
ingyenes
kiadvány

I

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI  HAVILAPJA 2008. NOVEMBER
XX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

írásjelek
– „ ”

A szeméttelepet be kell zárni,
de nem tudni, mikor

Bizonytalan, jövõre mennyiért szállítják a hulladékot

Október 21. és 26. között
minden idõk legnagyobb
harcmûvészeti eseményé-
rekerültsorazészak-olasz-
országi Marina di Carrara
városában, ahol 78 ország-
ból ötezer versenyzõ rész-
vételével rendezték meg a
WTKA (a Tradicionális Ka-
rate Világszövetség) Világ-
bajnokságát. A 14.000 négy-
zetméternyi küzdõterüle-
ten hazánk tizenkilenc fõs
csapata is harcolt a minél
jobb helyezésekért, s ver-
senyzõink 13 arany-, 10
ezüst- és 4 bronzéremmel
térhettek haza. Válogatot-
tunk egyik legeredménye-
sebb versenyzõje az aszódi
Kis Dávid volt, aki

és kate-
góriában egy-egy aranyér-
met, kategó-
riában pedig egy ezüstér-
metszerzett.

low-kick

light light contact

semi contact

A Csengey Gusztáv Általá-
nos IskolaRákócziúti tagintéz-
ményének nyolcadik osztályá-
ban tanuló 2006-banDávid

(folytatása20.oldalon)

Október 18-án a Kistérsé-
gi Gondozási Központ szer-
vezésében,aCsengeyGusz-
táv Általános Iskola torna-
csarnoka adott otthont az
Idõsek Világnapja ünnepi
rendezvényének.

A kistérségbõl közel ötszá-
zan érkeztek a szépen feldíszí-
tett terembe, ahol a szervezõk
finom ebéddel vendégelték
meg õket. Külön tablón mutat-
ták be a települések legidõsebb
polgárait (köztük a 99 éves
aszódi ), akiket
a Gondozási Központ munka-
társai korábban lakóhelyükön
köszöntöttek.

Kinka Istvánnét A vendégeket
a Központ igazgatója kö-

szöntötte, majd
polgármester üdvözölte a

Varga János-

né,

Sztán István

megjelenteket, valamint a
betegség vagy más okok miatt
távolmaradtakidõseket.

(folytatás a11.oldalon)

A bölcsesség elismerése
Idõsek Világnapja: ötszáz vendég a kistérségbõl

November 6-án a képvi-
selõ-testületi ülés napi-
rendjén szerepelt a hulla-
dékszállítási díj jövõ évi
módosítása. Az elõterjesz-
tést –amelyalapjánaz idén
13.860 Ft-os díj 2009-tõl 6,9
százalékkal, 14.820 Ft-ra
emelkedett volna – infor-
mációhiány miatt levették
anapirendrõl.

Az egy éve engedély nélkül
mûködõ aszódi szeméttelepet
jövõre – lehet, hogy már febru-
árban – be kell zárni. Ha nem
sikerül ideiglenes fennmara-
dási engedélyt kérni a Környe-
zetvédelmi Hivataltól, a kere-
pesi és a nógrádmarcali hulla-
déklerakók egy év múlva terve-

zettátadásáig jóvalmesszebbre
kell szállíttatni a kommunális
hulladékot, ami drasztikus díj-

emelésre kényszerítheti a vá-
rosatyákat.

GAMESZ-
vezetõ arról számolt be, hogy a
gázkutak fúrásával megkezdõ-
dött az aszódi szeméttelep re-
kultivációja. Sajnos a követke-
zõ lépés a telep bezárása lesz,
ennek idõpontja azonban bi-
zonytalan: lehet, hogy február-
ban, lehet, hogy az év közepén.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társu-
lás (továbbiakban HKÖT) ke-
repesi és nógrádmarcali telepét
legkorábban novemberben ad-
ják át (úgy hírlik, az átadás
hónapokat csúszhat), s Aszód

Hegyvári László

(folytatása2.oldalon)

Megkezdõdött a szemét-
telep rekultivációja.

