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ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Konferencia
az Evangélikus
Gimnáziumban
Az Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma
2005-ben – négy nyertes
evangélikus gimnázium
egyikeként – tizennyolcmillió Ft-ot nyert a Humán
Erõforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
pályázatán. Az ebbõl megvalósított kompetencia
alapú oktatási program
zárókonferenciáját január
22-én tartották az intézményben, amelyre a Galgamente számos iskolájából
érkeztek pedagógusok.
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Öt település központi orvosi
ügyeletéhez kérnek ajánlatokat
További egyeztetés szükséges a volt Tiszti Klub ügyében

A Multi Contact Közbeszerzési Tanácsadó Kft. javaslata
alapján, négy ajánlattevõ közül
a BOLA ´95 Kft. legalacsonyabb, közel 24 milliós ajánlatát fogadta el a testület, így ez
a cég építheti meg az új bölcsõde körüli utat, vízelvezetést és
parkolót.
Az ÁFA-törvény változása
miatt módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl
és a fizetendõ térítési díjakról
(folytatás a 11. oldalon) szóló rendeletet. A térítési díj a

Veszélyes vizeken?

bölcsõdében 270, az óvodákban
290, az általános iskolában 355
illetve 230 Ft (elõbbi a napi háromszori, utóbbi az egyszeri étkezés díja). Az önkormányzat
által fenntartott intézményekben a háromszori kötelezõ étkezõk térítési díja 285, a pedagógusoké (egyszeri étkezésnél)
310, a vendégeké pedig 565 Ft.
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, az infláció és az
ÁFA-törvény változásainak figyelembevételével 6 %-kal
emelkedett a nem lakás céljára

szolgáló bérlemények bérleti
díja. A bizottság ugyanakkor a
Szabadság téri patika esetében
a bérleti díjat 750-rõl 1000
Ft/m2-re, dr. Várkonyi Péter
Kossuth Lajos út 84. szám alatti helyiségbérletének összegét
az eddigi havi 4.950 Ft-ról 20
ezer Ft-ra javasolta emelni. A
képviselõ-testület az elsõ két javaslatot 7 igen, 1 nem szavazat
mellett elfogadta, az utóbbit 2
igen, 5 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett elvetette.
(folytatás a 2. oldalon)

Támogat és járõrözik

Lemondott a Városfejlesztési Bizottság elnöke Polgárõr Érdemkereszt Molnár Józsefnek
A január 19-i képviselõtestületi ülésen Kovács
Tamás, a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke bejelentette
lemondását elnöki tisztérõl. A szûkszavú bejelentés
nyomán döntése hátterérõl kérdeztük.
– Nem egyetlen dolog, hanem
az önkormányzati ciklus elejétõl tapasztalható, általam kedvezõtlennek vélt folyamatok
miatt döntöttem így – mondta a
városatya, aki a rendszerváltás
óta városunk önkormányzati
képviselõje. – Egyre inkább úgy
láttam, hogy a bizottság elnökeként sem a bizottsági, sem a
testületi üléseken nem tudom
szakmai érvekkel befolyásolni a
döntéseket, így e vezetõi tisztségem betöltésének nem láttam

tovább értelmét. Számos olyan
döntés született, amelyet nem
tudok felvállalni, ezekrõl részletesen írtam internetes naplómban. Igyekeztem objektíven és konstruktívan együttmûködni a képviselõ-testülettel, kerültem minden politikai
megnyilvánulást, de úgy látszik, eredménytelenül.
Kovács Tamás hangsúlyozta: nem látja, hogy a „honnan
hová szeretnénk eljutni a négy
év alatt”-elv kijelölésével konkrét, stabil városfejlesztési koncepciót alakított volna ki a képviselõ-testület; nem ismert,
hogy a 600 milliós hitelt milyen
programokra kívánják felhasználni, e célból nem készültek
gazdaságossági számítások,
megtérülési elemzések. Ehelyett szerinte egyéni akciókkal,

Az Aszód Polgárõr Egyesület évzáró rendezvényén
Molnár József (képünkön) az Országos Polgárõr Szövetség Polgárõr Érdemkeresztjének ezüst fokozatát vehette
át másfél évtizedes eredményes tevékenységéért. A díjat
Szenoráczki Ferenc egyesületi elnök és Gódor Ferenc
rendõr õrnagy, aszódi õrsparancsnok adta át.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Hídi Szilveszter
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Öt település központi orvosi ügyeleti
További egyeztetésekrõl döntöttek a képviselõk a volt Tiszti Klub
(folytatás az 1. oldalról)

A testület ezután a 2008. évi
kulturális programokról szóló
elõterjesztést tárgyalta. Errõl
külön cikkben olvashatnak.
A képviselõk tudomásul
vették a Nyitott Kapu Alapítvány, valamint a Városi Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelmét, de csak a költségvetés elfogadása után bírálják
el a civil szervezetek igényét.
Az erre szolgáló támogatási keret elosztását féléves lebontásban, a lehetõség meghirdetésével/elbírálásával szabályozzák.
Az új bölcsõde építése kapcsán 300 ezer Ft + ÁFA belsõépítészeti tervezési munka, valamint 700 ezer Ft + ÁFA tervezõi mûvezetés díjának kifizetésérõl döntött a testület. A
polgármester és a jegyzõ arról
tájékoztatta a jelenlévõket: a
pályázati kiírásban szerepelt,
hogy a tervezõi kivitelezés díját
az építõ cégnek kell állnia, a
szerzõdésbõl viszont kimaradt
a fenti pont. Gyárfás Zsuzsa bizottsági elnök és Séllei Zsuzsa
mûszaki irodavezetõ elmondta: hiba történt, de a beruházás
befejeztével az önkormányzat
már nem tudja érvényesíteni a
kifizetési igényt a kivitelezõ
felé. A Pénzügyi Bizottság az
elvégzett munka igazolása mellett javasolta az összeg kifizetését, amit a testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
támogatott.
2,3-2,3 millió Ft költségvetésbe történõ betervezésérõl dön-

töttek a képviselõk az általános
iskolai és az óvodai eszközbeszerzésekre, egyúttal megbízták az intézményvezetõket az
ezzel kapcsolatos pályázatok
kihasználására. Ezután elfogadták a lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között
tett intézkedésekrõl szóló beszámolót. Sándor János elmondta: a három településre
vonatkozó központi orvosi
ügyelet pályázati kiírására érkeztek pályázatok, döntés még
nem született; Kartal és Verseg
jelezte csatlakozási szándékát.
Az ezzel kapcsolatos egyeztetésekrõl szólva Buzás János polgármester elmondta: Aszód
számára elõnyös lenne, ha az öt
település részvételével és közös
tehervállalásával, itteni telephellyel indulna a szolgáltatás,
de a pályázók az elõzetesen
meghirdetett feltételek szerint,
tehát három településre adták
be dokumentációjukat. Az
érintett települések vezetõivel
folytatott egyeztetés alapján kiegészítõ pályázatot küldtek a
három pályázó cég közül kettõnek. (A polgármester Kolozsvári Péter kérdésére elmondta:
a harmadik pályázóról rossz referenciahíreket kaptak, ezért
számára nem postázták a plusz
két település ellátására vonatkozó dokumentációt. Kissné
Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ hangsúlyozta: ezzel nem
követtek el etikai vétséget.)
Módosították az önkormányzati képviselõk és bizott-

sági tagok tiszteletdíjáról szóló
rendeletet. Bár az illetményalap növekedése nyomán a
Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság minimális, 3 ezer Ft-os
képviselõi tiszteletdíj-emelést
javasolt, Asztalos Tamás, Gyárfás Zsuzsa és Koncz István ez
ellen emelt szót. 2008-ban változatlanul 50 ezer Ft illeti meg
a képviselõket, a bizottsági
munkáért nem jár plusz juttatás. A külsõs tagok havi 6 ezer
Ft tiszteletdíjat kapnak. Elhangzott, hogy a bizottsági üléseket nem egyszer el kellett
napolni határozatképtelenség
miatt – az új bizottsági struktúra kialakításánál nagyobb
figyelemmel kell lenni a döntés-elõkészítõ munka ezen elemére.
A legalacsonyabb szorzószám alkalmazásával bruttó
483 ezer 125 Ft-ra nõtt a polgármester illetménye, ennek
20 százaléka pedig a számlával
igazolt költségtérítés. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja bruttó 173
ezer 925 Ft, a költségtérítés pedig ennek 10 százaléka. Odler
Zsolt, Gyárfás Zsuzsa és Szigetvári József az alpolgármester feladatköreinek ismertetését szorgalmazta.
Az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának
módosítása után elfogadták a
köztisztviselõkkel szemben
meghatározott teljesítménykövetelményének alapját képezõ
2008. évi célokat. Egyhangúlag

elfogadták a Közmûvelõdés
Otthonának egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát;
egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett tudomásul vették, hogy a Honestus Plus Kft.
idén változatlan díjért végzi a
mûvelõdésszervezõi szolgáltatást.
A képviselõ-testület elfogadta a Podmaniczky Alapfokú
Mûvészeti Oktatási Intézmény
alapító okiratának módosítását, egyúttal elismerését fejezte
ki, mert a Szakmai Testület a
„Kiválóan minõsített alapfokú
mûvészeti oktatási intézmény” címet adta az iskolának.
Ugyancsak elfogadta és az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Közoktatási Intézkedési Tervébe csatolta annak mellékleteként városunk Közoktatási
Esélyegyenlõségi Intézkedési
Helyzetelemzését és Tervét.
Négy ajánlattevõ közül a
Bakilex Kft. készítheti elõ a
nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által megjelentetett városrehabilitációs pályázati csomagot a
településfejlesztési koncepció
átdolgozására, akcióterületi
terv készítésére, valamint az
integrált városfejlesztési stratégiai tanulmányok megrendelésére. A pályázatíró cég nyertes pályázat esetén az elnyert
összeg fél százalékában, legfeljebb 7,5 millió Ft sikerdíjban
részesül.
Az önkormányzat a hároméves beépítési kötelezettség

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

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

Aszód, Falujárók útja 44.
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ellátására kérnek ajánlatokat
együttmûködési megállapodásával kapcsolatban
nem teljesítése miatt felbontja
a Fa-Forgách Bt-vel és az
IMAGIPER Kft-vel 2004
októberében kötött szerzõdést,
egyúttal megteszi a szükséges
lépéseket a két cég iparterületen lévõ ingatlanának visszavásárlására.
Az önkormányzat nem támogatja az ÉMÁSZ NyRt.
közvilágítási közüzemi szerzõdésmódosítási ajánlatát.
Kovács Tamás elmondta: a kistérség elnökének megkeresése
nyomán a következõ kistérségi
ülésen szakember ad tájékoztatást a villamos energia szabadpiaci beszerzésének lehetõségeirõl. Ezt követõen több árajánlat alapján tudnak dönteni
a kérdésben.
Az önkormányzat a további
telekalakítási lehetõségekre
való tekintettel, az UNITAS
Kft. kérelmére 1500 Ft/m2-re
mérsékelte a 49/2007. számú
határozatában rögzített iparterületre megállapított 2.200
Ft/m2-es vételárat.

felé: lényegében semmilyen
körülmények között nem
mondhatná fel azt. A megállapodás mielõbbi megkötését
szorgalmazó képviselõk elsõsorban a városközpont-rehabilitáció megvalósulását említették indokul. Az ezt támogató
pályázatra április 20-ig adható
be a dokumentáció, addig rendezni kell a leendõ Korona Ház
tulajdonviszonyát, s azzal az
együttmûködési megállapodás
vitatott pontjait is.

tagönkormányzatként ráesõ
hitelrészre kezességet vállalt
az önkormányzat.
Egy önkormányzati telek
megvásárlására vonatkozó kérelem kedvezõ elbírálása után
elfogadták a K&H Bank Zrt.vel a Kossuth Lajos út 27. szám
alatti ingatlan bérletére vonatkozó szerzõdést. Ezután a közérdekû bejelentések következtek. Kovács Tamás lemondott a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztérõl. (Döntése részleteirõl lapunk 1-2. oldalán olvashatnak.) Nyíry Zsolt arról tájékoztatta képviselõtársait, hogy
86 éves korában elhunyt Cser
László, a Petõfi Sándor Gimnázium egykori igazgatója. Koncz
István javasolta, hogy az elhunyt búcsúztatásán képviseltesse magát az önkormányzat.
Nyíry Zsolt elmondta még,
hogy december 22-én befejezõdött a sportpálya felújításának
pénzügyi elszámolása.
Asztalos Tamás ismét kifogásolta, hogy dr. Rácz J. Zoltán
levelei kapcsán az érintettek
nem kaptak meghívást a nézet-

különbségek tisztázására.
Több polgár kérdését tolmácsolta az óévbúcsúztató tûzijáték elmaradása, illetve az elmaradt újévi polgármesteri köszöntõ miatt. Buzás János elmondta: a tûzijáték megrendezését senki nem kezdeményezte, ami a város anyagi
helyzetének ismeretében
amúgy is visszatetszést keltett
volna. A polgármesterek újévi
köszöntõit összefoglaló kábeltévés felvételt betegség miatt
nem tudta vállalni.

