyiMárta. RáczZoltán,Rónai
Lajos. Jekken Péter, Kovács Alida, Kresz Albert,
Dr. Leitli Norbert, Németh Zoltán Pál, Odler Zsolt.

Dr. Asztalos István, Barabás Tamás, Bartók
Anikó, Galántai Csaba, Hagymásy András, Köpöczi Rózsa,
Németh Péter Mikola, Polgár Jutka.

A. Molnár Márta, Fazekas Lajos, Márton Andrásné,
PalyaJózsefné.

Program
December11.péntek18óra:

12.szombat 9-19 óra és december 13. vasár-
nap9-14óra:

December13.17óraésdecember15.19óra:

BohumilHrabal:BambiniDiPrága

15-16 óra:

21. hétfõ 17 óra:

AKarácsonyiTárlat–KarácsonyiVásármegnyitóünnepsége
Akiállítástmegnyitja:AsztalosTamás.Énekel:GregoriÉva

aNépmûvészetmesterekorongozó
foglalkozásttartazérdeklõdõknek.

A elõadása:

Színpadra alkalmazta, rendezte: Szereplõk:

Belépõ:400Ft.

prágaifotóikatmutatjákbe.
festõmûvész

monotípiáznitanítjaazérdeklõdõket.
meseíró bemutatja és dedikálja

címûmesekönyvét.

verseskötetébõlolvasésakötetetdedikálja.
Válogatás kisfilmjei-

bõl(filmvetítés)

Gitározik:

December

December 14. hétfõ 13-19 óra:

December 16. szerda 9-12 óra, december 19. szombat 16
óra és december 20. vasárnap 15-17 óra:

December 17. csütörtök 17 óra:

December 18. péntek 17 óra:

December 19. szombat 9-12 óra:

December 20. vasárnap 14-15 óra:

December

December 22. kedd 16 óra:

FazekasLajos,

VécseyKamarateátrum

Barabás Tamás.
Barabás Tamás, Jávor Balázs, Szarka Dorottya, Szarvas Csaba,
SzendreiSzabolcs,Tóth-IlkóZsuzsanna.

Ladócsy László

Galántai Csaba Or-
mányosHüntyüllér

Bartók Anikó Lelkemnek
mandalájacímû

Rácz Zoltán

BudaiAndrás.

történész
megjelent mûveit (

)dedikálja.

mese-
író saját meséibõl olvas

,mesekönyveitdedikálja.
etnográ-

fus: címmeltartelõadást
A Fekete Ökör Baráti Kör tagjai

közülnéhányan

A Karácsonyi Tárlat – Karácsonyi
Vásárbezárása.

Dr. Asztalos István
Kisváros a Galgamentén, Petõfi és Aszód, Az

aszódievangélikusközépiskolatörténete

Polgár Jutka
(Galga-parti varroda, A Jóságos Erdei

Varázsló,Avarázspalást)
Dr. Klamár Zoltán

Magyarkanizsaszakráliskisemlékei



Bejelentkezés:

28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

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!
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férfi-nõi

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

G

G

G

G

G

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden élõállat
10 % kedvezménnyel!

(az élõ állateledel kivételével)

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

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!
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Ifistáink veretlenül állnak az elsõ helyen

Élmezõnyben az Aszód FC

2009. NOVEMBER

sportsport

Már csak öt pont választ-
ja el felnõtt csapatunkat az
elsõ helyen álló Verõcétõl,
ami azt jelenti, sikerült ki-
lábalni a hullámvölgybõl,
és versenyben vagyunk a
bajnokicímért.

AszódFC-Mogyoród5:0
Ifjúságiak:5:1

Az október-novemberi mér-
kõzéseink tökéletesen igazol-
ták a csapatban rejlõ képessé-
geket, és a statisztika is önma-
gáért beszél: 4 mérkõzésen 12
pont,12:0(!)gólkülönbség.

Gyakorlatilagmárazelsõfél-
idõben biztosította a csapat
szurkolóit, hogy ezt a mérkõ-
zést nem adja ki a kezébõl. Bár
néha kiegyenlített volt a játék,
a aszódi akciók veszélyesebbek
voltak. A második játékrész
elsõ negyedórájában aztán el-
dõlt a mérkõzés. Az ötgólos
elõny birtokában már inkább
játszadozás folyt a pályán, több
lehetõségünkelpuskázásával.

Ifistáink jó játékkal biztosan
gyõztek.

Kisnémedi-AszódFC0:3
Ifjúságiak:2:3

AszódFC-Dunakeszi
KinizsiFC1:0
Ifjúságiak0:0

DunabogdánySE-Aszód
FC0:3

Ifjúságiak1:2

Jól játszó, bár rengeteg hely-
zetet kihagyó ellenfelet gyõz-
tünk le szervezett, lelkes csa-
patjátékkal, veszélyes kontrák-
kal. A gyõzelem értékét növeli,
hogy idegenben és erõs ellen-
felet legyûrve érték el a sikert a
fiúk.

Az ifjúságiak a biztos 3:0-ás
vezetés tudatában kicsit kien-
gedtek, szorossá téve a mérkõ-
zést.