Gáz van



(folytatásaz1.oldalról)

Aszód a saját ill. néhány kör-
nyékbeli település hulladékát
csak a gyáli vagy a vácrátóti le-
rakóba szállíthatja. Elõbbi
messzebb van, utóbbinál pedig

, így költség szem-
pontjából közel ugyanaz az
eredmény – amit a GAMESZ
vezetõje szerint az éves lakos-
sági szemétszállítási díj 25-30
ezer Ft-ra emelésével tudná-
nak megoldani. (A díjemelés
mértékeAszódonévekótajóval
alacsonyabb volt a másutt ta-
pasztalt értékeknél, Gödöllõn
pl. idén20.320Ftazévesdíj.)

tonnánkénti átrakási díjat szá-
mítanak fel
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A sorrend nem logikus, vilá-
gítottrá elõször
meg kellene építeni az új lera-
kót, aztán kellene a régit rekul-
tiválni.
címzetes fõjegyzõ elmondta: a
HKÖT megpróbál jogi megol-
dást találni a köztes idõszakra,
ami természetesen nem csak
Aszódotérinti; ahelyzetmegol-
dása érdekében városunknak
az érintett környékbeli telepü-
lésekkel is egyeztetnie kell.

javasolta, hogy
az önkormányzat felterjesztési
jogával élve kérje
környezetvédelmi miniszter
közbenjárását, ami a törvény

KovácsTamás:

Kissné Kulybus Gizella

Gyárfás Zsuzsa

Szabó Imre

módosításával

eredményezheti.
elnök a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság javas-
latát ismertetveatovábbi infor-
mációk megszerzéséig

Bár a napirend eredetileg
nem a szeméttelep ügyérõl
szólt, végül fõ hangsúlyt ka-
pott, ezért többen hiányolták

hulladékgaz-
dálkodási szakértõ jelenlétét,
aki városunkat képviseli a
HKÖT-ben. Lapunk megkere-
sésére elmondta: a november
20-ára tervezett HKÖT-ülést
várhatóan csak december ele-
jén tartják meg, 24-én pedig
kistérségi szinten vitatják meg
a helyzetet. November 17-én vi-
szont

Így a no-
vember 27-i testületi ülésen re-
mélhetõleg megfelelõ háttérin-
formációk birtokában dönthet-
nek az aszódi képviselõk a jövõ
évihulladékszállításidíjról.

Tolmácsi Miklós szerint az új
hulladéklerakók átadása és a
régiek rekultivációjának meg-
kezdése között azért keletke-
zett a problémát jelentõ „idõ-
rés”, mert míg az utóbbi ütem-
terv szerint valósul meg, az
elõbbinél

az aszódi sze-
méttelep lerakási engedélyének
ideiglenes meghosszabbítását

Odler Zsolt

a napi-
rendelnapolásátjavasolta.

Tolmácsi Miklós

a HKÖT elnökségi ülést
tart, amelyre meghívták Sztán
István polgármestert.

jelentõs késés tapasz-

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

talható.

ilyen szép félkör-
panoráma tárult

A beruházások közbe-
szerzési eljárásai során a vesz-
tes pályázók fellebbezései és az
egyéb jogi lépések jelentõsen
kitolták a hulladéklerakók
megépítésének határidejét,
amire a helyzetet szabályozó
törvény nincs tekintettel. Ez
viszont jelentõs többletkiadás-
ra kényszerítheti az Aszódhoz
hasonlócipõbenjáró(enélkül is
nehéz pénzügyi helyzetben
lévõ) önkormányzatokat, raj-
tuk keresztül pedig a díjfizetõ
polgárokat.

Az aszódi szeméttelep rekul-
tivációja nemrégiben megkez-
dõdött; a ráhúzott földréteg
alatti szemétrétegben zajló
bomlási folyamatok során gáz
keletkezik, amelyet kb. tíz mé-
termélyrelefúrtgázkutakonát
kivezetnek, s összegyûjtve el-
égetnek (nagyobb mennyiség
esetén elektromos energiát ter-
melnek vele). A kútépítést vég-
zõ cég munkatársai lapzártán-
kig nyolc perforált csõ elhelye-
zésével végeztek, november vé-
géig mind a tizenhattal elké-
szülnek. S ha már a rekultivá-
ciónál tartunk: a munkavezetõ
elmondta, hogy kevés olyan
szeméttelepen dolgoztak az or-
szágban, ahol

eléjük, hiszen
a telepeket többnyire eldugott
helyekenlétesítették...

H.Sz.

2008. NOVEMBER

A szeméttelepet be kell zárni,

de nem tudni, mikor
Még bizonytalan, jövõre mennyiért és hová szállítják el a hulladékot

Hirdetmény
Tura Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája 3789-

2/2008 számon az Aszód Város Önkormányzat tulajdonában
lévõ228és891hrsz-ú ingatlanokatérintõentelekalakításihatá-
rozatothozottAszódVárosÖnkormányzatakérelmére.

Az ügyben érintett ügyfelek, akiknek az érintett ingatlanok-
kal közös telekhatáruk van (így a Kossuth L. út páros oldala a
SzabadságtértõlaCoopÁruházig).