A testület a pályázat tartalmi
elemek megváltozása miatt elSzigetvári József a korábbi
napolta a mûfüves pálya megdöntés szerinti súlykorlátozó
valósítását szolgáló OLLÉtáblák kihelyezésének idõpontprogram közbeszerzési eljárájáról érdeklõdött. Séllei Zsuzsa
sának kiírását, és egyhangúlag
elmondta: a táblák leszállítása
megbízta Kovács Tamás proés kihelyezése hamarosan
jektvezetõt az illetékesekkel
megtörténik. Gyárfás Zsuzsa a
folytatandó egyeztetéssel. Az
lakótelepi utak csúszásmenÉszak-Kelet-Pest és Nógrád
tesítésére hívta fel a GAMESZ
Megyei Regionális Hulladékvezetõjének fogyelmét, majd a
gazdálkodási és Környezetvébizottságok átalakítását célzó
delmi Önkormányzati Társuinformális ülés idõpontjáról
lás tagjaként felhatalmazták
érdeklõdött (az ülést január 22az elnökséget a társulást terheén megtartották – a szerk.).
A volt Tiszti Klub épületére lõ 61 milliós tagi kölcsön bankvonatkozó együttmûködési hitellel történõ rendezésére. A
megállapodás aláírása helyett –
hosszas vita után – további
egyeztetések lefolytatása mellett
döntött a testület. A honvédelmi
Lemondott a Városfejlesztési Bizottság elnöke
tárca térítésmentesen adná
(folytatás az 1. oldalról)
tak erre utaló elõjeleket. elnapolások miatt ülésenként
Aszód tulajdonába az épületet,
de azzal a feltétellel, hogy a rögtönzésekkel folyik a képvi- Ezek szerint a bizottsági 25-30 napirendi pont van, amihelyi honvédségi civil szerve- selõi munka, a kétséges kime- ülések eseményei motivál- re nehéz tisztességgel felkészülni. Mindez egyaránt leterzetek a földszinten kizárólagos netelû pályázati dokumentáci- ták döntésében?
heli a képviselõket és a hivatali
ók
elõkészítései
rendkívül
sok
–
A
szakbizottsági
munka
használatra megkapjanak két
helyiséget (az össz-alapterület pénzt emésztenek fel. A rövid háttérbe szorult, ez különösen dolgozókat. Lemondásommal
tíz százalékát). Ez viszont töb- pályázati határidõk szinte érezhetõ a nagy projektek elõ- ezekre a negatív folyamatokra
bek szerint ellentétes a többi mindig rohammunkára kény- készületeinél. Tájékoztatást szerettem volna felhívni a fiaszódi civil szervezet és az ön- szerítik a szakembereket és kaptunk ugyan, de például az gyelmet.
kormányzat érdekeivel. A szer- kényszerhelyzetbe hozzák a említett két, több százmilliós
Kovács Tamás a bizottság
zõdés-tervezetben az is szere- képviselõket. A két nagy lépté- projektnél jobban be kellett vol- munkájában ezután is szeretne
pel, hogy a mûemlék felújításá- kû aszódi projekt – a város- na vonni a Városfejlesztési és részt venni; vállalta, hogy lenak idejére a városnak másutt központ-rehabilitáció illetve az Környezetvédelmi Bizottságot. mondása ellenére végigviszi a
kell biztosítania helyiségeket új óvoda – összesen közel két- Az igazi mûhelymunka színte- mûfüves sportpálya megvalósíaz érintett honvédségi civil milliárdos projektjének felvál- rei a bizottsági ülések, a viták tására kiírt OLLÉ-programot.
szervezeteknek; ennek kivite- lalását ilyen körülmények többségét ott és nem a testületi A megüresedett elnöki poszt
lezése a rendelkezésre álló he- között veszélyesnek látja.
ülésen kellene megvívni. Az betöltésére Odler Zsolt képvilyiségkapacitás mellett nehe– A lemondás híre soka- elõkészítetlen napirendek mi- selõt jelölték, akit várhatóan
zen megoldható. A szerzõdéskat meglepett, mert a nyil- att egy problémát több alka- lapunk megjelenése elõtt, a febtervezet az Ügyrendi Bizottság
vános testületi üléseken lommal kell tárgyalni, sokszor ruár 14-i testületi ülésen vászerint igen kemény feltételeket
H. Sz.
nem igazán tapasztalhat- eredménytelenül. A sorozatos lasztanak meg.
tartalmaz az önkormányzat
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Összevonás=több pénz kultúrára?

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(2170 Aszód,Szabadság tér 9.) pályázatot hirdet

A képviselõ-testület 8
igen és 3 nem szavazattal
tudomásul vette a Gyõrfi
János mûvelõdésszervezõ
által készített, 1,565 milliós
kiadási és bevételi oldallal
tervezett idei munka- és
rendezvényprogramot,
egyúttal megbízta az Ügyrendi Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a mûvelõdésszervezõi feladatokra kötött szerzõdés teljesülését.
A Mûvelõdési Bizottság elfogadta a program tartalmi részét, a Pénzügyi Bizottság
szerint a beadott költségvetés
nem elég részletes, ezért nem
tartotta azt elfogadhatónak.
Gyárfás Zsuzsa elnök elmondta: a bizottság átgondolásra javasolja, hogy az önkormányzat
3,6 millió Ft vállalkozói díjat
fizet a mûvelõdésszervezõnek,
a programokra viszont csak 1,5
millió Ft jut. A Pénzügyi Bizottság 4:1 arányú szavazattal
azt javasolta, hogy a mûvelõdésszervezõi feladatokkal, az
Aszódi Tükör és a városi honlap szerkesztésével egyetlen
közalkalmazottat bízzon meg,
így a három feladat ellátására
fordított 8 millió Ft-ból jóval
többet lehetne a kultúrára fordí-

tani. Sándor János elmondta:
három különbözõ feladat-ellátási területrõl van szó, ezért a
javaslat megvalósítását nem
tartja elképzelhetõnek. Koncz
István furcsállta a felvetést,
ami most, fél ill. egy évvel a három feladatra kiírt pályázatok
elbírálása után került a testület elé. Asztalos Tamás szakmai szempontból még ötlet
szintjén sem tartotta elfogadhatónak a három feladat egy
személy általi ellátását. Kovács
Tamás azt furcsállta, hogy a
vállalkozói díj mellett a helyi
kultúrára csupán a mûvelõdési
ház bevételeit, támogatói forrásokat és a pályázatokon elnyerhetõ összegeket fordítja a
város. Az idei programlistát
eléggé szegényesnek ítélte meg,
ami a pénzhiánynak tudható
be, nem pedig az elégtelen feladatellátásnak.
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet
pénzügyi vezetõ elmondta: a
téma kapcsán az elõterjesztés
megfelelõ, a város költségvetéséhez viszont hiányos és nem
elég részletes. Buzás János javaslatát elfogadva a testület tudomásul vette a rendezvényprogramot, melynek keretszámait a városi költségvetésénél
konkrétan megtervezik.

okmányirodai ügyintézõi állás betöltésére.
Ellátandó feladatkör:
Aszód Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
okmányirodai igazgatási feladatok, anyakönyvi
igazgatási feladatok ellátása
A munkakör 2008. április 1. napjával tölthetõ be.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
Az ellátandó feladatok:
- Okmányok kiadásával, cseréjével kapcsolatos és a
hivatalból indult feladatok ellátása - különös
tekintettel személyigazolvány, útlevél, vezetõi
engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
ügyintézésére, valamint anyakönyvi igazgatási
feladatok ellátására
- a nyilvántartások vezetése, háttérmunkák végzése,
adatszolgáltatások teljesítése
- népszavazásokkal, választásokkal kapcsolatos
okmányirodai feladatok.
Az állás betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet; magyar állampolgárság;
cselekvõképesség; középiskolai végzettség:
középiskola, gimnázium, anyakönyvvezetõi vizsga;
a 9/1995. (II.03.) Korm. rendeletben meghatározott
végzettség, szakképzettség; felhasználói szintû
számítógép kezelés;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
közigazgatási szervnél megszerzett gyakorlat,
tapasztalat; legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
meglévõ közigazgatási alapvizsga
Elvárt kompetenciák:
jó kommunikációs készség, jó stressztûrés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,
a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat
vagy azok hiteles másolatát, erkölcsi bizonyítványt.

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgár!
A 2008. március 9. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási
határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 6/2008/I.
24./ÖTM. Rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
a névjegyzéket február 20-tól február 27-én 16 óráig
közszemlére kell tenni. (Ve.14.§. (1) bek. és 123.§.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 21.
A pályázat benyújtása: Postai úton Aszód Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 279-5/2008.,valamint
a munkakör megnevezését: okmányirodai ügyintézõ.

A névjegyzék az Aszódi Polgármesteri Hivatal OkmányiroA pályázati kiírással kapcsolatban további információt
dájában megtekinthetõ.
Deme Lászlóné irodavezetõ nyújt a 28-500-660-as
A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, ill. a névjegyzékbe való
telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatos további
felvétel miatt 2008. február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet
információ az Aszód.hu honlapon szerezhetõ be.
kifogást benyújtani. (Ve. 20/E.§. (1) bek. ) A névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõt 2008. február 22-ig kell megküldeni a
Aszód Város Önkormányzat
választópolgároknak. (Ve. 123. § )
Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala
Felhívjuk T. Választópolgárok figyelmét arra, hogy amennyiMUNKATÁRSAT KERES
ben nem kapnak „Értesítõt”, a helyi választási irodában érdekGYÁMHIVATALI ÜGYINTÉZÕI MUNKAKÖRBE
lõdhetnek annak okáról. Ha a névjegyzékbõl kimaradt, minél
elõbb kezdeményezni szükséges a névjegyzékbe vételt, mert a 2008. április 1. napján történõ belépéssel.
A felhívás részletei lapunk januári számának 4. oldalán
szavazás napján erre már nem lesz lehetõsége!
olvashatók.
a HVI vezetõje
A s z ó d, 2008. február 12.
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COOP hírek

NYERTEK, GRATULÁLUNK!!!
Örömmel tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy a „COOP-ogtat a szerencse!”
nyereményjátékon több szerencsés vásárlónk is nyert 20.000,-Ft értékû vásárlási
utalványt:
Aszód
Aszód Szenoráczki Ferencné
Budavári Vilmos
Dány
Dány
Szabó Mária
Vér Istvánné
Galgahévíz
Kiss Sándor
Iklad
Hrncsár Pálné
Tura
Erdélyi János
Tura
Palotai András
Polócz Lászlóné
Õszi Tamásné
Tura
Tura

További nyereményjátékokkal és új akciókkal várjuk vásárlóinkat a Galga

Zrt. üzleteiben!

Az Unilever márkás termékekkel a „Gazdálkodj okosan!” játékban
akár 5.000.000,-Ft-os bankkártyát is nyerhet (idõtartam: január 18 – április 18-ig)!
A Henkel Schwarzkop kozmetikai termékekkel (január 2. és március 2. között)
a „Tengernyi szépség” játékon nyerhet mediterráni luxus hajóutat
vagy 50.000,-Ft értékû vásárlási utalványt.
A részleteket keresse a szórólapokon és a weboldalakon.

