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Csatornázás indul a ma még
Világ,
harmónia
ellátatlan városrészeken
Az érintettek négyötödének csatlakozása szükséges
Október 6-án soron kívüli ülést tartott városunk
képviselõ-testülete, ahol a
Gagamácsa gesztorságával
megvalósuló nyertes csatornaprojekt részleteirõl
döntöttek.
A Domony, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy, Kisnémedi önkormányzatával közösen tervezett beruházáshoz
szükséges saját forrást a képviselõ-testület lakossági önerõ
bevonásával kívánja biztosítani, ezért az érintett 395 aszódi
ingatlanra vonatkozóan Víziközmû Társulat, illetve egy azt
elõkészítõ testület, ún. Társulat Elõkészítõ és Szervezõ Bizottság létrehozásáról döntöttek a képviselõk. Ennek munkájában a polgármester és az
Aszódi Víziközmû Társulat

pénzügyi vezetõje, valamint az
érintett lakosság képviselõi
vesznek részt.
– A következõ évtizedre ez az
utolsó lehetõség, hogy megvalósulhasson Aszód száz százalékos csatornaellátása, mindez
környezetünk védelme és a szigorú elõírások betartása érdekében – hangsúlyozta Sztán
István polgármester. – A projekt a ma még csatornára rá
nem kötött háztartások legalább 80 %-ának csatlakozása
esetén valósulhat meg; ez azért
is fontos, mert Aszód féltucat
galgamenti település egyikeként vesz részt a remélhetõleg
sikeres fejlesztésben.
A négymilliárdos projektbõl
Aszódra 399 millió 475 ezer Ft
jut, tehát egy aszódi bekötés
megépítésének átlagos költsége elvileg több mint 1,2 millió

Ft – a lakossági hozzájárulás
ennek mindössze egyhatoda,
amit egy összegben 200 ezer
Ft-tal, illetve lakás-elõtakarékossági szerzõdés megkötésével lehet megfizetni. Utóbbi
(folytatás a 2. oldalon)

Zöld Híd Program:
épülnek a hulladékkezelõ központok
Hivatalosan is elkezdõdtek Pest és Nógrád megye legnagyobb hulladékgazdálkodási beruházása, a Zöld Híd
Program kivitelezési munkálatai. A projekt részeként
szeptember 10-én a Kerepes ökörtelek-völgyi, szeptember 11-én pedig a nógrádmarcali hulladékkezelõ központ
alapkövét helyezték el.
Az Európai Uniós elvárásoknak ill. a vonatkozó mûszaki és
jogi elõírásoknak megfelelõen
Kerepes, Ökörtelek-völgyben
2009 októberére, Nógrádmar-

Százhetven, ötven
Kettõs aszódi évforduló Petõfi szellemében
Szeptember 26-án és 27-én két ünnepségsorozat színhelye volt városunk – mindkettõ Petõfivel kapcsolatos:
az egykoron három évig Aszódon diákoskodó költõ idén
170 éve mondta el elsõ ismert versét az evangélikus templom falai között, a nevét viselõ múzeum pedig fennállásának fél évszázados jubileumát ünnepli.
Szeptember 26-án délután a
múzeum elõtt ünnepelték az
intézményt; a programokra
Aszód határain túlról is sokan
eljöttek.
– Miért fontos nekünk a múzeum? – tette fel a kérdést beve-

(18. oldal)

zetõjében Dr. Klamár Zoltán etnográfus. – Azért, mert történelmünket, a hazát mutatja be; a
nemzethez tartozás kapcsolata
rajzolódik ki, ha megtekintjük a
falai között õrzött kincseket.
(folytatás a 6. oldalon)

calon 2009 júniusára elkészülõ
hulladékkezelõ központok jelentõsen átalakítják Pest és
Nógrád megye hulladékgazdál(folytatás a 3. oldalon)
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Év végéig közel 30 milliós többletbevétel
Januártól meg kell oldani a szelektíven gyûjtött hulladék elszállítását –
Szeptember 25.
Az ülés elején Sztán István
polgármester beszámolt az elmúlt hetekben tett intézkedésekrõl és fontosabb eseményekrõl. Szólt a városban több
helyen történt rongálásokról:
vandálok a Szabadság téren
fákat törtek ki, a bölcsõde elõtt
felborították a virágtartókat,
az evangélikus templomnál pedig kettétörtek egy kandelábert. (Az ülésen Gyárfás
Zsuzsa emiatt, illetve Aszód országos szinten is jegyzett kedvezõtlen közbiztonsági statisztikái nyomán szorgalmazta a
térfigyelõ rendszer kiépítését.
Sándor János és Huszár László
ismét felajánlotta segítségét a
technikai lehetõségek és árajánlatok összegyûjtésében.)
Az is elhangzott, hogy az Infrastrukturális Hivatal elsõ körben nem támogatta a laktanya
Aszódnak adását, mire a polgármester minden iratot meg-

küldött a szaktárcának és a
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.nek.
A szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteken összegyûlt hulladékot szállító vállalkozó július 1jével, fél éves felmondási határidõvel felmondta a szerzõdést,
mert jelentõs vesztesége keletkezett a nem megfelelõ gyûjtés
miatt (néhányan rendszeresen
nagy mennyiségben nem odavaló hulladékot dobtak a fémés mûanyaggyûjtõkbe. A polgármester már egyeztetett a
szállításban érdekelt települések elsõ embereivel, a GAMESZ vezetõje pedig több helyrõl kért árajánlatot a szállításra. Megoldás egyelõre nincs, a
Gödöllõ és Kerepes között épülõ hulladéklerakó pedig várhatóan csak jövõ novembertõl
tudja fogadni Aszód és környékének hulladékát.
Elfogadták a III. negyedéves
átcsoportosításra vonatkozó
elõterjesztést, amely szerint a

város elõirányzatai 29 millió
Ft-tal növekedtek. Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ elmondta: az önkormányzat elsõsorban az iparterületek eladásából közel 30 milliós többletbevételre számíthat.
Utóbbiak értékesítését hirdetések útján szeretnék növelni.
A GAMESZ-vezetõ vásár-piacokról szóló beszámolójának
tudomásul vétele után az intézmény gépparkjának felújítása
került napirendre. Új(abb) jármûvek beszerzésére nincs lehetõség, a jelenlegiek javításával
ill. esetenként gépjármûbérléssel kell megoldani a feladatokat. Ugyancsak tudomásul vették a játszóterekrõl szóló tájékoztatót. December 31-ig minden köztéri játszóteret minõsíteni kell, a nem megfelelõeket
pedig le kell bontani. Ennek érdekében megbízták a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot és Gyárfás Zsuzsát
a játszóterek felmérésével. Az

Csatornázás indul a ma még
ellátatlan városrészeken
(folytatás az 1. oldalról)

esetben a törlesztõrészlet 100
hónap alatt havi 2.300,- Ft,
tehát a teljes hozzájárulás
230.000,- Ft, ami a beruházási
önrészen felül a társulat mûködési költségét, valamint a hitelkamatot is tartalmazza.

Városunk ma még csatornázatlan területei: Béke utca,
Béke út, Békekert, Miskolczy
köz, Dózsa György út, Mély út,
Falujárók útja, Szent Imre
utca, Baross utca, Jónásfalva,
Kossuth Lajos út, Dobó Katalin utca, József Attila utca,
Templom köz, Hatvani út, va-

lamint a vasúton túli területek.
Október végéig meghívott
szakemberek részvételével e
településrészeken lakossági fórumot tartanak; ezek idõpontjáról és helyszínérõl idõben értesítik az érintetteket.
H. Sz.

új játékok beszerzését, minõsíttetését pályázati források kihasználásával kívánják segíteni; ennek elõkészületeivel megbízták a polgármestert.
Elfogadták a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény vezetõjének beszámolóját az elõzõ tanévrõl ill. az
idei beindításáról – csakúgy,
mint a város Közoktatási Minõségirányítási programja és
az intézmények azonos célú
programjainak összhangját
vizsgáló beszámolót. Több
mint kétmillió Ft-ra pályázik
városunk a Csengey iskola és a
Városi Óvoda eszközbeszerzésének támogatására; a teljes
projekthez szükséges további
700 ezer Ft-ot saját költségvetésébõl az iskola biztosítja.
2009-tõl a cégek és vállalkozások tulajdonában lévõ beépítetlen belterületek után telekadót kell fizetni, amelynek
mértéke 100 Ft/m2. Tíz év után
emelkedett a magányszemélyek kommunális adójának
mértéke is, amely jövõre évi
4.500, 2010-tõl 6.000,- Ft lesz.
Ezen adóbevételeket ezután is
helyi közösségi célú beruházásokra, fejlesztésekre fordítják.
Néhány közterületen (Érdy
János u. vége, Papföldi u.-Õsz
u. közötti játszótér, Bethlen
Gábor u.-Vörösmarty u. sarok,
Vörösmarty u. és Falujárók
útjára torkolló szakasza, Õsz
u.-Nyár-u. keresztezõdése, Õsz
u. 58. elõtti oszlop) a közvilágítás bõvítését mondta ki a testü-

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

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

Aszód, Falujárók útja 44.
2008. OKTÓBER

3

várható az iparterületek értékesítésébõl
Felmérik néhány közterület közvilágításának fejlesztési lehetõségeit
let. Megbízták Kovács Tamás
képviselõt, hogy a mûszaki irodával közösen vizsgálja felül a
Síklaki-hegy alsó szakasza
megvilágításának lehetõségeit,
formáját; az iroda ezután kéri
be az árajánlatokat. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Folyamatosan szaporodnak
és mélyülnek a kátyúk közútjainkon. A kátyúzásra két cégtõl
érkezett árajánlat, azonban
Gyárfás Zsuzsa kiderítette: e
cégek tulajdonosa megegyezik,
így a körültekintõ döntés érdekében új árajánlatokat kérnek
be. Több közút a PEMÁK tulajdonában van, ezért megbízták
a polgármestert, hogy szólítsa
fel a Közútkezelõt útjai karbantartására. Felmérik az állami cég és a város közötti útcserék lehetõségét is, ugyanis a 3.
sz. fõút három szakasza a nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban van, a Baross
utca viszont nincs.
A konkrét javaslat kidolgozásáig elnapolták az azonos utcaneveket viselõ utak nevének
megváltoztatásáról szóló napirendet. Városunk több pontján
ember legyen a talpán, aki nem
ott élõként el tud igazodni az
utcanevek és házszámozások
között. Persze vannak kivételek – a postások, akik vezetõjük, Kvaka István képviselõ kérésére véleményezték az elõterjesztésben szereplõ utcák helyzetét. Leginkább a Síklakihegy, a Kondoros tér, valamint
a Dózsa György u. és a Miskolczi köz rendezését tartják fontosnak; ennek érdekében a polgármester egyeztet az érintett
közterületek lakóival.
A Woodring Kft. jogi képviselõjének kérésére kiegészítették
egy 2006. novemberi önkormányzati határozat adás-vételi
szerzõdés aláíróira vonatkozó
passzusát, majd elfogadták a
GAMESZ-vezetõ beszámolóját
az Aszód Fesztiválon végzett
munkálatokról. Az elszámolás
elhúzódása miatt a mûvelõdésszervezõ várhatóan a követke-

zõ ülésen számol be a rendezvény pénzügyi zárásáról.
Tíz igen, két nem szavazat és
egy tartózkodás mellett, három
hónapos felmondási idõvel
megszüntették az önkormányzat jogi képviselõjével kötött
szerzõdést. Sztán István polgármester indoklásul elmondta: egy jogi képviselet bizalmi
állás, és úgy érzi, jogában áll
megválasztani a várost képviselõ ügyvéd személyét. A testület megbízta a polgármestert,
hogy zártkörû meghívásos eljárás mellett kérjen be árajánlatokat.
Az önkormányzati bizottsági
tagok tiszteletdíj-megtakarítása elõirányzatának terhére,
300 ezer Ft értékig a városunkba látogató vendégek megajándékozására szolgáló reprezentációs kiadványok beszerzésével bízták meg a polgármestert.
Ezután döntöttek a Falujárók
útja 1. szám alatt megüresedett
önkormányzati ingatlan sorsáról: 11:2 arányban a felújításra
szoruló lakás értékesítése mellett döntöttek (a felhívást lásd
lapunk 19. oldalán). Egyhangúlag támogatták a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázat elbírálásánál a
szociális hátrány pontozását.
Tudomásul vették a képviselõk a „Szemünk fénye” címû világítás- és fûtéskorszerûsítési
programról szóló beszámolót.
A közvilágítás és az intézmények energiafogyasztási mutatóinak leghatékonyabb csökkentése érdekében 3-3, mûszaki és pénzügyi szempontból
alátámasztott árajánlatot kér
be erre szakosodott cégektõl.
A pontos számadatokkal kiegészített pénzügyi szakértõi
beszámoló beérkezéséig elnapolták a Galgamácsa gesztorságával több településen – így
Aszód eddig ellátatlan részein
is – megvalósuló csatorna-beruházással kapcsolatos napirendet. (A témáról október 6án soron kívüli ülést tartottak;
ennek összefoglalóját lapunk 12. oldalán olvashatják).

