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A muzsika közösség- A reménység otthona
Felszentelték a Hitéleti Központot
formáló ereje
50 éves a Csengey iskola zenei tagozata
„A zene nem a magánosok kedvtelése, hanem lelki
erõforrás, melyet minden mûvelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg belõle részét minden magyar
gyermek.” Ez a Kodály-idézet szerepel a Csengey Gusztáv Általános Iskola meghívóján, amely a zenei tagozat
fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre hívta az érdeklõdõket.
Május 18-án megtelt az intézmény sportcsarnoka, ahol a
visszaemlékezések és a jelenlegi kisdiákok bemutatkozása
mellett a nagy találkozásoké

volt a fõszerep. Az ünnepi esemény sok egykori aszódi tanítványt késztetett nosztalgiára.
Mint azt Herr Piroska, a ren(folytatás a 9. oldalon)

Május 31-én – alig több mint egy évvel a tavaly március
10-i ünnepélyes alapkõletétel után – az aszódi római
katolikus templom szomszédságában Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök felszentelte az egyházközség Hitéleti
Központját. A Szent Imre utcában állt kántorház helyén
megvalósult épület eredetileg több ütemben, három év
leforgása alatt készült volna el, de az egyházmegyei és
világi anyagi támogatásoknak köszönhetõen ez az idõtartam a felére csökkent.
A Jánosi János építész által
papírra álmodott háromszintes
Hitéleti Központban helyet kapott az új plébániahivatal, egy
hitoktatói-gondnoki szolgálati
lakás, egy közösségi célokat
szolgáló nagyterem – amely-

Aszód FC: bajnok ifik,
bajnokesélyes felnõttek
Június 14-én Erdõkertesen dõl el az elsõ hely sorsa
Az Aszód FC ifi csapata lapzártánk után Dunabogdányban 8:0 arányú gyõzelemmel –
vereség nélkül, huszonegy gyõzelemmel és mindössze öt döntetlennel – megnyerte a bajnokságot. A felnõtt csapat 5:2-

re gyõzött a házigazdák ellen, s
június 14-ig biztosan vezeti a
megyei II. osztály Vésnök-csoportját. Akkor játsszák újra a
felhõszakadás miatt félbeszakadt Erdõkertes-Tahitótfalu
mérkõzést. Az erdõkertesiek

csak gyõzelemmel elõzhetik
meg az Aszód FC-t, egyébként
csapatunk jut fel a megyei I.
osztályba – tudtuk meg Tóth
József klubelnöktõl.
Gratulálunk az ifiknek,
drukkolunk a felnõtteknek!

nek látványos térkialakítása
templomi fõhajóra emlékeztet
–, valamint a gépészeti és kiszolgáló helyiségek. Az L alakú,
árkádos épület utcafronttól
távoli helyiségei egy ugyancsak
közösségi alkalmak megtartására alkalmas térre néznek. Itt
és az árkádok alatt foglalt helyet az ünnepi szentmisére érkezõ tömeg: egyházi méltóságok és világi vendégek, köztük
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ és Rigó Lászlóné alpolgármester, valamint az ünnepi
mûsorbanközremûködõ Mukk
József operaénekes, a Jézus
Szíve Római Katolikus Templom kórusa, valamint az Aszódi
Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ Csoportja.
(folytatás a 10-11. oldalon)
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Aszód idén mindössze 1,3 millió Ft-ra
Engedélyre vár a Penny Marketnél tervezett közlekedési csomópont
Április 17.
Az ülés kezdetén Kvaka
István – aki Jordán Imre lemondása nyomán, a 2006. október 1-jei választási eredmények alapján bejutott a képviselõ-testületbe – letette esküjét.
Az új városatya a PénzügyiGazdasági, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság munkájában is részt
vesz; elõdje szociális bizottsági
tagságát Szigetvári József vette
át. A változások miatt módosítani kellett az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

128 millióból
csak 1,3 millióra
Aszód idén 128 milliós mûködési hiánnyal küzd. A forráshiányos települések támogatására kiírt önhiki-pályázat szigorú szabályai miatt ezúttal
mindössze 1,3 millió Ft-ra pályázhat városunk. (A tavaly elnyert 29 millió Ft-ból a tervezett adóbevételek túlteljesítése
miatt 14 milliót vissza kellett
fizetni.) A képviselõ-testület
egyhangúlag döntött a pályázat beadásáról.
Az Ügyrendi-Közbeszerzési
Bizottság javaslatai alapján és
további kiegészítésekkel elfogadták a Bakilex Design Kftvel kötendõ szerzõdéstervezetet. A Fõtér-pályázathoz is
szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégiát és az ehhez

kapcsolódó tanulmányokat készítõ cég több mint két hónapja
dolgozott a projekten, de az
egyeztetések ellenére a szerzõdés még nem köttetett meg.
A Kistérségi Gondozási Központ és a Gyermekélelmezési
Intézmény javaslatai alapján
módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló
rendeletet. Pl. a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díj a
bölcsõdében 270, az óvodákban
290, az iskolában 355/230 (háromszori/egyszeri étkezés), az
intézményekben 285 Ft-ra módosult. Az Idõsek Klubjában
340 Ft, a szociális étkeztetés
esetében 320 Ft lett az intézményi napi térítési díj.
A város benyújtja pályázatát
a mûfüves futsalpálya, annak
világítási rendszere és kerítése
megvalósítására kiírt OLLÉprogram második fordulójára.
A programirodától kapott adatokból Kovács Tamás projektfelelõs összeállította a 20x40 mes sportlétesítmény legkedvezõbb költségvetését. A 34,75
milliós összeget a képviselõ-testület saját forrásból biztosítja.
A nagy közbeszerzési értékhatár betartása, valamint az eltérõ tartalommal beérkezett
pályázatok összevetésének
problémája miatt érvénytelenítette a testület az a pályázati
eljárást és az arra beérkezett
ajánlatokat, amelyek a Szociális alapszolgáltatások és gyer-

mekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére vonatkoztak. A
kistérség kilenc települése által, Aszód gesztorsága mellett
beadásra váró projekthez elsõ
körben csak pályázatírásra
kérnek ajánlatot a résztvevõ
szakértõ cégektõl.
A lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között tett
intézkedésekrõl szóló jelentés
elfogadása kapcsán, a Magyar
Vöröskereszt területi szervezetének kérelmére hozzájárult
ahhoz, hogy a segélyszervezet a
GAMESZ udvarán és az iskolák bejáratainál ruhagyûjtõ
konténereket helyezzen el.
Elfogadták a város 2007. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló, átfogó beszámolót, amely
összegezte a feladat-ellátásban
résztvevõ intézmények mûködését, szolgáltatásait és az
ezekkel kapcsolatos adatokat.
(Aszód lélekszáma tavaly hat-

ezer fõ fölé emelkedett, a lakosok egyhatoda [1019 fõ] 14 év
alatti, mintegy hat százaléka
[372 fõ] 14 és 18 év közötti.)

Penny: marad
a 48-as emlékmû
A testület a csatolt tervdokumentáció alapján támogatta a
tulajdonosi, valamint közútkezelõi hozzájárulás megadását a
tervezett Penny Market-beruházással kapcsolatban. Sipeki
György, az építtetõ cég képviselõje elmondta: terület-tulajdonjogi okokból a 48-as emlékmûvet kb. 12 méterrel kellene
odább helyezni, melynek költségét a cég átvállalja. Gyárfás
Zsuzsa a lakosság véleményének kikérését javasolta, Koncz
István, Kovács Tamás és Kvaka
István pedig az aszódi polgárok
érzelmi kötõdését említve az
obeliszk másutt történõ felállítása ellen emelt szót. Ezután 11

A Penny Market látványképe a vasút felõl.
Zöld jelzésre várnak
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pályázhat a forráshiány enyhítésére
terve – a 48-as emlékmû a téren marad, de odább helyezik
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kimondták, hogy az
emlékmûvet a forgalomirányító lámpás közlekedési csomópont kialakítása során csak az
adott közterületen belül helyezhetik át.
A Városfejlesztési Bizottság
szerint a lámpás keresztezõdés
miatt a fõúton idõnként feltorlódna a forgalom, amit Nagy
András közlekedési tervezõ
cáfolt. A gyalogátkelõhelyet is
magában foglaló csomópont
terve engedélyeztetésre vár, a
forgalomtechnikát az áruház
építésével párhuzamosan is
lehet finomítani (pl. az érintett
szakaszán egyirányú Petõfi utca esetében, amit Kvaka István
szerint az ingatlanok megszokott megközelíthetõsége miatt
nem célszerû megbolygatni, ill.
nem szabad utat engedni az átmenõ forgalom felerõsödésének).
Fõtengelytörés miatt mintegy másfélmillió Ft értékû javítást igényelt a GAMESZ egyik,
a szeméttelepen dolgozó munkagépe; a képviselõk tudomásul vették az intézményvezetõ
beszámolóját. Ezután elfogadták Hévízgyörk Község Önkormányzata azon kérelmét,
amelyben kéthavonta egyszer
az illegális hulladéklerakók felszámolása során keletkezõ öt
konténernyi hulladék térítésmentes elhelyezését kérte.
A testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
nem támogatta dr. Jólesz
József ingatlanhányad-vásárpályázó

lásra vonatkozó kérelmét. A
Városfejlesztési Bizottság az iskolaudvarhoz tartozó terület
miatt az intézményvezetõ véleményének megismeréséig nem
kívánt dönteni, a Mûvelõdési
Bizottság az iskola és a tanulók
érdekeinek szem elõtt tartásával az eladás ellen foglalt állást.
Ezután elvi építési engedély
kérését javasolták a Kelemen
Komplex Kft. övezetváltoztatás iránti kérelme kapcsán. A
cég a Galga folyó, a vasút és a 3.
számú fõút által közbezárt ingatlanán jelentõs beruházásokat szeretne végrehajtani, amihez szükséges a beépítési lehetõségek jogi hátterének megteremtése.
A Simpex Kft. üzlet- és irodaházat kíván építeni a Kossuth
Lajos út 28. szám alatt. Az elõírás szerinti 14 parkolóhelybõl
az ingatlanon csak hetet tud
biztosítani. A jogszabályok szerint lehetõség van a többi parkolóhely megváltására; az így
befolyt összegbõl az önkormányzatnak 500 méteres körzetben, egy éven belül parkolót
kell építenie. Az ügy kapcsán
módosították a közterületek
használatára vonatkozó rendeletet, a megépítendõ parkolóhelyek elsõdleges helyszínéül
pedig a Kossuth L. út 60-62., a
Tüdõgondozó, illetve a Csengey iskola tornaterme elõtti
zöld területet jelölték ki.
Ezután 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták a Cívis pályázat támogatási keretének a civil szerve-

igényelt
kapott
támogatás
150 000
Aszód Város Civil Vegyeskar
300 000
75 000
Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
125 000
45 000
Ökumenikus Nyári Napközi Tábor
50 000
45 000
Nyitott Kapu Alapítvány
150 000
Galgam. Nyugáll. Honvédõk Egyesülete 195 000
28 500
170 000
Nyugdíjas Klub
200 000
359 000
Aszódi Szabadidõsport Egyesület
399 000
Galgamenti Mûvészek Egyesülete
Nyugdíjasok és Idõskorúak Érdekv. Szerv. 150 000
30 000
Aszódi Elektromos Gyûjtemény
90 000
10 000
Összesen:
912 500
1 659 000