VÁSÁROLJON, JÁTSSZON ÉS NYERJEN ÖN IS!!!
Ízelítõ az akció választékából február 13-tól 25-ig:
ÉDEN Napraforgó étolaj 100% 1 l
399,-Ft
Maggi májgombócleves falusi csigat. 60g 159,-Ft
Balfi ásványvíz dús 1,5 l
85,-Ft
Hohes C rost.narancs 100% 1 l
299,-Ft
Pepsi Cola, Mirinda szénsavas üdítõ 2,5 l 279,-Ft
Ménesi sör dobozos 0,5 l
99,-Ft
D.E.nPaloma kávé õrölt 250 g
345,-Ft
Biopon mosópor tak.komp. 2kg, color 669,-Ft

Clin universal sz.fej+utt. 2 x 500 ml 499,-Ft
JAR mosogató lemon 3 x 500 ml
399,-Ft
Lenor summer öblítõ 1 l
333,-Ft
Kométa M.Nap Fin.Soproni felvágott 899,-Ft/kg
H-Fettarme UHT tej 1,5% 1 l
199,-Ft
Zott szívecske joghurt 135 g
49,-Ft
Mizo puding 2 íz (csoki+hab, vaníl.+hab)125g 59,-Ft
Huníz császárszalonna ff. vf.
899,-Ft/kg

Törzsvásárlóink a vásárlási értékük után
vásárlási utalványt érõ pontokat gyûjtenek!
Gyûjtsön Ön is, igényeljen törzsvásárlói kártyát!
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A Csengey iskola kihívásai a gyermeklétszám növelése érdekében

Nehéz fél évet tudhat
maga mögött Boda János, a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola tavaly megválasztott igazgatója. Új intézményvezetõként az ilyenkor szokásos ismerkedés,
helyzetelemzés mellett
kényszerû döntések sorát
is fel kellett vállalnia.
– Egyre jobban érzem
magam, de kellett ez a fél év
ahhoz, hogy teljesen belerázódjak a helyzetbe – mondta bevezetõül Boda János. – A felmerült problémák megoldása sok
konfliktussal járt, a tíz és fél álláshely megszüntetése önmagában is nagy terhet jelentett
számomra. Mindezek miatt tizedannyit tudok foglalkozni a
kollégákkal és gyerekekkel,
mint szeretnék. Összességében

nem éppen vidám fél esztendõn vagyunk túl, de már látom
a fényt az alagút végén.
– A tíz és fél álláshely
megszüntetését elsõsorban
gazdasági okok indokolták. Hogyan látja most a
munkaerõhelyzetet?
– Néhány megszüntetett
álláshely visszaállításának már
most szükségét látjuk, de a kérdés ebben az évben nem aktuális, hiszen a végkielégítések
összege miatt a megtakarítás
idén még nem jelentkezik a
költségvetésben. Hiányzik a
Rákóczi úti épületbõl az iskolatitkár, emiatt nehezebb lett a
pontos adminisztráció. Az
esélyegyenlõségi terv végrehajtásánál érezhetõ a legalább félállású gyermekvédelmi felelõs
hiánya, de kevés a takarítónõ
is: van olyan szomszédos település például, ahol feleekkora
épületet tart rendben négy
ember. Remény van arra, hogy
idén szeptemberben nem csökken tovább a gyermeklétszám, s
remélhetõleg évrõl-évre ismét
emelkedni fog; ebben az esetben akár három-négy álláshely
visszaállítása is szükségessé
válhat.
Kényelmetlen és szakmai
szempontból is nehézséget
okoz, hogy néhány pedagógusnak ingáznia kell a Csengey úti

és a Rákóczi épület között. De a
mai világban a „költséghatékonyság” is nagyon fontos
szempont, ezért ezzel – mint
gonddal – nem érdemes foglalkozni, a feladatot szervezetten
és lelkesen meg kell oldani.
Sem az igazgató, sem az önkormányzat nem foglalkozik a
két tagintézmény összevonásának gondolatával: Boda
János szerint a kérdés 4-5 évig
biztosan nem kerül napirendre, és azt reméli, hogy azután
sem. A tanulólétszám növekedésének elsõ jele, hogy hosszú
idõ után talán elõször lesz zenei
osztály a felsõ tagozaton, mert
a mostani 4.z-bõl várhatóan
kevesen mennek el nyolcosztályos gimnáziumba.
– A kistérségben reggelente a
mi iskolánkba indul a legtöbb
kisdiák más településekrõl –
hangsúlyozta az igazgató. – Az
idén ötvenéves, kiváló szakmai
háttérrel mûködõ zenei tagozat mellett várhatóan a nemrégiben elkészült kistérségi kompetenciavizsgálat kedvezõ
eredménye is emeli a Csengey
iskola ázsióját. Valószínûleg az
is maradásra készteti a nyolcvagy hatosztályos gimnáziumba készülõ gyerekeket illetve
szüleiket, hogy a zenetagozat
mellett mûködõ másik két osztályban 2008 szeptemberétõl

szeretnénk beindítani az angol
nyelv emelt szintû oktatását –
elsõtõl harmadik osztályig heti
két, negyediktõl pedig heti négy
órában.
Boda János kiemelte: mindkét aszódi középiskolával nagyon jó a kapcsolatuk. Bár a
Csengey iskolának érdeke,
hogy minél több diák folytassa
tanulmányait a felsõ tagozaton, nem gördítenek akadályt
az átiratkozni szándékozók elé.
A negyedikes és a hatodikos tanulók szüleit csak arra kérték:
közepes eredményekkel lehetõleg ne vigyék gyermeküket
gimnáziumba.
– Két kihívással kell szembenéznünk: elsõ osztályba minél
több gyermeket tudjunk felvenni, és minél kevesebben
menjenek el negyedik vagy hatodik osztály végén. Kollégáimmal együtt úgy látjuk: sok jó
képességû gyermeket itt hagynának a szülõk, de ha a határozott elképzelésekkel távozni
szándékozók között van kéthárom jó képességû tanuló, sokan követik példájukat. Ha a
fenti elképzeléseinket sikerül
megvalósítanunk, iskolánk a
diákmegtartó erejének növelésével ezután is a kistérség éllovasa lehet.
Hídi Szilveszter

Csengey iskola: az országos átlag felett
Szövegértésbõl és matematikából is kiválóan teljesítettek az aszódi tanulók
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2006-ban kompetenciavizsgálatot rendelt a Prekog Pedagógiai
Szolgáltató Intézettõl. A
nemrégiben elkészült tanulmány készítõi a tanulók
szövegértését és a matematikatudását mérték fel a
kilenc település általános
iskoláiban.

A Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói körében
(csakúgy, mint Ikladon) mindkét vizsgált területen az országos átlag feletti eredményt mutattak ki: szövegértésbõl az
aszódi intézmény tanulói teljesítettek a legjobban, matematikából pedig az ikladi iskola
mögött a második helyen végeztek. (A többi település általános iskoláinak mutatói nem
érték el az országos átlagot;

szövegértésbõl négy, matematikából öt iskola összeredménye
a kistérségi átlag alatt maradt.)
A diákok családi hátterének
és tanulmányi hátterének kérdõíves elemzése alapján kimutatható volt, hogy az adott iskola mennyire tudott hozzájárulni a diákok eredményeihez. A
pedagógiai érték hozzáadása a
szövegértés tekintetében egyedül Aszódon volt pozitív, matematikából nem mutattak ki el-
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térést. Utóbbinál csak Turán
mértek pozitív értéket; a többi
település iskoláiban nem tudtak hozzáadni a tanulókban
rejlõ potenciális lehetõségekhez; esetenként a tanulók a lehetõségeik alapján vártnál is
gyengébb eredményt értek el.
(Domonyban az egyik, Versegen mindkét terület vizsgálatánál nem volt elegendõ adat e
kérdéskör értékeléséhez.)
-hiszi-
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A Többcélú Társulási Tanács január 23-i ülésérõl
Január 23-án tartotta
idei elsõ ülését az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa.
A Tanács elfogadta a 2008.
évi 1. féléves munkaprogramot.
A félév során egyebek közt tárgyalni fogja az Aszódi kistérség
szociális szolgáltatásszervezési,
valamint egészségfejlesztési és
közkulturális koncepcióját, és
rendszeresen beszámolót hallgat meg az ÚMFT tanácsadótól az aktuális pályázati lehetõségekrõl. Szintén elfogadták a
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai munkájáról szóló összefoglalót, valamint a belsõ ellenõrzési vezetõ 2007. évi beszámolóját.
A társult önkormányzatok
2008-tól kistérségi szinten kívánják ellátni a munkavédelmi
feladatokat, mely magába foglalja többek között a balesetmentes mûködéséhez szükséges szabályzatok elkészítését,
rendszeres továbbképzések,
oktatások megszervezését,
munka- és tûzvédelmi szemlék
tervezését, a veszélyes anyagok
kezelését és használatát, a
munkakörülmények, gépek,
berendezések felülvizsgálatát,
valamint a sportudvarok, játszóterek megtervezését, felügyeletét.
A tervezetet a polgármesterek jóváhagyás céljából településük képviselõ testületei elé
terjesztik. (Hévízgyörk 2009tõl kíván csatlakozni a közös
feladat-ellátáshoz.)
A társult önkormányzatok
2007. év végén kinyilvánították
akaratukat az informatikai
feladatok kistérségi szintû ellátására. A Tanács a kistérségi
szintû informatikai feladat-ellátással kapcsolatban úgy döntött, hogy 2008-ban készüljön
el az informatikai fejlesztési
program megvalósítási lehetõségeinek, feltételeinek felmérése, amely megalapozza a minden önkormányzatra vonatkozó koordinált fejlesztési terv
kidolgozását.
A Tanács elfogadta a Társu-

lási Megállapodás módosítását.
Eszerint a szociális és gyermekjóléti feladatok bõvülnek a
fogyatékosok nappali ellátásával, melyet az Iklad székhelyû
Értelmi Sérültek Gyöngyház
Egyesülete biztosít ellátási
szerzõdéssel az egész társulásra kiterjedõen.
Másik változás, hogy a 2004.
évi CVII. törvény módosítása
következtében bekerült a megállapodásba az inkasszó alkalmazása a nem teljesítõ önkormányzattal szemben, abban az
esetben, ha a feladat-ellátásokat szolgáló pénzügyi hozzájárulást nem, vagy késve teljesíti.
A Társulás 2007 májusában
elkészítette az Aszódi Kistérség cselekvési tervét, melyet –
az operatív programokhoz tartozó ágazati és a regionális akciótervek ismeretében – novemberben az ÚMFT tanácsadó segítségével felülvizsgált. E
projektlistán összesen 181 projekt található, melyeket a pályázat beadásának tervezett
idõpontja szerint két részre
bonthatunk: a 2007-2008-as
idõszakra tervezett projektek
száma 87 (48 %), a 2009-2010es idõszakra tervezett projektterveké pedig 94 (52 %).
Az összes projektterv 10 %-a
a pályázat beadására elõkészített, 43 %-ának kidolgozása folyamatban van, az összes javaslat 47 %-ának elõkészítése a késõbbiekben kezdõdik meg.

A Tanács elfogadta a Kistérségi Cselekvési Terv felülvizsgálatáról szóló beszámolót, valamint felkérte a munkaszervezetet a projektlista folyamatos
frissítésére, az ÚMFT tanácsadót pedig a projekttervekhez
kapcsolódó pályázati információk pályázókhoz való eljuttatására, a pályázati munka támogatására.
A Társulási Tanács elfogadta
a 2007. évi közmunka-programról szóló beszámolót. A program 2007 novemberében zárult, és eredményeként 52 közmunkás hét hónapig tartó foglalkoztatására nyílt lehetõség.
A települések visszajelzései
alapján a közmunka program
összességében pozitívan értékelhetõ. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy szükség van
olyan programokra, amelyek
amellett, hogy több, hosszú
ideje munkanélküli lakosnak
adnak hónapokig munkát, a
települések lakóinak elismerését is kivívják.
A Társulás megfogalmazott
néhány észrevételt, javaslatot a
Közmunka Tanács számára:
lehetõség az étkezési utalvány
biztosítására, a házi segítségnyújtás, szociális feladatok szerepeltetése a vállalható feladatok között, és a pénzügyi elszámolás lebonyolításának észszerûsítése. Fontos lenne a célcsoport meghatározásánál a közvetlenül nyugdíj elõtt állók

megemlítése, mivel így munkaviszonyból mehetnének nyugdíjba, amely elõnyösebb számukra. Javasoljuk továbbá,
hogy a tartósan munkanélküliek mellett a Munkaügyi Központ látóterébõl kikerültek is
bekapcsolódhassanak a programba.
Az egyebekben Kovács
László elnök arról tájékoztatta
a Tanácsot, hogy „A felszíni
csapadékvíz elvezetése az Aszódi Kistérség településein” címû
projekt nem került be a kiemelt
projektek közé, mivel költségigénye meghaladja az erre a
célra rendelkezésre álló uniós
forrásokat, idõbeli terjedelme
pedig túlnyúlik az adott projektidõszakon. A Társulás tagjai ugyanakkor készek további
lépéseket tenni a vízelvezetés
problémájának pályázati úton
történõ megoldására.
A polgármesterek meghallgatták Dr. Balatoni Gyöngyi
bagi alpolgármester asszony
felhívását, amely a galgamenti
falvakban a falusi turizmus fellendítését célozza, a térség
nyugdíjas egyesületeinek
együttmûködésével.
A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu

Falusi turizmus a Galgamentén
Jómagam immáron húsz éve
élek a Galgamentén. Munkámból kifolyólag szeretném támogatni a lehetõséget, hogy ne
csak közeli, hanem távoli vendégeket is – némi el-lenszolgáltatás mellett – fogadhassunk a
falusi turizmus keretében. Ehhez arra van szükség, hogy tisztában legyünk azzal: a településen hány olyan család, vagy
lakos van, aki szívesen kialakítana vendégszobát, szükség
szerint étkezést vagy alapanyagokat biztosítana a fõzéshez az
idelátogatóknak. Elsõsorban a
nyugdíjasainkra gondolok,

mivel õk otthon vannak napközben, és nekik ez egyfajta
anyagi segítséget, nyugdíj-kiegészítést jelentene – nem beszélve arról, hogy a háztájiban
termelt zöldség-gyümölcsnek
is lenne piaca. Természetesen a
nem nyugdíjas lakosok is jelentkezhetnek, amennyiben
aktív munkájuk mellett megoldható a vendéglátás.
A szolgáltatás elindításához
szeretném felmérni, hány háznál van erre fogadókészség. A
falusi turizmusban résztvevõknek kihelyezett tanfolyam elvégzésére van lehetõség, errõl
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OKJ-s bizonyítványt kapnak.
Kérem Önöket: ha szeretnének bekapcsolódni térségünk
idegenforgalmi programjába,
fontosabb adataikat (név, lakcím, elérhetõségek, vendégszobák száma, fekhelyek száma
szobánként, a szállás mellett
tud-e étkezést is biztosítani)
juttassák el címemre (2191
Bag, Pf. 9.). Bõvebb információ
a 06-20-215-8140-es telefonszámon kérhetõ.
Köszönettel:
Tóth Gábor
országgyûlési képviselõ
Bag polgármestere
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Támogat és járõrözik