Az ügyben a hatóság döntést hozott, az iratba az ügyfelek
betekinthetnek ügyfélfogadási idõben: hétfõn és csütörtökön
8:00-12:00 valamint 13:00-16:00 óráig Tura Város Polgármes-
teri Hivatala Mûszaki Irodáján. Ügyintézõ: ,
Tel.:28/581-022.

A hirdetmény kifüggesztésének napja és internetes honlapon
való megjelenésének napja: . Így a
döntésközléséneknapja Ügyfelekahatározat
ellen fellebbezést nyújthatnak be, melynek határideje

Benke Andrásné

2008. november 21. péntek
2008.december8.

2008.
december23.
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Most a kevésbõl is félre kell tenni
Pénzügyi egyensúly kockázati tartalékképzéssel és és brókerkedéssel

2008. NOVEMBER

Az október 16-i testületi ülé-
sen a Pénz-
ügyi Bizottság elnökének ja-
vaslatára

fogadták el a képvise-
lõk. A jövõ évi költségvetésben
zárolt keretösszeg létrehozását
a város évek óta fennálló anya-
gi nehézségei mellett a kiala-
kult pénzügyi világválság is in-
dokolja. A 2009. évi telekadó-,
kamat- és egyéb többletbevéte-
lek, valamint megtakarítások
zárolásával olyan tartalékhoz
jut a város, amelyet pénzügyi
fizetõképességének megõrzé-
séreés elõre nem látott (

) helyzetek kezelésére
használhatnak fel. A grémium
emellett szükségesnek tartja
az intézmények takarékos,

törté-
nõgazdálkodását.

A Csengey iskola vezetõsége
a Rákóczi úti épület szûkösebb
pedagógiai lehetõségei, vala-
mint felújításának szükséges-
sége miatt annak mérlegelését
kérte, hogy a felsõs évfolyamo-
kat célszerû-e leköltöztetni a
Csengey úti épületbe. Elõter-
jesztésében igaz-
gató felsorolta az érveket és az
ellenérveket (pl. az átköltözte-
tés nyomán a régi iskolában
maradók is jobb körülmények
közt tanulhatnának, megszûn-
ne a pedagógusok „vándorlá-
sa” a két épület között, ugyan-
akkor kérdéses, hogy a jó ered-
ményekkel [és közel negyven,
Kartalról és Versegrõl bejáró
tanulóval]büszkélkedõújtelepi
iskola ma-
gas pedagógiai színvonalát). A
két tagiskolaösszevonását

, a régi épü-
let felújítása, esetleges bõvítése
viszont nem sokáig várathat
magára.

A Mûvelõdési Bizottság a ja-
vaslatot nem tartja idõszerû-
nek és pedagógiailag indokolt-
nak, ezért a napirend levételét
javasolta.APénzügyiBizottság
szerint az anyagi fedezet elõte-
remtése nem biztosítható, vi-
szont további egyeztetésekre

Gyárfás Zsuzsa,

kockázati tartalék
képzését

vis
maior

fe-
gyelmi felelõsség mellett

Boda János

meg tudja-e tartani

nem
tartják célszerûnek

vanszükségazintézményésaz
illetékes bizottságok között.
Ezek koordinálásával nyolc

és négy szavazat mel-
lett felhatalmazták a polgár-
mestert.

Január 1-jétõl változnak az
önkormányzati bérlemények
havi bérleti díjai: összkomfor-
tos lakásnál 253, komfortosnál
193, félkomfortosnál 169, kom-
fort nélkülinél 44, szociális
szükséglakás esetében pedig 7
Ft/m -re; a garázsbérleti díj
havi133Ft/m lesz.

Jövõre is változatlan összeg-
gel támogatja a város az Aszódi
Tükör megjelentetését. Az
emelkedõ nyomdai költségek
kompenzálására hozzájárult a
vállalkozói szerzõdés módosí-
tásához, így januártól az eddigi
min.13helyett lapunknakátla-
gosan 11 közszolgálati oldalt
kell tartalmaznia. Az október
16-i után a november 6-i ülésen
sem született döntés a testületi
ülések kábeltelevíziós közvetí-
tésének támogatásáról; leg-
utóbb hosszas vita alakult ki a
szolgáltatás további megrende-
lésérõl, végül ismét az egyezte-
tések folytatásáról döntöttek a
képviselõk.

Pest Megye Önkormányzata
támogatást kért 6-8 osztályos
gimnáziuma mûködtetésére.
Ennek, valamint az aszódi
gyermekek

közös meg-
oldása érdekében további tár-
gyalás szükségességét mond-
tákkiazérintettoktatási intéz-
ményekkel és az intézmény-
fenntartó megyei önkormány-
zattal.