A belterületi utak pályázatának hiánypótlását egyhangúlag elfogadták a képviselõk. Az
ülés végén Gyárfás Zsuzsa észrevételezte, hogy lapunk szeptemberi számában a megvásárolható hulladékgyûjtõ zsákokról Sztán István a téma napirendre kerülése elõtt, a képviselõ-testület nevében nyilatko-

zott. Rigó Lászlóné alpolgármester egy Kossuth Lajos úti
épület homlokzati elemeinek
meglazulására figyelmeztetett,
majd a temetõ közvilágításának mielõbbi fejlesztését szorgalmazta. Koncz István meghívta képviselõ-társait a szeptember 26-27-i jubileumi ünnepségekre.

Zöld Híd Program:
épülnek a hulladékkezelõ központok
(folytatás az 1. oldalról)

-kodását. Mindkét helyszínen a
szelektív hulladékgyûjtésre
épülõ, a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelõ hulladékkezelést vezetnek be. Ennek részei többek között a gyûjtõszigetes és hulladékudvaros szelektív gyûjtés, az újrahasznosítható anyagok utóválogatása, a
mechanikai és biológiai hulladék-elõkezelés, illetve a komposztálás.
A nettó 8.177.000 euróból, lakott területektõl távol felépülõ
ökörtelek-völgyi központban
dolgozzák majd fel a térségben
szelektíven gyûjtött hulladékokat, amelyeket szétválogatnak,
lebáláznak, s onnan a hasznosító üzemekbe szállítanak. A
háztartási hulladék kezelését
nem hagyományos lerakással
oldják meg, hanem Európai
Uniós mintára mechanikai-biológiai elõkezelést alkalmaznak. Az eljárás során a beszállított kommunális hulladékokból kiválogatják a továbbhasznosításra alkalmas hulladékfajtákat – szerves anyagot és
könnyû frakciót (mûanyag, papír, kombinált csomagolóeszköz, textil és fa hulladékok) –,
amelyekbõl a tervek szerint
komposztot és villamosáramot
fognak majd elõállítani. A folyamat révén csak a maradék,
hasznosíthatatlan részek kerülnek a hulladéklerakóra.
Az éves szinten 80-90.000
tonna feldolgozási kapacitással
mûködõ létesítmény a vonzáskörzetében lévõ két gyûjtõkör-

2008. OKTÓBER

zet (Vác, Kerepes) 61 településérõl több mint 208.000 ember
számára fogja biztosítani a hulladékok újrahasznosítását és
biztonságos kezelését.

A Zöld Híd Program
A Zöld Híd Program 106 település összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi
program, amely Pest megye
észak-keleti részére, illetve
Nógrád megye nyugati részére
terjed ki. A több mint 102.000
háztartást és közel 277.000 embert érintõ beruházás célja a
régió hulladékgazdálkodási
rendszerének európai uniós
normák szerinti kialakítása.
A projektet az Európai Unió
Kohéziós Alapja 50 százalékban, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium 5 %-ban támogatja. A
fennmaradó 5 százalék önerõt
az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
www.zoldhid.hu

Polgármesteri jegyzet
Napi teendõk – önmagunkért, városunkért
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Aszód az uszodai öltözõk mielõbbi átadásában is partner kíván lenni
Az emberi kapcsolatok
egyik legnagyobb értékének vélem egymás idejének
tiszteletben tartását. Aki
idõt rabol, életet rabol. Tulajdonképpen ez a gondolat az, amely arra ösztönzött, hogy az Aszódi Tükör
havonta megjelenõ számaiban a város lakosságát –
idejének elrablása nélkül –
közvetlenül tájékoztassam.
Vegyük sorra a legjelentõsebbeket!
A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése címmel,
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett pályázat elõkészítése
megtörtént, s a pályamunkát
Aszód város – mint az intézményfenntartó társulás gesztor települése – június 23-án
benyújtotta a pályázat kiírójának. Szeptember 11-én adtuk
be a Gyermekek és fiatalok integrációs programjai címû pályázatunkat. A Kistérségi Gondozási Központ munkája 11 településre terjed ki; a tervek szerint a pályázat gazdag programlehetõségeket ígér az érintett községek és a város hátrányos helyzetben élõ fiataljai
életkörülményeinek javítására.
Sokak biztatására, s a biztatók igényeit jogosnak tartva
érintkezésbe léptem Pest Megye Közgyûlésének elnökével,
akitõl tájékoztatást kértem a
város uszodájának üzemeltetésével kapcsolatban. Az elnök úr
igyekezett megnyugtató választ adni: jelenleg a létesítmény kommunális blokkjának
elkészítéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését végzik. A munkálatok befejezése
után kérik meg az uszoda mûködéséhez szükséges engedélyeket. A megnyugtató válasz-

ra hivatkozva ígérhetem, hogy
az aszódi polgármesteri hivatal
„nem fogja az idõt rabolni”, hanem a szükséges engedélyezést
– ha annak törvényes akadálya
nem lesz – azonnal kiadja az
üzemeltetõnek. Remélem,
hogy az elnök úrtól kapott ígéret – amit a város polgárai nevében is köszönök – eljut a
megvalósulásig és végre megnyílik elõttünk az uszoda
ajtaja.
Szokatlan dologra vállalkozunk a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaival együtt. A közeli napokban,
hetekben Aszód fõutcájának
minden házába bekopogunk.
Nem hivatalos papírt kézbesítünk, nem az elmaradt adó fizetését sürgetjük. Senkit semmire utasítani nem szándékozunk, csupán azt kérjük: vegyenek részt a „Virágos városért” akcióban, s mondják el,
milyen segítséget kérnek és viszonzásul mivel járulnak hozzá, hogy elsõsorban városunk
fõutcája virágos legyen. Természetesen az akciót, vagyis a
„családlátogatásokat” folytatjuk, mert mindenkit munkára
kívánunk szólítani, hogy Aszódon kellemesebb legyen az élet
és egészségesebb, pihentetõbb,
örömtelibb a környezet.

A Penny Market üzletlánc
még mindig nem tudta megkezdeni Aszód, Kossuth Lajos
út 45-49. sz. alatti kereskedelmi
egységének építését. Kiderült,
hogy a tervezett út és parkoló
nyomvonala az OTP ingatlanát is érinti. Újabb terv született. A kapott információ szerint a beruházó a szükséges
változtatásokat nagy igyekezettel végzi, hiszen számára is
érdek, amit Aszód lakossága is
nagyon vár: legyen a városnak
egy korszerû élelmiszer-áruháza. Biztosítjuk az aszódiakat, hogy a polgármesteri hivatal soron kívül intézi az engedélyezési eljárással összefüggõ
teendõket.

karónk ér. Szegénységünk ellenére is komoly elhatározásunk, hogy változtatunk a jelenlegi helyzeten. Valószínû,
hogy sokaknak ismert a helyzet: felelõtlen fiatalok egy csoportja birtokba vette a területet, s úgy gondolják, hogy a
város szívében kedvükre randalírozhatnak, berúghatnak, s
konyakmámorban tobzódhatnak. Ha a téren „elvégezték”
dolgukat, keresnek másik helyet, ahol kárt tehetnének. És
találnak. Az újonnan épített
bölcsõde elõtt elhelyezett virágpadokat már feldöntögették.
Tudom én, hogy a fiatalok
lételeme a szórakozás. Arra kérem az ifjakat, hogy kíméletlenül nézzenek szembe önmagukkal, és találjanak maguk
számára valami értelmes dolgot. Szívesen segítek, ha úgy
gondolják, hogy segítségre van
szükségük. De ha marad a téren a mai helyzet, a város vezetése kénytelen kemény, határozott eszközökkel, intézkedésekkel megvédeni a városközpont rendjét. Az lenne szebb és
jobb, ha együtt, egymás kezét
fogva dolgoznánk egymásért és
Aszódért. Értékes feladat volna
a ma helyüket nem találó fiataloknak a tér szépítésében, építésében munkát vállalni.

Ha valaki járja hazánk településeit, egyre több helyen találkozik azzal a törekvéssel,
hogy a város határába érkezõ
idegent virágok sokasága és
valamilyen emlékmû fogadja.
Valljuk be, városunknak van
mit pótolnia! A képviselõ-testület szeptember 4-i ülésén foglalkozott Papakritos Andreas
Niké-szobrának köztéren történõ elhelyezésével. Az elképzelések szerint a mûvészi alkotás a benzinkúttal szembeni
zöld szigeten kap elhelyezést. A
látványterv szerint a jelenleg
gazos, gondozatlan terület mûvelt, virágos parkjával és szobKérem, hogy az elmondotÖrömmel szólok a képviselõ- rával hirdeti városunk polgátakhoz tegyék meg észrevétetestületnek arról az egységes rainak lokálpatriotizmusát.
leiket. Nem kell az idejüket feldöntésérõl is, amely szerint az
Azt hallottam hozzáértõ áldozni, nem kell a hivatalban
önkormányzat anyagi támogatást biztosít az alsó tagozatos szakemberektõl, de ezt mond- felkeresni, sem tollat, ceruzát
általános iskolai tanulók részé- ják a város lakói is, hogy õseink kézbe venni. Én mindig és minre a gyógytestnevelés megszer- olyan fõtérrel ajándékoztak denkor kész vagyok egy jóízû
vezéséhez. A döntéssel a gyere- meg bennünket, az utódokat, beszélgetésre.
kek mozgásigényének kielégí- amelyre minden város büszke
téséhez, egészséges életmódjuk lenne, mert alkalmas arra,
Sztán István
biztosításához kívánunk hoz- hogy egy egész város arculatát
polgármester
meghatározza, megszépítse.
zájárulni.
Igaz, a lehetõségeink jelenleg
szûkösek és nem nyújtózkodhatunk, csak addig, amíg a ta-
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Szeptemberben COOP Party-t tartottunk Aszódon,
a 610. sz. Szupermarketben. Kedves Vásárlóinkat kóstolókkal,
nyereményjátékkal vártuk; a gyerekeknek arcfestéssel,
ugrálóvárral és rajzpályázattal kedveskedtünk.
Néhány pillanatkép a Party-ról:

A COOP üzletekben folyamatos akciókkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Ízelítõ akciónkból október 15-tõl 27-ig:
189,-Ft JAR mosogató lemon 3 x 500 ml
Kristálycukor UNI 1kg
129,-Ft Persil color komp. Mosópor 2kg+10%
Knorr Alföldi gulyásleves 66g
129,-Ft Persil gold silan friss. komp. 2kg+10%
Knorr grízgombócleves 40g
Top Fruits õszibarack hám.befõtt 820g 179,-Ft Silan öblítõ aroma sensual 2 l
139,-Ft Tomi Kristály gél 1,5 l
Arany Ászok sör dob. 0,5 l
149,-Ft+ü. Tomi Kristály m.por normál komp. 2 kg
Beck’s sör üveges 0,5 l
259,-Ft O.B.Procomf. tampon normal 16+8db
Hohes C rostos narancslé 100% 1 l
119,-Ft+ü. Colgate fogkrém whitening 2 x 100 ml
Kozel sör f.üv. 0,5 l
Kékkúti Theodora ásványvíz dús PET 1,5 l 99,-Ft Flora margarin szögl.csészés 60% 250g
149,-Ft GICI Trappista sajt
Watt energiaital dob. 0,25 l
899,-Ft Kinder hûtött tejszelet 28g
Zwack Unicum 0,2 l
369,-Ft Mizo Norbi rúd natúr túródesszert 30g
Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g
399,-Ft Pick borjú párizsi
Tchibo Family õr. kávé 275g
199,-Ft Délhús Família diákcsemege
Lipton green label tea 37,5g

419,-Ft
1499,-Ft
1499,-Ft
649,-Ft
949,-Ft
949,-Ft
659,-Ft
429,-Ft
199,-Ft
1099,-Ft/kg
99,-Ft
69,-Ft
1399,-Ft/kg
1499,-Ft/kg

Használja minden vásárlás alkalmával
a kártyát, hogy minél több pontot szerezzen!

