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Aszód Város Képviselõ-testü-
lete augusztus 5-i ülésén úgy
döntött, hogy a szeptemberi
Aszódi Tükörben az október 3-
i önkormányzati választáso-
kon induló polgármester- és
képviselõ-jelöltek ezúttal is fél
ill. negyed oldalnyi megjelenési
lehetõséget kapnak

. Ezen anyagokat a 2-
9.oldalakonolvashatják.

A grémium ezúttal nem biz-
tosított külön forrást a fizetett
politikai hirdetésekre, emiatt

térítés-
mentesen

azok a
szerzõdésben rögzí-

tett közszolgálati oldalak he-
lyén látnak napvilágot. Emiatt
nem találják most lapunk ha-
sábjain a megszokott rovatain-
kat. Reményeink szerint októ-
beri számunkban minél több,
ezúttal kimaradt írást meg tu-
dunkjelentetni.

A késedelemért megértésü-
ketkérjük.

Aszerkesztõség

lapunk megjelentetésé-
re kötött

A Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola 12 millió forin-
tot nyert a TÁMOP 3.1.5 -
09/A-1 pályázatán, amit há-
rom pedagógus továbbkép-
zésére fordíthat. A tantes-
tület

jelentkezését
támogatta, akik a napok-
ban kezdték meg tanulmá-
nyaikat a fõiskolákon. Sok
sikert kívánunk nekik, ter-
veikrõl a késõbbiekben ol-
vashatnak.

LadosnéKertKatalin,
Nagyházi Judit és Ácsné
Tóth Beáta

Fotó:HídiSzilveszter

Olvasóinkhoz

Augusztus 31-én lezárult
a Városi Óvoda Szivárvány
tagintézményében a
TÁMOP-forrásból megva-
lósult pályázati program
alapszakasza. A kompeten-
cia alapú programcsoma-
got öt éven belül városunk
valamennyi óvodai cso-
portjábanbevezetik.

A pályázatot az önkormány-
zat felkérésére a Prekog Alfa
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
írta 2009 nyarán. A TÁMOP-
3.1.4-09/1-2009-0040 azonosító
számon regisztrált pályázat – a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
mint támogató képviseletében,
az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ

Igazgatósága által 2009. no-
vember 23-án keltezett levél
szerint – hétmillió Ft vissza
nem térítendõ támogatásban
részesült.

Apályázatnégyrészbõl tevõ-
dött össze: kompetencia alapú
óvodaiprogramcsomagbeveze-
tése, három hetet meghaladó
projekt környezeti nevelésben,
az intézmény saját innovációja:
matematikai képességfejlesz-
tés az óvodai nevelésben, vala-
mint a helyi nevelési program
módosítása.

– A mi célunk mindig az,
hogy még jobb óvodát teremt-
sünk – hangsúlyozta

óvodavezetõ a

címû pá-

Nagy
Lászlóné Kom-
petencia alapú oktatás innova-
tív intézményekben

lyázati program záró napján. –
Olyan óvodát, ahol a gyerme-
kek biztonságban érzik magu-
kat, szeretnek odajárni, örül-
nek a társaiknak és azoknak a
felnõtteknek, akik õket körül-
veszik.

...És ahol játékos formában
korszerû, késõbbi tanulmánya-
iknak biztos alapot nyújtó is-
mereteket adnak át a kicsik-
nek. Ennek érdekében négy
óvónõ közel egy év alatt 420
órás szakmai továbbképzésen
vett részt, s ezalatt 13 tanúsít-
ványt szerzett. A Szivárvány
Óvodába járó gyermekek szá-
mára a négy évszak helyett

csoportosított
foglalkozásokat tartottak, s ez-
alatt folyamatosan fejlesztet-
ték a programcsomagot. Nagy
Lászlóné köszönetét fejezte ki
a programban résztvevõ kollé-
gáinak,agyerekeknekésaszü-
lõknek, mert közremûködé-
sükkel „simára taposták” azt
az utat, amire leendõ ovisok ez-
utántérhetnek.

a
négy õselem köré

Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza

A jövõ óvodája napjainkban 12 milliós
TÁMOP-

támogatás

12 milliós
TÁMOP-

támogatás

Kisebbségiképviselõ-jelöltek
A Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége

(MROSZ) jelöléseésaHelyiVálasztásiBizottságnyilvántartásba
vételealapjánAszódonindulókisebbségiképviselõ-jelöltek:

MROSZ
MROSZ
MROSZ
MROSZ
MROSZ

BudaiAndrásné
GiriczMária
Dr.FedineczAtanáz
GiriczVera
AndrejcsákRóbertRóbertovics

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szeptemberi számának internetre felkerülõ változata eltér a nyomtatásban megjelent Aszódi Tükörétõl.

Ennek oka a Helyi Választási Bizottság szeptember 21-én kelt határozata, amely szerint a különbözõ hirdetési
tartalmak összekeverésével megsértettük a polgármester- és képviselõ-jelöltek egyenlõ esélyekhez fûzõdõ jogait.

A határozat rendelkezõ részét lapunk októberi számában kell közzétennünk.



Sztán István
független polgármesterjelölt

A MEGKEZDETT ÚTON- EGYÜTT ASZÓDÉRT
KÉT ÉV UTÁN NÉGY ÉV ELÕTT–

Az és a Honvédség átszervezése idején felszámolták. Az állomány többségét
nyugdíjazták. Az töltött harminckettõ esztendõvel a vállamon így lettem én is a

nyugállományú ezredese a szolgálatban eltöltött 40 év után. Ebben az idõben – 2006-ban – írták ki a
Aszódon jártamban-keltemben egyre többen megállítottak, otthonomban is

sokanfelkerestekéskértek: legyekaGalgamentikisvárospolgármestere.Meggyõztek.
Egyetlenszavazattalmaradtamalulellenfelemmelszemben,akikétesztendõmúltán–sajátakaratából–megválta tisztségétõl.A
kiírt idõszaki választáson – óriási fölénnyel – személyem mellett döntöttek az aszódiak, s rám bízták a város irányítását. Óriási
akarattal fogtam munkához. Nehéz öröksége, nagy vesztesége volt városunknak az elvesztegetett két esztendõ, hiszen a gyors
társadalmi, gazdasági és politikai változásokban az a hálózat is felszámolódott, amely sokat segíthetett volna a „katonavárosnak”.
Nagy teherként nehezedett rám, hogy két esztendõ alatt négy év munkáját kell teljesítenem. Minden erõmmel azon voltam, hogy
választóim semarégiek,semaközbenhozzámcsatlakozók–necsalódjanakbennem.
Polgármesteri beiktatásomkor többek között azt mondtam:

Ebben a szellemben kértem képviselõ-
társaim segítségét, támogatását, és ebben a szellemben láttam munkához. Engedjék meg, hogy a négy év helyett két évre zsugoro-
dott idõszakbanvégzettekrõlszámotadjakÖnöknek,ésszóljakafeladatkéntmegfogalmazott,demegnemvalósultterveinkrõl is.

Pályázaton nyert
támogatásból azoknak a településrészeknek a teljes csatornázása is megépül,

. Nem kevés pénzt fordítunk
. A katolikus templom

mellett – fõleg társadalmi segítséggel – kialakított tér nemcsak a 48-as emlékmûnek ad méltó helyet, de a 48 -as hõsök szellemét
máig õrzõ aszódiak hûségét is bizonyítja. És e kettõs funkció mellett Aszód város megújuló arculatát is jelzi ez a közösségi terület.

Megújult a a s ezekkel együtt fejeztük be a a az a utcák a
valamint a utca felújítását Megépítettünk három életveszélyes

ahol a lakosság több mint 30 éve vár a
csatornahálózatra, de eddig csak ígéreteket kapott a

Gondozási Központ és a lakótelepen lévõ felújítására

Aszódi Helyõrséget Laktanyát
Aszódon Magyar Honvéd-

ség
Helyhatósági Választásokat.

„Ha egy ember kiáll egy eszményért, vagy mások sorsának jobbá
tételéért cselekszik, vagy csapást mér az igazságtalanságra, vagy eltüntet az úton egy kátyút, vagy virágot ültet házának kertjébe,
mindigareményhullámánakegyaprófodrátengediútjára.Atetterõésabátorság,haegymásratalálbennünk,akkorazellenszenv,
az ellenállás és a dac köveibõl épített leghatalmasabb falakat is képesek leszünk ledönteni.”

.
Berkes út, Malom-köz, Nyárád, Majna, Osváth, Nyár ,

Síklaki hegy, Szõlõ . támfalat

Idõsek Nappali Otthona

–

Petõfi utcai régi bölcsõdében
helyet kapó

Tiszta ügyek, emberi hang

Csak címszavakban az életem: Marosvásárhely, Mohács, és csaknem két évtizede Aszód. Elsõ otthonom és
munkahelyemaPodmaniczky-Széchenyi-kastélyvolt.Örökszerelemlett.Akárcsakaközügyek,apolitika,
több mint egy évtizede. Csábított, hogy szaktudással, munkával, összefogással érték teremthetõ. Olyan,

