
Lomtalanítás, eboltás
(részletek a 19. oldalon)

ingyenes
kiadvány

A Batthyány-bicentenárium jegyében

Ünnep és méltóság

Alapkõletétel a váci püspök áldásával

Hitéleti Központ,
nem csak katolikusoknak

A Szent Imre utcai
Szentháromság Temp-
lom szomszédságában
március 10-én elhe-
lyezték az Aszódi Ró-
mai Katolikus Egyház-
község Hitéleti Köz-
pontjának alapkövét,
amelyet

váci püspök ál-
dott meg ( ).
Az épület felszentelé-
sére várhatóan három
évmúlvakerülhetsor.

Dr. Beer

Miklós

képünkön

(részleteka6.oldalon)
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Az Evangélikus Gimnázium adománya Afganisztánba

Egy hét, háromszázhúszezer forint

Egyetlen hét alatt 320.733 Ft-
ot gyûjtöttek össze az Evangé-
likus Egyház Petõfi Gimnázi-
umánakdiákjaiazafganisztáni

ban magyar
segítséggel épült Petõfi iskola
támogatására. Az adományok-
ból és az iskolai büfé bevételé-
bõl származó összeget a Petõfi
Napok zárásaként adták át

küldöttségtagjainak.

Hia-Mazar Sharif-

a
Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet közremûködésével
hazánkba érkezett afgán isko-
lai

(folytatása7.oldalon)

Aszód FC:

Megvan az elsõ pont!
(cikkünk a 23. oldalon)

Március 15-én délelõtt a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola diákjai, a Galgamen-
ti Dudazenekar, ifj. Rónai
Lajos népitáncos és növen-
dékei,valamintazaszódiés
a püspökhatvani kórus
közremûködésével méltó
megemlékezést tartottak a
PetõfiMúzeumelõttitéren.

Csobán Attila

önfeláldozására, ösz-

szefogására

gróf Batthyány Lajos

felül tudottemelked-

ni

végig a békés megoldás

hívevolt.

nemzeti összefogás nél-

kül

középiskolai
tanár, az ünnepség szónoka
emlékeztetett a történelmi ese-
mények híres és névtelen sze-
replõinek

– enélkül napok
múltával elsöpörte volna a túl-
erõ a forradalmat. Külön ki-
emelte a kétszáz éve született

minisz-
terelnököt, aki a nemes célok
érdekében

mindenszemélyesnézetelté-
résen,s

- Gondoljuk végig: mire me-
gyünk az országok versenyé-
ben, szorító problémáink meg-
oldásában, a globalizmus prése
alatt

? mondta befejezésül. – A–

szabadság ünnepén merítsünk
erõt elõdeink példájából, s ne

féljünk megtenni, ami elõttünk

áll. (folytatása24.oldalon)
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Elfogadták városunk idei költségvetését,
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MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Február15.

A képviselõ-testület zárt
ülésen döntött arról, hogy már-
cius 31-ig a megyei
önkormányzatnak a Szakorvo-
si Rendelõintézet átadását. Ez-
zel párhuzamosan – Pest Me-
gye Önkormányzatával egyez-
tetve –

az intéz-
mény ellátási szerzõdéssel tör-
ténõ mûködtetését. Ugyancsak
zárt ülésen tárgyalták a Med-
Medic Bt. újabb ajánlatát, ami
a jelenlegi összevont orvosi há-
ziorvosi ügyelet

vonatko-
zott. A testület megbízta a pol-
gármestert az ügyeleti ellátás-
banrésztvevõtelepülésekveze-
tõiveltörténõegyeztetéssel.

A grémium részben elfogad-
ta, egyúttal az idei költségve-
tési tervvel történõ kiegészítés-
rekérte azAszód
FC elnökét. A tavalyi önkor-
mányzati támogatás felhasz-
nálásáról szóló beszámoló elfo-
gadásáról a belsõ ellenõri vizs-
gálat megállapításai után dönt.
Az elnök elmondta: az új veze-
tés a vártnál 7-800 ezer Ft-tal
nagyobb, 2,6 milliós adóssággal
vette át az irányítást, amit egy
2005. évi, 267 ezer Ft-os gáz-
számlán kívül kiegyenlített.
Ezt az elsõ negyedévi támoga-
tásbólszeretnékrendezni.

A tavaly betervezett építési
telekbevételek részleges telje-
sülése, az iparûzési adóbevéte-
lek ötmilliós kiesése, valamint
a GAMESZ-nál a szemétszállí-

felajánlja

nyílt közbeszerzési el-
járással meghirdeti

központi orvosi
ügyeletté szervezésére

TóthJózsefet,

tásból keletkezett többletbevé-
tel miatt a testület 20,09 millió
Ft-tal csökkentette a 2006. évi
költségvetés elõirányzatát. A
képviselõk ezután megtárgyal-
ták és elfogadták városunk
idei költségvetését, amely a be-
vételi oldalon 1.247.652 ezer Ft-
ot (valamint 151.803 ezer Ft
hitelfelvételt), akiadásioldalon
pedig 1.399.455 ezer Ft-ot tar-
talmaz. A152milliós– teljesen

ellentételez-
hetõ – mûködési hiány miatt a
Pénzügyi Bizottság

elkészíté-
sét javasolta.

A napközis nevelõk kérésére
módosították az önkormány-
zat azon helyi rendeletét,
amely a körét
tartalmazta. A kérelmet be-
nyújtók ebédidõben a gyerme-
kek étkeztetését felügyelik,
ezért nem tudnak étkezni.
Ennek ellentételezésére sze-
mélyenként havonta 2.000 Ft
értékû étkezési utalványban
részesülnek.

A grémium a Pénzügyi Bi-
zottság javaslatára az
osztályfõnöki pótlék megálla-
pítására vonatkozó napirendi
pontot.Epótlékoteddigösszeg-
szerûen állapították meg, ami
nem felel meg a jogszabálynak.
Felmerült, hogy a törvényi elõ-
írásokhoz igazodva

van szük-
ség, amit a Pénzügyi és Mûve-
lõdési bizottságok együttes ülé-
sentárgyalnakmajd.

A testület hozzájárult a GA-

az önhiki-vel sem

takarékos-
sági intézkedési terv

kötelezõ étkezõk

elnapolta

a többi pót-
lékfajtánál is egységes, százalé-
kos beszabályozásra

MESZ költségvetésében sze-
replõ, 900 ezer Ft felhalmozó-
dott (ésaszükséges jogi lépések
megtétele után is

) tartozás törlésé-
re. jelezte: a ki
nem fizetett szemétszállítási
díjakból közel négy és félmillió
Ft kinnlevõség halmozódott
fel. Meg kell vizsgálni: a pol-
gárok közül szociális helyzetük
miatt
egyéb esetekben a GAMESZ
gyorsabb és határozottabb in-
tézkedésétsürgette.

További egyeztetés szüksé-
ges a képviselõ-testületi ülések
kábeltelevíziós közvetítésére
vonatkozó szerzõdés egyik
pontjával kapcsolatosan. A
képviselõk ezúttal a
miatt folytattak eszmecserét,
ugyanis a felek nem tudtak
megegyezni, kit illetnek a tes-
tületi ülések felvételeire vonat-
kozó szerzõi jogok. A jogszabá-
lyok nem egyértelmûek, az
ügyben még a Szerzõi Jogvédõ
Hivatal két osztálya is

A képviselõk elfogadták az
önkormányzat Szervezeti és
MûködésiSzabályzatát.

címzetes fõ-
jegyzõelmondta:erreatestület
megalakulását követõ fél éven
belül kell sort keríteni. A meg-
alakulásótaérkezettképviselõi
és szakértõi javaslatokat közel
egy hónapos munkával állítot-
ták össze. az
Ügyrendi Bizottság elnöke ti-
zenegy módosítást említett,
amelyek a polgármester, a jegy-

évek óta be-
hajthatatlan

Koncz István

kik nem tudnak fizetni,

szerzõi jog

eltérõ
állásfoglalástadott.

Kissné
Kulybus Gizella

Szigetvári József,

zõ és a bizottságok feladatai-
nak kiegészítése mellett pl. a
testületi ülés vezetése, az irat-
kezelés és a vagyongazdálko-
dásszabályait ispontosították.

Agrémiumtájékoztató jelen-
tést hallgatott meg a folyamat-
ban lévõ önkormányzati szer-
zõdések felülvizsgálatáról,
majd elfogadta a Kistérségi
Gondozási Központ Intéz-
ményfenntartó Társulásának
módosított és egységes szerke-
zetbe foglalt társulási megálla-
podását – csakúgy, mint az
állati hulladék gyûjtõ-átrakó
telepét, ami a

volt ak-
tuális. Az intézmény munkáját
segítõ képviselõk között szere-
pel az aszódi .
Akövetkezõnapirendipont ise
témához kapcsolódott: a képvi-
selõ-testület hozzájárult a Hat-
vantól különvált Kerekharaszt
társulásicsatlakozásához.

A képviselõk meghallgatták
alpolgármes-

ter tájékoztatójátaPodmanicz-
ky Napok még alakulóban lévõ
programtervezetérõl, majd
megvitatták a mûvelõdésszer-
vezõi álláshely betöltésére ki-
írandó pályázat tartalmát. (A
pályázatot februári számunk-
ban közöltük.) Ezután elfogad-
tákavárosközmûvelõdésikon-
cepcióját, majd a március 15-i
mûsor elõkészítésével kapcso-
latoselõterjesztéskövetkezett.

Az önkormányzat nem
biztosít pénzügyi támogatást

mesekönyvének kiadásához,

menedzsment
meghatározása miatt

Kolozsvári Péter

Asztalos Tamás

BalázsGusztávnéPolgárJutka
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megválasztották a GAMESZ új vezetõjét
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sárolja a Béke út 10. szám alatti
ingatlant. A rossz állapotú épü-
letet megvásárlása után le-
bontják:, a leszakadt városrész
fejlesztését célzó rehabilitációs
terv készülõben van, amelynek
megvalósítását segíti a jelzett
ingatlanmegszerzése.

Az iparterület II. ütemének
rendezése érdekében a testület
a szükséges telekalakítás után
511 m -nyi területet értékesít a
WodringKft-nek,2.838m -tpe-
dig az Unitas Kft-nek – egysé-
gesen 2.200,- Ft/m +ÁFA áron,
amely tartalmazza a telekala-
kítás, valamint a 20 kV-os táv-
vezetékközterületrehelyezésé-
nekköltségét.

Hosszas vita után –

a Bölcsõde projekt
közbeszerzési eljárásának le-
zárása utánra – a
testület a Malom közbõl nyíló
utcábanépítendõút, járda,par-
kolókivitelezését.AKözbeszer-
zési Bizottság javaslata alapján
az Akvíz Kft.

vonatkozó,
mintegy bruttó 6,9 millió Ft
értékûajánlatátfogadtákel.

A Közbeszerzési Bizottság
három árajánlatot kér be a
Széchenyi u. és Kender u. sar-
kán tapasztalt vízelvezetési
probléma, valamint a Széche-
nyi u. 37. szám elõtti járda át-
építésére és tereprendezésre. A
testület megbízta a polgármes-
tert, hogy az
érintett lakókat

A környéken élõ lakosok ké-
rése alapján (akik játszóteret
vagyparkotszeretnéneklátnia
területen) a képviselõ-testület
kezdeményezi a Berkes u. és a
Kender u. sarkán lévõ, több tu-
lajdonossal rendelkezõ beépí-
tetlen ingatlan tulajdonjogá-
nak ügyvédi közremûködéssel
történõ megszerzését,

A grémium megbízta a jegy-
zõt, hogy a volt Tiszti Klub fel-
újításának elõkészítésére tájé-
kozódó jelleggel kérjen be ár-
ajánlatokat mûemléki tervezõ-
munkára jogosult szakembe-
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a pénz-
ügyi forrás biztosítására való
figyelemmel

elnapolta

kis- és nagykoc-
kakõ burkolatra

nyilatkoztassa
a költségek fe-

lénekviselésérõl.

legfel-
jebbegymillióFtkeretösszeggel.

rektõl, a polgármestert pedig
felkérte a fõépí-
tész vezette Kvadrum Építész
Kft-velvalótárgyalásra.

A város a Kistérségi Többcé-
lú Társulással megvalósítandó
felszíni csapadékvíz-elvezetési
projekt elõkészítõ munkájának
elindításához lakosságarányo-
san 714.139 Ft-ot biztosít. Az
összeget a tavalyi évi felhalmo-
zási pénzmaradványból bizto-
sítják.

Egy házaspár kérelmére két
évvel meghosszabbította a tes-
tület az építési telkükre vonat-
kozó beépítési kötelezettség
határidejét, majd hozzájárult
egy másik telektulajdonos azon
kérelméhez, hogy tíz hónapra
esõ hátralékát – az eredetileg
megállapított havi 25 ezer Ft
részlet mellett – húsz hónap
alatt törlessze a városnak. Egy
másik polgár kérésére egy évre
felfüggesztette kamatmentes
kölcsönénektörlesztését.

A grémium elfogadta a lejárt
határidejû határozatokról és a
két ülés között tett intézkedé-
sekrõl szóló beszámolót. Az

napirendi pontban a
gyalogosokatveszélyeztetõszá-
guldozók megfékezésére
Koncz István

az Evangéli-
kus Gimnáziumhoz vezetõ út-
szakaszra.Ezutánavárostöbb,
megsüllyedt útjáról, illetve ve-
szélyesen dõlõ kerítésérõ és
házfaláról szólt.
a szelektív hulladékgyûjtõ ku-
kák gyakoribb ürítésére, vala-
mint az edények elhelyezésé-
nek problémáira hívta fel a
figyelmet.

-helyzet miatt so-
ron kívüli ülést tartott a testü-
let. A Miskolczy közben aznap
délután beomlott egy családi
ház tetõszerkezete. A szomszé-
dos, lakatlan ingatlannal hatá-
ros részen a támfal hiánya mi-
att további omlásveszély állt
fenn. A grémium ideiglenes el-
helyezést biztosított a házban
élõ háromtagú családnak, a

Jánosi János

Egyebek

két fekvõrendõr
kihelyezését kérte

Rigó Lászlóné

Vis maior

Február20.

helyzet elemzése után pedig
a

kárvallottaknak: a megron-
gálódott ingatlanrészért cseré-
be a Falujárók út 1. szám alatti,
kiürítés alatt álló önkormány-
zati bérlakást; ingatlanfelér-
tékelés után vételi ajánlatot
tesz a megrongálódott ingat-
lanra; elõzetes költségbecs-
lés alapján az önkormányzat
felújítja a megrongálódott tetõ-
szerkezetet, egyúttal

A nyolc nappal korábbi ülé-
sen felkínált lehetõségek közül
az utolsóval kívánt élni a Mis-
kolczy közben megrongálódott
ingatlan tulajdonosa, így az ön-
kormányzat a jelzálogjog be-
jegyzése mellett bruttó 2 millió
80 ezer Ft kamatmentes hitelt
biztosíta tetõszerkezet felújítá-
sára. A felújítás idejére a Sza-
badság tér 2. szám alatti önkor-
mányzati bérlakást biztosítják
akárosultcsaládszámára.

Miután a tévéközvetítések-
kel kapcsolatos valamennyi
vitás kérdést tisztázták, a kép-
viselõk megbízták a polgár-
mestert a Galga Televízióval
kötendõ szerzõdés aláírására.
Ezután 60 ezer Ft támogatást
ítéltek meg a Galga Polgárõr
Egyesület által szervezett

lövészverseny tá-
mogatására.

A grémium
a GAMESZ vezetõi állás-

helyének betöltésérõl. Hét pá-
lyázat közül ötöt találtak a ki-
írás szerint megfelelõnek, ezek
közül nyolc szavazattal

pályázatát nyilvá-
nították gyõztesnek. Az új in-
tézményvezetõ április 1-jén áll
munkába.

A képviselõ-testületi ülések-
rõl készült jegyzõkönyvek
megtekinthetõk a Városi
Könyvtárban.

három lehetõséget ajánlott

jelzálog-
jogotjegyeztetbeazingatlanra.

Már-
cius 15. Kupa

zárt ülésen dön-
tött

Hegy-
vári László

1.

2.

3.

H.Sz.