Az ülésen további informá-
ciók bekéréséig több napirendi
pontot elnapoltak illetve tudo-
másulvétel szintjén tárgyaltak
a képviselõk. Ilyen volt pl. a
benzinkúttal szembeni üres te-
rületen újra felállítandó Niké-
szobor, az új városkapuk, a
Virágos Aszódért pályázat és a
fõutca virágosításának ügye.
Az is felmerült, hogy a város
anyagi helyzetében idõszerû-e

igen nem

térítésmentes
úszásoktatásának
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e témákkal foglalkozni. Gyár-
fás Zsuzsa néhány, elõzetes
döntést igénylõ ügyben (pl.
Kondoros téri szelektív kukák
áthelyezése, a Csengey iskola
elõtti útszakaszon

-tábla elhelyezése, néhány
fõúti fa kivágása) kifogásolta,
hogyaznemkerültaképviselõ-
testület elé, holott ilyen ügyek-
ben eddig a képviselõk döntöt-
tek. polgármester
elmondta: a balesetveszély el-
hárításának sürgõssége, illetve
a testületi munka tehermente-
sítése érdekében döntött az
említettügyekben.

A november 6-i, lapzártánk
utáni testületi ülésen

pénzügyi
irodavezetõ beszámolt a köt-
vény 400 milliós részösszegé-
nek lekötésérõl. Idén 45 millió
Ft kamatbevételre számíthat
az önkormányzat, amibõl a
Honvéd presszó vételárát is ki
tudták fizetni – a kamatfizetés
változása és a bizonytalan vi-
lágpiaci helyzet miatt

A Pénzügyi Irodán
módjára igye-

kezték követni a valutaárfolya-
mok változásait: svájci frank
kedvezõ vásárlásával is „fial-
tatták”avárospénzét.

A víztorony melletti, a Hor-
váth István úti és a Szentke-

Behajtani
tilos!

Sztán István

Tárnoki-
né Szilágyi Erzsébet

jövõre
jóval szerényebb kamatbevétel
várható. al-
kalmi bróker

reszt utcai játszótér megfelel a
szigorú EU-s elõírásoknak; a
12 lakásos önkormányzati bér-
lakásmellettit,aBarosstérités
az Õsz u.-Papföldi út közöttit
hosszú távon le kell bontani
(esetleg korszerûsíteni), a töb-
bit rövid idõn belül meg kell
szüntetni.A játszóterekmegfe-
leltetésére és pályázati önrész-
reegymillióFt-otszánnak.

A napirendek tárgyalásánál
több esetben éles hangú hozzá-
szólásokra, esetenként vitára
került sor. alpol-
gármester16ezerFt-otajánlott
fel a Virágos
Aszódért Díj plakettjeinek el-
készítésére, elvágva ezzel a vá-
rosi kitüntetéseket érintõ,
már-már méltatlan vita fona-
lát. és Gyárfás
Zsuzsa vitája néhány napiren-
dipontelõkészítetlensége ill.

miatt robbant ki. A Pénz-
ügyi Bizottság elnöke tisztes-
ségtelennek tartja, hogy bizott-
ságának néhány külsõs tagja a
polgármester napirendekkel
együtt kipostázott levelébõl
értesültarról,hogyezután

Sztán Ist-
ván szerint az elõzetes egyezte-
tések megtörténtek, nem érti,
a bizottság elnökének miért
nemvolttudomásaerrõl.

Rigó Lászlóné

Asztalos Tamás

az
alapelvek következetlen betar-
tása

nem
számít munkájukra.

tiszteletdíjából

H.Sz.

Kicsit kevesebb, kicsit több

Mint látható, e számunktól változtatunk önkormányzati hí-
reink szerkezetén. Az
szóló törvénynek megfelelõen a honlapról az
érdeklõdõk egy ideje letölthetik a képviselõ-testületi ülések elõ-
terjesztéseit és jegyzõkönyveit. Emiatt lapunk hasábjain a tes-
tületi üléseken történtek részletes ismertetése helyett néhány
fontosabb, közérdekû téma kiemelésére ill. alaposabb tárgya-
lására térünk át. E döntésünkben sajnos az is szerepet játszik,
hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévõ önkormányzat jövõre is
az idei támogatásiösszeget tudjabiztosítaniazAszódiTükörki-
adásához, ugyanakkor a nyomdai árak az inflációt messze meg-
haladó mértékben emelkedtek, és a folyamat sajnos év közben
semállmeg...

