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Ismét a fõtér
A jelentõs emelés ellenére
Aszódon alacsonyak a lakbérek ékessége lehet
Bölcsõde utca lett a Kossuth Lajos út 80-as tömbbõl
November 29.
A polgármester távollétében
Rigó Lászlóné alpolgármester
vezette az ülést, ahol a GAMESZ-vezetõ fegyelmi ügyének zárt tárgyalása után döntött a Tél utca mögötti lakóövezetben a IX. Portfólió Kft.
beruházásában megépült vízés csatornaközmû átadás-átvételérõlés az ehhez szükséges
intézkedések megtételérõl.
Ezután elfogadták a GAMESZ Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, majd a lakásrendelet lakbéremelés miatti módosítására került sor. A korábbi
évekhez képest jelentõs, 40 százalékos emelésre a lakásokkal
kapcsolatos kiadások fedezése
miatt került sor, emelte ki
Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi Bi-

Bagi csomópont:
Összefogásban
az erõ?
A bagi képviselõ-testület
több ülésén foglalkozott a 3-as
számú fõút bagi-domonyi keresztezõdésének ügyével. Abban egyetértenek, hogy a község területén lévõ balesetveszélyes közlekedési csomópontot –
körforgalommal vagy forgalomirányító lámpás berendezéssel – biztonságosabbá kell
tenni, de többen hangsúlyozzák: a probléma nem csupán a
településé, azt az érintettekkel
közösen kell megoldani.

zottság vezetõje. Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó – az átlagnál még így is
alacsonyabb – havi bérleti díj
január 1-jétõl összkomfortos lakásnál 230, komfortos lakásnál
175, félkomfortos lakás esetében 154, komfort nélküli lakásnál pedig 40 Ft négyzetméterenként. A szociális szükséglakásoknál ez az összeg 6 Ft, garázsok esetében pedig 121
Ft/m2. A testület döntött a
Szabadság tér 8/b alatti társasházi ingatlan földszint 2. számú lakására vonatkozó elidegenítési tilalom feloldásáról. Az
ingatlan bérlõi számára a másfél szobás, 51 m2-es lakás vételárát közel ötmillió Ft-ban határozták meg. (A vevõk kérésére
a következõ ülésen elhalasztották az adásvételt. )

A Közbeszerzési Bizottság javaslatára ad hoc szakmai bizottságot hoztak létre a Központi Orvosi Ügyeletre meghirdetett pályázat elbírálására.
Sándor János elmondta: három cégtõl érkezett pályázat, s
mindháromé megfelelt a feltételeknek. Mivel az elbírálás
szakmai döntést igényel, a
Közbeszerzési Bizottság nem
rangsorolta a pályamunkákat,
amire az érdekeltek meghallgatása után az ad hoc bizottság
tenne javaslatot.
Sándor János javaslatára elnapolták az önkormányzat jogi
képviseletének ellátására vonatkozó napirendet, mert nem
volt egyértelmû, hogy november 8-án szavaztak-e a képviselet ellátására javasolt ügyvéd

Elõzõ számunkban beszámoltunk arról, hogy egy svédmagyar befektetõi csoport
megvásárolta a Podmaniczkykastélyt. A Fõtér-projekt szempontjából is fontos esemény
kapcsán máris jelentõs látogatottságot ért el az új tulajdonos
– sajnos egyelõre csak angol
nyelven olvasható – honlapja
(www.aszodcastle.com). Itt
egyebek közt háromdimenziós
grafikákkal adnak ízelítõt a
majdani szállodakomplexummal kapcsolatos elképzelése(folytatás a 2. oldalon) ikrõl.

Aki nem ért oda idõben,
a hátsó sorban Mirigykedhetett
Karácsonyi fellépés a Vöröskereszt ajándékaival

December 21-én este telt
ház elõtt lépett fel a fél
Irigy Hónaljmirigy a volt
Tiszti Klub színpadán. (Voltak, akik – biztos ami biztos
alapon – már több mint egy
órával az ingyenes rendezvény kezdete elõtt elfoglalták a helyüket.) A fergeteges mûsor után a Körzeti
Vöröskereszt munkatársai
és önkéntesei édességgel és
játékokkal ajándékozták
meg a mûsorra kiváncsi
(folytatás a 8. oldalon) gyermekeket.
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A jelentõs díjemelés ellenére Aszódon
Bölcsõde utca lett a Kossuth Lajos út 80-as tömbbõl – Lehetõség
(folytatás az 1. oldalról)

személyérõl. Az Ügyrendi Bizottság ülésén az is felvetõdött,
hogy a feladatot célszerû lenne pályáztatni. (A kérdéses határozatot a testületi ülés szünetében áttekintették, majd
hosszas vita után egyhangúlag
elrendelték a jogi képviseletre
vonatkozó megállapodás-tervezet újratárgyalását; ennek
egyeztetésére felkérték a
polgármestert. A képviselõ-testület kimondta, hogy a jogi képviselet a polgármesteri hivatal
mellett terjedjen ki az önkormányzat és intézményei egészére.)
A grémium elfogadta a III.
negyedévi pénzügyi zárszámadást, majd a 2008. évi költségvetési koncepciót. Az 1 milliárd
175 millió Ft-tal tervezett költségvetés – elsõsorban a Szakorvosi Rendelõintézet mûködésbe adása és a csökkenõ felhalmozási kiadások miatt – kb.
200 millióval kevesebb a tavalyinál. (A következõ testületi
ülésen a kötvénykibocsátás
miatt már nem ez volt a helyzet
– a szerk.) Szolnoki Ferencné
pénzügyi irodavezetõ elmondta: talán jó hír, hogy kb. 150 fõvel nõtt városunk lakosainak
száma, a tervezett forráshiány
pedig 109 millió Ft-ra csökkent.
Vannak ugyanakkor elõre nem
tervezett kiadások, mint pl. az
intézmények kötelezõ eszközbeszerzése, az új bölcsõdeépületnél csoportbõvülés miatt
szükséges három álláshely, és a

területi mûszaki irodánál is kiadásnövekedés várható. A takarékossági intézkedéseket
folytatni kell, hogy a forráshiány az év végére megszûnjön. A
betervezett 6 millió Ft kommunális adó a piac-csarnok megtervezését ill. a Szociális Gondozási Központ terveinek készítésére vonatkozó esetleges
pályázatát szolgálná.
A testület elfogadta a Gyõrfi
János mûvelõdésszervezõ által
összeállított 2008. évi munkaés rendezvényprogramot, egyúttal megbízta õt a jelentõsebb
programokra vonatkozó költségvetési tervezet elkészítésével. Az ezt megelõzõ vita során
ismét felmerült a bizottsági
szerkezet átgondolásának igénye. Asztalos Tamás rámutatott: a Mûvelõdési Bizottság – s
általában véve a Pénzügyi Bizottság tagjainak kivételével a
képviselõk többsége – nehéz
helyzetben van a programokhoz
szükséges forrás megjelölésénél, ami megnehezíti a színvonalas kulturális rendezvények
elõkészítését. Koncz István
elnök elmondta: a Mûvelõdési
Bizottság a Podmaniczky Napok betervezését javasolja, mivel az egyéb rendezvények
többségét a mûvelõdésszervezõ
– elsõsorban a helyi intézmények és civil szervezetek bevonásával – különösebb anyagi
igény nélkül megszervezte.
Gyõrfi János szerint a városnak elsõsorban a folyamatosan
napvilágot látó pályázatokhoz

szükséges önrészt kellene biztosítania, a többit a Mûvelõdés
Háza bevételeibõl és szponzori
támogatásokból fedezhetõk.
Elfogadták a Csengey Gusztáv Általános Iskola helyi tantervének módosítását. „A nem
szakrendszerû oktatás megszervezésére az 5-6. évfolyamon” címû tervezet megvalósítására a továbbképzési keretet
2008-ra és 2009-re 150-150 ezer
Ft-tal megemelték, mivel a törvényi elõírás szerint a pedagógusoknak 7 évente 120 órás
tanfolyamot kell elvégezniük.
A Mûvelõdési Bizottság javaslata alapján 208-ban elsõsorban az 5-6. évfolyamon oktató
tanító végzettségû pedagógusoknak, jövõre pedig a 120 órás
tanfolyamot még el nem végzett kollégáiknak szükséges
részt venniük a továbbképzésen.
A Podmaniczky Mûvészeti
Iskola tanévindításáról szóló
intézményvezetõi tájékoztató
elfogadása után döntöttek az
iskola nevének jogszabályi elõírások szerinti módosításáról.
Emiatt a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát is módosítani kell majd.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési
Tervének kiegészítéseként a
képviselõ-testület (a Kistérségi
Társulási Tanács határozatában foglaltak alapján) mellékletként beépíti a Közoktatási

esélyegyenlõségi helyzetelemzést és az Esélyegyenlõségi
programot. Utóbbi felülvizsgálatával a Progress Consult
Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.-t bízta meg.
A Gyûjtemény Vagyonkezelõ
Kft. kezdeményezésére a város
1010 Ft ajánlati áron értékesíti
a tulajdonában lévõ 51 db
TIGÁZ Zrt.-részvényt.
A képviselõk nem fogadták el
a város új fõépítészével kötendõ szerzõdéstervezetet, és megbízták a polgármestert, valamint a mûszaki irodavezetõt a
fõépítészi feladatok meghatározására és pontosítására vonatkozó egyeztetéssel. A fõépítészi pályázat kiírásánál a
város a szakmaiságot tartotta
szem elõtt, s a pályázóktól elõzetesen nem kért ajánlatot a díjazásra. A nyertes pályázó évi 6
millió Ft igényt jelölt meg, ám
az önkormányzat ennek csupán hatodát tervezte be. Séllei
Zsuzsa mûszaki irodavezetõ elmondta: a heti négy órás helyszíni feladatellátás mellett a fõépítész további, számára plusz
bevételt jelentõ projektekben
és tervezõi tevékenységben vehet részt, ezért szerinte az önkormányzat érvelni tud amellett, hogy a fõépítész elfogadja
az évi egymillió Ft-os tiszteletdíjat.
Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának intézménynév-változás
miatti módosítása után jóváhagyták a Szakorvosi Rendelõ-

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.
2008. JANUÁR
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alacsonyak a lakbérek
a Honvéd presszó megszerzésére
intézet mûködtetését elnyert
konzorciummal kötendõ megállapodás-tervezetet. Ezután 8
%-kal, havi 324 ezer Ft + ÁFA
összegre emelték az Aszódi Tükör támogatásának összegét.
Az érintett lakók kezdeményezésére, véleményük figyelembevételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kapott megbízást a
Kossuth Lajos út 80. szám
alatti címen szereplõ ingatlanok közterületeinek új elnevezésére. A majdani utcanév-változás az itt lakók fontosabb okmányainak (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány) cseréjét eredményezi,
amit az Okmányiroda díjmentesen elvégez.
A képviselõk a Béke-kertre
vonatkozó városfejlesztési elképzelések végleges kialakulásáig nem támogatták a Béke u.
10. szám alatti ingatlan értékesítését. Ezután a Kossuth Lajos
út 2. szám alatti buszmegállóperon kiemelésének kivitelezési munkálataival a közel 1,1
milliós árajánlatot adó Akvíz
Kft-t bízták meg.
A mûszaki irodavezetõ az
utakkal kapcsolatos bejelentésekre tett intézkedésekrõl számolt be. A munkálatok egy részét (pl. az Osváth Gedeon és a
Szentkereszt utca szórását zúzott kõvel) a testületi ülés napjáig elvégezték, a többire bekérték az árajánlatokat. Asztalos
Tamás rámutatott: a Rákóczi
és a Hajnóczy utcák keresztezõdésében, a lefolyó csapadékvíz útjában álló szelektív hulladékgyûjtõ szigetet máshová
kellene helyezni, emiatt indokolatlannak tartja ott félmillió
Ft értékben csapadékvíz-elvezetõ csõ lefektetését. A mûszaki irodavezetõ javaslatára 700
ezer Ft értékben útjavítási célokra zúzottkövet vásárol a város, amit felhasználásáig a
GAMESZ udvarán tárolnak.
A fõvárosi önkormányzat és
annak parkolótársasága felmérési céllal Aszódot is megkeres-

te a vasútállomásnál megvalósítható P+R parkolók kialakításával kapcsolatban. Az elképzelést a város jelenleg nem támogatja a terület tulajdonviszonyai, a tapasztalatok alapján várhatóan késõbb is csekély
kihasználtság, valamint a költségviselés terhei miatt (a beruházás költségeinek nagy részét
a településnek kellene állnia).
A testület megbízta a polgármestert, hogy tisztázza a részleteket az érintett céggel.
Pest Megye Önkormányzatának kezdeményezéséhez
csatlakozva Aszód Város Önkormányzata is szükségesnek
tartja az önálló Pest Megyei
Tervezési, Területfejlesztési és
Statisztikai Régió létrehozását
ill. az erre vonatkozó népszavazás kiírását.
Behajthatatlanság miatt törölte a testület a felszámolási
eljárás alatt álló Metallium
Fémépítõ Kft. fennálló iparûzési adóhátralékát. Ezután a
Kistérségi Gondozási Központ
napirendjével kapcsolatban
kimondta: indokoltnak tartja
az intézmény Falujárók úti
épületének felújítását, de megvárja az ehhez forrást biztosító
pályázat kiírását, s ezután végez költség-haszon számításokat.
A város zártkörû értékesítés
során szeretné megszerezni a
Falujárók útján álló volt Honvéd presszó tulajdonjogát.
Gyárfás Zsuzsa elmondta: a lakóteleprõl többen megkeresték
az épület elõtti terület rendezése miatt (egyikük anyagi segítséget is ígért). A tulajdonos
Honvédelmi Minisztériumtól
megtudta: a HM értékesíteni
kívánja az ingatlant, amelynek
környéke egyébként korábban
a város tulajdonába került, s
már csak az épület alatti terület a minisztériumé. A zártkörû
értékesítést kezdeményezheti
a város a HM-nél, ahol a tárca
általi kért értékbecslés alapján
juthatna Aszód az ingatlanhoz.
Asztalos Tamás szerint a Niké-