Február28.

ugyanakkor megbízta Asztalos
Tamást, hogy keresse meg a
szerzõt egy, a kötet kiadását

megje-
lentetõkiadófelkutatásával.

képviselõi bead-
ványban tolmácsolta a 12 laká-
sos szociális bérlakásban élõk
panaszát, amelyek a néhány
éve átadott épületen tapasztal-
ható állagromlásról szóltak.

polgármester el-
mondta: a szükséges intézke-
désekérdekébenfelvetteakap-
csolatot a GAMESZ vezetõjé-
vel. információi
szerintakivitelezõcég

a hibák felmérését, és a
GAMESZ-szal egyeztetve a
szükségeslépésekmegtételét.

UgyancsakOdlerZsolt írtbe-
adványt, amelyben az önkor-
mányzati telkekre vonatkozó
beépítési kötelezettség és en-
nek biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalombejegyzések

javasolta. E lépések
szerinte mára okafogyottá vál-
tak, mert ezen ingatlanok érté-
ke akkor még az ingatlanpiaci
ár alatt mozgott. A tilalom el-
törlését számos telektulajdo-
nos kezdeményezte már, ami

az önkor-
mányzatnak és a hivatalnak (s
ma pl. a Fesztivál téren öt in-
gatlan falán olvasható az

tábla.)Ráadásulhavalaki
nem képes beépíteni az ingat-
lant, a törvény szerint az ön-
kormányzat azt vissza-
vásárolni – viszont a vételárat
ma már ÁFA-tartalom terheli,
aminemkiskiadást jelentenea
városnak. Kovács Tamás a Vá-
rosfejlesztési Bizottság azon ja-
vaslatát tolmácsolta, hogy az
ezután értékesített lakótelkek-
nél az
elidegenítési tilalom bejegyzé-
sétõl, az ipari telkek esetében
azonban továbbra is az eddigi
gyakorlat szerint járjon el. A
képviselõ-testület egyhangúlag
támogattaajavaslatot.

Az önkormányzat a város-
rész rehabilitációja érdekében
a lakásértékesítési bevételébõl,
3 millió 295 ezer Ft-ért megvá-

kedvezõbb feltételekkel

Odler Zsolt

Buzás János

Kovács Tamás
agaran-

ciaidõn túl is garanciában vál-
lalja

eltörlését

többletmunkát adott

„el-
adó”

köteles

tekintsenek el



Körzeti Zrínyi
Matematika

Verseny
Zsámboktól Bercelig,

Gödöllõtõl Tóalmásig ti-
zenhárom iskolából két-
száztíz diák vett részt a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában megrendezett
Zrínyi Matematika Ver-
seny körzeti fordulóján.
Aszódot a házigazda intéz-
mény ötven, a Petõfi Sán-
dor Gimnázium hat részt-
vevõvel képviselte. A ver-
senyen évente kb. 900 ezer
kisdiák méretteti meg
magát.

H.Sz.

A házigazdák kitettek magu-
kért, hiszen a versenykörülmé-
nyek (tantermek, tanári felü-
gyelet) biztosítása mellett a fõ-
szervezõ által küldött édessé-
gen felül pályázati pénzbõl va-
lamennyi résztvevõt megven-
dégelték. A diákok három kor-
csoportban versengtek: a 3-4.
osztályosoknak 60 perc alatt
20, az 5-6. osztályosoknak 75
perc alatt 25, a 7-8. osztályo-
soknak pedig 90 perc alatt 30
feladatot kellett megoldaniuk
(azaz példánként öt lehetséges
megoldás közül az egyetlen jót
megjelölniük).

A kecskeméti MATEGYE
(Matematikából Tehetséges
Gyermekekért) Alapítvány
által szervezett verseny részt-
vevõiközülkorcsoportonkénta
legeredményesebb tíz jutott a
Kecskeméten tartandó orszá-
gos döntõbe. Lapzárta után

igazgatónõ-
tõl és ta-
nárnõtõl, a Matematika Mun-
kaközösség vezetõjétõl meg-
tudtuk: a szervezõ alapítvány
kiértékelte a tesztlapokat és
közzétette azok eredményét.
Eszerint az aszódi versenyzõk
többsége az erõs mezõny elsõ
harmadában, a továbbjutó he-
lyezésekrõlépphogy lemaradva
zártaazerõpróbát.

Ácsné Tóth Beáta
Sisáné Maczó Ibolya
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Hírek a Többcélú Társulási Tanács legutóbbi ülésérõl
Elkészült a fejlesztési mátrix

2007. MÁRCIUS

Február 27-én ülésezett az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulási
Tanácsa.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társu-
lása 2006. õszén úgy határozott,
hogy a Társulás a területfej-
lesztési tevékenységi körében a
kistérség településeinek felszíni
vízelvezetési problémáinak
megoldására szakmai koncep-
ciót, programot és cselekvési
tervet dolgoztasson ki.
A Hinterland Mérnöki Iroda

Kft. megbízása a helyzetelem-
zésen alapuló felszíni vízelveze-
tési koncepció és program ki-
dolgozására szólt, beleértve a
Galga árterének rendezési al-
ternatíváit, a kapcsolódó kerék-
párút megvalósítási lehetõsé-
geit, valamint cselekvési terv
készítésére az érintett települé-
sek felszíni vízelvezetési prob-
lémáinak egymással együttmû-
ködve történõmegoldására.
A Társulási Tanács elfogadta

a szakmai koncepciót, döntött a
további mûszaki terveztetési
folyamat elindításáról, amely-
hez a Társulás pályázati forrá-
sokat kíván igénybe venni. A
Tanács tagjai elfogadták a pá-
lyázati önrész biztosítására vo-
natkozó javaslatot. A projekt a
Társulás valamennyi önkor-
mányzata együttmûködésében
valósul meg.
A Tanács elfogadta az Orszá-

gos Területfejlesztési Hivatal
2006. évi támogatásáról szóló
szakmai beszámolót és pénz-
ügyi elszámolást. A Társulás a
területfejlesztési feladatokhoz és
a munkaszervezet mûködésé-
hez kapcsolódó kiadásokra 3,6
millió Ft hozzájárulást kapott,
amely kizárólag mûködésre for-
dítható. Többek között ebbõl
finanszírozta a Társulás a fel-
színi vízelvezetés szakmai kon-
cepciójának elkészíttetését.
A következõ napirendi pont-

ban a Tanács elfogadta a kistér-
ségi szintû, valamint a társult

önkormányzatok települési
szintû fejlesztési prioritásait tar-
talmazó fejlesztési mátrixot.

A felszíni csapadékvíz elve-
zetése az Aszódi kistérség
településein
Egységes informatikai kon-
cepció és rendszer kialakí-
tása az Aszódi kistérségben
Kistérségi Közösségi Köz-
pont kialakítása – a kistérség
humán szolgáltató rendsze-
rének fejlesztése

Az elfogadott fejlesztési mát-
rix illeszkedik a 2007-13-as idõ-
szakra vonatkozó Új Magyar-
ország Fejlesztési Tervhez, vala-
mint a kistérség területfejlesz-
tési programjához.
A társult önkormányzatok

képviselõ-testületei, illetve a
Társulás az elfogadott prioritá-
soknak megfelelõen készítik
elõ fejlesztési terveiket, pályá-
zataikat.
A Társulási Tanács megvi-

tatta a pályázati elõkészítési fo-
lyamatokat és az önkormány-
zatok részérõl szükséges elõ-
készítõ lépéseket.

elnök hangsúlyozta a
pályázatok elõkészítése kap-
csán, hogy a pályázatoknak
elengedhetetlen követelménye
lesz a tervezési és az engedé-
lyezési folyamatok idõbeni és
szakszerûmegvalósítása.
A Társulási Tanács a továb-

biakban döntött a Galga Tele-
vízióval való együttmûködésrõl,
kistérségi egészségfejlesztési
terv készítését támogató pályá-
zat benyújtásáról, a munkaszer-
vezet egyes szabályzatainak
módosításáról.

Fejlesztési prioritások
a 2007-2013-as idõszakban:

Kistérségi szintû

fejlesztési célkitûzések:

www.aszodikisterseg.hu

Kovács

László

!

!

!

A településenkénti
prioritások a

honlapon olvashatók.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társu-
lása üléseinek anyaga és a tár-
sulás tevékenységére vonatkozó
információk olvashatók a Tár-
sulás honlapján:

www.aszodikisterseg.hu

Látogatás a
Samsung gödi

üzemében

A Samsung SDIHU igazga-
tóságánakmeghívására

tanulói látogatásttetteka
gödi gyárban. Õk biztosították
utazásunkat, melyen a végzõs,
érettségi elõtt álló informatika
és gépészet szakmacsoport osz-
tályok, valamint az iskolarend-
szerû felnõttképzésben részt-
vevõ diákok vettek részt, kép-
viselve a gépipari-számítás-
technikai technikus és az ipari
elektronikai technikus osztá-
lyokat. Kísérõink

voltak.
a hu-

mánügyi osztály vezetõje rövid
elõadást tartott a gyárról,
melynek során megismertük a
szakmaprofiljukat, valamint
hosszútávú fejlesztési elképze-
léseiket. Megtudtuk, hogy a
Samsung SDIHU már régóta
támogatja a szak-
képzési alapjával, ezzel elisme-
ri és fejlesztésre buzdítja a
szakközépiskolaiprofilokat.

Köszönjük
, Dencs-Kovács

Dórának és
a részünkre rendezett

szakmai napot, melynek során
megismerkedhettünk térsé-
günk egyik meghatározó mun-
káltatójának munkájával és
csapatszellemével.

aPetõ-
fi Sándor Gimnázium, Gépé-
szeti Szakközépiskola és Kollé-
gium

iskolánkat

Nádasdy
Ferenc, Mayer Tamás és Szabó
Pétertanárok

Dencs-Kovács Dóra,

Pawlusné Mat-
huny Anikónak

dr. Szirmay Ta-
másnak

ZatureczkiZsófia,
HeltaiSára

regionálisregionális
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Vásároljon

minden nap az

aszódi

áruházunkban!

Örömmel tájékoztatjuk márciusban megkezdjük az
áruház bõvítését

vásárlóinkat, hogy

és korszerûsítését. A bõvítéssel jelentõsen nõ az eladótér alapterülete

és bõvül a termékválaszték is.

Az átalakulás alatt is folyamatosan nyitva tartunk.

Kondoros téri

maxi COOP

ÚJ AKCIÓ 2007. 03. 14-tõl 03. 26-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

Hey-Ho Narancs 12% 1 l Taipan ananász darabolt 565g

Kõbányai sör dob. 0,5 l Cif mosogató utánt. 500 ml

Kanizsai világos sör 0,5 l +ü. Sir Morton Earl grey tea 20x1,5g

Steffl sör 0,5 l +ü. Univer pirosarany csem.,csíp.80g

Margitszigeti kristályvíz dús 1,5 l Dr. Oetker kislányfejes puding

COOP ásványvíz dús 1,5 l Tátra, Starmilk UHT tej 1,5% 1 l

89,-Ft 139,-Ft

119,-Ft 189,-Ft

79,-Ft 135,-Ft

119,-Ft 149,-Ft

99,-Ft 59,-Ft

54,-Ft 139,-Ft

Március hónapban is több szállítóval

közös nyereményakciót szervezünk.

A játék részleteirõl az üzletekben tájékozódhatnak.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!!!
Az üzletek pénztárosainál megtalálhatóak az igénylõlapok.

Már több mint 500 vásárló regisztráltatta magát!

GYÛJTSE ÖN IS A PONTOKAT, MEGÉRI!!

ÚJ NYEREMÉNYAKCIÓK!!!
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Gondolatok húsvét közeledtével

Az élet gyõzött a halál felett

2007. MÁRCIUS

H
úsvétkor azt ünne-
peljük, hogy Jézus
feltámadt a halál-

ból. De ez nem Jézus magán-
ügye, hanem a világtörténelem
legfontosabb eseménye, amely
elõre jelzi a mi feltámadásun-
kat is. Az élet nagyságát éppen
az mutatja, hogy még a halál
sem kezdheti ki. Amit mi élet-
nek nevezünk, az még nem az
igazi élet, mert át vagyunk
szõve halálfélelemmel. Az igazi
élet az, amikor nem félünk. De
nem könnyelmûségbõl, hanem
azért, mert szívbõl örülünk
annak, hogy rátaláltunk a fel-
támadt Krisztusra, az élet for-
rására.

A Húsvét ünnepe akkor ér
valamit, ha továbbadjuk az ün-

nep örömét.

mintha
szégyellnénk

Jézus feltámadásakor elkez-
dõdött a világ megdicsõülése.

Ha valami jó hírt
hallunk, természetes dolog,
hogy nem zárjuk magunkba.
Mi, keresztények, sokszor
mégisúgyviselkedünk,

a feltámadás
örömhírét. Magunkba zárjuk a
világot alapjaiban újjáteremtõ
eseményt. Az élet olyannyira
gyõz a halál felett, hogy a feltá-
madás öröméhez semmiféle
elõzetes extázisra nincs szük-
ség. Éppen ez ösztönöz ben-
nünket egy modern reményre,
hogy Isten még a mai közöm-
bös embereket is tudja alakí-
tani. De ehhez kellünk mi is,
megkereszteltemberek.

Ezmostmégnemtúlzottanlát-
szik, de azok, akik önzetlenül
élnek, már ezt a megdicsõült
világot élik. A valódi különbség
nem a földi és az örök élet kö-
zöttvan,hanemahívõésazön-
fejû ember élete között, a nyi-
tott és a zárt élet között, a biza-
lomra építõ és a bizalmatlan
ember között. Minden ember
elemi igénye a továbbélés, és
nem akárhogyan, hanem sze-
mélyesen, emberi közössé-
günkben egyszerre. Ezt az élet-
minõséget csak Jézus Krisztus
kínálja, aki megéri a szeretet
parancsánakbetartását.

EzaHúsvétüzenete.

aszódiplébános
SántaJános

Édesanyánk,

ezév február 25-én elhunyt.
Március 7-én helyeztük örök

nyugalombaaz aszódi
evangélikus temetõben.

Ezúton is szeretnénk
köszönetetmondani
mindazoknak,akik

résztvettek a temetésen
és jelenlétükkel enyhítették

fájdalmunkat.

Tisztelettel:

özv. SomkutánLászlóné

KuruczJános és családja

Köszönetnyilvánítás

Hálásanköszönöm
mindazoknak,akik

megtiszteltékéselkísérték
utolsóútjáraÉdesapámat,

BélészJózsefet.

Lányaésunokája

(folytatásaz1.oldalról)

Dr. Sánta János

három év elõkészítõ munka

után

nem

csak az aszódi római katolikus

közösség elõtt fognak kitárulni.

Tolmácsi Miklós

városunk kul-

turális életének újabb színtere

plébános kö-
szöntötte a megjelenteket,
majd örömét fejezte ki, hogy

elérkeztek a Hitéleti
Központ létrehozásánakfélide-
jéhez, az alapkõletételhez.
Azért a félidejéhez, mert pénz-
ügyi okokból a tervezett egy év
helyett várhatóan csak három
év múlva készül el a létesít-
mény, amelynek kapui

Mint azt , az
egyházközség világi elnöke ki-
fejtette: felszentelését követõ-
en a létesítmény

lehet, ahol tartalmas kikapcso-
lódási, mûvelõdési lehetõségek
várjákazérdeklõdõket.

Az alapkõletétel körülmé-
nyeit rögzítõ oklevelet, az épít-
kezés tervrajzait és forgalom-
ban lévõ aprópénzt tartalmazó
fémhengerre mutatva

püspökatyamegjegyez-
te: reméli,hogyeztahengertés

Beer

Miklós

tartalmát soha senki nem fogja
meglátni, mert ha meglátná,
mindez azt jelentené, hogy baj
vanafalakkal.

