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Bevételt hozhat a szeméttelep kötelezõ rekultivációja

zatötletgazdájaés fõszervezõje
elkeseredveszóltazesemények
hátterérõl,amitannakellenére
személyes kudarcként él meg,
hogy vétlennek tartja magát az
ügyben.

(folytatása8.oldalon)

Aszódról közel hatmillió forint bevétellel tûnt el

Félbeszakadt a Fesztivál,
nyomoznak a társszervezõ után

Pénteken és szombaton este idõnként csendes esõ áz-
tattaa16.AszódFesztiválraérkezõket,ámazigazihideg-
zuhany augusztus 5-én, vasárnap következett: a szerve-
zõk valamennyi fellépõ mûsorát lemondták, mert idõ-
közben kiderült: nem lett volna mibõl kifizetni a közre-
mûködõkgázsiját.

Pillanatkép a 16. Aszód Fesztivál elsõ napjáról.
Az igazi tánc még csak ezután kezdõdik

Fotó:HídiSzilveszter

A fesztivál zárónapjának
reggelén az üzemeltetõk lebon-
tották a színpad hang- és fény-
technikáját. A helyszínt gya-
nútlanul megközelítõ polgárok
hangosítás híján a csak a fõbe-
járatnál álló munkatársaktól
tudhatták meg: a három napra
meghirdetett fesztivál

Az Aszód Fesztivál történe-
tének másfél évtizede során le-
bonyolított ötvennégy sikeres
rendezvénynap után

, a programsoro-

két nap

utánvégetért.

az ötven-

ötödiken beütött a ménkû .

Sztán István

„ ”

környezetkárosító metángáz –
mennyiségétõl függõen –

ill. általa

A

elége-

tésével energiatermelõ

gázmotor hajtásával csökken-

teni lehet az üvegházhatást.

próbafúrások eredményétõl
függõen közel 100 milliós beru-
házást igénylõ metángáz-ki-
aknázás jogának megszerzése
összekapcsolódik egy

A Társulás
területén rekultiválásra kerülõ
szeméttelepek kvótáinak hasz-
nosítására jelentkezett a Társ-
Invest Kft., amely a balassa-
gyarmati tárolónál végzendõ
próbafúrásért 11 millió Ft-ot fi-
zetne; ezt az összeget a Tár-
sulás kapná meg, amit a rekul-
tivációs tervek elkészítésére
kell fordítani. A kibocsátási
kvótanyereség az önkormány-
zaté lenne, amit hat évre a
beruházást végzõ cég részére
biztosítanak, ezután viszont a
kiaknázási jogot

a város. A testület elfogad-
ta az elõterjesztés szerinti szer-
zõdéstervezetet.

TolmácsiMiklósezutánszólt
arról, hogy

nemzet-

közi kereskedésre alkalmas

kvótarendszerrel.

újraértékesít-

heti

visszautasítja az

(folytatása2.oldalon)

Július5.
Az Észak-Kelet-Pest és Nóg-

rád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Önkormányzati Tár-
sulás elõzõ napi ülésén részt
vett , aki el-
mondta:azUnióselõírásoknak
megfelelõen (egy törvénymó-
dosító javaslat alapján várha-
tóan

)
a csömöri, a gödöllõi 1-es

és az aszódi hulladéklerakó re-
kultivációját. A szeméttelepre
kerülõ földréteg alatt keletkezõ

Tolmácsi Miklós

fél évvel késõbbi, 2009. jú-

nius30-ihatáridõvel elkellvé-
gezni

Tûz az aszódi szeméttelepen. Még nem fáklyaláng
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Petõfi Múzeum:

Köztes
megoldás

Lapunk nyomdába adása
elõtt kaptuk a hírt: a fenntartó
megyei önkormányzat és a kul-
turális tárca egyeztetéseinek
eredményeként az aszódi Petõ-
fi Múzeum

besorolást
kapott. Ez a területi múzeumi
besorolásnál kevesebb, a szak-
mai vitákat keltõ áprilisi visz-
szaminõsítésnél viszont több
mozgásteret ad. A témáról kö-
vetkezõ számunkban részlete-
sebbenbeszámolunk.

közérdekû gyûjte-

mény és kiállítóhely

Újraértékesíthetõ metángáz-kvóta

Rendelõ:
új pályázat
( 4 -6 . o l d a l )



MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.
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A Norvég Alaphoz benyújtandó aszódi pályázat sikere esetén

A Rákóczi úti iskolaépületet is

2007. AUGUSZTUS

(folytatásaz1.oldalról)

Aszód Városért kitüntetést.

A
szerk. megjegyzése:

Dr.
Jólesz József

Aszód Városért
Díszoklevelet

Kaáli Nagy Kálmán

többnyire más
okokban

nem kí-
vánfoglalkozniazüggyel.

Deme Lász-
lóné

In-
dokairól elõzõ számunkban
részletesen beszámoltunk. (

Több olva-
sónk jelezte, hogy téves volt
azon állításunk, mely szerintaz
Aszód Városért kitüntetés
történetében ez volt az elsõ
eset, hogy a kitüntetésre fel-
terjesztett személy visszautasí-
totta a díjat. Mindannyian

példáját említet-
ték, õ azonban a 2006. március
15-én, Aszód várossá nyilvání-
tásának 15. évfordulója alkal-
mából odaítélt

nemvetteát.)

saját
bevallása szerint jót mulatott
azon, hogy az Aszód Városért
díjra felterjesztett Tolmácsi
Miklós szerint az õ személye
jelenti a kitüntetés átadásá-
nak legfõbb akadályát. Elis-
merte, hogy kapcsolata a
GAMESZ korábbi vezetõjével,
az aszódi katolikus egyház-
község világi elnökével hosszú
évek óta nem nevezhetõ bará-
tinak, ám – annak ellenére,
hogy a köztük feszülõ ellentét
kialakulását

látja, mint az Aszód
Városért díjat miatta vissza-
utasító polgártársa –

A grémium elfogadta váro-
sunk Közoktatási Esélyegyen-
lõségi Programját.

irodavezetõ elmondta: a
hátrányos helyzetû gyermekek

száma

a
feladatra, ezért az új óvoda épí-
téséhez benyújtandó pályázat-
hoz szükséges dokumentum
egy részét a Mû-
velõdési Bizottság elnöke állí-
totta össze, a helyzetelemzése-
ket pedig az intézményvezetõk
és a Városháza munkatársai
készítettékel.

A Net-Visor Kft. a Szakorvo-
si Rendelõintézet várható kül-
sõ üzemeltetésbe adása miatt
kérte a fennálló 3 millió Ft
összegû kamatmentes hitel-
részlet visszafizetését, mielõtt
az intézmény más fenntartó-
hoz kerül. A képviselõ-testület
megbízta
igazgató fõorvost,hogytájékoz-
tassa a hitelezõt a törlesztés
várhatóidõpontjáról.

Három cég közül a legkedve-
zõbb ajánlatot tévõ aszódi Plan
Libre Bt. készítheti el a közok-
tatási intézmények beruházá-
sainak támogatására kiírt
KMOP-pályázatra beadásra
kerülõ új (150 férõhelyes, kb.
1000 m alapterületû) aszódi
óvodaterveit.

Tájékoztató hangzott el a
Rendelõintézet mûködtetésbe
történõ kiadásának pályázati
eljárásáról, majd a Csengey
Gusztáv Általános Iskolában
végrehajtandó takarékossági
intézkedésekrõl. Az iskolában
szükséges létszámcsökkentés

ügyvédet kérték fel. A

nem haladta meg azt a
létszámhatárt, aminél külsõs
szakértõtkellett volna felkérni

Koncz István,

Dr. Magyari Beatrix

jogi kontrolljára Dr. Kolozs
László
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képviselõk tudomásul vették,
hogy Aszód kilépett a Telepü-
lési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségébõl, s csatlako-
zik a Magyar Önkormányza-
tokSzövetségéhez.

Az Egyebekben
ismét kifogásolta a

által mûködtetett
honlapon

található, „Dühöngõ” néven
ismert internetes fórumon oly-
kor kifogásolható hangnem-
ben folyó véleményalkotást. A
honlap név- és címerhasznála-
tára vonatkozó kérdésére vála-
szolva
címzetes fõjegyzõ elmondta:
Aszód város nevének és címe-
rének használatához polgár-
mesteri engedély szükséges,
írásbeli kérelem azonban nem
érkezettKovácsTamástól.Asz-
talos Tamás végezetül javasol-
ta, hogy képviselõtársa változ-
tassa meg az általa használt
honlapdomain-nevét.

Az elõbbiekrõl megkérdez-
tükKovácsTamásvéleményét,
aki elmondta:

az általa
mûködtetett honlapon, így an-
nak használatához

Tudomása szerint a város ne-
vét számos helyen használják
(avasútállomástólazAszódne-
vétmagábanfoglalócímetvise-
lõ kiadványokig), s ehhez szin-
ténnemszükségesengedély.

Asztalos Ta-
más Kovács
Tamás
www.aszodinfo.hu

Kissné Kulybus Gizella

szándékosan
nem Aszód hivatalos, helyi ren-
deletben meghatározott formá-
jú címerét használja

nem kell a
polgármester engedélyétkérnie.

Július19.
Napirend elõtti hozzászólá-

sában elmond-
ta: lapunk júliusi számának
ötödik oldalán tévesen jelent
meg azon hozzászólása, amely
az erdõkertesi mezõgazdasági
szakközépiskola aszódi tagoza-
tának lehetséges helyszínére
vonatkozott. A képviselõ asz-
szony a szakközépiskolai tago-
zat indításának lehetõségét
említve nem a Rákóczi úti isko-
laépületre gondolt – az ötletet

Ezután – a városi díjak-
kal kapcsolatos cikk kapcsán –
felhívta a szerkesztõ figyelmét
a lapban megjelenõ cikkek egy-
értelmû címválasztásának fon-
tosságára.

( Az is-
kolaépületek kihasználtságát
érintõ napirendi pontról szóló
tudósításban valóban tévesen
összegeztem Gyárfás Zsuzsa
említett javaslatát, amiért

a képvise-
lõasszonytólésazezzelakarat-
lanul félrevezetett olvasóink-
tól. Az

címmel
megjelent cikk azonban helyt-
álló: mint azt e cikk július 5-i
ülésrõl szóló soraiban is olvas-
ható, a Gyárfás Zsuzsa által is
említettvisszautasításésazazt
követõ nyílt levél közzététele
lapunk hasábjain [

]
)

Gyárfás Zsuzsa

a
Csengey úti épület kihasznált-
ságának növelése érdekében ve-
tette fel.

A szerk. megjegyzése:

ez-
úton is elnézést kérek

„Aszód Városért díj: az
elsõ visszautasítás”

Aszódi Tü-
kör, 2006. április nem az Aszód
Városértdíjravonatkozott.
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kérelmét, aki a 848 m -es ön-
kormányzati ingatlant 6.988
Ft/m áronvásárolhatjameg.