Bízunk benne, hogy Olvasóinknak ezen körülmények között
is megfelelõ tájékoztatást tudunk nyújtani városunk hétköz-
napjairól, fontosabbeseményeirõl.

elektronikus információs szabadságról
www.aszod.hu



Október 23-án A Mûvelõ-
dés Otthona udvarán tar-
tották városunk ünnepi
megemlékezését. A Him-
nusz után a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollé-
gium diákjainak verses-
zenés mûsora következett;
a színvonalas programot
VeszprémiPéterrendezte.

– Forradalomról megemlé-
kezni52évvel atörténtekután
igencsak nehéz feladat – hang-
súlyozta ünnepi beszédében

polgármester. –
Ennyi idõ alatt elhalványul,
átalakul az emlékezet, rárakó-
dik a közbeesõ múlt hordaléka,
a változó idõvel járó értékelé-
sek és átértékelések sokasága,
az átalakulás minden indulati
terhe. 1956 véres pátosza meg-
idézhetetlen: minden nagy szó,
minden rikító jelzõ csak fakítja
avalóságot.Amitazötvenhato-

Sztán István

sokéltekát,aztsohatöbbésen-
kinemélhetiát.

A polgármester rámutatott:
tudatában vagyunk,

az a ti-
zenhárom fényes nap, és tud-
juk, hogy e folyamat hová veze-
tett: Magyarországon nincs
idegen katona, függetlensé-
günk teljes. Felelõsségünk,
hogy e függetlenséget, hazánk
hosszú idõ után visszanyert
politikai szabadságát mire
használjuk,hogyanélünkvele.

– Minden bajunk-keservünk
ellenére

, amikor a
felkelt nép a hatalom helyett
gondolkodott, s bebizonyította,
hogyvanönmagárólgondolata,
hogy tudja, mit akar, s nem
koldul a hatalomtól:

Ma is nagy
szükség lenne ötvenhat lendü-
letére, bátorságára, annak fel-
ismerésére, hogy rajtunk, vala-
mennyiünkön múlik, hogy ál-

milyen fo-
lyamatot indított meg

ötvenhatbanváltnagy-
korúvá ez a nemzet

ami kell,
kivívja magának.

lamunk, városunk, munkahe-
lyünk valóban a miénk legyen,
hogy a jövõnk úgy alakuljon,
ahogyan mi elképzeljük. Él-
jünk hát bátran jogos öröksé-
günkkel, ötvenhat szellemével,
amely arra tanít, hogy egy nép
ha talpra áll önmaga védelmé-
ben, képes legyõzni elõítéletet
és ellenszenvet,

Ennek a szellemnek az erõsí-
tésére van ma nagy szüksége

képes felül-
emelkedni kicsinyes érdekeken.

hazánknak, Aszódnak, az itt
élõ polgárok közösségének. Ha
képesek leszünk erre az együt-
tes erõfeszítésre, közös terve-
ink megvalósulnak, és akkor
fényesjövõvárránk.

A Civil Városi Vegyeskar
dalai után a jelenlévõ civil szer-
vezetek, valamint a pártok he-
lyi szervezeteinek képviselõi
megkoszorúzták az 56-os em-
léktáblát.

-hiszi-

Nemzetünk ´56-ban vált nagykorúvá
Ünnepi megemlékezés A Mûvelõdés Háza udvarán
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Finomliszt BL-55 1kg Lenor öblítõ summer 3 x 1 l
Hame gomba szel. 200gr PUR mosogató duo 2 x 1 l lemon, balsam
Arany Ászok sör PET palack 1,5 l O.B. Procomfort tampon normál 16 db-os
COOP Cola széns. üdítõ Karácsonyi 2,5 l Palmolive tusfürdõ milk&honey 2 x 250ml
Mirinda narancs széns.üdítõ 2,5 l Delma light margarin 500g
Rauch Bravo körte nektár 25%   1 l COOP félzsíros tehéntúró 250g
Stella Artois sör 0,5 l Danone Activia jogh. 125g
Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5 l Euromilk UHT tej 1,5%  1 l
Eduscho Dupla kávé õr. 250g Hajdúsági trappista sajt korong
Lipton yellow label tea 25x2g Kométa Mindennap F. olasz felvágott
Biopon mosópor takarékos komp. 4 kg Kométa Mindennap Finom Zala felv.
Bonux compact act. fresh mosópor 2 kg Medve sajt natúr 8 cikkelyes 140g
Zewa Delux papírzsebkendõ Pick sertés párizsi

89,-Ft 1199,-Ft
199,-Ft 499,-Ft
359,-Ft 499,-Ft
159,-Ft 599,-Ft
249,-Ft 199,-Ft
169,-Ft 199,-Ft

179,-Ft+ü. 95,-Ft
99,-Ft 129,-Ft

349,-Ft 999,-Ft/kg
299,-Ft 999,-Ft/kg

1499,-Ft 999,-Ft/kg
899,-Ft 239,-Ft
199,-Ft 999,-Ft/kg

málna,meggy,eper

norm. 90db-os

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

Ízelítõ következõ november 12-tõl december 1-ig:akciónkból

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

Közeleg a december, hamarosan jön a Mikulás is!