G

IGÉNYELJEN ÖN IS
ALGA TÖRZSVÁSÁRLÓI
COOP
KÁRTYÁT!
ZRT.
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Százhetven, ötven: kettõs ünnep Aszódon
Visszatekintés múzeumunk fél évszázadára - A költõ az evangélikus
(folytatás az 1. oldalról)

Megmutatja a kis hazát, a Galgamentét – azt a tárgyi környezetet, ahol otthon vagyunk.
Fontos, hogy ismerjük és fenntartsuk hagyományainkat, s ne
váljunk gyökértelenné globalizálódó világunkban.
Sztán István polgármester
az akkori városi és járási vezetõk támogatásával, sokak segítségével létrehozott közös csodáról szólt – a csodáról, amely
abban az épületben kapott helyet, ahol Petõfi Sándor, a költõóriás tanulmányait végezte.
– A kõbe vagy márványba vésett sorok valójában nem is az
elhunyt példaképnek, hanem
nekünk szólnak, hiszen nekünk
van szükségünk emlékekre –
mondta a polgármester. Kiemelte, hogy számunkra ilyen
értékmegõrzõ emlék a fennállásának félévszázados jubileumát ünneplõ múzeum. Bár a
város anyagi lehetõségei korlátozottak, mindent megtesznek a múzeum mûködési feltételeinek javításáért, fennmaradásáért.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának fõigazgatója részletes áttekintést
adott a Petõfi Múzeum történetérõl. Az elsõ mozzanat az volt,
amikor 1958. május 11-én
Krajcs Sándor járási tanácselnök megnyitotta a Galgavölgyi Napok ünnepségsorozat zárórendezvényét, az elsõ kiállítást – akkor még ideiglenesen,
mindössze két helyiségben.
Harminckét évig tartott, míg
az épület 13 lakóját sikerült kiköltöztetni az épületegyüttesbõl, és méltó körülményeket
tudtak teremteni a múzeum
számára.
– Az aszódi Petõfi Múzeumra
méltán büszke a PMMI és a
fenntartó Pest Megye Önkormányzata – mondta Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton. – Vaskos köteteket lehetne megtölteni azokkal a történésekkel,
amit a múzeumalapító Dr.
Asztalos István és felnõtté cse-

peredõ volt tanítványai, hivatalos és magánszemélyek, iparosok, múzeumbarátok fejtettek
ki azért, hogy a kölcsönkapott
helyiségekben rendezett elsõ
kiállításból megszülethessen
ez az impozáns múzeumkomplexum. A megye egyik legjelentõsebb gyûjteményét alapozták
meg ezzel.
A PMMI fõigazgatója ezután
megnyitotta a Mûhelytitkok címû kiállítást amely rendhagyó
rendezésével a modern muzeográfia elveit követi: igyekszik
aktivizálni, közelebb hozni a látogatókat a látottakhoz – így e
tárlat nemcsak oktat, de a téma
határain belül szórakoztat is.
Végezetül köszönetet mondott
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsának az ünnepi
események, valamint az ez alkalomra megjelent kötet kiadásának támogatásáért.

vezetésével. Nem véletlen, hogy
az egykori két jó szomszéd, a
négy évtizedig szolgált Detre
János ny. esperes és Dr.
Asztalos István egymás mellett
foglalt helyet a pódiumon.
– Jelentõs mérföldkõhöz érkeztünk ezzel az évfordulóval,
az ünnepségsorozattal és a múzeum ötven évének legfontosabb eseményeit megörökítõ
tanulmánykötettel – mondta
bevezetõjében Dr. KálnokiGyöngyössy Márton. – Ezek az
évfordulók egy kicsit szebbé
teszik hétköznapjainkat, a beszélgetés résztvevõi élményszerû visszaemlékezéseikkel új
információkhoz juttatnak bennünket.
Dr. Asztalos István kiemelte:
Aszódon és a Galgamentén azelõtt nem voltak múzeumok,
így az intézmény megalapításában közremûködõk lényegében „a semmire” építettek. Az

sok helyszínén. A település és
annak élén személy szerint is
igyekezett mindenben támogatni a múzeumot.
Horváth Lajos, az Országgyûlés Levéltárának nyugalmazott vezetõje arról szólt,
amikor a 70-es évek végén beszélgetéseik során Asztalos
István felvetette: össze kellene
gyûjteni, feldolgozni és közzétenni a Galgamente településeinek írásos emlékeit. Volt mibõl dolgozni: a folyó két partján
az idõk folyamán huszonötharminc település létezett,
amelyekrõl korabeli dokumentumok és pecsétek is árulkodtak.
– Kissé meghökkentem, amikor megtudtam, hogy a múzeum mellett fogok lakni – mondta Detre János ny. esperes.
Hamar megszokta és megszerette az új környezetet. Két érdekességet is említett: oly kor-

A kiállítás megtekintése
után az Aszódi Evangélikus
Gyülekezet nagytermében kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a program. Az Aszódi
Evangélikus Egyházközség két
idõszaki kiállítással készült az
ünnepi alkalomra: a bejáratnál
bibliakiállítás, a teremben
Ladócsy László festõmûvész óés újszövetségi témájú, nonfiguratív ikonfeldolgozásokat és
bibliai jeleneteket bemutató
tárlata fogadta a vendégeket.
Elsõként a házigazda Lõrincz
Csaba evangélikus lelkész köszöntötte a résztvevõket.
Hangsúlyozta, hogy az itt szolgált lelkészek mindig jó viszonyban voltak a szomszédban mûködõ Petõfi Múzeum

elsõ idõszak azért is nehéz volt,
hiszen az épületegyüttesben
sokáig családok laktak, egy részében a kisegítõ tagozat osztályterme, a galéria épületében
katonai raktár mûködött.
Dr. Kalicz Nándor régész felidézte: a papi földeken talált
neolitikus jellegû leletek hallatán rögvest leutazott Aszódra.
Legnagyobb meglepetésére
Asztalos István olyan, az ún.
„lengyeli-kultúrára” emlékeztetõ leletanyagot mutatott
neki, ami az akkori kutatások
szerint csak a Dél-Dunántúlon
fordulhatott elõ. Bagyin József
volt tanácselnök, majd polgármester felidézte gyermekkori
emlékeit: Asztalos István diákjaként többször járt az ásatá-

ban éltek, amikor sokan a lelkészi pályát választó fiatalemberre is „kövületként” tekintettek. A múzeumhoz egy idõben
ennél komolyabb, testközelibb
kapcsolat is kötötte, hiszen a
parókia felújítása idején fél évig
a múzeum épületében élt családjával.
Pálos Frigyes hatvani prépost elmondta: 1978-ben történt kinevezése óta kötõdik az
aszódi múzeumhoz. A szószékrõl már az elsõ alkalommal feltûnt neki egy fekete körgallért
viselõ férfi. Addig egyedül õ viselt ilyet Hatvanban, meg kellett hát tudnia, ki a másik – Dr.
Asztalos István volt az. E szokatlan ismeretség révén került
közelebbi kapcsolatba az aszó-
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Petõfi Sándor szellemében
templom falai közt mondta el elsõ fennmaradt versét
diakkal, akik lelkesedése mindvégig izgatta õt. A prépost atya
ezután felidézte a hévízgyörki
Árpád-kori templom felújításának körülményeit.
– Az ideologikusan kisajátított Petõfi-kép mögötti valóságos képet a helyi Petõfi-kutatások tartották meg. E generáció
egyik legjelesebb tagja Dr. Asztalos István, akitõl igen sokat
tanultam – mondta Dr. Kerényi
Ferenc akadémikus, Petõfi-kutató. Sajnos mára erõsen beszûkültek a kutatási lehetõségek. A résztvevõk közül egyedüliként nem rejtette véka alá
az intézmény visszaminõsítése
miatti ellenérzését:
– A „múzeum” szót a világ
minden nyelvén megértik.
Tessék nekem lefordítani valamely nyelvre azt, hogy „muzeális értékû gyûjtemény és
kiállítóterem”...
Korkes Zsuzsa néprajzkutató a múzeumban uralkodó baráti alkotólégkörre, a kiállítások, konferenciák elõkészítésérõl emlékezett meg. A hegyvidék és az Alföld találkozásánál
elterülõ kutatóterület sajátosságairól szólt az Aszódon másfél évtizedet eltöltött Dr. Kulcsár Valéria régész, aki szimbolikus jelentõségûnek tekinti,
hogy a múzeum épp egyidõs
vele. Arra is rámutatott, hogy a
politikai akarat és egy lelkes fiatal történelemtanár akarata
szerencsés pillanatban találkozott ahhoz, hogy e sajátosságokat intézményi háttérrel fedezzék fel és tegyék közkinccsé.

A múzeum alapítója zárszavában kiemelte: mindig arra
törekedett, hogy munkatársaival megfelelõ szakmai körülmények között, ugyanakkor
családias hangulatban végezzék munkájukat. Az ott dolgozók közül sokan második otthonuknak tekintették a múzeumot, ami jótékony hatással
bírt az ott folyó munkára.
Ezután Dr. Klamár Zoltán
etnográfus bemutatta az Ötven
éves a Petõfi Múzeum címû kötetet (a könyvajánlót novemberi számunkban olvashatják),
majd fogadás zárta a rendezvényt.
*
Másnap délelõtt (huszonkét
év után ismét) városunk adott
otthont a Petõfi-emlékhelyek
Nemzetközi Találkozójának. A
Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium fõépületében kiállítás keretében mutatták be a
hat évtizede létrejött állami középiskola fontosabb eseményeit. A középiskola udvarán álló
Petõfi-szobornál Homoki
Gábor tanár, a Országos Petõfi
Társaság Aszódi Szervezetének elnöke, Sztán István polgármester és Csobán Attila, a
gimnázium igazgatója köszöntötte a határainkon innen és
túlról érkezett vendégeket,
akik megkoszorúzták a költõ
emlékmûvét.
A Petõfi Múzeum elõtt
Asztalos Tamás kulturális
szervezõ köszöntötte a megjelenteket, akik itt is az emléke-

zés koszorúival és virágaival
halmozták el az egykori középiskola homlokzatát. A kiállítások megtekintése után a program az evangélikus templomnál folytatódott, ahol 1838-ban
Petõfi Sándor elszavalta elsõ
ismert versét, a gimnáziumi
vizsgafeladat nyomán született
Búcsúzást. A találkozó résztvevõi a templom falán emléktáblát avattak, amelyet Rigó Lászlóné alpolgármester felajánlásával a Petõfi Társaság helyi
szervezete készíttetett el. A
templomban Dr. Asztalos István felidézte a költemény születésének körülményeit, Dr.
Kerényi Ferenc pedig a Petõfikutatás aktuális helyzetével ismertette meg a jelenlévõket.
A rendezvény az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma elõtt folytatódott. Dr. Roncz
Béla igazgató köszöntötte a
résztvevõket, akik megkoszorúzták az épület bejáratánál

néhány éve felállított (s korábban a laktanyát ékesítõ) Petõfiszobrot. Valamennyi résztvevõ
helytörténeti kiadványokat és
városunkat bemutató DVD-t
rejtõ ajándékcsomagot vehetett át. A találkozó ebéddel, a
középiskola megtekintésével és
az Országos Petõfi Társaság
taggyûlésével folytatódott.
Hídi Szilveszter