A városnak idén két és fél-
millió Ft áll rendelkezésére a
kátyúzási munkákra. A Pénz-
ügyi Bizottság az önkormány-
zat elõre nem látható kiadásai
miatt

illetve a
sürgõsen kátyúzásra szoruló
utak Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság által
történõ felmérését indítvá-
nyozta. polgár-
mester elmondta: a bekért ár-
ajánlatok jóval meghaladják a
tavalyi 2.500 Ft/m árat (nettó
4.575 és 10.817 Ft közöttiek ér-
keztek), ezért érdemes alvállal-
kozóktól árajánlatot kérni. Ja-
vaslatára a képviselõ-testület
nemjelöltmegkivitelezõt.

ARákócziúti iskoladolgozói-
val folytatott egyeztetések nyo-
mán, Gyárfás Zsuzsa javasla-
tára a testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a kisebbik iskolaegy-
séget is bevonják a Zöld Út
Programba. Az ehhez szüksé-
ges vázlattervhez 240 ezer Ft-
ot szavaztak meg a képviselõk.
Ha a város nyer a Norvég Alap
pályázatán(ezkb.egyévmúlva
derül ki),

azépületet.
Az energiatakarékosságot is
célzó, tehát hosszú távon jelen-
tõs megtakarítást hozó prog-
ram megvalósulása esetén az
épületet étkezõvel, fölötte a
mostaninál nagyobb alapterü-
letûésmegfelelõbelmagasságú
tornaszobával lehetne bõvíte-
ni. (A tanulók jelenleg a forgal-
mas Falujárók útját keresztez-
ve a Szivárvány Óvodába jár-
nak ebédelni, a testnevelésórá-
kat pedig az alagsori, egészség-
telen tornaszobában tartják
számukra.)

Ugyancsak Gyárfás Zsuzsa
számolt be a víztorony melletti
játszótérépítés ügyének állásá-
ról. Az Aszód Városért Alapít-
vány által Pest Megye Önkor-
mányzatától elnyert 220 ezer
Ft utólagos finanszírozású
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nem javasolta az összeg
teljes felhasználását,

Buzás János

vállalnia kell, hogy
legalább öt évig továbbra is is-
kolakéntmûködteti

pályázati támogatással és az
egyéb felajánlásokkal már 836
ezer Ft áll rendelkezésre. A já-
tékok beszerzésére kért aján-
latok közül a legkedvezõbb kö-
zel 800 ezer Ft-ról szól. Az
ütéscsillapító talaj kialakítását
a gumiborítás magas ára miatt
egyelõre homokkal oldják meg;
ennek árát biztosítja a város, a
pályázati összeget pedig meg-
elõlegezi.

Az ben
az önkormányzati bi-

zottságokra vonatkozó takaré-
kossági intézkedések mielõbbi
megtárgyalását, emellett a
Gyermekélelmezési Intéz-
mény konyhakapacitásának
jobb kihasználása ill. takarékos
mûködtetése ügyét szorgal-
mazta. Gyárfás Zsuzsa a Pénz-
ügyi Bizottság munkájának ja-
vaslatokban megnyilvánuló
segítését kérte képviselõtársai-
tól az önkormányzati intézmé-
nyek takarékosabb mûködésé-
nek érdekében.
alpolgármester a bölcsõdeépí-
tés figyelemmel kísérésére
hívta fel a figyelmet, majd köz-
vetítette felaján-
lását, aki elõre egyeztetett idõ-
pontban busszal körbevinné a
képviselõket a városban, hogy
bemutassa az egyes városré-
szekben megoldásra váró prob-
lémákat.

A képviselõ-testület a DNA
Kft. szakembereivel együtt kö-
zel négy órán át tartó zárt ülé-

Egyebek Sándor
János

Rigó Lászlóné

Székfi László

Július31.

sen tekintette át a Szakorvosi
Rendelõintézet mûködtetésére
kiírt pályázati dokumentumot.
Az újonnan kiírt pályázat ha-
tárideje augusztus 23-a, döntés
szeptember második felében
várható.

A grémium ezután
, a Trend Építõ Zrt. cég-

vezetõjének beszámolóját hall-
gatta meg a bölcsõdeépítés
helyzetérõl. A cég az alapkõle-
tétel óta csökkentette, és a kö-
vetkezõütembenteljesenledol-
gozza az elsõ idõszakban szer-
zett elmaradást. Az építkezés
augusztus végére 30 százalé-
kos készenléti állapotban lesz
( ).

Szeptemberben újabb, útépí-
tésektámogatásárakiírtpályá-
zat zárul. Bár városunkban
még számos közterület vár szi-
lárd burkolatra, s az önkor-
mányzattöbbkisebbútszakasz
leaszfaltozására pályázott vol-
na, a szigorú feltételrendszer-
nek (
útprojekt megvalósításához
30%-os önrész mellett

pályázati igény,
) csak

aCéhmesterutca681/5-ös illet-
ve a Galga utca 704-es helyrajzi
számú ingatlanok közötti út-
szakaszfelelmeg.Apolgármes-
ter elmondta: az önrész elõte-
remtéséhez az Iparterületen
ingatlannalrendelkezõ,s így

Mihály
Gyula

lásdfelvételünkön

mindeddig el nem kezdett

legalább
50 millió Ft-os
engedélyes kiviteli tervek

az
útprojekt megvalósításában ér-
dekelt vállalkozók segítségét
fogjákkérni.

A képviselõ-testület a 2007/
2008. tanévben – ha az elõmi-
nõsítési eljárás eredménye po-
zitív, és a jövõ évi intézményi
normatíva nem csökken jelen-
tõs mértékben – a normatív tá-
mogatáson túl legfeljebb továb-
bi 20 millió Ft-tal támogatja a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
mûködésiköltségvetését.Szep-
tember 1-tõl a tagintézmé-
nyeknél jelentkezõ teljes vesz-
teséget

(A tagiskola fenntartását Püs-
pökhatvan és – a zongora tan-
szakot illetõen – Bag önkor-
mányzata vállalta.) Rendelet-
ben határozták meg az oktatá-
si intézmény szolgáltatásainak
körét, térítési díjait és adható
kedvezményeit.

A képviselõ-testület jóvá-
hagyta a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérõl és térítési dí-
jairól szóló rendelet módosítá-
sát, majd a Szakorvosi Rende-
lõintézet mûködésbe történõ
kiadásának napirendi pontja
következett. Errõl külön cikk-
benolvashatnak.

A grémium a társult önkor-
mányzatok tulajdonközösségi
hozzájárulásával döntött a
Falujárók útja 5/3. számú tár-
sasház melletti szennyvízcsa-
torna-szakasz új nyomvonalá-
nak kiépítésérõl. A kb. 730 ezer
Ftértékûmunkálatokataz idei
bérleti díjból fedezik. A Turai
Takarékszövetkezet kérelmére
a tartós bérletében és haszná-
latában lévõ Kondoros téri in-
gatlan eladási árát 2 ezer Ft+
ÁFA/m -ben állapították meg.
Támogatták

aszódi lakás telekvásárlási

azadott településönkor-
mányzatának kell biztosítania.

Takács Tibor Ist-
ván
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KÖVETKEZÕ

szeptember 7.

szeptember 13.

lapzárta:

megjelenés:

bevonták a Zöld Út Programba
az épület korszerûsítése mellett étkezõ és nagyobb tornaszoba épülhet
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Túl szigorúak a dolgozók és a betegek érdekében szabott feltételek?

Új pályázat a Rendelõintézet mûködtetésére
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Július19-énközelötórás,
helyenként indulatoktól
sem mentes hangnemben
zajlott vita után eredmény-
telennek nyilvánította a
képviselõ-testület a Szak-
orvosi Rendelõintézet kül-
sõ üzemeltetõ általi mû-
ködtetésére kiírt pályáza-
tot. Az alábbiakban a té-
nyekbõl, illetve az akkor és
az azóta elhangzott véle-
ményekbõl álló összefogla-
lótolvashatják.

A több mint 38 ezer ember,
ebbõl 6 ezer aszódi lakos egész-
ségügyi ellátását végzõ Rende-
lõintézet 47 éve nyitotta meg
kapuit. Költségvetéséhez idén
már több mint 15 millió Ft-ot
kell pótolni, ebbõl 10 milliós
adósság évek óta göngyölõdik.
A pályázat (újbóli) kiírásában
közremûködõ DNA Kft. egy
éve teljes körû átvilágítást vég-
zett. Ennek eredménye, vala-
mint a város pénzügyi helyze-
tének egyre gyorsuló romlása
döntésre késztette a tavaly ok-
tóberben hivatalba lépett ön-
kormányzatot. Az intézmény
üzemeltetésére kiírt pályázat
elõzményeirõl késõbb részlete-
sebbenszólunk.Apályázatido-
kumentációt három cég vásá-
rolta meg, de –

– végül csak a HospInvest
Zrt.pályázott.

A pályázatot véleményezõ
héttagú ad-hoc bizottság hat
tagja úgy látta, hogy a Rende-
lõintézet mûködtetésének át-
adása a HospInvest Zrt.-nek
megoldja a problémát. A dolgo-
zók viszont

: aláírásgyûjtéssel, il-
letve nyílt levélben tiltakoztak
azegyetlenpályázóellen–rész-
ben az orvosi ellátás

tolódása miatt (a
pályázó cég üzemelteti a hatva-
niésgyöngyösikórházat), rész-
ben pedig az állásukat féltve.
Elhangzott, hogy HospInvest
Kiskunhalason jelentõs, több
mint 130 fõt érintõ létszám-
leépítést hajtott végre (a cég

valószínûleg a
kemény feltételeknek köszönhe-
tõen

nem láttak biztosí-
tékot erre

vélhetõen
keleti irányba

jelenlévõ képviselõje szerint ott
pl. 12 fûtõ munkáját ketten,
negyvenöt irodai munkatársét
ugyancsak ketten (!) látják el,
tehát ezen lépésük gazdasági
szempontból szükségszerû
volt); Az általa üzemeltetett
egészségügyi intézmények
többségében viszont

és az érintettek elégedettek az
üzemeltetéssel. Aszódra be-
nyújtott pályázatában

legalább 20 millió érték-
ben, s (bár ez a dolgozókat nem
nyugtatta meg)

arra, hogy nem lesz
létszámleépítés.

Azülésentucatnyiérdeklõdõ
is részt vett – többségük az in-
tézmény dolgozói közül került
ki –, s néhányan megosztották
véleményüket a jelenlévõkkel.
Többen hiányolták, hogy a té-
márólnemrendezteklakossági
fórumot – ugyanakkor a testü-
leti ülések ezzel kapcsolatos
napirendjeinektárgyalásánála
pályázat határidejének lejártá-
ig nem volt tapasztalható la-
kossági illetve szakmai érdek-
lõdés, és a dolgozók is csak a

nem tör-
tént jelentõs számú elbocsátás,

két éven
belül jelentõs fejlesztéseket vál-
lalt fel

egy évig garan-
ciát vállalt

pályázat kiírását követõen fo-
galmazták meg nyílt levelüket,
illetve kezdtek aláírásgyûjtés-
be. A dolgozóknak lett volna le-
hetõségük találkozni a pályázó
cég vezetõivel, de ettõl elzár-
kóztak; más vélemény szerint
viszontnemadolgozóknakkel-
lett volna megtenni az elsõ lé-
pést az eszmecsere felé.

hozzátette:csalá-
dias hangulattal és szoros em-
beri kapcsolatokkal rendelke-
zõ, kis rendelõ jövõjérõl dön-
tenek a képviselõk, ezért

A HospInvest képviselõje a
cég

célzó hozzászólásokra vá-
laszulelmondta:maMagyaror-
szágonaminimálisellátásikör-
zetnek 80-100 ezer fõbõl kell
állnia ahhoz, hogy egy rendelõ-
intézet

mûködhessen. A
járóbeteg-ellátást a hatvani
kórházból az opti-
mális kihasználtság érdeké-
ben. A cég 5-6 milliárdos hitel-
tartozására vonatkozó kérdés-
re válaszolva hangsúlyozta: a
hiteleket olyan fejlesztésekre

Dr.
HalmosPéter

az ér-
zelmi tényezõket is figyelembe
kellvenni.

szolgáltatási területszerzé-
sére

önkormányzati támo-
gatás nélkül

ki kell tolni

fordították, amelyek biztonsá-
gos hátteret nyújtanak az in-
tézményekmûködtetéséhez.