Minden nap karácsony
Beköszöntött az új esztendõ, itt az ideje az évindító szerkesztõi jegyzetnek. Egyrészt azért, „hogy tartsuk a szokást”, másrészt hogy míves szavak és magvas gondolatok ünnepi ötvözetével kísérletet tegyek az áremelkedésekrõl szóló hírek, az
olykor bizonytalannak tûnõ jövõ (sokak lelki szemei elõtt gyakran fel-felbukkanó) gondolatának, és általában véve év eleji
rosszkedvünknek ellenpontozására.
Ezt a nehéz – s talán a reméltnél kevesebb eredménnyel
kecsegtetõ – feladatot még a küzdelmesnek ígérkezõ cikkírás
elõtt levette a vállamról az alábbi sorok írója. Látszólag egyszerû
dolgokról szól, de talán épp ez az, amire mostanában különösen
nagy szükség van Aszódon, Pest megyében és Magyarországon.
H. Sz.
*
A 2007. évet elhagyva, így január elsõ napjaiban összesítem az
elmúlt év jó és rossz történéseit. Most azon örömeimet kívánom
megosztani a Tisztelt Olvasókkal, amelyek szeretett városomban nap mint nap érnek. Nekem szinte minden nap karácsony.
Hogy miért? Mert a városi utakat róva találkozhatok, eszmét
cserélhetek a polgártársaimmal. Bizonyára már más is átérezte
azt a jó érzést, ha Aszódtól távol találkozott olyan ismerõsével
vagy olyan aszódival, akit név szerint nem is ismert, de tudta,
hogy idevalósi. Nos, én ajándékként élem meg az ilyenfajta a
találkozásokat.
A médiák rendre sulykolják belénk, hogy elidegenedünk egymástól. Igaz lehet ez a nagyvárosokban, de tessék csak végigmenni a fõúton, vagy akár a távolabb esõ utcácskákon! A legtöbben hangosan köszönnek a másiknak, vagy legalábbis biccentenek a fejükkel: igen, örülök a találkozásnak. Mi a lakótelepen
túl lakunk. Nyáridõben a tömbházak elõtt ülõk tartanak számon, télen az ablakokból integetnek. Az utcabeliek mint régen
várt családtagként fogadnak a munkámból hazajövet. Aztán itt
vannak a közintézmények, amelyekben számtalan kisgyerek és
felnõtt végzi napi feladatait.
Szinte hallom a kétkedõket: –Te mindennek csak a jó oldalát
mutatod, hát nem látod, mennyi rosszakaratú ember él itt?
Igen, õket is észreveszem. Azonban csakis az emberi elme sajátossága az, hogy a rosszból kiszûri a jót, és ezt a jót próbálja
„ráerõltetni” magára és az embertársaira. Ehhez erõ kell, de fõképp erõs akarat. Magam ezt az akaratot gyakorlom, mint a
szeretet egyfajta megnyilvánulási formáját. Ezért kérek minden
jóakaratú városlakót, álljon mellém, mert a közösségben a közösség erejével a borúlátók szemléletén is változtatni lehet.
A karácsonyi hangulat szinte már elválaszthatatlan a fényfüzérek villódzása nélkül. Nekem ebben is egész évben részem
van, csak ki kell állnom a Tükör utca feletti lépcsõsor legmagasabb pontjára, ahonnan tiszta idõben jól láthatók a fénygyöngyökkel teletûzdelt galgamenti települések utcasorai.

Tisztelt Olvasó! Ha lelked és elméd már átalakult a jóakarat
által, ez a látvány már csak ráadás ahhoz, hogy Benned is tudatosuljon: Aszód város szép és jó élni benne.
Aszódi Kovács István
(folytatás a 4. oldalon)
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Út és parkoló épül az új bölcsõdénél
(folytatás a 3. oldalról)

szobor egyik lehetséges helyszíne a tér, s a többi parlagon
heverõ terület tartalommal
való feltöltésével is foglalkozniuk kellene.
Ugyancsak Gyárfás Zsuzsa
kezdeményezésére a képviselõtestület megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést a kistérség polgármestereivel a villamos energia
szabadpiaci beszerzésének kistérségi szintû lehetõségeirõl.
A mûszaki irodavezetõ javaslatára nem fogadta el a szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó pályázattal kapcsolatos határozati javaslatokat,
amelyeket Galgamácsa mint
gesztor önkormányzat csatolt
be. Az önkormányzat pontos
számításokat kért arra, hogy
Aszódra csak az itteni fejlesztések tételei tartozzanak beruházás-arányosan.

A Trend Építõ Zrt-vel folytatott egyeztetések után az új
bölcsõde körüli terület rendezésére, parkosítására, sövény
létesítésére közel 850 ezer Ft-ot
biztosít a város. A grémium kimondta a Szivárvány Óvoda
eszközbeszerzésére vonatkozó
pályázat ismételt beadásának
szükségességét. A projekt vezetésével Nagy Lászlóné óvodavezetõt, koordinálásával Odler
Zsolt képviselõt bízta meg. Ezután elfogadták az új bölcsõdéhez vezetõ út, vízelvezetõ és
parkoló építésére vonatkozó
ajánlattételi felhívást. Az eljárás lefolytatásával megbízta a
közbeszerzési tanácsadót, egyúttal megerõsítette tisztségükben a Bölcsõde-projek Bíráló
Bizottságának tagjait. A testület ezután egy 600 m2-es önkormányzati tulajdonú építési telek egyösszegû értékesítésérõl
döntött bruttó 6.960,- Ft/m2 ér-

tékben, majd elfogadta a lejárt mesterek olyan megoldásokhatáridejû határozatokról szó- ban gondolkodjanak, amelyek
ló jelentést.
a kistérség egyetlen települése
számára sem hátrányosak.
Az Egyebekben Gyárfás
Asztalos Tamás a Fõtér-proZsuzsa a Kistérség Önkor- jekttel kapcsolatban elmondta:
mányzatainak Társulási Taná- az egyeztetések során a procsa legutóbbi ülésének tapasz- jektcsoport körforgalomban
talatairól számolt be. A csapa- gondolkodott, de amellett, hogy
dékvíz-elvezetési pályázat kis- az túl sok helyet venne el a Szatérségi szinten nem, csak tele- badság térbõl, megvalósulása
pülési szinten nyújtható be. A esetén Aszód eleve kizárná makistérség kezdeményezni fogja gát egy esetleges elkerülõ útra
Bagtól Turáig a 12 tonnánál vonatkozó pályázati lehetõségnehezebb jármûvek kitiltását, bõl. Költséget igénylõ megolés Kartal is jelezte, hogy az dást jelentene a Profitól egy elAszód-Hatvan közötti útsza- kerülõ út létesítése Ikladig,
kaszon érvényes súlykorláto- amit az orvoslakások mögötti
zás miatt a településen meg- eladó ingatlan megvásárlánõtt az átmenõ nehézgépjár- sával segíthetnének elõ.
mû-forgalom, ami az említett
Koncz István bejelentette,
tiltás feloldását igényelné. hogy a Mûvelõdési Bizottság táMindez viszont Aszód kárára mogatási keretébõl megmaválna, ezért kérte, hogy a pol- radt 110 ezer Ft-ot az Aszód FC
gármester a következõ kistér- támogatására biztosítják.
ségi ülésen vesse fel: a polgár-

Pályázati felhívás

Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala

Az aszódi Városi Könyvtár
fõállású könyvtárost keres.

MUNKATÁRSAT KERES
GYÁMHIVATALI ÜGYINTÉZÕI
MUNKAKÖRBE

Feltételek:
felsõfokú szakirányú végzettség,
3 év könyvtárban töltött
gyakorlat, a számítógép felhasználói szintû
ismerete, SZIKLA-21 adatbázis
kezelõ program készségszintû ismerete,
büntetlen elõélet.
Feladata:
elsõsorban olvasószolgálati munka
Besorolás, bérezés a Kjt. szerint.
Az álláshely azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell
fényképes szakmai önéletrajzot,
a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
az erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat postai úton a
Városi Könyvtár, 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.
címre kell eljuttatni.
A pályázatok beérkezési határideje:
2008. február 1.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik,
a nyertes személyérõl február 15-ig
az Intézmény vezetõje dönt.
Minden pályázót írásban értesítünk.
További információ Sáhóné Bordás Éva
könyvtárvezetõtõl kérhetõ.

2008. április 1. napján történõ belépéssel.
KÉPESÍTÉSI FELTÉTELEK:
a 9/1995. (II. 03.) Korm. rendelet szerint:
jogász szakképzettség; fõiskolai szintû
államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves
gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett
szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség
Word, Excel felhasználói szintû ismerete
KÖVETELMÉNY:
jó kommunikációs készség, jó konfliktustûrõ és -kezelõ
képesség.

FIZETÉS a KTV alapján.
A PÁLYÁZATHOZ KÉRJÜK CSATOLNI:
szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata
Jelentkezés postai úton: 2170. Aszód, Pf.: 44.
A pályázatok beérkezésének határideje:
a Belügyi Közlönyben történt közzétételétõl
számított 15. nap
Érdeklõdni lehet: Tel.: 28/500-686
Dr. Somorjai Márta gyámhivatal-vezetõnél
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Súlykorlátozás a Berkes utcában és környékén
December 7.
A képviselõ-testület zárt ülésen megrovásban részesítette
Hegyvári László GAMESZ-vezetõt, egyúttal büntetõeljárást
kezdeményezett ismeretlen
személy(ek) ellen és megbízta
dr. Kolozs László ügyvédet a beadvány megszerkesztésére. (A
szerk. megjegyzése: az ügy részleteirõl semmilyen információval nem szolgálhatunk, mert
azt a testület mindvégig zárt
ülésen tárgyalta, így csupán
annak eredménye publikus.)
Ezután elfogadták a GAMESZ-vezetõ létszám-racionalizálási javaslatát. Eszerint a
mûszaki területen belül átszervezést és létszámleépítést hajtanak végre. Szerzõdés megszûnése ill. felmondás nyomán
két csoportvezetõi álláshely
összevonásra kerül, amelyet
pályázati úton egy fõ tölt be.

December 13.
Napirend elõtt Asztalos
Tamás kért szót. Elmondta,
hogy dr. Rácz J. Zoltán lapunk
novemberi számában megjelent levelének folytatásaként
újabb levelet kapott az Aszódon
élõ alkotómûvésztõl, ami õt és
édesapját valótlan, becsületsértõ állításokkal illeti. A levél az
érintettek megkérdezése nélkül (csak dr. Rácz J. Zoltán hozzájárulásával – a szerk.), az információk ellenõrzése nélkül
felkerült a Kovács Tamás képviselõ által szerkesztett portálra is, amit Asztalos Tamás sérelmezett. Kérte, hogy az ügy
tisztázására egy késõbbi testületi ülésen kerüljön sor, amelyre a levélírón kívül hívják meg
dr. Asztalos Istvánt és a levelekben ugyancsak érintett Bagyin
József volt polgármestert.
A Galgamenti Víziközmû
Kft. javaslatára a képviselõk
hozzájárultak a víz- és csatornadíj emeléséhez 2008. január
1-tõl. Az ivóvíz hatósági ára
375, ebbõl következõen a
lakossági fogyasztók részére
6m3/2 hó-ig 181, afölött 230 Ft,
a csatornadíj pedig 182 Ft köb-

méterenként. Nem lakossági
vízfogyasztóknál a vízdíj 295, a
csatornadíj 243 Ft. (Ezek mind
nettó összegek, további 20 %
ÁFA terheli azokat.)
Elfogadták a Szakorvosi
Rendelõintézet átadás-átvételével kapcsolatos további feladatokról szóló beszámolót,
majd – az új munkáltatóhoz átmenni nem kívánó dolgozóknak járó juttatások összegeinek bizalmas kezelésére való
tekintettel – zárt ülésen tárgyalták az intézmény létszámracionalizálására vonatkozó
elõterjesztést. Ezután elfogadták a IV. negyedéves elõirányzat átcsoportosítását. Mint azt
Szolnoki Ferencné pénzügyi
irodavezetõ megjegyezte: a kötvénykibocsátás miatt városunk költségvetése meghaladta a 2 milliárd Ft-ot (közel 2,146
milliárd Ft). Megbízták a polgármestert, hogy az önkormányzat ideiglenesen felszabaduló pénzeszközeit folyamatosan kösse le kincstárjegybe ill.
hasznosítsa a legkedvezõbb
pénzintézeti lehetõség igénybevételével. Az árfolyam kedvezõ alakulása miatt a város a
3,975 millió svájci frank alapú
kötvény kibocsátásával 608
millió Ft árbevételt ért el, így
megtakarította a kötvénykibocsátás 7,5 milliós költségeit. Az
összeget több részletben különbözõ idõtartamokra lekötötték.
A bölcsõdeépítésre elkülönített
60 millió Ft-ot leszámítva az
összeg felhasználásáról három
év (a türelmi idõ) alatt kell döntenie a testületnek. A pénzügyi
irodavezetõ kedvezõnek ítélte
az említett pénzlekötést. A
kedvezõ kamatbevételek nyomán úgy vélte: ha Aszód 2008ban semmilyen pályázaton
nem nyerne, a képviselõ-testület még mindig kamat- és költségveszteség nélkül visszamondhatja a kötvényt.
A Mûvelõdési Bizottság
támogatási keretébõl 100 ezer,
a Pénzügyi Bizottság javaslatára a támogatási tartalékból
250 ezer Ft támogatást folyósít
a város az Aszód FC számára.
Ezután kiegészítésekkel elfo-