Köszönet!
Alig akad magyar író, költõ, akirõl oly sokat és oly sokféleképpen írt és beszélt volna az utókor, mint Petõfi Sándorról. Elképzelték árvalányhajas népdalköltõnek, borongó, derûs poétának,
lánglelkû, lázadó fiatal világforradalmárnak, mint azt a Petõfi ’73
címû filmben is láthatjuk, vagy éppenséggel az ország egyszerû,
gyalogos vándorának.
De nekünk – aszódiaknak és pápaiaknak – a gyermek, a serdülõ, a diák Petõfi jut eszünkbe. Õ köt bennünket egybe: Aszódon
eszmélt, kezdett „verseket csinálni” a gyermek poéta – Pápán
vált igazán költõvé, itt írta az elsõ nyomtatásban megjelentett
verset, és nem utolsó sorban itt „született Petõfiként”...
Igazán megható és lélekemelõ volt távol „szûkebb pátriánktól”, Pápától Aszódon végigzarándokolni azokat a helyeket, ahol
Õ járt. A szeptember végi nemzetközi Petõfi-emlékhelyi találkozón az aszódiak kivételes szeretetükrõl, lokálpatriotizmusukról
adtak számot. Bölcs dolog volt a nagy múltú Országos Petõfi Sándor Társaságnak, az aszódi városvezetésnek, Sztán István polgármester úrnak, az iskoláknak, a múzeumnak, a helyi egyházaknak, a helytörténészeknek Aszódot választaniuk 2008-ban
ennek a rangos találkozó helyszínéül. Hálás szívvel köszönjük
szépen a vendéglátást! Csak elismerni, és további lankadatlan jó
kedvet, energiát tudunk kívánni! Õrizzék szeretettel, becsülettel
gazdag „kincseiket”, építészeti-szellemi örökségüket, adják
tovább nemes hagyományaikat, „aszódiságukat” jövõjük
zálogának, a magyar ifjúságnak!
Tisztelettel:
az Országos Petõfi Sándor Társaság pápai kollektív szervezete,
a Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület nevében:
Kerecsényi Zoltán elnök
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Tisztelet az elõdöknek, történelmi
Sikerek és kudarcok egyaránt övezték Dr. Asztalos István,
Augusztus 20-án városunk önkormányzata az Aszód
Város Díszpolgára címet adományozta Dr. Asztalos
István nyugalmazott múzeumigazgatónak. E kitüntetés
méltó elismerése – s remélhetõleg korántsem lezárása –
egy munkával eltöltött, sikereket és olykor kudarcokat
hozó, termékeny életpályának, amelynek egyik legnagyobb eredménye a fél évszázada megalapított Petõfi
Múzeum.
– Keserves, nehéz és szép pillanatokban egyaránt volt
részem aszódi éveim során –
emlékezett vissza a kezdetekre
Dr. Asztalos István. – Nem tartom magam különösebben tehetségesnek, de van némi szervezõkészségem, empatikus és
kapcsolatteremtõ képességem.
Nem voltam semmilyen pártnak tagja, mégis: munkám során tanácselnökökkel, párttitkárokkal és egyházi méltóságokkal egyaránt megtaláltam a
közös hangot. Számos „régi”
emberrel (aszódi és galgamenti
pedagógusokkal, például a turai Kovács László kántortanítóval, Kossuth-díjas népmûvelõvel) kerültem kapcsolatba,
akik példamutatással szolgáltak számomra.
–Sokáig elsõsorban pedagógusként dolgozott Aszódon, egy idõ után mégis
elkerült e pályáról...
– Szenvedélyesen szerettem
pedagógiai munkámat, de bizonyos ideológiai konfliktusok és
egészségügyi okokból véglegesen ott kellett hagynom a pályát. Új kihívást jelentett számomra a múzeum, ahol 1958tól 2005-ig dolgoztam fél-, majd
fõállásban, késõbb nyugdíjasként.
Munkatársaimmal igyekeztünk minél jobban helytállni; a
szervezõ- és gyûjtõmunka nem
mindig volt tökéletes, de enélkül ma talán nem fogadna látogatókat a hat falumúzeum, s
nem létezne az aszódi gyûjtemény – hetvenötezer régészeti
tárgy, több mint tizenkétezer
néprajzi tárgy, hétezer darabos
történeti gyûjtemény, tizenkétezer kötetes, igazi ritkaságokat
is tartalmazó könyvtár, több
tízezer fotó és dokumentum...

– ...s mindez nevezetes
környezetben tekinthetõ
meg...
– Igen, a Petõfi Múzeum a
magyar oktatásügy legendás
épületében áll. Az akkori evan-

sában a gimnázium tanévzáró
vizsgáján (examen) a templom
falai közt mondta el Búcsúzás
címû költeményét, ami az elsõ
ismert verseként vonult be a
köztudatba. Mindez arra ösztönzött, hogy felkutassam a
költõ aszódi éveinek fennmaradt eseményeit, amit egy monográfiában rögzítettem. Örömömre szolgálna, ha az aszódi
iskolák diákjai alaposabban
megismerkedhetnének az abban foglaltakkal, akár tanórai
keretek közt is.

Dr. Kalicz Nándorral az aszódi ásatások egyikén

Avar sírlelet bemutatóján Dányban, 1978-ban

gélikus gimnázium a Podmaniczkyak szándékai szerint létrejött iskola volt, 1728 óta mûködött középfokú oktatási intézményként. Petõfi – azaz akkor még Petrovics Sándor –
három évig itt tanult, s itt kezdett verseket írni. 1838 júniu-

Dr. Asztalos István a hatvanas évek közepén tevékenyen
részt vett a Rákóczi utcai
„kettes iskola” létrehozásában.
Az épületben akkoriban 400
diák tanult; a 22 fõs tantestület
kiváló pedagógusokból állt,
akiknek több mint fele késõbb
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más oktatási intézmények élén
is megállta a helyét. Az elért
sikerek további ötletek megvalósítására ösztönözték (elsõsorban a kultúra és az oktatás területén), ám nem mindig talált
partnerre a település vezetésében; elõfordult, hogy frissen
megszületett tanulmánykötetét támogatók híján saját költségén adta ki. A kudarcok mégsem tántorították el a folytatástól, újra és újra belevetette
magát a munkába. Több mint
ötven kötetet jegyez egyedül
illetve társszerzõként, neves
szakemberek közremûködésével. Egyik legnagyobb munkája az Aszód múltját feldolgozó Kisváros a Galga mentén
vagy a kétkötetes Tura története monográfia.
– A múzeumban minden
tárgyhoz egy-egy emlék, sikerélmény fûzi. Melyik a
legemlékezetesebb?
– Három ilyet is említhetek.
Már Vas Mór téglagyárában is
találtak régi eredetû cserepeket, de nem figyeltek fel azok
jelentõségére. A hatvanas években a papi földeken az eke nyomán újabb leletek bukkantak
elõ, amelyeket bevittem Dr.
Kalicz Nándor régésznek a
Magyar Nemzeti Múzeumba.
Nem sokkal késõbb sorozatban
tizenhárom ásatást végeztek a
környéken, a gazdag lelõhely
tanulmányozására Földünk
számos pontjáról érkeztek
szakemberek. Aszód a régészet
egyik jelentõs lelõhelyeként ekkor vált világszerte ismertté.
A másik sikerélményem,
hogy sikerült megmenteni a
Galgamente gazdag néprajzi
anyagát, így számos népi alkotó keze munkáját: például
Vankóné Dudás Julóét, a turai
hímzõasszonyokét, Oszoli
József, Reitmayer Jószef és
Kollár Pál fafaragókét – olyan
munkákat, amelyek ma már
nem vagy igen nehezen gyûjthetõk. A harmadik pedig természetesen az aszódi Petõfikultusz életben tartása. Petõfit
az összes rendszer felhasználta
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értékek tárháza az utódoknak
Aszód Város Díszpolgárának eddigi életútját
ciójával Petõfi és Aszód kapcsolatrendszerét sikerült új lökéssel megújítani. Emellett
tisztelettel adózom két elõdömnek: Csengey Gusztáv gimnáziumigazgatónak és Osváth
Gedeonnak, aki elõször foglalta
össze egy füzetben Petõfi
aszódi éveit.
Dr. Asztalos István szülei
egyszerû iparosemberek voltak, emiatt a II. Világháborút
követõ években tanulmányai
során évfolyamelsõsége ellenére is hátrányok érték õt. A
A Petõfi-emlékhelyek
Nemzetközi Találkozóján, munkájához is nyugodt hátteret biztosító családi kötelékek
az aszódi evangélikus
bõkezûen kárpótolták az eltemplomban
szenvedett sérelmekért: feleséideológiájához, de 1956 után gével több mint ötven éve élnek
háttérbe szorították. Egykori ta- boldog házasságban, egyetlen
nára, Koren István rehabilitá- fia pedig követi példáját, s jól

A nemzeti
gyásznapon...

felkészült szakemberként képes tovább vinni, a kor elvárásainak megfelelõen fejleszteni
a Petõfi Múzeumot, melynek
gyûjteménye Pest megyében
egyedülállóan teljesen digitalizált. (Az alapító emiatt is megdöbbenéssel fogadta, hogy a
megyei fenntartók muzeális
gyûjteménnyé és kiállítóhellyé
minõsítették le az intézményt.)
– A mai világ idegen számomra, mert egyre kevésbé
számít az erkölcs, viszont elterjedt az „amit nem tilt a törvény, azt szabad”-elv – mondta
búcsúzóul. – Az apámtól tanult
tisztességet és az anyámtól
örökölt vallásosságot igyekeztem mindvégig megõrizni, s
munkám során is ehhez tartottam magam.
H. Sz.

Amikor a nagy
õszi ragyogásban
örökre októbert írunk...
S talán örökre kedd van
és a boldogságtól
könnyezünk sírunk!
*
Himnuszol
és szózatol
könnyezve énekel
sok boldog ifjú ember
esküszik az esküszünk-kel
verseket röptet föl magasra
ahol a magyarok Istene lakik

...méltó megemlékezés színhelye volt a
Csengey Gusztáv Általános Iskola tornacsarnoka. A negyedik osztályosok Baloghné Tamás Ildikó és Garamvölgyiné Kiss
Zsuzsa vezetésével ünnepi mûsorban emlékeztek meg az aradi tizenhárom vértanúról és a szabadságharc leverését követõ megtorlás többi áldozatáról. A mûsort az iskolában megtartott intézményvezetõi értekezlet résztvevõi is megtekintették.
Hídi Szilveszter felvételei

frissen kibomló zászlók
lengõ hajába kapaszkodik
és senki sem beszél halálról
pedig már morajló
fegyverzaj hallatszik át
a Duna túlpartjáról…
*
És mennyi régtõl várt varázs-szó
szabadság igazság… béke
és a másik serpenyõben
önkény… zsarnokság sötétje
aminek most már végre vége!
Szavakon túli szókkal:
fénnyel íródik lelkünk egére.
(Nagy Gáspár: 1956 fénylõ arcai – részletek)
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Pesttõl
Aszódig
A fõvárosi születésû Asztalos István 1955-ben pedagógusként került Aszódra. 1958ban tanári munkája mellett
megbízták a Petõfi Múzeum
megszervezésével. 1962-ben
felkérték a bagi iskola igazgatására; 1964-tõl ismét Aszódon tanított. 1965-ben a 2. számú Általános Iskola alapítója,
majd tíz éven át igazgatója
volt. Tanári-igazgatói munkája mellett a Petõfi Múzeum
gyûjtõ-, megõrzõ- és kutatómunkáját irányította, 1975-tõl
az intézmény fõállású igazgatójaként. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerezte meg második diplomáját,
késõbb a bölcsészdoktori tudományos fokozatot.
Sokrétû tevékenységével
megalapozta a múzeum régészeti, néprajzi, helytörténeti
és Petõfi-gyûjteményét, megindította a Múzeumi Füzetek
címû tudományos ismeretterjesztõ, valamint a Galga Menti Mûhely címû periodikákat.
Számos tanulmányt, önálló és
többszerzõs kötetet írt, így pl.
Aszód, Tura, Iklad, Domony,
Vácszentlászló, valamint az
ikladi családok történetét;
Petõfivel, illetve az aszódi gimnáziummal kapcsolatban
több kötete látott napvilágot.
Irányításával valósultak meg
a vidék falumúzeumai: a dányi, a versegi, a zsámboki, az
ikladi, a turai, valamint a galgamácsai Vankóné Dudás Juli
Emlékház és a Brandtner Pál
Emlékszoba.
Tanári és múzeumi munkájáért több megyei ill. országos
elismerésben részesült, 1999ben átvehette a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést.
(életútjának
2008. augusztus 20-án
elhangzott méltatása
alapján)
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Végsõ búcsút vettek Furfangos betörõk,
Kovács Lászlótól
oktalan vandálok