zetektõl beérkezett pályázatok
alapján történt felosztását
(lásd táblázatunkat).
A városrehabilitációs tervekre való tekintettel nem támogatták a képviselõk Varga
István vételi szándékát a Béke
u. 10. szám alatti 330 m2-es ingatlanra, ugyanakkor megbízta a GAMESZ-t az ott álló
romos, balesetveszélyes épület
lebontásával. Karácsony Tibor
kérelmére 2.000 Ft+ÁFA/m2
áron értékesít a város egy 502
m2-es közmûvesítetlen iparterületi ingatlant. Ezután három, építési telkeket érintõ beépítési kötelezettség törlésére
ill. módosítására vonatkozó kérelemrõl döntött a grémium.
Az Aranykapu Bölcsõdének
megközelítését segítõ út, parkoló és járdaépítés részleges kivitelezésben készül, de a környéken élõk érdekében a jelenleg nem megépülõ szakaszon is
meg kell oldani a csapadékvízelvezetést. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület kilenc
igen szavazattal, három tartózkodás mellett kimondta: a torkolati útszélesítést, valamint a
csapadékvíz- elvezetést összesen kb. 900 ezer Ft értékben a
kisjavítási munkák közé kell
felvenni.
Gyárfás Zsuzsa javaslatára a
képviselõk egyhangúlag támogatták pályázat beadását a víztorony melletti játszótér fapadokkal és asztallal történõ bõvítésére, valamint a Falujárók
útja 5/13. melletti játszótér eszközeinek cseréjére.
Az Egyebekben Gyárfás
Zsuzsa a játszóterek rendezését, a homokozók feltöltését
szorgalmazta. Dr. Bodó Zsolt az
iskolákhoz vezetõ utak mentén
szemétgyûjtõ kosarak kihelyezését javasolta. Hegyvári László tájékoztatása szerint sertéspestis-járvány miatt elmaradnak az õszi aszódi állatvásárok.
Huszár László a kóbor ebek befogására, Kovács Tamás az ebrendelet betartatására hívta fel
a figyelmet. Sándor János a
Mély út és a Régész utca talál-
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kozásánál panorámatükör kihelyezését kérte, Koncz István
pedig a mûszaki kollégák segítségét kérte az Evangélikus
Gimnáziumnál tervezett fekvõrendõrök megvalósításához
(a költségeket az intézmény
állja). Rigó Lászlóné alpolgármester arra kérte a Városfejlesztési Bizottságot: ismét tûzze napirendre a Kossuth Lajos
út 80. szám alatti házszámozás
ügyét. Kvaka István az Ady
Endre u. végén mûködõ fénysorompó gyakori és hosszú zárásainak megoldására kapcsolatfelvételt szorgalmazott a
MÁV illetékeseivel.

Április 29.
Soron kívüli testületi ülésén
a grémium úgy döntött, nem
adja be a Fõtér-pályázatot.
(Asztalos Tamás projektvezetõ
május 8-án ismét szerette volna napirendre tûzni a témát,
de a testület 5:4 arányban
leszavazta javaslatát. A Fõtérprojekt hátterérõl elõzõ és mostani számunkban egyaránt olvashatnak.)

Május 9.
Az ülés elején Buzás János
polgármester hivatalosan is bejelentette lemondását. Döntése
hátterérõl májusi számunkban
nyilatkozott lapunknak.
A lejárt határidejû határozatokról szóló napirend során
egyebek közt 7 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az 50 ezer Ft + ÁFÁ-s ajánlatot
adó Bakilex Kft.-t jelölték ki az
április 17-én tárgyalt, kistérségi
szociális és gyermekjóléti feladatok komplex fejlesztésére vonatkozó pályázat megírására.
Sikeres pályázat esetén az öszszeg 2 %-a, legfeljebb további
nettó 7,5 millió Ft sikerdíj illeti
meg a céget.
Egyhangúlag elfogadták a
képviselõk Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet pénzügyi irodavezetõnek a takarékossági intézkedésekre vonatkozó elõterjeszté-
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Útfelújítások: tizenegymillióra pályázik a város
Egyeztetést folytatnak a bölcsõdéhez vezetõ út szélesítésével kapcsolatban
sét. A város forráshiányának
csökkentése érdekében zárolták a költségvetés mûködési ill.
felhalmozási oldalának több
elemét: pl. a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ idei jutalom elõirányzatát és annak járulékait, a júliusi képviselõi
tiszteletdíjakat és azok járulékait. A hiány csökkentésére benyújtott pályázatok elbírálásáig az intézmények csak a közmûdíjakat és a béreket fizethetik ki. A Gyermekélelmezési
Intézménynél cél a kapacitás
mielõbbi teljes kihasználása, a
Zeneiskolánál pedig költségelszámolást kell készíteni valamennyi tagozatra; a „mínuszos” tagozatoknál intézkedni
kell az érintett önkormányzatokkal kötendõ támogatási
szerzõdések megkötésérõl.
Nem támogatta a testület a
GAMESZ-vezetõ elõterjesztését, amely az elöregedett gépjármûpark néhány (lejáró mûszakival rendelkezõ, s nagy
költséggel levizsgáztatható)
egységének kiváltására vonatkozott, egyúttal összegzõ jelentést kért az intézmény kezelésében lévõ gépjármûparkról.
Ismét módosították a Bakilex Kft-vel kötendõ, tanácsadásra, valamint pályázati dokumentációk elkészítésére vonatkozó szerzõdést, majd a
képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a Csengey iskolában õszszel két második osztály indulhat a csoportbontásra adott
plusz órák meghagyásával. A
Mûvelõdési Bizottság idei
pénzügyi keretének maradékával, 180 ezer Ft-tal, a mûvelõdésszervezõ 35 ezer Ft-tal támogatja az 50 éves zenei tagozat ünnepi rendezvényeit.
Boda János igazgató megköszönte a támogatást, majd tájékoztatást adott az ünnepi rendezvénysorozatról.
Az önkormányzat a Berek
utca alsó szakasza és a Pintér
utca kopórétegének megépítésére illetve a Malom köz útfelújítására nyújt be pályázatot.
Az 50%-os önrész az elõbbinél

5,277 millió Ft (amit az útkarbantartási keret terhére biztosítanak), míg utóbbinál 5,943
millió Ft (aminek fedezetéül a
kötvény szolgál, visszapótlási
kötelezettséggel).
A bölcsõde jobb közúti megközelíthetõsége miatt az oda
felvezetõ út teljes hosszában
szükséges az útlejegyzés és kártalanítás, mondta ki a testület.
Az útszélesítés 1,5 méter szélességben, a fõúttól kezdve
egyelõre 10 méter hosszban történik meg. Az érintett társasház közös képviselõjével az útszélesítéshez szükséges egyezség érdekében egyeztetést kezdeményeztek.
Egy építési telekre érvényes
tilalmak és a visszavásárlási jog
törlése, ill. egy másik telekre
adott vételi ajánlat elfogadása
után a testület hozzájárult ahhoz, hogy a K&H Bank új bankfiókjának megnyitása érdekében építési engedélyhez nem kötött átalakításokat végezzen az
általa bérelt Kossuth Lajos úti
önkormányzati ingatlanon.
Második szavazás után egyhangúlag elfogadta a testület a
gépjármû-parkolók megváltásáról, illetve közterületen történõ kialakításáról szóló rendeletet. (Erre az április 17-i ülés
egyik napirendi pontja nyomán
került sor.) Ezután az érintett
lakók kérelmére – akik számára a lakcímváltozás sok utánajárással, esetenként többletköltséggel járt volna, s a döntésrõl egyébként is csak lapunkból
értesültek – a testület visszavonta a Kossuth Lajos út 80.
szám alatti lakótömb Bölcsõde
úttá nyilvánításáról szóló határozatát.
A pedagógusnapi programtervezet elfogadása után – a
honvédelmi tárca Infrastrukturális Ügynökségének értesítése alapján – a testület kinyilvánította zártkörû értékesítésre vonatkozó vételi szándéknyilatkozatát a volt Nõtlen Tiszti
Szállóra. A testület ugyancsak
kimondta, hogy a képviselõi
tiszteletdíj-maradványt az

Aszód Városáért Alapítvány
számlájára fizessék be közterek rendezésére ill. játszótéri
eszközök felújítására.
A testület megbízása alapján
a térségi hulladékgazdálkodási
társulás ülésein Odler Zsolt, a
Kelet-Közép-Magyarországi
Területfejlesztési Egyesület
ülésein pedig Kvaka István
képviseli városunkat.
Az Egyebekben Szigetvári
József a közterületek gaz- és
parlagfû-mentesítésérõl érdeklõdött. Hegyvári László GA-

MESZ-vezetõ elmondta: folyik
a munka ütemezése. Több
aszódi polgár kérését tolmácsolva Sándor János padok
kihelyezését kérte a ravatalozó
mellé; Kovács Tamás exkluzív,
Rigó Lászlóné pedig a rongálások megelõzésére mozgatható
padok beszerzését javasolta,
amelyeket a szertartás ok elõtt
helyeznének ki.
A testületi ülések jegyzõkönyvei a Városi Könyvtárban olvashatók.

Álláshirdetés
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintézõi álláshely betöltésére.
Az alkalmazás feltétele: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Képesítési követelmény a 9/1995. (II.
3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II.2. pontjában II. besorolási
osztályban elõírtak, valamint mérlegképes végzettség, önkormányzati költségvetési gazdálkodás szakterületen szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent: közigazgatási alapvizsgával való rendelkezés, OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai tevékenyégét is bemutató kézzel írott önéletrajzát, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai végzettséget igazoló
okiratok másolatait.
További információ kérhetõ a pénzügyi irodavezetõtõl a (28)
500-670-es telefonszámon.
Beadási határidõ: június 30.

A Helyi Választási Iroda
közleménye
A Helyi Választási Bizottság kitûzte
az idõközi polgármester-választás idõpontját.
A szavazás napja: 2008. július 27. VASÁRNAP
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl
május 30-a és június 3-a között kaptak értesítést.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A választáson jelöltet ajánlani legkésõbb július 4-én 16 óráig
ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az értesítõvel
együtt kapnak meg. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak
legalább 3%-a, azaz 146 fõ jelöltnek ajánlott.

Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban
a Választási Irodához!
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A Fõtér-projekt és a „szakadék”
A Tükör májusi számában
Asztalos Tamás, a Fõtér-projekt elõkészítõje azzal vádolt
meg, hogy nyilatkozatom nem
a valóságot tükrözõ állításokat
tartalmaz. Ezért tartom szükségesnek, hogy a szerkesztõ által megengedett terjedelemben
a Pénzügyi Bizottság elnökeként tényekkel támasszam alá
nyilatkozatomat.
A képviselõ-testület április
28-án kapta meg a projekt vezetõjének elõterjesztését a
Fõtér-program költségvetésérõl, valamint az önerõ biztosításáról (addig a kérdésekre
mindannyiszor az volt a válasz:
gazdasági szakemberek bevonásával dolgoznak az önerõ
biztosításán). Április 29-én a

képviselõ-testületnek már döntenie kellett a pályázat beadásáról, így a soron kívüli ülés
elõtt a pénzügyi bizottságnak
véleményalkotásra sem volt lehetõsége.
A Fõtér-projekt számai tehát
a következõk – az építészek által februárban leadott, kizárólag építést tartalmazó költségvetéssel összehasonlítva (lásd a
táblázatot).
Az esetenként 100 millió
forintos eltérésekre az elõterjesztésekben nem volt magyarázat, bizonyos tételekkel
pedig egyáltalán nem is számolt a pályázat költségvetése
(pl. mélygarázs vagy Deák u.
felszíni parkoló, eszközbeszer-

Polgármesteri Hivatal
Belsõ udvar kialakítása

zés, ingatlanvásárlás – mindmind tízmilliós, sõt százmilliós
tételek). Egy korábbi testületi
határozat ellenére arról sem
készült számítás, hogy az épületek majdani üzemeltetése
mennyivel növeli meg a város
mûködési költségeit.
A projekt-menedzsmentre
(amennyiben nem a Bakilex
Kft.-t bízza meg a testület) a
következõ volt a projektvezetõ
javaslata: Asztalos Tamás projektvezetõ, Odler Zsolt projektvezetõ-helyettes, Nagy Géza
pénzügyi vezetõ, Bartók János
gazdasági szaktanácsadó,
Hayde Tibor mûszaki vezetõ,
Kovács Péter mûszaki szaktanácsadó, Ladócsy László mûvészeti szaktanácsadó, Gyõrfi

Építészeti
költségbecslés

Fõtér-projekt
költségvetése

(2008. február)
(Ft)

(2008. áprilisi
elõterjesztés) (Ft)

(Ft)

269 070 200

0

269 070 200

Eltérés

36 000 000

18 000 000

- 18 000 000

Fõtér térrendezése

279 000 000

155 000 000

- 124 000 000

Petõfi u. 1.

482 758 800

374 758 800

- 108 000 000

Emlékmû áthelyezése
Koronaház
Forgalmi csomópont kialakítása
Kéreggarázs kialakítása

40 000 000

40 000 000

0

159 780 900

67 443 600

- 92 337 300

41 000 000

41 000 000

186 000 000

nem tartalmazta

Felszíni parkoló kialakítása (Deák F. u.) nem tartalmazta
Felszíni vízelvezetés
Menedzsment szervezet létrehozása

6 500 000
nem tartalmazta

0
- 186 000 000

nem tartalmazta
6 500 000

0

10 000 000

+10 000 000

Helyi környezettudatosságot erõsítõ akciók

nem tartalmazta

20 000 000

+20 000 000

Projekt elõkészítés

nem tartalmazta

80 000 000

+80 000 000

Projekt menedzsment

nem tartalmazta

80 000 000

+80 000 000

Mérnöki díjak

nem tartalmazta

60 000 000

+60 000 000

Felmérések, kimutatások, adatbázisok nem tartalmazta

20 000 000

+20 000 000

Közbeszerzési eljárások díja

nem tartalmazta

60 000 000

+60 000 000

Könyvvizsgálói díjak

nem tartalmazta

20 000 000

+20 000 000

Hatósági eljárás díja

nem tartalmazta

40 000 000

+40 000 000

Mûszaki ellenõr díja

nem tartalmazta

63 000 000

+63 000 000

Összesen nettó

1 500 109 900

1 424 772 600

300 021 980

284 954 520

1 800 131 880

1 709 727 120

ÁFA
A projekt bruttó összköltsége
Igényelhetõ támogatás
Önerõ

1 453 268 052
256 459 068
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János közmûvelõdési szaktanácsadó, Bakilex Kft. koordináció, monitoring.
Az eltérõ adatokon túl elgondolkodtató volt az is, hogy a
projektvezetõ felkérésére a Raiffeisen Bank Önkormányzati
Üzletágának vezetõje egy befektetõ bevonásával szakvéleményt adott a Fõtér-programról. Összegzése: befektetõ bevonása nem járhat sikerrel, mivel a projekt nem jár gazdasági
eredménnyel, az önrész megtérülése nincs biztosítva.
A projekt vezetõje a negyedmilliárd forintos önrész elõteremtéséhez a következõket javasolta: a GAMESZ átalakítása és feladatai egy részének kiszervezése, megpályáztatása; a
Városi Konyha üzemeltetésének megpályáztatása; több fõtér-közeli ingatlan értékesítése,
több közterület (közte pl. játszótér) telekké alakítása és értékesítése. A vonatkozó elõterjesztés nem tartalmazott számításokat, és nem számolt a
végrehajtáshoz szükséges idõvel sem.
A testület minõsített többsége mindezek után elutasította,
hogy a kötvényt felhasználjuk
a Fõtér-programhoz szükséges
önerõként. Nemet mondott a
pályázat beadására is, azzal,
hogy a projekthez a jövõben készüljenek megalapozott számítások, és a pályázati lehetõségeket kihasználva lépésrõl lépésre próbáljuk azt megvalósítani.
A „szakadék” fölé ugyanis ugrás helyett biztonságosabb hidat építeni, mégpedig pillérrõl pillérre.
Mert a mélybe ugrás extrém sport, fõleg akkor, ha
az ugrás kezdetén még
nem tudjuk, megtart-e a
végén a kötél.
Gyárfás Zsuzsa
a Pénzügyi-Gazdasági
Bizottság elnöke
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„A kézfogáshoz két kéz kell”
Beszélgetés Tóth Gábor országgyûlési képviselõvel
A parlamenti ciklus félidejében Tóth Gábor országgyûlési képviselõ elmondhatja, hogy nehéz két éven van
túl: miután harmadik képviselõi mandátumának megszerzése után fél évvel megválasztották Bag polgármesterének, testközelbe került az önkormányzatot sújtó
gazdasági nehézségekkel. Ellenzéki politikusként a
tizenhét települést számláló aszódi választókörzetben
nem számított jelentõs eredmények elérésére, éppen
ezért nem kis fegyverténynek tekinti a közremûködésével tavaly elnyert több mint 40 milliós közmunkaprogramot, amely az aszódi kistérség minden önkormányzatának segítséget jelentett.
– A polgármesteri feladatok mellett 17 település országgyûlési képviselõi
munkáját látja el. Hogy érzi, a két óriási feladat egyidejû ellátása nem jelent
túl nagy feladatot egyetlen
ember számára?
– Polgármesterként és országgyûlési képviselõként egyaránt kiváló munkatársak segítik munkámat. Bár a két
munkakör párhuzamos ellátásának kétségtelenül vannak
nehézségei, úgy vélem: a parla-

menti munka kapcsán szerzett
kapcsolati tõkével eredményesebben lehet fellépni úgy a kistérség, mint Bag érdekében.
Úgy néz ki, polgármesterként
enyhül a településemen megoldásra váró feladatok miatti leterheltségem, így a lehetõségek
függvényében még több figyelmet fordíthatok a választókerület gondjainak megoldására.
Tóth Gábor polgármesterként és országgyûlési képviselõként egyaránt szeretné elérni, hogy a kistérség fejlesztése

szempontjából Bag egyfajta logisztikai kapocs szerepét töltse
be. A képviselõ elmondta: az
M3-as csomóponttól északnyugatra tervezett negyven hektáros ipari parkjuk megvalósulása esetén a nagyközség Pest
megye és Budapest „keleti kapujává” válhat, s a cégek remélt letelepedése a kistérség
valamennyi települése, így
Aszód számára is elõnyöket jelent. Ugyancsak kistérségi jelentõséggel bírna a 3. számú
fõút bagi-domonyi keresztezõdésének biztonságosabbá tétele, amit jelentõs erõfeszítései
ellenére mindeddig nem sikerült kiharcolnia.
A kistérség, valamint az
érintett települések számára
egyaránt további kitörési pontot jelenthet az aszódi laktanya
hasznosítási lehetõségeinek kihasználása, amiben a kezdeti
lépéseket eddig sem sikerült
megtennie az önkormányzatnak.

– A Honvédelmi Bizottság
tagjaként többször próbáltam
az aszódi laktanya hasznosításával kapcsolatos elképzelésekrõl egyeztetést kezdeményezni,
de sajnos sem a város, sem a
Honvédelmi tárca részérõl
nem mutatkozott nagy nyitottság! Valami bizonyosan történik, ugyanis a tárca átadta a
laktanyát az egyik bank kezelésébe értékesítésre – innentõl
kezdve „banktitok”! Így tûntek
el az elmúlt években a nemzeti
vagyonunk fontos elemei, ingatlanai. Remélem, hogy az
aszódi laktanya nem lesz egy
újabb ingatlanspekuláció része
– azon sem csodálkoznék, ha a
háttérben már meglenne az új
tulajdonos. Kérdéses, hogy
Aszód város vezetése, leendõ új
vezetõje képes lesz-e, akar-e a
város érdekében hathatósabb
lépéseket tenni? Részemrõl eddig is megvolt és ezután is
meglesz a segítõ szándék, de a
kézfogáshoz két kéz kell!

Leltár a
Angoltanári
könyvtárban
állás

Visszatértek, lebuktak

A Csengey Gusztáv ÁltaláKedves Olvasóink!
nos Iskola angol szakos tanári
állást hirdet. A részletekrõl érAz aszódi Városi Könyvtár
deklõdni lehet személyesen az június 30-tól augusztus 3-ig
iskolában, vagy a 28/500-410 és leltározás miatt zárva tart.
28/500-411 telefonszámon.
Nyitás augusztus 4-én, hétfõn.

el a vélhetõen mohó elkövetõk,
akiket következõ látogatásukkor tetten értek a rendõrök. A
bagi származású elkövetõk lapzártánkig öt bûncselekmény
elkövetését ismerték el.

Öt esetet ismertek el az elkövetõk

Sajnos az elmúlt hónapban is
történt néhány bûncselekmény illetve baleset városunkban. A temetõnél egy autófeltörés során veszett nyoma 35
ezer Ft készpénznek, a Hotel
Csintó elõtti parkolóban pedig
a Városi Könyvtár dolgozói
egy nyitva hagyott gépjármûbõl emelték ki a sofõr táskáját,
benne készpénzt és iratokat.
Ismét önkormányzati intézmények
váltak bûncselekmény
+ Szüksége van pénzre a lakásfelújításhoz vagy
célpontjává:
a Szakorvosi Renakár másik lakás vásárlásához, építéséhez?
delõintézet raktárából fûka+ Akár többféle hitelt is kiválthat eggyel!
szát, rézkábelt és szerszámo+ Autóját is lecserélheti újra!
kat lovasítottak meg; a
+ Szabad felhasználásra is adunk hitelt!
GAMESZ garázsából 150 ezer
+ Jelzálog alapú hitel
Ft, a szeméttelep bódéjából peA hitel felvételéhez nincs szüksége kezesre, jövede- dig 49 ezer Ft értékû gázolajat
lemigazolásra, és három hét leforgása alatt megkapja
loptak el. A Kossuth Lajos út
azt az összeget, amire vágyik.
egyik boltjának hátsó udvaráról 775 ezer Ft értékben aluprofilokat és egy aggregátot vittek

Hitel 2,46 %-tól!!!