gadták a képviselõ-testület,
majd az önkormányzati bizottságok I. félévi munkaprogramját.
A testület az OEP-finanszírozás fenntartása érdekében
jóváhagyta a védõnõi alapellátási feladatnak az önkormányzat és a GAMESZ között született átadás-átvételi megállapodását.
Az önkormányzat a fõépítészi feladatok ellátására évi
bruttó 1,6 millió Ft-ot biztosít a
megbízást pályázati úton elnyert Hayde Tibor építész számára. A fõépítész bruttó 2 millió Ft-ot jelölt meg, emellett a
heti 4 óra munkát a helyi szükségletek alapján heti 6 órában
jelölte meg. A képviselõ-testület kimondta: ha ezen feltételekkel sem jön létre megállapodás, a pályázati rangsorban következõ fõépítész-jelölttel köt
megállapodást a város.
Az ingatlan-értékelés elõzõ
ülésen elrendelt felülvizsgálata
nyomán, dr. Németh Mihály
bérlõ kérésére a testület 6,6
millió Ft vételárat határozott
meg a Kossuth Lajos út 62.
szám alatti 2,5 szobás, 67 m2-es
önkormányzati bérlakásra.
A Magyarországi Evangélikus Egyház mint eladó, valamint a Podmaniczky-kastélyt
megvásárló Aszód Castle Vendéglátóipari Beruházó és Kereskedelmi Kft. megkeresésére
a képviselõ-testület lemondott
a mûemlékre és a hozzá tartozó
területre vonatkozó elõvásárlási jogáról. A képviselõk örömmel üdvözölték a cég aszódi elképzeléseit.
Öt település visszalépett, így
Aszód 14 település egyikeként,
a szennyvíz-elvezetési agglomeráció központjaként vesz
részt a társulás munkájában és
a Galgamácsa gesztorsága mellett beadásra kerülõ pályázaton. A 3,4 milliós önrész biztosítására városunk pályázatot
nyújt be az EU Önerõ Alapjához.
Az önkormányzat 2012. december 31-ig szóló bérleti szerzõdést köt a K&H Nyrt-vel a
Kossuth Lajos út 27. szám alatti
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nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére. A testületi ülés
elõtt érkezett szerzõdés-tervezetet a jogi képviselõvel történt
egyeztetés, valamint az Ügyrendi Bizottság véleménye
után írja alá a polgármester.
A Berkes utca lakóinak panaszai és a kialakult forgalmi
rend indokolja az utca súlykorlátozását 3,5 tonna tengelynyomásban. Az Iparos u.-Csendes
u., a Szent Imre u.-Csendes u.,
a Szent Imre u.-Határ u. és a
Berkes u.-Berkes út keresztezõdésénél korlátozó táblákat
helyeznek el.
A Kossuth Lajos út 80. szám
alatti, eddig betûjelzéssel megkülönböztetett ingatlancsoport a testület döntése értelmében a Bölcsõde utca elnevezést kapja, a számozás pedig a
szokásos módon történik:balra
a páratlan, jobbra a páros házszámok.
A képviselõk egyetértésüket
adták a lóverseny- és bukmékeri fogadásra vonatkozó nyilvános pénzügyminiszteri pályázat kiírásához, emellett kimondták: az egyetértési jog
nem párosul anyagi kötelezettségvállalással. Ezután
tudomásul vették a Szivárvány
Óvoda eszközbeszerzésére benyújtott, az elsõ körben sikertelen pályázat elbírálása során
kapott pontozást. A Tett Consult Kft. felajánlotta, hogy térítésmentesen elõkészíti újbóli beadásra a pályázatot, amit a testület elfogadott.
Kovács Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke a városrehabilitáció feladatairól szóló napirend tárgyalásánál elmondta:
az óvoda- és a Fõtér-pályázatok
beadásához az integrált
városfejlesztési stratégia és
program gyors elkészítésére
van szükség. Ehhez januárban
döntés és a közbeszerzési eljárás elindítása szükséges. Asztalos Tamás arra figyelmeztetett, hogy a városközpont-rehabilitációs pályázat leadási határideje április 23-a, így a szükséges hatásvizsgálatok, tanul(folytatás a 6. oldalon)
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Súlykorlátozás...
(folytatás az 5. oldalról)

mányok elkészítésére mindössze három hónapjuk marad.
Gyárfás Zsuzsa szerint a Béke
kert fejlesztésére vonatkozó
szociális városrehabilitációs
pályázat benyújtása is egyre
szükségszerûbb. Odler Zsolt
hangsúlyozta: szakértõi vélemények alapján a városfejlesztési stratégiai terv és program a
város egészére készül el, azt
nem lehet részekre bontva elkészíteni. A testület ezután a
településfejlesztési koncepció
átdolgozásáról, akcióterületi
terv készítésérõl, valamint az
integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez szükséges
elõkészületek megtételérõl
döntött.
A grémium hozzájárult egy
beépítés alatt álló telekre vonatkozó beépítési kötelezettség
és terhelési tilalom feloldásához.
Az aszódi mentõállomás lepusztult állapotáról személyesen és lapunk korábbi cikkébõl
tudomást szerzõ vállalkozók és
magánszemélyek is felajánlották segítségüket az intézmény
felújításához. Gyárfás Zsuzsa
kezdeményezésére az önkormányzat 300 ezer Ft-ot biztosít
a mentõsök munkakörülményeinek javítására. (Az ezzel
kapcsolatos felhívást a 8. oldalon olvashatják.)
A képviselõk tudomásul vették Gyárfás Zsuzsa bejelentését, mely szerint munkahelyén,
a HírTV-nél történt felelõs szerkesztõi kinevezése miatt felfüggeszti párttagságát, emiatt
pedig kilép a képviselõ-testület
Narancs-frakciójából.
Az Egyebekben szó esett az
A-Mozi hálózatán történt mûszaki hibákról; emiatt több helyen rossz volt a vétel, illetve
késve vetítették le a testületi
ülésrõl készült felvételt.
Kovács Tamás a Szentkereszt
utcában, Huszár László az új
bölcsõde környékén élõk útminõséggel kapcsolatos panaszát
tolmácsolta, amelyre az illetékesek megteszik a szükséges
lépéseket.
H. Sz.

Múlt, jelen és jövõ szellemében
Az évfordulón várhatóan átadják az új bölcsõdét
December 18-án megtörtént az új bölcsõde mûszaki
átadása. A kivitelezõ Trend
Építõ Zrt. szakemberei a
szoros határidõ és a kezdeti csúszás ellenére kiváló
munkát végeztek, így csak
kisebb hiánypótlásra van
szükség – tudtuk meg
Kovács Ferencné bölcsõdeill. projektvezetõtõl.
Az építkezés nem kis kellemetlenségekkel járt a környéken élõk számára, ezért gesztus értékkel bírt a december
19-ére szóló meghívásuk az új
intézmény falai közé: õk voltak
az elsõ látogató, akik a beruházás további lépéseirõl tájékozódhattak. A fórumon kb. harmincan vettek részt; kérdéseikre a tervezõ és a polgármesteri
hivatal szakemberei válaszoltak, különös tekintettel az Õsz
utca felõl a bölcsõdéhez vezetõ
útszakasz kivitelezésére vonatkozó (január 3-án zárult) közbeszerzési eljárásra.
–A szervezéssel járó sok
munka és küzdelem után elégtételt jelentett számomra, hogy
az egyik résztvevõ gratulált és
elmondta: nem hitte, hogy ilyen
rövid idõ alatt tetõ alá kerül és
ilyen szép lesz az intézmény –
idézte fel a projektvezetõ a
fórum egyik legemlékezetesebb pillanatát. A környéken
élõk az utóbbi fél évben több alkalommal jelezték az építke-

Kívül-belül az utolsó simításokat végzik

zéssel kapcsolatos problémáikat; most szemmel láthatóan
elégedettek voltak az eredménnyel, amiért bizony õk is
megszenvedtek.
A Városi Bölcsõde dolgozói a
fórum másnapján tartották
utolsó karácsonyi ünnepségüket a régi épületben. Apró ajándékokkal lepték meg egymást,
a Gyermekélelmezési Intézmény pedig finom ételeket készített számukra. A fél évszázados intézmény megörökített
pillanataiból videofilm-összeállítás készült, aminek láttán bizony elérzékenyültek a régi
dolgozók. Kovács Ferencné elõzõleg meglátogatta budapesti
otthonában Felföldi Lajosnét,
aki 25 évig vezette a bölcsõdét.
Egészségi állapota miatt sajnos
nem jöhetett el Aszódra, ezért
videoüzenetben köszöntötte a
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költözés elõtt álló intézmény
munkatársait. (Többségük az
alapkõletétel óta január második hetében, a kihelyezett
munkaértekezlet alkalmával
járt elõször az új épületben.)
A régi bölcsõde 1958-ban
kezdte meg mûködését. Az új
intézmény átadására várhatóan a fél évszázados jubileum
körüli napokban, a kertészeti
és az útépítési munkálatok befejezése után kerül sor.
–Április 18-án lesz az 50 éves
évforduló – mondta Kovácsné
Erzsike. – Gondolunk a múltra, figyelünk a jelenre és készülünk a jövõre; ennek szellemében szervezzük az ünnepséget.
H. Sz.
A szerzõ felvételei
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ÚJ ÉV – ÚJ AKCIÓK – ÚJ NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Galga COOP Zrt. 2008-ban is
sok szeretettel
és új akciókkal várja Kedves Vásárlóit!
Ízelítõ az akció választékából január 16-tól 28-ig:
Finomliszt Szatmári BL-55 1kg
Bonduelle zöldborsó zsenge 400+145g
Knorr tyúkhúslev.csigatésztával 56g
Knorr fokhagymás ízbomba 40g
COOP ételízesítõ 250g
Soproni sör f.0,5 l
Szentkirályi ásványvíz dús/sz. mentes 1,5 l
Egri Bikavér száraz vörös bor 0,75 l
Rauch Happy Day narancslé 100%
Schweppes narancs széns. üdítõ 2 l
Eduscho Wiener E. kávé õrölt 250g
Lipton green l. tea 37,5g
Silan öblítõ blue dr. 1 l

119,-Ft
199,-Ft
149,-Ft
99,-Ft
129,-Ft
125,-Ft+ü.
99,-Ft
599,-Ft+ü.
289,-Ft
269,-Ft
299,-Ft
189,-Ft
333,-Ft

Perwoll folyék. Black Magic 1 l
499,-Ft
Tomi Kr. mosópor color komp. 2kg
899,-Ft
Harmony orange eü. papír 2rét. 10+2 559,-Ft
PUR extra mosogató lemon 500ml 133,-Ft
Linco summer light vaj 500g
149,-Ft
Edami tömbsajt
1299,-Ft/kg
Pick Zala felvágott
879,-Ft/kg
Camping tömlõs sajt, tejszínes 100g 169,-Ft
Herz Budapest szalámi midi
1999,-Ft/kg
Parmalat Kyr jogh.eper 500ml
199,-Ft
Sole Flört rét. joghurt 150g (több íz) 69,-Ft
Huníz császárszalonna ff.vf.
899,-Ft/kg
Huníz lecsókolbász lédig
399,-Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Sikeres volt a 2007. évi törzsvásárlói akciónk, mely által év végére
már közel 5000 törzsvásárlónk gyûjtheti az értékes pontokat.

2008-ban is folytatjuk a regisztrálást.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

LEGYEN EGY JÓ ÉVE VELÜNK!
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Bagi csomópont:

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait

február 9-én 19 órára

Összefogásban az erõ?
(folytatás az 1. oldalról)

Elvben Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Bag polgármestere is egyetért képviselõtársaival, viszont a közlekedési
tárca és a közútkezelõ illetékeseivel folytatott egyeztetések
mindeddig nem vezettek eredményre. Pénz nincs a tervezett
beruházásokra: egy korszerû,
aszfaltba épített érzékelõk segítségével önvezérlésre képes
lámpás keresztezõdés közel 100
millióba, az ennél is „üzembiztosabb” körforgalom ennek
duplájába kerülne.
–Úgy látszik, a keresztezõdésben még mindig nem halt
vagy sérült meg elég ember,
nem tört össze elegendõ jármû
ahhoz, hogy az illetékesek megoldást találjanak a problémánkra – jegyezte meg Tóth
Gábor, aki nemrégiben tájékoztatta a kistérség polgármestereit a csomópont biztonságossá
tételére tett lépéseirõl. Elvi támogatást kapott tõlük a probléma közös megoldására, ami
talán az érintett önkormányzatok, ipari vállalkozások, a
közútkezelõ közös tehervállalásával, pályázati lehetõségek
kiaknázásával valósulna meg.
Mindehhez további segítséget jelenthet a csomópont körüli (elsõsorban a domonyi bekötõút feletti dombon fekvõ)
bagi földek belterületbe vonása
ill. a tervezés alatt álló 36 hektáros bagi ipari parkra települõ
cégek hozzájárulása. Legutóbb
egy, a világ második legnagyobb
plázáját megépítõ török cég
képviselõi tájékozódtak Bagon
a befektetési lehetõségekrõl.
Õk vetették fel egy bevásárlóés irodaközpont ötletét, ahol a
fõvárosi irodabérleti díjaknál
olcsóbban kínálnának helyiségeket, ami az autópálya csúcsforgalmával „ellenfázisban”
(reggel Pest felõl, délután Pest
felé) közlekedõ cégvezetõk és
alkalmazottaik számára nyújthat alternatívát. Az ötlet iránt

a tajvani és a marsfeldi (Bag
német testvértelepülése) befektetõi körök is jelezték érdeklõdésüket.
Ha pedig mindez megvalósul, a környéken élõkön kívül
az említett befektetõk érdeke is
lesz, hogy a terület megközelítése egyszerû és biztonságos
legyen...
H. Sz.

az aszódi volt Tisztiklubba

a Vállalkozók Jótékonysági Báljára!
A bevétellel az aszódi Mentõállomás felújítását támogatjuk.
A jó hangulatról Mihály Zsolt és zenekara gondoskodik.
A tombolán értékes nyeremények várnak a nyertesekre.