amelynemcsakazország,deavárosésabenneélõkmindegyikénekhétköznapjaittehetiszebbé, jobbá,könnyebbé.
Nem ködös vágyálmokkal, soha meg nem valósuló, felelõtlen ígéretekkel, hanem összefogással, a valóság ismeretével és annak
talaján!
Újságíróként a kormányzati munka mindennapjait ismertem meg. Aszódi önkormányzati képviselõként és a Pénzügyi Bizottság
elnökeként a döntések felelõsségét vállaltam fel. A forma helyett a tartalom fontosságát, hogy látszatrendezvények, fesztiválok,
díszvacsorákhelyett fûnyírás,utak, járdákésmindenekelõtt rendkell!APénzügyiBizottságban,együttmûködveazapparátussal,
azintézményvezetõkkel,aszakemberekkel ilyenberuházásokhozteremtettünkforrást
Mert az összefogás nem nagyhangú parancsosztogatásból születik, hanem abból, ha a különbözõ vélemények, érvek teret kapnak.
Azegységugyanisnemegyformaság,nemuniformis,hanemaközöscélmegvalósításaértelmesvitákárán.
Leszújút,új járda,óvoda-és iskolafelújítás!Ésnemcsakez.Denemazért,mert ígérnikönnyû,hanemazért,mertmindezeketbiz-
tosítani a városvezetés kötelessége, mindenféle kampány nélkül! Munkatársaimmal tudjuk, hogy mit kell tennünk, és tudjuk azt
is,hogyhogyantehetjükmeg!
Dehogymindeznehagymázas ígéretmaradjon,utatkellváltanunk!MertnincsenekmárK-vonalak,aminazelvtársaksegítettek,
akiskatonáksemrendelhetõkkiparancsszóra.2010Magyarországanemerrõl szól!Hanemafinomegyüttmûködésrendszerérõl,
amelyben a gondos tervezésnek, a szakértelemnek, a korszerû közigazgatási ismereteknek van helye! Gyermek- és ifjúságvédelmi
végzettséggel,önkormányzatipénzügyidiplomávalazsebembentudom,hogyAszódnemhasználjaki lehetõségeit,erejét!
Nemképzelgés, amimindannyiunkálma,hogyAszód ismétaGalgamentemegkérdõjelezhetetlenmotorja legyen!AzÖnszavaza-
tánismúlik,hogykirántjuk-eavárosszekerétakátyúból,vagyújabbévekighelybentoporgáskövetkezik!
Érzemavárosbizalmát,afeladatrakészenállok!Október3-ánszavazzonajövõre!

Gyárfás Zsuzsanna
független polgármester- és képviselõjelölt, a FIDESZ-KDNP támogatásával
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(folytatás a 10. oldalon)(folytatás a 10. oldalon)
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KedvesAszódiPolgár!
48 éves vagyok, feleségemmel és há-
rom gyermekemmel 2004-ben válasz-
tottuk ki a Galga-völgy e gyöngysze-
mét, Aszódot, melybe beleszerettünk a
változatos domborzata és csendes kis-
városi jellegemiatt.

A régen Ipari Mûszergyár, most IMI Kft. termelését irányítom
ideköltözésem óta, mely a térség legnagyobb munkaadója,
rajtam kívül sok aszódinak biztosít megélhetést. A mögöttem
álló 24 éves vezetõi múlttal és több éves franciaországi tapasz-
talattal szeretnék Aszód szolgálatába állni, az aszódi polgárok
megelégedését tûzve ki célul annak érdekében, hogy a városi
beruházások, közterületi szolgáltatások az általam már meg-
tapasztaltnyugatiminõségbenlegyenekmegvalósítva.
Fontosnak tartom térségünk gazdasági fellendítését, akár kö-
zösenakörnyezõtelepülésekkel,mivelcsakakkorlesznagyobb
mozgástere a városnak a fejlõdést illetõen, ha munkahelyte-
remtõ beruházásokat leszünk képesek megvalósítani.
Használjuk ki adottságainkat, pályázzunk, beruházzunk,
fejlesszünk.
AmennyibenbizalmatkapokÖnöktõlerrea feladatra,aképvi-
selõi tiszteletdíjat nem a magam, hanem a köz javára szeret-
némfordítani.
Szíves támogatását elõre is köszöni az Ön Önkormányzati
Képviselõ-jelöltjeAszódon.

Apjok István

FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt

Ádám Tibor vagyok, 47 éves, két gyer-
mek édesapja. Budapesten születtem
és nevelkedtem, tanulmányaimat is a
fõvárosban végeztem. Sorkatonai szol-
gálatom letöltése után elhivatottságot
éreztem, hogy szolgáljam és védjem
hazámat,segítsemazembereket,ezért

a Belügyminisztérium állományában helyezkedtem el.
Huszonöt év szolgálat után vonultam nyugállományba, de
továbbraismunkávaltelnekmindennapjaim.
Közel 20 éve élek Aszódon, ez idõ alatt sok embert megismer-
tem, sokakkal kerültem baráti kapcsolatba. Sokan megosztják
velemgondjaikat,problémáikat, ezért is tartomfontosnakfüg-
getlen képviselõ-jelöltként a lakossággal való kapcsolattartást
éssegítségnyújtást.
Szeretném,haazemberekbiztonságbanérezhetnékmagukat,
lehetõségük lenne idõseknek és fiataloknak egyaránt arra,
hogy nyugodt, kiegyensúlyozott társasági életet élhessenek.
Fontos az idõs, beteg emberek segítése, a fiatalok támogatása,
lehetõséget nyújtva nekik a tanulás mellett a kikapcsolódásra,
sportolásra, szórakozásra. Hiszem, hogy mindez összefogással,
közös erõvel elérhetõ, hogy fejlõdjön, épüljön és szépüljön
Aszódvárosa.

Ádám Tibor
független képviselõjelölt

Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel
lehetõvétettékajelöltségemet!
Aszódi vagyok, itt nõttem föl, itt érett-
ségiztem. Pedagógus és bölcsész vég-
zettségekkel rendelkezem. Dolgoztam
pincérként, levéltárosként, mederõr-
ként, segédmunkásként, tanárként.

KétévtizedeaPetõfiMúzeumbanvégzemmunkámat.Néhány
éveelváltam,azótaegyedülnevelemháromgyermekemet.
A nyár elején több társammal a Fidesz jelöltje voltam. Jelöltsé-
gemet azonban az országgyûlési képviselõnk érthetetlen okból
megakadályozta. Miután a késõbbiekben is szeretnék a váro-
sért dolgozni, kiléptem a pártból. Az eredeti jelöltek és a tagság
javais ígytett.
Az elmúlt négy esztendõben képviselõ voltam. A Városfejlesz-
tési és a Mûvelõdési Bizottságok tagjaként részt vettem az
elõkészítõ munkában, több tucat önálló beadványt nyújtottam
be. Döntéseimet minden esetben segítõ szándékkal hoztam
meg. A problémákban azt néztem, hogyan lehet megoldást ta-
lálni. Támogattam az SZTK megmentését, a bölcsõde fölépíté-
sét, az óvodákat, a Rákóczi utcai iskola ebédlõjének az építését,
a ’48-as emlékmû méltó áthelyezését, a civil szervezeteket.
Továbbra is az oktatás és a városfejlesztés területén szeretném
tudásomatavárosjavárafordítani.
Kérem Önöket, amennyiben alkalmasnak tartanak képviselõ-
nek,támogassanak! Köszönöm!FEHÉREN-FEKETÉN!

Asztalos Tamás
független képviselõjelölt

A politika szép! A politika az egyetlen
olyan eszköz, amivel emberek életét
(tartósan, tömegesen) javítani lehet.
De ahhoz, hogy

szép legyen, azt szépen kell mû-
velni. Szerintem lehet máshogy is csi-
nálni és kell, szükséges máshogy csi-

náln

d ott jártam iskolába. Egye-
temi tanulmányaim után (közgazdaság és menedzsment) 25
évesen döntöttem úgy, hogy Budapestre költözöm. 2003-ban
alapítottam biztonságtechnikai cégemet, amit jelenleg is veze-
tek. 2003-ban házasodtam és ebben az évben született elsõ
lányunkis.2009-benszületettmásodiklányunk,õmáraszódi.
2006-ban szerettünk bele Aszódba és döntöttünk úgy, hogy ide
költözünk. Azóta volt szerencsém sok emberrel megismerked-
ni, és egyre jobban látom Aszód értékeit. Azt az érzést, amit
érzek Aszód iránt, szeretném közvetíteni másoknak is, Aszó-
don belül és kívül. Szeretnék tenni a városért, nem csak be-
szélni róla, nem csak passzívan nézni, hogy mások mit dönte-
nek. Szeretném tudásomat, képességeimet Aszód fejlõdésére
felhasználni, felajánlani.
Amennyibenszeretneegynyitottabb,tszintébb,professzionáli-
sabbképviseletet,kérem,tiszteljenmegszavazatával!

Köszönöm!

a politika kívülrõl néz-
ve is

FEHÉREN-FEKETÉN

i! A hitet, bizalmat helyre kell állí-
tani,merttársadalmat,közösségetcsakígylehetépíteni.
1973-ban születtem Szabadkán. 7 éves koromban édesanyám-
mal Svédországba költöztünk, maj

képviselõinkbe vetett

Bata Miklós
független képviselõjelölt

3Fizetett politikai hirdetés
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Buzás János
független képviselõjelölt

Születésemtõl, 47 éve Aszódon élek.
Vállalkozásom itt helyben kezdtem kö-
zel 30 éve. Ma is ebben a vállalkozói
szférában dolgozom, cégem az elmúlt
sokévbenkiálltaanehézidõkpróbáját.
Magánemberként is fontosnak tartom
a Város segítését, örömömre szolgál,

hogyerrevolt lehetõségemtöbbalkalommalis.
Nyolcévigönkormányzatiképviselõkéntdolgoztam,aSzociális
és az Ügyrendi Bizottságok tagjaként. Közben négy sikeres
évet töltöttem az aszódi sportegyesület élén mint a civil szerve-
zetválasztottelnöke.

Most független képviselõ-jelöltként újabb feladatokra jelent-
kezem. Függetlenként egyik csapatba sem álltam be, hiszen

A 2006-os önkormányzati választások után mint polgármester
vállaltam közszerepet a Városban, az Önök megbízásából, vá-
lasztásából. Két éves polgármesteri munkám után mégis a le-
mondásmellettdöntöttemazÖnökésaVárosérdekében,nem
ragaszkodvaapozícióhozésa„hatalomhoz”.Aképviselõ-testü-
letben az indulatok erõsebbek voltak a józan ítélõképességnél,
teljes fordulat következett be és szembenállás keletkezett a
velem közösen képviselõi mandátumot nyert Fidesz-frakció és
közöttem. Lemondásommal lehetõség nyílt arra, hogy a Város
lakói új polgármestert válasszanak az akkor már szakadásban
lévt képviselõ-testület élére és konszolidálódjon a helyzet. Azt
gondolom,ismerikatörténetet.