Szeptember 23-án a kartali
temetõben több ezren kísérték
utolsó útjára a negyvenéves korában elhunyt Kovács László

Ezúttal két hónap bûnügyeirõl és baleseteirõl számolunk
be. A GAMESZ udvarában álló
autóból egy este gázolajat tulajdonítottak el, s ugyanez történt
a szeméttelepen és a GAVIT telepén is: elõbbinél három munkagép üzemanyag-tartályát
csapolták meg, utóbbinál
„csak” egyét, de abból 250 liter
gázolaj tûnt el.
A Pesti úton egy engedély
nélkül árusító csoporthoz tartozó kiskorú kilopta egy aszszony táskájából a pénztárcát.
Az eset épp a rendõrõrs elõtt
történt, a sértett hívására kiérkezõ rendõrök elkapták az ifjú
elkövetõt. (Néhány nap múlva
ugyanezt a csapatot Ikladon
jelentették fel engedély nélküli
árusításért.) Az egyik üzletházból is bejelentettek egy táskalopást, a tettes egyelõre nem kesult a Társulás képviseletére.
A Társulás elnökének meg- rült rendõrkézre.
választására a kartali idõközi
Ismét fémlopás történt a tepolgármester-választás után
metõben: az egyik sír díszes
kerül sor.
A Társulási Tanács ülései- fémkerítését vitték el ismeretrõl, a kistérségben zajló aktu- lenek. (A rokonok által ritkán
ális eseményekrõl és pályázati látogatott síremlékek sérelmélehetõségekrõl bõvebben az re gyaníthatóan több hasonlór
Aszódi Kistérség Önkormány- bûneset is történt.) Újrahaszzatainak Többcélú Társulása nosítás a köbön: a MÉH-telep
kerítését kivágva alumínium
honlapján olvashatnak:
huzalokkal távoztak a tettesek.
www.aszodikisterseg.hu Még mindig volt mit elvinni a
szeméttelep õrbódéjából: a vasRuszkai Anna kályha ezentúl másutt ontja a
kistérségi referens meleget télvíz idején...

polgármestert, az Aszódi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulási Tanácsának elnökét. A nagyközséget hat, a
kistérségi társulást két éve irányító politikust szeptember 14én Kínában érte a halál, ahová
hónapok óta tartó súlyos betegsége miatt gyógykezelésre utazott. Az elhunytat Lukács
József kartali plébános, Szõke
Istvánné alpolgármester, valamint Dr. Basa Antal, a Társulási Tanács elnökhelyettese
búcsúztatta.
Emlékét kegyelettel
megõrizzük.

A Társulás Tanácsa

szeptember 24-i ülésérõl
Szeptember 24-én soron kívüli ülést tartott az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa.
Az ülés kezdetén a társult önkormányzatok polgármesterei
egyperces tiszteletadással
emlékeztek Kovács Lászlóra, a
Társulás elhunyt elnökére.
A Társulási megállapodásban és az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelõen a Társulás új
elnökének megválasztásáig az
elnöki feladatokat teljes jogkörrel Dr. Basa Antal általános elnökhelyettes látja el, akadályoztatása esetén pedig Szendrei Ferenc elnökhelyettes jogo-

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett feleségem, édesanyánk,

Tolmácsi Miklósné
temetésén részt vettek,
osztoztak fájdalmunkban és
sírjára virágot helyeztek.
Férje és gyermekei

Bejelentkezés:
(28) 401-966
06-20-575-5809
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A Falujárók útján és a Kossuth Lajos úton is hengerzártöréssel jutottak az érintett lakásokba a betörõk, és aranyékszerekkel, illetve 265 ezer Ft értékû egyéb zsákmánnyal távoztak. Szemlátomást megküzdött az elkövetõ azzal a három kerékpárral, amit a vasútállomásról próbált egy füst alatt
eltolni: igyekezetét a rendõrjárõr is látta, és feltartóztatta
az illetõt.
Oktalan rongálásból több is
volt a városban: a Szabadság
téren és a bölcsõde elõtt facsemeték illetve virágok, az evangélikus templomnál a kandeláberek egyike lett vandálok áldozata.
*
Két hónap alatt három közlekedési balesetrõl tanúskodott
a szolgálati napló – mindhárom
külterületen történt. Aszód és
Hatvan között egy hölgy nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket szerzett, amikor autójával
árokba borult. A Csintoványi
csárda közelében két vaddisznó okozott anyagi káros balesetet – a veszélyre figyelmeztetõ
közlekedési táblák láttán azért
is érdemes lassítani, mert az
ezek hatálya alatt okozott vadkárok miatt az illetékes vadásztársaság kárigénnyel léphet fel.
*
Csatornatisztító (ál)munkások jelentek meg Aszódon, akik
egy, a GAMESZ-szal kötött
(nem létezõ) megállapodásra
és a csatorna évek óta tisztítatlan állapotára hivatkozva megbízási szerzõdéseket írattak
alá, majd némi munkavégzést
követõen több tízezer Ft-ról
szóló számlát nyújtottak be. (A
múltkor az egyik cég telephelyérõl tucatnyi munkást kellett
elvezettetni, mert valósággal
megszállták a területet.) Az
esetek miatt több sértett feljelentést latolgat.
H. Sz.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Az októberi Világtakarékossági Hónap alkalmából, október 20-a és október 31-e
között akciós Takarékszelvény váltható Takarékszövetkezetünknél az alábbi
magasabb kamattal:
Jelen hirdetés nem teljeskörû,
nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.

További részletekért keressék fel
Kirendeltségeinket, Kollégáink készséggel
állnak az Önök rendelkezésére.

Köszönjük megtisztelõ bizalmukat!
Tura, 2008. szeptember 29.

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

AKCIÓ! Készüljön fel a télre! fagyálló, szélvédõmosó, hidegindító, jégoldó stb.!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Akkumulátorok
Hidraulika
munkahengerek,
sebváltók,
motorok
fejújítása
garanciával!
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
web: www.zo-la.hu
Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677

Számítógép szerelést,
programtelepítést, vírusirtást,
tanácsadást vállalok
Aszódon és környékén, hétvégén is.

Tel.: 06-30-333-9201

a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága
2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013

Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

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

Példa-kép
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Kitartás, elkötelezettség és alázat
Az aszódi Szabó Richárd a bécsi Operaház hivatásos balettmûvésze lett
Büszkén írom le: Aszód városnak újabb országos és
Európa-hírû szülötte van Szabó Richárd diplomás balettmûvész személyében. Hírét nemcsak kiemelkedõ
tánctudása, de a bécsi operaház hivatásos balettmûvész
táncosává történt kinevezése is fémjelzi. Ám míg eddig
eljutott, igencsak rögös utat járt be. Errõl az életútról
beszélgettünk aszódi otthonában.
– Szüleimet igen korán elveszítettem. Nagymama támogatott ezután mindenben, mint
most is. Molnár Csaba aszódi
tánctanár-pedagógus ismerte
fel bennem az addig rejtett tehetséget. Bíztatására íratott be
nagymamám a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolába. A 9 éves
képzés ideje alatt tudat alatt
teljesítettem azt, amit tanáraim elvártak tõlem, mígnem 16
éves koromban hirtelen rádöbbentem arra, mit is csinálok tulajdonképpen. A mindennapi

elméleti tanórák után 8 órai kemény gyakorlás következett.
Sajnos nem voltak mögöttem
szüleim, kikre támaszkodhattam volna érzelmileg, így egyedül álltam neki a napi feladatoknak. Ezt látva és érzékelve
karolt fel Forgách József mesterem, második apám.
2003-ban kirobbanó siker
lett a kitartó küzdelmeim és tehetségem eredménye: beválogattak egy nemzetközi balettversenyre, ahol 10 ország 70
táncosával kellett „megmér-

kõznöm” a népszerû Hattyúk
Tava címû balett férfi szóló szerepében. Tulajdonképpen ekkor figyeltek rám itthon és külföldön is egyaránt. Az elért siker miatt még jobban koncentrálnom kellett a mozgásom
rendezettségére, a speciális figurák kidolgozására, és nem
utolsó sorban a kivitelezésére.
Csak példaként említem meg,
hogy minden egyes mozdulatot
több százszor elgyakorlok,
hogy az tökéletes legyen.
A hivatását szeretõ baletttáncosnak igen nagy kitartásra, elkötelezettségre, mestere
iránti tiszteletre és a tudása,
valamint a tehetsége által elért
eredmények iránti alázatra
van szüksége. Ezeknek az erényeknek a birtokában dolgozom, ameddig bírom. Nem

Egy kis nyelvelés
Barangolás a mértékegységek világában
A mai ember számára teljesen természetes, hogy a mindennapi életben milliméterrel,
centiméterrel, méterrel, négyzetméterrel, kilométerrel és
ehhez hasonló mértékegységekkel számolunk. Sokakban
fel sem merül, hogy nem is kell
nagyon visszamenni az idõben
ahhoz, hogy más mértékegységekre bukkanjunk – akár a magyar, akár más népek mértékegységeinek rendszerében.
Néhai Markos József színészünk, akit a nagyközönség
Alfonso néven ismert, kitûnõ
paródiákat készített különbözõ
világirodalmi alkotásokból,
többek között Csehov Ványa
bácsi c. drámájából. A paródia
egyik jelenetében elhangzik,
hogy a városba készülõ ifjú
hölgy visszafelé jövet hozzon
két pud túrót. S amint kiderül,
hogy nem jön vissza, a „megbízó” csalódottan megjegyzi:
„Akkor ne hozzál!”Kérdéses,
hogy egy vidéki nemesi birtokra miért kell máshonnan túrót
hozni, s rögtön utána felmerül

bennünk a kérdés: mi és menynyi is valójában a pud?
Sejthetõ a szövegösszefüggésbõl, hogy súlymértékrõl van
szó. De vajon mai mértékegységben kifejezve mennyi lehet?
Ha ezt is tudjuk, akkor „szól”
igazán a szöveg, ugyanis egy
pud 16,38 kg. Ha nincs túró,
nem baj, de ha van, akkor legyen bõven!
Egy másik Csehov-mûben –
ez már nem paródia – arról olvashatunk, hogy egy mozdulatlanságáról nevezetes vidéki
kisváros kétszáz versztára van
a legközelebbi vasútállomástól.
Ha nem nézünk utána, hogy
méterben kifejezve milyen távolságot jelent egy verszta, fogalmunk sem lehet arról, hogy
a szóban forgó kisvárosba milyen nehezen juthatnak el az új
hírek abban a korban, amikor
már jelentõs vasútépítés történt. Egy verszta (régiesebb formájában: verszt) 1066,8 m, tehát valamivel több, mint egy kilométer. S hogy nagyjából fogalmunk legyen róla, milyen