- Az alapkõ-elhelyezés ünne-
pe ünnepe–
folytatta a filozofikus gondola-
tot a püspök atya –, a megva-
lósulásra vonatkozó remény-
ség pedig a már majdnem meg-
valósult jövõnek az elõvétele-
zésea jelenben.Ajövõ,aholnap
titok számunkra, de amikor te-
szünk valamit, már majdnem
készen van az a jövõ. A tervrajz
kész, a mérnök urak munkája
nyomán már látjuk a majdnem

azelõvételezett jövõ

kész hitéleti központot. Azok a
gyerekek, fiatalok,akikaremé-
nyeink szerint itt megvalósuló
szép programokon találkoz-
nak,

.
Az ünneplõk ezután az épít-

kezés helyszínére vonultak,
ahol a püspök atya megáldotta
a jövõnek címzett –

– kapszulát, majd a kivi-
telezõ cég munkatársai elhe-
lyezték azt az alapkõben. Az
ünnepi alkalom a Fiúnevelõ
Intézet kápolnájában folytató-
dott, ahol a váci püspök szent-

a mindennapi életünket

lesznekhivatvamegszentelni

titkon

mégis a feledés homályának

szánt

Alapkõletétel a Szent Imre utcában a váci püspök áldásával

Hitéleti központ, nem csak katolikusoknak

Köszönetnyilvánítás

Hálásanköszönöm
mindazoknak,akik

felejthetetlenÉdesanyám,

temetéséreeljöttek,sírjára
virágothelyeztek.

HackerschmidtMária

Lányaésgyászolócsaládja

misét celebrált, majd agapé
zártaarendezvényt.

AmintegyszázmillióFtérté-
kû beruházás a Szivárvány
óvoda (államosítása elõtt kato-
likus elemi iskolaként mûkö-
dõ) épületéért járó kártalaní-
tásból, az egyházmegye által
nyújtott támogatásból, vala-
mint a hívek adományaiból
valósul meg. A
építész által tervezett épület-
ben a hitéleti terem mellett az
egyháztanács, a plébániahiva-
tal, a papi szolgálati lakás és a
kiszolgálóhelyiségek kapnak
helyet.

Jánosi János

-hiszi-



Egy hét alatt 320 ezer Ft-ot gyûjtöttek az afganisztáni testvériskolának
Petõfi Napok, színjátszó találkozó és adakozás
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Immár hatodik alkalom-

mal rendezték meg az

Evangélikus Egyház Aszó-

di Petõfi Gimnáziumában

a Petõfi Napokat. A három-

napos ünnepségsorozat

programjának összeállítá-

saés lebonyolításátaz isko-

lai munkaközösség koordi-

nálta Homoki Gábor tanár

úrvezetésével.

Az ünnepélyes megnyitón
igazgató úr

mondott beszédet, majd irodal-
mi és történelmi vetélkedõ kö-
vetkezett az 5-6. évfolyam szá-
mára. A 7. évfolyamos tanulók
kirándulást tettek a Petõfihez
kötõdõ aszódi kultikus helyek-

Dr. Roncz Béla

re. A nyolcadik évfolyamosok
Budapesten látogatást tettek a
Petõfi Irodalmi Múzeumban. A
9. évfolyam diákjai Aszódon a
kastélyt és a Petõfi Múzeumot
keresték fel, míg a 10-12. évfo-
lyamon tanulók különbözõ, az
iskolában rendezett elõadások
közöttválogathattak.

Az iskola vendége volt
akadémikus

címû elõadásával és
, az Evangé-

likus Egyetem nyelvtani tan-
székének vezetõje, aki

, valamint
és , a Petõfi

Irodalmi Múzeum munkatár-
sai, akik
címmeltartottakelõadást.

Dr.
Kovács László
Nem Petõfi
Dr. Fabinyi Tibor

Pest és
Petõfi Dr. Radzky
Rita Kalla Zsuzsa

Petõfi kultikus tárgyai

A középiskola volt diákjai

egyetemi ta-
nulmányaikról számoltak be,
és hasznos tanácsokkal látták
elafelsõbbéveseket.

Az aszódiak örömére és
büszkeségére is szolgálhat,
hogy az iskola negyedik alka-
lommal rendezte meg az evan-
gélikus középiskolák dráma-
színjátszóinak országos talál-
kozóját. A Petõfi Napok kere-
tében láthattuk a házigazdák
Spontán Diákszínpadának
elõadásában

címû két felvonásos
darabját, amit teltház elõtt,
nagy sikerrel adtak elõ a dísz-
teremben. A darabot

tanárnõ rendezte, a
díszlettervezõ pedig

tanárnõ volt. A találkozón
láthattuk egyebek közt a Vö-
rösmartyGimnázium(

és
azOrosháziszínjátszókelõadá-
sában

nagyszerûelõadásait.
A Petõfi Napok és az Evan-

gélikus Gimnáziumban tartott
Diákszínjátszó Találkozó zárá-
saként fogadták a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet
és az afganisztáni Petõfi Sán-
dor Iskola delegációját. Mint
megtudtuk,azaszódiak

a há-
ború sújtotta országban ma-
gyar segítséggel felépült isko-
lával.Megsegítésükreazaszódi
diákok harmadízben rendez-
tek adománygyûjtést a segély-
szervezet közremûködésével.
Papír- és üveggyûjtés, bolha-
piac, büfé és az ökumenikus
istentisztelet során legutóbb
mindössze egy hét alatt gyûlt
össze a több mint háromszáz-
húszezer forint, amit

három alkalommal
összegyûjtött adomány értéke
megközelíti az egymillió fo-
rintot.

(
)

kétéve
vették fel a kapcsolatot

–
–

az RTL
Klub forgatócsoportja jelenlé-
tében adtak át a vendégeknek.
Az eddigi

Kovács Péter, Katona Kinga és
Kovacsik Ágnes

Agatha Christie:
Egérfogó

Kalina
Katalin

Zámbó
Éva

Shakes-
peare: Sok hûhó semmiért)

(Molnár Ferenc nõalak-
jai)
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Az afganisztáni Petõfi iskola
küldöttei is megajándékozták
az Evangélikus Gimnáziumot:
a két intézmény barátságát
megörökítõ márványtáblát

igazgatóúrvetteát.
A vendégek ezután megtekin-
tették a középiskolát. Vendég-
látóik társaságában sokat idõz-
tek például a könyvtárban,
amelyhez foghatót

azafgániskolások.

Dr.
RonczBéla

még nem
láttak

HartaiGábor

Március másodikán nagy

izgalommal várt rendez-

vényre került sor az aszódi

Petõfi Sándor Gimnázium,

Gépészeti Szakközépisko-

la és Kollégium tornater-

mében. A diákönkormány-

zat az iskolavezetés támo-

gatásával jótékonysági es-

tet szervezett az Alma

Mater-ért Alapítvány tá-

mogatására.

Mint a mûsor elején elhan-
gzott beszámolóból kitûnt, az
iskola számos esetben számít-
hatott az alapítvány támoga-
tására. Az izgalom két szem-
pontból is jogos volt. Izgultak a
szervezõk:vajonhányembert–
szülõt, intézményt,kereskedel-
mi egységet stb. – sikerül meg-
nyerni a jótékonyság ügyének;
és izgultak a szereplõk, hiszen
önként vállalták, hogy megmu-
tatjákabennükrejlõértékeket,
ébredezõ tehetségüket az
idõsebbkorosztálynak.

A siker egyértelmû volt. A
résztvevõ szülõk bizonyították,
hogy értelmes célokért tudnak
és akarnak áldozatot hozni,
még ebben az elanyagiasodott,
törtetõ világban is. Komoly
tombola-tárgyakban, csekken
és készpénzben érkezõ adomá-
nyokban nyilvánult meg bizal-
mukazalapítványiránt.

A mûsor pedig igazi élmény
volt! Ritmikus sportgimnasz-
tika, akrobatikus – és szalon-
táncok, kiváló szóló és ének-
kari produkciók, hangszeres
zene, nagyhatású szavalatok –
köztük saját vers is –, fiatalos
jól koreografált musicalrészlet,
népitánc, társastánc és még so-
rolhatnám... Nemcsak az elõ-
adás sokszínûsége, hanem az
egyes fellépõk kivételes tehet-
sége is eredményezte, hogy a
közönség magas színvonalú,
élvezetes mûsorban gyönyör-
ködhetett.

Reméljük, jövõre is találko-
zunk!

SzabóPéter

Fergeteges mûsor, komoly adományok

Jótékonysági est a

Petõfi Gimnáziumban
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Négy körzetbõl érkeztek polgárõrök

Közösen járõröztek

2007. MÁRCIUS

Nagymarostól Turáig,

Gödtõl Versegig a megye

négy körzetének tizennégy

polgárõr szervezete vett

részt abban az átfogó köz-

biztonsági akcióban, ame-

lyet március 9-én délután

tartottak az aszódi kistér-

ségben.

Azaszódirendõrõrsöngyüle-
kezõknek õrs-
parancsnok-helyettesés

, a Pest Megyei
Polgárõr Szövetség alelnöke
tartott eligazítást. A szolgálat-
ra jelentkezõ harmincnégy pol-
gárõrhöz nyolc aszódi rendõr

Szilágyi István

Szeno-

ráczki Ferenc

nától szabadították meg; a kár
200ezerFt.

Egy hónap alatt a Kossuth
Lajos úton – a körforgalomnál,
a Régész utcai torkolatnál, a
19., a 69. és a 97. szám elõtt –
valamint a 3. számú fõút vá-
roson kívüli szakaszán össze-
sen hat balesethez riasztották
a rendõröket. A jelentõs anyagi
kár mellett az egyik baleset so-
rán
A balesetek okai között elsõsor-
ban az elsõbbség meg nem adá-
sa, figyelmetlen vezetés, illetve
a követési távolság be nem tar-
tása szerepelt. Lapzártánk
után a Falujárók útján egy
szabálytalan kanyarodás miatt
bekövetkezett anyagi káros üt-
közészártaabaleseteksorát.

A rendõrség ismét felhívja a
lakosság figyelmét

(ingatlanok, jármûvek lezárá-
sa, értéktárgyak elrejtése az
udvarokon, a jármûvek utaste-
rében), az egymás értékeire va-
ló
(lásd pl. a SZEM-mozgalom
eredményességét az iskolai
esetnél) és

Utóbbi különösen fontos a
tavasz beköszöntével megsza-
porodó kerékpárosok – fõleg
gyermekek–miatt.

személyi sérülés is történt.

a vagyon-

tárgyak alaposabb védelmére

körültekintõbb odafigyelésre

a közlekedési szabá-

lyok maradéktalan betartásá-

ra.

n

Közbiztonsági és közle-

kedési szempontból egya-

ránt eseménydús hetek tel-

tek el elõzõ számunk meg-

jelenése óta. Sok a figyel-

metlenség, a könnyelmû-

ség, ami számos bûncselek-

mény illetve baleset forrá-

sávávált.

A Miskolczy közben egy csa-
ládi ház ablakát törte be isme-
retlen elkövetõ. A Profi parko-
lójában még rongálásra sem
volt szükség: egy
jármûbõl tûntelegypénztárca,
benne háromezer Ft-tal. A Ré-
gész utcában ablakbefeszítés-
sel jutottak be egy családi ház-
ba, ahonnan a tettesek némi
keresgélés után dolgavégezet-
lenültávoztak.

Két fiatalkorút fogtak el a
rendõrök a Csengey Gusztáv
Általános Iskolánál. Míg egyi-
kük õrködött, társa bemászott
a tornaterem öltözõjének nyit-
va felejtett ablakán. (A rend-
õröketegyjárókelõértesítette.)

Két, jármûvel kapcsolatos
esemény is történt a Falujárók
úti lakótelepen. Ismeretlenek
egy ott parkoló személygép-
kocsi összes kerekét leszerelték
és elvitték, egy autótulajdonos
pedig bejelentést tett, hogy el-
lopták gépkocsiját. (Érdekes-
ség, hogy a tulajdonos késõbb
megtalálta az autót.) A Hor-
váth Mihály közben egy autó
utasterében jól láthatóhelyen
hagyott iratok késztettek
bûntettrevalakit.

Az aszódi malom mögötti ta-
vak mellõl 60 ezer Ft értékû
kábelt, a Rendelõintézetbõl és
a szomszédos MÁV-telephely-
rõl pedig alumínium létrát és
szerszámokatvittekel ismeret-
lenek. Március 10-re virradó éj-
jel az Evangélikus Gimnázium
épületét néhány vörösréz pár-
kánytól és három ereszcsator-

nyitva felejtett

–
–

Hat baleset történt pár hét alatt

A SZEM lett a két
fiatal betörõ veszte

csatlakozott két járõrautóval,
így még a civilek autóira is ju-
tottnégyegyenruhás.

Az akció résztvevõi csopor-
tokba osztva járõröztek a kis-
térség kilenc településén; mun-
kájukat a váci körzetbõl két,
Gödrõl egy rendszámfelismerõ
és -azonosító rendszer segítet-
te. Ennek eredményeként a
rendõrök Aszódon két,

miatt körözött
személygépkocsit tartóztattak
fel.

banki

hitelhátralék

A lakosok sokfelé észlelték a
távolabbról érkezett polgárõr-
autók mozgását. Szenoráczki
Ferenc szeretné, ha az össze-
hangolt járõrakcióról a rossz-
ban sántikáló személyek is tu-
domást szereznének, ezért ha-
sonló megmozdulásra

sor kerül majd – akár a
négy említett körzet, akár
„csupán” az aszódi kistérség
polgárõr szervezeteinek közre-
mûködésével. Utóbbiak közö-
sen kívánnak részt venni Pest
Megye Közgyûlése illetve az
Országos Polgárõr Szövetség –
várhatóan még tavasszal nap-
világot látó – pályázatain, hogy

rendsze-

resen

saját rendszámfelismerõ rend-

szerttudjanakvásárolni.
A következõ akciók során a

temetõk ellenõrzése is feladat
lesz, tekintettel az utóbbi idõ-
ben városunkban és másutt is
elszaporodott sírkõ- és színes-
fémlopásokra. A rendõrök és a
polgárõrök a közös járõrözés
mellett néhány ellenõrzõpon-
tot is felállítanak majd, ahol az
áthaladó forgalmat és a jármû-
veketellenõrzik.

H.Sz.

Az aszódi rendõrõrs udvara szûknek bizonyult

A szerzõ felvétele

HIRDETÉS-

FELVÉTEL
aVárosiKönyvtárban

Tel.: 28/400-606

nyitvatartási idõben:

hétfõ, kedd,

csütörtök, péntek:

szombat:

10.00-12.00 és 13.00-18.00
13.00-18.00

KÖVE TK EZ Õ
április 10.               április 18.
l a pz á r t a :             me g j e le n é s:



Újabb
rongálások,
pusztítások
A vég ott kezdõdik, ahol az

élet egyre hedonisztikusabb, az
indulatok egyre féktelenebbek,
a pusztítás egyre mértéktele-
nebb, az önzõ egyéni akarat
egyre erõszakosabban települ
ráaközösségiértékteremtésre.

Tételesen, a lényegre szorít-
kozva tájékoztatom Aszód
VárosKözösségét,hogy

avároskörnyezõerdeibõlko-
csiszámra, a tulajdonosok tud-
tanélkülvágjákkiafákat,

a temetõbõl megkezdõdött a
kovácsoltvas sírkerítések eltu-
lajdonítása,

a Ravatalozó épületérõl le-
szerelték és elszállították a csa-
tornákat,

ismeretlenek a temetõ kerí-
téséhez vittek néhány értéke-
sebb sírkövet, hogy késõbb el-
szállítsákazokat,

a temetõ fölötti földút mellé
nagymennyiségbenszállítjáka
szemetet,

a zsidó temetõ lépcsõházá-
nakvörösrézborítását leszerel-
tékéselszállították,

kábelhálózatokat vágnak le
ésvisznekel.

Ez az a pont, amikor a hiva-
talos személy azt mondja:

Képviselõi beadványt szer-
kesztek, amelyben arra kérem
a Képviselõ-testületet, hogy
tegyen lépéseket a Rendõrség
és a Polgárõrség megerõsítésé-
re abból a célból, hogy sikere-
sebben tudják megóvni értéke-
inket, s eredményesebben lép-
hessenek föl mindazokkal
szemben, akik egyre erõszako-
sabban pusztítják a közös erõ-
vel létesített városi és magán-
tulajdont, illetve fölvetem a
mezõõri szolgálat visszaállítá-
sánaklehetõségét.

alpolgármester

+

+

+

+

+

+

+

Eddigésnetovább!