Az elõkészületek során
Aszód

saját polgárainak érdeke-
it, de a kistérség többi telepü-
lésén élõ polgárokét is. A jelen-
tõs elõkészületek ellenére (a
testület tavaly október óta fo-
lyamatosan foglalkozott a Ren-
delõintézet ügyével), a bölcsõ-
deprojekthez hasonlóan

Mint elhangzott: az
elsõ pályázat sikertelenségé-
nek vélhetõen fõ oka (

pályázó jelentke-
zése) a dolgozók, a betegek és a
vagyon megtartása érdekében
támasztott szigorú feltételek-
nek köszönhetõ. A hat
négy és egy
szavazat mellett eredményte-
lenül zárult pályázat tárgyalá-
saután és

hangsúlyozta: október
óta alehetõségekkörül-
járására, most már konkrét ja-
vaslatokra vagy döntésre van
szükség. Szerintük a szavazás
eredménye

mindvégigszemelõtt tar-
totta

ezt az
ügyet sem sikerült elsõre dön-
tésre vinni.

a remélt-
nél kevesebb

igen,
tartózkodás nem

JordánImre Gyárfás
Zsuzsa

volt idõ

a képviselõi felelõs-
ségfelnemvállalásátérezteti.

helyi önkormányzatok mere-
ven elutasították, mondván, a
rendelõ fenntartása nem az õ
feladatuk. Ez igaz, de ezt a fela-
datot Aszód is önként vállalta
45 éve, amikor járási központ
volt és az állami finanszírozás
biztosítottaamûködést.

A rendszerváltás óta esedé-
kessé vált felújítási és bõvítési
költségeket Aszód városa egye-
dül vállalta. Ne gondolják, hogy
mi magunk semmit nem tet-
tünk a fennmaradás érdeké-
ben. A teljesség igénye nélkül
néhány az intézkedésekbõl: 10
éve nem adunk jutalmat, nincs
étkezési hozzájárulás, dolgozó-
kat küldtünk el illetve nyugdí-
jaztunk,óraszámokatcsökken-
tettünk, helyiségeket adunk
bérbe, amíg lehetett, kibõvítet-
tükaszolgáltatásainkszámát.

Ez a rendelõ nyilvánvalóan
az aszódiak számára volt a leg-
kedvezõbb, de a Galga völgyé-
ben központi, jól megközelít-
hetõ helyen van és a közelségé-
vel a többi településnek is elõ-
nyöket biztosított. Nem vállal-
tunk fel klinikai szintû szak-
mai ellátást, de amit egy ilyen
nagyságú, felszereltségû inté-
zetben meg kellett tenni, azt
megtettük. Önöknek sem volt
mindegy, hogy rövid úton meg-
közelítve, pár órán belül ellá-
tást kaphattak. Ez az állapot
forogveszélyben.

MivelazAszódiÖnkormány-
zat a terhet egyedül felvállalni
nem tudja, vagy átadja a ren-
delõ mûködtetését Pest Megye
Önkormányzatának – ugyanis
ez ma már megyei feladat –
vagy mûködtetésbe adja vala-

TiszteltAszódiak!

Mi, az Aszódi Szakorvosi
RendelõésTüdõbeteg-gondozó
Intézet dolgozói tudatjuk
Önökkel, hogy a rendelõintézet
az évek óta tartó pénzügyi el-
vonások miatt igen nehéz
anyagi helyzetben van. Ve-
szélybe került további mûkö-
désünk. Aszód kisváros, maga
is,mintakörnyezõtelepülések,
igen jelentõs hiánnyal küzd.
Egyedül nem képes pótolni a
rendelõkb.16millióshiányát.

Ha Önök is úgy érzik és úgy
gondolják, aláírásukkal támo-
gassákaztakérésünket,hogya
kistérség községei vállalják fel
az intézet anyagi támogatását
a rendelõben megjelent betege-
ik arányában. Ilyen kérésünk
2004 óta többször is volt, de a

A Rendelõintézet dolgozóinak
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A Rendelõ intézet ügye és a bölcsõdeprojekt egyaránt fontos feladat

Idén háromszor csökkent az OEP-támogatás
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Buzás János szerint közel
egy évtizede vált rendszeressé,
hogy a Rendelõintézet az ön-
kormányzat kölcsöneire illetve
támogatására szorul. Az elõzõ
önkormányzati ciklusban is
történtek kísérletek arra, hogy
a Rendelõintézet költségveté-
sében gyarapodó hiány meg-
szüntetéséhez a kistérség többi
településének segítségét kérjék
– hiszen az intézmény 38 ezer
lakos ellátásáért felelõs, a költ-
ségeket pedig mindvégig a hat-
ezer fõt számláló Aszód állta. A
Kistérségi Tanács ülésén az
érintett polgármesterek ígére-
tet tettek arra, hogy saját tes-
tületük elé viszik az ügyet, ám
a támogatást végül csak Bag
képviselõi szavazták meg. Az
önkormányzatok évrõl évre
nehezebb helyzetben kénytele-
nek mûködni, forráshiánnyal
küszködnek,sBuzásJánosúgy
véli: „megszokták” az évek óta
fennállóhelyzetet.Atámogatá-
suk nélkül nem tartható fenn
az eddigi állapot, de Aszód sem
finanszírozza tovább a hiány
egészét.

–A város a körzeti feladato-
kat ellátó Rendelõintézet mû-

ködtetésével megyei feladatot
vállalt át, aminek

– foglalta össze az elõzménye-
ket a polgármester. – Február-
ban döntés született a testület
részérõl, hogy nem vállaljuk to-
vábbazelõdeinktõlmegörökölt
helyzet fenntartását, azaz nem
pótoljuk a Rendelõintézet mû-
ködési hiányát.

és sajnos nem
látható elõre, hogy a jövõben
hogyanfolytatódikezatenden-
cia. Mint azt

intézményvezetõ fõorvos
asszony is többször elmondta:

nemhogy az intézmény
rezsiköltségét,szükségesfelújí-
tását, a gyógyszerekét vagy az
esetleges eszközjavításokat.
Február közepén ezért szüle-
tett képviselõ-testületi döntés
arról,hogyhanincsmásmegol-
dás, visszaadjuk az intézmény
mûködtetését a megyének.
Pest Megye Önkormányzata
ötmilliárdos hiánnyal küzd,
ezért elõször külsõ mûködtetõ
cég kiválasztásával megpróbál-

ma már nem
tudmaradéktalanulmegfelelni

Idén az OEP-
finanszírozás három alkalom-
mal csökkent,

Dr. Magyari Beat-
rix

a finanszírozás a dolgozók bé-
rét és annak járulékait sem
fedezi,

juk úgy megoldani a helyzetet,
hogy

, s az önkormányzatnak
lehetõség szerint

amû-
ködtetés legfontosabb elemei-
nek (elsõsorban a szolgáltatás
színvonala és a dolgozói lét-
szám)alakulásába.

A HospInvest Zrt. pályázatát
támogató Buzás János számá-
ra is érdekes, hogy a megyei
kezelésbe adást illetve a külsõ
üzemeltetésbe adást a képvi-
selõk többsége támogatta, a pá-
lyázat elbírálásának finisében
viszont mintha megtorpant
volna a testület. Olykor a tes-
tületi ülésen megjelent érdek-
lõdõk (egészségügyben dolgo-
zók és civilek) kérdései is meg-
torpanást sejtettek –

–Azt a kérdést is többen fel-
tették:

Vélemé-
nyem szerint

– vélekedett a polgár-
mester –, mert újabb, a Ren-
delõintézet mûködtetésébe ölt
hitelek felvétele helyett új, ér-
tékteremtõ projektet indított.

a vagyon Aszódnál ma-
radjon

ezután is le-
gyenlehetõségebeleszólni

mintha a
hónapok óta folyó elõkészületek
és egyeztetések meg sem történ-
tekvolna.

miért építünk új bölcsõ-
dét, s elõször miért nem tesszük
rendbe a rendelõt?

az új beruházás-
sal jól gondolkodik a képviselõ-
testület

Sok fiatal család építkezik
Aszódon, a bölcsõde kihasz-
náltsága megfelelõ lesz, váro-
sunk pedig értékes ingatlannal
gyarapodik. Természetesen az
egészségügyi gondok megoldá-
sa legalább ilyen fontos feladat,
de az eddigi gyakorlat folyta-
tásával csak

A polgármester hangsúlyoz-
ta: Aszód 150 milliós hiánnyal
küzd, amelynek lefaragása
mellett fõ céljuk, hogy a ciklus
végéig minél több beruházás
(pl. a Béke-kert, a városköz-
pont és a régi városrész fejlesz-
tése)megkezdõdhessen.

–A költ-
ségvetéshez vezetõ út egyik ál-
lomása a Rendelõintézet hely-
zetének megnyugtató rende-
zése – mondta befejezésül. –
Aszód költségvetése számára
most még az is nyereség, ha

Sok ilyen,
veszteséget termelõ örökséget
kaptunk, s mindezzel megfele-
lõen kell gazdálkodnunk. Bár
nem tudjuk magunkat függet-
leníteni a nagypolitika hatásai-
tól, a józanészmindenképvise-
lõnek azt diktálja: bármely
ügyben döntve

a város még súlyo-
sabbeladósodásátérnénkel.

nullszaldóhoz közeli

ésszerû gazdálkodással csök-
kenti a veszteséget.

ne a politikai
érvekrehelyezzeahangsúlyt.

sonkívül–egyetlenFt-otsem.
Ha az eddig nyújtott szolgál-

tatásainkkal elégedettek vol-
tak – bár nincs olyan szolgálta-
tás, amelyen tovább javítani
nem lehetne – és úgy gondol-
ják, hogy ezt továbbra is meg-
kaphatnák lakóhelyükhöz kö-
zel, családias környezetben,
nem egy nagyvárosi, elgépiese-
dett, személytelen szolgáltató-
tól, kérjük, aláírásukkal támo-
gassákkérésünketésahelyi fó-
rumokon, a nyilvános testületi
üléseken, falugyûlésen, köz-
meghallgatáson adjanak han-
gotennek.NedöntsenekÖnök-
rõl az Önök megkérdezése
nélkül!