Mikulás napjára számos termék közül választhatnak
Kedves Vásárlóink a COOP üzletekben!

Ízelítõ:
Milka Mikulás 379,-Ft
Boci Mikulás tej 149,-Ft
Tibi Mikulás 199,-Ft
Kinder Mikulás 299,-Ft
Tibi plüss maci bábos aj. csomag 1259,-Ft
Karamell diabetikus Mikulás 109,-Ft
Lívia Mikulás tej nugát 85,-Ft

70g
40g

ét 60g
55g

151g
15g

40g

(Szupermarketben)

(COOP Szupermarketben)

Új márkatermékek a COOP-nál – COOP JÓ NEKEM!
A COOP bevezette új márkatermék-családját, melyek hozzájárulnak az egészségtudatos életvitelhez.
A tudatos táplálkozáshoz segítséget nyújt a csomagoláson feltüntetett korrekt és hiteles tájékoztatás,

az összetevõk szervezetre gyakorolt jótékony hatása.

Keressék a „COOP Jó Nekem!” felirattal megjelölt új termékcsoportunkat!

„COOP Jó Nekem!” – Jó Önnek is!
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„Ma nálunk az élet gazdagításának fõ és korszerû
Fák – virágok – emberek: magunknak,

Tisztelt Aszódiak! Immár
hagyományosnak mondható
havi polgármesteri tájékozta-
tómban nemcsak különbözõ
városi történésekrõl igyekszem
Önöket tájékoztatni, hanem
azokról a gondolatokról, elkép-
zelésekrõl is, melyek velem
együtt minden bizonnyal az
aszódiaktöbbségét

. Mindazokhoz kívánok
szólni,akiktenniakarnakavá-
rosért, akik a jó gazda gondos-
ságával gyarapítani, szépíteni
kívánjákAszódot.

Emlékeztetni szeretném
Önöket, hogy a megválasztá-
som elõtt ismertetett progra-
momban többször is szóltam a
Virágos Aszód Programról. Az
elmúlt hónap egyik nagy ese-
ménye volt, hogy a fõutca ház-
tulajdonosait, az üzletüket bér-
lõként vagy tulajdonosként
mûködtetõ kereskedõket, a kü-
lönbözõ intézmények vezetõit
személyesen kerestem fel és
megbeszéltük a tavasszal in-
duló virágosítás, fásítási akció
részleteit. Örömmel mondha-
tom: mindenütt egyetértettek
törekvésemmelésszívesen,ön-
kéntajánlottákfelsegítségüket
a poros, sokszor piszkos, elha-
nyagolt fõutca és városközpont
emberi arculatának kialakítá-
sához. És micsoda véletlen!
Szinte egyidejûleg, amikor én a
várost jártam,négydarab faki-
vágásáraadtamutasítást (abe-
jelentéseknek megfelelõen),
amelyekveszélyeztettékazem-
beri életeket, hisz kilencven
százalékos korhadtságukkal
bármely pillanatban okozhat-
tak volna akár halálos tragédi-
át is, egy disszonáns, ellenséges
indulatból, vagy tudatlanság-
ból fakadó felhívás (tájékozta-
tás?) jelent meg az egyik városi
honlapon. Az írás szerzõje ösz-
szefogást hirdetett a természe-
tet pusztító kéz lefogására, a
rombolás megakadályozására,
az „egekbe törõ” fák megmen-
tésére. Sajnálom a röpirat szer-

is foglalkoz-
tatják

zõjét, ezért minden sértegetés,
és a tények elferdítése, hamis
beállítása ellenére is szívesen
elbeszélgetnék vele és kísérle-
tet a valóság megismer-
tetésére. Nagyon hiszem, hogy
az igazság birtokában eggyel
gyarapodik az Aszód virágosí-
tásátvállalóknépestábora.