(folytatása11.oldalon)

Születésem óta Aszódon élek, édesa-
nyám nyugdíjas pedagógus, édesapám
gépészmérnökvolt.ARákócziútiÁlta-
lános Iskola után a Petõfi Gimnázium-
ban érettségiztem. 18 éves korom óta
dolgozom, a fõiskolát is munka mellett
végeztemel.Voltamszámítógépkezelõ,

rendszergazda, programozó, informatikus. Dolgoztam az Ikla-
di Mûszergyárban, a Turai Takarékszövetkezetben, az OTSz-
nél és az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi
Alapnál. 2007 õszétõl fõállású egyéni vállalkozó vagyok, de az
OTIVAmaradtafõmegbízóm.
37 éves vagyok, nõs, két gyermek édesapja. Feleségem a Csen-
gey úti iskolában tanít. Családommal az Érdy János utcában
építettük fel saját otthonunkat, elõtte az Arany János utcai
szülõiházbanlaktunk.
Amiótaelhatároztam,hogy indulokképviselõ-jelöltnek,nyitot-
tabbszemmel járokvárosunkban.Sorolhatnámatennivalókat
(óvoda, iskola, uszoda, SZTK, utak, a fiatalok szabadidejének
értelmeslekötésestb.),deezeketmárunalomigismeriminden-
ki. A legtöbb probléma gyökere, hogy üres a kassza, de talán
nemmindenváltozáshozkellpénz.Akaratviszontigen!
Nem szeretek ígérgetni, most sem teszem. Ha lehetõséget
kapokÖnöktõl, akkorazönkormányzatelékerülõügyekhaté-
kony,deemberimegoldásáért fogoktenni.Aztszeretném,hogy
az elkövetkezendõ évek során azt érezze mindenki: érdemes
voltrámszavaznia! Köszönöm!FEHÉREN–FEKETÉN

Dobák Balázs Gábor
független képviselõjelölt

1983-tól élek Aszódon feleségemmel és
most már két nagykorú gyermekem-
mel. Ugyanezen idõponttól vállalkozó-
ként tevékenykedem. Aszód város fej-
lõdésért, a közösségi élet erõsítéséért
szeretnék dolgozni, tevékenykedni. A
település fejlesztése mellett a város

szépítéséért, környezetének színvonalas kialakításáért, meg-
tartásért. A fiatalok megtartása mellett a szépkorúak életének
segítéseiscéljaimközétartozik.
Úgy érzem, hasznos lenne a fûtési költségek csökkentése érde-
kében, illetve a gázszolgáltatótól független korszerû energia-
tak

helyi adottságok kihasználtságával több
területen lehetne az együttmûködést erõsíteni. Közösen lehet-
ne a közmûhálózat fejlesztését, üzemeltetést tervezni, a kör-
nyezetvédelem erõsítését, az egészségügyi, szociális ellátás ra-
cionalizálását,asportésközmûvelõdésegyüttesalkalmazását.

Azönönkormányzatiképviselõ jelöltjeAszódon.

Bizalmátelõreisköszönöm.

arékos faaprítékos (biomassza) fûtés bevezetésének kezde-
ményezése, mellyel nem csak energiát és pénzt takarítanánk
meg, de munkahelyeket is teremtenénk vele. Valamint Aszód
és környéke együttmûködésének erõsítését javaslom, mikro
térségi körzetben a

Franka László

FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt

Matyóföldön,Szentistvánonszülettem
1957-ben. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat szülõfalumban végeztem.
Mezõkövesden az I. László Gimnázi-
umbanérettségiztem,eztkövetõenfel-
vételt nyertem a Kossuth Lajos Kato-
nai Fõiskolára, melyet 1980-ban fejez-

tem be. Az elsõ tiszti beosztásomat az Aszódi Helyõrségben
kaptam. 1988-tól 1991-ig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián
szereztem magasabb katonai képesítést. Az ezrednél eltöltött
25 év alatt különbözõ beosztásokat láttam el, több mint 10 évig
voltam parancsnokhelyettes (törzsfõnök). 2005-ben az alaku-
latot parancsnokságom alatt felszámolták. Nyugdíjasként
2008-tól a Fiúnevelõ Intézetben mint nevelõ tanár tevékeny-
kedem. A város közösségi életében folyamatosan részt veszek.
Mint a honvédségi nyugdíjas klub elnöke szervezem a klub te-
vékenységét.
Független képviselõként szeretném, ha a város fejlõdése,
amely az utóbbi két évben elkezdõdött, tovább folytatódna, a
testületi ülések hangulata és hangvétele európai és kulturált
lenne, a volt Tiszti Klub betöltené végre igazi funkcióját.

polgármesterjelölt programjával egyetértek és támo-
gatomazt.

Tisztelettel:

Sztán
István

GálGyula

Gál Gyula
független képviselõjelölt
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TiszteltAszódiVálasztópolgárok!

GódorErvinné

Tõsgyökeres aszódi lakosként 50 éve
élek itt a családommal. Sokan ismer-
hetnek, ha nem is névrõl, de látásból
biztosan, hiszen a városi rendelõinté-
zetben dolgozom röntgenasszisz-
tensként. Szakmám szeretete és a be-

tegek iránt tiszteletadtaazelhatározásomat,hogyelinduljaka
választásokon. Szeretném az egészségügyben felmerülõ gon-
dokat, problémákat képviselni, mert aki mostanában váro-
sunk intézményébe ellátogatott, saját szemével láthatta, hogy
az épület és környezete fejlesztésre szorul: a váróterem és a
vizsgálók korszerûsítése, új parkoló létrehozása stb. Célom egy,
a mai igényeket teljes mértékben kielégítõ egészségügyi köz-
pont létrehozása, kihasználva az Európai Unió adta támogatá-
si rendszert. Mindezen elképzelések nem csak az ott dolgozó
emberek érdeke, hanem a betegek komfortérzetét is jelentõs
mértékben növelnék. Foglalkozásomból és identitásomból
adódóanszívemenviselemarászorulókéselesetteksorsát, éle-
tét, ezért a szociális támogatási rendszer javítása és megújítása
a másik fõ célom. Önkormányzati és külsõ forrásokat felhasz-
nálva,acsaládoktámogatásaakáraz iskoláztatási, akáramin-
dennapiéletbenfelmerülõegyébnehézségekleküzdésében.
Bízom benne, hogy megtisztelnek bizalmukkal és segítenek
céljaim és elképzeléseim megvalósításában, hogy mindent
megtegyekszeretettkisvárosunktovábbifejlõdéseérdekében.

Köszönettel:

Gódor Ervinné
független képviselõjelölt

39 éves, diplomás, nõs, két gyermek
édesapja vagyok. Születésem óta ott-
honom Aszód. Több mint tíz évig vá-
rosunk mûvelõdésszervezésével foglal-
koztam, vezettem a Tiszti Klubot is.
Jelenleg aszódiakat foglalkoztató
családi vállalkozásomat irányítom. Az

Aszódi Evangélikus Egyházközség keresztény tagja vagyok.
Feleségemjogász,társaivalügyvédi irodátmûködtetAszódon.
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Aszódiak! Felelõtlen ígére-
teket nem teszek. Egyet biztosan tudok: tenni akarok azért,
hogy az aszódi mûvelõdés és oktatás színvonalát ne a normatív
támogatás és közgazdasági számadatok határozzák meg, ha-
nem az ésszerû, megfontolt döntések, a kellõ szakértelem és
kreativitás. Tenni akarok azért, hogy az aszódi Polgárõrség a
közbiztonság megteremtése érdekében tett erõfeszítései ellen-
tételezéseként végre kellõ megbecsülést kapjon. Tenni akarok
azért, hogy az aszódi nyugdíjasokat ne csak akkor keressük
meg, ha szükség van egységükre, fellépésükre, szolgáltatása-
ikra, hanem akkor is, ha nekik van szükségük a városra. Tenni
akarok azért, hogy az aszódiakat foglalkoztató helyi vállalko-
zások prioritást élvezzenek. Fontosnak tartom a város kultu-
rálisszíntereinekösszehangolását,valamintaturizmustelõse-
gítõ jövõbelistratégiakialakítását.

”(JelenésekKönyve2,7)
Felelõtlenígéreteknélkül,õszintetenniakarással,
„Akinekvanfüle,hallja

FEHÉREN-FEKETÉN!

Gyõrfi János
független képviselõjelölt

TiszteltAszódiVálasztópolgárok!

Harajka Jánosné Masznyik
Anna

a
megkezdett úton”

HarajkaJánosné

született
vagyok. 1960. április 2-án szület-

temGödöllõn.SzületésemótaAszódon
élek,mintahogyszüleim,nagyszüleim,
rokonaimis.

Áltanos iskolai tanulmányaimat a Rákóczi úti 2. sz. iskolában
végeztem. Családi körülményeim miatt nem tanulhattam
tovább, ezért 1976-tól 1978-ig az aszódi Malomban, 1978-tõl
1982-ig a Ferromechanika Ipari Szövetkezetben dolgoztam
mintfizikaimunkás.

1979-ben férjhez mentem, 1982-ben megszületett lányunk. A
gyes ideje alatt elvégeztem a váci Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakmunkásképzõt. 1986 óta dolgozom a bagi Galga-
mentiVíziközmûKft.-nélmintanyaggazdálkodó,ügyintézõ.

Nagyon szeretem a városom, szeretném szebbé, jobbá tenni, „
együtt tovább menni. Sztán István polgár-

mesterjelöltprogramjáttámogatom.

Tisztelettel:

Harajka Jánosné
független képviselõjelölt

DinamikusanfejlõdõAszód!
Szeretném fiatalos lendületemet és
tenni vágyásomat a város javára fordí-
tani. Szeretném, ha Aszód a Galga-völ-

gyének ékszerdoboza lenne. Az a célom, hogy a fiataloknak
lehetõségük legyen a kibontakozásra, az idõseknek pedig a
nyugodt,biztonságoséletre.