Tisztelettel:
azAszódiRendelõintézet
ésaTüdõbeteg-gondozó

dolgozói

milyen magáncégnek. A megye
–szinténönhibájánkívül–mil-
liárdos hiánnyal küzd, vélhetõ-
en rövid idõn belül megszüntet
évek óta mûködõ és a betegek
által megszokott szolgáltatáso-
kat, és elõbb-utóbb akár az in-
tézetet isbezárja.Anagycégek,
melyek a mûködtetést átvállal-
nák, elsõsorban a hozzájuk tar-
tozó városok ellátását garan-
tálják, ha kell, munkahelyek,
munkaerõ átszervezésével, át-
csoportosításával; ez megint a
kisebb települések helyben tör-
ténõellátásátveszélyezteti.

Sajnos a kért anyagi támoga-
tást eddig csak Nógrád megye
három kisközsége vállalta és
2007 januárja óta küldi is. Az
országosan híres Galga völgye
nem szánt az Önök egészség-
ügyiellátására–ügyeletiellátá-

nyílt levele

A Gyurcsány-kormány re-
formpolitikájának, helyeseb-
ben megszorító intézkedései-
nek következtében az önkor-
mányzatok meglehetõsen ne-
héz anyagi helyzetbe kerültek.
A reform „jótékony” hatása
nem kerülte el az aszódi ren-
delõintézetetsem.

Az aszódi Tisztiklubban au-
gusztus 7-én megbeszélést tar-
tottak a Galga-mente FIDESZ-
es önkormányzati képviselõi és
az aszódi rendelõintézet dolgo-
zói az intézmény további mû-
ködésérõl. A megbeszélésen
részt vett ország-dr. Pesti Imre

gyûlési képviselõ, a FIDESZ
egészségügyi szakpolitikusa is,
aki elmondta: a FIDESZ egész-
ségüggyel foglalkozó szakem-
berei a
pénzelvonások miatt nehéz
helyzetbe került szakrendelõk
megsegítésére.

országgyûlési
képviselõ, Bag polgármestere
felkérte a jelenlévõ képviselõ-
ket: vizsgálják felül, hogy saját
önkormányzataikon belül mi-
lyen lehetõségeket látnak az
SZTK további mûködésével
kapcsolatban.

keresik a megoldásokat

Tóth Gábor

BereczkiErzsébet

FIDESZ-fórum
a Rendelõ jövõjérõl
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A döntés-elõkészítés so-
rán a szavazások alapján
egységesebbnek mutatko-
zó grémium jelenlévõ tag-
jai négy tartózkodás mel-
letthatigenésegynemsza-
vazattal nyilvánítottak vé-
leményt a HospInvest Zrt.
pályázatáról, így ered-
ménytelennek kellett nyil-
vánítaniazelsõpályázatot.

Dr. Bodó Zsolt

Kolozsvári Péter

szak-
mai bizonyosságot,

Odler
Zsolt.

Rigó Lászlóné

Koncz István

nyugalmazott
intézményvezetõ fõorvos érin-
tettségére hivatkozva már a
napirend elején kinyilvánította
tartózkodását a szavazásnál.

lapunk kérdé-
sére elmondta: elsõsorban a
Rendelõintézetben dolgozó fe-
lesége érintettsége miatt nem
szavazott.

–Az egészségügyhöz nem ér-
tek, de nem éreztem azt a

ami a dön-
téshez szükséges lett volna –
indokolta döntését a szavazás-
nál szintén tartózkodó

– Akkor tudtam volna
nyugodt szívvel támogatni a
szerzõdéstervezetet, ha a szak-
ma képviselõi, a Rendelõinté-
zet dolgozói azt mondják: ez
egy jó tervezet, és ezáltal biz-
tosítottnakérzikmagukat.

alpolgármes-
ter elsõsorban azért szavazott
igennel, hogy több mint hat hó-
nap elõkészítõ munkájával
megmaradjon a Rendelõinté-
zet. A labor HospInvest által
tervezett megszüntetése mel-
lett a vérvételi hely megmarad-
na, a régi rendelések meg-
tartása mellett pedig ígéretet
kaptak 4-5 új rendelés indítá-
sára. szerint –

pénzügyi szempontból, a közel-
ben több intézményt üzemel-
tetõcégrevalótekintettel,vala-
mintadolgozóiésatárgyi felté-
telek ésszerûbb kihasználásá-
nak reményében – szintén az
egyetlen pályázó kiválasztása
lettvolnaalegjobbmegoldás.

Az egyetlen ellenszavazatot
, a Közbeszerzési

Bizottság elnöke adta le, aki
szerint a történtek hátterét
részben a nagypolitika egész-
ségügyben tapasztalható ked-
vezõtlenhatásaimozgatták.

–Egy beérkezett pályázat
esetében azért nehéz dönteni,
mert

ahhoz, hogy el-
mondhassuk: jól döntöttünk-e
vagy esetleg van jobb megoldás
– hangsúlyozta. – Bár egy jó
szerzõdés a
városérdekeit, sajnosamagyar
jogrendszer mindig biztosít
kiskapukat, ezért személy sze-
rint nem hiszek a szerzõdések-
ben. Ha a második fordulóban
sem lesz több pályázó, meg kell
fontolnialehetõséget.

Az ülésen nem volt jelen
, aki nemleges

szavazatát írásban juttatta el
az önkormányzathoz, ezt azon-
ban az Önkormányzati Tör-
vény nem teszi lehetõvé.
Ugyancsak távol maradt

aki viszont né-
hány nappal késõbb internetes
blogjában foglalta össze a Ren-
delõintézet ügyének elõzmé-
nyeit és az eseményekkel kap-
csolatos véleményét. Lapunk
kérdésére elmondta: jelenléte
esetén õ támogatta volna sza-
vazatával a HospInvest Zrt.
pályázatát.

Sándor János

semmilyen viszonyítási
alapunk nincs

elvileg megvédi

Asztalos Tamás

Kovács Tamás,

Aszód tulajdonában maradhat,
másrészt pedig az üzemeltetõ-
vel kötött szerzõdés garantálja
a jelenlegi ellátási spektrum
fenntartását, garanciát a köz-
alkalmazottak továbbfoglal-
koztatására, illetve vállalást a
jövõbeni fejlesztésekre. Felté-
telként szabtuk például azt is –
és ezt a pályázó el is fogadta ,
hogy a radiológiai gépparkot 2
éven belül teljes egészében le
kellcserélnie.

Sajnosapályázatramindösz-
sze egy ajánlatot kaptunk, így
választásra nem volt lehetõség.
Évelejénénis–atöbbiképvise-
lõvel együtt – megszavaztam a
mûködtetésre a pályázat kiírá-
sát. Sajnos a kormányzati meg-
szorítások miatt most is ebben
látomamegoldást.

Soha egyetlen illetékestõl sem
hangzottelaz,hogyPestMegye
Önkormányzata bezárná,
megszüntetné a Rendelõinté-
zetet, így ettõl, úgy gondolom,
nincs okunk félni. Azonban ha
a megyének adjuk át, akkor
teljes vagyonnal kell átadnunk,
ráadásul nullásan, azaz az év
végéig összegyûlõ 15-16 millió
forintotAszódvárosnakkellki-
gazdálkodnia. S az átadás után
jogilag nincs arra lehetõsége a
városnak, hogy a Rendelõ to-
vábbi mûködtetésébe bármi-
lyen formában beleszóljon –
sem abba, hogy milyen szak-
ellátások maradnak meg, sem
abba, hogy mi történik a dolgo-
zókkal... Ezért nem látom ez
utóbbit igazánmegoldásnak.

Hogy mi lesz a második kör-
ben, szeptemberben? Remé-
lem, hogy lesz még legalább egy
pályázó, ami megnyitja a
választáslehetõségét.

aPénzügyiGazdasági
Bizottságelnöke

–

S hogy miért nem a megye?

GyárfásZsuzsa

S miért nem azonnal a megyének?

Miért igen?

A Rendelõintézet sorsa,
jövõje, napi gondjai a kép-
viselõ-testületi ülések
rendszeresnapirendipont-
jai október óta. Év elején
döntött a képviselõ-testü-
let arról, hogyan látja az
intézmény biztonságos
jövõbeniüzemeltetését.

Elveim szerint a legkedve-
zõbb megoldás az volna, ha a
Rendelõintézet közösségi tu-
lajdonban, a város üzemelteté-
sében maradhatna továbbra is.
Aszódnak azonban nincs arra
fedezete, hogy az intézménynél
termelõdõ hiányt állja, a kistér-
ség települései – Bag kivételé-
vel pedig úgy döntöttek, hogy
nem járulnak hozzá a területi
feladatokat ellátó intézmény
mûködési költségeihez. Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy

ha-
nem a helyzet az, hogy az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztártól kapott havi finan-
szírozás még a bérekre és an-
nak járulékaira sem elég. Csak
egy szám a
fõorvos asszony által említet-
tekbõl: míg tavaly a havi OEP-
finanszírozás 10 millió forint
körül volt, most alig 8 millió fo-
rintot kapnak! A számlákat a
vizitdíjból fizetik – ha futja...
Ráadásul azzal is szembe kell
nézni, hogy egy-egy eszköz cse-
réje – a radiológiai géppark pél-
dául – 40-50 millió Ft-os ki-
adást jelenthet.

Aszód jelenleg az évi 150 mil-
lió forintos hiánya mellett ezt
nem tudja felvállalni. Így jött a
kényszerhelyzetben a két le-
hetséges megoldás: az egyik,
hogy átadjuk a Rendelõt a me-
gyének, a másik pedig az üze-
meltetés magánkézbe adása. A
testület év elején egyhangúan
azutóbbimellettdöntött.Ezzel
ugyanis a Rendelõintézet in-
gatlanjai, vagyona továbbra is

–

nem

arról van szó, hogy a Rendelõ-

intézet gazdálkodása pazarló

vagy szabálytalan volna,

Dr. Magyari Beatrix

A Volánbusz Zrt. értesítése alapján a Hivatalos
Volán Autóbusz Menetrend Pest Megye 2/2. sz.

kötetéhez, a menetrendben meghirdetett járatok
közlekedésében módosítások lépnek életbe.

A menetrend 2007. szeptember 1-tõl érvényes.

A módosításokat az érdekeltek a polgármesteri
hivatal hirdetõtábláin vagy a mûszaki irodán

megtekinthetik.
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A             PARTY-n szórakoztató programokkal, akciókkal,
nyereményekkel, kóstolókkal, gyermekmûsorral és sok

meglepetéssel várjuk Önöket!
Gyerekeknek rajzverseny, arcfestés, lufifújás, kvízjáték stb.

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNK AJÁNDÉKOT KAP!!!

Értesítjük a Tisztelt Vásárlókat, hogy üzleteink augusztus 1-tõl
hosszabb nyitvatartással állnak az Önök rendelkezésére:

610. sz. Aszód, Kondoros tér 2.maxi COOP ABC –

H - P: Szombat: Vasárnap:6.00 – 19.00 6.00 – 13.00 7.00 – 11.00

ÚJ AKCIÓ augusztus 15-tõl 27-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

Kristálycukor Csillám, Koronás 1 kg Biopon mosópor hegyi, color 2 kg+15%

AMSTEL lager sör 0,5 l Tomi Kristály mosópor

Borsodi világos sör 0,5 l Amodent fogkrém eredeti íz 75 ml

Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET Danone Activia joghurt több íz 125g

Eduscho dupla õrölt kávé 250g Zott tejföl 20% 330 g

PUR extra mosogatószer balzsam ut. 0,5 l Huniz parasztkolbász

199,-Ft 1199,-Ft

129,-Ft +ü. 1499,-Ft

129,-Ft +ü. 149,-Ft

99,-Ft 89,-Ft

319,-Ft 129,-Ft

159,-Ft 799,-Ft/kg

color, normál komp. 3kg

A Galga COOP ZRt. területén már

törzsvásárlónk rendelkezik törzsvásárlói kártyával

és gyûjtheti a vásárlási utalványt érõ pontokat.

több mint 3000

A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az össze-
gyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi zöld számon érdeklõdhetnek:ingyenes

06-80-870-220

Örömmel tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy
átadtuk az aszódi ABC áruházunk bõvített részét.
Jelenleg a régi üzletrész korszerûsítése folyik.