Az elmúlt hónapokban – júli-
usi megválasztásom óta – több
öröm ért, mint bosszúság. Kö-
szönöm ezt azoknak, akik ész-
reveszik az apró történéseket
is. Látják például, hogy az évek
óta tátongó kátyúk egy részét –
a képviselõ-testület határozata
alapján – eltüntettük. Még ak-
kor is örülni kell ennek, ha
tudjuk, hogy egyszerre minden
nem megy. De ígérhetjük, hogy
ezt a munkát folytatjuk. Jó ér-
zés hallani és látni, hogy egyre
többen kapcsolódnak be a sze-
lektív hulladékgyûjtési rend-
szerbe, s ezzel közvetve is vi-
gyázzák a város rendjét, s õrzik
saját egészségüket is. A rend-
szer további fejlesztése 2009-
ben várható. Az október 13-án
rendezett hulladékgyûjtési
kampányban önként közre-
mûködõ pedagógusok segítsé-
gével a Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola száz tanulója vett
részt,stöltöttemegszeméttela
PEMÁK által biztosított 167
zsákot. Jó munkájáért kilenc
tanuló részesült jutalomban; a
legszorgalmasabb és egyben a
legszerencsésebb „takarító”,

7.b osztályos ta-
nuló átvehette a SUZUKI SÓS

teszek

Deli Cristopfer

tulajdonosa által felajánlott ke-
rékpárt .

Büszkék lehetünk rá, hogy
igen sok szívdobogtató ese-
ményt õriz a jövõnek az aszódi
naptár. A Városi Nyugdíjas
Egyesület tagjai október 11-én
a Kisnémedi Szüreti Bálban
vendégeskedtek, s adtak mû-
sort vendéglátóiknak, vala-
mint a megjelent közönségnek

. De jellemzi aktivitá-
sukat, hogy sehonnan nem
térnek vissza üres kézzel. Tele
vannak tettvággyal; most azt
az ötletet fogalmazták meg,
hogy valamikor az aszódi ipa-
ros- és parasztfiatalok évrõl-
évre szüreti bálban mulattak
és mulattatták a település la-
kosságát, miért ne lehetne fel-
újítani az elfeledett hagyo-
mányt? Miért ne hangozhatna
messze a daluk:

Az Idõsek Világnapja alkal-
mából október 17-én a 99 éves

köszöntötte
a Kistérségi

Gondozási Központ vezetõje. A
bensõséges ünnepségen részt
vett , az Aszódi
Nyugdíjas Egyesület elnöke és
természetesen magam is tol-
mácsoltam jókívánságaimat a
város legidõsebb lakójának

. Azt láttam, tapasztaltam
ezen a beszélgetésen, hogy az
ünnepelt életkora igazolja:
nem a megélt évek száma a
fontos, hanem az, hogy lehetõ-
leg minél tovább erõben, egész-
ségben, fiatalos értelemben és
érzelmekben gazdagon, hasz-

(1.kép)

(2. kép)

– Õsszel érik
babám,afeketeszõlõ...

Kinka Istvánnét
Varga Jánosné,

Takács Lajosné

(3.
kép)

nosan és jó közérzettel töltse el
az idõt, amely számára meg-
adatott.Hogymiennekatitka?
Aki a kérdésre a választ,
annak javaslom, hogy ismerje
meg közelrõl az aszódi nyug-
díjasklubok tagjainak vidám,
derûs, közösségben eltöltött
óráit.

Nemzeti ünnepünkre, az
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 52. évfordulójára több
rendezvénnyel isemlékeztünk.
A Csengey iskola tanulói a vá-
rosszélérõl
együtt futottak a Szabadság
térre . A város központi
ünnepségének A Mûvelõdés
Háza adott helyet. Hogy az ün-
nepre ilyen szép számmal ösz-
szejöttünk, azt bizonyítja, hogy
egyre többünket foglalkoztat-
nak társadalmunk gondjai.
Egy pillanatig sem állítom,
hogy akik együtt voltunk,
mindannyian egyformán gon-
dolkodunk, és egy hiten va-
gyunk. Nem akarok az ünnep
ürügyén

beszélni; ha ezt tenném,
hazudnék. Arról viszont szól-
hatok, hogy egyre többen is-
merjük fel a sokféleképpen
gondolkodó emberek együtt
cselekvésének fontosságát tele-
pülésünk fejlõdése érdekében.
És egyre többen mondjuk:

Ezekrõl a kérdésekrõl esett szó
azünnepségetkövetõbeszélge-
téseken és arról, hogy itt ne-
künk kell tenni, ha Aszódot kí-
vánjuk gazdagítani. Itt nekünk

keresi

SchirillaGyörggyel

(4. kép)

formális nemzeti egy-
ségrõl

gya-
korlati szeretetre van szükség
egymás iránt. És összefogásra.

1. 2.