Aszódnak egy új képviselõ-testület kell, ahol olyan emberek
dolgoznak, akiknek van elképzelésük, akaratuk, munkabírá-
suk, és legjobb tudásuk szerint próbálják a köz javát szolgálni.
Remélem,hogyÖnökezenemberekközésorolnakengem.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok támogatását és
biztatását, akik támogattak ajánlószelvényükkel, és mindazt a
sok biztatást, amit kaptam Önöktõl! Megkérem a városért
tenni vágyókat, hogy támogas-
sanak szavazatukkal, és együtt
tegyük Aszódot egy szebb, élhe-
tõbb, lendületesvárossá!

Köszönettel:
HorváthBertoldJózsef

Horváth
Bertold József

FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt
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Köszönöm ajánlószelvényeiket és bi-
zalmukat!
Õseim az 1700-as évek elején költöztek
Aszódra. Mindig fontos feladatuknak
tartották a város közéletében való
részvételüket. Ezt a hagyományt
igyekszem folytatni. Tizenkét éve dol-

gozomképviselõként.Azelmúlt idõszakbanaMûvelõdésiésaz
Ügyrendi Bizottságok tagja voltam. Komoly jogi kérdések elõ-
készítésébenvettemrészt,segítettemavárosimûvelõdésmun-
káját. Lényegesnek tartom egy homogén testület létrejöttét,
ahol senki nem az egyéni érdekét helyezi elõtérbe, nem a sze-
mélyes ellentétek dominálnak, hanem mindenki a város fej-
lesztéséttekintenéfeladatának.
Megválasztásom esetén többek között egy vállalkozó szellemû
önkormányzat mûködését támogatnám, segíteném az aszódi
futball helyzetét, hogy kilendüljön a jelenlegi helyzetébõl és
örömet szerezzen a sportot kedvelõknek. Továbbra is szív-
ügyemnek tekintem a városban élõk problémáinak felkaro-
lását. A késõbbiekben is olyan társadalmi munkákat kezde-
ményeznék, amelyek az önkormányzat, a bölcsõde, az óvodák,
az iskolák és az SZTK megsegítését szolgálná. Szeretnék
annak a városnak a fölépítésében részt venni, ahol az unokáim
isszívesenterveznékasaját jövõjüket!
Amennyiben Ön fontosnak tartja, a helyi érdekek érvénye-
sülését,kérem,tiszteljenmegtámogatásával!

Köszönöm!FEHÉREN-FEKETÉN!

Huszár László
független képviselõjelölt

Két éve lakom e gyönyörû kisváros-
ban. Tanulmányaimat Budapesten, az
Evangélikus Hittudományi Egyete-
men végeztem lelkész szakon. Emel-
lett tanultam még grafológiát, részt
vettem szupervizori (konfliktuskeze-
lés) tréningeken. Attitûdömbõl és

tanulmányaimból, hitvallásomból fakadóan számomra rend-
kívül fontos a hiteles, precíz, õszinte hang. Ma egyre inkább
elengedhetetlen a közösségben való részvétel az egymás meg-
szólíthatósága. Elengedhetetlennek tartom, hogy az emberek
bizalommal legyenek egymás felé. Odafigyelés nélkül nem
lehetmaközösségetteremteniésmegtartani.Ezt igaznakgon-
dolomavárosvezetéséreis.Azegyetemelvégzéseutánszociális
területen dolgoztam pl. a Rákospalotai Leánynevelõ Intézet-
ben, a Gödöllõi Anyaotthonban, majd a Családok Átmeneti

ályázatot írtam és követtem végig, így ezen a
területen is kellõ tapasztalatra tettem szert. Kérem, október 3-
ánszavazzonrám,hogyközösen,együtt tegyükmégszebbéezt
a várost, hogy minden lakosa és látogatója egyre jobban érezze
magát benne. Sztán István polgármester úr programját
támogatom; kérem, szavazzon rá, hogy együtt tudjunk menni
amegkezdettúton,elõreAszódértéslakosaiért!

Otthonában. 2004-ben hoztam létre az Angyalfa Alapítványt
(www.angyalfa.hu), mely csonka családban élõ gyermekekkel
foglalkozik. Több kulturális rendezvényt szerveztem, konfe-
renciák, elõadássorozatok koordinátora voltam. Az elmúlt
években több p

Kadlecsik Zoltán
független képviselõjelölt

Miskolcon születtem 1979-ben. A kö-
zépiskolát követõen tanulmányaimat
afõvárosbanfolytattam.
Pályakezdõként a villamosiparban
helyezkedtemel1997-ben.2002-tõlegy

építõipari cégnél dolgozom építõmérnökként. Feladatom mû-
szaki elõkészítõként a beruházások, pályázatok keresése, a ki-
vitelezéseklevezetése.
2005-ben egy csendes, nyugodt kisvárost kerestünk feleségem-
mel. Aszódra érve megtaláltuk a számunkra megfelelõ helyet.
Családunk azóta két kislányunkkal négy fõre bõvült. Az eltelt
évek alatt bekapcsolódtunk a helyi életbe, melyben most sze-
retnékénisfeladatotvállalni.
Célom hozzásegíteni a magánszemélyeket, intézményeket,
vállalkozásokat a pályázatokhoz, hogy olyan beruházásokat,
támogatásokat nyerjünk el melyekkel energiát, azaz pénzt ta-
karíthatunk meg. A mai világban elfogadhatatlannak tartom,
hogy olyan lehetõségektõl essünk el, amit mind a város, mind a
saját költségvetésünk megtakaríthatna. Tudásommal váro-
sunkkarbantartását, fejlesztésétszeretnémsegíteni.

AzÖnönkormányzatiképviselõ-jelöltjeAszódon.

Kalapos
Gergely

képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP TiszteltAszódiVálasztópolgárok!

Több mint negyven éve élek szeretett
városunkban, nõs vagyok, két fiunk
van.GyökereimévszázadokótaAszód-
hoz kötik családunkat, édesanyámmal
közösen számos helyi, egyházi kezde-
ményezés, alapítvány elkötelezett,

lokálpatrióta támogatói vagyunk. Pályámat villanyszerelõ-
ként kezdtem, a budapesti Déri Miksa Szakközépiskolában
érettségiztem. Több vállalkozásban is kipróbáltam magam,
tizenegy éve ingatlan tanácsadóként, értékbecslõként is dol-
gozom a városban. Közel tizenöt éve, a fõiskola elvégzésekor
kerültem az aszódi javítóintézetbe mint nevelõtanár. Idõköz-
ben a Pécsi Tudományegyetemen szervezõi diplomát, majd a
Károli Gáspár Egyetemen pszichológus diplomát szereztem.
JelenlegazELTEhallgatójavagyokésagyermekvédelmirend-
szer egyik sikerágazatának számító javítóintézet pszichológu-
saként segítem a nevelõi munkát. Véleményem szerint méltán
lehetünk büszkék arra, hogy a Galgamente talán legszebb tele-
pülésén élünk és hazánk egyik pedagógiai fellegvára is váro-
sunk nevével fonódott össze. Az élhetõ, szép környezetet kiala-
kítását, a város véleményem szerint hosszú idõ óta megérde-
melthelyéhez,adottságaihozmérttovábbi, fokozott fejlesztését
az utóbbi két év dinamizmusával szeretnénk folytatni. Kérem
Önöket, hogy szavazatukkal támogassanak bennünket a

polgármester úr programjából ismert, megvaló-
síthatófejlesztésekelérésében!
Sztán István

Kerényi Norman
független képviselõjelölt
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TiszteltAszódiVálasztópolgárok!
Aszódon születtem 1953-ban. Helyben
érettségiztem, majd felsõfokú képesí-
tést szereztem népmûvelõ, könyvtár
és történelem szakon. 1987 óta dolgo-
zom a középfokú oktatásban. Elõször
az aszódi önkormányzati gimnázium-

banésszakközépiskolában,majdmegalakulásaóta az Aszódi
Evangélikus Gimnáziumban tanítok. Az 1970-es évek végétõl
veszek részt a helyi közéletben. Több cikluson keresztül
tanácstag, majd a rendszerváltás után önkormányzati kép-
viselõ voltam. Jelenleg is tagja vagyok Aszód Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének, a Mûvelõdési Bizottság el-
nökitisztét isbetöltöm.
Megválasztásom esetén – szakképzettségembõl adódóan –
Aszód város közoktatási és közmûvelõdési feladataival kívá-
nok kiemelten foglalkozni. Ezen törekvések mellett konkrét
tennivalókat is megfogalmaztam: a volt helyõrségi klub köz-
mûvelõdésbe való bekapcsolása, a lakótelep alatti Berek-erdõ
szabadidõs parkká alakítása, „Aszódi Diák-alapítvány” létre-
hozása tehetséges, jó tanulmányi eredményû, kiemelkedõ
sportteljesítményt elérõ, városunkban tanuló fiatalok anyagi
támogatására. Képviselõ-jelöltként Sztán István polgármes-
ter-jelöltet támogatom. Aszód település érdekében nyújtott
több évtizedes tevékenysége, az elmúlt két évben végzett ered-
ményes polgármesteri munkája és programja hiteles alapot
biztosítvárosunktovábbisikeresfejlõdéséhez.

Koncz István János
független képviselõjelölt

Kovács Tamás vagyok, 44 éves mér-
nök. Feleségem tanárnõ, gyermekeim
a Mûszaki Egyetem hallgatói. Több
mint 20 éve aktívan részt veszek szü-
lõvárosom közéletében. Négy cikluson
keresztül képviselõ, emellett nyolc
éven át alpolgármester voltam. Mit

nem szeretnék, és mit szeretnék következõ négy évben? Nem
szeretnék: óriási, de értelmetlen beruházások elõkészítésével
rabolni magam és mások idejét.

Nem szeretnék: barátaimnak, ismerõ-
seimnek állást vagy egyéb elõnyöket szerezni.

Nem szeretnék: be nem váltott ígére-
tekkel hitegetni, becsapni embereket.

Nem szeretnék: a Galga tévében tes-
tületi ülés közvetítésnek álcázott kabarémûsor akaratlan sze-
replõje lenni.