Szeptember 6-án, csütörtökön
nagyszabású COOP PARTY-t tartunk

az áruházban és parkolójában!
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(folytatásaz1.oldalról)

–Elõször tavaly, a 15. Aszód
Fesztivál lebonyolításánál dol-
goztunkegyüttazemlített férfi
rendezvényszervezõ cégével

inden rend-
ben lezajlott, így a munkakap-
csolatunk nemrégiben két
másik rendezvénnyel, majd az
idei Aszód Fesztivál elõkészü-
leteivel folytatódott. Ilyen elõz-
mények után augusztus 3-án,
pénteken este kiderült, hogy a
cégvezetõ – miután délelõtt a
Fesztiválra érkezõ vásározók-
tól és mutatványosoktól be-
szedte a helypénzt – távozott, s
a helyszínen maradt munka-
társánál

A pénteki és a szombati fel-
lépõk gázsiját Sztán István és
családja saját forrásból, vala-
mint vállalkozói segítséggel
rendezte. A Fesztivált támoga-
tó sörgyártó cég SMS-játéká-
nak néhány nyertese szombat
este hiába próbált hozzájutni
nyereményéhez a sörsátor
pultjánál; az akkor kapott ígé-
rethez híven másnap ismét
próbálkoztak, ám akkor már

-alapon

A vasárnapi, leggazdagabb
programnakígérkezõ fesztivál-
napra hiába érkezõk a hír hal-
latán sarkon fordultak, vagy a
még ott lévõ körhintán és vá-
sárosok portékáival vigaszta-
lódtak.

Az eltûnt cégvezetõ telefon-
számán lapzártánk után is a
hangpostafiók jelentkezett. Va-
sárnap estére az is kiderült,
hogy az Aszód Fesztivál költ-
ségvetésének háromnegyedé-
vel,
(ebbõl a szereplõk összesen 3,4
milliós gázsijával) kámforrá
vált cégvezetõ nem csupán vá-
rosunkkal „kivételezett”: az el-

egy vasat sem hagyott

a fellépõ mûvészek tiszteletdíjá-

nakrendezésére.

„nyereményvolt,nincs”

végleg elutasították igényüket.

közel hatmillió forinttal

–
szólt az elõzményekrõl Sztán
István. – Akkor m

Aszódról közel hatmillió forint bevétellel tûnt el

Félbeszakadt a Fesztivál,
nyomoznak a társszervezõ után

múlt két és fél hónapban lega-
lább féltucat, másutt rendezett
fesztivál kapcsán

Öt kamionjának – amelyek
a kiegyenlítetlen számlák
miatt napokig az Aszód Feszti-
vál helyszínén vesztegeltek – a
hírek szerint ugyancsak nem
fizettekiateljesvételárát.

állítólag több

tízmilliós tartozást halmozott

fel.

A rendezvényszervezõ cég
által vállalt fizetési határidõk
jelentõs túllépése elõször csak
az egyik, halászléfõzõ verse-
nyérõl is híres dél-magyaror-
szági településen érett

üzenetté, ez azonban a
road-show következõ hely-

színén s emiatt au-
gusztus elsõ hétvégéjén Aszód

figyel-

meztetõ

elakadt,

„ ”

hagyományos rendezvényso-
rozatánakpácbanhagyottszer-
vezõi is a károsultak listájára
kerültek. Sztán István jogi lé-
péseket kezdeményezett az
Aszód Fesztivál zárónapját
meghiúsító cégvezetõ ellen;
úgy hírlik, azóta a cég káro-
sultjai közül többen hasonló
lépésreszántákelmagukat.

fenti képek:

jobbra:

Hídi Szilveszter felvételei

Fotók az Aszód Fesztivál

néhány fellépõ mûvészérõl

és a közönségrõl.

A vásározók jelentõs

forgalmat reméltek

az eredetileg háromnapos

rendezvénytõl.

Õk megkapták, ami járt nekik

Õk is futnak a pénzük után



Fejlesztési projektek és prioritások
az Aszódi kistérségben

2007. AUGUSZTUS

Az Aszódi kistérség 2005
õszén elkészült területfejlesz-
tési koncepciója és programja a
kistérség adottságainak és le-
hetõségeinek számbavételétele
mellett az érintett települések
legfontosabb fejlesztési felada-
tait, a térségi összefogással
eredményesebben megvalósít-
hatócéljait foglaljaössze.

Az aszódi kistérség adottsá-
gait és lehetõségeit tekintve
leginkább gazdasági és rekreá-
ciós szolgáltató infrastruktú-
rájának fejlesztésével és erõsí-
tésével alakíthatja ki jellegze-
tes,egyéniarculatát.

Számos olyan megvalósítan-
dó terv van, amelyek hatása
kiterjed az egész kistérségre, és
amelyek csak közösségi össze-
fogással és együttmûködéssel
valósíthatók meg (pl.: a telepü-
lések felszíni vízelvezetésének
megoldása).

Magyarország az európai
uniós tagsága révén a 2007-
2013 közötti idõszakban közel
hétezer milliárd forintos nagy-
ságrendû fejlesztési forrás el-
nyerésére válik jogosulttá. Ah-
hoz, hogy ezek a források való-
banelérhetõklegyenek,a lehet-
séges kedvezményezetteknek –
mint például a települési ön-
kormányzatok,akistérségi tár-
sulások – átgondolt, megalapo-
zott fejlesztési programmal és
konkrét projekttervekkel kell
rendelkezniük.

A 2007-13 közötti tervezési
idõszakban megvalósítandó
legfontosabb projektelképzelé-
seitaKistérségi fejlesztésimát-
rixtartalmazza,összefoglalvaa
kistérségi szintû, valamint a
társult önkormányzatok tele-
pülési szintû fejlesztési priori-
tásait.

Az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása az
5/2007. (I. 30.) sz. határoza-
tában az alábbi kistérségi
szintû prioritásokat hatá-

roztameg

A felszíni csapadékvíz el-
vezetése az Aszódi kistér-
ségtelepülésein
Egységes informatikai
koncepció és rendszer ki-
alakítása az Aszódi kis-
térségben
Kistérségi Közösségi
Központ kialakítása a
kistérség humán szolgál-
tató rendszerének fej-
lesztése

, elfogadvaaprojek-
tekelsõmunkaanyagát:

A társult települések képvi-
selõ-testületei ugyancsak hatá-
rozatban fogadták el települé-
sük fejlesztési prioritásait, me-
lyeket a fejlesztési mátrix to-
vábbi rangsorolás nélkül tar-
talmaz.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása 14/2007. (II. 27.) sz. hatá-
rozatában elfogadta a Társulás
kistérségi szintû, valamint a
társult önkormányzatok tele-
pülési szintû fejlesztési priori-
tásait tartalmazó módosított,
kiegészített fejlesztési mátrix-
át. Az elfogadott fejlesztési
mát-rix illeszkedik a 2007-13-
as idõszakra vonatkozó Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv-
hez, a kistérség területfejlesz-
tési koncepciójához és prog-

1

1

1

–

ramjához, s megtörtént a
KMOP aktuális változatához
valóilleszkedésekvizsgálata.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása Tanácsa számos alka-
lommal – legutóbb 2007. május
30-án, az Aszódi kistérség cse-
lekvési terve elfogadásakor
(34/2007.(V. 30.) sz. határozat) –
deklarálta, hogy a Tanács min-
den települési-önkormányzati
fejlesztési tervet és ehhez kap-
csolódó pályázatot támogat,
amely illeszkedikazAszódikis-
térség Területfejlesztési kon-
cepciójához és programjához, s
teszi ezt

!

A fenti gondolatot azért
szükséges hangsúlyozni, mert
az elmúlt idõszakban több
olyan - félreértésre alkalmat
adó – gondolat látott napvilá-

prioritási sorrend
meghatározásanélkül

Az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcé-
lú Társulása a társult tele-
pülések autonómiáját és
egyenrangúságát hangsú-
lyozva elzárkózik bármely
települési projektterv kis-
térségi kiemelt projekt-
ként való megjelenítésétõl,
vonatkozzon az akár okta-
tási infrastruktúra fejlesz-
tésére, akár fõtér program-
hozkapcsolódótervezésre.

got, amely ezzel ellentétes kö-
vetkeztetéseketsugall.

(Mind a Fejlesztési mátrix,
mind a Kistérségi cselekvési
terv, valamint az idézett hatá-
ro

A polgármester kollégák tá-
jékoztatása szerint a kistérség
számos önkormányzata be-
nyújtotta közoktatási infra-
struktúra-fejlesztési pályáza-
tát, skészülnekazönkormány-
zatok tervei a Közép-magyar-
országi Operatív Program –
várhatóan õsszel kiírásra ke-
rülõ – települési központok fej-
lesztésére vonatkozó pályá-
zatára.

Bízom abban, hogy az elmúlt
idõszak projekt-elõkészítõ
munkája mind a közoktatási
fejlesztési pályázatok, mind a
késõbbi pályázati kiírások ese-
tében az Aszódi kistérség vala-
mennyi települése számára
meghozza az eredményt, s
megújult arculatú települések
és önkormányzati intézmé-
nyek nyújtanak egyre maga-
sabb szintû szolgáltatásokat az
itt élõknek és az idelátoga-
tóknak.

elnök
AszódiKistérségÖnkormány-
zatainakTöbbcélúTársulása

KovácsLászló

zatok megtekinthetõk a

honlapon.)
www.aszodikisterseg.hu

AKözmûvelõdés

Otthona

kispályás
labdarúgó

tornáthirdet

õszi-tavaszi fordulókkal Aszó-
don. Várjuk 6 fõs csapatok je-
lentkezését szeptember 20-ig.
Bõvebb felvilágosítás és je-
lentkezés06-30-816-0440tele-
fonszámonvagyaz

emailcímen.

aszod.muvhaz@freemail.hu

Egyelõre nem tudni, hogy
Aszódonistevékenykedett-eaz
anégybagiéskétdányi férfiból
álló banda, melynek tagjai több
településen telefonkábeleket
loptak, összesen mintegy tíz-
milliós kárt okozva. (Városunk
egyes részein hasonló bûncse-
lekmény miatt legutóbb július-
bannémultakelatelefonok.)

