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A jövõ óvodája napjainkban

12 milliós

Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza

TÁMOPtámogatás

lyázati program záró napján. –
Olyan óvodát, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat, szeretnek odajárni, örülnek a társaiknak és azoknak a
felnõtteknek, akik õket körülveszik.
...És ahol játékos formában
korszerû, késõbbi tanulmányaiknak biztos alapot nyújtó ismereteket adnak át a kicsiknek. Ennek érdekében négy
óvónõ közel egy év alatt 420
órás szakmai továbbképzésen
vett részt, s ezalatt 13 tanúsítványt szerzett. A Szivárvány
Óvodába járó gyermekek számára a négy évszak helyett a
négy õselem köré csoportosított
foglalkozásokat tartottak, s ezalatt folyamatosan fejlesztették a programcsomagot. Nagy
Lászlóné köszönetét fejezte ki
a programban résztvevõ kollégáinak, a gyerekeknek és a szülõknek, mert közremûködésükkel „simára taposták” azt
az utat, amire leendõ ovisok ezután térhetnek.

Igazgatósága által 2009. november 23-án keltezett levél
szerint – hétmillió Ft vissza
nem térítendõ támogatásban
részesült.
A pályázat négy részbõl tevõdött össze: kompetencia alapú
óvodai programcsomag bevezetése, három hetet meghaladó
projekt környezeti nevelésben,
az intézmény saját innovációja:
A pályázatot az önkormány- matematikai képességfejleszzat felkérésére a Prekog Alfa tés az óvodai nevelésben, valaSzolgáltató és Tanácsadó Kft. mint a helyi nevelési program
írta 2009 nyarán. A TÁMOP- módosítása.
3.1.4-09/1-2009-0040 azonosító
– A mi célunk mindig az,
számon regisztrált pályázat – a hogy még jobb óvodát teremtNemzeti Fejlesztési Ügynökség sünk – hangsúlyozta Nagy
mint támogató képviseletében, Lászlóné óvodavezetõ a Komaz Oktatási és Kulturális Mi- petencia alapú oktatás innova- Aszód Város Képviselõ-testünisztérium Támogatáskezelõ tív intézményekben címû pá- lete augusztus 5-i ülésén úgy
döntött, hogy a szeptemberi
Aszódi Tükörben az október 3i önkormányzati választásoA Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége kon induló polgármester- és
(MROSZ) jelölése és a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba képviselõ-jelöltek ezúttal is fél
vétele alapján Aszódon induló kisebbségi képviselõ-jelöltek:
ill. negyed oldalnyi megjelenési
lehetõséget kapnak térítésBudai Andrásné
MROSZ
mentesen. Ezen anyagokat a 2Giricz Mária
MROSZ
9. oldalakon olvashatják.
Dr. Fedinecz Atanáz
MROSZ
A grémium ezúttal nem bizGiricz Vera
MROSZ
tosított külön forrást a fizetett
Andrejcsák Róbert Róbertovics
MROSZ
politikai hirdetésekre, emiatt
Augusztus 31-én lezárult
a Városi Óvoda Szivárvány
tagintézményében a
TÁMOP-forrásból megvalósult pályázati program
alapszakasza. A kompetencia alapú programcsomagot öt éven belül városunk
valamennyi óvodai csoportjában bevezetik.

A Csengey Gusztáv Általános Iskola 12 millió forintot nyert a TÁMOP 3.1.5 09/A-1 pályázatán, amit három pedagógus továbbképzésére fordíthat. A tantestület Ladosné Kert Katalin,
Nagyházi Judit és Ácsné
Tóth Beáta jelentkezését
támogatta, akik a napokban kezdték meg tanulmányaikat a fõiskolákon. Sok
sikert kívánunk nekik, terveikrõl a késõbbiekben olvashatnak.
Fotó: Hídi Szilveszter

Olvasóinkhoz

Kisebbségi képviselõ-jelöltek

azok a lapunk megjelentetésére kötött szerzõdésben rögzített közszolgálati oldalak helyén látnak napvilágot. Emiatt
nem találják most lapunk hasábjain a megszokott rovatainkat. Reményeink szerint októberi számunkban minél több,
ezúttal kimaradt írást meg tudunk jelentetni.
A késedelemért megértésüket kérjük.
A szerkesztõség

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.
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Fizetett politikai hirdetés

Gyárfás Zsuzsanna
független polgármester- és képviselõjelölt, a FIDESZ-KDNP támogatásával

Tiszta ügyek, emberi hang
Csak címszavakban az életem: Marosvásárhely, Mohács, és csaknem két évtizede Aszód. Elsõ otthonom és
munkahelyem a Podmaniczky-Széchenyi-kastély volt. Örök szerelem lett. Akárcsak a közügyek, a politika,
több mint egy évtizede. Csábított, hogy szaktudással, munkával, összefogással érték teremthetõ. Olyan,
amely nemcsak az ország, de a város és a benne élõk mindegyikének hétköznapjait teheti szebbé, 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,
díszvacsorák helyett fûnyírás, utak, járdák és mindenekelõtt rend kell! A Pénzügyi Bizottságban, együttmûködve az apparátussal,
az intézményvezetõkkel, a szakemberekkel ilyen beruházásokhoz teremtettünk forrást
Mert az összefogás nem nagyhangú parancsosztogatásból születik, hanem abból, ha a különbözõ vélemények, érvek teret kapnak.
Az egység ugyanis nem egyformaság, nem uniformis, hanem a közös cél megvalósítása értelmes viták árán.
Lesz új út, új járda, óvoda- és iskolafelújítás! És nem csak ez. De nem azért, mert ígérni könnyû, hanem azért, mert mindezeket biztosítani a városvezetés kötelessége, mindenféle kampány nélkül! Munkatársaimmal tudjuk, hogy mit kell tennünk, és tudjuk azt
is, hogy hogyan tehetjük meg!
De hogy mindez ne hagymázas ígéret maradjon, utat kell váltanunk! Mert nincsenek már K-vonalak, amin az elvtársak segítettek,
a kiskatonák sem rendelhetõk ki parancsszóra. 2010 Magyarországa nem errõl szól! Hanem a finom együttmûködés rendszerérõl,
amelyben a gondos tervezésnek, a szakértelemnek, a korszerû közigazgatási ismereteknek van helye! Gyermek- és ifjúságvédelmi
végzettséggel, önkormányzati pénzügyi diplomával a zsebemben tudom, hogy Aszód nem használja ki lehetõségeit, erejét!
Nem képzelgés, ami mindannyiunk álma, hogy Aszód ismét a Galga mente megkérdõjelezhetetlen motorja legyen! Az Ön szavazatán is múlik, hogy kirántjuk-e a város szekerét a kátyúból, vagy újabb évekig helyben toporgás következik!
Érzem a város bizalmát, a feladatra készen állok! Október 3-án szavazzon a jövõre!