AsztalosTamás

Össztársadalmi fellépés szükséges a vandálok ellen

Törvénnyel és közös erõvel

Sajátságos módon kívánok
válaszolni al-
polgármester úr

címû írásá-
ra. Tökéletesen egyetértek a
cikk tartalmával, de különösk-
éppen azzal a mondattal,
amiben megállapítja: ”Baj van
afejekben.”

A bajt mindenféleképpen or-
vosolnikell többféleképpen.A
cikkben leírt módon is, például
társadalmi összefogással, de ha
nem megy másképp, a törvény
erejével. De mit jelent ez bõ-
vebben?

Huszonegyévevagyokfiatal-
korúak pártfogó felügyelõje, je-
lenlegi státusomban a Pest Me-
gyei Igazságügyi Hivatal Párt-
fogó Felügyelõi Szolgálatában.
E szolgálat tulajdonképpen
azokkal a deviáns – bûncselek-
ménytelkövetett fiatalokkal
foglalkozik, akik valamilyen
módon törvénysértõ cselekede-
tet hajtottak végre. A paletta
sajnos igen sokszínû. Közülük
nagyságrendekkel kiemelke-
dik a lopás és a garázdaság. Az
utóbbit igen szigorúan bünteti
a jog, hiszen ez legtöbbször fé-
lelmet, riadalmat és megbot-
ránkoztatást okoz az elszenve-
dõbenvagyakörnyezetében.

A továbbiakban az utóbbi
bûncselekmény következmé-
nyeivelkívánokfoglalkozni.

Miután a rendõrség tudomá-
sára jutott és
az elkövetõ/k/ személye, a ható-
ság megindítja a nyomozást.
Ennek egyik mérföldköve a
törvényes képviselõ jelenlété-
ben történõ kihallgatás. A má-
sik: a pártfogó felügyelõ által a
családnál és a társhatóságok
információi alapján készített

szakértõi
vélemény. A beszerzett és ösz-
szegzett információk birtoká-
ban dönti el a nyomozó ható-
ság, hogy megalapozott volt-e
a korábbi feltevés, hogy valójá-
ban bûncselekmény történt-e
vagysem.

Miutánezbebizonyosodott,a
keletkezett iratokésegyébmel-
lékletek az Ügyészséghez ke-

Asztalos Tamás
„Repetitio est

mater studiorum”

környezettanulmány,

–

–

akárokozásténye

rülnek. Itt újra áttanulmá-
nyozzák, hogy történt-e jogsér-
tés az addigi eljárások során,
illetve megerõsítik, kiegészítik,
módosítják a bûncselekmény
milyenségét. Ha mindenben
„áll” az ügy, innen is tovább-
küldik a fiatalkorúak bíróságá-
hoz. Az én körzetem

azAszódikörzet
a Budakörnyéki Bírósághoz
mint a fiatalkorúak bíróságá-
hoz tartozik. A bíróság újra
meghallgatja az elkövetõt vagy
elkövetõket,atanúkat, kárval-
lottakat, tanulmányozza a ke-
letkezett iratokat, majd ítéletet
hirdet. A bûncselekmény sú-
lyosságától függõen a megro-
vástól egészen a fiatalkorúak
fogházában történõ büntetés
végrehajtásáig terjedhet az íté-
let. Utóbbi szerencsére igen rit-
kán,desajnoselõfordul.Azese-
tektöbbségébenpróbára ill. fel-
függesztett szabadságvesztés-
reítéliabíróságadelikvenst.

Amennyiben ez történik, a
bûnelkövetõ fiatal újabb tortú-
rának néz elébe. Ugyanis a bí-
róság által megállapított ideig
pártfogó felügyelet alatt áll. A
pártfogó felügyelõ az elkövetõ
ellenõrzésével és irányításával
elõsegítiannakamegakadályo-
zását, hogy az ismételten bûn-
cselekményt kövessen el, és se-
gítséget nyújt a társadalomba
valóbeilleszkedéshez.

A kitûzött célt az úgyneve-
zett

irányítják. De legfõ-
képp:apártfogó felügyelõszak-
értelme és kriminálpedagógiai
tapasztalata.Afiatalkorúakkal
foglalkozó pártfogó felügyelõ
legtöbbször kettõ vagy több
diplomával rendelkezõ szak-
ember. (Itt kívánom megje-
gyezni: csak akkor eredményes
a pártfogó felügyelet, ha a párt-
fogolt fiatal életvitele, gondol-
kodásmódja gyökeresen meg-
változik úgy, hogy nem válik
újrabûnismétlõvé.

úr joggal és
szakszerûen összegzi a törvény
erején túli megoldást:

jelenthe-

– a kár-
okozás ténye –

általános magatartási sza-
bályok

Asztalos Tamás

az össz-
társadalmiösszefogás

tiazújértékekmegvédését.
A régi igazság szerint sokkal

könnyebb feladat a megelõzés,
mint a már meglévõ baj orvos-
lása. Ehhez kapcsolódik szoro-
san és kivédhetetlenül

amit
szívesen hárítanak át az okta-
tási intézményekre és a peda-
gógusokra.

Szomorúan tapasztalom,
hogy egyre több olyan fiatal-
korú áll egyre súlyosabb bûn-
cselekmény vádjával a bíróság
elé, ahol a szülõk elváltak, vagy
az egyik fél egyedül neveli ka-
maszodó gyermekét, gyerme-
keit, esetleg egész
nap dolgoznak, s így nem tud-
ják figyelemmel kísérni cseme-
téjük napközbeni elfoglaltsá-
gát. A variációk itt is végte-
lenek...

A közelmúltban nagy anyagi
és személyi áldozattal hozták
létre a helyi Gyermekjóléti
Szolgálatokat, amelyek a tör-
vény szerint minden telepü-
lésen (smamárkistérségi szin-
ten is ) kötelezõ gyer-
mekvédelmi és információs fe-
ladatot látnak el a gyermek- és
ifjúságvédelem terén. Szolgála-
tunk kötelezõen kapcsolatban
áll velük is, bár mi a büntetés-
végrehajtás feladatait látjuk el.
Az érintett szakemberek még
idõben figyelmeztetik a ma-
gukról megfeledkezõ szülõket,
hogy ha a fiatalkorú életvezeté-
seveszélyeztetettönmagavagy
a környezete által. Korábbi ta-
pasztalatomból tudom: a cso-
dálkozástól kezdve a bírósági
feljelentés fenyegetéséig a leg-
változatosabb módon reagál-
nak az érintettek a figyelmez-
tetésre. Az okosak azonban

az információtés
megpróbálnaktanulnibelõle.

S, még egy utolsó gondolat:
Aki kárt okoz, annak azt jóvá is
kell tennie! Ez alól nem kivétel
a deviáns fiatal, még ha fia-
talkorúis.

fiatalkorúakpártfogó
felügyelõje

a csalá-
dok erkölcsi értékítélete és neve-
lési felelõssége,

a szerk.

megköszönik

a szülõk

mindketten

–

KovácsIstván

2007. MÁRCIUS
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A polgármester immár „harmadszor küldte
Az 2006. de-

cemberi számában „Aszód po-
kolra küldése” címmel közölte
írásomat, amire 2007 januárjá-
ban – ugyanabban a városi lap-
ban – alpolgár-
mester úr válaszolt. Igaz, az
észrevételeimet én elsõsorban
az önkormányzat „elsõ embe-
rének,” polgár-
mester úrnak szántam, de va-
lamilyen ok miatt „szerepcse-
re” történt. Nem egyedi ez az
eset. Lassan megszokottá és
természetesé válik, hogy alpol-
gármester úr magára vállalja a

,sezzelokotszol-
gáltat a városban egyre gyak-
rabban, széltében-hosszában
elhangzó kérdésre: -

A kérdésre nem tisztem, de
nem is szükséges felelnem.
Alpolgármester úr engem, meg
a lap olvasóit egyaránt felvilá-
gosít a jelenlegi helyzetrõl, ami-
kor a következõket írja: - „Aki
a legtöbb szavazatot kapja, az a
vezetõ – még akkor is õ a veze-
tõ, ha csak egy szavazattal kap
többet, mint a második” Ez a
mondat sokakban félelmet éb-
reszthet. Én magam attól fé-
lek, hogy eltakarja a

az lé-
nyegét. A válaszadó ezt köve-
tõen hosszas elméleti fejtege-
tésbe kezd, hogy megmagya-
rázza számunkra: - „A

a gondolati másság el-
fogadására törekvõ, egyben a
saját gondolatain alapuló
szemléletet megmutató ember
gondolkodása idegen a

Az én gondolkodásomban a
demokrácia teret ad a szabad
emberek társult közösségei-
nek. Gondolatom bõvebb kifej-
téséhez a most meglehetõsen
„ „Az ön-
rendelkezési jog új rendezõ
elve” címû tanulmányából idé-
zek: - „ ...a polgárok bátran ke-
zükbe veszik önnön sorsuk in-
tézését, szabadon választják
képviselõiket, végzett munká-

Aszódi Tükör

Asztalos Tamás

Buzás János

megmagyarázhatatlan meg-
magyarázását

Ki való-
banAszódpolgármestere?

demokrá-
cia, önkormányzatiság

plura-
litásra,

kizáró-
lagosságtól.”

divatos” Bibó István

jukról beszámoltatják õket,
szakadatlan figyelemmel kísé-
rik lakóhelyük ügyeit, ellenõr-
zik az önkormányzat mûködé-
sét, elszámoltatják képviselõ-
iket befizetett adóiknak a köz
érdekében történõ legcélsze-
rûbb felhasználásáról, és soha,
egyetlen pillanatra sem felejtik
el, hogy az önkormányzatnak,
a közigazgatásnak õket kell
szolgálnia, s nem a polgárok
szolgálják a tisztségviselõket...
Mert a község, a város az övék,
boldogulása tõlük függ, gazda-
godásuk a város gazdagságát
gyarapítja.”

A Bibó által megfogalmazot-
takat szeretném én Aszódon
látni, erre hatalmaz fel engem,
hogy a város polgára vagyok
immár több, mint három évti-
zede. És különösen felhatal-
mazaza
és hogy egy,

egy szavazatnyi többség-
gel került tisztségébe a város
polgármestere, s ezek miatt
igazán megkérdõjelezhetõ,
hogy a „valódi” többség akara-
tából gyakorolja-e jogkörét. De
nem vesztegetem a lapban ren-
delkezésemre álló terjedelmet
a történtek feszegetésére, in-
kább a jelenre irányítom a fi-
gyelmet. Tapasztalataim alap-
ján szerzett észrevételeimet a
város polgármesteréhez inté-
zem, s a választ is tõle várom.
(Hagonoszkodniakarnék,arra
isfigyelmeztetném,hogyazegy
szavazatnyi „különbség”

egyenrangúvá tesz
bennünket.). Annyit minden-
esetre megjegyzek, hogy nem
csupán a saját kíváncsiskodá-
som miatt vállalkozom az írás-
ra, hanem az egy szavazat mi-
att „kisebbségben” maradt
százak megbízásából is, akik
velem együtt kijátszott, meg-
fonnyasztott lélekkel figyelik
Polgármester urunknak az el-
múltszáznapbanlátottgyötrõ-
dését, a

vívott lelkitusáját.
A kampányban sok szó esett

az és tájékoztatás-

megkérdõjelezhetetlen
vitathatatlan tény,

csak

majdnem

külsõ- és belsõ hangok-
kal

õszinte nyílt

ról. Én ma – sok-sok aszódival
együtt – úgy látom, hogy Önök
egyre többet titkolnak. Talán
ezzel akarják fontossá tenni az
elnemvégzett teendõiket?Úgy
vélik, hogy nem mindig kötele-
zõ az abszolút nyitottság, mert
az állampolgárt még ma is kis-
korúnak tartják? Higgye már
el, Polgármester Úr, hogy a de-
mokrácia alapvetõ feltétele a
nyíltság, amely nem tûri el,
hogy bizonyos közösségekben,
emberi kapcsolatokban hiá-
nyozzék az õszinteség, a párbe-
széd, hogy embereket orruknál
fogva vezessenek, félrevezesse-
nek,rosszul informáljákõket.

A (Aszód vá-
ros hivatalos honlapja) adta
hírül a február 15-én tartandó
képviselõ-testületi ülés terve-
zett napirendjét. Megdöbben-
tõ, hogy Önök két kérdést – 1.
SzakorvosiRendelõintézetmû-
ködtetésbetörténõkiadás lehe-
tõsége. 2. Háziorvosi ügyelet
átszervezése központi ügyelet-
té – kívánnak meg-
vitatni. Két olyan kérdést,
amelyek – a csecsemõtõl az ag-
gastyánig – minden aszódi la-
kost érintenek. (A Buzásra és a
Sztánra szavazókat egyaránt.)
Nem kell minõsítenem a mód-
szert, hiszen minõsíti ez önma-
gát, és természetesen minõsíti
Önöket, a döntéshozókat is.

Menjünk tovább! A demok-
ráciával,azönkormányzatiság-
gal kapcsolatban kedvelt téma
az közötti döntés
lehetõsége. hon-
lapján a „Tapasztalat és lendü-
let” címû írásban olvastam: -„
A Mûvelõdési Bizottság ülésén
javaslatként hangzott el, hogy
szakítsunk a régi hagyomány-
nyal és szervezzen a város

néven szin-
tén az augusztus 20-i hétvégén
több napos rendezvényt a Sza-
badság téren. A javaslatot az
alpolgármester terjesztette be.

www. Aszod.hu

zárt ülésen

Figyelmükbe ajánlom a Rende-
lõintézetrõl „ASZÓD Évkönyve
1998 – m /87-91 oldalon/” –
megjelentcikket.

alternatívák
Kovács Tamás

Pod-
maniczky-Napok

A Mûvelõdési Bizottság elnöke
szerint egyeztetni kellene a
fesztivál szervezõivel (Sztán
Istvánnal),mertazAszódFesz-
tivál esetleges terveirõl nincs
információnk. A válasz – már
megszoktuk – az alpolgármes-
tertõl szokásosan „kompro-
misszumkészen”érkezett: -Az
önkormányzat mondja meg,
mi legyen augusztus 20-án,
senki más véleménye nem szá-
mít. Ha akar, Sztán úr szervez-
zen fesztivált más idõpontban.
Vagy akkor. Mindegy.” Meghí-
vást megkaptam, de amire a
meghívószóltatestületiülésre,
az a „Podmaniczky Napok
(2007. augusztus 17-20) prog-
ramtervezet megtárgyalása”
volt. Polgármesterrel történõ
egyeztetés után döntöttem,
hogy nekem ezen a napirendi
pontonnincskeresnivalóm.

Bizony, bizony mondom Ön-
nek Polgármester Úr, hogy
szükség lenne az egyeztetésre.
Nem elsõsorban Sztán István-
nal, hanem azzal a húsz-har-
mincezer látogatóval, vagy az
aszódiemberek82%-ával, akik
nem Önre szavaztak, akik sok-
sok éve már Aszódról és a Gal-
ga mente falvaiból ezen a na-
pon a városunkban szórakoz-
nak, barátkoznak, búcsúztat-
ják a nyarat. Az aszódiak majd
megmondják Önnek és az al-
polgármester úrnak is, hogyan
döntöttek õk. Igaz, ehhez be-
szélgetni kéne, együtt élni, vé-
leményt cserélni az emberek-
kel, az itt élõkkel. Mindjárt
megtudnák azt is, miként véle-
kednek az állampolgárok a
Kossuth Lajos utcai platánfák
erõszakos „kivégzésérõl”. Vi-
gyázzanak, nehogy egyedül
maradjanak a döntéseikkel!
Igaz, jobban érzik magukat
saját köreikben. Maguk között
búcsúztatták 2006-ot és egy-
más körében köszöntötték az
új esztendõt. Régi hagyományt
rúgtak fel, amikor lemondtak
arról, hogy együtt „koccintsa-
nak” a város polgáraival. Ha
leszfesztivál– ismétmagukkö-



Tisztelt Olvasóink! Kérem Önöket, hogy közzétételre
szánt olvasói leveleiket szíveskedjenek

Lapunk anyagi és terjedelmi lehetõségei végesek, egyéb
cikkeknek, híreknek is kell a hely. Emiatt a közölhetõ levelek
terjedelmétkénytelenvagyokkorlátozni.