Köszönet

Molnár József a Polgárõr Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át

Köszönetemet fejezem ki a
Polgárõrség 18 éves fennállása
alatt nyújtott támogatásukért
az alábbi személyeknek illetve
szervezeteknek:
Buzás János, Aszód Város
Önkormányzata, Mertán
József, Sztán István, Szelezsán
László, Szamosvölgyi István,
Rácz Zoltán, Kelemen János,
Lukács Lajos, Sóvári József,
Tolmácsi László, Tolmácsi
Miklós, Takács István, Bartha
János, Laukó Péter, Kárász Pál,
Torda Tibor, Ritecz György,
Bagi Krisztián, Frajna György,
Asztalos Tamás, Bencze János,
Gyõrfi János, valamint az
Aszód rendõrõrs személyi állománya.
Szenoráczki Ferenc
a polgárõrség vezetõje

(folytatás az 1. oldalról)

Már beszélgetésünk elején
kiderült: Molnár József valójában már közel két évtizede aktív
közremûködõje az aszódi civil
közbiztonsági mozgalomnak.
– A rendszerváltás idején a
Galgamentén is érezhetõen
megnõtt a bûncselekmények
száma – szólt a kezdetekrõl. –
Gyermekeim akkoriban kisiskolások voltak, s rájuk is gondoltam, amikor 1989 õszén
csatlakoztam a baráti szövetségként megalakult önvédelmi
csoporthoz. 1992-ben jött létre a
Galga Polgárõr Csoport, ahol
egy idõben a felügyelõ bizottság
tagja, majd elnöke voltam. Az
OPSZ az itt eltöltött tizenöt
évet jutalmazta a kitüntetéssel.
– Hogyan emlékszik viszsza az elmúlt másfél évtized szolgálataira?
– Az elsõ idõszakban sok éjszakát töltöttünk a szomszédos
települések külterületein, mert
a környéken igazi polgárõr
szervezet csak Aszódon volt,
másutt még csak a csírái léteztek, megszûntek, majd újjáalakultak. Domonyvölgyben, Hévízgyörkön és Galgahévízen
nagy divat volt a hétvégiházfeltörés. Sokszor vettünk részt
közös akciókon a rendõrökkel;
elõfordult, hogy autós üldözésben vagy tolvajok felkutatásában vettünk részt.
– Melyik volt a legemlékezetesebb szolgálata?
– Az említett víkendház-feltörések idején Hévízgyörkrõl
fülest kaptunk, hogy egy banda
sorra töri fel a házakat. Néhány rendõr társaságában tüzetesen átvizsgáltuk a területet, de nem találtunk senkit.
Éjfél körül elindultunk hazafelé a szõlõsbõl, amikor a sötétben észrevettem egy elhagyatottnak tûnõ, rozsdás vasúti
kocsit. Mondtam a srácoknak:
ezt még nézzük át. Ahogy megközelítettük, fojtott suttogást
hallottunk; a kocsi belsejében
nagy kupac szemetet láttunk,
mocorgás és suttogás hallat-

szott alóla. A felszólításra elõbújt a két elkövetõ.
– Közismert, hogy egy
építõipari vállalkozás társtulajdonosa, s az aszódi polgárõrök anyagi támogatása mellett még ma is vállal
szolgálatot.
– Igen, bár egyre kevesebb
idõm marad járõrözésre. Már
az önvédelmi csoport mûködésével párhuzamosan részt vettem egy vállalkozás vezetésében, ami 1994-ben átalakult.
Azóta egyre több feladatom
van, így kevesebb szolgálatot
vállalok, de természetesen támogatjuk az egyesületet. Ezt a

gesztust a cég más településeken folytatott projektjeinél is
megtesszük – most épp Csévharaszton építünk egy ravatalozót, ahol egyébként még a
polgármester is polgárõr. Természetesen ott is átutaltunk
egy kisebb összeget a polgárõröknek, mert nagyon szükségesnek és hasznosnak ítélem
meg a tevékenységüket.
– Olvasóink nevében is
gratulálok a kitüntetéshez,
és további sikeres mûködést kívánok mind a polgárõrség, mind a vállalkozás területén!
Hídi Szilveszter

Kivágták a rezet
Lopják a színesfémet, feltörik az autókat
Úgy látszik, Aszód kistérségi központi szerepét a
bûnelkövetõk is elismerik,
hiszen az aszódi rendõröknek az elmúlt hetekben
jóval több eseményt kellett
bejegyezniük a szolgálati
naplóba, mint pl. Turán.
Ismét rézcsatornát loptak a
Szent István Patikáról, ezúttal
200 ezer Ft értékben. A Csengey utcában egy garázs 50 ezer
Ft-ot érõ rézborítását fejtették
le és vitték el. A Malom közben
az Elektromos Gyûjteményt
egy láncfûrésszel és rézkábelekkel rövidítették meg, a kár
25 ezer Ft. A látvány többet
ígért – egy Bethlen Gábor utcában parkoló autót feltörve
mindössze kétezer Ft-ot zsákmányolt a bizonyára csalódott

APRÓhirdetések
Eladó 1998-as, 3 ajtós kékmetál Suzuki Swift 1,3 GLS
130 ezer km-rel. Irányár: 550
ezer Ft. Telefon 17 óra után:
28/400-753, 06-20-9722-837.

Hírek röviden

Gratulálunk dr. Rácz J. Zoltánnak, aki a Raszter Könyvkiadó és az Alföld Mûvészeti,
Kulturális és Sport Egyesület
által kiírt országos verspályázaton harmadik díjat és egy különdíjat nyert verseivel.
Ugyancsak elismerésünket
fejezzük ki a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
WWWEREBEK nevû diákcsapatának, amely a kecskeméti
mûszaki fõiskola honlapkészítési csapatversenyében – több
mint száz csapat közül – a legjobb 11 egyikeként a döntõbe
került, s ott holtversenyben a 67. helyet szerezte meg.
*
Lapzártánk után Pest Megye
Önkormányzata benyújtotta
az aszódi uszoda öltözõinek
tervrajzait engedélyeztetésre a
Köszönetnyilvánítás Polgármesteri Hivatalba,
ahonnan továbbküldték a doHálásan köszönjük
kumentációt az illetékes szakmindazoknak, akik
hatóságokhoz.
szeretett Édesapánkat,
*
Ismét
mûködik
az Aszód VáBordás Bélát
rosáért Alapítvány. A kiemelten közhasznú szervezet kuraelkísérték utolsó útjára
tóriumának elnöke Buzás
és osztoztak soha el nem
János polgármester, tagjai:
múló fájdalmunkban.
Leányai és családjuk Gyárfás Zsuzsa, Rigó Lászlóné,
Rónai Lajos és Tukora János.

elkövetõ. A Falujárók útján jóval gazdagabb volt a zsákmány:
300 ezer Ft készpénz, valamint
cégiratok és adóbevallás (!)
tûnt el az ott feltört jármûbõl.
(A rendõrség ezúttal is kéri:
NE hagyjanak értéktárgyakat
az autóban, fõleg az üléseken!)
A Régész utcában hengerzár-feltöréssel jutottak be egy
családi házba, ahonnan 125
ezer Ft értékû ékszernek
veszett nyoma. Ismét hívatlan
látogatók jártak a GAMESZ
telephelyén: az ott álló jármûvekbõl 90 ezer Ft értékû gázolajat tulajdonítottak el. A Síklaki-hegyen besurranó tolvaj
járt az egyik családi házban;
mobiltelefonnal, fényképezõgéppel és italokkal távozott
onnan.
H. Sz.
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Álláshirdetés
A K&H Bank Közép-magyarországi lakossági régiójának
újonnan nyíló aszódi fiókjába keresünk munkatársat

fiókigazgató pozícióba
feladatok:
! kapcsolattartás a Bank lakossági, kis- és középvállalkozói
ügyfélkörével,
! ügyfél-akvirálás,
! pro-aktív értékesítési feladatok ellátása,
! ügyfélkiszolgálás minõségének biztosítása,
! a banki üzletpolitika fiókszintû megvalósítása,
! a fiók eredményes mûködtetése.
elvárások:
! felsõfokú gazdasági végzettség,
! legalább 2 éves banki/pénzintézeti szakmai és vezetõi
gyakorlat,
! lakossági üzletági szakmai ismeretek,
! felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek (Word, Excel),
! „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

az ideális jelölt jellemzõi:
jó kapcsolatteremtõ, kommunikációs és tárgyalási készség,
kiváló szervezõ és irányító képesség,
üzleti érzék és gondolkodás, kezdeményezõ készség,
önállóság, értékesítés és eredmény orientáltság,
ügyfélközpontú szemléletmód, minõség-orientáltság,
csapatteremtõ készség, dinamizmus, határozottság.
Az angol/német nyelv társalgási szintû ismerete
elõnyt jelent.
Munkatársainknak versenyképes jövedelmet,
folyamatos fejlõdést
és kiváló munkakörülményeket biztosítunk.

Amennyiben felkeltettük az érdeklõdését és szívesen csatlakozna K&H Bank csapatához, küldje be szakmai önéletrajzát
„Fiókigazgató / Aszód” jeligére 2008. 03. 01-ig az alábbi címre:
K&H Bank Zrt., Humánpolitika igazgatóság – 1851 Budapest (e-mail-cím: allas@kh.hu)

Álláshirdetés
A K&H Bank Közép-magyarországi lakossági régiójának
újonnan nyíló aszódi fiókjába keresünk

banki ügyintézõ munkatársat
feladatok:
! banki termékek értékesítése,
! lakossági számlavezetéssel kapcsolatos teljes körû
ügyintézés,
! keresztértékesítés.
elvárások:
! legalább középfokú szakirányú iskolai végzettség,
! forint- és valutapénztáros vizsga,
! felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat elõnyt jelent.

banki tanácsadó munkatársat
(hitelezési, befektetési és KKV területre)
feladatok:
! lakossági (KKV) banki tranzakciók lebonyolítása,
! lakossági (KKV) banki termékek értékesítése,
! keresztértékesítés (biztosítási, befektetési alap,
önkéntes pénztári termékek),
! lakossági termékekkel kapcsolatos tanácsadás,
! pénzkezelési tevékenység,
! folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel,
! ügyfél-akvirálás.
elvárások:
! legalább középfokú szakirányú végzettség,
! hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat,
! értékesítési tapasztalat.

Az ideális jelölt jellemzõi: ügyfélorientáltság, jó kommunikációs- és
problémamegoldó képesség, dinamikus, udvarias, gyors, precíz,
könnyen tanul, jól tud csapatban dolgozni, etikus magatartású,
megbízható.
Felsõfokú gazdasági végzettség és az angol nyelvtudás
Munkatársainknak versenyképes jövedelmet, folyamatos
elõnyt jelenthet.
fejlõdést és kiváló munkakörülményeket biztosítunk.
Amennyiben felkeltettük az érdeklõdését és szívesen csatlakozna K&H Bank csapatához, küldje be szakmai önéletrajzát
„pozíció megjelölésével / Aszód” jeligére 2008. 03. 01-ig az alábbi címre:
K&H Bank Zrt., Humánpolitika igazgatóság – 1851 Budapest (e-mail-cím: allas@kh.hu)
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Akikre büszkék vagyunk
Kis Dávid és Richárd sikerei országos thai-boksz versenyeken
Kis Dávid, a Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti intézményének 7.b. osztályos tanulója 2003
júniusa óta folyamatos résztvevõje a
karate versenyeknek, amelyeken
rendszerint az elsõ vagy második helyen végez. Így volt ez az elmúlt félév
során is.
Dávid 2007. június 23-án a Hévízgyörkön megrendezett Thai-Boksz
Gálán, október 13-án Pécsett az országos Thai-Boksz Bajnokságon, november 10-én Zalaegerszegen a Diákolimpián elsõ helyet, december 8-9-

én a Budapest Open versenyen egy
elsõ és egy második helyet szerzett.
Kistestvére, a 2.b osztályos
Richárd bátyja nyomdokain haladva
szintén a karate sportágat ûzi – õ sem
sikertelenül. December 8-9-én a
Budapest Open versenyen light contact kategóriában harmadik helyezést ért el.
A szorgalom és a kitartó munka
mindig meghozza eredményét. Szívbõl gratulálunk mindkettõjüknek!
Pardi Lászlóné

Szépen, jól, magyarul Hogy mik történnek?!
Körzeti szépkiejtési verseny Aszódon Hírek a Petõfi Sándor Gimnáziumból
Beszédünk egész életünkön át változik. Ez teszi lehetõvé azt, hogy minõsége
javítható legyen. Péchy
Blanka színmûvész nemes
törekvése nyomán indult el
a Szép Magyar Beszéd verseny 1960-ban, melyet
Kazinczyról nevezett el.

gében minden résztvevõnek és
felkészítõ kollégának szívbõl
gratulálunk!
Köszönjük a Csengey Gusztáv Általános Iskola vezetõjének és felsõs munkaközösségének, valamint Dúzs Márta tanárnõnek a kellemes, hibátlan
szervezést és vendéglátást.