Nem szeretnék: csellengõ, idejét értelmetlenül töltõ fia-
talt látni városunkban.

EhhezkéremazÖnsegítségét!Rajtamnemfogmúlni!

Szeretnék: értelmes, vá-
rosunk gazdasági helyzetén javító beruházások létre-
hozásában segíteni.

Szeretnék:
egyenlõ esélyek alapján a legjobb személyt vagy kivi-
telezõt kiválasztani.

Szeretnék: reális,
elérhetõ célokat kitûzni, és azokról nemcsak álmodni,
hanem megvalósítani!

Szeretnék: kiszámítható, nyugodt és építõ
testületi üléseken a közösség számára hasznosan dol-
gozni.

Olyan sportpályát szeretnék, ahol
európai körülmények között, sportolással töltheti el
idejét fiatal és idõs, ahol méltó módon ünnepelhetjük
megazaszódisportéletszázévesjubileumát.

Kovács Tamás
független képviselõjelölt

Szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik az ajánlócédulák átadásával
lehetõvé tették, hogy ismételten jelölt-
ként mutatkozhassak be. 1957-ben
születtem, azóta Aszódon élek. Csalá-
domban jelenleg 13 éves fiam nevelem,
nagyfiamdiplomázott,márdolgozik.

Az általános és a középiskolát Aszódon végeztem. 1978-tól a
Magyar Posta Zrt. alkalmazottja vagyok. Különbözõ munka-
körökben és beosztásokban dolgoztam. 1990-ben postatiszti
végzettségetszereztem,ésebbenazévbenbíztakmegazaszódi
postavezetésével,ahol jelenlegisdolgozom.
Az1994-esválasztásonindultamelõszörképviselõnekéskétév
kihagyással a képviselõtestület tagja vagyok. Az eltelt 14 év
alatt egy évig vezettem a Szociális Bizottságot és hat évig a
Pénzügyi Bizottság elnökeként is dolgoztam. A választáson
azért indulok, hogy tovább dolgozhassak azért, hogy az itt élõk
minél jobb körülmények között élhessenek, komfortérzetük
javuljon, az elindult, de jelenleg kicsit megtorpant fejlõdés ne
álljon meg. Szeretném elérni, hogy a város vezetése a földön
járva reális tervekkel és gazdálkodással dolgozzon a közös
célért, ami azt jelenti, hogy az aszódiak otthonuknak érezzék
VÁROSUNKAT. Függetlenként a Város MINDEN lakosát
szeretném képviselni. Fentiekhez kérem az ÖNÖK segítségét,
hogyaválasztásonszavazataikkaltámogatniszíveskedjenek.

KvakaIstván

Kvaka István
független képviselõjelölt

1984-ben születtem, 6 éves korom óta
élek Aszódon. Tanulmányaimat az
aszódi 2. sz. Általános Iskolában kezd-
tem, középiskolába a váci Boronkay
György Mûszaki Szakközépiskolába
jártam, az érettségit követõen pedig a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Karára nyertem felvételt, ahol 2007-
ben kaptam meg jogi diplomámat. Jelenleg egy ügyvédi iroda
munkatársaként dolgozom. Nõs vagyok, szintén aszódi felesé-
gemmel a városban telepedtünk le, és itt kívánjuk majdani
gyermekeinket is felnevelni, éppen ezért nagyon fontos szá-
momra, hogy

odánk a klasszikus polgári- és büntetõügye-
kentúlnagyszámbanfoglalkozikönkormányzatiügyekellátá-
sával is. Az Aszód iránti szeretet és a város gazdasági, kultu-
rális és arculati felvirágoztatásának szándéka volt az, ami jelle-
mezte polgármesteri tevékenységét, és ez az, ami
vezérfonalapolgármester-jelöltkénta jövõrekitûzöttcéljainak.
Ezért képviselõ-jelöltként Sztán István polgármesterjelölt
programjáttámogatom.

Sztán István

városunk jövõje miként alakul, lakókörnyeze-
tünk mivé fejlõdik. Ezért, ha lehetõségem adódik, szeretnék
tevékenyen részt venni a város arculatának, életének alakítá-
sában. Személyemmel a képviselõ-testületbe a fiatalos szemlé-
letmódot és a szakmai felkészültséget szeretném bevinni. Már
az egyetemen is kiemelten foglalkoztam az önkormányzatiság
egyes kérdéseivel, az önkormányzatok mûködésének rendjé-
vel, míg ügyvédi ir

Dr. Leitli Norbert
független képviselõjelölt
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Elõször is szeretném megköszönni a
bizalmat azoknak, akik ajánlószelvé-
nyeikkel támogattak, s lehetõvétették,
hogyképviselõjelölt lehessek.
Aszódi lakosként iskoláimat a 2. sz. Ál-
talános Iskolában kezdtem, írni-olvas-
ni Sárika néni tanított. Felsõfokú ta-

nulmányaimat Gödöllõn kezdtem, ahol információrendszer-
szervezõ és adatbázis-programozó végzettséget szereztem,
majd a Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskolán könyvtárosként
végeztem. Pedagógus feleségemmel úgy döntöttünk, hogy
Aszódon telepedünk le, s itt neveljük fel három gyermekünket.
Az elmúlt ciklus elsõ felében a Szociális Bizottságot vezettem,
valamint tagja voltam a Mûvelõdési Bizottságnak. A Városfej-
lesztési Bizottságnak tagja, késõbb vezetõje lettem. Az elvég-
zettmunkanemvoltmindigkönnyû,demegérteafáradtságot.
Elkészült az új bölcsõde, 11 utca kapott új aszfaltburkolatot,
mindenutcábanvanutcanévtábla,új csoportszobávalbõvülaz
óvoda, a temetõben megépült a járda. Egy pályázatban voltam
projektvezetõ, ennek eredményeként új játékokkal, bútorok-
kal s egy színvonalas játszótérrel gazdagodott az óvoda. Siker-
ként értékelem, hogy az általános iskolában sikerült elindí-
tanunk az angol tagozatot, tovább növelve iskolánk színvo-
nalát.
Amunkafolytatásáhozkéremtámogatásukategytenniakaró,
lelkescsoportnevében,

Tisztelettel:
FEHÉRENFEKETÉN.

OdlerZsolt

Odler Zsolt
független képviselõjelölt

TiszteltAszódiPolgártársak!
1961. 12. 04-én születtem Hatvanban.
Az emberekkel való kommunikáció
gyermekkoromtól fontos szerepet ját-
szik az életemben, hisz az örökös ván-
dorlásalkalmazkodóvá,kitartóvátett.
Kilenc éve kezelem a társasházakat és

intézem az itt élõ emberek ügyeit. Ezalatt több társasház
megszépült a tulajdonosok hozzáállásának jóvoltából. Az én
érdemem az ügyek szakszerû intézése és a legjobb lehetõségek
megkeresésevolt.
Miért szeretnék önkormányzati képviselõ lenni? teszik fel a
kérdést. Mi az, amit nyújtani tudok Önöknek? Mondhatnék
nagyszavakat,denemteszem.Ígérnia legszegényebbember is
tud. Azonban tudom, mire vagyok képes. Tudom, hogy kitartó
vagyok, azt is, ha valamit nem tudok, akkor utánanézek és
addig nem nyugszom, amíg meg nem találom a választ vagy a
megoldást. Az új dolgokra fogékony vagyok, és képes vagyok,
ha kell újra és újra tanulni. Ha már egy lépéssel közelebb
kerülünkacélhoz,amiazÖnökésvárosunkérdekeitképviseli,
mármegérte.
Én bizalmat kérek most Önöktõl, mert úgy gondolom és hi-
szem, hogy közösen szebbé tehetjük Aszód életét.
polgármesterjelölt úr tervei számomra elfogadhatóak, hisz
városunkfejlõdéséttartjaszemelõtt.
KéremÖnöket, támogassákszavazatukkalképviselõvéválasz-
tásomat!

–

Sztán István

Õszné Pusztai Éva
független képviselõjelölt

36 éves vagyok, aszódi gyökerekkel. 3
gyermekemmel és feleségemmel nem-
rég költöztünk vissza Aszódra. Itt élõ
szüleim, testvérem és barátaim révén
az elmúlt években sem szakadt meg
kapcsolatom a várossal. Láttam a vál-
tozásokat a városban, de emellett elke-

serített, hogy Aszód nem minden területen tudott élni lehetõ-
ségeivel. Végzettségem és jelenlegi munkám – mely a terület-
fejlesztés területén egyetemi oktatást és térségfejlesztési prog-
ramok, pályázatok és stratégiai tervek készítését jelenti – so-
rán szerzett tapasztalataimmal segítve a következõ években
szeretném, ha Aszód nem csak élhetõ kisvárosként fejlõdne,
hanem korábbi központi szerepét is újra visszaszerezhetné, és
igazimotorja lehetneakistérséggyarapodásának.Városunkra
nem magányos csónakként kell tekinteni, hanem egy flotta
zászlóshajójaként, a környezõ települések igazi vezetõjeként.
Aszód fejlesztése nem képzelhetõ el önállóan, mivel méretébõl,
az itt lakók lélekszámából adódóan nem elég nagy, hogy hosszú
távú, sok embert foglalkoztató, jelentõs helyi iparûzési adót
termelõberuházásokatcsábítsonatelepülésre.Természetesen
ez nem mehet az élhetõ környezet rovására. Képviselõként
törekedni fogok a városi mindennapok könnyítésére, legyen az
aközlekedés,aközoktatásvagyasportolási lehetõségekfejlesz-
tése. Ezek nem mindig anyagiakon múlnak, gyakran elég, ha
egy kezdeményezés kellõ képviseletet és támogatást kap az
önkormányzattól.

Péter Balázs
független képviselõjelölt

KedvesAszódiak!