(szóközökkel együtt 5.400 karakternél)

lapunkhasábjain.

felelõsszerkesztõ

minél rövidebbre

fogni.

A három flekknél

hosszabb olvasói levelek közlésére következõ szá-

munktólkezdvenemleszlehetõség

HídiSzilveszter
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pokolra” Aszódot
zett szövegek között. Az olva-
sott sorok arra biztatnak, hogy
én is elmondjam Önnek a kis-
térség ülésén tanúsított maga-
tartásaalapjánkialakítottvéle-
ményemet. Nem szeretnék
bántó lenni, ezért csak annyit,
hogy

most személyesen
megtapasztalhatta. Mondja,
hol hagyta Ön a személyiség
legfontosabb részét, vagyis a

Van Önnek egyálta-
lán ilyen a birtokában? Igazán
értékes tekintéllyé (tekintélyes
emberré) az válik, ki önmagá-
ban, az egyéniségében hordoz-
za ennek lehetõségét. Tudjuk
mindannyian: vannak embe-
rek, akik belépnek egy szobá-
ba, egy terembe, s anélkül,
hogymegszólalnának,minden-
ki rájuk figyel – légkörük, te-
kintélyük van. Önnek még a
pozíciója sem sugárzott tekin-
télyt. Csak hozzá nem értést,
kétségbeesettséget, zavart és
megmagyarázhatatlanul mély
kisebbségi érzést. Ha nem hisz
nekem, nézze vissza a „Vágat-
lanul” közvetített filmet! Saj-
nálni fogja, hogy nemcsak ön-
magát,deAszódrangját, tekin-
télyét is megalázta, hosszú-
hosszú idõre megkérdõjelezte.
Amíg Ön lesz a város élén,
addig Aszód már nem lesz a
Galgamente„fõvárosa”.

Sajnálom, hogy nem folytat-
hatom, de ígérem, hogy szava-
zóim érdekében – akik eggyel
voltakkevesebben,mintazÖn-
re voksolók – a jövõben is szót
emelek. Úgy vélem, szolgáltat
okot,hogymegszólalhassak.

Aszód harmadik pokolra
küldését

tekintélyét.

SztánIstván

zött lesznek! Önmagukat zárj-
ákkiaközösségéletébõl.

Az említett honlapon olvas-
ható, hogy már csak a sorstár-
sak kézfelemelésére vár a hatá-
rozatkimondása: -Megtárgyal-
ják az augusztus 17-20 között
rendezendõ Podmaniczky-
Napok programtervezetét.
Csak reménykedünk, hogy
annyiba kerül a városnak mint
15 éven át évente a FESZTI-
VÁL. Igaz, a Fesztivál az Ön-
kormányzatnak 400-500 ezer
Ft-jába volt évente, bár a tény-
leges kiadás meghaladta min-
den évben a 9 milliót, de nem a
város költségvetésébõl. A hírek
szerintazÖnökprogramját5-7
milliós Önkormányzati költ-
ségvetésbõl kívánják megvaló-
sítani. Hol itt a takarékosság?
Pedig azt lehet tudni, hogy
közel 230 millió költségvetési
hiánya van a városnak 2007-re.
Ez igen, hiány az van, de az elõ-
írt leckét azt végre kell hajtani.
Sértõ, ahogy egy-kettõ képvise-
lõ nyilatkozik (ASZÓDI TÜ-
KÖR – Önkormányzati ülés –
érdemes elolvasni illetve meg-
nézni)

A
hírek szerint a szomszédos te-
lepülésen egyazon idõpontban
négy napos nagyszabású ren-
dezvény lesz. Nem kéne egyez-
tetni a Kistérségi Társulás El-
nökével? No persze Aszódnak
nincs beleszólása ilyen jellegû
kérdésekbe,pedigkellene.

Lapozgatok a honlapra érke-

Én úgy tudom és biztos
vagyok benne, hogy ezek a kép-
viselõk azt sem sejtik, mit igé-
nyel ekkora nagyszabású ren-
dezvény elõkészitése – de kriti-
zálni – azt már megtanulták.

KedvesSztánPista!

Leveled, sajnos, egyáltalán
nem nevezhetõ korrektnek! A
város kommunikációs kérdése-
ivel engem bízott meg a polgár-
mester, ezért én pontosítom a
leveledben foglaltakat mind
tartalmuk,mindszellemiségük
tekintetében! Kiemelek né-
hány dolgot a leveledbõl, ame-
lyet kérlek, gondolj át a késõb-
bi, jó együttmûködésünk sike-
reérdekében!

Értelmezhetetlen az a kije-
lentésed, hogy „az egy szava-
zatnyi »különbség«
egyenrangúvá tesz bennün-
ket”. Te és egyen-
rangúak vagytok. Mindketten
Aszód város polgárai vagytok,
te nyugdíjasként, Buzás János
polgármesterként. A te politi-
kai értelemben vett jogod
ugyanannyi, mint a városunk-
ban élõ összes többi választó-
polgáré. Se több, se kevesebb!
Jelenleg nem vagy polgármes-
ter-jelölt, így nem formálhatsz
magadnak semmilyen különle-
ges jogot. Nem emelheted ma-
gadatöbbiválasztópolgárfölé.

A következõ mondatoddal
nagyonmessziremész,ugyanis
a demokrácia intézményét vo-
nod kétségbe: „ egy szava-
zatnyi többséggel került tiszt-
ségébeavárospolgármestere, s
ezek miatt igazán megkérdõ-
jelezhetõ, hogy a »valódi« több-
ségakaratábólgyakorolja-e jog-
körét”. Ehhez nincsen jogod! A
törvényesen megválasztott –
esetünkben a bíróság által is
megerõsített – vezetõ legalitá-
sát bármilyen módon megkér-
dõjelezni (ráadásul nagy nyil-
vánosság elõtt) senkinek sincs
joga.Nekedsincsen!

Ahhoz sincsen jogod, hogy az
utcai pletykát a hivatalos szín-
térre emeld: „Lassan megszo-
kottá és természetessé válik,
hogy alpolgármester úr magá-
ra vállalja a

, s ez-
zel okot szolgáltat a városban

majdnem

Buzás János

csak

megmagyarázha-
tatlan megmagyarázását

egyre gyakrabban, széltében-
hosszában elhangzó kérdésre: -

Különösen azért szeren-
csétlen ez a mondat, mert bi-
zonytalanságot kelthet az em-
berekben, mind a demokrácia,
mind a nevezett személyek hi-
tele tekintetében. Költõi kérdé-
sedre a válaszom: Aszód város
polgármestere Buzás János
független aszódi polgár, aki
több mint négy évtizede él vá-
rosunkban.

Többdolgotcitálsznagynyil-
vánosság elé, amelyet

Tom-blog elnevezésû
honlapjáról veszel. Egy felelõ-
sen gondolkodó embernek, kü-
lönösen annak, aki polgármes-
teri ambíciókat melenget kebe-
lében, tudnia kell, kellene, hogy
egyblog-szövegnemhiteles for-
rás. Különösen azért nem az,
mert azt a blogot a másik, vere-
séget elszenvedett polgármes-
ter-jelölt írja.ATom-blogminõ-
ségérõl és hitelérõl idézem az
Ügyrendi Bizottság két állás-
foglalását.

Írásban kértem, hogy foglal-
jon állást a bizottság azon blog-
bejegyzések tekintetében,
amelyek közhivatalt viselõ sze-
mélyemet, álláspontjaimat –
nem a jobbító kritika céljából –
nagy nyilvánosság elõtt, több-
ször nem a valóságnak megfe-
lelõen említik. Íme az állásfog-
lalás:

Ki valóban Aszód polgármes-
tere?”

Kovács
Tamás

„Az Ügyrendi Bizottság fel-
hívja az önkormányzati képvi-
selõk (esetünkben kitüntetetten
Kovács Tamás) figyelmét, hogy
tartózkodjanak valótlan ada-
tokésmégnemkellõenelõkészí-
tett bizottsági anyagok közlésé-
tõl, valamint a becsület és jó
hírnév csorbítására alkalmas
vélemények nagy nyilvánosság
elõtt történõ közlésétõl. A véle-
ménykülönbségeknek helye
van, de az legyen a történések-
nek, (testületi, bizottsági dönté-
seknek, javaslatoknak) megfe-
lelõen, pontosan és tárgyszerû-
enközölve.”

(folytatása12.oldalon)

Baráti nyílt levél
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Baráti nyílt levél
(folytatása11.oldalról)

Kovács Tamás Tom-blogjá-
nak 2007. március 4. beírásával
kapcsolatban miután több
bejelentésérkezett ismegfogal-
maztavéleményétabizottság.

Kovács Tamás ugyanis nagy
nyilvánosság elé tárta a zárt
ülés nyilvánosságra nem hoz-
ható tételeit, ráadásul azt sem
a valóságnak megfelelõen.
Tudvalevõ, Kovács Tamás
nyolcévigalpolgármestervolt.

Kedves Pista! Olyan dolgo-
kat viszel tovább, s tárod még
nagyobbnyilvánosságelé,ame-
lyek nyilvánosságra hozatala
törvénybe ütközik! Amennyi-
ben a jobbító szándék a célod, s
nem egyes emberek lejáratása,
akkor a hírt a hiteles forrásból
kell merítened, nevezetesen a
jegyzõkönyvekbõl, határoza-
tokból, de kérhetsz a címzetes
fõjegyzõ asszonytól is fölvilágo-
sítást, ha nem értesz valamit.
Ha pedig kritikát fogalmazol
meg, az

-elve alapján, hogy te ma-
gad is védve légy, járd körül a
bonckés alá vont dolgokat! Elõ-
zõ levelemben már céloztam
erre: „

Nehéz szó nélkül elmenni a
következõ kijelentéseid mellett
is. A kijelentéseid tartalmi ré-
szével nem kívánok foglalkoz-

„Az Ügyrendi Bizottság fel-
hívja az önkormányzati képvi-
selõk figyelmét, hogy zárt ülés
anyaga (szavazatok bemutatá-
sastb.)nekerüljönki egyoldalú
információkkal a nyilvánosság
elé, figyelemmel az 1990. évi
LXV.tv.-re.”

„Audiatur et altera
pars”

A kizárólagos gondolko-
dáson alapuló világképekben a
gondolkodás struktúrái egy-
mással a cél érdekében fölcse-
rélhetõk. Ez pedig azt jelenti,
hogy a kívánt vélemény nem
kialakul a gondolatok egymás-
ra hatásának következtében,
hanemavéleménytaszükséges,
alaposan megválogatott érvek-
kel utólag támasztják alá. A
véleményt cáfoló érvek tudatos
kihagyása mellett. Ez a gondol-
kodás, véleményalkotó mód, vi-
láglátás a Kádár-rendszer
egyiklegtovábbélõhagyatéka.”

ni, azok hosszabb, szakmai
írást igényelnek. A késõbbiek-
ben, miután idõszerûvé vál-
nak,külön-különírokróluk.

Meggyõzõdésem, hogy a
választások óta a város veze-
tése nem játszott ki senkit. Aki
ezt állítja, az sorolja föl a ténye-
ket is! Így ez a kijelentés becsü-
letsértõ, amelyet súlyosbít,
hogy a nevezettet közmegbíza-
tásának elvégzésével kapcso-
latban sérted, s teszed ezt nagy
nyilvánosságelõtt.

A
.

Felelõs ember a sajtóban meg-
alapozatlanul, a téma beható
ismerete nélkül, egyoldalúan
beállítva a problémát, „kivég-
zésrõl”nemír!

(Podmaniczky
Napok)

Milyen
hírek szerint? Talán ezt is a
Tom-blogban olvastad? A mér-
tékadó, hiteles lapokat, cikke-
ket az különbözteti meg a bul-
vártól, az értéktelentõl, hogy
megnevezik a hír forrását.
Nem lebegtetnek, hanem
konkrétak. Nem vehetõ komo-
lyan olyan ember, aki a sajtó-
bancsakúgyáltalábanír.

Mely képviselõkrõl írsz? Kik
nem sejtik a munka nagyság-
rendjét? Miért nem nevezed
meg azokat, akikrõl beszélsz.
Ezígyteljesenkomolytalan!

Azülésekmilyenségét, azárt
ülés, nyílt ülés kérdését tör-
vény szabályozza, nem polgár-
mesteri, képviselõi hatáskör.

„…az egy szavazat miatt »ki-
sebbségben« maradt százak
megbízásából is, akik velem
együtt kijátszott, megfonnyasz-
tott lélekkel figyelik Polgár-
mester urunknak az elmúlt
száz napban látott gyötrõdé-
sét...”

„Kossuth Lajos utcai pla-
tánfák erõszakos kivégzésérõl”

„A hírek szerint az Önök
programját

5-7 milliós Önkor-
mányzati költségvetésbõl kí-
vánják megvalósítani.”

„Sértõ, ahogy egy-kettõ kép-
viselõ... Én úgy tudom és biztos
vagyok benne, hogy ezek a kép-
viselõk azt sem sejtik, mit igé-
nyel ekkora nagyszabású ren-
dezvény elõkészítése de kriti-
zálni azt már megtanulták.”

–
–

Ezen túl, amennyiben a napi-
rendipontbanérintettszemély,
képviselõ zárt ülést kér, azt el
kell rendelni. Ezt mindenki,
aki egy picit is ért a helyi poli-
tikához, képviselõi, polgármes-
teri ambíciói vannak, tudja,
azaz tudnia kellene. Te 2006-
banpolgármester-jelöltvoltál.

Kedves Pista! Kezdettõl
fogva tudtad, mert leírtam ne-

ked, hogy én Buzás Jánost tá-
mogattam polgármester-jelölt-
ként. Azt is leírtam, hogy a
három jelölt közül – Jánoson
kívül – veled is együtt tudtam
volna dolgozni, ha a város pol-
gárai téged választottak volna
polgármesternek. Nem így
történt. Azonban jelen és ko-
rábban közölt cikkeid elbizony-
talanítottak.

alpolgármester
AsztalosTamás

(
megszûnne a sablonos

válasz: Elektronikus
levélben lehetne értesíteni a
szülõt a mulasztásokról, a ma-
gaviseletrõl, s egyáltalán: vir-
tuális kapcsolat köttetne szülõ
és pedagógus között, mivel a
mai rohanó világban erre sze-
mélyesen elég nehéz idõt sza-
kítani.

Most látom egy-két ember
arcát, ahogy olvassa:

Nem, nem!

Havi kis összeg befizetésével,
ha van rá igényünk, tudnánk
fedezni ennek a költségeit.
Összefogás kérdése az egész.
Országunkban és pl. az USA-
ban ez már számos helyen mû-
ködikésbevált.

Szerintem megérné foglal-
kozni az ötlettel: legyünk mi is
egy fejlõdõ város lakói és áldoz-
zunk gyermekeink testi-lelki
egészségért s nem utolsósor-
ban azért, hogy cégünk, mun-
kahelyünk aktív dolgozói
lehessünk.

Ez nem álom! Összefogással
megvalósítható. Csak rajtunk
múlik.

A következõ napokban kér-
dõíveket helyezek el a bölcsõ-
dében, az óvodában és az isko-
lában. A kérdõív egyszerû fel-
mérésre szolgál, hogy lenne-e
erre igény? Amennyiben meg-
felelõ számú aláírás gyûlik ösz-
sze, érdemes komolyan foglal-
kozni a dologgal, s elõrelépést
tehetünkazügyben.

Mi volt ma az iskolában, kin-
csem?)

–

Semmi...

Ja, me-
gint az önkormányzat pénzébõl
muzsikálni. Ne-
künk, szülõknek kell összefog-
ni, ha ezt életre akarjuk hívni.

A.H.

XXI.századi
fejlõdés

TiszteltSzülõtársaim!

Biztos mindenki ismeri azt
az érzést, amikor elválik cse-
metéjétõl a bölcsõdében, az
óvodában, vagy amikor gyer-
mekünk az elsõ osztályt kezdi.
Bekísérjükésaprócska,kétség-
beesett, könnyel áztatott arcá-
ra csókot nyomunk, ellátjuk jó
tanáccsal, összeszedjük a lelki
erõnket, sarkon fordulunk és

sie-
tõsenmunkába, indulunk.