Ismét egy „hatpontos” mér-
kõzésen, hazai pályán sikerült
két vállra fektetni egy szabad-
rúgásgóllal a jó erõkbõl álló
ellenfelünket. Talán a hideg,
barátságtalan idõ is oka volt a
meddõmezõnyjátéknak.

Ifistáinknak ezen a napon
semmi sem sikerült, így pont-
osztozkodáslettavége.

Biztosan nyertünk, több
helyzetet kidolgozva, a jobbára
dagonyákból álló, felázott tala-
jú pályán. Ifistáink, bár nehe-
zebben,de elhoz-
tákakétpontot.

*
Labdarúgóink kitûnõ ered-

ménysorozattal örvendeztet-
ték meg lelkes szurkolótáboru-
kat. Kétségtelen, hogy taktikai
fegyelem, erõnlét dolgában
egyre magabiztosabb a csapat.
A biztonságos védekezésbõl
gyors kontrákra épülõ játék, a
széleken vezetett, szélsõ hátvé-
dek által támogatott letámadá-
sos, agresszív futballt eredmé-
nyesensikerültalkalmazni.

A középpályán jól szûrték
meg a fiúk az ellenfél támadó
próbálkozásait, és gyors rit-
musváltásokkal dobták táma-
dásba gólveszélyes támadó-
inkat.

Bízunkazõsziszezonszéple-
zárásában, hogy egy huszáros
tavasszal valóra váljon a hõn
áhított cél: a bajnoki cím elnye-
rése. Bízunk a fiúkban! Hajrá,
Aszód!

Bogdányból is

-tövis-

Harcosok Éjszakája, VB-siker

November 1-jén szép gal-
gamenti sikerek születtek
Szegeden, a Felnõtt Orszá-
gos Wado Karate Bajnoksá-
gon. A csapat legfényesebb
érmét az aszódi Sinkó
József nyakába akasztot-
ták (képünkön mesterével,
FásiTiborrallátható).

A Galgamenti Wado-ryu
KarateEgyesületeredményei:

Gratulálunk az egyesület va-
lamennyi versenyzõjének! Fel-
készültségükrõlaHarcosokÉj-
szakáján tartott bemutatóju-
kon is meggyõzõdhetett a kö-
zönség.

SinkóJózsef

PintérTünde

BallaTímea

HajdúnéDinnyésGabriella

HajduPál
BúzásBlanka
FásiTibor

1.hely/aranyérem
kumite

2.hely/ezüstérem
kata

3.hely/bronzérem
kata

5.hely/kata
5.hely/kata

3.hely/bronzérem

4.hely,3.hely/kata,bronzéremkumite

kumite

Aszódi
aranyérmes

a Felnõtt Országos Wado

Karate Bajnokságon

(folytatásaz1.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 ütötték-
rúgták volna egymást. Inkább
ez, mint a csavargás, vagy a

kábítószer, jegyezte meg valaki
anézõtéren,sebbenigazavan.

Azest legjobbanvártharcosa
természetesen az aszódi

volt, aki egy menet alatt
elintézte ifjú ellenfelét. Dávid
(bal oldali képünkön mesteré-
vel, és

polgármesterrel) a novem-

Kis
Dávid

Feya Tiborral Sztán Ist-
ván

ber 4-én zárult olaszországi
küzdõsport VB-n is megtartot-
ta jó formáját, ahol egy ezüst-
és egy bronzérmet szerzett.
Mesterét az elmúlt három évi
munkájáért a 123 tagországot
tömörítõ WTKA amatõr k-1
sportágának igazgatójává
nevezték ki. Mindkettejüknek
gratulálunk!

Hídi Szilveszter felvételeiHídi Szilveszter felvételei
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intézmény életét közelrõl im-
máron három évtizede ismerõ

ügyész
viszont úgy látja: bár vannak
ellenvélemények,

, tehát fejlesz-
teni, gyarapítani kell azt. És
fejleszteni kell a benne élõ nö-
vendékeket, de ezalatt termé-
szetesen a kollégák is folyama-
tosfejlõdésenmennekét.

–
– adta meg az elõzõek esz-

szenciáját igazga-
tó( ).–Növendékeink
által válunk azzá, amik va-
gyunk: Az
elõítéletekmegdöntéséreisvál-
lalkozunkazigazságerejével.

Utóbbira kiváló légkört biz-
tosít Aszód városa, s az AFI so-
kat tesz a közeledés érdekében.
A növendékek pl. részt vállal-
taktöbbvárosi intézmény, ígya
Tüdõgondozó Intézet falainak
ill. a Csengey iskola kerítésé-
nek festésébõl. Versmondóik
már városi ünnepségen is hir-
dették a költészet szépségét,

Dr. Laczkovics Mária

a javítóinté-
zetnek jövõje van

Közös sorsunk, hogy neve-
lünk

SzarkaAttila
képünkön

nevelõtanárokká.

nevelõkbõl álló színjátszókö-
rük pedig már városunk ha-
tárain túl is elismert. A képzõ-
mûvészettel ismerkedõ növen-
dékek a Petõfi Múzeumban
színes tárlaton mutatták be,
hogy

ott elõse-
gítheti a lelki sebek gyógyulá-
sát, és iránytûként megmutat-
hatja a visszautat a falakon
innenivilágba.