Sztán István
független polgármesterjelölt
A MEGKEZDETT ÚTON- EGYÜTT ASZÓDÉRT
KÉT ÉV UTÁN – NÉGY ÉV ELÕTT
Az Aszódi Helyõrséget és Laktanyát a Honvédség átszervezése idején felszámolták. Az állomány többségét
nyugdíjazták. Az Aszódon töltött harminckettõ esztendõvel a vállamon így lettem én is a Magyar Honvédség nyugállományú ezredese a szolgálatban eltöltött 40 év után. Ebben az idõben – 2006-ban – írták ki a
Helyhatósági Választásokat. Aszódon jártamban-keltemben egyre többen megállítottak, otthonomban is
sokan felkerestek és kértek: legyek a Galga menti kisváros polgármestere. Meggyõztek.
Egyetlen szavazattal maradtam alul ellenfelemmel szemben, aki két esztendõ múltán – saját akaratából – megvált a 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 – sem a régiek, sem a közben hozzám csatlakozók – ne csalódjanak bennem.
Polgármesteri beiktatásomkor többek között azt mondtam: „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,
mindig a remény hullámának egy apró fodrát engedi útjára. A tetterõ és a bátorság, ha egymásra talál bennünk, akkor az ellenszenv,
az ellenállás és a dac köveibõl épített leghatalmasabb falakat is képesek leszünk ledönteni.” Ebben a szellemben kértem képviselõtársaim segítségét, támogatását, és ebben a szellemben láttam munkához. Engedjék meg, hogy a négy év helyett két évre zsugorodott idõszakban végzettekrõl számot adjak Önöknek, és szóljak a feladatként megfogalmazott, de meg nem valósult terveinkrõl is.
Megújult a Berkes út, a Malom-köz, s ezekkel együtt fejeztük be a Nyárád, a Majna, az Osváth, a Nyár utcák, a
Síklaki hegy, valamint a Szõlõ utca felújítását. Megépítettünk három életveszélyes támfalat. Pályázaton nyert
támogatásból azoknak a településrészeknek a teljes csatornázása is megépül, ahol a lakosság több mint 30 éve vár a
csatornahálózatra, de eddig csak ígéreteket kapott. Nem kevés pénzt fordítunk a Petõfi utcai régi bölcsõdében
helyet kapó Gondozási Központ és a lakótelepen lévõ Idõsek Nappali Otthona felújítására. 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.
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(folytatás a 10. oldalon)
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Apjok István

Ádám Tibor

képviselõjelölt

független képviselõjelölt

FIDESZ-KDNP
Kedves Aszódi Polgár!
48 éves vagyok, feleségemmel és három gyermekemmel 2004-ben választottuk ki a Galga-völgy e gyöngyszemét, Aszódot, melybe beleszerettünk a
változatos domborzata és csendes kisvárosi jellege miatt.
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 tapasztalattal szeretnék Aszód szolgálatába állni, az aszódi polgárok
megelégedését tûzve ki célul annak érdekében, hogy a városi
beruházások, közterületi szolgáltatások az általam már megtapasztalt nyugati minõségben legyenek megvalósítva.
Fontosnak tartom térségünk gazdasági fellendítését, akár közösen a környezõ településekkel, mivel csak akkor lesz nagyobb
mozgástere a városnak a fejlõdést illetõen, ha munkahelyteremtõ beruházásokat leszünk képesek megvalósítani.
Használjuk ki adottságainkat, pályázzunk, beruházzunk,
fejlesszünk.
Amennyiben bizalmat kapok Önöktõl erre a feladatra, a képviselõi tiszteletdíjat nem a magam, hanem a köz javára szeretném fordítani.
Szíves támogatását elõre is köszöni az Ön Önkormányzati
Képviselõ-jelöltje Aszódon.

Ádám Tibor vagyok, 47 éves, két gyermek édesapja. Budapesten születtem
és nevelkedtem, tanulmányaimat is a
fõvárosban végeztem. Sorkatonai szolgálatom letöltése után elhivatottságot
éreztem, hogy szolgáljam és védjem
hazámat, segítsem az embereket, ezért
a Belügyminisztérium állományában helyezkedtem el.
Huszonöt év szolgálat után vonultam nyugállományba, de
továbbra is munkával telnek mindennapjaim.
Közel 20 éve élek Aszódon, ez idõ alatt sok embert megismertem, sokakkal kerültem baráti kapcsolatba. Sokan megosztják
velem gondjaikat, problémáikat, ezért is tartom fontosnak független képviselõ-jelöltként a lakossággal való kapcsolattartást
és segítségnyújtást.
Szeretném, ha az emberek biztonságban érezhetnék magukat,
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
Aszód városa.

Asztalos Tamás

Bata Miklós

független képviselõjelölt
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel
lehetõvé tették a jelöltségemet!
Aszódi vagyok, itt nõttem föl, itt érettségiztem. Pedagógus és bölcsész végzettségekkel rendelkezem. Dolgoztam
pincérként, levéltárosként, mederõrként, segédmunkásként, tanárként.
Két évtizede a Petõfi Múzeumban végzem munkámat. Néhány
éve elváltam, azóta egyedül nevelem három gyermekemet.
A nyár elején több társammal a Fidesz jelöltje voltam. Jelöltségemet azonban az országgyûlési képviselõnk érthetetlen okból
megakadályozta. Miután a késõbbiekben is szeretnék a városért dolgozni, kiléptem a pártból. Az eredeti jelöltek és a tagság
java is így tett.
Az elmúlt négy esztendõben képviselõ voltam. A Városfejlesztési 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 találni. Támogattam az SZTK megmentését, a bölcsõde fölépítését, 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
tudásomat a város javára fordítani.
Kérem Önöket, amennyiben alkalmasnak tartanak képviselõnek, támogassanak! FEHÉREN-FEKETÉN! Köszönöm!

független képviselõjelölt
A politika szép! A politika az egyetlen
olyan eszköz, amivel emberek életét
(tartósan, tömegesen) javítani lehet.
De ahhoz, hogy a politika kívülrõl nézve is szép legyen, azt szépen kell mûvelni. Szerintem lehet máshogy is csinálni és kell, szükséges máshogy csinálni! A képviselõinkbe vetett hitet, bizalmat helyre kell állítani, mert társadalmat, közösséget csak így lehet építeni.
1973-ban születtem Szabadkán. 7 éves koromban édesanyámmal Svédországba költöztünk, majd ott jártam iskolába. Egyetemi tanulmányaim után (közgazdaság és menedzsment) 25
évesen döntöttem úgy, hogy Budapestre költözöm. 2003-ban
alapítottam biztonságtechnikai cégemet, amit jelenleg is vezetek. 2003-ban házasodtam és ebben az évben született elsõ
lányunk is. 2009-ben született második lányunk, õ már aszódi.
2006-ban szerettünk bele Aszódba és döntöttünk úgy, hogy ide
költözünk. Azóta volt szerencsém sok emberrel megismerkedni, és egyre jobban látom Aszód értékeit. Azt az érzést, amit
érzek Aszód iránt, szeretném közvetíteni másoknak is, Aszódon belül és kívül. Szeretnék tenni a városért, nem csak beszélni róla, nem csak passzívan nézni, hogy mások mit döntenek. Szeretném tudásomat, képességeimet Aszód fejlõdésére
felhasználni, felajánlani.
Amennyiben szeretne egy nyitottabb, tszintébb, professzionálisabb képviseletet, kérem, tiszteljen meg szavazatával!
FEHÉREN-FEKETÉN Köszönöm!
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Buzás János

Dobák Balázs Gábor

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Születésemtõl, 47 éve Aszódon élek.
Vállalkozásom itt helyben kezdtem közel 30 éve. Ma is ebben a vállalkozói
szférában dolgozom, cégem az elmúlt
sok évben kiállta a nehéz idõk próbáját.
Magánemberként is fontosnak tartom
a Város segítését, örömömre szolgál,
hogy erre volt lehetõségem több alkalommal is.
Nyolc évig önkormányzati képviselõként dolgoztam, a Szociális
és az Ügyrendi Bizottságok tagjaként. Közben négy sikeres
évet töltöttem az aszódi sportegyesület élén mint a civil szervezet választott elnöke.
A 2006-os önkormányzati választások után mint polgármester
vállaltam közszerepet a Városban, az Önök megbízásából, választásából. Két éves polgármesteri munkám után mégis a lemondás mellett döntöttem az Önök és a Város érdekében, nem
ragaszkodva a pozícióhoz és a „hatalomhoz”. A képviselõ-testületben 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, ismerik a történetet.
Most független képviselõ-jelöltként újabb feladatokra jelentkezem. Függetlenként egyik csapatba sem álltam be, hiszen
(folytatás a 11. oldalon)