messze is van a legközelebbi
vasútállomás, próbáljuk elképzelni, hogyan tennénk meg
Aszódról egy Hatvan-Jászberény-Cegléd-Kecskemét-Kiskunfélegyháza útvonalon Szegedig tartó utat szekéren.
S akkor még nem beszéltünk
az ismertebb, de ma már nem
használatos mértékegységekrõl, mint mérföldrõl (angol
mérföld: 1609 m; tengeri mérföld: 1852 m; magyar mérföld:
8354 m), csomóról ( a hajók haladási sebességét mérik vele, s
az egy csomónyi sebesség egy
óra alatt egy mérföldnyi megtett utat jelent) stb.
De nem is kell ilyen messzire
mennünk! Magyar irodalmi alkotásokban is olvashatunk fél
font szappanról (Móricz Zsigmond: Hét krajcár), de gyerekkori emlékeimbõl is feldereng
idõs emberek szóhasználatából
a fertály óra, a verdong (eredetileg verdung) cukor kifejezés.
A fél font szappan kb. negyed
kilogrammnak felel meg, a fertály óra negyedórát jelent, s ver-
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adom fel, hogy nagyszerû és
boldog ember legyek a balettteremben, a színpadon, a hétköznapi és a magánéletemben
egyaránt.
Lejegyezte: AKI
dong cukor is negyedkilónyi
mennyiséget jelöl, bár korábban – fordítási hiba miatt – eredetileg valaminek az egyötödét
azonosították vele.
De ma már a területszámítás
is más, mint korábban volt.
Egészen a közelmúltig az építési telkek méretét négyszögölben határozták meg. Ma már
ezt is négyzetméterben jelölik.
S hogy mennyi egy négyszögöl?
A mai gyerek már nem is tudja!
Pedig egyszerû: egy olyan területtel azonos területrész, amely
négyszög alakú és minden oldala egy öl, illetve egy ilyen
nagyságú területnek megfelelõ
telekrész! S hogy mennyi egy
öl? Erre vonatkozólag eltérõ
adatokat találunk. Hosszmértékként általában 1,8 m (vagyis
hat láb!), de találtam már olyan
adatot is, amely 1896 mm-ben
határozza meg ezt a mértékegységet.
S akkor még nem esett szó a
pintrõl, az akóról, az iccérõl és
társairól. Mind-mind ezernyi
rejtelem, s néha éppen az okoz
gondot, hogy a különbözõ mértékegységek átváltása nem is
olyan könnyû, mint gondolnánk!
-g -l
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ASZÓDI KERTÉSZET
(régi VOLÁN-telep)
KUTYA-MACSKAELEDEL
TÁPOK
KONZERVEK
német kõ 2.100,- Ft+ÁFA
TÉSZTÁK
keszthelyi homokkõ
SZALÁMIK
--- o --2.200,- Ft+ÁFA
KERTI TÖRPÉK
horvát kõ 2.350,- Ft+ÁFA
ÁLLATFIGURÁK
tipegõk
SZOBROK
sziklakerti és görgeteg
OSZLOPOK
kövek, murvák

FAL- ÉS
PADLÓBURKOLÓK

20% ÕSZI
KEDVEZMÉNNYEL

--- o ---

selyemvirágok
kerámia és mûanyag
cserepek

GyümölcsfáK
október 20-a után
érkeznek!
alma, körte, cseresznye,
meggy, õszi, kajszi, birs,
szilva, naspolya, dió.
krizantémok
többféle színben, méretben,
vágott és cserepes is!
rózsák (bokor, futó, park)
smaragd tuják 850,- Ft
sövény boróka 690,- Ft

Nyitvatartás: H-P: 9.00-19.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
Tel.: 28/500-100 Mobil: 06-30-33-27-947

A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium Baráti Egyesületének felhívása
Tisztelt és Kedves Olvasó!
A minap volt iskolatársainkkal beszélgettünk arról: talán
sokan nem is tudják azt, hogy
1989 májusában megalakult a
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium Baráti Egyesülete.
Ahogy múlik az idõ, idõsödik
az ember, egyre több szép emlék jut eszünkbe. Hihetetlen,
hogy „akkor” mennyi „nem
igazán jó dolog” történt, most
pedig inkább csak a szép, a vidám, a kedves események jutnak eszünkbe, huncut mosolyt,
esetleg nevetést csalva arcunkra. Jó beszélgetni, egymást újból megtalálni, és persze ha
kell, egy kicsit segíteni is. Hál’
Istennek egyre többen vagyunk, s így egyre többet tudunk segíteni – ismerve a honi
oktatás mai helyzetét – volt
Alma Materünknek.
Vagyunk fiatalok és nem
annyira fiatalok, de sokan több
szállal is kötõdünk az iskolához. Anyák, apák, testvérek és

tésének támogatása, egyéb
Legközelebb beszámolok edgyerekek, rokonok és jó barápublikációs tevékenység elõ- digi munkánkról is, ugyanis a
tok jártak ide, koptatták a lépsegítése
közölhetõ cikkek terjedelme
csõket és a padokat.
Ezért is e levél. Ha többen + A tanulók részére kulturális, kötött, egyébként pedig a túl
sport- és egyéb rendezvé- hosszú leveleket nem is szokták
most tudták meg, esetleg Te is
nyek szervezése, valamint a (szoktuk) elolvasni.
kedves Olvasó, hogy létezünk,
meglévõ sportpálya fenntarhogy van ilyen egyesület, és köÜdvözlettel egy sok szállal
tásában való közremûködés.
zénk akarnak tartozni, leírom
kötõdõ volt „Petõfis” diák:
céljainkat.
És alul látható a jelentkezési
lap is. (Ez utóbbi a gimi honlapBán Mihályné
Az egyesület célja
ján is olvasható lesz, de a régi is
(Rónai Mária)
és tevékenysége:
jó.)
+ A nagy múltú Alma Mater
oktató-nevelõ munkájának
erkölcsi és anyagi támogatása
+ A volt iskolatársak, tantestüKérem tagsági felvételemet a Petõfi Sándor Gimnázium,
leti tagok, a tanulók szüleiGépészeti
Szakközépiskola és Kollégium Baráti Egyesületébe.
nek összetartása, a barátság
megõrzése, erõsítése
Név: ....................................................................................................
+ Az iskola és a társadalom
kapcsolatának ébren tartáLeánykori név: ..................................................................................
sa, a hagyományok õrzése, a
Érettségi éve/osztály jele: .................................................................
nemzeti öntudat mélyítése
Osztályfõnök neve: ...........................................................................
+ Az iskolavezetõk pedagógiai
Volt-e kollégista: .....................
célkitûzéseivel kapcsolatban
Lakcím: ..............................................................................................
elõadások tartása, szakköTelefonszám/fax: ............................. mobil: .....................................
rök vezetése
E-mail: ................................................................................................
+ Az iskolai évkönyv szerkesz-

JELENTKEZÉSI LAP
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Kolozsváros olyan város…
Aszódi gimnazisták erdélyi körutazása Marosvásárhelytõl Torockóig
Az idei szeptemberi iskolakezdés kapcsán másfél tucat
diáknak és azok kísérõ tanárainak emlékezetében
minden bizonnyal a mesés erdélyi kirándulás villan fel. A
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium 18 tanulója ez évben egy kolozsvári cserekapcsolatban vett részt. Az erdélyi diákok június közepén szemlélõdtek nálunk, mi pedig szeptember 18. és 23.
között ismerkedtünk Erdélyországgal.
Mivel az út Kolozsvárra
Nagyváradon keresztül vezetett, nem hagyhattuk ki annak
római katolikus bazilikája és a
Kanonok-sor megtekintését,
visszafelé pedig egy jó órás séta
keretében megnéztük többek
között Erdély egyik legszebb
szecessziós épületét, a Fekete
Sas Palotát.
Az útvonal, melyen haladtunk, ismerõs volt számomra,
hiszen nagyszüleim faluja felé
is ezen az úton szoktunk menni. De nem csupán én voltam
ezzel így, hanem az osztályfõnökünk, Márton Ildikó is, hiszen õ Kolozsváron végezte az
egyetemet. Ámde osztálytársaim körében (a táj ismerõssége
megmaradt, mégis) azt hiszem,
talán ennyire részletesen sosem szemrevételeztem a bokrokat, az útszéli házakat, az
embereket s a tájat.

ábrázoló üvegfestményeivel és
a Tükörteremben kavargó-vibráló színeivel hívta fel magára
figyelmünket. Miután a híres
Bolyai Farkas Líceum kantinjában megebédeltünk, megnéztük a város XVII. században épült várát.

jukkal, nagyságukkal és tiszta
levegõjükkel gyakoroltak ránk
hatást. A sóbánya után a tordai
hasadékhoz is ellátogattunk,
egy kis patak partján pedig
mindenki gazdagodott legalább
egy „Szent László”-pénzzel.
Késõbb utunk egy olyan faluba
vitt tovább, ahol a Nap kétszer
kel fel. Ez a jelenség nem szorul
tudományos magyarázatra,
hiszen oka csupán annyi, hogy
a felkelõ nap elõször megjelenik a Székelykõtõl balra, majd
elbújik a szikla mögé és csak
késõbb kel fel igazán. A falu
neve Torockó, az erdélyi ma-

Farkas utcai református templomot, elõtte a Kolozsvári testvérek Szent György-lovasszobrának másolatával; a Szent
Mihály-templomot és környékét; a Házsongárdi temetõ néhány sírját. Este néptáncbemutatót tartott a Brassai Gimnázium Bogáncs táncegyüttese; a mûsor után néhány lépést
nekünk is megtanítottak.

Természetesen a közös programok után a minket fogadó
társaink gondoskodtak róla,
hogy egy percig se unatkozzunk, és napközben legtöbbször õk is inkább a velünk tett
kirándulást választották,
mintsem az iskolapadot. Körutunkon végig elég rossz idõ
volt, többen meg is betegedtünk, de ez a jó hangulatot és
kedvet egyáltalán nem csorbította. Több erdélyi népdalt is
megtanultunk, néhány román
szóval is gazdagodtunk, megkóstoltuk a halvát és a rahátot,
Bánffyhunyad elején szörnyülködtünk egyet a „szebbnélszebb tortaházakon” (a helyi
kisebbség gazdagabbjainak bádogtetõs, pagodaszerû építményein – a szerk.), a sok-sok vers,
amit az osztályfõnökünk felolUtazóink Torockón
vasott, segített a megértésben
A programban szereplõ elsõ
város, melyet pénteken látogatA következõ napon, amely gyar népi építészet egyik legér- és a megismerésben, a vetélketunk meg, a székelység fõváro- nem hozott meleget, maradván tékesebb megmaradt gyöngy- dõ pedig még izgalmasabbá
tette az ottlétet.
sa, Marosvásárhely volt. Sze- a borongós, felhõs, szemerkélõ szeme.
cessziós stílusú Kultúrpalotája esõs idõjárás, a tordai sóbánya
bámulatos falfestményeivel, aknái és termei mélységükkel,
A negyedik napon a kalotaKoncz Imola 12.a
freskóival, neves személyeket különlegesen tiszta akusztiká- szegi Mérára és Magyarvistára
buszoztunk. A két falu sajátosKépesítések*: .................................................................................... sága a régi erdélyi magyar néphagyományok: a népzene, a
Munkahely*: ..................................................................................... néptánc és a népviselet õrzése.
Beosztás*: .......................................................................................... Mérán az egyik háznál hihetet*Nem kötelezõ kitölteni lenül jóízû kürtõs kaláccsal
kedveskedtek nekünk, sõt öten
Vállalom a BARÁTI EGYESÜLET tagsági díjának évenkénti közülünk magukra ölthették a
,
elent
befizetését, amely 500 Ft.(Az ezen felüli adományokat köszönjük!) helyi népviselet hímes-gyönj
g
e
M
gyös remekeit.
ató
A befizetési csekket a HÍRADÓVAL és egyéb tájékoztatóval
kaph ban!
évenként elküldjük. Cím- és névváltozásról értesítést kérünk! A
Az utolsó elõtti napon végre
eum
z
ú
m
Kolozsvár
történelmérõl
is
szejelentkezési lap sokszorosítható, továbbadható.
a
reztünk ismereteket, és neveDátum: 200.................................... .................................................. zetességeibõl is megtekintettünk néhányat, mint például:
aláírás
Mátyás király szülõházát; a
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Pályázati felhívás
2008. december 12-e és 2009.
január 13-a között az Aszódi
Ökumenikus Hitéleti Központban lesz látható a Betlehemi
Jászol kiállítás. Szernecz Zoltán
intarziakészítõ az aszódi katolikus, evangélikus, református és
baptista egyházközségekkel
együttmûködve pályázatot hirdet az Aszódon élõ és tanuló óvodások, általános iskolások és középiskolások részére, három korcsoportban: I. Korcsoport: 12-18
éves korig II. Korcsoport: 6-12
éves korig III. Korcsoport: 3-6
éves korig.
Ezen korcsoportúak érvényes
pályázatuk esetén a Betlehemi
vándordíjat nyerhetik meg. Minden korcsoportban egy vándordíjat, egyéniben és korcsoportonként egy-egy díjat, valamint két
különdíjat adnak át egy leány és
egy fiú (legény) részére, melyeket
az alapító ad át, illetve ítél oda.
Pályázni lehet Jézus születéséhez kapcsolódó, a betlehemi
jelenetet vagy szereplõit ábrázoló, illetve a betlehemezés hagyo-