Szeptemberben az AFI nö-
vendékeibõl alakult focicsapat
is részt vett a

az alkotó lélek a falak mö-
gött is kiteljesedhet,

„Tégy a rassziz-

mus ellen!”

a szerk.

ösztöndíjatajánlott fel.

Puskás
Péter

dr. Asztalos István

jelszóval szervezett
labdarúgó tornán. A kilenc nap
alatt felkészített, alapítványi
támogatással mezbe öltözte-
tett csapat 6:0-ra legyõzte a
rutinos focistákat is soraiban
tudóturai romacsapatot (októ-
beri számunkban az AFI csa-
patát véletlenül „átkeresztel-
tük”, amiért ezúton is megkö-
vetjük õket – ). S hogy
mások is meglátják bennük az
értéket, mi sem bizonyítja job-
ban, mint egy névtelen adomá-
nyozó nemes gesztusa: õ egy
arraérdemesnövendékszámá-
ra

Az AFI 125 év alatt sajátos
történelmet írt és élt meg, de-
rült ki Juhász Attila,

általános igazgatóhelyet-
tes és ny.
múzeumigazgató elõadásaiból.
Hazánk elsõ ilyen intézményé-
ben a katonás angol és francia,
valamint a „szerzetesi” jellegû
német intézményrendszer
helyett egy új, a polgári élet-
viszonyoknak megfelelõ, csalá-
dias nevelést biztosító formát

valósítottak meg a
vezetésével. E forma eredmé-
nyességét mi sem jelzi jobban,
mint az, hogy a II. világháború
után a szétszéledt növendékek
többsége önszántából vissza-
tért Aszódra. A mezõgazdasá-
gi, ipari szakiskolai képzések
eredményeként az ide került
fiatalok szakmát kaptak; egy,
az ünnepségen levetített 1971-
es propagandafilm alapján ak-
koriban dúskálhattak a lehetõ-
ségekben.

Aztán felerõsödtek a válság
jelei, amit tovább erõsített az
1981-es tanárgyilkosság és az
azt követõ vizsgálat. A Fiúne-
velõ talán legnehezebb napjai
voltak ezek, de utána új mûkö-
dési rendszer lépett életbe. Ko-
runknehézségei,kihívásaielle-
nére úgy tûnik, az oktatáscent-
rikus intézmény ismét teljes
erõbõl szolgálhatja az

jel-
mondatot – azaz nevel, tudást
fejleszt, keresett szakmát ad
növendékei kezébe, s

Az AFI az idõk során gyara-
podott és szûkölködött is. A vá-
ros is kevesebb lett az
50-es években hazánkban szin-
tepáratlanhajlékánakszámító
templom megsemmisítésével.
De fogytak az élõk is – tanárok,
munkatársak, növendékek –,
akikre a nevelõ ké-
szítette faragott kopjafa emlé-
keztet az AFI fõépülete elõtt, s
aholazünnepségrésztvevõi

mi-
nisztériumi fõosztályvezetõ
emlékezõ szavait követõen, a
felsorakozott növendékek sor-
fala elõtt elhelyezték a megem-
lékezésmécseseit.

családfõk

„Esélyt
adunk, utat mutatunk!”

igyekszik
visszavezetni õket az élet forga-
tagába.

ökumené

Dian Tibor

Dr.
Katonáné Dr. Pehr Erika

H.Sz.

125 éves az Aszódi Fiúnevelõ Intézet

Segítenek visszajutni az élet forgatagába

Lapzártánk után Sztán
István polgármester rea-
gálni kívánt két, a város-
ban szárnyra kapott hí-
resztelésre. Ezek egyike a
laktanyával, másika a
Penny Market közlekedési
csomópontjával kapcso-
latos.

A polgármester elmondta:
ismeretlen források azt terjesz-
tik róla, hogy a laktanya meg-
szerzése esetén oda

Em-
roma csa-

ládok betelepítését tervezi.

lékeztetett rá, hogy a polgár-
mester-választás kampányidõ-
szakában izraeli és kínai csa-
ládok betelepítésérõl szóltak a
pletykák, amelyeknek a mos-
tanival megegyezõen

– Azért harcolok a Kormány-
nyal – hangsúlyozta –, hogy a
laktanya nemes célok (sport,
kulturális, oktatási, gazdasági,
esetleg fiatal családok otthon-
hoz juttatása) megvalósítása
érdekében térítésmentesen a
város tulajdonába kerüljön, és

nincs va-
lóságtartalmuk.

Aszódprofitáljonbelõle.
Az épülõ közlekedési csomó-

pont 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 eredményei-
nek figyelemmel kísérése, a kö-
zös munka helyett néhányan
gáncsoskodásra, mások lejára-
tásárafordítjákenergiáikat.

Pletykák és cáfolatok
a laktanyáról és a Penny Market csomópontról