Születésem óta Aszódon élek, édesanyám nyugdíjas pedagógus, édesapám
gépészmérnök volt. A Rákóczi úti Általános Iskola után a Petõfi Gimnáziumban érettségiztem. 18 éves korom óta
dolgozom, a fõiskolát is munka mellett
végeztem el. Voltam számítógépkezelõ,
rendszergazda, programozó, informatikus. Dolgoztam az Ikladi Mûszergyárban, a Turai Takarékszövetkezetben, az OTSznél és az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi
Alapnál. 2007 õszétõl fõállású egyéni vállalkozó vagyok, de az
OTIVA maradt a fõ megbízóm.
37 éves vagyok, nõs, két gyermek édesapja. Feleségem a Csengey úti iskolában tanít. Családommal az Érdy János utcában
építettük fel saját otthonunkat, elõtte az Arany János utcai
szülõi házban laktunk.
Amióta elhatároztam, hogy indulok képviselõ-jelöltnek, nyitottabb szemmel járok városunkban. Sorolhatnám a tennivalókat
(óvoda, iskola, uszoda, SZTK, utak, a fiatalok szabadidejének
értelmes lekötése stb.), de ezeket már unalomig ismeri mindenki. A legtöbb probléma gyökere, hogy üres a kassza, de talán
nem minden változáshoz kell pénz. Akarat viszont igen!
Nem szeretek ígérgetni, most sem teszem. Ha lehetõséget
kapok Önöktõl, akkor az önkormányzat elé kerülõ ügyek hatékony, de emberi megoldásáért fogok tenni. Azt szeretném, hogy
az elkövetkezendõ évek során azt érezze mindenki: érdemes
volt rám szavaznia! FEHÉREN – FEKETÉN Köszönöm!

Franka László

Gál Gyula

képviselõjelölt

független képviselõjelölt

FIDESZ-KDNP
1983-tól élek Aszódon feleségemmel és
most már két nagykorú gyermekemmel. Ugyanezen idõponttól vállalkozóként tevékenykedem. Aszód város fejlõdésért, a közösségi élet erõsítéséért
szeretnék dolgozni, tevékenykedni. A
település fejlesztése mellett a város
szépítéséért, környezetének színvonalas kialakításáért, megtartásért. A fiatalok megtartása mellett a szépkorúak életének
segítése is céljaim közé tartozik.
Úgy érzem, hasznos lenne a fûtési költségek csökkentése érdekében, illetve a gázszolgáltatótól független korszerû energiatakarékos faaprítékos (biomassza) fûtés bevezetésének kezdeményezése, mellyel nem csak energiát és pénzt takarítanánk
meg, de munkahelyeket is teremtenénk vele. Valamint Aszód
és környéke együttmûködésének erõsítését javaslom, mikro
térségi körzetben a helyi adottságok kihasználtságával több
területen lehetne az együttmûködést erõsíteni. Közösen lehetne a közmûhálózat fejlesztését, üzemeltetést tervezni, a környezetvédelem erõsítését, az egészségügyi, szociális ellátás racionalizálását, a sport és közmûvelõdés együttes alkalmazását.
Az ön önkormányzati képviselõ jelöltje Aszódon.
Bizalmát elõre is köszönöm.

Matyóföldön, Szentistvánon születtem
1957-ben. Általános iskolai tanulmányaimat szülõfalumban végeztem.
Mezõkövesden az I. László Gimnáziumban érettségiztem, ezt követõen felvételt nyertem a Kossuth Lajos Katonai Fõiskolára, melyet 1980-ban fejeztem 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 alakulatot parancsnokságom alatt felszámolták. Nyugdíjasként
2008-tól a Fiúnevelõ Intézetben mint nevelõ tanár tevékenykedem. A város közösségi életében folyamatosan részt veszek.
Mint a honvédségi nyugdíjas klub elnöke szervezem a klub tevékenységét.
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. Sztán
István polgármesterjelölt programjával egyetértek és támogatom azt.
Tisztelettel:
Gál Gyula
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Gódor Ervinné

Gyõrfi János

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Tõsgyökeres aszódi lakosként 50 éve
élek itt a családommal. Sokan ismerhetnek, ha nem is névrõl, de látásból
biztosan, hiszen a városi rendelõintézetben dolgozom röntgenasszisztensként. Szakmám szeretete és a betegek iránt tisztelet adta az elhatározásomat, hogy elinduljak a
választásokon. Szeretném az egészségügyben felmerülõ gondokat, problémákat képviselni, mert aki mostanában városunk 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 központ létrehozása, kihasználva az Európai Unió adta támogatási rendszert. Mindezen elképzelések nem csak az ott dolgozó
emberek érdeke, hanem a betegek komfortérzetét is jelentõs
mértékben növelnék. Foglalkozásomból és identitásomból
adódóan szívemen viselem a rászorulók és elesettek sorsát, életét, ezért a szociális támogatási rendszer javítása és megújítása
a másik fõ célom. Önkormányzati és külsõ forrásokat felhasználva, a családok támogatása akár az iskoláztatási, akár a mindennapi életben felmerülõ egyéb nehézségek leküzdésében.
Bízom benne, hogy megtisztelnek bizalmukkal és segítenek
céljaim és elképzeléseim megvalósításában, hogy mindent
megtegyek szeretett kis városunk további fejlõdése érdekében.
Köszönettel: Gódor Ervinné

39 éves, diplomás, nõs, két gyermek
édesapja vagyok. Születésem óta otthonom Aszód. Több mint tíz évig városunk mûvelõdésszervezésével foglalkoztam, vezettem a Tiszti Klubot is.
Jelenleg aszódiakat foglalkoztató
családi vállalkozásomat irányítom. Az
Aszódi Evangélikus Egyházközség keresztény tagja vagyok.
Feleségem jogász, társaival ügyvédi irodát mûködtet Aszódon.
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Aszódiak! Felelõtlen ígéreteket nem teszek. Egyet biztosan tudok: tenni akarok azért,
hogy az aszódi mûvelõdés és oktatás színvonalát ne a normatív
támogatás és közgazdasági számadatok határozzák meg, hanem az ésszerû, megfontolt döntések, a kellõ szakértelem és
kreativitás. Tenni akarok azért, hogy az aszódi Polgárõrség a
közbiztonság megteremtése érdekében tett erõfeszítései ellentételezéseként végre kellõ megbecsülést kapjon. Tenni akarok
azért, hogy az aszódi nyugdíjasokat ne csak akkor keressük
meg, ha szükség van egységükre, fellépésükre, szolgáltatásaikra, hanem akkor is, ha nekik van szükségük a városra. Tenni
akarok azért, hogy az aszódiakat foglalkoztató helyi vállalkozások prioritást élvezzenek. Fontosnak tartom a város kulturális színtereinek összehangolását, valamint a turizmust elõsegítõ jövõbeli stratégia kialakítását.
„Akinek van füle, hallja” (Jelenések Könyve 2,7 )
Felelõtlen ígéretek nélkül, õszinte tenni akarással,
FEHÉREN-FEKETÉN!