Hívjon, segítek: 06-30-274-9185
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A Mély úton egy leány könynyû sérüléseket szenvedett,
amikor felborult segédmotoros
kerékpárjával. A körforgalomnál ugyancsak megsérült egy
Kartal felõl érkezõ kerékpáros,
aki oldalról belerohant egy
Hatvan felõl áthaladó személygépkocsiba. A Falujárók úti lakótelepen egy 17 éves fiatalember a család otthonról elkötött
autójával (ráadásul jogosítvány
nélkül és ittasan) száguldozott,
míg végül lecsúszott az útról és
összetört egy ott parkoló autót.
H. Sz.

ÚJABB NYERÉSI LEHETÕSÉGEK!!!
Kedves Vásárlóink!
& a Tchibo Family kávéval laptopot, MP3 vagy CD lejátszót (a játék július 25-ig tart);
& a Vademecum fogkrémmel a Mogyoródi Élményparkba családi belépõt (a játék június 30-ig tart) ;
& a Tic Tac nyereményjátékán akár a 3 db Nissan gépkocsi egyikét is megnyerhetik! (a játék augusztus 4-ig tart)

A nyereményjátékokról bõvebben a COOP reklámújságban olvashatnak!

Idén is lesz APENTA nyereményjáték!
Idõtartama: június 2 – augusztus 17.
A játékban résztvevõ Apenta termékekrõl vissza kell küldeni 2 db címkét,
amivel részt vesznek a sorsoláson, ahol hetente értékes ajándékokat nyerhetnek!
Ízelítõ a nyereményekbõl:
heti 7 Nikon Coolpix digitális fényképezõgép
heti 1 db kétszemélyes 5 napos út Norvégiába a Vistával
Az Apenta játék további nyereményeirõl és a pontos leírásról a www.apenta.hu weboldalon olvashatnak!

Ízelítõ akciónkból június 18-tól 30-ig:
Kristálycukor 1 kg Sweet Fam.
199,-Ft
Happy Frucht gomba szel. 400g
219,-Ft
Arany Ászok sör f. 0,5 l
135,-Ft+ü.
Soproni sör f. 0,5 l
139,-Ft+ü.
Steffl sör 0,5 l
129,-Ft+ü.
Kékkúti Theodora Ásványvíz dús 1,5 l
99,-Ft
Rauch Bravo narancs 12% gyümölcsital 1,5 l 169,-Ft
D.E. Karaván vák. õrölt kávé 250g
399,-Ft
Eduscho Wiener Extra õrölt kávé 250g
379,-Ft
Persil gold 2kg+Persil color 1,5l+táska 2999,-Ft
PUR extra ecet mosogató lemon 500 ml
139,-Ft
Silan Fresh öblítõ breeze 2 l
649,-Ft

Silan sensation öblítõ sensitive 2 l
Tomi Kristály mosópor color komp. 2kg
Baba sampon 2 in 1 400ml
Colgate Whitening fogkrém 2 x 100ml
Euromilk UHT tej 1,5% 1 l
Danone Activia natúr 125g
Delma light margarin 500g
Ementáli jellegû tömbsajt
Pick nosztalgia marhapárizsi
Parmalat KYR krémjoghurt 150g több íz
Edami Mlekpol sajt
Pick virsli Frankfurti vf. 180g

649,-Ft
799,-Ft
399,-Ft
429,-Ft
139,-Ft
79,-Ft
199,-Ft
1699,-Ft/kg
1299,-Ft/kg
55,-Ft
999,-Ft/kg
239,-Ft

Júniusban is SZUPER AKCIÓ!!! 06. 18-tól 06. 22-ig
COOP palackos tej 2,8% 1 l
199,-Ft
Éden napraforgó étolaj 100% 1 l
Délhús sertés karajborda barbeque
1099,-Ft/kg
Löwenbrau sör dob. 0,5 l
Délhús fokhagymás sertés karajborda 1099,-Ft/kg

369,-Ft
149,-Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
A COOP törzsvásárlói kártya használatával a hétköznapi vásárlások során is
gyûjthetik pontjaikat. Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,
hogy minél több pontot szerezzen!

G

ALGA
COOP
ZRT.

IGÉNYELJEN ÖN IS
TÖRZSVÁSÁRLÓI
KÁRTYÁT!

regionális
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A Többcélú Társulási Tanács május 21-i ülésérõl
A napirendi pontok tárgyalása elõtt a Tanács tájékoztatót
hallgatott meg a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda képviselõitõl, mely a vasúti és autóbusz
menetrend egyeztetésére irányult. A tájékoztató végén a
polgármesterek javaslatokat
tehettek a helyi közlekedés
színvonalának javítására, észszerûsítésére.
Elsõ napirendi pontként a
Tanács tárgyalta a Pedagógiai
Szakszolgálat álláshelyeinek
bõvítését, a logopédiai feladatok ellátásához szükséges eszközkészlet fejlesztését, valamint a gyógytestnevelés megszervezésének lehetõségeit. A
gyógytestnevelés beindításához elõzetes igényfelmérést
végzett a Szakszolgálat. 363
gyerek közül 268 gyereknél
kisebb-nagyobb problémát
állapítottak meg, míg a feltérképezett problémák száma öszszesen 338 volt. Ezek a számok
is azt mutatják, hogy indokolt
lenne a kistérségben a gyógytestnevelés megszervezése.
A Társulási Tanács engedélyezte a Szakszolgálat logopédusi álláshelyeinek növelését,
biztosítja az eszközök beszerzéséhez szükséges forrásokat,
illetve felkéri a társult települések képviselõ-testületeit, hogy
döntsenek a gyógytestnevelés
megszervezésének szükségességérõl, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
Az Aszódi kistérség szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának munkaanyagát a Tanács a februári ülésen fogadta

el, majd a koncepció kiegészült
a Társulás szociális munkacsoportjának, illetve a képviselõtestületek javaslataival. A koncepció végleges változatát a
Tanács egyhangúlag elfogadta.
A Társulási Tanács tavaly
májusban pályázatot nyújtott
be az OKM Közkincs pályázatára a „Kistérségi Közkincskerekasztal létrehozása,mûködésének támogatása” c. ponthoz. A pályázat célja a középtávú kistérségi kulturális stratégia megalkotása, a lehetséges
közkulturális együttmûködések feltérképezése.
Közmûvelõdési szakemberek bevonásával elkészült a
Közkulturális/közmûvelõdési
stratégia és feladatterv munkaanyaga, melyet a Tanács elfogadott és azt a kistérség településein szakmai vitára bocsátja.
A Társulási Tanács tárgyalta
és elfogadta a tavaly decemberben végzett kistérségi lakossági
egészségfelmérés eredményeit
összefoglaló tanulmányt. Az
elemzés kiterjed többek között
olyan kérdésekre is: mi a lakosság véleménye az egészséges
életmódról, hogyan ítélik meg a
saját egészségüket, anyagi
helyzetüket, és mit tesznek a
betegségek megelõzéséért.
A Tanács határozott a belsõ
ellenõrzési feladat-ellátásra vonatkozó megállapodás és a Kistérségi Iroda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról, majd elfogadta a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.

Autóalkatrész minden típushoz!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
Hidraulika
munkahengerek,
sebváltók,
motorok
fejújítása
garanciával!
Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)

Elkészült a 2008. évi feladatellátási mátrix, amely bemutatja a Társulás által ellátott
közszolgáltatási feladatokat, az
egyes feladatokhoz csatlakozott önkormányzatokat, a feladatot ellátó szervezetet, a feladat finanszírozásának forrását (a mátrix a Társulás honlapján is megtalálható). Egy
másik táblázat a normatív finanszírozás 2008. évi változásait mutatja. A Tanács az állami támogatás összegeinek változásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
A munkavédelmi feladatok
kistérségi szintû szervezése
mellett hat település foglalt állást (Bag, Galgahévíz, Iklad,
Kartal, Tura, Verseg). A Társulás a feladat ellátásával az
ARTHOS Bt.-t bízta meg, továbbá felhatalmazta a Társulás elnökét a megállapodás
megkötésére. A megállapodás
2008. június 1-jén lép hatályba.

Figyelem!
A Szabó Kontakt Kft. értesíti
a lakosságot, hogy az Aszód,
Kossuth Lajos u. 67. sz. alatti
ingatlan villamosenergia-ellátására elektromos hálózatot létesített. Az elkészült hálózatot
az ELMÛ-ÉMÁSZ május 21én feszültség alá helyezte. A vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

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

GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

( (28) 401-691

ZOLA 2000 Kft.

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

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 továbbiakban a Tanács támogatási kérelmeket tárgyalt.
A napirendek után Szalai
Gabriella, a Pro Régió Ügynökség Kistérségi Koordinációs
Hálózatának irodavezetõje tájékoztatta a polgármestereket
a hálózat újjászervezésérõl, annak feladatairól. A kistérségi
koordinátor ügyfélszolgálatának helye (Új Magyarország
Pont) az Aszódi Kistérségi
Iroda.
Ruszkai Anna
kistérségi referens

2008. JÚNIUS

9

A muzsika közösségformáló ereje
50 éves a Csengey iskola zenei tagozata
(folytatás az 1. oldalról)

dezvény mûsorvezetõje is megjegyezte: nem szólhat elfogultság nélkül a zenei tagozatról,
amely családja két generációját
is eljuttatta egy olyan zenei világba, amelybe csak segítséggel
juthat el az ember.
Boda János igazgató alig egy
éve vezeti az intézményt, de 18
évesen meghatározó élményei
voltak azok az óralátogatások –
köztük a több mint négy évtizede itt tanító Tarr Gábor énekórája –, amelyekre ikladi igaz-

Tarr Gábor köszöntése

gatója küldte át a kastélyiskolába. Ezután a zenei tagozat
alapítójának özvegye, Kovács
Istvánné Klári néni visszaemlékezõ soraiból idézett (amit
helyhiány miatt késõbb teszünk közzé – a szerk.), majd
köszöntötte mindazokat, akik
közremûködtek a tagozat elindításában és felvirágoztatásában. A jeles alkalomra készített
emlékplakettet, emléklapot és
DVD-t vehetett át özv. Kovács
Istvánné, Kiss Károly akkori
tanácselnök és Tarr Gábor tanár úr. Emléklapot és DVD-t
kapott ajándékba Bagyin
József és Buzás János polgármester, Burján János és
Drabon József igazgató, Kommárné Gerõcs Edit, Barlai Edit
és Makkainé File Edit igazgatónõ, Balogh Lászlóné, Bander
Katalin, Csende Béláné, Havasi J. Zoltánné, Király József,
Nagyné Benedek Éva, Pálfalvi
Ferenc, Rónai Lajosné, Rónai
Lajos és Tomka Gusztáv énektanárok.
Boda János köszönetét fejezte ki valamennyi közremûködõ
kollégának, köztük Énok-Nagy
Levente ének-zenetanárnak,
valamint mindazoknak, akik
az ünnepség megvalósításához
anyagi segítséget nyújtottak.
Végezetül reményét fejezte ki,
hogy a zenei tagozat nemcsak a
hatvanadik, de a századik évfordulón is virágozni fog.
Az önkormányzat nevében
Koncz István képviselõ, a Mû-

velõdési Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd felidézte a zenei tagozat
elmúlt fél évszázadának eseményeit. Õ maga 1959-ben
nyert felvételt a zenei tagozatra, s a jelenleg Aszódon tanító
pedagógusok közül többen
szintén itt léptek a késõbbi
szakmájukhoz vezetõ útra.
– Becsüljük meg azt a több
mint kétszáz pedagógust, akik
áldozatos munkával részeseivé
váltak az öt évtized alatt elért
eredményeknek, sikereknek! –
hangsúlyozta, majd felhívta a
figyelmet az írásos emlékekbõl
és tárgyakból összeállított kiállításra, amit az iskola folyosóján tekinthettek meg a látogatók. Rámutatott a zenei oktatás közösségformáló erejére,
ami nem csak az iskola, de a település kulturális életére is
mindvégig nagy hatással volt.
Az ünnepi mûsorban valamennyi zenei osztály és az egykori tagozatosokból alakult – és
hónapok óta lelkesen készülõ –
Régi Diákok Kórusa is fellépett. A kistérség ifjú tehetségei
mellett Mukk József operaénekes is nagy sikert aratott, aki
egykori zenei tagozatosként
követendõ példát mutat a fiatal
nemzedéknek: tehetséggel és
szorgalommal az aszódi alma
mater-bõl is el lehet jutni a
szakma legjobbjai közé.
Hídi Szilveszter

A legkisebbek

Zeng az énekszó...