RigónéÉva

Több mint 50 éve élek családommal
Aszódon, 32 éve dolgozom az egészség-
ügy területén. Jelenleg háziorvosi ren-
delõben körzeti nõvérként dolgozom.
Munkámnak köszönhetõen ismerem
a lakosság napi problémáit, melyeket

immáron8éveképviselõkéntközvetítekavárosvezetésefelé.
2006 óta vagyok alpolgármester. Az elsõ két évben a közös
munka eredményeképpen sikerült sok, a városra nézve kedve-
zõ folyamatot elindítani és megvalósítani: elkészült a bölcsõde,
több út megépült, átadásra került a Szent Imre utcai járda,
akadálymentesséváltavárosióvoda.MegmentettükaRákóczi
utcai iskolát a bezárástól, a Szakorvosi Rendelõintézetet kiad-
tuk mûködtetésbe és sikeresen pályáztunk a város teljes csa-
tornahálózatának kiépítésére. Támfalépítés, pályázat a Gon-
dozási Központ felújítására, intézményvezetõi pályázatok... és
mégsorolhatnám.
Szívügyemazegészségügymellettazoktatásésaszociálisháló
bõvítése. Kiemelten fontosnak tartom Aszód gazdasági és kul-
turális fejlõdését, illetve városunk pénzeszközeinek törvényes
és ésszerû felhasználását. Szeretném segíteni, hogy Aszód mi-
nél több, a jelenlegi kormány által biztosított pályázati lehetõ-
séggel éljen, és a helyi kisvállalkozások is minél több támoga-
tásban részesüljenek. Számomra az irányt az itt élõk adják
meg,amifeladatunkamegvalósítás.

Tisztelettel:

Rigó Lászlóné
független képviselõjelölt
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TiszteltAszódiVálasztópolgár!

Egészségügy oktatás

Munkahelyteremtés
biztonság –

SándorJánosFIDESZ-KDNP

36 éves, nõs, kétgyermekes családapa
vagyok. Az elmúlt négy évben az Önök
döntésének köszönhetõen képvisel-
hettem a választópolgárokat mint ön-
kormányzati képviselõ. Ezáltal lehetõ-
séget kaptam olyan döntések megho-

zatalához, amelyek városunk jövõjéhez, valamint fejlõdéséhez
elengedhetetlenül szükségesek voltak. Hiszem, hogy a legjobb
döntéseket hoztuk, mely Aszód város és polgárai érdekeit szol-
gálta, szolgálja. Amennyiben lehetõségem nyílik ismételten –
az Önök bizalmának köszönhetõen – képviselõként dolgozni,
szeretném folytatni a megkezdett munkát. A következõ négy
évben mindannyiunk jövõje számára fontos területeken sze-
retnék nagyobb támogatást, segítséget nyújtani munkámmal.

és – két olyan terület, mely mind-
annyiunk számára szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy
elképzeléseinket, álmainkat közösen megvalósítsuk. Sokan
legyintenekekétterülethallatán,deezeknélkülcsakmúltunk
van és nincs lehetõség fejlõdésre. és

szintén két olyan terület, amely csak közös össze-
fogással indulhat meg a fejlõdés útján. Nagy a felelõsség mind-
annyiunk számára, hogy merre, hogyan induljunk tovább. Ah-
hoz, hogy a fent említett területeken a fejlõdés ne csak álom
maradjon, fogjunk össze és közösen tegyünk érte. Kérem, tá-
mogassanakszavazatukkal!

Sándor János
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP

1981. február 28-án születtem Hatvan-
ban.Aszódonnõttemfel,mely idõalatt
a faluból város lett. Örökletes betegsé-
gem miatt tolószékben kellett és kell
megküzdenem az élet nehézségeivel,
amiben mindig segített a családom és

barátaim. Így megtanultam az élettõl, hogyha együtt tudunk
mûködni, ha csapatban harcolunk, akkor sok dolgot meg tu-
dunk valósítani, és sok akadályt le tudunk küzdeni. Hobby
szinten hangosítok rendezvényeken és versenyszerûen ûzöm
barátommalaMagyarDbKupát.Ezegykieséseshangnyomás
verseny az autók hangtechnikái között. Sok szép eredményt
értünk már el az évek alatt és elmondhatom, 2007-ben magyar
bajnokok voltunk egy országos rekord felállításával. Úgy ér-
zem, jó csapat vagyunk. Ez az elképzelésem Aszódon is: ha
együttpróbálunkdolgokatmegvalósítani,azsikerülnifog.
Szeretném, ha Aszód „járható lenne” mindenféle akadály nél-
kül, mind fiatalnak, idõsnek, kismamának, mozgássérültnek,
biciklisnek és autósnak. Mindenkinek szüksége van járható
utakra. Célom a kulturális életet a maga helyére visszaállítani:
ha városunk helyet tudna adni tehetségeknek zenei, tánc vagy
elõadómûvész mûsorokban. Szükségesnek érzek egy színpa-
dot,amimindezekhezteretad,ésmegvalósítaniegynagynyári
kulturális rendezvényt, ahol különbözõ fellépõk, mûsorok szó-
rakoztatnának minden korosztályt. Támogatom a sport és a
szabadidõsprogramokfejlesztését.

Stvorecz
Viktor

képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP

KedvesAszódiPolgár!

40 éve élek Aszódon. Három felnõtt
gyermekem és öt unokám van. 1975
óta egyéni vállalkozóként dolgozom itt
helyben, ezért jó rálátásom van a tele-
pülésünkközügyeire,mindennapjaira.

Úgy gondolom, a város csak akkor tud elõbbre lépni, ha
megszüntetjük a pazarló gazdálkodást. Átláthatóvá tesszük az
önkormányzat munkáját, csökkentjük a bürokráciát. Hosszú
távú terveket fogadunk el a város fejlesztésével kapcsolatban.
Ezen belül kiemelt fontosságot kap a belváros átfogó rende-
zése, hogy városunk emberléptékû, élhetõ, szép település
legyenaGalgavölgyének,mindenitt lakópolgárának.

Azönönkormányzatiképviselõ jelöltjeAszódon.

Bizalmátelõreisköszönöm.

Szovics Pál

FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt

TiszteltVálasztópolgárok!

SzõkePéter

Hatvanban születtem 1980 decembe-
rében, azóta Aszódon élek. Az általá-
nos iskola után Gödöllõn autószerelõi
szakmunkás bizonyítványt szereztem,
majd újra aszódi iskolapadba ülve itt

érettségiztem.2006-2007-benfotóriporteriésfényképészképe-
sítést isszereztem.
Szabad

Kapcsolat:
Email:szokepeter80@gmail.com Telefon:+36-70-330-5676

Tisztelettel:

szállásiésAszódisorkatonaságomutánegyhelyibeteg-
szállító cégnél helyezkedtem el. Testközelbõl ismerem a bete-
gek, idõs emberek és az egészségügyben dolgozók helyi helyze-
tét,problémáit,aminszaktudásommaljavítaniszeretnék.
Szeretném, hogy városunk jövõje méltó legyen a múltjához, a
korábban betöltött kistérségi szerepéhez. Ehhez az uniós pá-
lyázati lehetõségek jobb kiaknázására és a nagyszerû adott-
ságaink kihasználására is szükség van. Nagyon fontosnak
tartom,hogyaz itt felnövõ fiatalokhelybenmaradjanak, illetve
tanulmányaikvégeztévelvisszatérjenek
Célom aszódi lakótársaimmal együttmûködve a lakosság élet-
minõségénekjavítása,aközérdekûproblémákmegoldása.
Önkormányzati képviselõi tevékenységemet az aszódiak érde-
kébenszeretnémvégezni.

SzõkePéter
képviselõjelölt

FIDESZ-KDNP
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Megtörtént a város útjainak kátyúzása, pedig akadtak olyanok, akik a gödrökbe virágot akartak ültetni, mert nem hittek az út-
javítás elvégzésében, ami nem önkormányzati pénzbõl, hanem segítõk akaratából valósult meg. És szeptemberben tovább
folytatódik a kátyúzás. Jobb lett volna, ha a gúnyolódók a város virágosítására fordítják fölösleges energiájukat. Pályázaton nyert
pénz felhasználásával bõvítjük és felújítjuk a lakótelepi óvodát.

városunknak a pénzügyi egyensúlyát –
dacára a sok elvonásnak, a normatív támogatások csökkentésének – sikerült megõrizni. Hogy mekkora eredmény ez, annak bizo-
nyítására megemlítem, hogy az országban több település küzd súlyos anyagi gondok nte legyõzhetetlen teherként jelent-
kezik a felvett kölcsönök kamatainak, s jövõre már a tõkének is a törlesztése. Mi itt Aszódon a jó gazda gondosságával õriztük a
város kasszáját, ezért maradhatott meg a biztonságot adó, és a fejlesztés ütemét sem gátló gazdasági egyensúlyunk. Pedig nem
garasoskodtunk, csak a takarékosság és megfontolva a haladás követelményei szerint szerveztük a város életét, betartottuk az õsi
bölcsességet, vagyis addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért.

. Csak így biztosíthattuk, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt esztendõben 71
millióvalnöveltükavárospénzmegtakarításiösszegétésvégezhettünkelsürgõsnekminõsítettfeladatokat.
Sajnálatos viszont, hogy az úgynevezett városi mezõgazdasági utak 1500 méternyi építésére és felújítására kiírt pályázati pénzt –
bár erre ígéretük volt

ac felújítását elvégezni, egy új játszóteret és egyszabadidõparkot kiépíteni. Értesüléseim szerint a pályamunkák
értékelésemegtörtént.
Elõzõleg szóltam már a város pénzügyi helyzetének kedvezõ alakulásáról. A költségvetés számainak ismereteiben joggal lehetünk
bizakodóak, s két esztendõ tisztességes munkája után én is kérhetek bizalmat az elkövetkezendõ négy esztendõre.

. És az sem árt, ha a választók észre-
veszik:aképviselõkértükkell,hogydolgozzanak,azigazügyértmindigkiállniuk olyankoris,haazkockázatos.