mányait felelevenítõ, bármilyen
természetes alapanyag (kivéve
só, liszt, gyurma) felhasználásával készült népmûvészeti, képzõés iparmûvészeti jellegû alkotásokkal. Rajzokat csak a 3-6 éves
korúaknál fogadunk el. (Természetes anvagok pl.: nád, gyékény,
csuhé, bab, homok, len és kendervászon, agyag, fa, tojás, tök,
gomb, mézeskalács, üveg,
gyöngy, papír stb. Technikák:
csuhéfonás, szalmakép, kerámia,
fafaragás, tûzzománc, csipke,
hímzés, foltvarrás, tojásfestés,
ikonfestés, intarzia, selyemfestés, gyöngyszövés, gobelin stb.)
Pályázni csoportoknál a vándordíjhoz 1 db pályamunkával,
az egyéni pályázatnál pedig maximum 3 db munkával lehet.
Ötletadásban a felkészítõ tanárok vagy szakkörvezetõk segíthetnek. A pályamunkákat fel
kell címkézni hátul vagy alul,
hogy az le ne essen. A címke tartalmazza a csoport vagy személy
nevét, korát, hol tanul, lakcímét,
ha a lakcím nem ugyanaz, mint a

levélcím, akkor levélcímét is.
Telefonszám: szülõké is jó (kiskorúaknál).
A pályázatra leadott alkotások
nem automatikusan kerülnek
kiállításra! Válogatásukat, elbírálásukat egy hét fõs szakértõi
zsûri végzi, akik egyúttal a díjazásra kerülõ munkákat ki is választják.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülõ résztvevõk a december 12-én tartandó ünnepélyes megnyitón vehetnek részt,
melyrõl felvilágosítást a hittan-

tanároktól kapnak meg. A nevezési lapokat a hittantanároktól
lehet kérni.
A nevezési határidõ
november 1.
Az alkotások beadásának
határideje és helyszíne:
Aszód, Hitéleti Központ, Szent
Imre út, november 14-15. 10.0016.00-ig Adáminé Mihályi Erzsébetnél és Szernecz Zoltánnénál.

Értesítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az október 23-ára,
csütörtökre esedékes szemétszállítást
október 24-én, pénteken végezzük.
Hegyvári László GAMESZ vezetõ

Következõ
lapzárta: november 6.
m eg j e l e n é s: nove m b e r 1 4 .

HRG gyógyúszás oktatás
Aszód:
szerda-péntek 16.15-17 és 17-17.45 órakor
a Petõfi Sándor Gimnázium uszodájában (5-18 éves korig)
Veresegyház:
kedd-csütörtök 15-16 órakor a Fabriczius József Ált. Isk.
uszodájában (3-18 éves korig)
Veresegyház, Misszió Egészségügyi Központ
(www.misszio.hu):
kedd 18-21 és szombat 8-12 óráig
(megkésett idegrendszeri kórképek esetében javasolható
0-13 éves korig)
Acsa tanuszoda:
hétfõ-csütörtök 17.30-18.15 és18.15-19 órakor
HRG gyógyúszás (3-18 éves korig)
19-19.45 óra: FELNÕTTEK úszásoktatása, rehabilitációs
gyógyúszás, vízi torna és orvosi gyógymasszázs 17-20 óráig.

A gyógyúszásra szakorvosi beutaló szükséges!
Mozgásszervi, belgyógyászati és idegrendszeri betegségek
esetén javasolhatóak a fenti telephelyeken elérhetõ
egészségügyi szolgáltatások!
Információ és bejelentkezés:
Petróczy Zsuzsanna gyógyúszást vezetõ sportmanager,
testnevelõ és gyógytestnevelõ tanárnõ, HRG gyógyúszás
terapeuta és gyógymasszõr
Tel.: (30) 2035-980, (20) 4730-677, 28/401-927

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Állatorvosi
ügyelet
október 18-19.
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
október 23-24.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
október 25-26.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
november 1-2.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
november 8-9.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

APRÓhirdetések
Versegen, Aszódtól 10 km-re 137
négyzetméteres, 5 szobás, szinteltolásos családi ház igényes kivitelezéssel, parkosított kerttel
eladó! Az ingatlan bútorzata,
mely szintén igényes, ajándék!
A tetõtér még beépíthetõ, akár
mûteremnek is kiválóan alkalmas. Az ingatlan irányára:
19.900.000.- Ft! Érdeklõdését
várom: 06-30-397-0130
Az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium használatában lévõ (Falujárók útja 5/8.,
fsz. 1. és Falujárók útja 5/3.
III/15.) bútorozott, 50 m2-es
lakásai 2009. július 30-ig
kiadóak.

Hirdessen az Aszódi
Tükörben!
Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban.

Í Z VA R Á Z S
márkás magyar borok
és pálinkák háza
Folyamatosan bõvülõ árukínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat!
Ajándékkosarak készítése
Kérésre a borokat egyedi címkével látjuk el
Ajándéktárgyak és szivarok kaphatók
Sütemények és torták rendelhetõk
Díszdobozos borkellékek kaphatók
Esküvõre, házassági évfordulóra
és egyéb alkalmakra
egyedi palackozású borok rendelhetõk
Bõvített pálinka készlettel
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Okleveles békési pálinkák, díszdobozban is!

A Galgamenti Viziközmû Kft.
(Bag, Dózsa György út 20.)
összetett irodai munkára, nyugdíjazás miatt
megüresedõ álláshelyre

munkatársat keres.
Elvárások:
- legalább közgazdasági szakközépiskolai érettségi
- MS Office-alkalmazások magabiztos kezelése
- képesség önálló munkára
- jó kommunikációs és ügyfélkezelési készség
- munkaügyi, TB, pénzügyi és számviteli jogszabályok ismerete
(elõnyt jelent, ha ezen szakterületekrõl képesítéssel rendelkezik).

Feladatok:
- munkaügyi, tb, nyugdíj ügyek
- bérszámfejtés
- házipénztár kezelése
- személyzeti ügyek
- mûszaki és gazdasági adminisztráció, levelezés
- ügyfélszolgálat

Amit nyújtani tudunk:
- fizetés megegyezés szerint
- kedvezõ munkahelyi feltételek

- caffetéria juttatás
- utazási költségtérítés

Az állás 2008. december 1-tõl tölthetõ be.
Ha felhívásunk felkeltette érdeklõdését, kérjük,
küldje fényképpel ellátott önéletrajzát, képesítését
igazoló okmányok másolatával
a galgaviz@dunaweb.hu e-mail címre vagy postai úton
a 2170 Aszód, Pf. 22. címre 2008. október 31-ig.
Üzleteink:
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

A saját érdekében ellenõriztesse látását!
Októberben ingyenes
szûrõvizsgálatot végzünk.
További információért hívja üzletünket!

4.990,-

Ft-tól!

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
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Október 16. 16.00
Október 18.
Október 18. 11.00
Október 19.
Október 19. 14.30
Október 23. 11.00
Október 26.
Október 26. 14.00
Október 27-31.
Október 31. 18.00
November 1.
November 2.
November 2. 13:30
November 3.
November 6. 16.00
November 7. 18.00
November 9.
November 9. 13:30
November 12.
November 14. 19.00
November 16.
November 23.
November 27. 16.00
November 30.

Helyszín

Program

Városháza
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Dunakeszi, Kinizsi FC pályája
Közmûvelõdés Otthona
Aszód, sportpálya
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Hõsök Kopjafája ( Régész u. 29. elõtt)
Iklad, sportpálya
Szabadság tér
Városháza
Korona Ház
Aszód, sportpálya
Közmûvelõdés Otthona
Városháza

képviselõ-testületi ülés
munkanap október 24-e helyett
Idõsek Világnapja (a Gondozási Központ rendezésében)
Évközi 30. vasárnap
Kinizsi FC-Aszód FC labdarúgó-mérkõzés (ifi: 12.30)
városi megemlékezés
Évközi 31. vasárnap
Aszód FC-Verõce SE labdarúgó-mérkõzés (ifi: 12.00)
õszi szünet
gyertyagyújtás
Mindenszentek
Évközi 32. vasárnap
Iklad KFC - Aszód FC (ifi: 11.30)
töklámpás szépségverseny
képviselõ-testületi ülés
táncház
Évközi 33. vasárnap
Aszód FC - Váci Reménység (ifi: 11.30)
A szociális Munka Napja
a Vécsey Kamarateátrum bemutató elõadása
Évközi 34. vasárnap
Krisztus Király Ünnepe
képviselõ-testületi ülés
Advent 1 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!

Bursa
Hungarica

Meghívó
Aszód Város önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakosságát
október 23-án 11 órára
a városi megemlékezésre és koszorúzásra.
Helyszín: Közmûvelõdés Otthona
(Kossuth Lajos út 72.).
Az ünnepségen közremûködnek
a Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
diákjai, valamint a Civil Városi Vegyeskar.

A képviselõ-testület döntése
érdelmében az aszódi hátrányos szociális helyzetû fiatalok
idén is indulhatnak a Bursa
Hungarica ösztöndíj-pályázaton. Az A típusú (felsõfokú tanulmányokat folytató diákok
részére kiírt) illetve B típusú
(felsõfokú tanulmányokat kezdeni szándékozó diákokat támogató) pályázatok feltételeirõl bõvebb információk a
aszod.hu és a bursa.hu honlapokon ill. a Városháza hirdetõtábláján olvashatók. A pályázati adatlapok Szabadiné Bartók
Katalin aljegyzõnél szerezhe-
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Író-olvasó
találkozó
a Gyermekkönyvtárban!