A csomó sajnos egész nap ott
ül, lappang. Egész addig, míg
újra nem öleljük magunkhoz
gyermekünket. S valljuk be
õszintén, ez néha munkánk
rovására megy, mivel a gondo-
lataink elkalandoznak: vajon
mit is csinál? Sír, jól érzi magát,
mivanvele?

A XXI. században élünk, a
technikai fejlõdés óriási a régi
idõkhöz képest. Miért is ne
használnánk ki?! Az ötlet a kö-
vetkezõ:
biztosítani intézményeinkben.

– kérdezhe-
tik. Annyi, hogy ez számtalan
lehetõséget biztosít. Pl.

webkamerával a bölcsõ-
détésazóvodát,hogybármikor
gyermekünkre nézhessünk.
Egy láthatjuk csemetén-
ket, s utána nyugodtan folytat-
hatjukamunkát. Ígyhamarel-
illan az idõ a viszontlátásig.
Természetesen jogi keretek kö-
zött, az ott dolgozók beleegye-
zésével.

De az iskola is nagy hasznát
tudná venni. Pl. kérdésünkre

csomóval a gyomrunkban

felsze-
relni

internet-hozzáférést

Mi ebben az ötlet?

katt,
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Már 3.999.000.- Ft-tól, akár 0.- Ft befizetésével!Már 3.999.000.- Ft-tól, akár 0.- Ft befizetésével!
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A vegyes nyelvi környezet hatásai

Egy kis nyelvelés

Egy 87 évvel ezelõtti politikai
döntés következtében magyar
anyanyelvû honfitársaink je-
lentõs része – milliós nagyság-
rendekrõl van szó – egy majd
ezer éven át létezõ ország hatá-
rain kívül találta magát. Ne-
vezzük néven a gyermeket: a
Párizs melletti Trianon palotá-
ban elfogadott döntés többmil-
lió magyart szakított el hazájá-
tól, s egy tollvonással másik or-
szágállampolgárávátetteõket.

Ezek az emberek nem csak
másik állam polgárai lettek,
hanem egy másik kultúra
„fennhatósága” alá is kerültek.
Magyarságtudatuk mellett
nyelvüket is meg kellett õriz-
niük, s ezt sokszor „ellenszél-
ben”, akaratukkal és szándé-
kukkal ellentétes politikai
nyomásalatt.

Sokan sokáig csorbítatlanul
megtartották magyarságtuda-
tukat és nyelvüket-kultúráju-
kat, de az idõk múlásával – kü-
lönösen ott, ahol a mindenna-
pokpolitikainyomásanemvolt
nagyon nagy – lassan belenõt-
tek az ottani társadalomba.
Korábbielhatározásukat felad-
va a többségi állam iskolájába
iratkoztak, íratták be gyerme-
küket, majd létrejöttek a ve-
gyesházasságok,amelyekben–
ahogyan az egyházi vegyes há-
zasságokban szokás volt – a ki-
sebbségi helyzetben levõ ma-
gyar fél „reverzálist” adott a
többségi nemzethez tartozó
házastárs javára. S innentõl
kezdveanyelviegymásrahatás
isfelgyorsult.

Szlovákiában élõ barátom
párévvelezelõttmeglátogatott.
Nyár közepe volt, de az évszak-
hoz képest rendkívül hûvös
voltaz idõ.Énrövidujjú ingben
voltam, õ valamivel melegebb
öltözékben. Végigsétáltunk a
fõutcán, nézelõdtünk. Egyszer
csak megszólalt a barátom: –
Tóni,nincshideged?

Aki anno orosz nyelvet ta-
nult–netalánmégemlékszikis
rá –, tudja, hogy az oroszban a

és a kije-
lentés ugyanazzal a nyelvtani
szerkezettel fejezhetõ ki. Így
van ez a szlovákban is. És a

kifejezés ana-
lógiájára a kér-
dést tette felabarátom,amikor
azt kellett volna kérdeznie:

Pedig a barátom
még magyar iskolába járt, de
szlovák a felesége, és otthon
szlovákulbeszélnek.

Felesége – szlovák szárma-
zása és identitása ellenére –
szívesen beszél magyarul is, ha
szükséges. Gyakorlatilag min-
dent megért, itt-ott azonban
gondjai vannak akkor, ha élõ-
szóban kell valakivel megértet-
nie magát. Nem mindig találja
meg a pontos kifejezést. Ami-
kor ilyen gondjai nincsenek,
idõnként akkor is észrevehetõ,
hogy nem magyar az anya-
nyelve. Ha megérkezésünkkor
õ nyitott ajtót, nagyon kedve-
sen invitált bennünket a laká-
sukba való belépésre a követ-
kezõ szavakkal:

Nyilvánvalóan nem
érezte, hogy a magyar nyelv lo-
gikájából eredõen az invitálás-
nak így kellett volna hango-
znia: .

A barátom öccse középisko-
lás éveit már szlovák iskolában
töltötte. Ez az írásjelhaszná-
latukonmegis látszott.Amikor
egyszer, még a szülõi házban
kerestük fel õket, ahol gyer-
mekéveiket töltötték, az udva-
ron található, fából összetákolt
nyúlketrec oldalán az alábbi
felirat ékeskedett:
Az is és a is a szlovák
helyesírásnak megfelelõ mel-
lékjeles -sel írva...

S ehhez már csak hab a tor-
tán a következõ történet: A
rendszerváltozás idõszakának
szovjet nagykövete – a neve

melegem van fázom

nincs meleged?

nincs hideged?

Nem fázol?

„Tessék be-

menni!”

„Tessékbejönni!”

„Isti fuser!”.

Isti fuser

s

már nem jut eszembe – egykor
hazánkban tanult. Ennélfogva
jól tudott magyarul. Amikor
már lehetett kényes kérdése-
ket feltenni diplomáciai körök-
ben is 1956-tal kapcsolatban,
az egyik újságíró megkérdezte
tõle, mit tud 1956-ról. A válasza
az volt: hallott róla, hogy ’56-
ban leverték a felállókat. Ugya-
nis az orosz nyelvben a feláll
(pl. székrõl, iskolapadból)
ugyanazzal az igével fejezhetõ
ki, mint a felkel (pl. ágyból). Így
lettek a nagykövet megfogal-
mazásában bõl !felkelõk felállók

-g-l

...mégis mekkora különbség

Csak egy kötõjel...

Az aszódi önkormányzat számos települést megelõ-

zött abban, hogy a törvényi elõírásoknak megfelelõen,

de mindenekelõtt a mozgásukban korlátozott polgárok

ügyintézésének elõsegítése érdekében biztosította a

Városháza földszinti irodáinak akadálymentes meg-

közelítését. Ennek ismeretében talán kukacoskodás-

naktûnikakövetkezõnéhánysor...

-hiszi-

...,mégis lapunk címûrovatáhozkívánkozott
az alábbi két fotó. Szerzõnk korábbi írásai egyikében foglalko-
zott már hasonló esetekkel (pl. ), amikor egyes kife-
jezések egy kötõjel hiányában egészen más,
gyakran megmosolyogtató jelentést hordoznak (mint ebben az
esetbenis).

Az elsõ fotó a Városháza fõ-
bejáratán elhelyezett tábláról
készült, a második fotó pedig
annak cáfolata vagyis a hátsó
bejárat egészségi állapota
szemlátomástkielégítõ...

Egykisnyelvelés

beteg hûtõ

–

–

„ ”

–

különírva vagy

Lapzárta

után...
...ért véget a Petõfi Sándor

Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskola és Kollégium ha-
gyományos, Petõfi Napok címû
rendezvénysorozata.

A középiskola most az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi
Verseny döntõjének házigazda
szerepére készül.
mûszaki igazgatóhelyettes el-
mondta: április 16-17-én közel
negyven versenyzõt és ugyan-
ennyikísérõtvárnakAszódra.

Az errõl tartott tájékoztató-
ról következõ számunkban ol-
vashatnakrészletesebben.

Sáhó Béla

n



2007. március 5. napján megnyílt a

Elérhetõségeink:
Tel./fax:
Mobil:

e-mail:

Ügyfélfogadási idõ:

2194 Tura, Köztársaság utca 10.

Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

Szombat:

Az Iroda a polgári jog, a társasági jog
és a munkajog minden területén

vállal megbízást jogi tanácsadásra,
okiratszerkesztésre, valamint

a bíróságok és hatóságok elõtti
jogi képviseletre.

28-469-030
30-436-55-22

drpaksi.ferenc@freemail.hu

9:15 – 12:30 és 13:30 – 18:00
9:30 – 13:00

DR. PAKSI
ÜGYVÉDI IRODA

A gödöllõi BB Autósiskola Kft.

akkreditált felnõttképzési intézmény
(www.bbmaganautosiskola.hu)

AZ ASZÓDI PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN KATEGÓRIÁKBANM, A, B, B+E, C, C+E

Elõzetes érdeklõdés a 06-20-981-8886 telefonszámon.

Elméleti oktatás érthetõ számítógépes technikával

Típusválasztási lehetõség:

JK, Rutin M forgalmi vizsga

Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot

Gyors, korrekt lebonyolítás!

és Aszódon

SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!

PLH-0021
Akkreditációs lajstromszám: 0758

GÉPJÁRMÛVEZETÕ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

A JELENTKEZÉS IDÕPONTJA: 2007. március 27-én 15 órakor
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Megnyílt!

Aszód, Podmaniczky u. 28.
(az Evangélikus Gimnázium mögött)

Tel.: 06 30 274 2396

nõi

kondicionálóterem

szauna

solarium

lézeres

hajgyógyászat



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

16

a 31. körzeti Petõfi szavalóversenyen

Aszódi sikerek

2007. MÁRCIUS

31. alkalommal rendezték
meg a körzeti Petõfi szavaló-
versenyt,aminekezúttalaMû-
velõdés Háza adott otthont. A
versenyt hagyományosan meg-
elõzte a Petõfi Múzeum falán
lévõ emléktábla megkoszorú-
zása. Az indulókat

alpolgármester, az in-
tézmény igazgatója köszön-
tötte, majd elmesélte nekik,
hogyan is jött létre az egykori
iskola, amelynek Petõfi Sándor
kisdiákjavolt.

Idén 25 tanuló mérte össze
tudását, a korosztályának
megfelelõen három kategóriá-
ba sorolva. A elõ-
adómûvész elnökletével mûkö-
dõ zsûri az értékelés során ki-
emelte a valamennyi verseny-
zõre jellemzõ magabiztos szö-
vegtudást és azt, hogy ezúttal a
versválasztások is megfelelõ-
nekbizonyultak.

Asztalos

Tamás

Patka Heléna

Végeredmény:

I.kategória(alsótagozat):

II.kategória(felsõtagozat):

III.kategória(középiskola):

1. 2. (mind-
ketten a Csengey Gusztáv Ál-
talános Iskola tanulói) 3.

(Német Nemzetiségi
ÁltalánosIskola,Iklad).

1. 2.
3. (mind-

hárman az aszódi Evangélikus
Gimnáziumtanulói)

1. (Petõfi S.
Gimn., Gépészeti Szki és Koll.,
Aszód) 2. (Bajza
József Gimn. és Szki, Hatvan)
3. (Evangélikus
Gimnázium,Aszód)

Petre Alíz Zsély Alíz

Ecker

Olivér

Tóth Zs. Fanni Beély Bog-

lárka, Tóth Bianka

Molnár László

Nagy Júlia

Kiss Máté

Minden szülõ ötletes jelmez-
be öltöztette a gyermekét, a
gondozónõk pedig bohócjel-
mezbe bújtak. A farsangi mu-
latság végén finom ebéd és tú-
rós fánk várta a gyermekeket.
Szülõi ötlet volt, hogy

legyen! A kisorsolt játékokat
a gyermekek hazainduláskor
húzták ki és vették kezükbe
nagy örömmel. Mivel az ado-
mányok között ruhanemû is
volt, azt a gondozó nénik a rá-
szoruló gyermekek között osz-
tották szét. Aszódi kereskedõk
és vállalkozók adományoztak a
bölcsõdés kicsiknek, hogy örö-
met szerezzenek nekik. (Itt
szeretné az aszódi Bölcsõde ve-
zetõsége, a gondozó nénik és a
gyermekek megköszönni, hogy
segítettek, és színessé és emlé-
kezetessé varázsolták a febru-
ár21-ibölcsõdésfarsangot.)

Ez a rendezvény is bizonyí-
téka annak, hogy összefogás-
sal, csapatmunkával milyen si-
keres módon lehet együttmû-
ködniagyermekekérdekében.

Minimax
játékbolt, Napsugár Illatszer,
LucaButik,MóniFotó,Rivalux
Aszód Kft., Tellér Zoltánné/
Fornetti, Peta játék-ajándék,
Orvos Kata zöldség-gyümölcs
boltja. Nagyon szépen köszön-
jükadományaikat!

tombola
is

Adományozók:

A.H.

Rendhagyó vígasság

a Bölcsõdében

Már a bölcsõdés gyermek is
érzi, hogy ez a nap nem olyan
volt, mint a többi! Bár ebben a
korban az állandóság a bizton-
ság–mégisezakis felbolydulás
inkább a jó kedvet fokozta, és
nemfélelmetkeltett.

Farsangi elõzetesként mind
a két csoportban a nagy vígas-
ság elõtt néhány nappal zenés,
táncos délelõttöt tartottunk.
Csakígy,maskaranélkül.

szülõ hegedû-
jével kápráztatta el a gyerme-
keket. Közéjük guggolva is-
mert gyermekdalokat szólal-
tattunk meg, amit többször is
visszatapsoltak.
szülei csángó népviseletbe öl-
tözvebemutattákakecske-ésa
medvetáncoltatás népi hagyo-
mányát. A gyermekek kipró-
bálhatták a népi ritmushang-
szereket (tökcsöngõ, csattogta-
tó, török és bolgár dob). Napo-
kig átjárta a gyermekeket az
újszerû zenei élmény, a jó han-
gulat.

Néhány napra rá jelmezbe
bújva folytatódott a farsangi
ünnepség. Ezen a napon

volt a vendégünk (bár õ
már nem is vendég nálunk).
Gitárját pengetésre is átenged-
te a kíváncsi gyermekeknek.
Még a néhány napja zokogva
érkezett új kisfiú is táncra ke-
rekedett.

Bóka Borbála

Farkas Gábor

Bandi

bácsi
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Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód

Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,

06-20-386-6383

G

G

G

G

G

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

Nyitvatartás: H-P 8-17, Szo: 8-12

Márciusban
minden madarunk

10 % kedvezménnyel
kapható!

Ez is siker!
2006. október 1-tõl 2007.

március 8-ig egy alapfokú
számítástechnikai tanfo-
lyam részesei voltunk a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában. A „XXI. Század
Iskolája” címû pályázat
által berendezett nagyon
korszerû, új számítógépek-
kel fölszerelt oktatóterem-
bentanulhattunk.

Ez idõ alatt sok élményben
és tapasztalatban volt részünk.
A tanfolyamon résztvevõk szá-
ma 13 fõ volt, melyen a bölcsõ-
dei dolgozók, illetve a városban
élõ gyes-en lévõk és munka-
nélküliekvettekrészt.

Atanfolyamot
tanár úr tartotta. Jó hangula-
tú, jó humorú, kedves taná-
runk erejét és idejét nem kí-
mélve tanította kis csoportun-

KovácsFerenc

kat, türelemmel és megértés-
sel. A teljesen kezdõ csoport
számára a számítógép bekap-
csolása is gondot jelentett.
Tudásunk fokozatosan gyara-
podott, ami lelkesedéssel és
örömmel töltött el bennünket.
Oly rég ültem iskolapadba,
hogy várva vártam a csütörtök
estéket, ahol olykor

diákélményeim. Egy-
másra utalva, egymást segítve
tanultunk óráról-órára; min-
denki igyekezett rendszeresen
részt venni az oktatáson. Isko-
lán kívül is segítettük egymást
a lecke megoldásában. Meghitt
kis közösséggé formálódtunk a
közös tanulás, és a közös vizsga
során. Kár, hogy végetért, de
ezek után a szövegszerkesztés
már nem fog gondot okozni!
Nekem nagyszerû élmény volt
részt venni ezen a tanfolya-
mon, és számomra ismeretlen
emberekkelmegismerkedni.

megeleve-
nedtek

A sikeres záró dolgozatunk
az oklevél átvételével és a han-
gulatunkat továbbfokozópezs-
gõbontással ért véget.

igazgatónõelmond-
ta: mi vagyunk az új, korszerû
tanteremelsõvégzõsdiákjai.