Ezek a mondataim képezik az alapját mondanivalóm azon részének, melyben az elkö-
vetkezendõ négy év terveit ismertetem Ö

lépésként a volt Tisztiklub pályázati pénzbõl történõ felújítását tervezzük.
Szellemiekben építõ közösségek segítségét, közremûködését kérjük és várjuk, hogy együtt teremtsünk alapot a város kulturális
életénekakibontakoztatásához. Sokunkakaratával
folytatjuk küzdelmünket a volt megszerzéséért, a város életében történõ hasznosításáért.
Remélem, hogy erõfeszítéseink nem lesznek hiábavalók. A derût erõsíti, ha folytatjuk a virágok telepítését, ha folyamatosan
gondozzuk a közparkokat, ha virág díszíti az utakat, tereket, ha megoldott a hulladék rendszeres elszállítása, ha a szelektíven
válogatott anyagért házhoz megy az autó. Szándékunkban áll a sérült emberek részére egy rehabilitációs épület kialakítása.
Gyakran hallott észrevétele az aszódiaknak, hogy az OTP által több évvel ezelõtt megvásárolt telkek a mai napig beépítetlenek. El
kívánjukérni,hogyapénzintézetkezdeményezzeakialakulthelyzetmegszüntetését.Hasonlógondot jelenta . Tél
utcai területének gondozatlansága, ahol az utak kialakítása is elmaradt. A város ipari területén együttmûködésben meg kell
valósulniaazút

elyzetéreés ipar-
területünk infrastruktúrájának kialakítására. Minden olyan pályázati lehetõségre, amely Aszód fejlõdését segíti elõ, külön figyel-
metfordítunkéslehetõségeinkhezmérten,pénzügyiforrásainkmegléteeseténpályáznifogunk.
Azértvagyokbizakodó,azadjaazerõtnekem,hogysokavárosbanazolyanfajtaember,akitöbbetvállal, többetáldoz,többettanult,
többettöprengett,próbálkozott,mertvelemésképviselõ-társaimmalegyütttöbbetakartésakarajövõbenistenniavárosunkért.

krámésátadtákajánlószelvényüketrészemreésaképviselõjelölttársaimnak.

!
polgármesterjelölt

Megkezdõdött és október közepére be is fejezõdik
rekultivációja

SztánIstván

az oly sok
gondot okozó szeméttelep

Ebben a tevékenységemben a hivatal és az intézmé-
nyek dolgozói is segítették munkámat

Reménykedünk,hogyadöntéslehetõvéteszitervezettfeladatainkmegvalósítását.

Azt mondom,
akkor számíthat egy vezetõ a választói bizalmára, ha tisztakezû, ha nem tesz különbséget ember és ember között,
nem juttat jogtalan elõnyökhöz se sógort, se komát. Követi mindig az igazságot

Tisztelt Barátaim, Kedves Aszódiak!

Szükségesezahhoz,hogyazemberekjólérezzékmagukatAszódon.
Laktanya és a Nõtlen Tiszti Szálló

Kedves Aszódiak!

Kérem, hogy szavazatukkal hatalmazz
z elkövetkezõ négy évben is folytathassuk munkánkat a

MEGKEZDETTÚTON-–EGYÜTTASZÓDÉRT

Nem kis büszkeséggel szólok arról, hogy

IX PortfólióKft.

Alapta

.

kal. Szi

az országban elrendelt takarékossági intézkedések bevezetésére hivatkozva elutasították. Több pályázati
anyagot készítettünk a LEADER-program keretében. Szerettük volna még a nyáron a 30-as út aszódi bejáratánál a Niké-szobrot
felállítani, a pi

nökkel.

. Folytatjuk a város elhanyagolt és
eddig meg sem épített útjainak, járdáinak építését, korszerûsítését, így pl. a

Sok aszódi régi vágyát váltjuk ennek a munkának a megvalósításával.

.MegnyertpályázatipénzbõlésalakosságtámogatásávalkialakítjukaBerekerdõbenaszabadidõparkot.
Idõs aszódiak, de a városkörnyéki községekben élõk közül is sokan gyakran emlegetik azokat a régi idõket, amikor Aszód az egész
Galgamente kulturális életének meghatározója és központja volt. Arra kötelez a múlt idézése bennünket, hogy életünknek ezen a
területén is merjünk bátran kezdeményezni. Elsõ

építésnek,aterületközmûvesítésének.Szükségesnektartjuka
Tisztelt Aszódiak! Az elkövetkezendõ négy évben külön kell foglalkozni az Kiemelt figyelmet
fordítunk az aszódi fiatalok sporttevékenységeire. Továbbra is vállalom a kastély eladásának és felújításának közvetítõi szerepét.

Inkább csak vázolni tudtam, hogy a város vezetõinek az
elkövetkezendõ idõszakban is rengeteg a feladata. A teendõk sokasága miatt nagy szükség lesz a civil szervezetek segítségére.
Különgondotkívánokfordítaniaz idõskorúakésafiatalokhelyzetére.Nagyobbhangsúlyt fordítokavállalkozókh

KöszönömÖnöknek,hogynagyonsokangondolta

–

–

valóra

Legkisebb polgáraink két intézményének a korszerûsítését, bõvítését
rövidesen el kell kezdenünk. Különösen fontos a Szent Imre utcai óvoda csoportszobáinak bõvítése, vagyis a férõ-
helyek számának növelése. Sürgõsen ki kell alakítani a Rákóczi úti tagintézmény étkezdéjét és tornatermét. Fel
kell újítani az intézmények fûtését és világítását, szükség szerinti karbantartását

utca, Síklakihegy elmaradt részeit és nem utolsó sorban a Szentkereszt utca kopóréteggel történõ
ellátását. Befejezzük a Gondozási Központ
átalakítását

vasútontúliterületcsatornázását.
egészségügyi ellátás helyzetével.

egépül a Podmaniczky utca.

városért tenni akaró független képviselõ-jelöltek csoportjával

Horváth I. utca, Tavasz utca, Tükör utca,
Falujárók útjának a vége, Béke kert (úgynevezett Linyik terület) teljes úthálózatának kiépítését, a Babits Mihály
utca, Nyugat

kiépítjük városunk teljes csatornahálózatát. Szeptemberben megkezdjük a Falujárók úti óvoda
bõvítését

anak fel a
együtt, hogy a sikeresnek mondható két év után a

,

lan és jogtalan vádaskodásokra nem kívánok reagálni, hisz Önök ismerik az eredményeimet, a város
irántiszeretetemet.Azidõmetésenergiámat városunktovábbifejlõdésérefogomfordítanimegválasztásomestén.

Október közepére teljes hosszában m

atovábbiakbanis

2010. SZEPTEMBER

Sztán István független polgármesterjelölt
(folytatás a 2. oldalról)
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(folytatása3.oldalról)

számtalanszorelhangzott,ésmagamiseztvallom:nemszabad
anagypolitikátbevinniaztelepülésiönkormányzatimunkába.
(Legalábbegyszerpróbáljukmeg.)

foglalom össze Önöknek azért, hogy összevethessék az
akkori kampánykiadványomban leírt gondolatokkal. Kérem,
vegyék elõ, mit is ígértem akkor? Emlékszem: Nagy beru-
házásokat,elkerültutat ígérnibadarságlenne,- írtamésmond-
tamismindenkinek.Nemtettemnagyígéreteket,ugyanakkor
mégis sok mindenre büszke vagyok azok közül, amik megva-
lósultak:

- a vezetõ-/igazgató-
választásokra törvényesen, pályázati kiírás után került sor, az
érintett lakosság bevonásával, amivel ma is elégedettek lehe-
tünk.
- és elértük, hogy minden eset-
ben a Város érdekeit, a közalkalmazottak jogait képviseljük,
védjük. A mai napig megelégedéssel fogadja munkáját a kép-
viselõ-testület.
- majd né-
hány hónap múlva átléphettünk egy csodaszép, új épület kü-
szöbén. A rendszerváltás utáni egyetlen megvalósult közcélú
intézményépítési fejlesztésetörténtAszódonebbenazidõben.
- – a pályázati önerõn felül –

magántulajdont vásároltunk a parkolók ki-
alakításához.
- az aszódi hulladéklerakó
rekultivációs munkái megvalósulhatnak, a programon belül a
teljesanyagikeretrendelkezésreáll.
-

, egy korrekt,
szerzõdéssel.

és a munka-
helyekszámasemcsökkent.
- Több településsel összefogva

,amelyhelyben,aRendelõintézetbentalálta
meghelyét.
- a Szent Imre úton és ahhoz kapcsoló-
dóan Volt
településrész, ahol

AmennyibenazÖnökakaratábólképviselõvéválaszta-
nak,becsületes,tisztességesmunkátvárhatnaktõlem.

A polgármesterségem alatt elért, megvalósult eredmé-
nyeket

Az önkormányzati intézményekben

Jogi képviselõt váltottunk,

Leraktuk az Aranykapu Bölcsõde alapkövét,

A Bölcsõde megközelítéséhez
utat építettünk,

A Zöld Híd Program keretében

MûködésbeadtukaRendelõintézetet,megakadályoz-
va a megszûnés lehetõségét is az Önkor-
mányzat számára elõnyös Minden vagyon
és ingatlan a Város tulajdonában maradt,

megoldottuk a központi
orvosiügyeletet

Járdát építettünk
elkészült a Városi Óvoda akadálymentesítése.

a magánkezdeményezést az építõ-
anyaggaltámogattuk.

- A 2007. évben

- , az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése” pályá-
zat elnyerésével

- Minden törvényes lehetõségünkkel
Vihar okozta károknál, gyógyszerár-

támogatásnál,éssorolhatnám...
-

,éselkezdtünkegymáramárnyertespályázatot.
- , és sikeresen
úgy adtuk bérbe, hogy

- , a számukra
egységesebbtámogatási lehetõségetdolgoztunkki.
- Folyamatos belsõ harcokban a

szükségességét is el tudtuk
fogadtatniazellenérvelõkkel.
-RendszeresendolgoztunkaPestMegyeiÖnkormányzattulaj-
donában lévõ uszoda megnyitásának lehetõségén, küzdöttünk
a PEMÁK tulajdonában lévõ utak helyreállításával, a bagi
csomó-pont balesetmentes korszerûsítésével, a volt laktanya
területé-nek megszerzésével. Sajnos ebben nem értünk el
végeredményt,kevésvoltazidõ.
- Közben Hétköznapok és ünnepek
idején egyaránt.