A Régi Diákok Kórusa
és Boda János igazgató

Volt igazgatók...

...és zenepedagógusok

A szerzõ felvételei
Mukk József operaénekes

Fellépésre várva
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Hitéleti Központ: konkrét hely és lehetõség
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök felszentelte az aszódi római
(folytatás az 1. oldalról)

Szíve Római Katolikus Templom kórusa, valamint az Aszódi
Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ Csoportja.
Az egyházi méltóságok bevonulása után a megjelenteket
Dr. Sánta János aszódi plébános, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaigazgatója köszöntötte, aki bevezetõjében arra kért mindenkit: adják ötletüket a hitéleti központ
eredményes mûködéséhez. A
szentmisét a püspök atya
mindazoknak ajánlotta fel,
akik betegségük vagy egyéb
akadályoztatásuk miatt nem
tudtak eljönni az ünnepi alkalomra.
– Jól emlékszem arra a találkozásra, amikor nem sokkal
beiktatásom után megkerestek az aszódi egyházközség vezetõi – emlékezett a püspök
atya a néhány évvel ezelõtti találkozóra. – Elém tettek egy

– A Hitéleti Központ a katolikus templom közelségében
olyan konkrét hely és lehetõség,
ahová mi a feltámadt Krisztust
várjuk, és akinek szavára oda
akarunk figyelni, fürkészve,
keresve az õ szándékát – hangsúlyozta a váci egyházmegye
püspöke, majd az emberek jövõje miatti bizonytalanságáról
szólt, amit csak hittel
és reménnyel

lehet feloldani. – Hittel és reménységgel felépítettük ezt a
házat, azzal a makacs elhatározással, hogy minden látszat ellenére élet fog elindulni innen.
Köszönöm mindazoknak, akik
hittek e tervben és megvalósították azt!
A szentatyánál tett látogatása során szerzett élményeinek
felidézéseutánapüspök
atyahang-

szép, színes fantáziaképet, hogy
valami ilyesmit szeretnének
Aszódon. Bevallom, elõször kissé fölényes gúnnyal fogadtam
kérésüket. Az idõ múlásával bizonyossá vált számomra, hogy
az aszódiak komolyan gondolták elképzelésüket: láttam
õszinte szándékukat. Az események kedvezõ alakulásának
eredményeként a felszentelés
akkor hihetetlennek tûnõ pillanata ma elérkezett.

súlyozta: amikor a Jóisten áldását kérjük e házra, akkor
arról a közösségrõl álmodunk
már, amely itt, az evangélikus
testvérekkel és a többi plébánia
közösségeivel együtt a reménység tanújává és hordozójává
vált.
Tolmácsi Miklós, az aszódi
római katolikus egyházközség
világi elnöke a Hitéleti Központ létrejöttének elõzményeirõl szólt. A volt katolikus iskola
(ma önkormányzati óvoda)
kapcsán dr. Huszka Mihály korábbi plébános nyújtotta be az
egyházközség kárpótlási igényét. Az egyházi iskola újraindításához szükséges megfelelõ
anyagi források híján, valamint az óvodások érdekeit is
szem elõtt tartva kezdetektõl a
pénzbeni kárpótlást, illetve
annak felhasználásával a Hitéleti Központ megvalósítását
támogatták. E gondolatot erõsítette az is, hogy az évszázados

katolikus templomot régen kinõtte az egyre gyarapodó egyházközség: a nagyobb ünnepi
alkalmakat szabad ég alatt, a
templomkertben kényszerültek megtartani.
Buzgán József plébános irányításával az Egyháztanács és
annak Képviselõ-testülete ülésein kidolgozták a megvalósítás tervét, amit az Egyházmegyével és a püspök atyával számos egyeztetés követett. En-
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Jézus Krisztus szándékainak fürkészésére
katolikus egyházközség egy év alatt elkészült közösségi épületét

A szerzõ felvételei

nek során kedvezõen módosult
a kivitelezési határidõ, amit a
Molnár József vezette aszódi
Épkomplex Kft.minõségi munkavégzés mellett teljesített.
Az építkezés költségeire a
Váci Egyházmegye 138,6 millió
Ft-ot biztosított. Idõközben pályázati úton a Magyar Katolikus Püspöki Kar Titkárságától
18 millió, az Oktatási Minisztériumtól 17 millió Ft-ot sike-

rült elnyerni. Az aszódi és kör- hitéleti központ megvalósításányékbeli hívek kétmilliós ado- ban való közremûködésének
mányát a helyiségek bebútoro- elismeréséül.
zására fordítják.
H. Sz.
Az ünnepség végén a váci
püspök a Pro Dioecesi Vaciensi
kitüntetés I. osztályát adományozta Tolmácsi Miklósnak az
egyházközség hitéleti és gazdasági szempontból történt megerõsödéséért végzett két évtizedes munkájának, valamint a

Aszódi háziverseny Mezõberényben
A Petõfi nevét viselõ középiskolák minden évben
találkozót tartanak, hogy
ápolják a költõvel kapcsolatos hagyományokat, s ebbõl az alkalomból a résztvevõ iskolákat képviselõ
háromfõs csapatok különbözõ kategóriákban összemérjék tudásukat, felkészültségüket.
A kiskõrösi székhelyû Országos Petõfi Társaság a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnáziumot kérte fel ebben a tanévben a találkozó megrendezésére. A szervezõk irodalmi vetélkedõt, versíró- és versmondóversenyt és rajzpályázatot
szerveztek a résztvevõknek.
A körülmények úgy alakultak, hogy – az Evangélikus
Gimnázium szíves invitálására
– együtt utaztunk oda is, vissza
is. Beszélgetéssel, társalgással,

jó hangulatban telt el az idõ.
Ott pedig már szinte természetesnek tûnt, hogy a két aszódi
iskola házi versenyt vívott egymással. A két részbõl álló irodalmi vetélkedõ elsõ fordulóját
az Evangélikus Gimnázium
Berényi Bernadett (11. A),
Ferenczy Lilla (11. B) és Pálosi
Vivien (11. A), a második fordulót pedig a Gimnázium és Szakközépiskola Heltai Sára (12. A),
Kuti Viktor (10. C) és Tóth
Noémi (11. A) összetételû csapata nyerte. Összesítésben a
két nap pontszámai alapján a
versenyt az evangélikusok
nyerték, a mi csapatunk pedig
néhány ponttal lemaradva a
második helyet szerezte meg.
A versmondók versenye a mi
tanulónknak sikerült jobban:
Kuti Viktor 3. helyezést ért el.
Az elõzetesen elküldött rajzpályázati anyagok értékelésekor
pedig gyõztesként az Evangé-

Könyv alakban

Lorencz Klára az „Aszódi
likus Gimnázium tanulójának, római katolikus egyházközPalik Klaudiának (10. A) a ség története” címû, könyv
alakban megjelent szakdolgoneve hangzott el.
zata kapható a Városi KönyvAz eredményhirdetés után jó tárban, a katolikus templomhangulatban indultunk haza: ban és a javítóintézeti kápoljó volt aszódinak lenni Mezõbe- nában; ára önkéntes. A bevétel a Hitéleti Központ javára
rényben!
Hõnig Antal kerül felhasználásra.
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Öregdiák-találkozók a két gimnáziumban

Május 24-én a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium egykori diákjai és tanárai
megtartották hagyományos öregdiák-találkozójukat. Egy héttel késõbb az Aszódi Evangélikus Petõfi Gimnázium
1948-ban (az intézmény akkoriban megkezdett államosítása miatt egy-egy állami és egyházi vizsgabiztos jelenlétében) érettségizett osztályának kilenc tagja és a diáktársak néhány családtagja idézte fel a gimnáziumi éveket és
késõbbi életútjuk alakulásának hat évtizedét.

OKTV- és Ki Mit Tud?-gyõzelem Trianonra

Kovács Janka Tímea
Az Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziumába
május elején érkezett a hír:
Kovács Janka Tímea, a középiskola végzõs diákja (az intézmény fennállása során elsõként) bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõjébe, ahol az irodalmi szekció hetedik helyét szerezte meg. Közel egy éves munkával elkészült dolgozatában
az Elektra-motívumot elemezte négy klasszikus drámán keresztül. A kiváló eredmény azt
is jelentette, hogy száz százalékos eredménnyel mentesült

az emelt szintû írásbeli és szóbeli magyar értettségi alól.
Janka elmondta: két tanára,
Ruzsinszki Péter és Kalina
Katalin javaslatára indult a
megmérettetésen; a téma kidolgozásában Homoki Gábor
tanár úr volt segítségére. Janka
a pályaválasztásban is szép, de
rendkívül nehéz célt tûzött ki
maga elé: a felvételi adatlapon
két egyetem pszichológia szakát, illetve a gyógypedagógia
szakot jelölte meg.
*
Az elsõ Pest Megyei Ki Mit
Tud? május 10-i, monori döntõjének népdal kategóriájában
(miként az áprilisi elõdöntõben
is) az aszódi Kakucs Katalin
gyõzött. A 11 éves leány a gödöllõi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulója, így gyõzelmével két településnek szerzett dicsõséget.
Katalin a Frederic Chopin
Zeneiskola tanulója is, népdaltanára Benedek Krisztina; az
éneklés mellett három éve zongorázik. Pedagógus szeretne
lenni, s kedvenc tantárgyai, az
ének, a történelem és a magyar
közül érdekes módon az utób-

emlékezve

Kakucs Katalin
bit tanítaná legszívesebben.
A döntõben Gulyás Dénes
operaénekes, a zsûri tagja meleg szavakkal méltatta Katalin
énekhangját. Az elsõ helyért
járó egyhetes balatoni táborozás mellett az egyik támogató
különdíját is átvehette. Már
alig várja, hogy elutazhasson a
vetélkedõt szervezõ Pest Megye
Önkormányzata zamárdi táborába, ugyanis eddig még nem
járt a Balatonnál.
Mindkét díjazott fiatalnak
gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket
kívánunk nekik!
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Június 4-én, a trianoni
békeszerzõdés 88. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége Aszódi Szervezete
ünnepi megemlékezést
szervezett a Szabadság téri
emlékmûnél.
A megemlékezés szónoka
Csobán Pál középiskolai tanár
volt, aki felidézte a kor politikusai ill. történészei egymásnak sokszor ellentmondó nyilatkozatait. Egyebek közt rávilágított arra, hogy a hazánk területi és társadalmi megcsonkításához vezetõ béketárgyalásokra a gyõztesek olyan politikusokat delegáltak, akiket a
magyarok iránt táplált ellenszenvük illetve hiányos vagy eltorzított információk befolyásoltak.
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Olimpikonok Aszódon Pedagógusnap, Koren-díj

A Coop a pekingi olimpia kezdetéig több mint 120
helyszínen, olimpikonok részvételével gyûjti a szurkolói
aláírásokat. Június 6-án három neves sportember – balról jobbra: Markovits Kálmán olimpiai bajnok vízilabdázó (1952. Helsinki, 1956. Melbourne), Farkas Ágnes
olimpiai ezüstérmes kézilabdázó (2000. Sydney) és Gedó
György olimpiai bajnok ökölvívó (1972. München) – látogatott városunkba, és a Kondoros téri ABC-ben minél
több szurkolói üzenet megírására buzdította a vásárlókat, illetve válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire.