Ismeretlen tettesek kétszer
is építõanyagot loptak a volt
laktanya területérõl, a kár 20
ezer ill. 150 ezer Ft. A Szabad-

ság téri hirdetõtáblában valaki
20 ezer Ft kárt tett, a Petõfi ut-
cából pedig egyik éjjel elvittek
egy kukát. A Kossuth Lajos
úton egy feltört gépkocsiból
pénzt és iratokat emeltek ki 80
ezer Ft értékben, egy ottani
családi ház kamrájából pedig
egy 25 ezer Ft-ot érõ kerékpár-
nak veszett nyoma. A Falujá-
rók úti lakótelep egyik lakásá-
ba besurranó tolvaj 20 ezer Ft
értékû mobiltelefonnal és
iratokkaltávozott.

Kis értékû lopások,
nagy rendõrségi fogás

9
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Ökumenikus napközi tábor – július 16-20.

Aszódi vasárnapok Taizé szellemében

2007. AUGUSZTUS

A vasárnap az Úr napja –
vallják a keresztények, azaz
Jézus Krisztus követõi. Mind-
annyian Õt tarják Mesterük-
nek, Aszódon vasárnaponként
mégis négyfelé szakadva ünne-
pelnek: a baptisták az imahá-
zukban, az evangélikusok és a
katolikusok templomukban, a
reformátusok maroknyi cso-
portja pedig a mûvelõdési ház-
ban.„Bolondokezek”–mondja
a kívülálló és legyint. „Bolon-
dok vagytok, gyermekeim” –
néz le rájuk Jézus szomorúan
azAtyajobbjáról.„Hátezttaní-
tottamnektek?”

Nem a mai szemlélõ az elsõ,
akinek ez a megosztottság sze-
met szúr. Volt egyszer egy
nagymama Franciaországban,
aki bombatalálatot kapott há-
zában menedéket nyújtott
mindazoknak, akiket az elsõ
világháború menekülésre
kényszerített: öregeknek, gye-
rekeknek, szülés elõtt álló asz-
szonyoknak. A keresztények
öldökölték egymást Európá-
ban. A nagymama szívbõl kí-
vánta,hogysenkineéljeátmég
egyszer mindazt, amit õ átélt.
Legalább a keresztények en-
gesztelõdjenek ki egymással,
hogy együtt próbálják elejét
venniegyújabbháborúnak.

Unokája késõbb így mesélt
róla: „Számomra õ a kiengesz-
telõdés tanújává lett, mert a
saját református hitét és a ka-
tolikus hitet kiengesztelte ma-
gában (katolikus templomba
járt és áldozott), anélkül, hogy
övéi hittagadónak tartották

volna, anélkül, hogy megbán-
totta volna a családját.”

Roger Schutz

=keresztényegység

Ez az
unoka a két éve, életének 91.
évében merénylet áldozata lett

református teo-
lógus, a taizéi szerzetesközös-
ségalapítója.

Nagyanyja példája lebegett a
szeme elõtt a második világhá-
ború idején, amikor fáradha-
tatlanul kereste a választ kér-
déseire: Miért ezek az ellenté-
tek, összeütközések, ítélkezés
az emberek, sõt még a keresz-
tények között is? Létezik-e a
földünkön olyan út, amelyen
haladva sikerül teljesen megér-
teniamásikembert?–mígnem
megszületett benne a döntés:
ha létezik ez az út, lépj rá saját
magad! Közösséget alapít egy
francia falucskában, Taizében:
„Mindent elkövetünk azért,
hogy Krisztus Testének szét-
szaggatottságát felmutassuk.
Közösségünknek az ökumené
( )otthonává
kell válnia!” Fél évszázad múl-
va Taizé már valóban a kien-
gesztelõdésközpontja.Fiatalok
ezrei fordulnak meg nyaranta
ott, és télen az Európa nagyvá-
rosaiban tartott találkozókon
(1991-ben és 2001-ben Buda-
pesten és környékén is), hogy
„egyek legyenek”, ahogy Jézus
szerettevolna.

Az elsõ magyarországi talál-
kozó óta álmodom arról, hogy
egyszer eljutok Taizébe, hogy
egyszermajd fiatalokatvihetek
magammal Taizébe. Álmod-
tam arról is, hogy mindezt még
Roger testvér életében megte-

hetem. Ez az álmom sajnos
nem teljesülhet. De a sza-

vait nem felejtettem el; életem
egyik iránytûjévé vált, amit a
franciaországi falucskába láto-
gató fiataloknak szokott mon-
dani: „Menjetek haza, és való-
sítsátokmegotthonTaizét!”

Boldogan mondhatom, hogy
Aszódon sikerült ezt a kérést
teljesíteni. Nem nekem egye-
dül, hanem sok-sok testvérrel
együtt, akik szintén érzik leg-
belül, hogy az egységünk sok-
kal mélyebbrõl való, mint a kü-
lönbözõségek, amik elválaszta-
nak bennünket. Akiknek szin-
tén fontos, hogy azt hangsú-
lyozzuk, amiben egyek va-
gyunk, és együttmûködjünk
olyan területen, ahol egyesült
erõvel tudjuk szolgálni annak a
közösségnek (Aszódnak) a
javát, ahová tartozunk. Több-
ségünkben dolgozó nõk va-
gyunk és anyák, akik tudják,
milyen hosszú tud lenni egy
nyári szünet, ha az embernek
nincs sok szabadsága, és nincs
kéznélnagymama.

Ezért fogtunk össze az idén
már második alkalommal,
hogy egy hétre napközi
elhelyezést biztosítsunk alsó
tagozatos gyermekek számára
az evangélikus gimnázium
épületében. És nemcsak elhe-
lyezést, nemcsak felügyeletet.
Összesen ötvenkét önkéntes
gondoskodott tartalmas idõtöl-
tésrõl, elfoglaltságról a hetven
gyermek számára. Munkánkat
lelkesen támogatták a Kistér-
ségi Gondozási Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálatának mun-
katársai, ami együttmûködési
készségüket, nyitottságukat
bizonyítja.Köszönetilletiõket!

Reggeli tornával nyitottuk a
napot, ezt minden nap más
felekezet lelkésze, hitoktatója
által tartottgyermek-áhítatkö-
vette, mert táborunknak nem
titkolt szándéka volt a keresz-
tény értékek közvetítése is. A
napi programot sokféle kézmû-
ves foglalkozás színesítette:
hímzés, szövés, tûzzománc és
bábkészítés, agyagozás, szalvé-
tatechnika stb. Egy délután

már
Pintér Béla

„Igen, legyen jövõre is napközi,
legalábbegyhétig jóhelyentud-
nánk a gyermekeinket, és még
õkisélveznék!”

koncertjén szóra-
kozhattak, és új gyermekdalo-
kat anapközisek.

A nagy meleg mindannyiun-
kat megviselt, és a Szanda vá-
rához intézett kirándulásunk-
ra is rányomta a bélyegét, bár
szorgalmasan locsoltuk egy-
mást, és megittunk legalább
egy hektoliter jeges vizet. A
„fûtés” nélkül is magas hõmér-
séklet miatt a záró tábortûz el-
maradt. Az erre az alkalomra
szánt áhítatot és bábelõadást,
majd az ezt követõ tombola-
sorsolást a gimnázium aulájá-
nak 28°C körüli „hûvösében”
tartottuk meg, invitálva a hét
önkénteseit, valamint a szülõ-
ketéstestvéreket isahálaadás-
raésazegyüttünneplésre.

Bizonyítékul arra, hogy el-
gondolásunk célba talált, álljon
itt egy édesanya véleménye:

Így lesz, ezt megígérhetem
mind a magam, mind a többi
önkéntes nevében. Jövõre vár-
juk sorainkba mindazokat,
akik úgy érzik, segíteni tudnak
a napközi céljainak megvalósu-
lásában. Mint írtam, többsé-
günkben nõk voltunk, de na-
gyon elkelne a fiúknak a férfi
minta és a férfias elfoglaltság.
Ezért a meghívásunk nemcsak
nõknekszól!

Köszönetünket szeretnénk
kifejezni azoknak, akik anyagi-
lag is hozzájárultak a tábor
megvalósulásához: Aszód Vá-
ros Szociális
Bizottsága, Aszód Ifjúságért
Alapítvány, Pest Megye Önkor-
mányzata, Aszódi Evangélikus
Egyházközség, Aszódi Római
Katolikus Egyházközség,
Aszódi Baptista Gyülekezet és
nyolcmagánszemély.

Talán soha nem jutok el Tai-
zébe. Ott vagyok mégis, min-
dennap. És minden nap vasár-
nap. Igazi, testvéreimmel
együttünnepeltÚrnapja.

tanulhattak

Egészségügyi és

LorenczKlára

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.



E
z Aszód legújabb társasházának egyik üzlete. Tulajdonosa ,
üzletvezetõje . Fontos feladatuknak tekintik a magyar borkul-
túra felelevenítését, támogatását. S ezek nem üres szavak, kínálatukban meg-

található Magyarország teljes minõségi borkínálata. Olyan bortermelõ pincészetek szak-
embereinek a termékei kerültek az ízléses, egyedien tervezett polcokra, kik joggal érde-
melték ki az „Év Bortermelõje” kitüntetést.

minden, náluk
vásárolt palackozott szeszesitalt

S aki elfáradt vagy megéhezett a vásárlásban, az épület kerengõjében kialakított pihenõ-
részen megihat egy jó feketét, vagy fogyaszthat az üzletben készített szendvicsekbõl.

Péter Jánosné
ifj. Péter János

(x)

Azonban a pezsgõt, a sörkülönlegességeket és az égetett szeszesitalokat kedvelõk is nagy
választékban megtalálhatják a kedvükre valót. Emellett névnapra, születésnapra vagy bár-
milyen alkalomra egyedi felcímkézéssel vagy gravírozással kérésre ellátnak

. S, hogy a kínálás is igazodjék minõséghez, a csiszolt,
metszett és kézzel festett pohárkészleteket is megvehetik itt a vásárlók.

A delikátesz kínálat ezzel még nem ér véget. Hétvégeken a hírneves hévízgyörki Maródi
Cukrászat szinte teljes süteménykínálata is kapható rendelésre sakúgy a megszokott és
az egyedi ízesítésû torták is, a megrendelõ kívánsága szerint. De azok a vásárlók is meg-
találják itt számításukat, akik a gyári készítésû édességeket kedvelik: a bonbon-külön-
legességek, kávák, teák, csokoládék és cukorkák valóban minden igényt kielégítenek, még
az alkalomhoz illõ díszcsomagolást is beleértve.

AKI

– c
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Élmények hátrányos helyzetû gyermekek számára
Utazótábor a Galga-mentén

2007. AUGUSZTUS

A táborozók utaztatása kü-
lönjárati és menetrend szerinti
autóbusszal illetvevonattal tör-
tént. Minden nap más és más
község látta vendégül a gyer-
mekeket. A helyi önkormány-
zat és az egyház vezetõi minde-
nütt jelenlétükkel tisztelték
meg a vendégeket, és meleg
szeretettel köszöntötték õket;
egyúttalkérték,hogymáskoris
látogassanakeltelepülésükre.

A falvak, a községek, a váro-
sok büszkén mutatták meg te-
lepüléseik hagyományõrzõ
múzeumát. Ódon, bensõséges
hangulatú templomokban
hallgathattunk és énekelhet-
tünk egyházi énekeket, gitár-
és orgonakísérettel. A gyere-
keknek lehetõségük volt arra,
hogy megismerkedjenek az or-
gona szerkezetével, és még a
szószékre is felmehettek.Szent
Márton legendáját megszívlel-
tük, köpenyének egy szimboli-
kusdarabjátféltveõrizzük.