A Csengey iskola már soksok éve megszervezi a területi
döntõt, melyen 10-14 éves diákok vesznek részt Pest megyébõl. Évrõl-évre nagyobb élmény hallani szépen beszélõ,
lelkes fiatalok elõadásait. Csak
ritkán találkozunk a versenyzõk körében olyannal, akinek
nagy baja lenne a hangképzéssel. Legfeljebb az s-sz-z hangok
kisebb mérvû pösze ejtésével.
Megritkult az ún. éneklés, szólam és a mondatvégek felkapása, a patetikus hangnem,
vagy az „átszellemült” ejtésmód. A természetes hanghordozás következménye az is,
hogy a szöveg egyre inkább
kezd szöveg lenni a versenyzõk
felolvasásakor. Örvendetes,
hogy ki-ki egyéniségéhez illõ
szöveget választott, köszönhetõen felkészítõ kollégáinknak.
Ami néhány versenyzõnél
még talán gyakorlásra szorul,
az írásjel, kettõspont, vesszõ, a
mondatvégét jelzõ pont érzékeltetõ visszaadása. Összessé-

Köszönjük a szakmai zsûri
munkáját és értékelését. A zsûri tagjai voltak: Novák Lászlóné, Kolozsváriné Kottán Eleonóra, Herr Piroska és Barabás
Tamás.
A Kazinczy szépkiejtési verseny díjazottjai:
5-6. oszt. korcsoport: 1.
Dobák Dóra (Aszód, Ev. Gimn.)
2. Ecker Dorottya (Iklad,
Német Nemzetiségi Ált. Isk.) 3.
Márton Péter (Aszód, Ev.
Gimn.). Különdíj: Iklad,
Német Nemzetiségi Ált. Isk. 78. oszt. korcsoport: 1. Beély
Boglárka (Aszód, Ev. Gimn.) 2.
Szabó Rózsa Vivien (Aszód,
Csengey G. Ált. Isk.) 3. Gábor
Gabriella (Aszód, Csengey G.
Ált. Isk.)
Az országos döntõbe Beély
Boglárka jutott tovább. Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
Herr Piroska

November 21-én a Muzsikás
együttes látogatott el hozzánk.
Közel másfél órás oktató mûsoruk a hetedikesektõl az érettségi elõtt álló diákok érdeklõdését is felkeltette. Az ingyenes
népzenei koncert alatt érdekes
és fontos információk hangzottak el, az együttes a diákokat is
aktivizálta. Megtanultunk
„csujogatni”, megismerkedtünk a tamburával, izgalmas
történeteket hallgattunk a régi
táncházakról, szokásokról.
– Köztudott, hogy a zenei nevelést nem lehet elég korán
kezdeni; Kodály tréfás/komoly
megállapítása szerint a legjobb
már kilenc hónappal a születés
elõtt – válaszolta a rendhagyó
énekóra létrejöttével kapcsolatos kérdésemre Sípos Mihály
népzenész. – A zenei élményhez jutás, az éneklés, a zenetanulás, a zene befogadásának
képessége jótékony hatású
nem csupán az általános mûveltségiszintemelésére,hanem
a testi-lelki harmóniához is
Decemberben 20-án az iskola diákszínjátszó csoportja, a
DÉÉZZSÁÁVÛ diákszínpad
bemutatta Aranymacska címû
darabját. A nagy sikerre való
tekintettel február 8-án a kollégium dísztermében újra elõadták a darabot.
Január 8-án a gimnázium
kollégiumának dísztermében
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nyílt meg Hütter Szilárd tanár
úr kiállítása. A megnyitó Tasnádi Petra gyönyörû hegedûjátékával kezdõdött, majd Nagy
Sára szavalta el Weöres Sándor
egy versét. Mindkét alkotás témája szorosan kapcsolódott a
kiállított mûvek témájához,
amelyrõl Bakonyvári M. Ágnes
mûvészettörténész beszélt.
A tanár úr érdekes és figyelemfelkeltõ technikákkal megalkotott mûvei a falura, a faluk
elnéptelenedésére és lassú
megszûnésének veszélyére irányítják figyelmünket. A kiállítás hangulata és a mûvek mondanivalója elgondolkodtatott.
Az országnak errõl a problémájáról már sokat hallottam,
de még sosem ilyen meggyõzõen és ilyen ösztönzõen. Ösztönzõen arra, hogy egyszer én
is tegyek értük valamit. Úgy
gondolom, ahogy a tanár úr is
mondta: a mai fiatalságon múlik, milyen sorsra jutnak ezek a
rendkívül színes és érdekes hagyományokkal, múlttal rendelkezõ települések. A festményeken látható emberalakok saját
kedves ismerõseit ábrázolják –
olyan emberekét, akik mozgását, egyéniségét jól ismeri. Nekem különösen az tetszett meg
a tanár úr mûveiben, hogy
mindegyik saját emlékeit, személyes kötõdéseit elevenítette
-Sofymeg.

Pedagógia és jövõ
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Konferencia az Evangélikus Gimnáziumban
(folytatás az 1. oldalról)

A kompetencia alapú oktatás
legfõbb célja, hogy a diákoknak
alkalmazható tudásuk legyen,
hogy mindig képesek legyenek
tanulni, képezni és feltalálni
magukat – nem csak az iskolában, hanem egész életükben. A
módszer elterjesztését az
Európai Unió kontinens-szerte, így Magyarországon is felkarolta – de mint az a konferencia elõadásaiból, illetve az
Evangélikus Iskola címû pedagógiai szakfolyóirat (az aszódi
eredményeket részletesen ismertetõ) januári különszámából is kiderül: korántsem egy
idegen módszer „erõltetésérõl”
van szó.
– Tulajdonképpen a két
világháború között hazánkban
is alkalmazott pedagógiai módszerek újrahonosítását kezdtük el, természetesen a mai sajátosságokhoz igazítva – foglal-

ta össze a program lényegét dr.
Roncz Béla igazgató. – Vállaltuk, hogy a programot legalább
2013-ig fenntartjuk és kiterjesztjük az egész iskolára.
Kalina Katalin tanárnõ, projektmenedzser elmondta: a pályázaton nyert összegbõl hat
kolléga és két vezetõ továbbképzésen vett részt, közülük többen akkreditált tréner képesítést szereztek. A gimnázium
számára digitális eszközöket és
programcsomagot vásároltak
és alkalmaztak, a felkészülés
záró szakaszában kiadványt állítottak össze és megszervezték
a január 22-i konferenciát.
– 2013-ig kötelességünk, de
célunk is fenntartani és továbbvinni a programot – hangsúlyozta Kalina Katalin –, már
csak a közremûködõ kollégák
által befektetett óriási energia,
de az eddig elért eredmények
miatt is. Nagy nehézséget je-

lent, hogy a pedagógus munkának ma is csekély a megbecsülése, de bízom benne, hogy ez
hamarosan kedvezõ irányba
változik. Nem számít, ha valaki
nem ért velünk egyet, sõt: vitatkozzunk, beszéljük meg,
mert az elõrevisz.
– Van-e a programnak
olyan eleme, amit Önök fejlesztettek ki?
– A szociális életviteli környezeti kompetencia tantárgy
programjait és az önképzõs
programokat munkatársunk
állította össze, és a konferencián bemutatott matematika
szemléltetõ eszköz is egyedi
fejlesztésû.
A pedagógusok több helyrõl
jelezték együttmûködési szándékukat, ennek eredményeként a gimnázium kistérségi
oktatási központként és referenciahelyként is igyekszik
megfelelni az elvárásoknak. Az

eddigi szakasz a HEFOP-támogatásból valósult meg;
ezután – pályázati lehetõségek bevonásával – az iskolának kell elõteremtenie az
anyagi és szakmai feltételeket.
A program nem áll meg a
középiskolás korosztály tudásszintjének fejlesztésénél: a
gimnáziumban középfokú szociális asszisztens ill. gyermekés ifjúságvédelmi ügyintézõ,
míg a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karával
közösen képzési szakasszisztens képzés indítását tervezik.
Ezek helyszíne Aszódon lesz: a
középiskola biztosítja a helyszínt, a kollégiumi férõhelyet
és a szakembergárda egy
részét. Mindhárom képzés
ingyenes, négy féléves; az
Aszódon szerzett végzettséggel a felsõfokú oktatási szint
alapképzésére lehet bejutni.

GEKKO Képességfejlesztõ Játszóház nyílt Gödöllõn
Gödöllõn 2008 januárja óta
mûködik GEKKO Képességfejlesztõ Játszóház az országos
hálózat tagjaként. Az itt zajló
pedagógiai munkáról kérdeztük a játszóház vezetõjét.
– Mit kell tudnunk a GEKKO
Képességfejlesztõ Játszóházról?
– A gyermekek harmonikus fejlõdésével foglalkozunk, gyógypedagógusaink a kellemest a
hasznossal ötvözve, játékos formában elõzik meg és kezelik a
különbözõ tanulási zavarokat.
– Hány éves kortól járhat-nak
GEKKO-ba a gyerekek?
– Játszóházunkba újszülött kor-tól
az általános iskola végéig (14 éves
korig) várunk gyermekeket.
– Honnan tudják, hogy me-lyik
gyermeknek milyen fejlesztésre van szüksége?
– Ahhoz, hogy a játszóház szakemberei pontosan lássák, a gyermekek mely képességeit kell fejleszteni, elsõ alkalommal állapotfelmérést végeznek a szülõk bevonásával: elbeszélgetnek a gyermek
addigi fejlõdésérõl, és megnézik,
hogy a kicsi az életkorához viszonyítva miként teljesít. A gyermek

életének feltérképezése során a
szakemberek feltárják, hogy az
addigi fejlõdés rendben haladt-e.
Minden képesség adott idõszakban
alakul ki: ha ez elmarad, veszélybe
kerül az összes ráépülõ, bonyolultabb funkció kibontakozása. A foglalkozásokon a részképességeket
együttesen fejlesztjük: a pedagógusok megkeresik, melyik részképességgel van probléma, és arra építik
fel az izgalmas, játékos terápiát.
– Hogyan zajlik a gyerekek
fejlesztése?
– A GEKKO-ban a gyermekek
egyénre szabott fejlesztése 2-4 fõs
csoportokban heti rendszerességgel folyik. Fontosnak tartjuk a közösség képesség- és személyiségformáló hatását, ezért sem egyénileg
fogadjuk a gyermekeket.
– Mennyi idõ alatt lehet eredményekre számítani?
– Mivel a fejlesztés hosszú, rendszerességet igénylõ feladat, a
GEKKO-ban egyéves kurzusokra
lehet jelentkezni a képességébresztõ foglalkozásoktól az óvodára és
iskolára felkészítõ tanfolyamokon
át az iskolai tanulást kiegészítõ képességfejlesztõ kurzusokig. Foglalkozunk tanulási-, magatartási- és
egyéb részképesség-zavarok meg-

elõzésével, kezelésével. A foglalkozások eredménye már néhány
alkalom után is látványos lehet –
nemegyszer akár több jegyet is
javít egy-egy kis-diák az iskolában
–, de igazán tartós eredmény akkor lehetséges, ha a fejlesztõpedagógusok hosszabb idõn keresztül
tudják nyomon követni a gondjaikra bízott gyermekek sorsát. Egy év
kell ahhoz, hogy bizonyos képességek kifejlõdjenek, rögzüljenek.
A GEKKO nem zseniképzõ; célunk, hogy egészséges és harmonikus képességprofilt alakítsunk
ki. Ez egy olyan játszóház, ahová a
gyerekek nagyon szeretnek járni,
szlogenünk is ezt tükrözi: nálunk
„minden nap gyermeknap”.
A GEKKO Képességfejlesztõ
Játszóház Gödöllõn, a Dózsa György
út 13. szám alatti irodaház I. emeletén található.