Horváth
Bertold József

Harajka Jánosné
független képviselõjelölt

képviselõjelölt

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Harajka Jánosné született Masznyik
Anna vagyok. 1960. április 2-án születtem Gödöllõn. Születésem óta Aszódon
élek, mint ahogy szüleim, nagyszüleim,
rokonaim is.
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
mint fizikai munkás.
1979-ben férjhez mentem, 1982-ben megszületett lányunk. A
gyes ideje alatt elvégeztem a váci Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzõt. 1986 óta dolgozom a bagi Galgamenti Víziközmû Kft.-nél mint anyaggazdálkodó, ügyintézõ.
Nagyon szeretem a városom, szeretném szebbé, jobbá tenni, „a
megkezdett úton” együtt tovább menni. Sztán István polgármester jelölt programját támogatom.
Tisztelettel:
Harajka Jánosné

FIDESZ-KDNP
Dinamikusan fejlõdõ Aszód!
Szeretném fiatalos lendületemet és
tenni vágyásomat a város javára fordítani. Szeretném, ha Aszód a Galga-völgyének ékszerdoboza lenne. Az a célom, hogy a fiataloknak
lehetõségük legyen a kibontakozásra, az idõseknek pedig a
nyugodt, biztonságos életre.
Aszódnak egy új képviselõ-testület kell, ahol olyan emberek
dolgoznak, akiknek van elképzelésük, akaratuk, munkabírásuk, és legjobb tudásuk szerint próbálják a köz javát szolgálni.
Remélem, hogy Önök ezen emberek közé sorolnak engem.
Ezúton szeretném megköszönni mindazok támogatását és
biztatását, akik támogattak ajánlószelvényükkel, és mindazt a
sok biztatást, amit kaptam Önöktõl! Megkérem a városért
tenni vágyókat, hogy támogassanak szavazatukkal, és együtt
tegyük Aszódot egy szebb, élhetõbb, lendületes várossá!
Köszönettel:
Horváth Bertold József
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Huszár László

Kadlecsik Zoltán

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Köszönöm ajánlószelvényeiket és bizalmukat!
Õseim az 1700-as évek elején költöztek
Aszódra. Mindig fontos feladatuknak
tartották a város közéletében való
részvételüket. Ezt a hagyományt
igyekszem folytatni. Tizenkét éve dolgozom képviselõként. Az elmúlt idõszakban a Mûvelõdési és az
Ügyrendi Bizottságok tagja voltam. Komoly jogi kérdések elõkészítésében vettem részt, segítettem a városi mûvelõdés munkáját. Lényegesnek tartom egy homogén testület létrejöttét,
ahol senki nem az egyéni érdekét helyezi elõtérbe, nem a személyes ellentétek dominálnak, hanem mindenki a város fejlesztését tekintené feladatának.
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 szívügyemnek tekintem a városban élõk problémáinak felkarolását. A késõbbiekben is olyan társadalmi munkákat kezdeményeznék, 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
is szívesen terveznék a saját jövõjüket!
Amennyiben Ön fontosnak tartja, a helyi érdekek érvényesülését, kérem, tiszteljen meg támogatásával!
FEHÉREN-FEKETÉN! Köszönöm!

Két éve lakom e gyönyörû kisvárosban. Tanulmányaimat Budapesten, az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen végeztem lelkész szakon. Emellett tanultam még grafológiát, részt
vettem szupervizori (konfliktuskezelés) tréningeken. Attitûdömbõl és
tanulmányaimból, hitvallásomból fakadóan számomra rendkívül fontos a hiteles, precíz, õszinte hang. Ma egyre inkább
elengedhetetlen a közösségben való részvétel az egymás megszólíthatósága. Elengedhetetlennek tartom, hogy az emberek
bizalommal legyenek egymás felé. Odafigyelés nélkül nem
lehet ma közösséget teremteni és megtartani. Ezt igaznak gondolom a város vezetésére is. Az egyetem elvégzése után szociális
területen dolgoztam pl. a Rákospalotai Leánynevelõ Intézetben, a Gödöllõi Anyaotthonban, majd a Családok Átmeneti
Otthonában. 2004-ben hoztam létre az Angyalfa Alapítványt
(www.angyalfa.hu), mely csonka családban élõ gyermekekkel
foglalkozik. Több kulturális rendezvényt szerveztem, konferenciák, elõadássorozatok koordinátora voltam. Az elmúlt
években több pályázatot írtam és követtem végig, így ezen a
területen is kellõ tapasztalatra tettem szert. Kérem, október 3án szavazzon rám, hogy közösen, együtt tegyük még szebbé ezt
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
a megkezdett úton, elõre Aszódért és lakosaiért!

Kerényi Norman

Kalapos
Gergely

független képviselõjelölt

képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP
Miskolcon születtem 1979-ben. A középiskolát követõen tanulmányaimat
a fõvárosban folytattam.
Pályakezdõként a villamosiparban
helyezkedtem el 1997-ben. 2002-tõl egy
építõipari cégnél dolgozom építõmérnökként. Feladatom mûszaki elõkészítõként a beruházások, pályázatok keresése, a kivitelezések levezetése.
2005-ben egy csendes, nyugodt kisvárost kerestünk feleségemmel. Aszódra érve megtaláltuk a számunkra megfelelõ helyet.
Családunk azóta két kislányunkkal négy fõre bõvült. Az eltelt
évek alatt bekapcsolódtunk a helyi életbe, melyben most szeretnék én is feladatot vállalni.
Célom hozzásegíteni a magánszemélyeket, intézményeket,
vállalkozásokat a pályázatokhoz, hogy olyan beruházásokat,
támogatásokat nyerjünk el melyekkel energiát, azaz pénzt takaríthatunk meg. A mai világban elfogadhatatlannak tartom,
hogy olyan lehetõségektõl essünk el, amit mind a város, mind a
saját költségvetésünk megtakaríthatna. Tudásommal városunk karbantartását, fejlesztését szeretném segíteni.
Az Ön önkormányzati képviselõ-jelöltje Aszódon.

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Több mint negyven éve élek szeretett
városunkban, nõs vagyok, két fiunk
van. Gyökereim évszázadok óta Aszódhoz kötik családunkat, édesanyámmal
közösen számos helyi, egyházi kezdeményezés, alapítvány elkötelezett,
lokálpatrióta támogatói vagyunk. Pályámat villanyszerelõként kezdtem, a budapesti Déri Miksa Szakközépiskolában
érettségiztem. Több vállalkozásban is kipróbáltam magam,
tizenegy éve ingatlan tanácsadóként, értékbecslõként is dolgozom a városban. Közel tizenöt éve, a fõiskola elvégzésekor
kerültem az aszódi javítóintézetbe mint nevelõtanár. Idõközben a Pécsi Tudományegyetemen szervezõi diplomát, majd a
Károli Gáspár Egyetemen pszichológus diplomát szereztem.
Jelenleg az ELTE hallgatója vagyok és a gyermekvédelmi rendszer egyik sikerágazatának számító javítóintézet pszichológusaként segítem a nevelõi munkát. Véleményem szerint méltán
lehetünk büszkék arra, hogy a Galgamente talán legszebb településén élünk és hazánk egyik pedagógiai fellegvára is városunk nevével fonódott össze. Az élhetõ, szép környezetet kialakítását, a város véleményem szerint hosszú idõ óta megérdemelt helyéhez, adottságaihoz mért további, fokozott fejlesztését
az utóbbi két év dinamizmusával szeretnénk folytatni. Kérem
Önöket, hogy szavazatukkal támogassanak bennünket a
Sztán István polgármester úr programjából ismert, megvalósítható fejlesztések elérésében!
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Koncz István János

Kovács Tamás

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Aszódon születtem 1953-ban. Helyben
érettségiztem, majd felsõfokú képesítést szereztem népmûvelõ, könyvtár
és történelem szakon. 1987 óta dolgozom a középfokú oktatásban. Elõször
az aszódi önkormányzati gimnáziumban és szakközépiskolában, majd megalakulása óta az Aszódi
Evangélikus Gimnáziumban tanítok. Az 1970-es évek végétõl
veszek részt a helyi közéletben. Több cikluson keresztül
tanácstag, majd a rendszerváltás után önkormányzati képviselõ voltam. Jelenleg is tagja vagyok Aszód Város Önkormányzata Képviselõ-testületének, a Mûvelõdési Bizottság elnöki tisztét is betöltöm.
Megválasztásom esetén – szakképzettségembõl adódóan –
Aszód város közoktatási és közmûvelõdési feladataival kívánok kiemelten foglalkozni. Ezen törekvések mellett konkrét
tennivalókat is megfogalmaztam: a volt helyõrségi klub közmûvelõdésbe való bekapcsolása, a lakótelep alatti Berek-erdõ
szabadidõs parkká alakítása, „Aszódi Diák-alapítvány” létrehozása tehetséges, jó tanulmányi eredményû, kiemelkedõ
sportteljesítményt elérõ, városunkban tanuló fiatalok anyagi
támogatására. Képviselõ-jelöltként Sztán István polgármester-jelöltet támogatom. Aszód település érdekében nyújtott
több évtizedes tevékenysége, az elmúlt két évben végzett eredményes polgármesteri munkája és programja hiteles alapot
biztosít városunk további sikeres fejlõdéséhez.