Belépõjegy: 5000,-Ft/fõ
A jegyek megvásárolhatók a Gála Divatházban:
Szovics Pálné Judit: 06-20-939-0151
Hronyeczné Erzsi: 06-20-367-0021

Szeretettel várunk mindenkit a mulatságra, egy jó cél érdekében!
Támogatójegy is vásárolható 5000,-Ft értékben!

SOS, aszódi mentõállomás!
Néha az õrangyalainknak is szükségük van segítségre

Lyukas csatorna, szinte
használhatatlan garázsajtók, évtizedek nyomai a falakon, repedt fal, embertelen körülmények a mellékhelyiségekben... Ezek jellemzik ma az aszódi mentõállomás épületét.
Évek óta nem jutott pénz a
felújításra (és a mentõszolgálat
idei költségvetését ismerve
2008-ban sem lesz rá lehetõség). 14 ember dolgozik itt a
nap 24 órájában. Amikor szükség van rá – és persze lehetõség
– három kocsi fut. Minket mentenek, ha riasztják õket. Volt,
hogy mentõseink szabadidejükben festették ki, javítgatták
az épületet – ez azonban kevés
ahhoz, hogy a körülményeken
valóban változtatni tudjanak.
Karácsonykor keresett meg
egy aszódi vállalkozó: szívesen

segítene festékkel, adománynyal is a mentõállomás felújításában – csak legyen, aki megszervezze! Kinka Attilát, a
mentõállomás vezetõjét is többen megkeresték segítséget
ajánlva.
Reményeink szerint együtt
menni fog! Ezért született e
felhívás is. Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik szívesen
segítenének adománnyal, társadalmi munkával vagy anyaggal a mentõállomás felújításában. Terveink szerint tavasz
közepéig gyûjtenénk felajánlásokat – magánemberektõl, vállalkozásoktól, önkormányzatoktól – majd az összegyûlt
pénz és felajánlások függvényében döntenénk a munkákról, melyeket az Országos Mentõszolgálat illetékes mûszaki
munkatársa koordinálna illetve felügyelne.

Köszönetnyilvánítás
Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem,

Lehoczky Mihály
temetésén osztoztak soha el nem múló fájdalmunkban.
Felesége és családja
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Amennyiben pénzzel tudnak
segíteni, kérjük, hogy azt az
Aszód Városért Alapítvány
számlájára utalják át „Mentõállomás” jeligével. Amennyiben anyaggal, társadalmi munkával tudnának segíteni, felajánlásukat a következõ e-mail
címeken, illetve telefonszámokon várjuk:
e-mail: gyarfas72@gmail.com
Tel.: 06-30-816-0464
Kinka Attila
mentõállomás vezetõ – e-mail:
kinkaattila@gmail.com
Tel.: 06-20-569-5505
Az Aszód Városért Alapítvány
számlaszáma:
11742166-20005849-00000000
„Mentõállomás” jeligére
Gyárfás Zsuzsa
önkormányzati képviselõ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett
édesanyánkat,
özv. Turjáni Istvánné sz. Szilágyi Erzsébetet

elkísérték utolsó útjára és osztoztak soha el nem múló fájdalmunkban.
Leányai: Erzsike, Ilonka és családja
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hirdetés

Települési térfigyelõ rendszerek
IP hálózatokon
Napjainkban minden település törekszik arra, hogy az ottlakók minél inkább magukénak érezzék falujukat, városukat és ennek – egyebek mellett fontos elemeit képezik az elérhetõ infrastruktúrák, igénybe
vehetõ szolgáltatások és a biztonság. Rövid tanulmányomban arra igyekszem rávilágítani, hogy ezeknek a céloknak a
megvalósítását hogyan segítik
elõ a helyi önkormányzatok,
kistérségek számára az IP alapú videó rendszerek a többcélú
felhasználást és a költséghatékonyságot szem elõtt tartva.
Ma már természetesnek
vesszük az olyan infrastruktúrákat, mint a víz, villany, gáz,
csatornahálózat, telefon, utak
és ezek hiányát egyre kevésbé
tudjuk tolerálni. Ezekhez zárkózik fel rohamtempóban az
internet, hiszen az üzleti szolgáltatások (bank, kereskedelem stb.) mellett egyre több
állami, önkormányzati ügyet is
intézhetünk az Interneten keresztül. Az önkormányzati intézmények közötti kommunikáció, adatcsere költségkímélõ
módját is biztosíthatja egy jól
kiépített IP hálózat. Sok településen okoz gondot a munkanélküliség, ennek csökkentéséhez is hozzájárulhat az internet/IP hálózat azzal, hogy távmunka lehetõségek nyílnak. A
nagy arányú munkanélküliség
gyakran a bûnözés növekedéséhez is vezet, aminek kezelése
szintén növeli az önkormányzat gondjait. Ezeket a feladatokat érdemes komplexen kezelni, hiszen egy beruházás
megtérülése nem csak egy vállalkozásnak fontos, hanem az
állami, önkormányzati szférának is.
Ezeket a feladatokat együtt,
illetve egymásra épülve célszerû felépíteni. Az elsõ lépés az
infrastruktúra, azaz a megfele-

lõ minõségû IP-hálózat kiépítése. A hálózat minõségét a
megbízhatósága, átviteli sebessége, könnyû fejleszthetõsége jelenti elsõsorban. Az alkalmazott technológia sokféle
lehet, az optikai, réz alapú, vezetéknélküli megoldások, illetve ezek kombinációja is lehetséges, ezek rugalmasan megválaszthatók a helyi adottságok
figyelembevételével. Ha már
kiépült a hálózat, azon meg
lehet valósítani az intézmények közötti adatcserét, kommunikációt – itt fontos megjegyezni az IP telefóniában rejlõ
lehetõségeket, hiszen ezzel például jelentõsen csökkenthetõk
az önkormányzat kommunikációs költségei – illetve lakossági
szolgáltatásokat is el lehet indítani.
Ugyanezt az infrastruktúrát
lehet felhasználni a térfigyelõ
rendszer kiépítéséhez. A mai
technológiai szinten mind a kamerák, mind a kamerák jeleit
feldolgozó központok, illetve a
rendszer felhasználói is ugyanerre a hálózatra csatlakozhatnak. A rendszer tervezésénél

arra kell ügyelni, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelõ
sávszélességek, illetve az adatátvitel biztonsága megfelelõ
szintû legyen. A videórendszer
használója lehet egyrészt a rendõrség, amely sokkal hatékonyabban felügyelheti a rábízott
település biztonságát. A tapasztalatok szerint egy térfigyelõ rendszer bevezetése jelentõsen, akár 30-50%-kal is
csökkenti a bûnözést a felügyelt területeken. Jó szolgálatot tehet a forgalomfigyelésben, a baleseti kockázatok
csökkentésében, illetve a bekövetkezett balesetek rekonstruálásában is fontos szerepet
játszhat. Az IP hálózatok fejlõdésével a rendõrségi felhasználók már a közeljövõben akár
mobil módon, az autóikban is
elérhetik a rendszer szolgáltatásait. Az IP alapon mûködõ
videóhálózat alkalmas kétirányú hangátvitelre is, aminek
segítségével minimális költségekkel segélyhívó rendszerek,
illetve lakossági tájékoztató
rendszerek is kialakíthatók. A
rendszer könnyen kiegészíthe-

tõ rendszámfelismerõ, sebességellenõrzõ, forgalomszámláló és egyéb intelligens megoldásokkal, melyek még hatékonyabbá teszik a felhasználást.
A rendõrség mellett az oktatási intézmények, tûzoltóság,
mentõk, közlekedési társaságok, katasztrófaelhárítás is
értékes információkat nyerhet
egy ilyen rendszer segítségével.
Az IP alapú videó rendszerek
könnyen beintegrálhatók más
informatikai rendszerekbe. Az
önkormányzat ezen kívül használhatja marketing célokra,
egy-egy szebb városrész, épület, rendezvény, nevezetesség
bemutatására honlapján keresztül.
Összefoglalva egy IP alapú
térfigyelõ rendszer legfõbb
elõnyei a következõk:
þ költséghatékonyan kialakítható infrastruktúra
þ könnyen bõvíthetõ rendszer
þ integrálható más megoldásokkal
þ több célú felhasználás
A következõ ábra szemlélteti
a rendszer felépítését:

Integrált települési térfigyelõ és informatikai rendszer

Aspectis Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13., info@aspectis.hu, (06) 1-414-1022
2008. JANUÁR
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Aggódom én is, és nem csak a pénzügyekért!
Amikor Aszódon is sor került
az önkormányzati választásokra, én is, mint rajtam kívül még
sokan, a változásokra szavaztam. Tudtam és tudom, hogy
nagy az „örökség”, de bíztam a
fiatalos lendületben, a realitásban, a hozzáértésben.
Most pedig egy sereg dolog
elõtt értetlenül állok. Sorolom:
+ A város pontos költségvetését nem ismerem, mint „kívülállónak” csak publikus sarokszámok állnak rendelkezésemre. Ezek az adatok azonban
ellentmondásosak. Az Aszódi
Tükör októberi száma egyik
cikkének címe: ”Már csak
nyolcmillió a forráshiány”. Ezt
Szolnoki Ferencné pénzügyi
irodavezetõ elmondása alapján
állítják. A novemberi számban
Gyárfás Zsuzsa ezt írja: „2002ben még „csak” 90 millió forint
volt a forráshiány, 2007-re viszont a deficit meghaladta a
150 millió forintot.” Majd, „a
150 milliós mûködési hiányt
mindössze 29 millió forinttal
enyhítette a költségvetés.”
Ugyanarról beszélünk? Ugye
nem. Vagy mégis? Mi mennyi?
+ A 600 milliós hitel felhasználására is érdekesek az elképzelések. Pl. pályázati önerõt,
hosszú távú mûködési kiadáscsökkentést biztosítanának
belõle. Az új bölcsõde építésé-

hez nem másik hitelt vesz fel az
önkormányzat, hanem 60 millió forintot a kötvénykibocsátás összegébõl használ fel. Ez
utóbbi fontos, de nem termelõ
beruházás. Egyébként, „ha
másfél forintból 10 forintnyi
beruházás” útján egy egyébiránt gyönyörû központ jön létre, az attól, hogy szép meg drága, még szintén nem termelõ
beruházás, de ezt egy pénzügyi
bizottsági elnök nyilván tudja.
+ Az iskola felújítása közgazdasági szempontból sem igazán termelõ beruházás (még
napelemek esetében sem). Más
az, hogy hosszú távon van-e értelme, ill. milyen megtakarítások érhetõk el. (A megtakarítás
nem egyenlõ a termelõ beruházással) Megkérdeztek legalább
egy mûszaki embert, vagy kiszámították-e, hogy a „maradék hõ” szállítása milyen hõveszteséggel jár, ismerve a távolságot, a szigetelési problémákat, s ezt hogyan oldják
meg? (Magántelkeken, földvagy légvezetéken) És mit fûtenének vele? Az uszodát vagy az
uszoda vizét?
+ Vártam a Városfejlesztési Bizottság ülésérõl megjelenõ cikket. Itt többen, jómagam is
véleményt nyilvánítottunk, sõt
javaslatokat is tettünk. A Fõ
térrel kapcsolatos elképzelések
gyönyörûek (csak a tervezés

kb. 10 millió forint volt). De egy
Miskolc nagyságrendû város
sem biztos, hogy megengedhetné magának egy ilyen terv
megvalósítását. A mélygarázsnak (kéreggarázs?) több problémája is van. Nevezetesen: a
talajviszonyokat ismerve a kivitelezés, majd a fenntartás hatalmas pénz, ezt sem engedhetik meg maguknak még a nagyobb városok sem. A parkolás
pedig olyan drága lenne, hogy
oda nem sokan vinnék órákra
az autóikat. Így a parkolási
gondokon nem segítene. Még a
közelben lévõ hasonló területû
telkek kisajátítása és az azokon, ill. a fõ utca teljes hosszában történõ halszálkás (rézsûparkoló) parkolási rend bevezetése is olcsóbb lenne.
+ Enyhén szólva meglepett
Buzás János polgármester úr
Péter Sándor gondolatébresztõ
cikkére adott válasza. (Nem is
szólva arról, hogy a válaszok is
ugyanabban a lapban jelentek
meg. Ami persze nem hiba.)
Úgy tudom, Polgármester úr,
Ön sikeres építési vállalkozó.
Nem tartja enyhén szólva luxusnak, hogy a nemrég jó pénzért lerakott Fõ téri viacolor
burkolatot szintén jó pénzért
felszedjék, és abból építsenek,
megint csak jó pénzért, a temetõben járdát? (A mûveletek
során létrejövõ mennyiségi

veszteségrõl nem is beszélve.)
Járda kell, de amikor Aszódon
vannak még szilárd burkolat
nélküli utcák, számomra ez
túlzásnak tûnik.
+ A kastély valóban nem a város tulajdona, de a város része.
Nagyon is kell vele foglalkozni
ill. a tulajdonossal tárgyalni, és
nem csak „elméleti” szinten.
Infrastruktúrája, illeszkedése
a városba, Aszód elidegeníthetetlen része, nem önálló sziget.
Az érdekek, bármilyen is lesz a
hasznosítás, kölcsönösek. A
kapcsolatfelvételt és a tárgyalásokat azonnal kezdeni kell,
mert ebbõl mindkét fél profitálhat.
Nos, a hely szûke miatt egyelõre ennyi. És bár nem egészen
fél éve vagyok nyugdíjas, a kreatív, de racionális gondolkodást
eddigi munkámban is mindenkor igyekeztem megvalósítani.
Nem szeretném azt kiáltani:
„Uram én nem ilyen lovat akartam!”, de szeretném, ha a nehézségek ellenére is kis városunk fejlõdne, szépülne, és nem
rokkannánk bele.
Tisztelettel:

Bán Mihályné
gépészmérnök
nyugalmazott középiskolai
igazgató

Tisztelt Bán Mihályné! szerû anyagokból épült ill. fel- megvásárló svéd-magyar be- nyertük a támogatást, végig
Véleményem szerint az is beruházás, ha Aszód másfél forintját pályázati úton tíz forintra egészíti ki az állam. A
Kormány jelentõs Uniós támogatás szétosztására tett ígéretet, és ezzel nekünk is élnünk
kell, hiszen más lehetõségünk
egyelõre nincs városunk fejlesztésére.
A bölcsõdeépítés finanszírozásához az önkormányzat korábban egyébként is hitel felvételérõl döntött, amit késõbb
visszavont. A hiányzó forrást
ugyancsak hitelbõl, azaz a kötvénykibocsátásból származó
összeg egy részébõl fedezi.
Lehet vitatkozni, hogy egy kor-

újított, a korábbinál gazdaságosabban mûködtethetõ bölcsõde/iskola önmagában termelõ
beruházás-e vagy sem. Hosszú
távon mindenképpen az: az intézmények mûködtetési költségeit csökkentõ környezetbarát energiatermelõ megoldások – a szakemberek számításaira alapozva – csökkentik az
önkormányzat mûködési kiadásait, így több marad más önkormányzati feladatok ellátására, fejlesztésekre. Ebbõl következõen a kötvénykibocsátásból elkülönített összeggel az
új bölcsõde esetében is termelõ
beruházást támogat a képviselõ-testület.
A Podmaniczky-kastélyt

fektetõcsoport képviselõivel tavaly több alkalommal folytattunk tárgyalásokat. Akkor és
az elmúlt hetekben is kinyilvánították együttmûködési szándékukat Aszód Város Önkormányzatával, és ígéretet tettek
arra, hogy néhány héten belül
tárgyalóasztalhoz ülünk. Addig is folytatnunk kell a Fõtérprojekt elõkészítését, amelybe
remélhetõen a kastély új tulajdonosai is bekapcsolódnak.
A fõutcán végighaladva nap
mint nap látható, hogy Aszód
parkolási gondokkal küzd.
Ezen enyhíthet a Szabadság
tér alatt tervezett mélygarázs,
amely számos magyar településen sikerrel mûködik. Ha el-
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kell gondolnunk a mûködtetés
körülményeit; ha másutt is sikerült, mi is megtaláljuk erre a
legjobb megoldást. A fõtéri viacolor burkolatot valóban számos közterületünk pormentesítésére lehetne felhasználni. A
temetõt azért hoztam fel példának, mert elhunyt szeretteinek
sírját látogatva sajnos szinte
valamennyi aszódi polgár megfordul ott; a fõbb ösvények leburkolásával méltóbb környezetet teremtenénk halottaink
emlékének ápolására.
Tisztelettel:

Buzás János
polgármester
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Kedves Bán Mihályné!
Helyszûke miatt valóban
csak röviden:
Ugyanarról beszélünk. A
2007-es évet a költségvetés 150
milliós tervezett hiányával indítottuk. Ezt „dolgoztuk le” õsz
végére 8 millióra, év végére pedig nullára – ezért mondta a
pénzügyi iroda vezetõje, hogy
már „csak ennyi” a hiány. Ehhez egy sor olyan intézkedés
kellett, amelyet az Aszódi Tükörbõl Önök is megismerhettek – osztályösszevonásoktól
kezdve a jutalomkeret eltörléséig... Mindenesetre éppen a
félreértések elkerülése érdekében javasolni fogom, hogy viszszatérve a lassan egy évtizeddel
ezelõtti szokáshoz, jelentessük
meg a Tükörben teljes egészében a költségvetési rendeletet.
Így azok, akik érdeklõdnek
iránta, valóban pontos adatokhoz juthatnak. A Városi
Könyvtárban egyébként ma is
teljes terjedelmében olvasható.
Ha a bölcsõdénél a korábban
tervezett hitel mellett maradtunk volna, annak visszafizetési feltételei rosszabbak lettek
volna, mint a kötvényé – nagyobb lett volna a felár. Ha a
bölcsõdét nem építjük meg, lemondunk egy 120 millió forintos pályázati pénzrõl, lemondunk a már elköltött több mint
10 millió forintról (tervek stb.) –
és maradunk egy régi, felújításra szoruló épülettel, amely
nem tud több gyereket befogadni! Melyik volt a jobb megoldás?!

Ismét együtt…..
Karácsonyvárás a galgamenti mozgáskorlátozottaknál
December 19-én – mint
minden évben – megrendeztük karácsonyi összejövetelünket a mozgáskorlátozottak részére. Örömünkre szolgált, hogy tagtársaink közül igen sokan
részt vettek rendezvényünkön, ismét velünk ünnepeltek a galgagyörki, galgamácsai és domonyi mozgáskorlátozottak és képviselõik. Vendégként köztünk volt Búzás Pál, az
aszódi Cukorbeteg Egyesület részérõl.
Az ünneplés elõtt megtartottuk év végi beszámolónkat. A
váci központ üdvözletét és jókívánságait tolmácsolta Bobkóné Julika, és tájékoztatott
bennünket az egyesület 2007.
évi munkájáról és Brüsszelben
tett látogatásukról, tapasztalataikról. Beszámolónkban kifejezésre juttattuk nehézségeinket: nálunk is egyre nehezebb
támogatáshoz jutni az anyagi
körülmények miatt, ennek ellenére számos sorstársunk
kapta meg a gépkocsiszerzési
támogatást, és az akadálymentesítési támogatáshoz is igen

sokan kérnek segítséget.
Igyekszünk minden felvilágosítást megadni a fogyatékossági támogatást igénylõk
részére. Az utóbbi években beindult a MEOSZ Oktatási, Továbbképzõ és Távmunka Intézet, ahová minden mozgáskorlátozott jelentkezhet, nagy kedvezményeket kapnak.
Összejövetelünkön értékeltük a gyógyfürdõben tett látogatás tapasztalatait. Nagy sikere volt tagtársaink körében,
ezért 2008-ban is szeretnénk
részt venni fürdõlátogatásokon. Kapcsolatot tartunk a
képviselõ-testülettel, hogy minél nagyobb számban támogassák kérelmünket: az intézmények, középületek akadálymentesek legyenek, tolókocsival is be lehessen jutni. (Örömünkre szolgált, hogy összejövetelünket a Nyugdíjas Klub
helyiségében tarthattuk, ugyanis ezt a helyet a mozgáskorlátozottak is könnyebben meg
tudják közelíteni.)
A beszámoló után következett az ünnepi mûsor, amit a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola 3.b osztályos tanulói adtak elõ. A mûsor igen megható,

Sok cipõsdoboznyi szeretet
csolódtak az „Egy cipõsdoboznyi szeretet” elnevezésû akcióba. Városunkban 329 doboz
gyûlt össze, melybõl az aszódi
gyermekeken kívül a kistérségben élõknek is jutott figyelem,
szeretet és öröm. Az elosztást a
Családsegítõ Szolgálat lelkiismeretes munkatársai végezték
A csomagok elkészítésében ebEzúton szeretnék köszöne- ben az évben az Evangélikus
tet mondani mindazoknak, Egyház Petõfi Gimnáziumáakik 2007 adventjében bekap- nak diákjai jártak élen, de a

„Az Istennek pedig van hatalma
Arra, hogy minden kegyelmét
kiárassza rátok,
hogy mindenütt, mindenkor
minden szükségessel
A bölcsõde, az óvoda, az isko- rendelkezzetek,
la nem „termelõ” beruházás – és bõségetek legyen minden
ez igaz. De nélkülük – vagy ha jócselekedetre.”
II. Korintus 9:8

rossz állapotúak – éppen a lakosság növelésének célja kérdõjelezõdik meg. A kiadáscsökkentés pedig a hiány csökkentésén keresztül mégiscsak
pénzt „termel” számunkra, hiszen nem mindegy, hogy fûtésre 10 vagy 8 millió forint megy
el...
Gyárfás Zsuzsa
a Pénzügyi Bizottság elnöke

bensõséges hangulatot teremtett. A gyermekek mindig megdobogtatják az ünneplõk szívét. A hangulathoz jól illeszkedett Takácsné Marika verse
és a Hagyományõrzõ Csoport
mûsora: voltak karácsonyi
énekek, versek, gyertyafény,
könnyek... Tagjaink részére
csekély ajándékkal tettük emlékezetessé az ünnepet (szaloncukorral, tombolával).
Ahhoz, hogy az évek óta hagyománnyá vált összejövetelünk sikeres legyen, nagy segítséget nyújtottak: Elsõ Pesti
Malom és Sütõipari Rt. Aszódi
Malomüzeme, Korona Cukrászda, Hatalyák Optika,
Adácsi Sándor, Gajdos Jánosné, Bata János (barkácsbolt),
Szovics Gála Divat , Allstyle Bt.
Galgagyörk, Ferogal Lakatosipari és Kereskedelmi Kft. Galgagyörk.
Köszönjük a felkészítõ pedagógusoknak, minden fellépõnek és segítõnek a munkáját. A
teljesség igénye nélkül: Bábosikné Rózsikának, Tóth-Ilkó
Szilviának és Tóth Gézáné
Sárikának.
Takács Lajos
titkár

Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium és a helyi egyházak
is együttérzéssel karolták fel az
ügyet.
Bízva abban, hogy ez az akció
hagyománnyá válik városunkban, kívánok a fenti igeverssel
áldott új esztendõt mindenkinek.
Kovácsné Blaskó Mariann
koordinátor

Gyûjtött dobozok száma: lakosság: 8; Csengey iskola: 10; Katolikus Egyház: 12; Petõfi Gimnázium:
30; Evangélikus Egyház: 37; Baptista Egyház: 42; Evangélikus Gimnázium: 190.
A Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítõ Szolgálat nyilvántartásához tartozó gyermekek körében 57, A Csengey iskolában 51 alsós, 28 felsõs és 12 sajátos
nevelési igényû gyermeknek, a Napsugár és Szivárvány Óvodában 23, a Városi Bölcsõdében 10, a
Petõfi Sándor Gimnáziumban 7 gyermek kapott ajándékokat rejtõ cipõsdobozt. 141 doboz
szeretetcsomag jutott Bag település gyermekeinek, amelyet a Bagi Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat osztott ki.

2008. JANUÁR

12

Wass Albert és mûvei
„Egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok.”
Wass Albert Magyarországon született, Erdélyben, a Kolozs megyei Válaszúton, 1908. január 8-án.
Meghalt 1998. február 17én az USA-ban, Floridában. Költõ, író, szerkesztõ,
erdõmérnök professzor,
irodalomszervezõ volt. A II.
világháború után elhagyni
kényszerült hazáját, ahová
soha nem térhetett vissza.
1944 õszétõl haláláig emigrációban élt.
Tanulmányait Kolozsvárott,
a Református Gimnáziumban
kezdte, majd a debreceni mezõgazdasági akadémiát, a hohenheimi erdészeti egyetemet
végezte el, végül a Sorbonne-on
tanult. Több diploma birtokában tért vissza gazdálkodni a
román állam által meghagyott
200 holdas birtokra.
Írói, költõi pályája ebben az
idõben indult. Elsõ verses kötete 1928-ban jelent meg Kolozsvárott Virágtemetés címmel,
majd 1930-ban a Fenyõ a hegytetõn.
Elsõ regénye 1935-ben Farkasverem címmel jelent meg az
Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. A fiatal író olyan kiérlelt, pontos társadalomábrázolású könyvet tett az olvasók elé,
hogy a siker nem maradt el:
három év alatt négy kiadást ért
meg a kötet, Baumgarten-díjat
kapott érte, tagja lett az Erdélyi
Szépmíves Céhnek is. 1939-ben
újabb remekmû látott napvilágot: a Csaba. Szociális valóságábrázolás, történelmi igazságés kiútkeresés, gyönyörû, árnyalt nyelv jellemzi ezt a mûvet, amelynek nagy érétke,
hogy fõhõse a kisebbségi sorson
kesergés helyett a szorgalmas
munkában és a közösségépítésben találja meg a járható utat,
az erdélyi magyarság megmaradásának lehetõségét. Ekkor
lett tagja a Kisfaludy Társaságnak és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak is, másodszor kapott
Baumgarten-díjat. 1942-ben
Klebelsberg-díjjal tüntették ki.