Telefon: (28)412-217
illetve 06-20-317-6691
E-mail-címünk:
godollo@gekkonet.hu
Honlapunk: www.gekkonet.hu
(x)
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Mély és sötét a pokol kútja
A 2006 októberében tartott
helyhatósági választásokat
követõen nem sokkal – de már
az új képviselõ-testület elsõ
intézkedéseibõl is kiolvasható
és látható jelek alapján – az
Aszódi Tükörben megjelent
írásomban megfogalmaztam,
hogy Aszódot – szeretett, jobb
sorsra érdemes városkánkat –
harmadszor is pokolra küldte a
cselszövés, az önös érdekbõl
hatalmat szerzõk tehetetlensége és minden realitást nélkülözõ szakmai felkészültsége. A
2007. márciusi Aszódi Tükörben megjelent cikkemben megígértem, amikor szükségessé
válik, újra szót emelek. Úgy érzem, eljött az ideje. Mielõtt az
íráshoz fogtam volna, ismét elolvastam a választási ígéreteket és a 2007-ben nyilvánosságra hozott gazdasági programot.
Lássuk, mi történt!
Azóta átéltünk itt, Aszódon –
egykor a „Galgamente fõvárosának nevezett településen – tizenhét hónapot. Az állampolgárok tették és teszik a dolgukat, élik hétköznapjaikat és
vérmérsékletük szerint ki dühösen káromkodva, ki pedig
csak csendben dohogva keresi a
pokolból kivezetõ utat. A hatalom gyorsan tudomásunkra
adta a kampányban hirdetett
terveinek elfelejtésével, hogy
sajátságosan értelmezik a közösség szolgálatát. Ezért ha „itt
valahol, ott valahol” két aszódi
összehajol, akkor a polgármester és az õt körülvevõ szûkebb
kabinetjére vonatkozó újabbnál újabb jelzõket fogalmaznak
meg. Az egykori programjukban rögzített szép jövõt ígérõ
szavak írott malasztként köszönnek vissza ránk, ahelyett,
hogy következetes munkával
az elmúlt tizenhét hónapban
legalább elhitették volna velünk, hogy az esélyeink megmaradtak, és a megvalósulásukat hamarosan láthatjuk!
Egy éve nem szólaltam meg
sem szóban, sem írásban, mert
nagyon hittem, hogy a szolgálatra vállalkozók szolgálni, a
munkára szövetkezõk dolgozni
fognak. És mit látok, mit látunk? Mirõl beszélgetnek az
aszódiak, akik információikat a

kábeltelevízió „Vágatlanul” címû adásaiból szerzik? Bóbiskoló városatyákat, ötlettelen
arcokat, fáradt tekinteteket.
(Természetesen tisztelet illeti a
kivételeket!)
Nem lehet ezen csodálkozni.
Huszonöt-harminc napirendi
pontot elõ lehet készíteni? Huszonöt-harminc fontos ügyben,
embereket érintõ kérdésben, a
város fejlesztését, jövõjét meghatározó, jövõképét megrajzoló
problémában felelõsséggel
lehet dönteni? Talán igen. Ha a
napirendi pontok elõkészítõ
munkája megalapozott, szakszerû és a cél eléréséhez gazdaságilag alá van támasztva. És
mi történik? A polgármester
úr leginkább „salamoni bölcsességgel” határoz: – halaszszuk el … a felvetõdött kérdést
megvizsgáljuk … nem állt minden adat rendelkezésünkre,
hogy dönthessünk… Esetleg
felteszi a kérdést: – Ezt a napirendet tárgyaltuk már? Ha
igen, akkor javaslom, tûzzük
ismét vitára, de ehhez alakítsunk „ad hoc” bizottságot!
Hát igen. Vajúdnak a hegyek
és néha-néha döntés is születik, amikor „éjfélt üt már a kakukkos óra”. Valami ilyesfélék:
- Új elnevezést kap egy közterület! Törölni kell a „Metallum
Kft.” iparûzési adóhátralékát!
Halaszthatatlan feladatok halaszthatatlan elvégzésének
szükségességérõl is döntenek,
de ehhez meg kell várni a szükséges forrást biztosító pályázat
kiírását. Közben – természetesen és észrevétlenül – milliós
értékek mennek veszendõbe.
Kit érdekel a volt Tiszti – klub
amelyrõl 2006-ban döntés született az átadásra – még a mai
napig (2008. 01. 30-ig) nem a
Honvédelmi Minisztérium hibájából – nincs a város tulajdonában, a Laktanya, a nõtlentiszti szálló sorsa? Ki tudja, mi
lesz a Podmaniczky – kastélylyal? –Bár van már új tulajdonosa, de van rá máshol negatív
példa, reméljük Aszódon nem
fog bekövetkezni. (Csak nem
jut a turai Schossberger-javak
sorsára? )
És most ismét egy választási
ígéretre gondolok. Mondták,

hogy megalakítják az Önkormányzat Tanácsadó Testületét. Bölcs, tapasztalt, sokat átélt, még többet próbált emberekbõl. Akadt-e másfél esztendõ alatt, aki valamilyen tanácsot kért a „bölcs” emberektõl?
És mit tanácsoltak az erre kiválasztottak? Ehhez az eszmecseréhez még pénz sem kellett
volna, csak egy kis jóakarat,
amelybõl megszülethetett volna a közös cselekvés, a városért
tenni akarók szövetségének az
alkotó munkája. Lehetséges
lenne, hogy õk is zártan üléseznek? Titokban jönnek össze, s
titkos javaslatokat súgnak a kíváncsiskodóknak? Elõfordulhat, hogy minden zártan, titokban történik a városunkban, s
ezért olyan csendesek az esték,
ezért nincsenek közösségi tereink? Ezért nem látjuk a fejlõdést, nem találkozunk a választási ígéretek megvalósításával?
Ezért nõ a közöny s erõsödik az
érdektelenség?
Leírt gondolataimra csak az
épülõ utak, járdák, csatornaépítés, a javuló közszolgáltatás,
a nyíltság, a Fõtér-program elkezdése, a kulturális élet élénkülése és ezernyi más feladat
elvégzése adhat választ s tanácsot, biztatást arra, hogy a
pokolból kifelé is vezet út.
Sztán István

„A pálya
szélérõl…?”
Természetesen én is, mint
bárki más, aki olvasta a januári
számban megjelent soraimat,
elolvastam a reájuk adott válaszokat, magyarázatokat...
Nem vagyok semmilyen
pártnak a tagja, de a „nem
ilyen lovat akartam” pont arról
szól, hogy az eddigiekhez képest mást akartunk, és ha már
megválasztottuk a város elsõ
embereit, akkor a cselekedetek
legyenek átgondoltak, a kérdésekre adott válaszok iróniamentesek és korrektek. Tudom, hogy a mai körülmények
rosszak, a kormány politikája
nem igazán segíti az önkormányzatok munkáját. Így a közösség pénzügyeivel való sáfár-
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kodás nem egyszerû dolog. Felelõsségteljes gondolkodást igényel, különösen akkor, ha már
átadott, ill. átvett elkötelezettségek vannak. Ez azonban
nem zárja ki, sõt kötelezõvé
teszi a racionalitást.
Talán a fentiek okán is, volna
néhány számomra nem értelmezhetõ, sõt elsõ olvasatra felháborító „apróság”:
+ Mit jelent például az, hogy
„nem egyértelmû, hogy november 8-án szavaztak-e a képviselet ellátására javasolt ügyvéd
személyérõl”?
+ Már az elõzõekben sem volt
számomra tiszta, hogy lehet az,
hogy egy kiírt álláspályázat elnyerése után (?) van a béralku,
s itt nem a kiíró az ajánlattevõ?
Ez nem egyértelmû, de lehet,
hogy rosszul értettem...
+ A pénzügyi iroda vezetõje
adott olyan tájékoztatást, hogy
elõre nem tervezett kiadás az
intézmények kötelezõ eszközbeszerzése? Hiszen törvény által elõírt, több éves téma, és
ütemezendõ. Szintén nem tervezett kiadás az új bölcsõde
épületénél csoportbõvülés
miatt szükséges három álláshely? (Hogyan történt a tervezés, ez a létszámgazdálkodás
részére nem volt publikus?) stb.
De most sem kötözködni
akarok! Továbbra is a segítõszándék vezérel. Úgy gondolom, hogy a képviselõknek, sõt
a polgármesternek sem kell
mindenhez érteni. Azért vannak a szakemberek, a felkért
szakmai bizottságok, az önkormányzatú város polgármesteri
hivatalának szakmai irodái a
jegyzõ irányításával, hogy a
mûködésben és a mûködtetésben, valamint azokban a szakmai kérdésekben, amelyekben
szükséges, segítsenek. Hiszen
a tárgyszerû, a szakmai, illetve
a saját területükhöz tartozó ismeretek (és azok várható gazdasági és jogi következményei)
az õ rendelkezésükre kell, hogy
álljanak.
Tudom, hogy a pálya szélérõl
kiabálni könnyû, de ha nem
kiabálunk, nem drukkolunk,
veszíthet a csapat, a város.
Bán Mihályné
*
Buzás János polgármester
következõ számunkban
reagál Olvasóink levelére.
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Emelt fõvel vonulok a börtönbe
Városunkban az utóbbi idõben nagyon elszaporodtak a
bûncselekmények. Történt
több betörés, lopás stb. Semmiféle magyarázattal nem tudom
elfogadni, hogy a becsületes
emberek nyugalmát és vagyonát nem lehet megvédeni! Hallottam olyan véleményeket is,
hogy kevés a rendõr. Amikor a
kormány politikája ellen tüntetõket verték szét a fõváros-

ban, nagyon sokan voltak.
(Részben azért, mert sokukat
vidékrõl, így pl. az amúgy is
kevés rendõrrel mûködõ aszódi
rendõrõrsrõl vezényelték a fõvárosba – a szerk.) A tüntetõk
nem bûnözõk (leszámítva a
„balhé” kedvéért közéjük
vegyülõ randalírozókat – a
szerk.), csupán a véleményük
volt más. Az akkor fellépõ rendõrök több esetben erõszakot al-

Köztünk járt...

kalmaztak, sõt, törvénysértõ
esetek is elõfordultak.
Az aszódi bûncselekmények
elkövetõi több jogvédelemben
részesülnek, mint a helybeli
becsületes polgárok. A bejelentések után a rendõrség egy hónap múlva küld egy értesítést a
nyomozás megszüntetésérõl; a
bûnözõk röhögnek és tovább
tevékenykednek. Én megoldhatónak látnám pár órával a
szetet járó, falusi turizmust választó, az aprófalvakba kiköltözõ emberekben.
Wass Albert mûvei számomra tankönyvek. Egyszerre történelem, földrajz, viselkedés,
értékrend, vallástisztelet, harmónia tankönyv. Egy tiszta
ember életfelfogásának lenyomatai. Kedvcsinálónak hadd
idézzek Tõle néhány gondolatot:

Fotó: Hídi Szilveszter

Örültem. Megtelt a terem.
Lármafaként hirdették, s
mégis zenét, tiszta szavakat
hallhattunk. A szavak mondatokká, gondolatokká álltak öszsze. Elindultak, s eljutva hozzánk érzéseket ébresztettek.
Vagy inkább erõsítettek.
Ki is nekem Wass Albert?
Miért olvasom mûveit? Miért
féltek tõle? Miért nem került
eddig be a magyar irodalomtörténet legnagyobbjai közé? A

válasz bennem egyszerû: Wass
Albert határozott, egyenes,
tiszta, természetközeli, egészségesen nacionalista, ugyanakkor emberséges. A természet és
az ember olyan harmóniáját
mutatja be, állítja középpontba, ami azóta egyre kevésbé
valósul meg. Abba az Erdélybe
visz el, olyan karaktereket ábrázol, amely visszaszorulóban
ugyan, de még létezik, s ahol
szívesen élne az ember. Ugyanez az érzés szólal meg a termé-

JELZÁLOGHITEL MINDENKINEK!
- ingatlanfedezetre
- adósságrendezõ gyorskölcsön
- banki hitelek széles választéka,
végrehajtás-, hitel-, közmû- és APEHtartozások kiváltása, kedvezõ feltételekkel,
alacsony közvetítõi jutalékkal.

Érdeklõdni a 06-30-539-6255-ös telefonszámon,
vagy a nagyvicky@t-email.hu e-mail címen lehet.