Kovács Tamás vagyok, 44 éves mérnök. Feleségem tanárnõ, gyermekeim
a Mûszaki Egyetem hallgatói. Több
mint 20 éve aktívan részt veszek szülõvárosom 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. Szeretnék: értelmes, városunk gazdasági helyzetén javító beruházások létrehozásában segíteni. Nem szeretnék: barátaimnak, ismerõseimnek állást vagy egyéb elõnyöket szerezni. Szeretnék:
egyenlõ esélyek alapján a legjobb személyt vagy kivitelezõt kiválasztani. Nem szeretnék: be nem váltott ígéretekkel hitegetni, becsapni embereket. Szeretnék: reális,
elérhetõ célokat kitûzni, és azokról nemcsak álmodni,
hanem megvalósítani! Nem szeretnék: a Galga tévében testületi ülés közvetítésnek álcázott kabarémûsor akaratlan szereplõje lenni. Szeretnék: kiszámítható, nyugodt és építõ
testületi üléseken a közösség számára hasznosan dolgozni. Nem szeretnék: csellengõ, idejét értelmetlenül töltõ fiatalt látni városunkban. Olyan sportpályát szeretnék, ahol
európai körülmények között, sportolással töltheti el
idejét fiatal és idõs, ahol méltó módon ünnepelhetjük
meg az aszódi sportélet százéves jubileumát.
Ehhez kérem az Ön segítségét! Rajtam nem fog múlni!

Kvaka István

Dr. Leitli Norbert

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az ajánlócédulák átadásával
lehetõvé tették, hogy ismételten jelöltként mutatkozhassak be. 1957-ben
születtem, azóta Aszódon élek. Családomban jelenleg 13 éves fiam nevelem,
nagyfiam diplomázott, már dolgozik.
Az általános és a középiskolát Aszódon végeztem. 1978-tól a
Magyar Posta Zrt. alkalmazottja vagyok. Különbözõ munkakörökben és beosztásokban dolgoztam. 1990-ben postatiszti
végzettséget szereztem, és ebben az évben bíztak meg az aszódi
posta vezetésével, ahol jelenleg is dolgozom.
Az 1994-es választáson indultam elõször képviselõnek és két év
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,
hogy a választáson szavazataikkal támogatni szíveskedjenek.
Kvaka István

1984-ben születtem, 6 éves korom óta
élek Aszódon. Tanulmányaimat az
aszódi 2. sz. Általános Iskolában kezdtem, középiskolába a váci Boronkay
György Mûszaki Szakközépiskolába
jártam, az érettségit követõen pedig a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karára nyertem felvételt, ahol 2007ben kaptam meg jogi diplomámat. Jelenleg egy ügyvédi iroda
munkatársaként dolgozom. Nõs vagyok, szintén aszódi feleségemmel a városban telepedtünk le, és itt kívánjuk majdani
gyermekeinket is felnevelni, éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy városunk jövõje miként alakul, lakókörnyezetünk mivé fejlõdik. Ezért, ha lehetõségem adódik, szeretnék
tevékenyen részt venni a város arculatának, életének alakításában. Személyemmel a képviselõ-testületbe a fiatalos szemléletmódot és a szakmai felkészültséget szeretném bevinni. Már
az egyetemen is kiemelten foglalkoztam az önkormányzatiság
egyes kérdéseivel, az önkormányzatok mûködésének rendjével, míg ügyvédi irodánk a klasszikus polgári- és büntetõügyeken túl nagy számban foglalkozik önkormányzati ügyek ellátásával is. Az Aszód iránti szeretet és a város gazdasági, kulturális és arculati felvirágoztatásának szándéka volt az, ami jellemezte Sztán István polgármesteri tevékenységét, és ez az, ami
vezérfonala polgármester-jelöltként a jövõre kitûzött céljainak.
Ezért képviselõ-jelöltként Sztán István polgármesterjelölt
programját támogatom.
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Odler Zsolt

Õszné Pusztai Éva

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

Elõször is szeretném megköszönni a
bizalmat azoknak, akik ajánlószelvényeikkel támogattak, s lehetõvé tették,
hogy képviselõjelölt lehessek.
Aszódi lakosként iskoláimat a 2. sz. Általános Iskolában kezdtem, írni-olvasni Sárika néni tanított. Felsõfokú tanulmányaimat Gödöllõn kezdtem, ahol információrendszerszervezõ 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 Városfejlesztési Bizottságnak tagja, késõbb vezetõje lettem. Az elvégzett munka nem volt mindig könnyû, de megérte a fáradtságot.
Elkészült az új bölcsõde, 11 utca kapott új aszfaltburkolatot,
minden utcában van utcanévtábla, új csoportszobával bõvül az
óvoda, a temetõben megépült a járda. Egy pályázatban voltam
projektvezetõ, ennek eredményeként új játékokkal, bútorokkal s egy színvonalas játszótérrel gazdagodott az óvoda. Sikerként értékelem, hogy az általános iskolában sikerült elindítanunk az angol tagozatot, tovább növelve iskolánk színvonalát.
A munka folytatásához kérem támogatásukat egy tenni akaró,
lelkes csoport nevében, FEHÉREN FEKETÉN.
Tisztelettel: Odler Zsolt

Tisztelt Aszódi Polgártársak!
1961. 12. 04-én születtem Hatvanban.
Az emberekkel való kommunikáció
gyermekkoromtól fontos szerepet játszik az életemben, hisz az örökös vándorlás alkalmazkodóvá, kitartóvá tett.
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
megkeresése volt.
Miért szeretnék önkormányzati képviselõ lenni? – teszik fel a
kérdést. Mi az, amit nyújtani tudok Önöknek? Mondhatnék
nagy szavakat, de nem teszem. Ígérni a legszegényebb ember 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
kerülünk a célhoz, ami az Önök és városunk érdekeit képviseli,
már megérte.
Én bizalmat kérek most Önöktõl, mert úgy gondolom és hiszem, hogy közösen szebbé tehetjük Aszód életét. Sztán István
polgármesterjelölt úr tervei számomra elfogadhatóak, hisz
városunk fejlõdését tartja szem elõtt.
Kérem Önöket, támogassák szavazatukkal képviselõvé választásomat!

Péter Balázs

Rigó Lászlóné

független képviselõjelölt

független képviselõjelölt

36 éves vagyok, aszódi gyökerekkel. 3
gyermekemmel és feleségemmel nemrég költöztünk vissza Aszódra. Itt élõ
szüleim, testvérem és barátaim révén
az elmúlt években sem szakadt meg
kapcsolatom a várossal. Láttam a változásokat a városban, de emellett elkeserített, hogy Aszód nem minden területen tudott élni lehetõségeivel. Végzettségem és jelenlegi munkám – mely a területfejlesztés területén egyetemi oktatást és térségfejlesztési programok, pályázatok és stratégiai tervek készítését jelenti – során szerzett tapasztalataimmal segítve a következõ években
szeretném, ha Aszód nem csak élhetõ kisvárosként fejlõdne,
hanem korábbi központi szerepét is újra visszaszerezhetné, és
igazi motorja lehetne a kistérség gyarapodásának. 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
termelõ beruházásokat csábítson a településre. Természetesen
ez nem mehet az élhetõ környezet rovására. Képviselõként
törekedni fogok a városi mindennapok könnyítésére, legyen az
a közlekedés, a közoktatás vagy a sportolási lehetõségek fejlesztése. Ezek nem mindig anyagiakon múlnak, gyakran elég, ha
egy kezdeményezés kellõ képviseletet és támogatást kap az
önkormányzattól.