Október 16-án 10 órakor
vendégünk lesz
Sohonyai Edit írónõ.
Szeretettel várjuk
az érdeklõdõket,
fõleg a 12-15 éves
korosztályba tartozó lányokat
és fiúkat!
A könyvtárosok

sport
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A szerzett elõnyt meg kell tudni tartani
Elkerülhetõ döntetlenek az éllovas Kerepes ellen
Felnõtt csapatunk az
utóbbi négy mérkõzésen
12-bõl 8 pontot gyûjtött, és
jelenleg a Pest megyei II.
osztályú labdarúgó bajnokság Vésnök csoportjának
2. helyén áll a kerepesiek
mögött, azonos pontszámmal, jobb gólkülönbséggel
Verõce elõtt.
Sajnos Kerepesen 3:1-rõl
mentett döntetlenre az ellenfelünk, legutóbb Mogyoródon –
akik lassan mumusunkká válnak – igaz, bírói hibák miatt, de
ismét leadtuk 2:1-rõl pontosztozkodásra a mérkõzést.
A játékvezetés sok esetben

hátrányos helyzetbe juttatta a
csapatot. A téves ítéletek, kiállítások nagyban befolyásolták a
meccsek alakulását. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a
bíró és asszisztensei a mérkõzés részei, és felül kell nõni a
hibás döntések által generált
helyzeteken. Játékosainknak
az ilyen esetekben nagyobb önfegyelmet kell tanúsítaniuk.
Jellemzõ csapatunkra az intenzív letámadásos kezdés, a
sokmozgásos támadójáték,
melyet rendszerint gólra váltanak a fiúk. Ez a lendület óhatatlanul alábbhagy, a játékosok
nem bírják az általuk diktált
tempót; ekkor rendszerint egy

jól képzett ellenfél kihasználja
a pihenõ periódust, jobbára a
középpálya átjárhatósága miatt. Leginkább ez vezet a megszerzett elõnyünk elvesztéséhez. A lelkes csapatjáték mellett erõnlétileg, taktikailag
érettebb, fejben higgadtabb, aktívabb, intenzívebb középpályás szûréssel maradhatunk
versenyben a bajnoki címért. A
csapat képes erre, de a sikerhez
még sok nehéz mérkõzésen keresztül vezet az út, és a fiúknak
is el kell hinniük, hogy õk a legjobbak a csoportban.
Nem szoktam külön kiemelni az egyéni teljesítményeket,
de meg kell jegyeznem, hogy

Világharmónia Futás Aszódon

Szeptember 21-én városunkba érkezett a Világharmónia
Futás nemzetközi mezõnye. A
Szabadság téren polgármesteri
köszöntõvel, rövid mûsorral és
finom falatokkal fogadták a
vendégeket, akik rövid bemutatkozás után rögtönzött kvízjátékkal szórakoztatták a
Csengey iskola kisdiákjait.
A Petõfi utcában a nemzetközi csapat együtt futott az
aszódi gyerekekkel és néhány
vállalkozó kevdû felnõttel; ezután a gyerekek városunk címerét ábrázoló kitûzõkkel,
Sztán István polgármester emlékplakettel, az Aszódi Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ
Csoportja pedig hímzett kendõvel ajándékozta meg a vendégeket, akik szemlátomást
örömmel idõztek nálunk (lásd
a www.worldharmonyrun.org/hungary
címen látható fotókat).

A mozgalmat a bangladesi
születésû Sri Chinmoy (19312007) spirituális tanító, mûvész és atléta alapította 1987ben. Legfõbb célja az volt, hogy
fejlessze a nemzetek közötti barátságot, és utat mutasson egy
valódi egység-világ felé. A mezõny október 6-án érkezett
meg Prágába, az idei célállomásra; jövõre valószínûleg más
útvonalon, de ismét érintik hazánkat.
-hiszi-

Sri Chinmoy így ír
a boldogságról
s a vágyról:
„Szükséged van
a boldogságra?
Akkor csak
három dolgot kell tenned:
Meditálj rendszeresen,
Mosolyogj lélekteljesen,
Szeress fáradhatatlanul.”
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Szabó Imre fegyelmezett, sok
poszton használható játéka hiányzik a csapatból. Sajnálatos
sérülései miatt nem teljes értékû harcos, de bízunk mielõbbi
teljes felépülésében.
Szerencsére egyértelmû
sikerekrõl is beszámolhatok.
Valkó ellen kétség nem férhetett ahhoz, hogy a jobbik csapat
gyõzött, meggyõzõ fölénnyel.
Tahitótfalu ellen – bár a pályán
osztálykülönbség volt a két csapat között – gólözönnel örvendeztették meg játékosaink hálás szurkolóinkat. A 10:1 nem
túlzott, a játék képe alapján
minden csapatrészében jobb
Aszód FC teljesen megérdemelten nyert ilyen arányban.
Ifjúsági csapatunk – eltekintve a kerepesi 2:2-tõl – ellenfelei
fölé nõve, biztosan hozza mérkõzéseit. Meggyõzõ és lehengerlõ játékkal továbbra is bajnokesélyesként várják a hátralévõ meccseket. Reméljük, a
kerepesiekkel az elsõ helyért
vívott vetélkedésben sikerrel
járnak.
*
A serdülõk is elkezdték a
pontgyûjtést; leszámítva a hévízgyörki súlyos vereséget,
nagy fölénnyel nyerték mérkõzéseiket. Reméljük, nagyobb
kisiklás nélkül veszik az akadályokat, és az élmezõnyben végeznek majd. Ehhez sok sikert
kívánunk Pálffy edzõ csapatának!
Eredmények:
Valkó Aszód FC 1:5 (ifi: 5:1)
Kerepes-Aszód FC 3:3 (ifi: 2:2)
Aszód FC-Tahitótfalu 10:1
(ifi: 10:1)
Mogyoród-Aszód FC 2:2 (ifi: 1:10)

Serdülõk:
Isaszeg-Aszód FC 0:5
Aszód FC-Dány 7:0
Hévizgyörk-Aszód FC 7:0
Aszód FC-Vácszentlászló 7:0
Szeretettel várjuk kedves
szurkolóinkat, a sportszeretõ
aszódi polgárokat mérkõzéseinkre! Hajrá Aszód!
KLt
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PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 241/2008. (IX.25.) ÖKT sz. határozatában
foglaltak alapján pályázattal meghirdeti az

Aszód, Falujárók útja 1. szám alatt megüresedett 1239/2/A/8 hrsz-ú, 42 m2 alapterületû,
2 szoba komfortos bérlakást, mely társasházi tulajdonközösség része.
A pályázat leadásának helye: Aszód Város Polgármesteri Hivatal (2170.Aszód,Szabadság tér 9. - I. emelet 38-as szoba.
Leadásának határidje : 2008. november 17.
A pályázati tárgyalás helye: Aszód Város Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Szabadság tér 9. I. emelet)
Pályázati tárgyalás ideje: 2008. november 25.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani ,és annak tartalmaznia kell
a) A pályázó nevét és címét
b) Nyilatkozatot arról,hogy a pályázati feltételeket elfogadja
A pályázat elbírálására és a pályázat nyertesének kihirdetésére „ Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek
bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról” szóló, többször módosított 20/2005.(XII.1.) ÖR rendelet
36.§.-38.§./1/,/2/,/7/ bekezdéseiben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni, valamint az 52 §./3 / bekezdésében foglalt
rendelkezéseket.
Sztán István polgármester

Õszi hangulatban
„Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este, ...”
(Kányádi Sándor: Valami készül)

Vízszintes: 1. A vers folytatásának elsõ része, zárt
betû: L 12. Részecske 13. Folyadék 14. Település 15. Gömbölyû sportszer 17. Személyes
névmás 19. Tanítás 20. Angol
sörféle 21. Kabát része 23. Angyalrang 24. Méter 25. Ûrmérték 27. Escape rövidítve 28.
Sumér város 30. Ijesztõ figura
31. Aromás ital 33. Kén 34.
Tanuló vezetõ 35. Makaróni
darab! 36. Ladies European
Tour 37. Mutatószó 38. Bálna
39. Váráról nevezetes község a
Mátrában 41. Személyes névmás 42. Esek! 43. Szent István
Egyetem 44. Fejünk része 46.
Részben mozizna! 47. Knock
Out! 48. Bejgli is van ilyen 50.
Két egyforma gyerek 52.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Bohóckodni kezd! 54. Vissza,
angolul 55. A vers befejezõ
sora.
Függõleges: 1. Kutyafajta 2.
Szomjoltó 3. Svéd kémikus
volt (Alfred) 4. Némán támad!
5. Kórház jele 6. Rangjelzõ 7.
Hosszmérték 8. Észak 9. Gaál
Ferenc 10. Orosz nõi név 11.
Maszk 16. Amerikai bennszülött civilizáció a XV-XVI. szban 18. Kutya 22. Szintén nem
26. Hivatalos papír 27. Spanyol
autójel 29. Sugár jele 31. Nagy
befogadó helység 32. Gyõri focicsapat 33. Ízeltlábú 35. Szobát fehérre fest 36. Római 52
37. Egye! 38. Kicsi ló 39. Lakás
része 40. Tyúk hímje 42. Az
ember motorja 43. Saját kezûleg 45. Szoknya, németül 49.
ÁBC 51. Páratlan rúna! 53.
Osztály fõnök, rövidítve 56.
Amper 57. Félre!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód, Szabadság tér 9. – november 6ig. A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû

vásárlási utalványát és a Gabriella (Hatvani út 6.)
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft nyerte.
értékû könyvutalványát
Gratulálunk!
sorsoljuk ki.
A nyereményeket
*
postán küldjük el.
Szeptemberi számunk
rejtvényének megfejtése:
„...maga tegyen szert
az ismeretekre.”
A Galga COOP Zrt. utalványát Patkó Tamás (Falujárók útja 27.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig
Szenoráczkiné Seregély

L a pzár ta
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Átadták a K&H Bank Vállalkozók találkozója
Pályázati és együttmûködési lehetõségek
aszódi fiókját
Városunkban több mint
kétszáz vállalkozás mûködik; meghívásukat követõen kb. tizedük képviseltette magát a Városházán tartott találkozón.

Fotó: Hídi Szilveszter
Egy hónapos “próbaidõ” után, október 9-én hivatalosan is átadták a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. aszódi
fiókját. A Pannika Csemege helyén nyílt bankfiókot
Fodorné Sivák Tünde Kelet-Magyarországi Lakossági
Régióvezetõ (képünkön) és Varga Attila, az Ajtósi Klaszter vezetõje (a kép jobb szélén) adta át Szalai Szilárd
fiókigazgatónak (középen). A rendezvényre meghívást
kaptak a térség polgármesterei és önkormányzati pénzügyi szakemberei is.

Juhász Bálint, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség aszódi
kistérségi menedzsere elmondta: a Közép-Magyarországi Régióban 2009-10-ben 5,8 milliárd
Ft,nyolc fejlõdõ kistérség– köztük az aszódi – számára pedig
további egymilliárd Ft áll rendelkezésre pályázati célokra; a
pályázatokon történt eredményes részvétel érdekében díjtalan helyszíni tanácsadással állnak az érdeklõdõk rendelkezésére. Pénz tehát van, e pályázatok kihasználtsága viszont alacsonyabb a vártnál: az eddigi
tapasztalatok szerint a vállalkozások egy része nem tud
megfelelni az egyébként szigorú feltételeknek. (Több felszólaló kifogásolta a pályázati kiírások bonyolultságát és esetenkénti változtatását, ami jelentõsen hozzájárult a pályázati rendszer iránti bizalmatlanság kialakulásához.) Dr. Bujáki
Gábor, a gödöllõi székhelyû

Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója a tíz éve mûködõ szervezet kis- és középvállalkozások
aktivitását ösztönzõ komplex
fejlesztési programjáról számolt be, majd ingyenes vállalkozói tréninget ajánlott fel.
Sztán István polgármester
hangsúlyozta: egyeztetni kell az
önkormányzat és a vállalkozók
stratégiáját, hogy érdekeik ne
menjenek el egymás mellett; ennek érdekében vállalkozói klub
létrehozását szorgalmazta.
Szólt az iparterület talaj- és
csapadékvíz-elvezetésének
2010-ig tervezett megoldásáról,
a 24 települést tömörítõ LEADER Észak-Kelet-Pest Megyei
Helyi Közösség programjának
befogadásáról.
Az eszmecserén kritikai észrevételek is elhangzottak, így
pl. a parlagfûirtás kapcsán az,
hogy az önkormányzatnak is be
kell tartania az ezzel kapcsolatos elõírásokat. A PROFI mögötti területen tervezett fejlesztések ügye leállt, az érintett
vállalkozók egyike a folyamat
gyorsítását kérte az illetékesektõl.
H. Sz.
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végzettségû (autószerelõ, gépszerelõ, lakatos, hegesztõ) szakembert, aki sokoldalúan vonható be a munkavégzésbe a napi karbantartási, javítási feladatok megoldása során.
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