Köszönetet mondunk az is-
kola vezetésének, hogy lehetõ-
séget biztosított a tanfolyam-
hoz. Tisztelettel és szeretettel
köszönjükKovácsFerenc taná-
runkfáradhatatlanmunkáját.

Min-
denki izgatottan várta, hogy
elkezdõdjön az, ami eddig eb-
ben az osztályban nem volt, s

Ácsné
TóthBeáta

BaráthSándorné

Február 26. 14 óra.

Angolul,
nyíltan
Bemutató óra

a Csengey Iskolában

számomra is új.
angoltanár és a 6.z osztály nyílt
angol órát tartottak a tanárok-
nak és nekünk, szülõknek. A
tanárnõ és a gyerekek izgalmá-
ból semmit sem lehetett észre-
venni.

A hetes jelentett, majd 45
percen keresztül csak angol
szavakat, mondatokat, párbe-
szédeket hallottunk. Azt hi-
szem, a többi ott lévõ szülõ és a
magam nevében is mondha-
tom, hogy nagy elõrelépés ez
gyermekeinkszámára.

Örömmel írom le, hogy sok
negatív hír ellenére látszik,
hogy jó dolog több is mûködik a
Csengey Iskolában! Szeretnék
köszönetet mondani Malina
Juditnak, a 6.z osztálynak és
Ácsné Tóth Beátának, hogy le-
hetõséget kaptunk egy ilyen
óramegtekintésére.

szülõ

Malina Judit

NémethImréné
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Sok kicsi sokra megy...
De a kicsi lehetne még több!

2007. MÁRCIUS

Az Aszód
Ifjúságért
Alapítvány
pályázati
felhívása

A Pyrus-Rumpold Környe-
zetvédõ Szolgáltató Rt. által
létrehozott és fenntartott Ifjú-
ságért Alapítvány pályázat út-
ján kívánja szétosztani a 2006.
évben a személyi jövedelemadó
1%-ából befolyt összeget és a
fenntartóévestámogatását.

az ifjú-
ság kulturális hagyományai-
nak ápolása, az idõskor karita-
tív jellegû segítõ programjai az
ifjúság bevonásával, a környe-
zetvédelemtámogatása.

A keretösszeg szétosztására
pályázatot írunk ki az alábbi
témakörökben:

Önte-
vékeny csoportok környezet-
szépítõ és -védõ tevékenysé-
génektámogatása.

(nép-
zenei, népi játékok, szokások)
ápolását, felkutatását célzó
programok,rendezvények.

támogatása. Helyi sza-
badidõs programok, táborok
anyagisegítése.

A kiírásnak megfelelõ pályá-
zatokat egyének és kollektívák
adhatjákbe

címzéssel, két példányban.
Pályázni a pályázati ûrlapon
lehet. Az ûrlap beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán, a Városi Bölcsõdében és
aVárosiKönyvtárban.

A pályázat beadási határ-
ideje

Azalapítványcélja

Környezetvédelem.

Helyi hagyományok

Közösségteremtõ prog-
ramok

Sportrendezvények, ver-
senyek.

PolgármesteriHivatal
AszódIfjúságért

Alapítvány2170Aszód,
Szabadságtér9.

2007.április.13.

Azalapítványkuratóriuma

Az aszódi Kistérségi Gondo-
zási Központ (Petõfi S. u. 6/a)

a tér-
séghez tartozó települések
(Aszód, Bag, Iklad, Domony,
Kartal, Verseg, Hévízgyörk,
Galgahévíz, Tura, Zsámbok,
Vácszentlászló) .

ingyenes jogi tanács-

ingyenes jogi és pszicholó-
giai tanácsadást nyújt

Minden második héten,
csütörtökön 15-17 óra
között

lakosainak

l

Gondozási Központ: ingyenes
jogi és pszichológiai tanácsadás

adás, elsõsorbancsaládiproblé-
mákat érintõ ügyekben (pl.:
válás, gyermekelhelyezés, va-
gyonmegosztás, kapcsolattar-
tás)

ingyenesfelnõtt
pszichológiai tanácsadás (pl.:
válás, párkapcsolati zavar,

Képviseletet nem biztosít,

csak jogi tanácsadást, és irat-

szerkesztésheznyújtsegítséget.

lMinden csütörtökön 16-
18óraközött

gyermeknevelési problémák,
pszichés támogatás, lelki vál-
ság,krízishelyzet)

A szolgáltatások igénybevé-
tele

történik, a 06 28/400-
103-as telefonszámon vagy sze-
mélyesen a fenti címen illetve a
települések gyermekjóléti és
családsegítõszolgálatainál.

elõzetes bejelentkezés
alapján

Kistérségi
GondozásiKözpont

Az APEH weboldalán közzé-
tett adatok szerint az Aszódi
Kistérségben mûködõ civil
szervezetek évente átlagosan 8
és félmillió forintot kapnak az
adózók által felajánlott 1 %-
okból. Ebbõl a pénzbõl valósul-
hatnak meg közösségi progra-
mok, születhetnek kiadvá-
nyok, készülhetnek játszóte-
rek: a sort bõven lehetne foly-
tatni. Szép és hasznos megnyil-
vánulása ez a jövedelemmel
rendelkezõk felelõsségválla-
lásának.

Ám gondolták volna, kedves
Olvasók, hogy ha a kistérség
minden adózó munkavállalója
nyilatkozna az 1 %-ról, akkor a
fentemlítettösszegelérhetnéa
47 millióforintot?

A felmérések szerint jelenleg

emellett igen jelentõs a nyilat-
kozatot hibásan beadók ará-
nya. A pénz ilyen esetben –
illetve nem nyilatkozás esetén
– a nagy közös kasszába áram-
lik. Pedig a különbözetre nagy
szüksége lennecivil szervezete-
inknek is, hogy megvalósíthas-
sák elképzeléseiket, a kistér-
ségbenélõketszolgálvaezzel.

Nekik szeretnénk segíteni
most induló kampányunkkal.

az adót bevallók alig több, mint

50 %-a rendelkezik az 1 %-ról,

Azt tûztük ki célul, hogy a kis-
térségbe befolyó ajánlás 20 %-
kal növekedjen. Ehhez „csu-
pán”háromdologszükséges:

Az eddig nem nyilatkozók
figyelmét fel kell hívni, hogy
tegyenekajánlást, segítsékcivil
szervezeteinket!

Csökkenteni kell a hibásan
nyilatkozókszámát!

Növelni kell az 1 %-ot érvé-
nyesen elfogadni képes szerve-
zetekszámát!

Ennek érdekében szeret-
nénkazúgynevezett

megjelentetni,
amelyazAszódiKistérségvala-
mennyi civil szervezetérõl szol-

+

+

+

CivilKlub

Kiadványt

gálna adatokkal. Terveink sze-
rint ez minden esztendõben ki-
adásra kerül majd az éppen ak-
tuálisévesadatokkal.

Természetesen alap nyilván-
tartással rendelkezünk. Ahhoz
azonban, hogy ez pontos és tel-
jes legyen, várjuk a kistérség
valamennyi civil szervezetének
jelentkezését, érdeklõdését az
alábbielérhetõségeken:

06-20-974-3040;28/402-321
e-mail:razos@invitel.hu

06-30-9327-497
e-mail:martong@dunaweb.hu

Köszönjükfigyelmüket!
Tisztelettel:

RáczZoltán

MártonGábor

RáczZoltán

Iskolai
beíratkozás

A Csengey Gusztáv Általá-
nosIskolaIgazgatóságaértesíti
a szülõket, hogy az iskolaköte-
les korba lépõ gyermekek be-
íratására
kerülsor.

Részletes információk az
óvodában és az iskolában ki-
függesztett tájékoztatóban
olvashatók.

április 2-án és 3-án

Volánbusz-
menetrend
módosítás

április 1-tõl

A Volánbusz Zrt. április 1-én
lépteti életbe új menetrendjét.
Az errõl szóló tájékoztató a
Városháza folyosóin található
hirdetõtáblákonolvasható.
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Reggel kell kitenni a limlomot

Április: lomtalanítás

2007. MÁRCIUS

Értesítjük Aszód lakosságát,
hogy április 13-án, pénteken és
április 14-én, szombaton ház-
tartási lomtalanítást tartunk:
április 13-án a Kondoros tér-
Berek út-Baross útvonalától
keletre az Újtelepen és a lakó-
telepen ,másnappedigaváros
nyugatirészén.

Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékot a jelzett napon

–
–

a

reggeli órákban helyezzék ki

hasz-

nálati tárgyakat, autógumit,

akkumulátort

in-
gatlanuk elé. A délután kihe-
lyezett hulladékot illetve a ház-
tartási szemetet nem áll mó-
dunkban elszállítani. A lomta-
lanítás során a háztartásban
keletkezõ és összegyûlt

szállítjukel.

GAMESZ-vezetõ
TolmácsiMiklós

A Polgármesteri Hivatal és a
körzeti állatorvos ezúton érte-
sítik a lakosságot, hogy Aszó-
don az ebek veszettség elleni
kötelezõ védõoltása az alábbi
idõpontokban és helyszíneken
lesz:

Kondorostér

PolgármesteriHivatal

április11.(szerda)14-17óra:

április14.(szombat)8-11óra:

április18.(szerda)14-17óra:

Kondorostér

Azoltásalkalmávalkellmeg-
fizetni az oltási illetéket, az ol-
tóanyag és egyéb anyagok költ-
ségét, .
Az oltáshoz az eb oltási bizo-
nyítványát szíveskedjenek el-
hozni.

Az oltások befejezése után
lehetõség lesz a kutyák tartási
helyén történõ oltására is.
Ebben az esetben az elõbb em-
lített költségek mellett – az elõ-
zõ évhez hasonlóan –

A veszettség köz- és állat-
egészségügyi jelentõsége miatt
mindenkutyaoltásakötelezõ.

közetiállatorvos

2.400,- Ft-ot ebenként

Dr.NémethMihály

kiszál-

lásiköltségetkellfizetni.

Külön kiszállási díjért otthon is

Kötelezõ eboltás

Ingyen kifestették a Tüdõgondozót

Köszönet a Fiúnevelõ Intézetnek

Az Aszódi Tüdõgondozó va-
lamennyi munkatársa nevé-
ben köszönöm az Aszódi Fiú-
nevelõ Intézetnek, hogy idõt,
pénzt és fáradságot nem kí-
mélve komoly munkát végzett
intézményünkben. Ennek
során Tüdõgondozó Intéze-

tünk belülrõl megújult, így
tisztán és takarosan fogadhat-
jukbetegeinket.

Ezt a felajánlást példamuta-
tónakéskövetendõnektartjuk,
és felhívja a figyelmet arra,
hogy még a mai idõkben is van-

nak olyanok, akik áldoznak
saját közösségük, környezetük
épülésére.

Hálásköszönettel

intézetvezetõfõorvos
Dr.SimorjayZsuzsa



Nyitvatartás:

hétfõ, szerda: 9.00-18.00

kedd, csütörtök: 14.15-18.00

péntek: 9.00-19.00

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

Aszód, Érdy J. u. 21.
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Mégis a ruha teszi az embert?

giscsak igaz
az is, hogy

Tartalom
és forma összetar-
toznak.

Nem tartom lehetetlennek,
hogy ez a könnyedebb, lazább
öltözködés a templomi alkal-
makkal kapcsolatban azzal
összefüggésbenalakultki,hogy
kevésbé volt feltûnõ, s az el-
múlt évtizedekben a templom-
ba járó emberek egy része egy-
féle „álarcként” viselte ezt az
„akárhol járhattam vasárnap
reggel” fantázianévre igényt
tarthatóöltözködést.

Sokan mondják azt is, hogy
Pedig

minden bizonnyal
ez sem igaz. Bizony hogy

kell a jó bornak is a hírverés,
mert ha a név nem forog, a
vásárlók el fogják felejteni a
legjobbtermékeketis.

Nem járhatunk úgy az öltöz-
ködéssel, mint a sajtóban mára
már sokak számára természe-
tes a hír igazságtartalmának a
megítélése kapcsán: nem az a
hír igaz, ami valóban igazság-
tartalommal bír, hanem az,
amit sokszor írnak és mon-
danak.

a

külsõ megjele-

nés valamiféle

belsõ állapotot is

tükröz.

a

jó bornak nem kell cégér.

ad abszur-

dum

-Prospero-

Írásomhoz az apropót egy
kedves karácsonyi ajándék
adta. Egyik gyermekünktõl
olyan ajándékot kaptunk –
közismert az ajándékvásárlás
nehézsége és dilemmája az
ilyen jeles alkalmakkor –, ame-
lyet nem lehet megenni, félre-
tenni, félig megnézni, s majd
valamikor újra kézbe venni:

kaptunk az
Erkel Színház Denevér-elõ-
adására.

Ezt a darabot köztudottan
csak Szilveszter táján játsszák
a színházak, de akkor pár na-
pon keresztül egymás után. A
miajándékunkdecember30-ra
szólt.

Az ajándéknak örültünk,
mert bár többször láttuk már
Johann Strauss Denevér címû
nagyoperettjét, színházban
márigencsakrégen.Mindössze
egyetlen aggályom volt: inter-
neten meg akartam nézni a
szereposztást, amit végül nem
találtam meg, viszont azt az
információt találtam, hogy
mindhárom este német nyelvû
elõadás lesz. A „Bitte schön”-
önésa„Dankeschön”-önkívül
mást nem nagyon értek néme-
tül, de aztán az elõadás során
megbizonyosodtam arról, hogy
a német nagyon hasonlít a

magyarra, mert –
– az elsõ

szótól az
utolsóig

színházjegyeket

lássunk

csodát!

mindent értettem. A kedves
olvasó bizonyára azonnal kita-
lálta, hogy minden híresztelés
ellenére magyar nyelvû elõ-
adástláthattunk.

Mégpedig kitûnõ elõadást! S
ami nem utolsó: csodaszép
díszletekkel.Amikoramásodik
felvonás elején felment a füg-
göny – a mûnek ez a része

herceg palotájában
játszódik – a közönség percekig
tapsolt a gyönyörû színpad-
képnek.

No de nem errõl akarok írni!
Hanem arról, hogy a környezet
és az alkalom kötelez. A külsõ-
ségeiben is gyönyörûen meg-
rendezett elõadáshoz illõ mó-
don öltözött fel a közönség túl-
nyomó többsége, de megdöb-
bentõ és kiábrándító volt, hogy
a közönség egy kis hányada –
kb. a jelenlévõk tíz százaléka –
oly módon volt felöltözve, aho-
gyan az ember akkor öltözik
fel, amikor a szomszédba megy
át megkérdezni vagy kölcsön-
kérni valamit, vagy a boltba
szalad le valamiért, mert az
elõzõ vásárlási körbõl valami
kimaradt.

Számomra a színház olyan,
mint a templom: készülök rá,
hogy elmegyek, s a készülõdé-
sem része az is, hogy rákészü-
lök lelkileg is az eseményre. Ki-
csinosítom egy kicsit a lelke-
met, s ehhez igazítom a külsõ-
met is. Vagyis igyekszem ele-
gánsan, az alkalomhoz és a
helyhez illõen felöltözve megje-
lenni. Valahogy jobban érzem
magamabõrömben.

Ugyanígy vagyok a temp-
lommal is. Úgy gondolom,
ha vasárnap – vagy akár
hét közben is – elme-
gyünk templomba, illik
egy kicsit elegánsabban
felöltözni, mintha csak
egyszerûen az utcára
mennénk. A népszerû
farmernadrág és a
könnyû, divatos öltö-
zék talán nem temp-

Orlovszki

lombavaló.Igaz,Istennemsze-
mélyválogató. Nem is azért kell
felöltöznünk, hanem magun-
kért, a magunk lelki igényének
ápolásáért.