Kedves Aszódiak!
Több mint 50 éve élek családommal
Aszódon, 32 éve dolgozom az egészségügy területén. Jelenleg háziorvosi rendelõben körzeti nõvérként dolgozom.
Munkámnak köszönhetõen ismerem
a lakosság napi problémáit, melyeket
immáron 8 éve képviselõként közvetítek a város vezetése felé.
2006 óta vagyok alpolgármester. Az elsõ két évben a közös
munka eredményeképpen sikerült sok, a városra nézve kedvezõ folyamatot elindítani és megvalósítani: elkészült a bölcsõde,
több út megépült, átadásra került a Szent Imre utcai járda,
akadálymentessé vált a városi óvoda. Megmentettük a Rákóczi
utcai iskolát a bezárástól, a Szakorvosi Rendelõintézetet kiadtuk mûködtetésbe és sikeresen pályáztunk a város teljes csatornahálózatának kiépítésére. Támfalépítés, pályázat a Gondozási Központ felújítására, intézményvezetõi pályázatok... és
még sorolhatnám.
Szívügyem az egészségügy mellett az oktatás és a szociális háló
bõvítése. Kiemelten fontosnak tartom Aszód gazdasági és kulturális fejlõdését, illetve városunk pénzeszközeinek törvényes
és ésszerû felhasználását. Szeretném segíteni, hogy Aszód minél több, a jelenlegi kormány által biztosított pályázati lehetõséggel éljen, és a helyi kisvállalkozások is minél több támogatásban részesüljenek. Számomra az irányt az itt élõk adják
meg, a mi feladatunk a megvalósítás.
Tisztelettel: Rigóné Éva
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Stvorecz
Viktor

Sándor János
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP

képviselõjelölt

Tisztelt Aszódi Választópolgár!
36 éves, nõs, kétgyermekes családapa
vagyok. Az elmúlt négy évben az Önök
döntésének köszönhetõen képviselhettem a választópolgárokat mint önkormányzati képviselõ. Ezáltal lehetõséget kaptam olyan döntések meghozatalához, amelyek városunk jövõjéhez, valamint fejlõdéséhez
elengedhetetlenül szükségesek voltak. Hiszem, hogy a legjobb
döntéseket hoztuk, mely Aszód város és polgárai érdekeit szolgálta, 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 szeretnék nagyobb támogatást, segítséget nyújtani munkámmal.
Egészségügy és oktatás – két olyan terület, mely mindannyiunk számára szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy
elképzeléseinket, álmainkat közösen megvalósítsuk. Sokan
legyintenek e két terület hallatán, de ezek nélkül csak múltunk
van és nincs lehetõség fejlõdésre. Munkahelyteremtés és
biztonság – szintén két olyan terület, amely csak közös összefogással indulhat meg a fejlõdés útján. Nagy a felelõsség mindannyiunk számára, hogy merre, hogyan induljunk tovább. Ahhoz, hogy a fent említett területeken a fejlõdés ne csak álom
maradjon, fogjunk össze és közösen tegyünk érte. Kérem, támogassanak szavazatukkal!
Sándor János FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
1981. február 28-án születtem Hatvanban. Aszódon nõttem fel, mely idõ alatt
a faluból város lett. Örökletes betegségem 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 tudunk valósítani, és sok akadályt le tudunk küzdeni. Hobby
szinten hangosítok rendezvényeken és versenyszerûen ûzöm
barátommal a Magyar Db Kupát. Ez egy kieséses hangnyomás
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 érzem, jó csapat vagyunk. Ez az elképzelésem Aszódon is: ha
együtt próbálunk dolgokat megvalósítani, az sikerülni fog.
Szeretném, ha Aszód „járható lenne” mindenféle akadály nélkül, 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 színpadot, ami mindezekhez teret ad, és megvalósítani egy nagy nyári
kulturális rendezvényt, ahol különbözõ fellépõk, mûsorok szórakoztatnának minden korosztályt. Támogatom a sport és a
szabadidõs programok fejlesztését.

Szovics Pál

Szõke Péter

képviselõjelölt

képviselõjelölt

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP

Kedves Aszódi Polgár!
40 éve élek Aszódon. Három felnõtt
gyermekem és öt unokám van. 1975
óta egyéni vállalkozóként dolgozom itt
helyben, ezért jó rálátásom van a településünk közügyeire, 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 rendezése, hogy városunk emberléptékû, élhetõ, szép település
legyen a Galga völgyének, minden itt lakó polgárának.
Az ön önkormányzati képviselõ jelöltje Aszódon.
Bizalmát elõre is köszönöm.

Tisztelt Választópolgárok!
Hatvanban születtem 1980 decemberében, azóta Aszódon élek. Az általános iskola után Gödöllõn autószerelõi
szakmunkás bizonyítványt szereztem,
majd újra aszódi iskolapadba ülve itt
érettségiztem. 2006-2007-ben fotóriporteri és fényképész képesítést is szereztem.
Szabadszállási és Aszódi sorkatonaságom után egy helyi betegszállító cégnél helyezkedtem el. Testközelbõl ismerem a betegek, idõs emberek és az egészségügyben dolgozók helyi helyzetét, problémáit, amin szaktudásommal javítani szeretnék.
Szeretném, hogy városunk jövõje méltó legyen a múltjához, a
korábban betöltött kistérségi szerepéhez. Ehhez az uniós pályázati lehetõségek jobb kiaknázására és a nagyszerû adottságaink kihasználására is szükség van. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az itt felnövõ fiatalok helyben maradjanak, illetve
tanulmányaik végeztével visszatérjenek
Célom aszódi lakótársaimmal együttmûködve a lakosság életminõségének javítása, a közérdekû problémák megoldása.
Önkormányzati képviselõi tevékenységemet az aszódiak érdekében szeretném végezni.
Kapcsolat:
Email: szokepeter80@gmail.com Telefon: +36-70-330-5676
Tisztelettel: Szõke Péter
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Sztán István független polgármesterjelölt
(folytatás a 2. oldalról)