Ekkor már az orosz fronton teljesített szolgálatot. Erdõmérnöki tudásának, eredményeinek elismeréseként a Magyar
Tudományos Akadémia is tagjai közé választotta 1942-ben.
Az ellene kiadott román, majd
szovjet elfogató parancs miatt
emigrálnia kellett. Hazájába
soha nem térhetett vissza, magyar állampolgárságát még a
rendszerváltozás sem állította
helyre.
Wass Abert emigrációs évei
elõször Németországban, Bajorerdõben, majd Hamburgban
teltek. Az éjjeliõri munka lehetõvé tette számára az alkotómunkát: ekkor jelent meg az
Adjátok vissza a hegyeimet! címû megrázó alkotása. A regény a trianoni békediktátum,
majd a Párizs környéki békék
által a Kisantant országokban
kisebbségi sorsba, a jogfosztottság állapotába került magyarság tûrhetetlen helyzetére hívta fel a figyelmet. Az „Urak,
akik a világ dolgait igazítjátok:
adjátok vissza a hegyeimet!” kiáltás megrázta az öt világrészre szétszóródott magyarságot
is, és a német, spanyol, angol
olvasókat is. Ez és még néhány
hasonló lendülettel és tartalommal megírt mûve Wass
Albertet gyakorlatilag az 1990es évekig hozzáférhetetlenné
tette nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is.
Az amerikai emigrációs évek
nagyon sok munkával és írással teltek. Gainesville-ben, az
Universty of Floridán németet,
franciát, európai irodalmat és
történelmet tanított. Megalapította az Amerikai Magyar
Szépmíves Céhet, irányította
annak tudományos munkáját
és könyvkiadási programját,
szerkesztette Értesítõjét. Danubian Press néven saját kiadóvállalatot hozott létre, amely
a könyvkiadáson kívül angol
nyelvû folyóiratokat is megjelentetett. Ezek a folyóiratok az
Erély és az utódállamok terü-

zó feltételekhez kötötte a magyar kormány.
Az író magyar állami elismerésben 1993-ban részesült,
amikor a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjével
tüntette ki a köztársasági elnök, majd 1998-ban Balassikarddal tüntették ki; 1999-ben
posztumusz Magyar Mûvészetért díjat kapott, 2003-ban
pedig Alternatív Kossuth-díjat.

letére került magyarság égetõ
problémáit tárták az angol
nyelvû olvasók elé. Talán nem
véletlen, hogy az író ellen többször kísérelt meg merényletet a
román titkosszolgálat.
Wass Albert nyugdíjas éveit
írással, az említett kiadóvállalt
vezetésével és cikkek publikálásával töltötte. Magyar állampolgárrá honosítási kérelmét
1994 és 1998 között elõször
visszautasította, majd megalá-

Wass Albertnek minden hazai és emigrációban írt mûvébõl sugárzik az író magasrendû
erkölcsisége, mítoszteremtõ kifejezõereje. Mûveinek esztétikai-stilisztikai változatossága a
XX. század nagy alkotóival,
Márquezzel, Borgessel, Umberto Ecoval helyezi egy sorba.
Életrajzában Wass Albert a
Nemzetközi Pen Club tagjaként hivatkozott az írószervezet jelmondatára: „Egy összekuszált világ emberiségének
lelkiismerete vagyok.”
Hõnigné Zádor Éva Mária

Testi-Lelki problémák,
megbetegedések kezelése
Szeretet-energiával
Gyógyító energiákkal
Csakra-harmonizációval
Meditációval
Imával
Térítésmentesen
Csath Veronika, parapszichológus
Telefon: 06-20-489-4791
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A kõ marad...
Aszód is programokkal emlékezik Wass Albertre
Sok titok van. Ahogy halad
életünk szekere (az idõ), megfejtünk néhányat, mégis
ugyanannyi marad. Ez így van
jól. Legtöbb titkot a tanulás, az
olvasás, (s persze a gondolkodás) fejt meg.
Olvasás? Igen... Érzések, történetek, mások gondolatainak,
tapasztalatainak megismerése.
Úgy, hogy bármikor letehetem.
Mégis hosszú esték telnek el
kettesben: a történet és az olvasó. Édesanyám sokáig könyvtáros volt. Emlékszem a rongyossá olvasott lapokra, a hoszszú sorokra az asztal elõtt...
Pördült a kerék. 30 esztendõt. Ki így, ki úgy ítéli meg a
változásokat. Teszünk érzéseink, lehetõségeink szerint. Így
jutottam vissza diákságom
kincsként õrzött kisvárosába.
Tenni. Önzetlenül adni. Viszszaadni. Azt, mit kaptunk. Képet mutatni a ma diákságának,

mely bennünk él. Ahogy mi is
hordozzuk emlékeinket,
Pogonyi Erzsike néni, Sipos
Márta néni, Tarr Gábor bácsi,
Sallai Jóska bácsi, Éva néni,
Gergely Péterné, a Nyíry család
és sorolhatnám hosszan kiknek tanító gondolatatit, mozdulatait, emlékét.
A kép egy érzés, mit tanárainktól, szüleinktõl, a természettõl, a világtól kapunk...
A világ arra való, hogy szép
legyen, békés legyen, jó legyen.
Hogy élni lehessen benne, fáradsággal, de haszon nélkül.
Mert az élet értelme a szép.
S legyen ez a gondolat 2008
mottója.SzóljonKodályZoltánról, Wass Albertrõl, a tiszta zenérõl, gondolatokról, tájakról.
Városunknak is vannak kerek évfordulói. Ötven éves a zeneiskolánk, múzeumunk. Ünnepeljünk. Nem egy nap. Többször. Délutánokon, estéken,

Mesék
a Galga partjáról

Balázs Gusztáv felvétele

melyeken csendben vagy zenében, képen és szavakban meghalljuk azt mi szép és igaz. Iskolákban, gimnáziumokban,
könyvtárban, mûvelõdési
házban.
E gondolatokkal kopogtattam, s viszi tovább a Mûvelõdési Bizottságból és a tanintézmények irodalmat és Erdélyt
szeretõibõl formálódó csapat.
Szeretnénk filmvetítést, zenés
és irodalmi esteket, vetélkedõt
szervezni, pályázatot kiírni. Az
eseményekrõl folyamatos tájékoztatást adunk az Aszódi
Tükörben, a GALGA TV képújságán. Minden rendezvény
ingyenes lesz. Aki anyagiakkal
vagy munkájával segíteni szeretné az események megrendezését, Gyõrfi Jánost keresse a
06-30-8160440 számon vagy az
aszod.muvhaz@freemail.hu
címen.
Herczeg Attila
December 21-én a Mûvelõdés Házában mutatták be
Polgár Jutka (Balázs Gusztávné) bagi pedagógus és meseíró
Galgaparti varroda címû mesekönyvét. Az Alterra SvájciMagyar Kiadó gondozásában
megjelent kötetet – amelynek
kiadását városunk önkormányzata és Asztalos Tamás
múzeumigazgató is támogatta
– Paltán Bernadett középiskolai tanár, az írónõ egykori tanítványa mutatta be. Az illusztrációkat Tuza Ágnes, az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának tanulója és Boda Tibor
készítette. A bemutatón Boda
Anna középiskolai tanuló részletet olvasott fel a kötetbõl.
Képünkön a szerzõ dedikál

A Kistérségi Gondozási Központ pályázatot hirdet
3 fõ családsegítõ és gyermekjóléti családgondozó álláshelyének betöltésére
kistérségi telephelyekre;
1 fõ szociális gondozó álláshelyének betöltésére aszódi telephelyre;
1 fõ szociális gondozó álláshelyének betöltésére Domony-Iklad telephelyre.

A január 31-ig benyújtható pályázatok feltételeirõl bõvebben a www.aszod.hu honlapon olvashatnak.
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Suliszínjátszó!
Igen! Végre megvolt a premier! Aranymacska címmel a
Petõfi Sándor Gimnázium
színjátszó csapata bemutatta
színdarabját. Túléltük! Voltak
kisebb-nagyobb bakik, de azért
megcsináltuk! Büszkék vagyunk! Olyannyira, hogy kedvet kaptunk többször játszani,
még nem tudjuk pontosan mikor, de fogunk! Sõt, szeretnénk
tavasszal egy színjátszófesztiválon is részt venni.
A december 20-i premieren
az iskola diákjai a kollégium
dísztermében nézhették meg
az elõadást.
–Végignéztem a csoporton és
megdobbant a szívem. Láttam
a lelkesedést és az izgalmat az
arcukon, ahogy ott kuporogtak
tiritarka ruhában egymás mellett, s biztató szavakat sugdostak egymásnak. Hát igen! Ilyen
egy jó csoport! – mondta büszkén Zatureczki Zsófia, a színjátszó csoport diákrendezõje.
Nagy reményekkel és még
több lelkesedéssel kezdjük a
2008-as évet, s bízunk benne,
hogy ezt a célközönségünk is
értékelni fogja, és megnézik a
darabjainkat legalább annyian,
mint a mostanit.

Felhívás
Az Aszódi Zenei Tagozat
Régi Diákok Kórusa január 26án 10-tõl 12 óráig tart próbát a
Csengey Gusztáv Általános
Iskolában.
Tarr Gábor
szervezõ tanár

KÖVETKEZÕ
lapzárta:
február 6.
megjelenés:
február 15.
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Egy kis nyelvelés
Csapja a levet
Nyelvünkben vannak állandósult szókapcsolatok. Ezek
olykor egy-két szavas kifejezések, némelyek híres emberek
mondásaiból váltak ismertté,
mások kisebb-nagyobb közösségek megfigyeléseibõl leszûrt
tapasztalatok, bölcsességek
összegzései. A legismertebbeket jelentésük alapján szólásoknak, közmondásoknak és
szállóigéknek nevezzük. Ezek
közös vonása, hogy sohasem a
kifejezést alkotó nyelvi elemek
alapjelentésébõl értelmezhetõk, hanem valamiféle többlettartalomra utalnak. Az is elõfordul, hogy az eredeti alapjelentés már annyira elhomályosult, hogy csak a másodlagos
jelentést lehet értelmezni.
Természetesen vannak ma is
eredeti jelentésükben használatos kifejezések, amelyek mindenféle többletjelentés nélkül
kapcsolódnak egymáshoz, más
jelentésre, jelenségre nem
utalnak.
Az állandósult szókapcsolatokra is igaz, hogy az állandóan
változó nyelv változásait követik: koronként megújulnak, új
változatai keletkeznek, s egy
ideig együtt élnek a korábbi
hasonló kifejezésekkel. Ezért
van az, hogy ugyanarra az élethelyzetre több közmondásunk,
szállóigénk és szólásunk is elõfordul.
Munkámnál fogva kénytelen
vagyok kiváló íróink munkáit
többször is elolvasni, mint más,
„normális” olvasó. Ilyenkor a
többször is újraolvasott mûvek
egy-egy részlete már unalmassá válik, ugyanakkor a sokszori
olvasás azzal kárpótol, hogy
olyan apró részletekre is tud
figyelni az ember, amelyeket
elsõ olvasáskor nem szokott
észrevenni. Ilyenkor tûnik fel,
hogy Jókai még nem teherhajót említ, hanem terhes hajót
(Az arany ember), illetve az is,
hogy az udvarlás megnevezésére Mikszáth Kálmán több
helyen is a csapja a levet kifejezést alkalmazza a manapság
használatos és ismertebb

csapja a szelet kifejezés helyett.
(A Noszty fiú esete Tóth Marival; Szent Péter esernyõje).
Úgy gondolom, hogy a megértéssel nincs gondja az olvasónak, bármelyiket is találja a
szövegben, legfeljebb elcsodálkozik, hogy eddig még a másik
változattal nem találkozott.
S talán a jelentés megfejtése
sem okot túlságosan nagy gondot. Korábbi cikkeim valamelyikében már utaltam arra,
hogy sörfõzdékben régebben
külön személyzet ügyelt arra,
hogy a sör optimális idõn belül
lehûljön, s lehetõleg ne következzen be minõségromlás az eltelt idõ alatt. Erre alkalmazták
a léhûtõket, akiknek a munkája valójában semmiféle szakértelmet nem igényelt, néhány
perc, legfeljebb néhány óra
alatt el lehetett sajátítani a
teendõket. Ennélfogva nem is
tartották igazán komoly munkának, így vált a konkrét léhûtés a komolytalan munkavégzés és magatartás kifejezõjévé.
Léhûtés közben egyik edénybõl a másikba töltötték át a meleg folyadékot, s ha még intenzívebbé akarták tenni a folyamatot, lapátokkal keverték,
csapták a levet (így alakult ki az
eredeti kifejezés az intenzív udvarlásra), s mivel ez jelentõs
légmozgással, vagyis szélképzõdéssel járt, egy idõ után megszületett ennek a ma ismertebb
változata is: csapja a szelet.
Bármelyiket is használjuk, a
lényeg ugyanaz marad.
-g -l

Kodály Zoltán
Énekkari Találkozó

A Csengey Gusztáv Általános Iskola december 16án, Kodály Zoltán 125. születésnapján 17. alkalommal
rendezte meg kórustalálkozóját az Evangélikus
Gimnázium aulájában. A
kitûnõ szervezésért elsõsorban az iskola tantestületének jár köszönet. Az öszszefogás, a közös munka
meg is hozta a gyümölcsét,
e találkozó ugyanis minden
téren felülmúlta az eddigieket.