Megkérdezheti bárki, hogy
az Úr csak akkor fogad el min-
ket, ha szépen fel vagyunk öl-
tözve? Nem, semmiképpen. Ha
történetesen kirándulunk, s
váratlanul úgy adódik, hogy
megtekintjükatelepülés temp-
lomát, elég annyira felöltöz-
nünk, hogy ne legyen illetlen a
templomhoz az öltözékünk. Az
Úr úgy is elfogad minket, nyu-
godtan színe elé járulhatunk.
Amikor viszont mi megyünk
templomba saját elhatározá-
sunkból s elõre megtervezet-
ten, akkor mi fogadjuk el az
Urat, s ennek kifejezéséhez
hozzá tartozik az ünnepélyes
öltözék és az Úr fogadására
felkészített lélekis.

Igen,menjünkbenyugodtan
kirándulásaink alkalmával a
templomba túraöltözékben is,
de amikor mi döntünk úgy,
hogy templomba megyünk,
mert igényünk van rá, tisztel-
jük meg az Urat, hogy a min-
dennapi viseletünknél egy ki-
csit ünnepélyesebben jelenünk
megIstenházában.

Szintemárhallomisazellen-
érvet:

Ez az esetek egy részében
mindenképpen igaz, de a nagy
számok törvénye alapján mé-

Nem a ruha teszi az em-

bert!

2007. MÁRCIUS

Lelki igényünk ápolásáért kell alkalomhoz illõen felöltöznünkLelki igényünk ápolásáért kell alkalomhoz illõen felöltöznünk



Idõpont Helyszín Program

Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma

Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma

Ev.EgyházPetõfiGimnáziuma

Ev.EgyházPetõfiGimnáziuma

EvangélikusEgyház
Petõfi Gimnáziuma

Ev.EgyházPetõfiGimnáziuma

Március 9 - április 9. Petõfi Múzeum Galériája A Képzõmûvészeti Egyetem hallgatóinak tárlata
Március 21. 18.00 Mûvelõdés Háza kisterem Elõadás: Boldogsághormon. Az élet szép.

elõadók:
Március 23. 18.30 Volt Tiszti klub nagyterme Aszódi vendég 1.: Beszélgetõmûsor.
Március 26-27. Csengey Gusztáv Ált. Isk. Kõzettani kiállítás
Március 28. 18.00 Mûvelõdés Háza kisterem Elõadás: Békesség – senki nem veheti el!
Március 29. 16.00 Városháza Képviselõ-testületi ülés
Március 30 - április 1. A Honismereti Szövetség regionális konferenciája

(Kárpát-medence északi régió)
Április 1. Virágvasárnap
Április 1. 13.30, 16.30 Gödöllõ Gödöllõ – Aszód FC labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
Április 2-3. Csengey Gusztáv Ált. Isk. leendõ elsõ osztályosok beíratása
Április 4. 18.00 Mûvelõdés Háza kisterem Elõadás: Gyógyulás bármi áron? Veszélyek…
Április 5. Nagycsütörtök
Április 5-10. Tavaszi szünet az iskolákban
Április 6. Nagypéntek
Április 6. 13-18.00 Városi Könyvtár Kézmûves foglalkozás: húsvéti készülõdés. Tojásfestés.
Április 7. Nagyszombat
Április 8. Húsvétvasárnap
Április 8. 13.30, 16.30 Sportpálya Aszód FC – Hévízgyörk labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
Április 9. Húsvéthétfõ
Április 11. Csengey Gusztáv Ált. Isk. Iskolai ünnepség: A Költészet Napja
Április 11. 18.00 Mûvelõdés Háza kisterem Elõadás: Jó tanácsok az életre! Mindenkinek...
Április 12. 18.00 Mûvelõdés Háza Magyarok Világszövetsége Aszód rendezvénye:

kamaraterem ea:
Április 12. 19.00 A Vécsey Kamarateátrum színielõadása. Arthur Schnitzler:

Casanova hazatérése. Rendezte: Barabás Tamás
Április 13. Petõfi S. Gimn., Szki és Koll. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Április 13. 14-16.00 Városi Könyvtár A Költészet Napja
Április 13. 17.30 Petõfi Múzeum Galéria Lõrincz Ferenc festõmûvész tárlatának megnyitója
Április 14. Galga-völgye Kerékpáros teljesítménytúra 20, 40, 70 km-es távokon.

Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület programja
Április 14. 13.30, 16.30 Sportpálya Aszód FC – Õrbottyán labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)*
Április 15. Isteni Irgalmasság vasárnapja
Április16. Szülõi értekezlet, fogadóóra
Április 16-17. Petõfi S. Gimn., Szki és Koll. az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntõje
Április 19. 16.00 Városháza Képviselõ-testületi ülés
Április19. Diákgála
Április 20. 13-18.00 Városi Könyvtár Kézmûves foglalkozás. Gipszöntés
Április20.17.00,18.00 Feleségek felesége…PatkaHeléna elõadóestje, valamint

Aszódi az címû kötet bemutatója
Április21. Tanári csendes-nap
Április 22. Húsvét 3. Vasárnapja
Április 22. 14.00, 16.00 Szigethalom Szigethalom – Aszód FC labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)
Április 27. 13.-18.00 Városi Könyvtár Rejtvényfejtés
Április 29. Húsvét 4. Vasárnapja
Április 29. 14.00, 16.00 Sportpálya Aszód FC – Dömsöd labdarúgó mérkõzés (ifi, felnõtt)

Kormos Tivadar és Simon László.

Liebmann Katalin.

„Magyarnak lenni büszke gyönyörûség!” Petraskó Tamás

Aszód régi képeslapokon

*Az Aszód FC – Õrbottyán mérkõzés szombatra lett kiírva, de az FC vezetõsége kérte a szövetséget, hogy vasárnap játszhassák le a mérkõzést.
Döntés lapunk megjelenése után várható.

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat
adják le mûvelõdési

és oktatási ügyekért felelõs alpolgármesternek!
Cím: Szabadság tér 9.  E-mail:

A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

és a korábban leadott

programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Asztalos Tamás

tamas.asztalos.aszod@invitel.hu

–
–
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Egyenlítés tizenegyesbõl a Dunaharaszti ellen
Megvan az elsõ pont!

2007. MÁRCIUS

sportsport

Elvárások
TóthJózsef,azAszódFC

elnöke az eredménynek

örült,ugyanakkorbosszús

isvolt.

-Megmondom õszintén,
gyõzelmet vártam. A korán
kapott gól azonban egy ruti-
nosabb csapatot is visszave-
tettvolna.Tudom,hogya játé-
kosok nagyon készültek a
mérkõzésre, és az elvárások
miatt jóval idegesebbekvoltak
az ilyenkor szokásosnál. To-
vábbra is bízom abban, hogy a
három mérkõzésen hét pon-
totszerzünk.

Arra a kérdésünkre, hogy
kinek a játékával volt mara-
déktalanul elégedett, Tóth
József játékát
emelte ki, aki a védelmet re-
mekül fogta össze, és bravú-
rokraisképesvolt.

Budai Kornél

n

Balázs 11-esbõl elért gól-

jával egyenlített az Aszód a

Dunaharaszti ellen a me-

gyei labdarúgó bajnokság

tavaszi nyitófordulójában,

s mivel újabb gólt egyik

csapatnak sem sikerült el-

érni, az 1-1-es döntetlen

maradt a végeredmény. Ez

pedig azt jelentette, hogy

az Aszód megszerezte az

elsõ pontját. A következõ

héten a bajnokaspiráns

Kókaellenjátszikacsapat.

Mintegy 300 nézõ látogatott
ki az Aszód Dunaharaszti elle-
ni mérkõzésére. A fokozott ér-
deklõdésvalószínûlegnemcsak
a szezon kezdetére kialakult
szurkolói meccséhségnek volt
köszönhetõ, hanem annak is,
amirõl már korábban beszá-
moltunk: új csapat van kiala-
kulóban, amelynek nem titkolt
célja a bajnokságban való
bennmaradás.

A találkozó egyperces gyász-
szünettel kezdõdött: a játéko-
sokésaszurkolókGohérJános

edzõ nemrégiben lehunyt édes-
anyjára, valamint az egykori
aszódi labdarúgóra,

emlékeztek.
Azelsõötpercnyipuhatolózó

játék után hidegzuhany érte a
hazai szurkolókat: egy ártat-
lannak látszó beívelés akadály-
talanul hullott az aszódi kapus
mellett a hálóba: 0:1. Egy perc
múlva növelhették volna elõ-
nyüket a vendégek, de szeren-
csére a keresztben belõtt labda
elsuhant a kapu elõtt. A szur-
kolók ezt követõen is azt ta-
pasztalhatták, hogy a tabella
harmadik helyezett együttese
játszik fölényben, a szórványos
aszódi támadások rendre ve-
szélytelennekbizonyulnak.

A II. félidõ elején a legaktí-
vabb aszódi csatár, sza-
badrúgása adott némi reményt
az aszódi drukkereknek, ám a
vendégek hálóõre magabizto-
san védett. A játék képe megle-
hetõsen hasonlított az elsõ já-
tékrészben látottakéhoz, ám az

Mudri
Zoltánra

Szeifert

utolsó negyedóra változást ho-
zott. A hazaiak játéka veszé-
lyesebb lett, és ez a 35. percben
eredményt is hozott. Ekkor
Szeifert tört be a 16-oson be-
lülre, és csak szabálytalanul
tudták õt megállítani. A meg-
ítéltbüntetõtacserekéntbeállt

értékesítette. A mieink
emberelõnybe is kerültek,
mivel az egyik reklamáló ven-
dég labdarúgót a játékvezetõ
leküldte a pályáról. Az utolsó
pár percben mindkét együttes-
nek akadt még helyzete, ám
újabb találat már nem szüle-
tett. Az aszódi drukkerek min-
denesetre hálásak voltak a
pontszerzésért, és vastapssal
jutalmazták az öltözõbe igyek-
võfiúkat.

A csapat következõ ellenfele
a magasabb osztályba igyekvõ
Kóka gárdája lesz. Ellenük
mindenesetre jobb játékra lesz
szükség, hogy meglepetés szü-
lethessen.

Balázs

R.Z.

Balázs egyenlítõ találata (A szerzõ felvétele)

Karatevizsga
Február 13-án övvizsgának

adott otthont a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola tornater-
me. Több mint százan vizs-
gázók és hozzátartozók gyûl-
tek össze, hogy részt vegyenek
a Galgamenti Wado-ryu Kara-
te Egyesület Aszódi Klubjának
vizsgáján.

A vizsgáztatók
ITF taekwon-do mester,

Wado-ryu kara-
te instruktor és
Wado-ryu karate mester vol-
tak. Az övvizsga a tradicionális
karate stílusokra jellemzõ bá-
zis és kombinációs technikák-
ból, formagyakorlatokból, sza-
bad küzdelembõl és erõnléti fe-
ladatokbólállt.

A
sem mentes vizsgát

az ünnepélyes eredményhir-
detés követte, ahol kiosztották
a megszerzett és jól megérde-
meltövfokozatokat.

A következõ erõpróba az Or-
szágos Gyermek- és Utánpót-
lás Bajnokság lesz, amire már
megkezdõdöttafelkészülés.

A vizsgázóknak gratulálunk,
legyünkbüszkékRájuk!

azAszódiWado-ryuKarate
Klubalapítója,vezetõje

–
–

könnyektõl és izzadság-
cseppektõl

Dudás Attila
Sen-

pai Hajdu Pál
Fási Tibor

Sikeresvizsgáttettek:
1. gyermekfokozat – 1 fekete

csík:

2. gyermek-

fokozat – 2 fekete csík:

3.

gyermekfokozat – 3 fekete

csík:

8. kyu – cit-

rom öv:

7. kyu – narancs öv:

5. kyu – kék

öv:

4. kyu – lila öv:

(Bag),
(Bag),

(Bag),

(Galgahé-
víz),

(Kartal).

(Iklad),
(Hévíz-

györk),
(Bag),
(Bag) és

.

Aszódi Gréta Újvári
Attila Kalina Simon és
Rasowszky Miklós.

Aszódi
Dominik Újvári Márk,
Bat Sára és Komaság Fanni.

Movik Martin
Kádár Ábel és Jankovich

Henrik
Maschek Tamás,

Oravecz Bence Molnár
Márton, Haji László

KerényiTamás,Aszódiné
Kiss Beatrix Újváriné
Kincses Brigitta Molnár
Csaba.
Bocsi Richárd, Molnár András
és Ádám Reimond

Fehér Katalin és Hegedüs
Nagy Csaba.
CsitáriMárk.

FásiTibor

APRÓhirdetések
Aszód központjában családi ház eladó. Petõfi u. 25. vagy 06-
30-529-6136, 06-30-406-5949.

Német nyelvû, szakmai nyelvvizsgákra (KITEX, Corvinus,
BGF) felkészítést vállalok referenciával. Tel.: 06-30-506-
6124

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Némán sír! 10. Szintén 11.
Hóember azonos hangzói

16.Méter

19. Íz 20. Disznók lak-
ják 21. Csíp 23. Duna menti
település 24. Férfinév 28. Vágó-
eszköz 30. személyes névmás
32. Hosszú idõ múlva 34. Ren-
geteg 36. Nátrium 38. Lyuk,
népiesen 40. Malac mondja 43.
Kerekes jármû 45. Vés 46. Líti-
um 49. Elmesport 51. Hiányos
tinta! 53. Foggal õröl 55. Káli-
um 58. Súgni kezd! 59. Deci-
méter 60. A szélein vés! 61. ...a
nagy varázsló 62. Páratlan
anya! 63. Varróeszköz 65. Spa-
nyolautójelzés.

14.
Likovrisz falu pópája, aki
nem támogatja a menekül-
tek letelepedését és ráveszi
Panaitot, hogy ölje meg a
pásztort 18.Apász-
tor, aki Jézus szerepét
játssza

–

–

-fné-

*

*

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

küldhetik be cí-
münkre Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 5.

A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000
Ft értékû vásárlási utalvá-
nyát és a Fáma Könyves-
bolt 3.000 Ft értékû könyv-
utalványátsorsoljukki.

nyílt levelezõ-

lapon

április 10-ig.

Vízszintes:

Függõleges:

1. A cseh Bohus-
lav Martinu 4 felvonásos
operája, játszódik az 1920-
as években, a kis-ázsiai Li-
kovrisz faluban

50. A görög
menekülteket vezetõ pópa
neve

12. Déli nép
13.Pestmegyeiközség15.Urán
16. Sav teszi 17. Errefele! 18. Itt
õrlikagabonát22.Mese25.Jód
26. Arrafele! 27. Házikó 29.
Ókori nép 31. Kínos darab! 33.
Hasadék35.…szaurusz,õslény
37. Ledõl 39. Gléda 41. Testrész
42. Házban él 44. Mértani sík-
idom 46. Római 51 47. Félti! 48.
Magyar énekes

52. Orrolni kezd! 54. A
végén vacak! 56. Római 1 57.
Vízinövény 59. Diák Sport Kör
60. Vasúti szerelvény 64. Ru-
galmaskézvédõ.

1. Keleti tábla-
játék 2. Gyilkol 3. Spanyol
focista 4. Elõd 5. Néma Gizi! 6.
Pé! 7. Levél szõnyeg 8. Had 9.

Elõzõszámunkrejtvényének
megfejtése:

„.Förgetegesezabál,

mégaházismuzsikál!”

A Galga COOP Rt. utalvá-
nyát (Haj-Juhász Gyuláné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

nóczy I. u. 2.), a Fáma Könyv-
kereskedés utalványát pedig

(Bethlen
Gáboru.26.)nyerte.

Gratulálunk!Anyereménye-
ketpostánküldjükel.

Bartók Jánosné

Ünnep és
méltóság

(folytatásaz1.oldalról)

Azünneplõkezutánátvonul-
tak a 48-as emlékmûhöz, ahol
az önkormányzat, a Honvéd-
ség, a pártok és a civil szerve-
zetekképviselõielhelyeztékko-
szorúikat, virágaikat. A meg-
emlékezés a Szózat hangjaival
értvéget.

H.Sz.
Aszerzõfelvételei

Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.: Fax:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés,nyomdai elõkészítés:

AszódVárosÖnkormányzata

06-20-9749-850 28/514-225

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500példánybanaz ArtWind-NyomdaKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn
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HídiSzilveszter
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