Megtörtént a város útjainak kátyúzása, pedig akadtak olyanok, akik a gödrökbe virágot akartak ültetni, mert nem hittek az útjavítás 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. Megkezdõdött és október közepére be is fejezõdik az oly sok
gondot okozó szeméttelep rekultivációja. Nem kis büszkeséggel szólok arról, hogy városunknak a pénzügyi egyensúlyát –
dacára a sok elvonásnak, a normatív támogatások csökkentésének – sikerült megõrizni. Hogy mekkora eredmény ez, annak bizonyítására megemlítem, hogy az országban több település küzd súlyos anyagi gondokkal. Szinte legyõzhetetlen teherként jelentkezik 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. Ebben a tevékenységemben a hivatal és az intézmények dolgozói is segítették munkámat. Csak így biztosíthattuk, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt esztendõben 71
millióval növeltük a város pénzmegtakarítási összegét és végezhettünk el sürgõsnek minõsített feladatokat.
Sajnálatos viszont, hogy az úgynevezett városi mezõgazdasági utak 1500 méternyi építésére és felújítására kiírt pályázati pénzt –
bár erre ígéretük volt – 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 piac felújítását elvégezni, egy új játszóteret és egyszabadidõparkot kiépíteni. Értesüléseim szerint a pályamunkák
értékelése megtörtént. Reménykedünk, hogy a döntés lehetõvé teszi tervezett feladataink megvalósítását.
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. 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. És az sem árt, ha a választók észreveszik: a képviselõk értük kell, hogy dolgozzanak, az igaz ügyért mindig kiállniuk – olyankor is, ha az kockázatos.
Tisztelt Barátaim, Kedves Aszódiak! Ezek a mondataim képezik az alapját mondanivalóm azon részének, melyben az elkövetkezendõ négy év terveit ismertetem Önökkel. Legkisebb polgáraink két intézményének a korszerûsítését, bõvítését
rövidesen el kell kezdenünk. Különösen fontos a Szent Imre utcai óvoda csoportszobáinak bõvítése, vagyis a férõhelyek számának növelése. Sürgõsen ki kell alakítani a Rákóczi úti tagintézmény étkezdéjét és tornatermét. Fel
kell újítani az intézmények fûtését és világítását, szükség szerinti karbantartását. Folytatjuk a város elhanyagolt és
eddig meg sem épített útjainak, járdáinak építését, korszerûsítését, így pl. a Horváth I. utca, Tavasz utca, Tükör utca,
Falujárók útjának a vége, Béke kert (úgynevezett Linyik terület) teljes úthálózatának kiépítését, a Babits Mihály
utca, Nyugat utca, Síklakihegy elmaradt részeit és nem utolsó sorban a Szentkereszt utca kopóréteggel történõ
ellátását. Sok aszódi régi vágyát váltjuk valóra ennek a munkának a megvalósításával. Befejezzük a Gondozási Központ
átalakítását, kiépítjük városunk teljes csatornahálózatát. Szeptemberben megkezdjük a Falujárók úti óvoda
bõvítését. Megnyert pályázati pénzbõl és a lakosság támogatásával kialakítjuk a Berek erdõben a szabadidõparkot.
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 lépésként a volt Tisztiklub pályázati pénzbõl történõ felújítását tervezzük.
Szellemiekben építõ közösségek segítségét, közremûködését kérjük és várjuk, hogy együtt teremtsünk alapot a város kulturális
életének a kibontakoztatásához. Szükséges ez ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat Aszódon. Sokunk akaratával
folytatjuk küzdelmünket a volt Laktanya és a Nõtlen Tiszti Szálló 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
kívánjuk érni, hogy a pénzintézet kezdeményezze a kialakult helyzet megszüntetését. Hasonló gondot jelent a IX. Portfólió Kft. Tél
utcai területének gondozatlansága, ahol az utak kialakítása is elmaradt. A város ipari területén együttmûködésben meg kell
valósulnia az útépítésnek, a terület közmûvesítésének. Szükségesnek tartjuk a vasúton túli terület csatornázását.
Tisztelt Aszódiak! Az elkövetkezendõ négy évben külön kell foglalkozni az egészségügyi ellátás helyzetével. Kiemelt figyelmet
fordítunk az aszódi fiatalok sporttevékenységeire. Továbbra is vállalom a kastély eladásának és felújításának közvetítõi szerepét.
Október közepére teljes hosszában megépül a Podmaniczky utca. 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.
Külön gondot kívánok fordítani az idõskorúak és a fiatalok helyzetére. Nagyobb hangsúlyt fordítok a vállalkozók helyzetére és iparterületünk infrastruktúrájának kialakítására. Minden olyan pályázati lehetõségre, amely Aszód fejlõdését segíti elõ, külön figyelmet fordítunk és lehetõségeinkhez mérten, pénzügyi forrásaink megléte esetén pályázni fogunk.
Azért vagyok bizakodó, az adja az erõt nekem, hogy sok a városban az olyanfajta ember, aki többet vállal, többet áldoz, többet tanult,
többet töprengett, próbálkozott, mert velem és képviselõ-társaimmal együtt többet akart és akar a jövõben is tenni a városunkért.
Kedves Aszódiak! Alaptalan és jogtalan vádaskodásokra nem kívánok reagálni, hisz Önök ismerik az eredményeimet, a város
iránti szeretetemet. Az idõmet és energiámat a továbbiakban is városunk további fejlõdésére fogom fordítani megválasztásom estén.
Köszönöm Önöknek, hogy nagyon sokan gondoltak rám és átadták ajánlószelvényüket részemre és a képviselõjelölt társaimnak.
Kérem, hogy szavazatukkal hatalmazzanak fel a városért tenni akaró független képviselõ-jelöltek csoportjával
együtt, hogy a sikeresnek mondható két év után az elkövetkezõ négy évben is folytathassuk munkánkat a
MEGKEZDETT ÚTON-– EGYÜTT ASZÓDÉRT!
Sztán István polgármesterjelölt
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A jelölt által fizetett politikai hirdetés

Buzás János
független képviselõjelölt
(folytatás a 3. oldalról)

számtalanszor elhangzott, és magam is ezt vallom: nem szabad
a nagypolitikát bevinni az települési önkormányzati munkába.
(Legalább egyszer próbáljuk meg.)
Amennyiben az Önök akaratából képviselõvé választanak, becsületes, tisztességes munkát várhatnak tõlem.
A polgármesterségem alatt elért, megvalósult eredményeket foglalom össze Önöknek azért, hogy összevethessék az
akkori kampánykiadványomban leírt gondolatokkal. Kérem,
vegyék elõ, mit is ígértem akkor? Emlékszem: Nagy beruházásokat, elkerült utat ígérni badarság lenne,- írtam és mondtam is mindenkinek. Nem tettem nagy ígéreteket, ugyanakkor
mégis sok mindenre büszke vagyok azok közül, amik megvalósultak:
- Az önkormányzati intézményekben a vezetõ-/igazgatóválasztásokra törvényesen, pályázati kiírás után került sor, az
érintett lakosság bevonásával, amivel ma is elégedettek lehetünk.
- Jogi képviselõt váltottunk, és elértük, hogy minden esetben a Város érdekeit, a közalkalmazottak jogait képviseljük,
védjük. A mai napig megelégedéssel fogadja munkáját a képviselõ-testület.
- Leraktuk az Aranykapu Bölcsõde alapkövét, majd néhány hónap múlva átléphettünk egy csodaszép, új épület küszöbén. A rendszerváltás utáni egyetlen megvalósult közcélú
intézmény építési fejlesztése történt Aszódon ebben az idõben.
- A Bölcsõde megközelítéséhez – a pályázati önerõn felül –
utat építettünk, magántulajdont vásároltunk a parkolók kialakításához.
- A Zöld Híd Program keretében az aszódi hulladéklerakó
rekultivációs munkái megvalósulhatnak, a programon belül a
teljes anyagi keret rendelkezésre áll.
- Mûködésbe adtuk a Rendelõintézetet, megakadályozva a megszûnés lehetõségét is, egy korrekt, az Önkormányzat számára elõnyös szerzõdéssel. Minden vagyon
és ingatlan a Város tulajdonában maradt, és a munkahelyek száma sem csökkent.
- Több településsel összefogva megoldottuk a központi
orvosi ügyeletet, amely helyben, a Rendelõintézetben találta
meg helyét.
- Járdát építettünk a Szent Imre úton és ahhoz kapcsolódóan elkészült a Városi Óvoda akadálymentesítése. Volt
településrész, ahol a magánkezdeményezést az építõanyaggal támogattuk.
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- A 2007. évben a Gyebnár-tanya és az Evangélikus Gimnázium mögötti utak kivitelezése befejezõdött, és átadásra került a Berek úti útépítés és vízelvezetés.
- Hosszú, több hónapos munkánk után, az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése” pályázat elnyerésével lehetõvé vált a teljes csatornahálózat kiépítése és az elmaradt településrészek fejlesztésének
megkezdése (pl: Béke kert).
- Minden törvényes lehetõségünkkel segítettünk a szociálisan rászorulóknak. Vihar okozta károknál, gyógyszerártámogatásnál, és sorolhatnám...
- A Kistérségi Gondozási Központ gesztor szerepét vállaltuk, és elkezdtünk egy mára már nyertes pályázatot.
- Megszereztük a Tiszti Klub tulajdonjogát, és sikeresen
úgy adtuk bérbe, hogy a Város anyagiakban, a civil szervezetek pedig használatban élvezhették létét.
- Támogatni tudtuk Civil szervezeteinket, a számukra
egységesebb támogatási lehetõséget dolgoztunk ki.
- Folyamatos belsõ harcokban a Rákóczi úti általános
iskola megtartásának szükségességét is el tudtuk
fogadtatni az ellenérvelõkkel.
- Rendszeresen dolgoztunk a Pest Megyei Önkormányzat tulajdonában 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, kevés volt az idõ.
- Közben a Város mûködött. Hétköznapok és ünnepek
idején egyaránt. A mûködésben a pokolnak nyoma sem
volt.
- Abban az idõszakban nem adtunk el az önkormányzati
vagyonból, hanem vásárlással bõvítettük azt.
- Élte mindennapi életét a Város, mi pedig a mindennapi
gondjaira megoldást kerestünk. 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.
A jelölteknek sikeres, eredményes és békés munkát kívánok!
Önöknek köszönöm megtisztelõ figyelmüket, eredményes választást kívánok úgy, hogy a négy év elteltével elégedettek
legyenek választottjaikkal.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket a buzas001@gmail.com
email-címen; válaszlevélben vagy választási kiadványomban
vála-szolok.
Tisztelettel:
Buzás János
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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!