Június 6-án rendezték meg a
Közmûvelõdés Otthonában a
városi pedagógusnapi ünnepséget. A vendégeket Koncz
István, a Mûvelõdési Bizottság
elnöke köszöntötte, majd
összefoglalta a nevelési-oktatási intézmények elmúlt évi legfontosabb eseményeit.
Évrõl évre a Pedagógusnapon ítélik oda a Koren-díjat,
amelyet idén Király Gyöngyi

zenepedagógus vehetett át az
aszódi zenei oktatásban és a zenemûvészet területén végzett
munkája elismeréseként.
2008 a fél évszázados jubileumok éve: az aranyoklevélben
részesített Tóth Gézáné ötven
évvel ezelõtt szerezte meg diplomáját a XII. kerületi Táncsics
Mihály Gyakorló Tanítóképzõben. Mindkettejüknek gratulálunk az elismerésekhez!

Gyermeknap a Rákóczi úti iskolában

A Gyermeknap alkalmából május 24-én a Rákóczi úti iskola pedagógusai Pardi Lászlóné vezetésével színes
programokkal – pl. sportversenyekkel, ügyességi játékokkal, zenés-táncos bemutatókkal, diszkóval – várták a
gyermekeket és szüleiket.
Hídi Szilveszter felvételei
A Városi Gyermeknap támogatói: Raiffeisen Bank, Aszód Városáért Alapítvány, Aszód Ifjúságáért Alapítvány, Aszód Város Önkormányzata, Turai
Takarékszövetkezet Aszódi Fiókja, GAMESZ, Aszód Körzeti Vöröskereszt,
Városi Bõlcsöde Játszóház, Galga Polgárõr Egyesület, Aszódi Rendõrõrs,
Aszódi MOL Benzinkút, Sztán István, OTP Bank Aszód, Coop Zrt. Kondoros
téri ABC, Borkesz Tibor, Péter Jánosné, Luca Butik, Kis Gábor, Farmer Shop,
Panoráma Plast Ajtó-Ablak, Rõfös, Extrém Divat, Csilla Ékszer, Ízvarázs, Inti
Kft., Aegon Biztosító, Ezer Apró Ajándék, Ok-bor Kft. Kertészet, Tidám 2007
Kft. Mûanyagos, Szovics Pálné, Kalandtúra Bolt, Red Line Com PC, Riva-Lux
Háztartási Bolt, Varga Ker 2000 Bt., Dunahouse Aszód, Korona Cukrászda,
Szabó Mária háztartási boltja, Móni Fotó, Patina Ruházat, Go-ker Bt 100 Ftos Bolt, VABU Sportbolt, Megaprint Számítástechnika, Jolika Vegyesbolt,
Bereczkiné Molnár Ágnes, Rácz Tibor, Chili-burger, Pásztorné Meskó
Emese, Paletta Kézmûves Bolt, Bringacenter Aszód, Oriflame, valamint a
Csengey iskola pedagógusai, dolgozói, tanulói. Köszönjük támogatásukat!

Szakmai díjak
a Vécsey Kamarateátrumnak
A negyedszázados fennállását ünneplõ Vécsey Kamarateátrum sorozatban negyedik elõadásával nyert fesztiváldíjat június
1-jén Budapesten. A Pinceszínházban tartott Magyar Mûvek
Fesztiválján ezüst minõsítést kapott az Aszódon nemrégiben
bemutatott Háy János-darab, A Herner Ferike faterja. A zárórendezvényen a társulat három színésze: az alapító-rendezõ Barabás Tamás, Jávor Balázs és Lévai József kapta megosztva a
legjobb színészi alakítás díját. Gratulálunk az elismerésekhez és
még nagyobb szakmai és közönségsikereket kívánunk!

2008. JÚNIUS

14

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Együtt a jövõért – Együtt Aszódért!
Tisztelt
Választópolgárok!
Kedves Aszódiak!

Sztán István
független
polgármesterjelölt

Tudom, hogy aki július 27én az Önök bizalmából és
akaratából az elkövetkezõ
két évre elnyeri Aszód polgármesterének rangos
címét, az nehéz feladatra
kap megbízást, ha munkáját
eredményesen, sikeresen és
becsületesen kívánja elvégezni, akkor nincs ideje tétlenségre. Már most jelzem,
hogy én a múlttal nem kívánok foglalkozni. Én csak a
jövõbeni feladatok maradék-

talan végrehajtásában látom
a kivezetõ utat. Nemcsak a
feladat nagyságát, de a nehézségek halmazát szintén
ismerem. A gondok számbavétele közben – két év elteltével – gyakran feltettem
magamnak a kérdést –
hogyan tovább? – mi a kiút?
Igenis van kiút, mert hitemben az aszódiak sokasága
erõsített meg, hogy Aszód
lakossága rendelkezik az általam megfogalmazott
választási program megvalósításához szükséges szorgalommal, építõ munkakedvvel és szerénységgel, hogy

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Aszódiak!
Az Aszódi Tükör májusi
számából értesülhettek,
hogy az idõközi választáson független jelöltként
ismét indulni kívánok a város polgármesterének megtisztelõ, a polgárok szolgálatát ellátó tisztségéért.
Célom nem változott: – becsülettel, munkával, emberséggel, összefogással, közös
munkával kívánom szolgálni
szeretett városunk fejlõdését, az itt élõk boldogulását.
Köszönöm, hogy sokan értesítettek támogatásukról,

ezért bátorkodom kérni
mindazokat, akik hírt adtak
szándékukról, jelzésükkel
biztattak, hogy ajánlószelvényüket juttassák el
címemre:
Postacím:
Aszód, Régész u. 29/A/6;
E-mail:
sztan@dunaweb.hu;
Telefon: 06–70–5744730
Kérek minden velem azonosan gondolkodót: a nevemben továbbítsa kérésemet barátainak, ismerõsei-

Gubis Imre Falujárók u 5/17. 1. em. 3. 06-30-426-5646
Cseh Krisztina Hunyadi u 27.
06-30-695-4036
Herr Piroska Baross tér 2/d/5.
06-30-312-7646
Bagyin Zsuzsa Béke u. 6.
06-20-770-3233
MÓNI FOTÓ Kossuth L. út
Kovácsné Piroska Kossuth L. út 88. (volt nõtlentiszti szálló)
Laczik József Siklaki hegy 27.
06-30-413-1116
Lukács Lajos Szabadság tér 10. (volt Tiszti Klub)
Pála Sándorné Malom köz
06-70-382-9929
Õszné Pusztai Éva Hunyadi u. 40.
06-30-206-3023
Rádoczky Lászlóné Falujárók útja 5/7. 28/402-124

nek, rokonainak, hogy ajánlószelvényüket 2008.
június 25-ig juttassák el a
lap alján megadott címek
valamelyikére, mert csak így
biztosítható közös akaratunk gyõzelme, mert csak
így lehetünk elegen a gyõzelemhez. Akik számára a távolság vagy egyéb ok miatt a
személyes megkeresés gondot okoz, azok az ajánlószelvényüket a lent felsorolt segítõimnek is átadhatják.
Tudom, hogy mindenki
nagyon elfoglalt, a családok
többségét szorítják a mindennapi megélhetés gondjai
is, ezért kinek-kinek – elõre
egyeztetett idõpontban – szívesen állok rendelkezésére,
hogy közösségi és személyi
problémáit, javaslatait, terveit megbeszéljük. Kérem,
olvassák el munkaprogramomat. Tiszteljenek meg
véleményükkel.
Sztán István
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rövid úton eljuthassunk oda,
amit Aszód lakossága régen
elvár tõlünk. Azt kell tudomásul vennünk, hogy a döntésképtelenség kora lejárt.
Én arra vállalkozom, hogy
élhetõ, emberközpontú
várost teremtsünk. Hogy ne
sodródjuk ki a körülöttünk
lévõ települések peremére,
ne legyünk segédnéppé a
Galgamentén, hanem korszerûbb, fegyelmezettebb, a
realitás talaján merészen
alkotó és feladatainkat nem
elodázó, hanem dolgozó
közösségként éljünk térségünkben.
Tudom, egyik napról a másikra nem lehet a jelenlegi
helyzetbõl igaz közösséget
formálni. Amíg az igazság
cselekvéssé érlelõdik, amíg
az indulatoknál erõsebb lesz
a józanság – addig sokat verítékezünk, s dolgozunk, mert
feladataink adottak. Ezt
kérem a legitim képviselõtestülettõl is, hogy megválasztásom után csakis a
város jövõjéért dolgozzunk.
Tegyük félre a pártpolitikai csatározásokat, nyerjük vissza Aszód lakosságának bizalmát.

Kedves Aszódiak!
Essék hát szó néhány
olyan kérdésrõl – a teljesség
igénye nélkül –, ami közvetlenül érinti terveimet, s
melyek a szavazataikkal engem támogatók és velem
együtt gondolkodók programja lehet.
Arra a kérdésre, hogy most
mit tartok elsõ és legfontosabb teendõmnek, így vála-
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Sztán István polgármesterjelölt munkaprogramja
szolhatok: az õszinte párbeszédhez szükséges légkör megteremtését. A
tényszerûség és a méltányosság egyeduralmát, a
higgadt tárgyilagosságnak
és szellemi tapintatnak, a
kollektív döntõbíráskodásnak és az igazságosság rögeszmés hitének kézfogását, a
demokratikus, de határozott
városvezetés megteremtését
és erõsítését. Velem együtt
fogadják el, hogy az igazság
nem kishitû, nem enervált,
nem is türelmetlen. Mert
van ideje – és most ez az idõ,
remélhetõen – hozzánk csatlakozott, minket választott, s
velünk marad, ha képesek
leszünk az építõmunkára.
2008 õszén megtesszük az
elõkészületeket, hogy városunk csatlakozzon a „Virágos Magyarország – Virágos Város” mozgalomhoz.
Egyben általános törekvésünk lesz, hogy környezetünk szépítésével Aszód ne
csak az itt élõ lakóhelye,
hanem kulturált, virágos,
derûs otthona legyen.

korszerûsítése. Igyekszünk
Szükség van
ehhez pályázati támogatást
javaslattevõ
elnyerni, de nem mondunk
testületekre:
le a helyi erõforrások bevonásáról sem. Városi körülményeket kell teremteni ! a városfejlesztési feladatok kialakításához
településünk azon részein,
!
az ifjúságot érintõ felaahol nincs csatorna és útdatok megtervezéséhez
hálózat kiépítve.
Híve vagyok az önálló, jól
gazdálkodó intézményi
rendszernek, amelyek minden eszközzel elõsegítik az
önkormányzat jobb gazdálkodását és betöltik szerepüket.
Fontos feladatnak tartom
a korszerû piac megépítését, ezzel visszanyerni Aszód
igazi kereskedelmi központi
szerepét. Ehhez magántõke
és állami tõke együttes felhasználásával kell végrehajtani.
Szükségesnek látom egyes
intézmények felújításának,
korszerû körülmények megteremtésének elõkészítését.