- Abban az idõszakban
hanemvásárlássalbõvítettükazt.

- mi pedig a mindennapi
Számtalan felelõs

döntéssel, mint sok más városban, településen az országban.
Mindezekben az Alpolgármester Asszony és a Címzetes
Fõjegyzõ Asszony kiemelkedõ munkája hatalmas segítséget
jelentett, amiért hálás vagyok nekik és köszönöm
mindenkinek, aki ezen idõszakban segítette, támogatta
munkánkat.
Ajelöltekneksikeres,eredményesésbékésmunkátkívánok!
Önöknek köszönöm megtisztelõ figyelmüket, eredményes vá-
lasztást kívánok úgy, hogy a négy év elteltével elégedettek
legyenekválasztottjaikkal.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket a
email-címen; válaszlevélben vagy választási kiadványomban
vála-szolok.

Tisztelettel:

a Gyebnár-tanya és az Evangélikus Gim-
názium mögötti utak kivitelezése befejezõdött, és át-
adásrakerültaBerekútiútépítésésvízelvezetés.

Hosszú, több hónapos munkánk után

lehetõvé vált a teljes csatornahálózat ki-
építése és az elmaradt településrészek fejlesztésének
megkezdése(pl:Békekert).

segítettünk a szociáli-
san rászorulóknak.

A Kistérségi Gondozási Központ gesztor szerepét vál-
laltuk
Megszereztük a Tiszti Klub tulajdonjogát

a Város anyagiakban, a civil szer-
vezetekpedighasználatbanélvezhettéklétét.

Támogatni tudtuk Civil szervezeteinket

Rákóczi úti általános
iskola megtartásának

a Város mûködött.
A mûködésben a pokolnak nyoma sem

volt.
nem adtunk el az önkormányzati

vagyonból,
Élte mindennapi életét a Város,

gondjaira megoldást kerestünk.

buzas001@gmail.com

BuzásJános

Buzás János
független képviselõjelölt

A jelölt által fizetett politikai hirdetés
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A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

Akció Akciófebruár 17-tõl 28-ig

TÖRZSVÁSÁRLÓI JÁTÉKON NYERTEK
A „Kerekezzen a COOP-ba!” elnevezésû COOP Klub törzsvásárlói nyereményjátékon

három szerencsés turai vásárlónk nyert. Nyereményük: 1-1 kerékpár

Jenei Istvánné - Tura, Hõsök u.        Kurunczi Józsefné - Tura, Vasút u.        Szabó Istvánné - Tura, Kossuth L. út

Gratulálunk!

Vegyen részt Ön is nyereményjátékainkon!

Akció Akció

Akció Akció

szeptember 15-tõl 26-ig

szeptember 15-tõl 26-ig

Ízelítõ az akcióból:

Sport Tuning karamellel felpörgetve 30g Omnia kávé vák. õrölt 500 gr
Tibi tejcsoki szelet trüffelkrémes 40g Gyulai Kolbász lédig
Házias íz babgulyás füstölt sertéshússal Kaiser Rosé szalámi 75 g
Arany Ászok sör dob. 0,5 l Kométa Prágai sonka füst. fõtt vcs.
Egri Bikavér száraz vörösbor 0,75 l Krajcár füstölt sajt
Varga Balatoni Merlot vörösbor, édes 0,75 l Pick Rákóczi szalámi
Hell energiaital 0,25 l Csirkemell filé elõh.
Theodora ásványvíz 1,5 l PET Pöttyös Óriás Túró Rudi natúr 51g
Zwack Unicum 0,5 l Pöttyös Óriás Túró Rudi tejbev. 51g

Rama Classic margarin 500g Karaván vák. õrölt kávé 250g
Twix szelet 51 g Eduscho Wiener Extra 2x250g DUO
Maggi tyúkhúsleves kocka 66g JAR mosogató lemon 1 l
Mirinda narancs széns. 2 l + 0,5 l extra Clin Universal XXL szórófejjel 750ml
Sió prémium multivitamin 100% PET 1 l Zott tejföl 20% 330g

79,-Ft 999,-Ft

79,-Ft 2999,-Ft/kg

379,-Ft 299,-Ft

169,-Ft 2499,-Ft/kg

599,-Ft+ü. 1199,-Ft/kg

499,-Ft+ü. 2839,-Ft/kg

179,-Ft 1199,-Ft/kg

85,-Ft 99,-Ft

1999,-Ft 99,-Ft

319,-Ft 449,-Ft

99,-Ft 659,-Ft

179,-Ft 399,-Ft

299,-Ft 499,-Ft

299,-Ft 159,-Ft

400g

Szeptemberben KÜLÖNSZÁM akció!
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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

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!

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.

AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas,

OTP,  Posta, PROVITA, Dimenzió

Hullámos papagáj

1100,- Ft
1800,- Ft helyett

ATél - Szentkereszt - Városrétiút

általhatárolt területen,

753-tól 1236 m
2

-ig választható

méretig összközmûves
építési telkekvásárolhatóak!

OrigóIngatlaniroda
Aszód,KossuthL.út19.

Tel.: 30/857-4513vagy30/949-6925
www.telekbroker.hu

Információ - tájékoztatás: 1550

1551
1539

1552
1538

1559

1560

1561

1554

15531537

1536

1555

1558

1514

1530

1529

A kedvezmény az idei szerzõdéskötésre

és teljesítésre érvényes!

A kedvezmény az idei szerzõdéskötésre

és teljesítésre érvényes!

ASZÓDON  ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK
ELADÓK!

1 millió Ft kedvezménnyel

13
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ELADÓ
Aszód, Falujárók útján

!

!

!

!

!

!

!

!

Igényesen felújított
Teljesen bebútorozott
58 négyzetméter
Erkély
Egyedi fûtés
Tároló helyiség
Riasztó
Kábel TV

Tel.: 06-30-900-1125

A Lator Úszó- és Vízisport Egyesület
szeptember 6-tól folyamatos kezdéssel

a Petõfi Sándor Gimnázium uszodájában,
hétfõ, szerda és pénteki napokon

18.00 órától 19.00 óráig, 5 éves kortól.

Valamint várunk minden, már úszni tudó
gyermeket eredményesen

és sikeresen mûködõ úszóegyesületünkbe.

Jelentkezés:

: 06-70-944-6344

úszótanfolyamot indít Aszódon,

Horváth Szilárdnál
(

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy

október 9-én, szombaton 8 és
12 óra között a volt Honvéd
Presszó elõtti parkolóban, va-
lamint a Régész u. 35. elõtti te-
rületen

Elszállításra kerül a háztartás-
ban mûködésképtelenné vált,
elemmel, árammal, akkumulá-
torral üzemelõ eszköz, beren-
dezés.

Kérjük tevékeny közremû-
ködésüket!

GAMESZ-vezetõ

elektronikai hulla-
dék gyûjtést szervezünk.

HegyváriLászló

Nyárbúcsúztató orgonaest

október 1-jén, A Zene Világnapján

a Szentháromság római katolikus templomban

a 18 órai szentmise után.

Orgonál:

orgonamûvész

és zenepedagógus

Tóth Rita
Énok-Nagy Levente

A belépés díjtalan!

Hirdetmény
Aszód Város Önkormányza-

ta a Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériummal együttmûködve ki-
írja a 2011. évre a

felsõoktatási hall-
gatók ( ) és felsõokta-
tási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok szá-
mára.

A pályázatra állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, szociálisan
hátrányos helyzetû fiatalok je-
lentkezhetnek, akik megfelel-
nek a pályázati kiírásban sze-
replõfeltételeknek.

Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj-
pályázatot

A típusú

( )B típusú

A teljes pályázati kiírás
AszódVároshonlapjánésaPol-
gármesteri Hivatal hirdetõtáb-
láin megtekinthetõk. A pályá-
zatot Aszód Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hiva-
talánál írásban, az aljegyzõi
irodában hozzáférhetõ pályá-
zati ûrlapon, a pályázó által
aláírva,egypéldánybankellbe-
nyújtani, a pályázati kiírásban
szereplõ kötelezõ mellékletek-
kel.

Aszód,2010.szeptember14.

polgármester

Apályázatbenyújtásának
határideje:október29.

SztánIstván

Adománygyûjtés
A Podmaniczky Júlia Nõegylet adományokat gyûjt

az árvízkárosultak javára (törölközõ, ágynemû,

konyhafelszerelés, apró háztartási cikkek).

Az adományokat október 10-ig gyûjtjük.

06-20-886-1888

06-20-851-7584

Elérhetõségek:
Kovács Ferencné

Takács Lajosné

Ami
kimaradt...
Augusztusi számunkban

sajnálatos módon kima-
radt néhány információ,
amitezúttalpótolunk:

A Városi Nyugdíjas Klub 30
éves évfordulós ünnepségérõl
szóló cikkbõl, támogatóink
közül kimaradt

állatorvos neve. Kö-
szönjüksegítségét!

Az Aszód Városért Alapít-
vány beszámolójából kima-
radt a 2009. évi nyitó pénz-
készlet(bank):

Dr. Németh
Mihály

3.073.024.-Ft.



LapzártaLapzárta

Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 09/2010

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00

Pénteken: 9.00-19.00

Szombaton egyeztetés alapján

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
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2010. SZEPTEMBER

Gyászjelentés
Megrendültenésmélyfájdalommaltudatjuk,hogy

középiskolai tanár életének 66. évében, 2010. 08. 23-án örökre

eltávozott,halálávalpótolhatatlanûrthagyvamagaután.

Az elhunyt végakaratát tiszteletben tartva, hamvait szûk

családi körben, otthonában helyeztük el. Köszönjük együtt-

érzõ szavait mindazoknak, akik soha el nem múló fájdal-

munkbanosztoztak.

TORDAI LÁSZLÓ

Agyászolócsalád felesége:Ilona,
gyermekei:László,TamásésTeréz

–
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