„Jó az uraknak így ez az élet?
... Azt hiszem nem jó. Ez az életük, beleszülettek... Mindegyik
szeretne egyszerûen élni, és
valami egészen mást csinálni...
Mert tudod, valahogy így van
ez: az ember jár-kel a világban,
mint valami nyugtalan vadállat, és valamit keres. De alighogy megtalálja, már hasznot
akar belõle, és ezzel el is rontja
a dolgokat. Mert a világ nem
arra való, hogy hasznot hozzon
valakinek. 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.
Az ember arra született,
hogy tisztességes legyen. ...
Mert minden az Istené, nem az
embereké.”
Herczeg Attila
*
Felvételünk A Lármafa címû
zenés irodalmi esten készült,
amelyet Szíki Károly és Gyevát
Ottó színmûvész és Szabó Viola
zenemûvész adott elõ a Petõfi
Sándor Gimnázium kollégiumi
díszermében.
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bejelentés után a bûnözõk elõállítását, amíg a lopott holmik
megvannak (de ahhoz elõbb elõ
kell keríteni az elkövetõket – a
szerk.).
Az elmúlt nyáron két esetben volt a lakásomon betörési
kísérlet. A zárakat és az ajtót
megrongálták, de bejutni nem
tudtak. Január 14-én és 20-án
reggel betörés nyomait tapasztaltam az Elektromos Gyûjtemény épületénél. A kár jelentõs, az elkövetõk színesfémgyûjtõk voltak. Január 26-án,
szombaton – a hétvégi betöréssorozatot megelõzendõ – 18 óra
15 perckor megjelentem a
Gyûjtemény kapujánál. Az
autó reflektora megvilágította
az épület ajtaját. Szerencsére
megzavartam a „Betörõ Urat”,
elmenekült. A feszítõvasat otthagyta a lakat pántjában. Ha
három percet kések, megtörténik a harmadik betörés. Éjszaka visszamentem, de szerencsére nem történt „esemény”.
Elhatároztam, hogy tetten
érem az illetõt és én is ki fogok
lépni a törvényes keretekbõl.
Tudom, majd én leszek a vádlott önbíráskodásért. Nem bánom. Emelt fõvel fogok bevonulni a börtönbe, annak tudatában, hogy többet az illetõ
nem fog betörni sem nálam,
sem máshol.
Kaáli Nagy Kálmán
nyugdíjas
*
A szerk. megjegyzése: levélírónk elnézését kérem a szerkesztõi „közbeszúrásokért”, de
amellett, hogy megértem indulatait és többnyire érvelését is,
néhány pontosítást jobbnak
láttam sorai között megjeleníteni. Remélem, hogy az utolsó
bekezdésben tett utalása – tervezett kilépésére a „törvényes
keretek” közül – megmarad az
elmélet ill. figyelemfelhívás
szintjén...
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Egy kis nyelvelés
Helyes-e, ahogyan apukám mondja?
Gyakran tesznek fel ilyen
vagy hasonló kérdéseket a tanulók nyelvtanórán, s utána elmondják, mi az, amiben a cáfolatomat vagy megerõsítésemet
várják. Legutóbb az egyik – az
iskola hetedik évfolyamán tanuló – kislány azt kérdezte,
helyes-e, ha az apukája a kenyeret szóalak helyett kenyért
mond.
Mielõtt válaszolunk, jó tisztázni valamit. No nem azért,
mert aszerint döntjük el, mi
helyes és mi nem, hogy ki kérdezi, hanem azért, mert használható, értelemre ható választ
kell adnunk, olyat, ami adott
esetben mérlegelni is megtanítja a gyermeket.
Jelen esetben arra gondolhattam, hogy az édesapa valamely más vidékrõl, az országnak más tájáról, esetleg a mai
országhatáron túlról származik. És valóban errõl volt szó: a
szülõ a mai Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
területérõl származik, ahol sok
mindent másképpen mondanak, mint a mi vidékünkön.
Harminc-negyven évvel ezelõtt erre a kérdésre a tanuló
kategorikus választ kapott volna: csak a köznyelvi normának
megfelelõ kenyeret szóalak fogadható el. Azonban mára már
változott a szemlélet. Így árnyaltabb megfogalmazást igényel a helyes válasz. Természetesen a köznyelv szempontjából csak az utóbbi, a kenyeret
változat fogadható el, azonban
ma már figyelembe vesszük
egy-egy terület, tájegység
nyelvhasználatát is, s ilyenkor
azt mondhatjuk, hogy az adott
nyelvi környezetben helyesnek
tekinthetõ a kenyért szóalak is
mint a regionális nyelvhasználat megnyilvánulása, ugyanakkor általában a köznyelvi normákhoz kell tartanunk magunkat, ha kilépünk az adott
tájegység nyelvi normáiból.
Valamikor egy-egy vidék so-

kak számára sokszor megmosolyogtató nyelvi fordulataira
egyszerûen azt mondták: parasztos. És a városlakókká elõavanzsált emberek le is nézték
azokat, akik a maguk vidékének nyelvi normáit õrizték. Ma
már tudjuk, hogy nem volt helyes ez az álláspont, s érvelni is
tudunk mellette, hogy miért
nem.
Nyelvünkben vannak úgynevezett szabályos és eredetileg szabálytalan alakváltozatok is. Ez utóbbiak egy része
egy idõ után beépülhet a nyelvbe oly módon, hogy alakváltozatként jelentés-megkülönböztetõ szereppel rendelkezik. És e
szavaknak egy része bizony a
nyelv regionális nyelvhasználatából származik, s a köznyelvbe beépülve árnyaltabbá
teszi nyelvünk kifejezõképességét. Erdély egy részén ma is
úgy mondják, hogy ötön voltunk, haton voltunk, a köznyelvben viszont mást jelent az
ötön, haton, mint az öten, hatan. Az Erdélybõl ideszármazott piaci árus nem azt mondja,
hogy ezrest kapott, hanem azt,
hogy ezerest. Ugyanígy alakváltozat a taraj, taréj és a tarja
vagy a paraj és a paréj. A gyermekek által „igen kedvelt” spenótot elegánsan parajfõzeléknek nevezzük, míg a paréj az
értéktelen gyomnövény megnevezésére szolgál. Utóbbit átvitt értelemben valakinek a ne-

gatív értékelésére is használhatjuk: Shakespeare Othello c.
drámájának egyik fordításában a címszereplõ jószagú
paréj-nak nevezi a hûtlenséggel vádolt Desdemonát.
Egyes vidékeken a kenyérnek haja van, másutt héja. A
köznyelvben csak ez utóbbit
tudjuk elképzelni. Viszont
nincs jelentésbeli különbség a
köznyelvi-tájnyelvi uborka ~
ugorka, létra ~ rétla, kanál ~
kalán, kapor ~ kopor, mazsola
~ malozsa, venyige ~ vinyege
szópárok között. És az sem
okoz megértési problémát, ha
valaki nem lékeli, hanem lékolja a dinnyét.
És hogy mennyire igaz a környezet befolyásoló hatása!
Wass Albert kiváló stílusú költõ
és író, azonban Üzenet haza c.
versének utolsó versszakában
eredetileg a „Likasszák már az
égben fönt a rostát” szövegváltozat szerepelt – nyilván a költõ
vidékének-környezetének
nyelvi normájaként –, csak az
újabb kiadásokban található a
„Likasztják” forma, amely
azonban még így, javított változatában is megmarad tájnyelvi
alaknak, hiszen nem a lyukluk, hanem a vitathatatlanul
tájnyelvi lik származéka. Ami
pedig a stilisztikai javítást illeti:
nem biztos, hogy a költõ tudtával történt.
-g -l
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A túlszaporodásnak indult földgömbön a gyermektelen nemzet
nem azt eredményezi, hogy
mindenkire több hely és nagyobb falat jut az ország területén, hanem azt, hogy mind több
idegennel kell majd megosztani azt a területet, s egyre inkább a háttérbe szorítva tengõdni mások alamizsnáján
azon a földön, amelyet elmulasztottunk gyermekeinkkel
„benépesíteni”.
(Wass Albert)

Felhívás
Az Aszódi Zenei Tagozat
Régi Diákok Kórusa február
23-án (szombaton) 10-tõl 12
óráig tart próbát a Csengey
Gusztáv Általános Iskolában.
Tarr Gábor
szervezõ tanár

Helyesbítés
Lapunk januári számában
tévesen jelent meg Tuza Ágnes
középiskolai tanuló – A Galgaparti varroda címû mesekönyv
illusztrátora – iskolájának
neve. Ágnes az aszódi Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
11. a osztályos tanulója.
A hibáért elnézést kérünk.
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Üzleteink:

Némo

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

díszállat és állateledel
kereskedés

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

Akció!

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

Komplett szemüvegek már

4.990,-

Ft-tól!

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!
Szemvizsgálat és kontaktlencse bemérés
minden kedden és csütörtökön
Szemvizsgálat+próbalencse+ápoló: 2.500,- Ft
Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!
Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

AKCIÓ!!!
Rágcsálók
10 %
kedvezménnyel!
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

Aszódi Kertészet
(a régi Volán-telepen)

Február 18-tól várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Újdonságaink: virág-, zöldségés fûszer vetõmagok 50,- Ft/db

¯ 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

borsó, bab, dughagyma, kukorica stb.
palántaföld, tõzeg, marhatrágya
SUBSTRAL mûtrágyák, tápoldatok
GARDENA márkaképviselet:
tótechnika, öntözéstechnika
KUTYA- ÉS MACSKAELEDEL
száraztápok, konzervek, szalámik

Folyamatosan bõvülõ
árukészlet!
Nyitva tartás: H-P 9-17, Szo: 8-14
Tel.: 28/500-100, 06-30-3327-947

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

Megnyitott

munkakör betöltésére
felvételt hirdetünk.

a Dr. Tácsik Réka Ügyvédi Iroda

Jelentkezés:
kizárólag fényképes,
részletes szakmai önéletrajzzal, mely
a drboros@libori.hu e-mail-címre küldhetõ.
Elvárások:
angol nyelv felsõfokú ismerete, B kategóriás
jogosítvány, felhasználói szintû
számítástechnikai ismeretek, nagy
munkabírás, jó kommunikációs és kiváló
problémamegoldó készség.

LAKOSSÁGI
FÓRUM
Február 22-én, pénteken 18 órakor
az aszódi Korona Házban (volt Tiszti Klub)

Dr. Pesti Imre,
a FIDESZ egészségügyi
szakpolitikusa
a három népszavazási kérdésrõl
és az üzleti alapon mûködõ
több biztosítós egészségpénztárról
tart elõadást.
A rendezvényen részt vesz
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a FIDESZ Aszódi Szervezete

biztosítási szakjogász képzésben részt vett,
kártérítési-, munka-, fogyasztóvédelmi jog
szakterületeken tapasztalattal rendelkezõ
ügyvéddel a

Gödöllõ, Bajcsy-Zsilinszky u. 34.
szám alatt.

Elérhetõségek:
Telefon:
06-28/413-537
06-70-365-4178
E-mail: drtacsik@libori.hu

Csoportos meditációk február-március hónapban:
fõként az Atyai energiákkal – szeretet, béke,
harmónia – valamint gyógyítás, stresszoldás,
õrangyalunk megismerése

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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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont

Helyszín

Program

Február 15 -20.
Február 17.
Február 18.

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Sítábor Szlovákiában
Nagyböjt második vasárnapja
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma tanári csendesnap (a diákoknak tanítási szünet)
16 órától központi, 17 órától osztály szülõi értekezletek
Február 20. 17.00 Városi Bölcsõde
Szülõcsoportos foglalkozás
Február 20.
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Írásbeli felvételi a francia kéttannyelvû tagozatra
Február 20. 18.00 Közmûvelõdés Otthona
„Természetgyógyász akadémia” Hagyományos és korszerû
természetgyógyászati módszerek. Prof. dr. Gere Tibor elõadása
Február 21-23.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma felvételi beszélgetések az iskolába jelentkezõkkel
Február 24.
Nagyböjt harmadik vasárnapja
Február 25.
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Február 26.
Petõfi Sándor Gimn. Gép. Szki. és Koll.
Írásbeli felvételi a francia kéttannyelvû tagozatra
Február 25-26.
a 12. évfolyam meglátogatja Budapesten a Terror Házát és a Holokauszt Emlékközpontot
Március 2.
Nagyböjt negyedik vasárnapja
Március 6. 16.00
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Március 6.
Városi Nyugdíjas Klub
Klubnap, nõnapi köszöntés
Március 8. 9.00
Közmûvelõdés Otthona
Pest Megyei KI MIT TUD?-elõdöntõ
Március 8.
Nõnap
Nagyböjt ötödik vasárnapja
Március 9.
Iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére 10 órakor a Csengey úton,
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Március 14.
Március 15. 8.00
Március 15. 17.00
Március 16.
Március 20-25.

Korona Ház (volt Tiszti Klub)

Március 15. Kupa Lõverseny a Városi Polgárõrség rendezésében
Városi ünnepség, fáklyás vonulás és koszorúzás
Virágvasárnap

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Tavaszi szünet. Szünet elõtti utolsó tanítási nap március 19. ( szerda),
szünet utáni elsõ tanítási nap március 26. (szerda).

12 órakor a Rákóczi úton. Mûsor: 7.a osztály ill. Kicsinyek Kórusa.

Március 23.
Március 24.
Március 27. 18.00
Március 27. 16.00
Március 30.

Közmûvelõdés Otthona
Városháza

Húsvét vasárnap
Húsvét hétfõ
„Természetgyógyász akadémia”:
Amit a csontritkulásról tudni kell. Prof. dr. Gere Tibor elõadása
Képviselõ-testületi ülés
Isteni Irgalmasság vasárnapja

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!