Külön és
mélyrehatóan
kell foglalkozni:

A város fõterét (Szabadság
tér) valóban fõterévé kell fejleszteni az Önök javaslatai
! A közbiztonság jobb
alapján.

Én hiszek a kezet nyújtó
segítõimnek, ezt kérem
Önöktõl is.

Tisztelt Aszódi
Választópolgárok!

Ezernyi gondolatot szerettem volna megosztani Önök! az idõsek érdekeinek
kel, ám erre most nincs leheképviseletére
tõségem. Ha a bizalmukból a
változások, építések végreSzólni kívánok a minden hajtója, irányítója lehetek,
aszódit izgató nagy kérdés- gyakran találkozunk.
rõl, vagyis az állami (volt
Az emberi szót, a szeméhonvédség) vagyonhelyzetérõl. Tudatosan írom le, lyes eszmecserét a demokráhogy kár volt az elszalasztott cia legfõbb értékének tarhónapokért. De ebben a je- tom, élni fogok vele. De addig
lenlegi helyzetben remény- is kereshetnek, találkozhatkeltõ tárgyalásokat folytat- nak velem, hisz reményeim
tam a laktanya végleges ön- szerint munkatársak lekormányzati tulajdonba szünk, akik dolgozni akaradásáról. Ennek tudatában nak. Igen, dolgozunk: együtt
kijelenthetem, hogy ott lo- a városért!
gisztikai, oktatási, sport és
Kérem Önöket, 2008. júlikulturális, ipari célokat szolgáló üzemek, intézmények us 27-én legyenek a szavaalakulhatnak meg. Csak en- zófülkében – legyünk ott minek birtokában lehetséges nél többen és tegyék meg
Aszód jelenlegi gazdasági és döntésüket!
pénzügyi egyensúlyának
megteremtése.
A szebb és gazdagabb
Amikor a 2006-os válasz- évek eljövetelének remétásokra készültünk, komoly nyével, a tisztességes
ígéreteink voltak kérésünk összefogásban rejlõ hitétámogatására vonatkozóan. vel köszönöm eddigi fiAzóta sok minden történt, gyelmüket, kérem jövõde annyi nem történhetett, beli támogatásukat, és
hogy mi, aszódiak a vesztesei küldöm õszinte tisztelegyünk az átszervezésnek. letemet, üdvözletemet.
Sok önkormányzatnak sikerült, miért ne sikerülhetne
ez Aszódnak?
Együtt a jövõért –

finanszírozásával.
A civil szervezetek
!
A „Fõtér-programról”
támogatásával.
nem mondunk le, de javaA városi sporttevékeny!
solni fogom, hogy a terveségek támogatásával.
zésben helyet kapjon a realitás, érvényesüljön a valós ! A vállalkozók közfeladatokra történõ
igények kielégítésére való
törekvés. Önök nélkül
bevonásával.
nincs döntés.
! Az aszódi iskolák tanáEgyütt Aszódért!
Honnan bennem ez a hit?
rainak és diákjainak
Sok huzavona után eldõlt a
bevonásával a város
A feladatok rangsorában
Sztán István
volt Tiszti Klub sorsa is. A
az elsõk között szerepel a
sport- és kulturális
független polgármesterjelölt
miénk, aszódiaké!
város útjainak felújítása,
tevékenységeibe.
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Polgármester-jelölti bemutatkozás
Fischl László aszódi lakos vagyok. Itt nõttem fel, itt élek gyermekkorom óta. Itt kezdtem
tanulmányaimat. Édesanyám több, mint 30 éve Aszód gyermekorvosa. Éltem Aszódon kívül
külföldön is: gyermekkorombanAfrikában 4 évet, késõbb az Egyesült Államokban családommal 4 évet, ahol az Észak-Amerikai Jármûipari Rt. mérnökeként dolgoztam. Feleségem
kertészmérnök. Három gyermekem Aszódon általános iskolás.
Amit megtapasztaltam a világból: fejlõdés, lehetõségek, erkölcs, összetartás, egymás érdekeiért
küzdés, és még sorolhatnám azokat az emberi értékeket, amelyek egy várost naggyá tehetnek.
Ezeket a tapasztalataimat itt szeretném megvalósítani, Aszódon. Tanulmányaim és munkám
során éltem Aszódnál kisebb és nagyobb városokban, olyan ország városaiban amelyek szegényebbek voltak, mint Aszód, de olyanokban is, amelyek sokkal gazdagabbak voltak. Azok a
városok jutottak elõre, ahol a lakók segítették, becsülték egymást és egymás munkáját.
Általános iskolában Aszódon jártam, és a középiskolai tanulmányaimat itt kezdtem el, majd Budapesten érettségiztem a
Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A Miskolci Mûszaki Egyetemen végeztem, majd Törökországban és Németországban
szereztem gyakorlatot. Okleveles gépészmérnökként kezdtem meg munkám egy magyar-amerikai multinacionális cégnél,
amelynek azután az amerikai vállalatánál dolgoztam. Jelenleg a Megü Bt. megbízásából egy svájci cégnél tanácsadóként tevékenykedem. Másoddiplomámat a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem külügyi szakértõi szakán szereztem
mint szakokleveles külügyi szakértõ. Két egyetemi diplomám mellett angolból felsõfokú „C” típusú állami nyelvvizsgával is
rendelkezem természetesen, de többször tárgyaltam már francia és német nyelven is.
A városért szeretném felhasználni meglévõ nemzetközi kapcsolataimat is, amelyeket az évek során gyûjtöttem. Rendelkezem
komoly magyar kapcsolatokkal is, amelyeket megválasztásom esetén szívesen megosztok Aszóddal. Csapatmunkában gondolkodom. Szeretnék számítani azok munkájára is, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én a város érdekében.
Eddig a város tett értem, tanított, gyógyított, otthont adott és ad családomnak – most rajtam a sor.
Aki szívesen támogatna jelöltségemben, kérem, dobja be kopogtatócéduláját a gyermekorvosi rendelõ várójában elhelyezett
dobozba, vagy a postaládámba a Papföldi út 20. szám alatt.
Minden polgárra számítok, aki szívesen tenne városáért.
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Tisztelettel: Fischl László független polgármester-jelölt
a polgári oldal támogatásával
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Kedvezményes számlavezetés
nyugdíjas ügyfeleinknek
„Borostyán” bankszámla csomaggal!
Most érdemes gyorsan bankszámlát nyitni
Takarékszövetkezetünkben!

Miért éri ez meg Önnek?
! Mert
! Mert
! Mert
! Mert

a gyorsaság akár 8 havi számlavezetési díj megtakarítást eredményezhet.
nyugdíja minden hónapban már 10-11-én rendelkezésre áll a bankszámláján.
kényelmesen intézheti a közüzemi számlák fizetését bankszámlájáról.
mindezt most számlavezetési díj nélkül, kedvezményes csoportos beszedési díjakkal
kínáljuk Önnek, és még bankkártyát is adunk ajándékba.
Ezeket a kedvezményeket 2008. december 31-ig nyújtjuk minden jelenlegi és leendõ nyugdíjas ügyfelünknek.

Számlájához kérésére 20.000,- Ft-os hitelkeretet is biztosítunk, amely összeggel szabadon
rendelkezhet.
„Borostyán” számlát azon kedves nyugdíjas ügyfeleink részére nyitunk, akik legkevesebb
három csoportos beszedésre adnak felhatalmazást.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû. Kérjük, keresse munkatársainkat kirendeltségeinkben, õk készséggel segítenek Önnek
bankszámlája megnyitásában, vagy tekintse meg honlapunkat a www.turaitakarek.hu címen. 2009. január 1-tõl
a „Borostyán” bankszámlákat az attól az idõponttól érvényes Hirdetmény szerinti díjakkal vezetjük tovább,
amely hirdetmény 2008. december 15-tõl lesz megtekinthetõ kirendeltségeinkben.
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Egy kis nyelvelés

Wass Albert-vetélkedõ

Sercli vagy sercni?

Mibõl érdemes felkészülni?

A Mátyás királyról szóló
mondák között van egy olyan
is, amelyben a király juhásza
túljárt az urak eszén, amikor
nem kapott kanalat a leveshez.
Az urak úgy gondolták, hogy a
juhász megoldhatatlan feladatot kapott, õ azonban feltalálta
magát: kiszedte a kenyér végébõl a kenyérbelet, s a kanálszerû kemény kenyérhéjjal kikanalazta a levest a tányérjából.
Az egészen más kérdés, hogy
Mátyás idejében mennyire volt
az étkezések része a leves. A kor
kutatói szerint nem volt jellemzõ, illetve az akkori leves nem
nagyon hasonlított a maira. Az
viszont tény, hogy mivel levesbetétek és köretek nem nagyon
voltak, a levesnek része volt a
kenyér. Így tehát a történet
még akár igaz is lehet.
A kenyérnek a csücskét, kicsit hegyes végét nevezzük a
hétköznapi nyelvhasználatban
sercli-nek. Kíváncsi lettem,
vajon mióta van meg nyelvünkben ez a szó, illetve honnan került hozzánk. A magyar nyelv
történelmi-etimológiai szótára
(TESz) szerint az elsõ írásos
adatunk 1892-bõl van. Jelentése ekkor kenyérvég, vagy másképpen „pille, gyürke, a kenyér
csücskéje”. 1929-ben egy marhahúsféle neveként is felbukkant a szó, ám ez utóbbi nem
maradt meg nyelvünkben.
Mindkét jelentése ausztriai
német eredetû. A német Scherzel jelentése kenyérvég is és
marhahúsfajta is. A nyelvészek
szerint a szó gyöke a latinra vezethetõ vissza, s olasz közvetítéssel került be az Ausztriában
beszélt németbe, s onnan tovább a magyarba. S nálunk is
bizonyos mértékig önálló életet
kezdett élni. Örkény István
Kenyér címû egypercesében
egész gondolatmenetet szentel
annak, hogy a munkaszolgálatosok a napi kenyéradagokat
hogyan osztották szét, hogy
igazságos legyen az osztozko-

dás, s még külön listát vezettek
arról is, hogy ki mikor kapott a
serclibõl. Bár õ másképpen nevezi: „A barakkparancsnok
maga elé tett egy hosszú furnérlapot, rajta a barakklakók
névsorával és egyes nevek elõtt
csillagokkal. A csillag azt jelezte, hogy ki mikor kapta a kúpját
a kenyérnek. Az volt a vélemény, hogy a kenyér végének
nagyobb a tápértéke, mint a
középrõl szelt karéjoknak;
eleinte sorsolással osztották ki
a sercniket, de ez a megoldás
nem lehetett tartós.” Örkény
arisztokrata polgárcsaládból
származott, mint író jól ismerte a magyar nyelvet, de abban a
körben a szónak ez az alakja
volt használatban. Máshol nem
is találkoztam vele, s más alakváltozatával sem.
Hasonló a története a vekni
szavunknak is. Vele kapcsolatban írásos adat 1871-bõl található: „Te mi az a veknyi? kérdi
a czipészinas a sütõinast.” A
hosszúkás formájú kenyeret
kezdték így nevezni, szintén az
ausztriai németség nyelvébõl
származó szóval, melynek eredeti alakja a Wecken, ’hosszúkás alakú kenyér’, illetve a
Weck’n, ’zsemletésztából készült hosszúkás alakú kenyér’.
A háznál, házi kemencében
sütött kenyerek hagyományosan kerek formájúak voltak,
mert kerek szakajtóban nyerték el azt az alakjukat, ahogyan
a kemencébe kerültek. De ennek a szónak már több alakváltozata is létezik nyelvünkben: vekli, vëkni, vékni, békli,
békni s talán még többet is
találnánk.
A szóvégi -li és -ni végzõdés
pedig ugyanúgy a magyar
nyelv sajátosságai szerint bizonyos hangzótorlódások feloldásával magyarázható, mint a
kifli, virsli sufni szavunk
esetében.
-g -l