Beavattak bennünket a ke-
nyérsütés rejtelmeibe: láthat-
tuk, hogyan fûtötték be a ke-
mencét és hogyan sütöttek
benne. Talákoztunk olyan em-
berekkel, akik most is õrzik ezt
a hagyományt. Ismereteiket
azzal bizonyították, hogy reg-
gelire kemencében sütött lán-
gost készítettek nekünk, ami-
nek az ízét még most is a
szánkbanérezzük.

Sportversenyek, vetélkedõk,
kézmûves foglalkozások tették
még színesebbé és maradan-
dóbbá az együtt töltött idõt.
Mindannyian felüdültünk az
erdei és a tóparti sétáktól. Az
országszerte ismert Lázár Lo-
vasparkban is vendégül látták
acsoportot.

A vendéglátók háromszori
(tízórai, ebéd, uzsonna) étke-
zést biztosítottak a gyerekek-
nek és a kísérõknek. Édesség,
gyümölcs, üdítõ és fagyi is sze-
repeltazétrendben.

A táborozók mindenhol na-

vel, amely a családgondozók
körültekintõ és lelkes szervezé-
sénekköszönhetõ.

A gyerekeknek a táborozás
ingyenes volt, a felmerülõ költ-
ségeket a Kistérségi Gondozási
Központ és a települések támo-
gatóiállták.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani minden támo-
gatónknak, mivel az õ közben-
járások nélkül nem jöhetett
volna létre ez az utazótábor. A
résztvevõ gyerekek és szüleik
hálásak minden szervezõnek
és lebonyolítónak, hogy aktí-
van részt vehettek öt felejthe-
tetlennapprogramjában.Jövõ-

gyon jól érezték magukat; a
hangulat vidám volt, a tábor
zárásáig közösségek, barátsá-
gok, sõt még szerelmek is szö-
võdtek. A fiúk és lányok meg-
ismerkedtek a galgamenti tele-
pülések helyi nevezetességei-

re is szeretnénk 30-30 fõ hát-
rányos helyzetû gyermek ré-
szére hasonló jellegû progra-
mokatszervezni.

családgondozó
HalmágyiFerencné

A Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Szolgálatának családgondozói júniusban két
turnusban szerveztek utazótábort hátrányos helyzetû
gyermekek részére. Az elsõ turnusban június 18-tól 23-ig
Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló és
Zsámbok településeinek tanulói vehettek részt, a máso-
dik turnusban pedig június 25-tõl 29-ig Aszódról, Do-
mony-ól, Ikladról, Kartalról és Versegrõl érkeztek a
résztvevõk.Összesen30-30gyerekés5fõkísérõvettrészt
aprogramokon.

Az aszódi és környékbeli gyerekek és kísérõik
a vácszentlászlói Falumúzeum elõtt

Vendég-
váróban

Ünnepel a
Hagyományõrzõ

Csoport
Az aszódi Nugdíjasklub

hagyományõrzõ csoportja
szeptember 29-én ünnepli
megalakulásának tizenötö-
dik évfordulóját. Ez alka-
lomból vendégségbe hí-
vunk olyan csoportokat,
akiknél mi már vendéges-
kedtünk.

aVezetõség

Mindenütt szíves vendéglá-
tásban volt részünk, de ez bi-
zony sok pénzbe került. A klu-
bunk és a klubtagjaink is oda-
teszik a részüket. Indítottunk
egyfajta gyûjtést egy dobozzal,
amibe mindenki lehetõsége
szerintteszbizonyosösszeget.

Itt ragadjukmegazalkalmat
és kérjük az aszódi embereket,
vállalkozókat és mindazokat,
akik értékelik munkánkat,
hogy támogassanak minket.
Minden hétfõn 5 órakor van
próbánk. Szeptember 6-án,
csütörtökön, a klubnapon 15
órától várjuk a kedves támoga-
tókat. A nyugdíjasklub a kör-
forgalomnálvan,ottadobozis.

Adományaikat elõre is kö-
szöniaklubtagoknevébenis

APRÓhirdetések
ANGOL órák gyors, eredmé-
nyes, beszédcentrikus mód-
szerrel.Tel.:06-20-968-7188

Aszód kertvárosi övezetében el-
adó vagy kiadó 1982-ben épült,
részben alápincézett, tetõtér-
beépítéses, 125 m -es, tetõtérben
bõvíthetõ családi ház 324 m
nagyságú önálló telekrésszel 23
MFt-ért.Érd:06-20-950-6012

2

2

Dalszövegírónõ levédett szöve-
geihezzeneszerzõtkeres.
Tel.:06-70-347-8621.

Aszódon panorámás építési te-
lekeladó.Tel.:06-30-6516-530.

Megköszönjük mindazoknak,
akik felejthetetlen, drága
gyermekünket,

tisztelték és szerették, teme-
tésére eljöttek, sírjára elhoz-
ták a megemlékezés virágait
ésosztoztakgyászunkban.

Keresztes Györgyöt

Azegészgyászolócsalád

TiszteltÜgyfeleim!

TájékoztatomÖnöket,hogy
ügyvédi irodám a Gödöllõ, Be-
renteI.u.2.számaláköltözött
(a TESCO mögött). Várom
kedvesrégiésújügyfeleimet!

ügyvéd

A Városi Könyvtár ezúton
is köszöni

könyvadományát.

Dr.PápaiÉva

Czmorek István,
Medla Hajnalka, Tallósi
Róbert, Rácz Zoltán, Bucholcz
László és Hegedûs Nagy
Zoltán



Egy kis nyelvelés
„Mi a magyar most? – Rút sybarita váz.”

2007. AUGUSZTUS

A címadó idézet
A magyarokhoz I. címû

mûvébõl származik, melyben a
költõ többek között a nemzet
erkölcsi romlásán elmélkedik
és búslakodik. A szöveggyûjte-
mények szorgalmasan megad-
ják a szó magyaráza-
tát lábjegyzetben, de egyik tan-
könyvírónak és szöveggyûjte-
mény-szerkesztõnek sem ju-
totteszébe,hogya szavunk-
hoz iskellenenémimagyaráza-
tot fûzni, mert a szó ma nem
ugyanazt jelenti, mint Berzse-
nyi idejébenvagykorábban.

A szó magyarázatá-
ul az alábbiakat találjuk

a 10. évfolyam
számára készített szöveggyûj-
teménye lábjegyzetében:

.
Ezt a párhuzamot használja fel
a költõ a 19. századi magyarság
jellemzésére, vagyis tunyának,
elpuhultnak, tudatos cselek-
vésreképtelennektekintikorá-
nak magyarságát. Ha azonban
a tankönyvíró – és egyben a
szöveggyûjteményválogatójais
– vette volna magának a fárad-
ságot, hogy jegyzetet fûzzön a

szóhoz, sokkal kifejezõbb-
nek, szemléletesebbnek érez-
né/érezhetné a szöveg olvasója
a verset. Ugyanis a szó eredeti
jelentés messze nem az, mint
napjainkban.

szavunk írásos elõfordu-
lására már 1416 és 1450 között
(pontosannemállapíthatómeg
a szót tartalmazó nyelvemlék
keletkezése) van adatunk. Je-
lentése ekkor:
1556-ban a szó már bõvül a
jelentéssel. A kettõ között nyil-
vánvaló az összefüggés, mert
madárijesztõként nem ritkán
embert formázó bábut alkal-
maznak. 1577 és 1580 között
már megjelenik egy

jelentés is, s 1663-ban
mára jelentésre isvan
példa. 1831-ben már az átvitt

Berzsenyi
Dániel

sybarita

váz

sybarita
Mado-

csai Lászlónak

„Sy-
baris (szibarisz) dél-itáliai gö-
rög gyarmatváros lakói, elpu-
hultságáról ismert itáliai nép”

váz

Váz

madárijesztõ.
báb

rémalak,
rémkép

csontváz

értelmû jelentés is megszüle-
tik: – eb-
bõl születik meg késõbb a váz-
lat szavunk is –, majd a tech-
nikai fejlõdés keretében megje-
lenik a szó a szakmai nyelv-
használatban je-
lentésbenis.

Tehát az idézett versben
Berzsenyi valamiféle elpuhult,
cselekedni képtelen személy
jellemzõ tulajdonságával ru-
házza fel a magyarságot, de a
korabeli jelentés még a fenti
tulajdonságok mellett külsõleg
is visszataszítóvá, rémségessé
istesziaversbeliképet.

Arról már sokszor volt szó,
hogy szavaink jelentése az idõk
során változik. Sok esetben
nemcsakúj jelentésekjelennek

gondolatmenet, keret

tartószerkezet

meg, hanem olyan eset is van,
amikorcsaka stilisztikaihatás
változik. De mindenképpen ér-
zékelhetõ némi változás. Ilyen-
rõl magam is hírt adtam nem
egy esetben e rovat keretei kö-
zött. Idõnként azonban még a
legvérmesebb várakozásainkat
is felülmúlja egy-egy nyelvi vál-
tozásokról szóló példa. Ezek
egyike a szavunk je-
lentésváltozása.

A nyelvtörténészek szláv
eredetûnek tartják, melynek
eredeti jelentése: . De
mivel a szûz gyermektelen is
egyben, a szó eredeti jelentésé-
hez nagyon hamar hozzáta-
padt a jelentés is. S mi-
vel a mai értelemben vett pa-
ráznasággal foglalkozóknemis

parázna

szûz

meddõ

akartak gyermeket vagy vala-
mely, a maga korában gyógyít-
hatatlan fertõzésbõl kifolyólag
nem is lehetett gyermekük, az
eredeti jelentéstõl a

jelentéseken
keresztül eljutunk a szó mai
negatív jelentéstartalmáig.

És még igen sok szavunk
ment át ilyen változáson, hi-
szen a eredetileg a csir-
keárust jelentette,mahangula-
tos negatív minõsítés. A

is keletkezésekor a piacról
az élõ csirkéket hazacipelõ se-
gítõ személyzetet jelentette. A
jelentésváltozás okáról és mód-
járól ma azért nem szólok,
mert errõl korábban önálló
cikkbenmárbeszámoltam.

meddõ,
üres, léha, ledér

csibész

csirke-
fogó

-g-l

Július 21-én kora reggel

kisebb csoport indulását

áldotta meg Dr. Sánta

János plébános. A minden

megpróbáltatásra elszánt

római katolikus hívõk

ugyanis gyalogos zarán-

doklatra készülõdtek Má-

riabesnyõre.

–Hagyományteremtésrõl,
illetve azt újra felélesztõ ügyrõl
van szó – tájékoztatott

, az aszódi kurzis-
ták helyi vezetõje. – M

Lakos
Mária Lujza

i, kur-
zisták, egy katolikus megúju-
lási mozgalomnak vagyunk a
tagjai, immár húszan a Galga
mentén. Tavaly határoztuk el
mindannyian, hogy felelevenít-
jük a gyalogos zarándoklat régi
hagyományát, mely a szocializ-
mus ideje alatt kurtán-furcsán
szûnt meg. A szervezõk magja
az úgynevezett Kurzió mozga-
lomhoztartozik.