25 éves a Vécsey Kamarateátrum Jelentkezz te is a Pest Megyei
Az 1983-ban alakult amatõr színjátszó csoport (ill. 3 éve alterKi Mit Tud? vetélkedõre!

natív színház) ezúton üdvözöl és jó egészséget kíván minden volt,
Az aszódi selejtezõ március 8-án lesz a Közmûvelõdés
jelenlegi és jövõbeni tagjának, szimpatizánsának, segítõjének!
Otthona szervezésében. A nyertesek lehetõséget
Akik kíváncsiak az elért eredményekre, látogassák bátran a
kapnak a Pest Megyei Ki Mit Tud?-döntõn való
Kamarateatrum honlapját: www.kamarateatrum.ini.hu
fellépésre
és a megyében a legjobbak lehetnek az alábbi
Akiket a jelen játéka is érdekel, február 23-án 18 órától megtekategóriákban: komolyzene, modern tánc, könnyûzene,
kinthetik a csoport (egyik) idei bemutatóját a Galgamácsai Mûnépzene, népdal, néptánc, társastánc, egyéb.
velõdési Házban:
A jelentkezés határideje: február 22.
Háy János: A Herner Ferike Faterja
Részletes
felhívás
az iskolákban és a Közmûvelõdés Otthonában!
(istendráma 2 részben)!
Bõvebb tájékoztatás, információ és jelentkezési lap
„Amit nem ad meg az Élet, megadhatja a Zene, a Vers és a
kérhetõ Gyõrfi Jánostól:
Színház.” (Hobo)
E-mail: aszod.muvhaz@freemail.hu – Tel.: 06-30-816-0440
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Aszód, Érdy J. u. 21.

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

Nyitvatartás:
hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00
Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
o
Fagyálló -70 C
Szélvédõmosók
Hidegindító
Jégoldó

Akció!
Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)
GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft.
2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 28/500-450 Mobil: 06-20-9416-533,
06-20-9111-104, 06-20-9788-677 e-mail: zolakft@freemail.hu

A Turai Takarékszövetkezet tisztelettel
tájékoztatja a Kedves Olvasókat, hogy

február 20-tól március 31-ig
akciós fogyasztási hitelt hirdet,
ingatlan fedezet nélkül.
A felvehetõ hitel összege: 100.001.-Ft-tól 1.000.000.-Ft-ig.
A lejárati idõ 1-10 év.
A havi törlesztõrészlet 1.000.000.-Ft-ra 10 éves lejárat esetén
15.507.-Ft, ebben az esetben a THM: 15,7151 %.
A hitel felvételével kapcsolatos bõvebb tájékoztatás érdekében
keresse kirendeltségeinket vagy látogasson el
a www.turaitakarek.hu internetes honlapunkra.
A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.

sport
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Az Aszód FC hírei

Február 27., szerda 18.00: Aszód FC-Bag
Március 1., szombat 14.00: Aszód FC-Õrbottyán
Március 5., szerda 16.30: Budakalász-Aszód FC
Lapunk nyomdába adása elõtt huszonnégy aszódi játékos Március 8., szombat 14.00: Aszód FC-Gödöllõ
érkezett Hajdúszoboszlóra, hogy az öt napig tartó edzõtáborozás Március 9., vasárnap: Aszód FC-Pomáz bajnoki mérkõzés
során napi három edzéssel és három edzõmeccsel készüljenek a
tavaszi fordulókra. Tóth József, az Aszód FC elnöke elégedetten
Játékoskeret:
nyilatkozott az eddigi tapasztalatokról: a téli pihenõ alatt megKapusok: Jeszenszki Csaba, Kovács Róbert.
erõsödött a felnõtt csapat, bízakodón várják a bajnoki találVédõk: Kovács Tamás, Gráczki Péter, Budai Kornél, Simon
kozókat.
Miklós, Tóth Péter, Masznyik Dávid, Lukács Dávid, Lukács
Arnold, Bukva Géza, Csuvikovszki Balázs, Bosánszki Ferenc.
Felkészülési mérkõzések a tavaszi szezon kezdetéig:
Középpályások: Balázs László, Taskovics Erik, Szabó
Február 9., szombat: Aszód FC - Iklad KFC 2:1
Marcell, Gabai Gábor, Szabó Imre, Simó Gergõ.
Február 11-15: edzõtábor Hajdúszoboszlón (ottani mérkõzések:
Csatárok: Balázs Péter, Litkei Viktor, Tóth Norbert, Várkonyi
Aszód-Bag, Hajdúszoboszló-Aszód, Hajdúböszörmény-Aszód)
Zoltán.
Február 16., szombat 14.00: Aszód FC-Hévízgyörk
Az ifjúsági csapatból Tolmácsi Tibor, Szita Ádám, Csányi
Február 20., szerda 18.00: Aszód FC-Dány
Viktor és Csûri Ferenc kezdi meg a felkészülést a felnõtt kerettel.
Február 23., szombat 10.30: BKV-Elõre-Aszód FC
Február 24., vasárnap 15.00: Aszód FC-Veresegyház
forrás: Aszódi Tükör, www.aszodinfo.hu

Az új esztendõ elsõ harminc kilométere
Kösz, jól vagyok, nem fázom.
Heréd felé kanyarodom, most
következik a kör általam legkevesebbszer járt része. Legfeljebb hatperces kilométerekkel
haladok, nem kell sietni. Érdekes, ha elõrelógatom a fejem,
stabilabbnak érzem a talajfogást. A pulzusmérõ nem jeleskedik, úgy látszik, õ fázik. Az
idõt legalább méri, másra most
nincs is szükség.
De akkor mi ez a zihálás?
Ilyen sebesen nem futok! Megállok, és láss csodát, balról hátulról gágogva-libogva egy libacsapat elõz meg. Olyan alacsonyan repülnek, hogy arra gyanakszom, talán én riasztottam
fel õket. Az ék alak menet közben átrendezõdik, belezavarodom a számolásba, 20 és 30 között lehet a létszám. Ezen a szakaszon autóval nem is találkozom, ahogy reméltem – bár
nem szûz a hó.

erre járó autót kellene pajzsként használni. Jön is egy-két
kocsi, de végül nem intem le
õket. A kutyák pedig valahol
melegszenek lesben állás helyett... A havazás megadja magát, eláll, én voltam az állhatatosabb.
A GATE gate-jánál (a Szent
István Egyetem fenyõharaszti
portáján) langyos tea vár.
Szomjas ugyan nem vagyok, de
szabály szerint a szomjúság
elõtt kell inni. Egy perc és újra
úton vagyok – innen már hazainak mondható pályán. Felbukkan utam során az elsõ ember, egy gyerek kólát visz haza a
kocsmából. Köszön, visszaintek neki.
A kastélyszálló után másodszor is el akarnak ütni. Most
nem görcsös, hanem egy lezser
vezetõ. Egyik kezével telefonál,
a másikkal kormányoz – de
szemmel láthatóan a telefon
köti le a figyelmét. Félreugrom,
Havazás legyõzve – és a magam örömére fennhangon megdicsérem. Sok ragadoa táv még nem
zó madár szokott erre lenni,
Fenyõharaszt felé kanyaro- most egyet sem látok. Merre
dom, féltávnál járhatok. Most járnak a havas idõben?
arra kell figyelni, hogy Józsefmajorban néhány hepciáskodó Kartal – látnivalók
és nagy termetû kutya lakik –
nélkül
jó lenne megúszni a találkoKerekharaszt
zást. Lélegzetvisszafojtva fuÉs itt a Verseg–Kartal fõút,
Ha itt visszafordulok, egy fél- tok, ha ez lehetséges. Közben legalábbis az elõzõhöz képest
maraton lesz. Lesz... ami lesz. latolgatom, hogy talán valami fõbb közlekedési... letaposták
Január elseje, délelõtt fél tíz,
mínusz öt fok. Összecihelõdtem, elkészültem, felkészültem(?), indulok. Esik a hó rendületlenül, a dûlõutakon láthatatlanná tette a fagyott szakaszokat – marad az országút.
Hatvan felé indulok a 3-ason.
Itt is csúszom kissé, nem tapad
a hó az úton, de legalább a ruhámon is kevésbé. Elhagyatott
a táj, csend van, nem mozdul
semmi, libegnek a hópelyhek.
Jól öltöztem, nem fázom, és
melegem sincs. Próbálgatom
az út különbözõ részeit, végül
úgy találom, hogy talán legkevésbé a keréknyom csúszik.
Kevés autó jár, nem törõdnek velem, nem baj. Biztonságérzetet nyújt az élénk színû
mellény. Régi döntésem, hogy
az engem indexelve kikerülõ
autósnak köszönetet intek –
ezzel nem sokat kell fáradnom,
még a konvojban közlekedõk
sem jelzik az utánuk haladónak, hogy kikerülni való van az
úton... De ez már túlzás! Dacosan – és görcsösen – markolja a
kormányt a sofõr, õ nem fog
„manõverezni” senkiért, a fõút
két sávján ketten már nem
férünk el.

2008. FEBRUÁR

alaposan. Könnyed lejtõfutás
következik, majd zihálás felfelé. Az emelkedõn végképp nem
marad meg alattam a hó, többet lépek, mint amennyit haladok. Most egy teherautó jön
szembe, lehúzódik, én még jobban. Igen. Két teherautó csakis
ott találkozhat, ahol épp futok.
A dolognak egy haszna van, a
széles keréknyom egész jól járható – sajnos hamarosan elenyészik a többi között. Újabb
szintemelkedés lehet, mert megint visszacsúszkál a lendítõ
láb – és beérek Kartalra.
Még hat kilométer! Meglesz,
csak nem könnyen. Most már
fáradok, a letakarított bicikliút
pedig váratlan helyeken csúszik. Csak óvatosan! Aszódon
még két utcát kerülni kell, hogy
egész kilométerre jöjjön ki a táv.
Új erõre kapok, mindjárt célba
érek. Befordulok az utcánkba,
hazaértem, lefutottam, három
órába telt a 29 kilométer. Az év
„el van kezdve”!
Hárs Dénes
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Mátyás király és a Kiscsillagok Születésnapi
Kartali és ikladi vendégek a nyugdíjasok farsangján
köszöntõ
A kartali és az ikladi
nyugdíjasklub tagjait látta
vendégül farsangi bálján
az Aszódi Nyugdíjas Egyesület. A Korona Ház színháztermében tartott összejövetelre eljöttek a három
szomszéd település polgármesterei is.

Ezúton is köszönti családja

özv. Fábián Mihálynét,
aki 2008. március 5-én ünnepli
90. születésnapját.

A házigazdák Mátyás király
jubilemának tiszteletére a reneszánsz király udvartartásá- Fotó: Hídi Szilveszter
nak tagjaiként vonultak a színpadra, majd a Csillag születik közönség soraiban. A kartaliak mesét mutatták be. A vacsora
címû televíziós vetélkedõ paró- is készültek mûsorral: õk a után zenés mulatság vette
diájával okoztak derültséget a Hófehérke és a hét törpe címû kezdetét.

Drága Anyuka,
Nagyika és Dédike!
Nagyon sok erõt és jó egészséget, örömökben gazdag, hosszú
életet kíván a Váradi család és a
Kelemen család!

Valentin-napra
Vízszintes: 1. Az idézet folytatása, elsõ rész (zárt betû: E)
12. Nem oda 13. Lábához 14.
Bab, angolul 15. Amper 16.
…Klub (ker. tévécsatorna) 18.
–nál párja 20. Némán jön! 21.
Gödöllõi
Agrártudományi
Egyetem röv. 23. Nõi név 24.
Kolesz egynemû hangzói! 25.
Rangjelzõ 26. Fekete István gólyája 28. Varjú mondja 30. Tavaszi zöldség 32. Folyadék 34.
Tihany része! 36. Keleti férfinév
37. Perec vége! 39. Erõs szagú,
csípõs növény 41. Ébred 43.
Rábaközi község 45. Üres raj!
46. Személyes névmás 47. Keleti
népcsoport 49. Aloe betûi, keverve 51. Domb közepe! 52.
Táncos mulatság 53. Óg-...,
dohog 54. Átmérõ jele 55. A hét
egyik napja 57. Fohász 59. ...de
Janeiro 61. A Föld második legnagyobb állóvize.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Kanadai vízesés 2. Mederben van! 3. Növényeket ültetünk bele 4. Spanyol autójel 5. Ének 6. Aludni
kezd! 7. Férfinév 8. Múlt idõ jele
9. Nyílászáró 10. Engem, angolul 11. Színész, humorista 17.
Gurítós sport 19. Keserû csoki
22. Az idézet befejezõ része
23. Párosan szól! 27. Szántó eszköz 29. Mátra közepe! 31. Nyakkendõ, angolul 33. Csigaféle
35. Nem házas, lány 38. Cserjékkel, bokrokkal benõtt hely
40. Vágóeszköz 42. Gömbölyû
játékszer 44. Páros zseb! 46.
Állunk alatti zsírréteg 48. Tetejére 50. Shrek is ez 53. ... Cetung, múlt századi kínai elnök
és költõ 56. Deciliter 58. Te és
én 60. Szamár mondja 62. Nitrogén 63. Szén.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – március
3-ig. A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljuk ki.
*

Elõzõ számunk rejtvényének reskedés utalványát pedig
megfejtése:
Zsíros István (Falujárók útja
5/10.) nyerte.
„...aki nem, az talál kifogást.”
A Galga COOP Rt. utalványát
Zsebi Roland (Dózsa György
út 31.), a Fáma Könyvke-

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.
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