Szeptemberben KÜLÖNSZÁM akció!
Akció
szeptember 15-tõl 26-ig
Akció
Ízelítõ az akcióból:

79,-Ft
Sport Tuning karamellel felpörgetve 30g
Tibi tejcsoki szelet trüffelkrémes 40g
79,-Ft
Házias íz babgulyás füstölt sertéshússal 400g 379,-Ft
Arany Ászok sör dob. 0,5 l
169,-Ft
Egri Bikavér száraz vörösbor 0,75 l
599,-Ft+ü.
Varga Balatoni Merlot vörösbor, édes 0,75 l 499,-Ft+ü.
Hell energiaital 0,25 l
179,-Ft
Theodora ásványvíz 1,5 l PET
85,-Ft
Zwack Unicum 0,5 l
1999,-Ft

Akció
Rama Classic margarin 500g
Twix szelet 51 g
Maggi tyúkhúsleves kocka 66g
Mirinda narancs széns. 2 l + 0,5 l extra
Sió prémium multivitamin 100% PET 1 l

Omnia kávé vák. õrölt 500 gr
Gyulai Kolbász lédig
Kaiser Rosé szalámi 75 g
Kométa Prágai sonka füst. fõtt vcs.
Krajcár füstölt sajt
Pick Rákóczi szalámi
Csirkemell filé elõh.
Pöttyös Óriás Túró Rudi natúr 51g
Pöttyös Óriás Túró Rudi tejbev. 51g

szeptember 15-tõl 26-ig
319,-Ft
99,-Ft
179,-Ft
299,-Ft
299,-Ft

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Karaván vák. õrölt kávé 250g
Eduscho Wiener Extra 2x250g DUO
JAR mosogató lemon 1 l
Clin Universal XXL szórófejjel 750ml
Zott tejföl 20% 330g

999,-Ft
2999,-Ft/kg
299,-Ft
2499,-Ft/kg
1199,-Ft/kg
2839,-Ft/kg
1199,-Ft/kg
99,-Ft
99,-Ft

Akció
449,-Ft
659,-Ft
399,-Ft
499,-Ft
159,-Ft

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

Némo

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

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

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

26 éve az Önök szolgálatában!

Hullámos papagáj
1800,- Ft helyett

1100,- Ft
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

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

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK
1 millió Ft kedvezménnyel
ELADÓK!
1558

1555

A Tél - Szentkereszt - Városréti út
által határolt területen,
2
753-tól 1236 m -ig választható
méretig összközmûves
építési telkek vásárolhatóak!

1514

Információ - tájékoztatás:
Origó Ingatlaniroda
Aszód, Kossuth L. út 19.

1530
1529

1536 1554

1559

1537 1553

1560

1538 1552

1561

1539

1551
1550

A kedvezmény az idei szerzõdéskötésre
és teljesítésre érvényes!
Tel.: 30/857-4513 vagy 30/949-6925
www.telekbroker.hu
2010. SZEPTEMBER
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Hirdetmény

A teljes pályázati kiírás
Aszód Város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin megtekinthetõk. A pályázatot Aszód Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál írásban, az aljegyzõi
irodában hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban
szereplõ kötelezõ mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának
határideje: október 29.

Aszód Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók (A típusú) és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok (B típusú) számára.
A pályázatra állandó lakóhellyel rendelkezõ, szociálisan
hátrányos helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik megfelel- A s z ó d, 2010. szeptember 14.
nek a pályázati kiírásban szeSztán István polgármester
replõ feltételeknek.

Adománygyûjtés
A Podmaniczky Júlia Nõegylet adományokat gyûjt
az árvízkárosultak javára (törölközõ, ágynemû,
konyhafelszerelés, apró háztartási cikkek).
Az adományokat október 10-ig gyûjtjük.
Elérhetõségek:
Kovács Ferencné 06-20-886-1888
Takács Lajosné 06-20-851-7584

Ami
Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy
kimaradt... október
9-én, szombaton 8 és

Augusztusi számunkban
sajnálatos módon kimaradt néhány információ,
amit ezúttal pótolunk:
A Városi Nyugdíjas Klub 30
éves évfordulós ünnepségérõl
szóló cikkbõl, támogatóink
közül kimaradt Dr. Németh
Mihály állatorvos neve. Köszönjük segítségét!
Az Aszód Városért Alapítvány beszámolójából kimaradt a 2009. évi nyitó pénzkészlet (bank): 3.073.024.- Ft.

12 óra között a volt Honvéd
Presszó elõtti parkolóban, valamint a Régész u. 35. elõtti területen elektronikai hulladék gyûjtést szervezünk.
Elszállításra kerül a háztartásban mûködésképtelenné vált,
elemmel, árammal, akkumulátorral üzemelõ eszköz, berendezés.
Kérjük tevékeny közremûködésüket!
Hegyvári László
GAMESZ-vezetõ

Nyárbúcsúztató orgonaest
október 1-jén, A Zene Világnapján
a Szentháromság római katolikus templomban
a 18 órai szentmise után.
Orgonál:
Tóth Rita orgonamûvész
és Énok-Nagy Levente zenepedagógus
A belépés díjtalan!

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
úszótanfolyamot indít Aszódon,
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:
Horváth Szilárdnál
(: 06-70-944-6344
2010. SZEPTEMBER

L a pzár ta
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Ú J! J á r m û f i n a n s z í r o z á s 3, 5 t - i g!
férfi-nõi

Ludvigné Kereszturi Éva
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
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 09/2010
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.
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Gyászjelentés
Megrendülten és mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TORDAI LÁSZLÓ
középiskolai tanár életének 66. évében, 2010. 08. 23-án örökre
eltávozott, halálával pótolhatatlan ûrt hagyva maga után.
Az elhunyt végakaratát tiszteletben tartva, hamvait szûk
családi körben, otthonában helyeztük el. Köszönjük együttérzõ szavait mindazoknak, akik soha el nem múló fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család – felesége: Ilona,
gyermekei: László, Tamás és Teréz

2010. SZEPTEMBER