A spanyol eredetû
szó, tulajdonképpen kurzust
jelent. A XVII. században a
SantiagoDeComposteiai szer-

cursillo

zetesek három nap alatt felké-
szítették a zarándokokat a vár-
ható lelki és testi megpróbálta-
tásokra. Ez a szép hagyomány
nemcsak Dél-Amerikában
terjedt el az ottani missziós
papok közvetítésével, hanem
az egész világon. Ennek a kato-
likusmegújulásimozgalomnak
a célja változatlan: három nap
alatt felkészítenekmindenkita
kereszténységgel kapcsolato-
san azokat is, akiknek a hite
megújulásra szorul, de azokat

–

is, akik a vallásos-
ságtól.

A kurzisták évekkel ezelõtt
Tihanyban vettek egy há-
romnapos tanfolyamon. A

-jelmondatot válasz-
tották.

Az áldás után megszólalt a
katolikus templom harangja. A
zengõ érc szava bátorította így
akiscsapatot.

távol állnak

részt

Krisztus számít rád, színes és
pompás a világ, ha Krisztus-
nak élsz!

-AKI-

Gyalogos zarándoklat a Családok Búcsújába
Egy hagyomány újjászületése

Ma minden jó magyarnak össze kell fogni egymással, hogy
fenntarthassuk magyarságunkat és megõrizhessük hitünket.
Építenünk kell, hogy tettekkel bizonyítsuk be meggyõzõdésünket
és láthatóvá tegyük hitünket. Építsetek! Építsetek magyar iskolá-
kat, magyar templomokat, magyar öregotthonokat! Hozzatok
áldozatotajövendõért!Tanítsátokgyermekeiteketmagyarul...

Mostoha idõkben leszegényedhetik egy nép; de az anyagiak
visszatérhetnek,haifjúság

(MindszentyJózsef)

unktestben,lélekbenépmarad.
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2007. AUGUSZTUS

Városi ünnep- és eseménynaptár

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

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

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

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

Cím: Email: Tel:

Idõpont Helyszín Program

Augusztus 20. 10 Közmûvelõdés Otthona udvara városi ünnepség
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Augusztus 26. Évközi 21. vasárnap
Augusztus 26. 15 Evangélikus templom lelkészbeiktatás
Augusztus 29-30. Csengey Gusztáv Általános Iskola tankönyv árusítás
Augusztus 31. 17 Csengey Gusztáv Általános Iskola tanévnyitó a Csengey utcai iskolában
Augusztus 31. 18 Csengey Gusztáv Általános Iskola tanévnyitó a Rákóczi utcai iskolában
Szeptember 2. Évközi 22. vasárnap
Szeptember 3. elsõ tanítási nap
Szeptember 3. Petõfi Sándor Gimn., Gépészeti Szki. és Koll. tanévnyitó
Szeptember 3. Ev. Egyház Petõfi Gimnáziuma tanévnyitó
Szeptember 5. 18 Közmûvelõdés Otthona jelentkezés a hastánc tanfolyamra
Szeptember 7. Petõfi Sándor Gimn., Gépészeti Szki. és Koll. Szöcskeavatás – elsõ évfolyamosok „beavatása”

a felsõsök segítségével
Szeptember 9. Évközi 23. vasárnap
Szeptember10. Podmaniczky Mûv isk tanévnyitó, beíratkozás
Szeptember 15. Közmûvelõdés Otthona „Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos rendezvény

(részletek a plakátokon)
Szeptember 15. Petõfi Sándor Gimn., Gépészeti Szki. és Koll. a „Kultúrházak éjjel-nappal” címû programsorozathoz

csatlakozva az uszodában
Szeptember 15. Petõfi Múzeum „Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos rendezvény
Szeptember 15. Podmaniczky-kastély „Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos rendezvény
Szeptember 16. Évközi 24. vasárnap
Szeptember21- Petõfi Múzeum Galériája a „ Kettõn áll a vásár” címû kiállítás
Szeptember 23. Évközi 25. vasárnap
Szeptember 30. Évközi 26. vasárnap
Szeptember 30. Petõfi Sándor Gimn., Gépészeti Szki. és Koll. Öregdiák találkozó

00

30

00

30

00

nyílt úszásnap

AszódVáros Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
meghívjaÖnöket

: A Közmûvelõdés Otthonabelsõ udvara.

Ökomenikus Istentisztelet anégy világi egyház
részvételével; kenyérszentelés

Köszöntõt mond polgármester
AszódVárosértkitüntetés,

AszódVáros Díszpolgára,
AszódVáros Sport díj, Tiszta SzépVárosértdíj

Köszöntõt mond országgyûlési képviselõ
AVárosi Nyugdíjas Klub hagyományõrzõinekmûsora

augusztus20-án10 órakorkezdõdõ
SzentIstván napiünnepségére.

Helyszín

Program:

BuzásJános
Városidíjakátadása:

Tóth Gábor

Mindenérdeklõdõt szeretettel várunk!

CsengeiGusztáv
ÁltalánosIskola

Augusztus 29.

Augusztus. 22.

Augusztus. 23.

Augusztus. 24.

8 Javítóvizsga

18 : leendõ 1. osztály

17 : leendõ 6. osztály
18 : leendõ 7. osztály

18 : leendõ 8. osztály

00

00

00

00

00

Rendkívüli szülõi
értekezlet a csoport-

összevonásban érintett
családoknak:

Lelkész-
beiktatás

Az Aszódi Evangélikus Egy-
házközség presbitériuma Isten
iránti hálával és örömmel tu-
datja,hogyúj lelkésze,

beiktatása augusztus 26-án
15.30órakorünnepi istentiszte-
let és közgyûlés keretében lesz
az aszódi evangélikus temp-
lomban.Abeiktatásszolgálatát

esperes végzi, igei
köszöntõt mond

püspök.
A presbitérium minden ér-

deklõdõt szeretettel vár az ese-
ményre.

LõrinczCsaba

Mekis Ádám
Dr. Fabiny

Tamás



Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

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 9-17, Szo: 8-12

AKC IÓ ! ! !

10 %

Minden akvárium
és terrárium

kedvezménnyel!

15

Garczik Zoltán
vállalkozó

06-28/469-584
06-20-939-4674

garczik@freemail.hu

Tura, Szent István u. 11.

Vállalja:

családi házak,
épületek

kivitelezését,
átalakítását,

hidegburkolási
munkáit.

Tel.:

Mobil:

E-mail:
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2007. JÚLIUS

Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

szeptember 6-ig.

1.CurriculumVi-
tae 2. Sakkozni kezd! 3. Meny-
asszony 4. Kerti szerszám 5.
Becézett Anna 6. Ing azonos
hangzói! 7. Becézett György 8.
Liter 9. Római 3 10. Víztömeg
11.Kertinövény16. -repárja18.
Nyári hónap 19. Állatok vízfel-
vevõ helye 21. Három, oroszul
22. Több hét 25. Óraszerkezet
27. Víz felszínén úszó buboré-
kok 28. Tavaszi zöldség 30.
Duplán: halandzsa 32. Méter
34. Nagyon régi 35. Szobákat
elválaszt 38. Hegyi kis folyó 39.
Szerzetes 43. Duplán: Dunán-
túliváros44.Nyárbetûi,kever-
ve 47. Zenei félhang 48. Tengeri
hal 50. Idegen olaj 52. Zenélni
kezd! 54. Szolmizációs hang 55.
KY 56. Tavi azonos hangzói! 58.
Tanulóvezetõ.

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

küldhetik be cí-
münkre – Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfej-
tõk között a Galga Coop
3.000 Ft értékû vásárlási
utalványát és a Fáma
Könyvesbolt 3.000 Ft ér-
tékû könyvutalványát sor-
soljukki.

*

„Az udvariasság nem halt meg...”
(GeorgesDuhamel)

Vízszintes: 1. A francia köl-
tõ gondolatának befejezõ
sora, zárt betû: A 12. Béka-
fajta13.Lendület14.Hevesme-
gyei település 15. ... muri, Mó-
ricz-regény 17. Házba 18. Maki
azonos hangzói 20. Opel-típus
22. Kórház 23. Nitrogén 24.
Nemelõ26.Aranka,becézve27.
Itt, angolul 29. Hiányos garbó!
31. Római 1 32. Matematika,
diáknyelven 33. Hivatkozó 35.
Fluor 36. Szó eleme 37. Spitzer
Gyöngyi 38. Lelkész 40. Ká-
posztaféle 41. Félsz! 42. Közé-
pen tûr! 43. Elképzelhetõ 45.
Káté!46.Személyesnévmás48.
Hajó része 49. Kotyogó rész! 51.
Vízben tempózó 53. Földrész
57.Híresásványvizünk.

Elõzõszámunkrejtvényének
megfejtése:

PhilippineWelser,Bürglitz,

Tirol,szakácsmûvészet.

A Galga COOP Rt. utalvá-
nyát (KossuthPócs Balázsné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Lajos út 37.), a Fáma Könyv-
kereskedés utalványát pedig

(Szent Imre
u.8.)nyerte.
Bagyin Mónika

Gratulálunk! Anyereményeket
postán küldjük el.

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

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X

HídiSzilveszter

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

–

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

teljes
egészében letölthetõ PDF formátumban

Aszód a Megye II-ben
A helyzet stabil, cél a feljutás

APRÓhirdetések

Az udvariasságról

Az Aszódi Szabadidõ Egye-
sületen belül mûködõ Aszatali-
tenisz Szakosztály a nyári szü-
netben sem hagyta abba az ed-
zéseit: teljes gõzzel készülnek a
szeptemberben induló csapat-
bajnokságra. Az edzések min-
dencsütörtökön18órátólzajla-
nak, melyre az induló csapato-
kat erõsítõ tagokon kívül bár-
kitszívesenlátnak.

A csapat múlt évi eredmé-
nyei alapján jogot szerzett arra,

hogy feljusson Pest Megye „A”
csoportjába. NB III-as csapa-
tuk tagjai:

és
A Pest megye

„B” csoport bajnokságában in-
duló csapattagok:

és

Kárász Zoltán,

Dániel Gábor, Kerek István

Dániel János.

Pál Attila,

Kerényi Imre, Németh Zoltán

KörösiGábor.

Soksikertkívánunknekik!

-AKI-

Új szezon, két csoport
Edzenek az asztaliteniszezõk

Négy távozó játékos helyére
tizenketten érkeztek a megyei
másodosztályban induló Aszód
FC felnõtt csapatába. Az edzõ
továbbra is a csapatot tavasszal
felrázó míg az
ifjúsági csapatot
vezényli, tudtuk meg

klubelnöktõl. Az FC hely-
zete az önkormányzat és a vál-
lalkozók támogatásainak kö-
szönhetõen stabilizálódott, a
cél egyértelmû: visszajutni a

Peller Gábor,

Pintér Miklós

Tóth Jó-

zsef

megyeiélvonalba.
A gárda néhány edzõ- és Pest

Megyei Kupa-meccs után au-
gusztus 25-én 17.30-kor kezd a
Pomáz-ICO SE otthonában;
szeptember 1-jén 16.30-kor az
ugyancsak a megye I-bõl ki-
esett Fóti SE-t fogadja. 9-én
16.30-korKisnémediben léppá-
lyára, 16-án 16 órakor pedig a
PENTA-Szobi SE-vel hazai pá-
lyán küzd meg. Az ifik két órá-
valafelnõttekelõtt játszanak.