A hangverseny elején Kovács
Ferencné mondta el Illyés
Gyula : Bevezetés egy Kodályhangversenyhez címû versét. A
Találkozó Nagy Népdalcsokrának kíséretét a Fix Stimm zenekar látta el kitûnõen Rónai
Lajos, a zeneiskola igazgatójának vezetésével. A hangverseny mûsorát Buzás Mária
vezette, az ünnepi beszédet
Tarr Gábor mondta.
A kórusok tudásuk legjavát
nyújtották. Megszólaltak itt
népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi énekek, könnyebb
és nehezebb kórusmûvek, de a
találkozó szakmai színvonalát
legjobban a kitûnõen megszólaltatott Kodály-kórusok egész
sora bizonyította: Nagyszalontai köszöntõ, Esti dal, Adventi
ének, Túrót eszik a cigány, Székely keserves, Szép könyörgés,
(Balassi Bálint versére) Felszállott a páva, (Ady Endre
versére) Ének Szent István királyhoz, és a Berzsenyi Dániel

„A nemzeti-népi kultúra megõrzése, ápolása nem öncél, hanem
eszköz az egyes ember egyéni életének kiteljesítésében, tökéletesítésében. Az állam feladata abban áll, hogy elõsegíti, lehetõvé teszi
minden embernek azt, hogy kiteljesítse, tökéletesítse életét, egészséges lelkületû, emberhez méltó, gazdag emberi életet élhessen
meg. A teljes élethez természetesen hozzá tartozik egy nemzethez,
néphez tartozás tudata, élménye és programja.”
(Andrásfalvy Bertalan)
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versére komponált Magyarokhoz címû kánon. (A hangversenyrõl, a megszólaltatott mûvekrõl, a kórusokról sajnos
helyhiány miatt nem tudunk
bõvebben írni, bár ez a kórusok
fejlõdésének, és a közönség zenei tájékoztatásának szempontjából nagyon fontos lenne.)
2007-ben az országban és
szerte a világon sok-sok helyen
rendeztek ünnepi hangversenyt; örülünk, hogy ebbõl
Aszód sem maradt ki, s így hozzájárulhattunk Kodály Zoltán
eszméjének megvalósulásához,
melynek lényege: „Legyen a zene mindenkié” – mert – „Zene
nélkül nincs teljes ember.”
*
A találkozón részt vett kórusok (zárójelben a kórusvezetõk neve): Aszódi Városi Civil
és Püspökhatvani Pro Musica
Énekkar Egyesített Kórusa
(Pál Lajos, Pál Katalin, Recskiné Bóka Borbála), Aszódi
Evangélikus Gyülekezeti
Énekkar (Tarr Gábor), Aszódi
Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Énekkar (Szabó Andrásné), Csengey Gusztáv Általános Iskola „Kicsinyek kórusa”
(Énok-Nagy Levente), Csengey
Gusztáv Általános Iskola 7-8.
osztály Leánykara (Tarr
Gábor), Budapesti Preluda Vegyeskar (Kabdebó Sándor), Domonyi Evangélikus Nõi Kar
(Dr. Braun Pálné), Ikladi Evangélikus Vegyeskar (Huszár
Xénia), Kartali Asszonykórus
(Valter Menyhértné), Összkar I.
– Nédalcsokor (Tarr Gábor),
Összkar II. – Magyarokhoz kánon (Énok-Nagy Levente)
Tarr Gábor
*
Köszönetet mondunk a
Kodály találkozó támogatásáért: Aszód Város Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottsága, Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Sándor Gimnáziuma, Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, Podmaniczky Mûvészeti Iskola, Dropp és
Társa.
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Ami ötven munkás év mögött van
Szakmája szeretete ellenére ma már az építõiparban helyezkedne el
nap milyen munkadarabot
fogok megmunkálni. Ha vasat
fogok esztergálni, akkor szépen és alaposan leolajozom
mindenütt, ha meg öntvénynyel, akkor megtisztítom az
olajtól, mert az öntvénypor berakódik az olajba és az összerágja a munkadarabot.
–De nemcsak az idõ szaladt
el – sóhajtott fel Józsi bácsi –, az
aszódi munkatársaim is elkoptak mellõlem. Sajnos csak én
vagyok már egyedül idevalósi...
Azt hittem, hogy ez a komor
hangulatú kijelentés lesz a beszélgetésünk befejezõ gondolata, de nem:
–Ha még egyszer születnék,
építõipari szakmát választanék! S tudod miért? Mert ezt a
szakmát nem fizették meg sohasem úgy, mint amilyen minõséget vártak és várnak el manapság is.

Torda József nyugdíjas
korú esztergályos múlt év
szeptember elsején éppen
ötven éve lépett be az egykori ikladi Ipari Mûszergyár kapuján mint ifjú
szakmunkástanuló-jelölt.
Beszélgetésünk elején kíváncsian faggattam: mi
késztette arra, hogy a „vasasok” között ezt az úrinak
tartott szakmát válassza.
–A nyolcadik osztály elvégzése után harmincnál is többen
léptük át az említett üzem kapuját. Mivel akkor nem volt
tanmûhely Ikladon, mindjárt
átirányítottak bennünket Gödöllõre, a Ganzba. Tulajdonképpen ott szereztem meg a
szakmunkás képesítésemet,
csakúgy a többi tizennyolc társam is.
A lemaradók lusták voltak a
tanulásban, mert ennek a szakmának az elméleti és gyakorlati elsajátítása nagy szorgalmat
kíván. Az elsõ évben csak elméleti oktatás volt, a második évben már visszajöhettünk a
gyárba. Itt igen szakképzett és
nagy tapasztalattal rendelkezõ
oktatók mellett tanultuk meg a
gyakorlati tudnivalók csínjátbinját. Nekem szerencsém volt,
mert a Forgácsoló Üzemben
már az elsõ perctõl kezdve esztergagépen gyakorolhattam.
Jól emlékszem, hogy sorozatban gyártottam a kerékpárpedál
tengelyeit. Nem azt kérték tõlem, hogy sokat csináljak, hanem azt, hogy precíz legyen
minden darab. Mestereim,
Kovács Ernõ és Tellér István
sokszor megdicsértek emiatt.
A tanulóévek hamar elszálltak. 1960-ban végre szakmunkás lettem. Meglepõ dolgot
mondok: eredetileg nem esztergályos akartam lenni, hanem szerszámkészítõ. Ha már
így alakult, itt ragadtam, sõt!
Elég jól bele is szoktam ebbe a
szakmába. Nem tagadom: kezdetben a jó pénz vonzott. Utóbb
mégis az, hogy igen változatos
munkadarabokat gyárthat-

tam, mert ezek nagy kihívást
jelentettek számomra. Az esztergályos szakmában nagyon
jól kell ismerni a megmunkálandó anyagok tulajdonságait,
a szakrajz utasításait, Igen precízen kell mérni, a legkisebb
tûréshatárral szabvány szerint
.De jól meg kellett ismernem
az esztergagépemet is, mint a
tenyeremet.
1958 óta TMK-s, tehát karbantartó is vagyok, így szinte
minden órában mást csinálok:

csapágyat, gömböt, kúpot, fogaskereket és más alkatrészt,
ami mozog, vagy ami mozgat.
Azonban hiába dolgozik precízen a cseh gyártmányú gép,
nekem kell beállítanom rajta
mindent. Régebben ha selejtet
készített valaki, hát levonták a
fizetésébõl. Ma egyszerûen elküldik.
Kijelentésének bizonyára
Ha befejeztem a munkát,
van
alapja: 50 év öröme és csamegkezdem a gépem karbantartását, mert ezt is én végzem. lódottsága van a háta mögött.
Aszódi Kovács István
Tudnom kell azt is, hogy más-

Hírek a Csengey iskolából
„A mûvészet kell nekünk”
címmel december 15-én
csodálatos kiállítás nyílt iskolánkban. A Podmaniczky Mûvészeti Iskola és az Aszódi Fiúnevelõ Intézet mûvészeti csoportjának tagjai Zsemberovszkyné Molnár Márta vezetésével változatos munkákat készítettek.
Azonos témákat dolgoztak
fel az iskolánk tanulói és a nevelõintézeti „gyerekek”, s
elgondolkodtató. hogy az anyag
használata különbözõ, de
mindkét korosztály élénk, vidám színeket használt.
Örülünk, hogy tanulóink
színvonalas munkái színesíthetik az alagsori aulánkat, s
ajánljuk a sok szép kép, szobor,
plakett, kerámia megtekintését a kedves szülõknek.
·December 20-án délután
karácsonyi vásárt tartottunk.
Nagyon szép ajándéktárgyak

és finom sütemények kerültek
ki a szülõk és a gyerekek keze
alól. Nagyon jó hangulatban,
kellemes karácsonyi zeneszó
mellett telt a három óra. Eközben az érdeklõdõk megtekinthették a 3.z osztály karácsonyi
mûsorát és a kiállítást.
December 22-én a délelõtt
a karácsonyvárás jegyében telt,
Budai András nagyon kellemes hangulatot teremtett ünnepi dalaival, felkészítve lelkünket a 3.z osztályosok nagyon szép karácsonyi mûsorához. Köszönjük a mûsor összeállítását és betanítását Baloghné Tamás Ildikó és Garamvölgyiné Kiss Zsuzsanna
tanítóknak. Az ünnepély után
a gyerekek örömmel vették birtokba az ajándékba kapott játékokat. A napot a bolhapiaccal
zártuk, ahol a gyerekek lelkesen árulták, csereberélték
megunt játékaikat.
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Sport: december 8-án jó
hangulatú labdarúgó tornát
szerveztünk 7 csapattal a legkisebbeknek, az 1-2. osztályosoknak. Focistáink Salgótarján és
Fót mögött az értékes 3. helyezést szerezték meg. December 22-én az 5-6. osztályos korosztály vett részt az ikladiak
által szervezett „Vilmos
Kupán”, ahol 8 csapat között a
2. helyezést értük el.

Adója 1 %-át
köszönettel vesszük
Galgamente
Szakképzéséért
Alapítvány
Adószám:
18693544-1-3
az alapítvány
Kuratóriuma
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A Richard Fritz Kft. évzáró mulatsága
zenével, hastánccal, Irigy Hónaljmiriggyel

Cégünk, a Richard Fritz Kft. a 2007-es év lezárásaként december 15-én zenés-táncos mulatság keretében látta
vendégül dolgozóit a gödöllõi Szent István Egyetem Alma Mater Éttermében. A vacsora elfogyasztása után színvonalas hastánc mûsort láthattak a kartali Holiday Sporttánc Egyesület jóvoltából. Ezután értékes tombolanyeremények birtokában várták a résztvevõk sztárvendégeink érkezését, akik nagy meglepetésre az Irigy
Hónaljmirigytagjai volakt. A mûsor után hajnalig tartó mulatság következett, mely méltó lezárása volt a tavalyi
évnek.
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Január 20.
Januá r 21. 15.00-18.00
Január 23.
Január 25 13.00-18.00
Január 26. 10.00
Január 27.
Január 29. 14.00
Január 30. 18.00
Január 31.
Február 1. 14.00
Február 1. 13.00-18.00
Február 1. 17.00–22.00
Február 3.
Február 6.
Február 7. 16.00
Február 8. 13.00-18.00
Február 9. 14.00-20.00
Február 10. 14.00-20.00
Február 10.
Február 13.
Február 15. 13.00-18.00
Február 17.
Február 20.
Február 20. 13.00-18.00
Február 24.
Február 24.
Február 26.
Február 28. 16.00

Helyszín

Program

Évközi harmadik vasárnap
Véradás
ingyenes pszichológiai ill. munkavállalási tanácsadás
(elõjegyzés a 400-103-as telefonszámon)
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll. Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára
Évközi negyedik vasárnap
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Iskolai szépkiejtési verseny az 5-8. osztályosoknak
A lármafa címmel zenés irodalmi est
Közmûvelõdés Otthona
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll. Pót írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamoknak
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Körzeti Szépkiejtési verseny
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll. Farsangi bál
Évközi ötödik vasárnap
Családsegítõ Szolgálat
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés: T.: 400-103)
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Farsangi bál a Csengey úti épületben
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Farsangi bál a Rákóczi úti épületben
nagyböjt elsõ vasárnapja
Családsegítõ Szolgálat
ingyenes jogi tanácsadás (elõjegyzés: T.: 400-103)
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
nagyböjt második vasárnapja
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll. Írásbeli felvételi a francia kéttannyelvû tagozatra
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
nagyböjt harmadik vasárnapja
nagyböjt negyedik vasárnapja
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll. Írásbeli felvételi a francia kéttannyelvû tagozatra
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Családsegítõ Szolgálat

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója

A lármafa

Köszönjük támogatásukat! Az Alapítvány részére 2006-ban felajánlott 1% az
alábbi célok megvalósításához került felhasználásra:
Városi Könyvtár: multifunkcionális eszköz beszerzése
68.000
Közmûvelõdés Otthona: karácsony
25.000
Városi gyermeknap
40.000
Petõfi szavalóverseny
15.000
Római Katolikus Plébánia: nyári tábor
118.760
Hagyományõrzõ csoport: hagyományõrzõ fellépések
95.000
Nyugdíjas klub programjai
75.000
Városi Óvoda: Udvari játék
10.000
Evangélikus Egyház: „Interaktív kisgyermek” program
60.000
Városi Bölcsõde: Gyermek „motor”
21.000

A Közmûvelõdés Otthona meghívja Aszód város közönségét január 30-án 18 órára A lármafa
címû zenés irodalmi estre az intézmény kamaratermébe. Elõadják: Szíki Károly színmûvész,
Szabó Viola zenemûvész és Gyevát Ottó színmûvész
Wass Albert ismert és kevésbé ismert mûveivel idézzük meg az írófejedelem szellemét a centenárium alkalmából. A versek, prózák mellett
színdarab részletek, eredeti hangszereken megszólaltatott erdélyi zenék és énekek sokasága
színesíti az elõadást.
A mûsort követõen Szíki Károly: És lészen
csillagfordulás megint címû kötetének bemutatójára kerül sor.
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretetel várunk!