Szeretnék emlékeztetni
minden olvasni szeretõ fiatalt,
hogy októberben lesz egy vetélkedõ Wass Albert életével és
munkásságával kapcsolatban.
Hogy mibõl lehet készülni?
Íme:
Takaró Mihály:
Wass Albert regényeinek világa
Raffay-Takaró-Vekov:
A gróf emigrált, az író otthon
maradt – Wass Albert igazsága
Wass Albert utóélete –
összeállította Turcsány Péter

latokat. Néhány cím a kínálatból: A funtineli boszorkány,
Csaba, Farkasverem, Elvész a
nyom, Átoksori kísértetek,
Jönnek!, Adjátok vissza a
hegyeimet!, Elvásik a veres
csillag, Tizenhárom almafa és
még sok szépség... Amelyekbõl
meg lehet tudni, hogyan illeszkedik be a szabad világba
Hanky tanár úr, és mit jelent
hankyvé lenni ugyanott. (Józan magyar szemmel I. eleje.)
Mindenkinek jó olvasást
kívánok, kellemes és értékes
És hát olvasni kell és érde- idõtöltést!
A szervezõk nevében:
mes a regényeket, elbeszéléseket, verseket, filozófiai gondoHõnigné Zádor Éva Mária

A Petõfi szavalóverseny
végeredménye
I. kategória:
I. Ecker Zalán (Iklad, Nemzetiségi Általános Iskola)
I. Petre Alíz ( Csengey Gusztáv Általános Iskola)
II. Koreny Viktor (Csengey Gusztáv Általános Iskola)
III. Homoki Adél (Csengey Gusztáv Általános Iskola)
II-III. kategória:
I. Boda Anna (Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma)
I. Kuti Viktor (Petõfi Sándor Gimnázium, Gép. Szki. és Koll.)
II. Gábor Gabriella (Csengey Gusztáv Általános Iskola)
III.Tóth Noémi (Petõfi Sándor Gimnázium, Gép. Szki. és Koll.)

A lélek él,
Testvéreim,
És hitet nem cserél.
A lélek él: betûben, színben, fában,
Hullámos hangban és merev márványban,
Száz változáson át –
Amíg meg nem tagadja önmagát.
A lélek él, és munkál csendesen,
Kis szigeten vagy roppant tengeren,
De amit alkot: nem szól a világnak,
Csak egy kis körnek, csak egy kis nyájnak.
A lélek él,
Testvéreim,
És hitet nem cserél.
(Reményik Sándor)
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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

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

Ballagási akció!
54 literes
komplett akvárium
díszhalakkal

Akció!
Komplett szemüvegek már

4.990,-

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!

10% kedvezménnyel!

Szemvizsgálat és kontaktlencse bemérés
minden kedden és csütörtökön

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

Szemvizsgálat+próbalencse+ápoló: 2.500,- Ft

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Ft-tól!

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!
Vények beváltása
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Idõpont
Június 17-20.
Június 19. 16.00
Június 19.
Június 21. 18.00
Június 22.
Június 23-27.
Június 29.
Június 30-júl 4.
Június 30-júl 4.
Július 3.
Július 6.
Július 7-11.
Július 12. 19.00
Július 13.
Július 15-16.
Július 19. 19.00
Július 20.
Július 27.

Helyszín

Program

OXY Szépségszalon
Városháza
Városi Nyugdíjas Klub
Petõfi Múzeum
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Városi Könyvtár
Városi Nyugdíjas Klub
Városi Könyvtár
Közmûvelõdés Otthona
Városi Nyugdíjas Klub
Közmûvelõdés Otthona

Wellness Tábor 2008
képviselõ-testületi ülés
Kirándulás fürdés Nagykátára
Múzeumok Éjszakája; táncház a múzeumban
Évközi 13. vasárnap
Focitábor
Évközi 14. vasárnap
Ökumenikus nyári napközis tábor
Reneszánsz olvasótábor „kicsiknek”
Klubnap
Évközi 15. vasárnap
Reneszánsz olvasótábor „nagyoknak”
a Kamarateátrum elõadása: A Herner Ferike faterja
Évközi 16. vasárnap
Kirándulás Sopronba és Bécsbe
„kis esti zene”: a Barokk Kamarazenekar koncertje
Évközi 17. vasárnap
Évközi 18. vasárnap

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!

Színházlátogatások

Kistérségi sportnap Kartalon

APRÓhirdetések

Június 23-án, hétfõn:
Madách Színház:
József és a színes
szélesvásznú álomkabát
Jegyek: 5700,-, 4900,-, 4000,-,
1900,-, 1000,- Ft
Autóbusz indul: 17.15
Útiköltség: 900,- Ft

nak Többcélú Társulása elnöke, Kovács László által kezdeményezett eseményre a kistérség településeirõl közel 600
óvodás és iskolás érkezett.
A 3-8. osztályos tanulók versenyében az alábbi aszódi gyermekek értek el dobogós helyezést:
Kerékpáros ügyességi verseny: 2. Elter Dóra. Drogtotó:
3. Bognár Edina. Kresz totó
1.: 3. Moldován-Hováth Miklós.
Kresz totó 2.: 3. Kiss Balázs.
Célbadobás: 1. Gábor Diána.
Ugrókötél: 3. Molnár Márton.
Kilenc Pest megyei város
Aszód Város Különdíját a
egyikeként Aszód néhány alkoCsengey Gusztáv Általános Istómûvésze is bemutatkozhakola csapata vehette át.
tott azon a képzõmûvészeti tárlaton, amely június 2-án nyílt a
Duna Palotában. A Magyar Városok – Magyar Mûvészek címû, június 15-ig látogatható kiállításon a Nyitott Kapu Alapítvány szervezésében öt mûvész képviselte városunkat.

2 db üzlethelyiség (irodának is)
kiadó, akár egyben is. Aszód,
Kossuth Lajos út 71. (a Mûv.
Házzal szemben).
Tel.: 06-20-9416-533

Július 6-án, vasárnap:
Budapesti Operettszínház:
Abigél
Jegyek: 5250,-, 4750,-, 3950,- Ft

Autóbusz indul: 17.15
Útiköltség: 900,- Ft
Jelentkezni lehet:
Gyõrfi János
aszod.muvhaz@freemail.hu
Tel:06-30-816-0440
Bagyin Katalin
muvhaziklad@invitel.hu
Tel.: 28/403-387
06-20-339-6091

Május 20-án gyerekzsivajtól
volt hangos a kartali sportcsarnok, ahol „Sport, mûvészet
és rendvédelem az esélyegyenlõség jegyében” címmel játékos
vetélkedõt rendeztek. A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány részérõl
Császárné Jolika és az Aszódi
Kistérség Önkormányzatai-

Aszódi mûvészek
a Duna Palotában

2008. JÚNIUS

ELADÓ! Aszód fõútján, központi helyen tégla építésû társasház földszinti lakása. 62nmen két és fél szoba összkomfort,
alacsony rezsiköltség. Irányár:
9.800.000.-Ft.
Tel.:06-20-9217237
Eladó megkímélt 24-es
Schwinn-Csepel gyermek kerékpár Shimano váltóval,
irányár 14e Ft; ill. 20-as gyermek kerékpár, irányár: 10e Ft.
Tel.: (20) 9947-480.
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XVIII. századi filozófia
Vízszintes: 1. Egy XVIII.
sz.-i fiatal francia filozófus
gondolatának elsõ része
(zárt betû: A) 12. Nikolett
becézve 13. Óvoda rövidítve
14. Az elején kitalál! 15. Átmérõ jele 16. Szomjoltó 18. Egyiptom fõvárosa 20. -re párja 22.
Keresztül 23. Megpakol 24.
Gyümölcs 26. Pincébe 27. Láda azonos hangzói! 28. Amper
29. Arra fele! 30. Szárnyas 32.
Tévé! 34. XIII. sz.-i cseh király
37. Létezik 39. Névelõ 40. Etna
szélei! 41. Olvasni kezd! 42.
Dél-alföldi város 44. ...-dobbal
47. Duplán: dunántúli város
48. Vissza: éjfélig tart 49. Kocsonyás anyag 50. Borbála,
becézve 52. Bór 53. Ibrik darab! 55. Ki?, oroszul 57. Becézett Antal.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Nõi név 2.
Nitrogén, jód 3. Vonatkozó
névmás 4. Pengetõs hangszer
5. Egyharmad! 6. Hálóban a
labda 7. Véd 8. Sporteszköz
márka 9. Átmérõ 10. Hivatalos
papír 11. Irodalmi mûnem 17.
Batyu darab! 19. Kutya fajta
21. Nagyon kicsi 23. Ék-szer
25. Egye! 26. Megfizet 30. Magyarország rövidítve 31. Ellenérték 33. Mérõedény 35. Hízelgõ munkaerõ 36. Talp betûi,
keverve 38. Laboreszköz 39. A
gondolat folytatása (zárt
betû: V) 42. Nem megy sehova 43. Amper 45. Szintén 46.
Faék betûi, keverve! 47. Állóvíz
50. Kedves, hízelgõ szó 51.
Svájcban eredõ folyó, a Duna
mellékfolyója 54. Big Brother
56. Tarolni kezd! 58. Tóra szélek! 59. Liter 60. Hatharmad!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód,
Szabadság tér 9. – július 2ig. 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 kereskedés utalványát pedig
megfejtése:
Strihovanyecz Lászlóné
(Bethlen Gábor u. 18.) nyerte.
„Bontsa ki érette
legszebbik virágát.”
Gratulálunk!
A Galga COOP Rt. utalványát
Németh Gábor (Kossuth L.
út 42-44. I./7.), a Fáma Könyv-

A nyereményeket
postán küldjük el.

Kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