Az Alapítvány pályázatot hirdet a 2007 évben kapott 1% terhére.
A pályázat leadási határideje 2008. február 15.
Aszód 2008. január 8.
Az Aszód Városért Alapítvány kuratóriuma
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Aszód FC: folytatásra ösztönzõ találkozó
A klub sikereirõl és az elhunyt sporttársakról is megemlékeztek
Elõzõ számunkban csak
röviden számolhattunk be
az Aszód FC jelenlegi és
volt sportolóinak és barátainak lapzártánk után
rendezett találkozójáról.
Bán József, a klub elnökségi tagja az alábbi részletes beszámolóban foglalta
össze a nap eseményeit.
Kora délután a serdülõ és ifjsági csapatok szezonvégi értékelésével kezdtünk. Tóth
József, az Aszód FC elnökének
megnyitója után mindkét csapat edzõje értékelte saját csapatának munkáját. Az õsz folyamán legjobban teljesített 3-3
játékos a klub elnökétõl ajándékot vehetett át. Fiatal korukra és az ünnepekre tekintettel
az elnökség a találkozó valamennyi résztvevõjét Mikuláscsomaggal ajándékozta meg.
A délután és az este a felnõt-

Gersei Ferenc felvételei
teké volt. Az Aszód FC elnöksége személyes meghívásával és
az Aszódi Tükör 11. számán keresztül baráti találkozóra hívta
a régi idõk ma már nem aktív
labdarugó vezetõit és a labdarúgókat. Az elnökség elhatározta, hogy egy bankettet szervez a már nem aktív játékosoknak.
Az elsõ találkozóra 58 meghívót küldtünk ki, amely 3-4
generációt érintett. A célunk

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

az volt, hogy összehívjuk fehér
asztal mellé mindazokat, akik
sokat tettek az aszódi fociért,
hóban, fagyban, esõben kiszolgálták szeretett szurkolóikat,
ezzel öregbítve Aszód hírnevét.
Másik célunk: emlékezzenek, nosztalgiázzanak a zöld
gyepen elért sikerekre vagy
kudarcokra, amelyek az évek
múlásával megszépülnek. Az
Aszód FC elnöksége úgy érzi,
hogy az a 86 éves Csobán Matyi
bácsi vagy Bobály ( Ityi ) István,
Batta Zoltán, Borovszki Pál –
és még sorolhatnám a további
neveket – érdemelnek annyit,
hogy baráti találkozó keretében összejöhessenek régi és
újabb sporttársaikkal. Tóth
József elnök a meghívottaknak
emléklapot nyújtott át.
A találkozó szomorú eseménye volt, amikor megemlékeztünk elhunyt sporttársainkról,
akik már nem lehetnek közöttünk, és „felülrõl nézik” az
eseményeket. Egy nagy gyertyát és 16 mécsest gyújtva néma fõhajtással tisztelegtünk

emléküknek: Gazsó Pál,
Mudri Zoltán, Seres Gyula,
Lipták János (Fugi), Székely
József, Katonás János, Ondrik
Pál (Guru), Turcsány István,
Szászi István (Kupa), Geizer
János, Szászi László (Szatyor,)
Kaspár István, Ondrik Pál,
Magyar Mihály, Truzsi Miklós,
Karlovics István és még sokan
mások.
Ezután sok beszélgetéssel,
fényképnézegetéssel, az emlékek felidézésével színezett vacsora következett. A jó hangulat és a meghívottak köszönõ
szavai arra ösztönzik az elnökséget, hogy a következõ években is rendezze meg a találkozót.
Köszönetet mondunk Bagyin
József nyugalmazott polgármesternek, hogy jelenlétével
megtisztelte a találkozót; Rácz
Zoltánnak és Gersei Ferencnek,
akik megörökítették a találkozóeseményeit.
Bán József
az Aszód FC elnökségi tagja

Személyre szabott megoldások
nyugdíjasoknak
megbízható társ egy életre

Hild örökjáradék

Otthona védelmében, biztonságban
Könnyebb hétköznapok - jobb életminõség
Segítünk, ha keres!
Wertán Kinga 06/28/388 049 06/30/397 0130
Veresegyház, Fõ út 53. Átriumház; Inter-Ingatlan
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Állásajánlat

Véradást

Az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium pályázatot hirdet
angol nyelvtanári állásra, lehetõleg egyetemi végzettséggel, azonnali kezdéssel, valamint
félállású konyhai kisegítõ munkakör betöltésére keres 16 órától 20 óráig terjedõ munkaidõre munkatársat.
Érdeklõdni az iskola igazgatójánál, illetve gazdasági vezetõjénél lehet. Cím: 2170 Aszód, Hatvani út
3. Telefon: 06-28/400-006, 06-28/500-545 E-mail: iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu

szervez az Aszód-Gödöllõ
Körzeti Vöröskereszt
január 21-én (hétfõn)
15-18 óráig a Csengey
Gusztáv Általános Iskolában.

Úszótanfolyamot

APRÓhirdetések

indítunk Aszódon,
a Petõfi Sándor Gimnázium
uszodájában.

Pályázati felhívás! Az Aszód, Kossuth Lajos út 99. szám alatti
társasház tetõtér-beépítési lehetõséggel kivitelezõt keres a ház
homlokzatfelújításának elvégzésére. Érdeklõdni lehet: Farkas
János – Aszód, Kossuth Lajos út 99. fszt. 3. Tel.: 06-70-9481-694

Válogatásunkat
2008. február 9-én 9-12 óráig
tartjuk, ahonnan
egyenes út vezethet egyesületünkbe.

Tel.: 06-70-634-0599

Eladó egy 1992-es Ford Escort 1.8 Diesel szép állapotban, megbízható motorral, reális áron. Érdeklõdni 06-30-9244-490
Aszódon fõútvonalon utcai külön bejárattal új építésû, 50 m2-es
lakás kiadó. Mobil: 06-20-4543-572
Családi házak építését, felújítását, homlokzati hõszigetelését és
viacolor burkolatok kivitelezését vállaljuk. Tel.: 06-20-454-3572
Aszódon, a Falujárók úti lakótelepen teljesen felújított 2 szobás
lakás igényesnek kiadó. Tel.: 06-30-9325-821, 06-30-3407-124

Válogatást tartunk Aszódon

Némo

Úszás és vízilabda sportág
mûködtetéséhez keresünk
tehetséges gyermekeket.

díszállat és állateledel
kereskedés

Egyesületünk két éve
eredményesen mûködik,
ahol országos és
megyei bajnokok sportolnak.

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

AKCIÓ!!!
54 l-es komplett akvárium+bútor

30.600,-

112 l-es komplett akvárium+bútor

78.200,Válogatásunkat
2008. február 9-én 9-12 óráig
tartjuk Aszódon, a Petõfi Sándor
Gimnázium uszodájában.

Tel.: 06-70-634-0599

27.500,70.000,-

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
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Rendõrségi
hírek
A Római Katolikus Egyházközség nevében illetéktelenek
gyûjtöttek adományt a Hitéleti
Központ javára. Tolmácsi
Miklós, az egyházközség világi
elnöke elmondta: adományokat csak a templomban gyûjtenek, házakhoz nem küldenek
gyûjtésre felhívó személyeket.
A Bethlen Gábor utca egyik
családi házából egy besurranó
tolvaj 120 ezer Ft értékû mobiltelefonnal távozott. A Rákóczi
utcában egy nyitott garázsban
álló autóból 15 ezer Ft készpénz és 21 ezer Ft értékben
táska, valamint iratok tûntek
el. A Széchenyi utcában vélhe-

tõen megzavarták a tolvajt, aki
szerencsére dolgavégezetlenül
távozott. A Bocskai utca egyik
portájáról sem tûnt el semmi,
viszont 350 ezer Ft értékû rongálás nyomai emlékeztettek a
hívatlan látogatóra. Az Õsz
utcában egy ház ajtaját benyomva fényes nappal 200 ezer
Ft-ot vittek el. A Kossuth Lajos
úton hiába próbálták betörni
egy bolt ajtaját, nem jártak sikerrel.
A Rákóczi úti iskola elõtt betörték egy ott parkoló gépjármû oldalüvegét; lopás nem történt, a Falujárók útján viszont
egy rádiósmagnót és hangszórókat szereltek ki egy ott feltört
autóból. Az Ady Endre utcában
valaki letörte egy ott parkoló
autó visszapillantó tükrét, és a

jármû hátulját is megrongálta.
A lakóteleprõl egy 700 ezer Ft
értékû Isuzu gépkocsinak veszett nyoma.
Két sajnálatos bûnügyi „slágertéma” következik: a Szent
István patika épületérõl ismét
réz ereszcsatornákat loptak el.
A szeméttelep õrbódéját felfeszítve akkumulátort, gázolajat
és egy rádiós magnót zsákmányolt az elkövetõ. Ugyancsak
gázolajat eresztettek le és vittek el a GAMESZ udvarán álló
munkagépekbõl. A Malom közben a védõnõi irodából a számítógépet lopta el valaki.
A Régész utcában elvégzetlen munkáért felvett pénzöszszeg miatt egy háztulajdonos
feljelentette az iparost, aki ellen csalás vádjával nyomoznak.

A Falujárók útján szabálytalan elõzés miatt egy autóbusz
egy szembejövõ másik autóbusszal súrlódott, személyi sérülés szerencsére nem történt.
A Városréti úton megcsúszott
és kerítésbe hajtott egy autós,
míg a Berkes utcában egy teherautó egy ott parkoló személygépkocsinak ütközött. Az
Ady Endre utcából továbbhajtott az az autós, aki elõzõleg egy
ott parkoló autónak ment. A
Pesti úti vasúti átjárónál a
felszakadt víznyelõ rács okozott kárt egy autóban.
Egy hónap alatt két baleset
történt az elsõbbségadás elmulasztása miatt a 3-as fõút bagi
csomópontjánál, az egyik személyi sérüléssel járt.

Csupán akarat kérdése...
„Aki meg akar tenni valamit,
talál rá módot; ...”
(Stephan Dolley)
Vízszintes: 1. Az idézet befejezõ sora, zárt betû: Á 12. Nem
fölé 13. Becézett Anna 14. Talál
15. Beteg gondozó 17. Más
szomját oltja 19. Kálium 20. Régi germán rovásírás 21. Szomjoltó 22. Udvarra 23. Foszfor 24.
Névelõ 25. Szabolcs-SzatmárBereg megyei település 26. Leskovics Gábor (Lecsó) zenekara,
röv. 27. Határozott névelõ 29.
Nagy fõzõedény 30. Nõi név
32. Kr. e. III.sz-i indiai uralkodó
volt 34. A máj termeli 35. Ezüst
vegyjele 36. Kölcse folyója 37.
Önbecsülésében tetszelgõ 38.
Méter 39. Dehogy! 40. Török autójelzés 41. Tusa betûi, keverve!
43. Tisztelet 45. Jód 46. Hegytetõ 47. Kiabál a malac 48. Talál
50. Edény 52. Ábécé közepe! 53.
Francia színész.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Amper 2. Kerítés ajtaja 3. Nõi név 4. Lakásán
5. Spanyol autójel 6. Éjfélig tart
7. Magyar énekesnõ 8. XX. sz-i
magyar színésznõ (Szeleczky
...) 9. Az idõ jele a fizikában 10.
Nõi énekhang 11. Pincébe 15.
Mûsorvezetõ, producer 16. Régi
18. Rangjelzõ 21. Megsem-misít
22. Szemetesláda 25. United
States of America 26. 3,14 28.
Gyerekbuli 29. Nagyapám
nagyapja 30. Az egyik szülõ 31.
Tiltószó 33. Tóra darab! 34.
Fagylalt, németül 37. Emberi
38. Történetet elmond 41. Arra
fele! 42. Sportfogadás 43. Virág
része 44. Becézett cica 46. Tüzet szüntet 47. Volt 49. Kiejtett
betû 51. Üres légy! 54. Kórház
55. Átmérõ jele 56. Nitrogén.

Elõzõ számunk rejtvényének reskedés utalványát pedig
megfejtése:
Szalay Sándorné (Falujárók
„Állandó készenlét annak
-fnéútja 5/9.) nyerte.
elismerésére, hogy tévedhetsz.”
*
A megfejtést a lap aljáról
Gratulálunk!
kivágott rejtvényszelvény- A Galga COOP Rt. utalványát
A nyereményeket
nyel ellátott, nyílt levelezõ- Nagy Jónásné (Falujárók
postán küldjük el.
lapon küldhetikbecímünk- útja 5/17.), a Fáma Könyvkere – Polgármesteri Hivatal
Kiadó:
(Aszódi Tükör), Aszód,
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Szabadság tér 9. – február
Hídi Szilveszter
6-ig. A megfejtõk között a
Tel.: 06-20-9749-850 Fax: 28/514-225
Galga Coop 3.000 Ft értékû E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
vásárlási utalványát és a Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
értékû könyvutalványát
Készült 2.500 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
sorsoljuk ki.
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