Polgármesteri jegyzet
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kell tenni valamit, mert ha mi
nem tesszük a dolgunkat, ak-
kor nem lesz a terveinkbõl az
égvilágon semmi. Véleményem
szerint ez volt október legfon-
tosabbüzeneteszámunkra.

Halálának 40. évfordulóján
koszorút helyeztünk el

, az Állatorvostu-
dományi Egyetem néhai pro-
fesszora, a város szülötte mell-

Dr.
Kómár Gyula

szobránál . Nemcsak az
aszódiak, de a környék közsé-
geibõlmegjelentállatorvosok is
velünk emlékeztek, s hangsú-
lyozták:

Természetesen sok minden
más is történt az elmúlt idõ-
szakban. Emlékeztünk például
a Petõfi Múzeum alapításának

(5. kép)

a múlt értékeinek õr-
zése a holnap biztonságának az
alapja.

50. évfordulójára, és ebben a
szellemben jöttek össze az or-
szágban lévõ Petõfi-emlékhe-
lyekdelegációi isAszódon,hogy
közösen gondolkodjanak Petõfi
költészetének máig ható és
fénylõértékeirõl.

Kedves Aszódiak! Tudom,
rengeteg a gondunk, bajunk,
ezernyi a teendõnk. Türelmet-
lenek vagyunk, szeretnénk

gyorsabban haladni, jobban,
boldogabban élni. Egyetlen ta-
nácsom van:

Nem másnak, nem
másért –

polgármester

Ma nálunk az élet
gazdagításának fõ és korszerû
formája: idõt, munkát, fárad-
ságot adni.

magunknak, magun-
kért,avárosunkért.

SztánIstván

4. 5.3.

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Galgamácsa gesztorságával
a 2003-ban kibõvített Aszód
központú szennyvízelvezetési
agglomeráció (térség) 10 tele-
pülése: Aszód, Bag, Domony,
Iklad, Hévízgyörk, Galgamá-
csa, Kisnémedi, Püspökszilágy,
Vácegres és Váckisújfalu, vala-
mint a csatlakozó négy galga-
menti település: Acsa, Csõvár,
Galgagyörk és Püspökhatvan,
vagyis összesen 14 település az

” címû KEOP-1.2.0-1F-2008-
0040 azonosító számú pályázat
I. fordulóját 2008 márciusában
megnyerte, amelynek eredmé-
nyeként nettó 187,8 millió Ft
állami támogatást kaptunk a
tervezett nettó 3,456 milliárd
Ft értékû csatorna-beruházás
kivitelezésének elõkészítésére.
A kétfordulós pályázat II. for-
dulójának benyújtási határ-
ideje:

A II. fordulós pályázat
benyújtásának a kiviteli tervek

„Aszód és térsége szennyvízcsa-
tornázása és szennyvízelvezeté-
se

2009.május15.

elkészítésén túl további feltéte-
le, hogy a 85%-os állami támo-
gatáson felüli 15%-os önrész
biztosításán belül az érintett
településeknek biztosítaniuk
kell az ingatlantulajdonosok
csatornázáshoz szükséges la-
kosságiönrészét.

A 14 pályázó település közül
az aszódi térség hét települése
(Aszód, Domony, Galgamácsa,
Kisnémedi, Püspökszilágy,
Vácegres és Váckisújfalu) érin-
tett a szennyvízcsatorna-háló-
zat kiépítésében, illetve bõvíté-
sében. Ezért ezeken a települé-
seken a lakossági önrészek biz-
tosításárakétviziközmûtársu-
latot kívánunk létrehozni:
Aszód és Domony újonnan lét-
rehozott víziközmû társulata
csatlakozni fog a saját korábbi,
még jelenleg is mûködõ vízi-
közmûtársulatához;Galgamá-
csa, Kisnémedi, Püspökszilágy,
Vácegres és Váckisújfalu pedig
együttesenkívánkialakítaniés
mûködtetni egy víziközmû tár-
sulatot.

Az ingatlantulajdonosoknak
mint érdekelteknek– – érde-

keltségi hozzájárulást kell fizet-
niük.

2.300,- Ft/hó

A befizetéseket a meg-
alakuló viziközmû társulat
számlájárakellteljesíteni.

Ahozzájárulásmértéke:
Lakás-elõtakarékossági

szerzõdés megkötésével 100
hónap alatt összeg
befizetésével, melynél a teljes
hozzájárulás 230.000Ft, ami a
beruházásiönrészenfelülatár-
sulat mûködési költségét, vala-
mint a hitelkamatot is tartal-
mazza;

Egy összegben 200.000,- Ft
befizetésével;

Jogi személyek és intézmé-
nyek esetében egy összegû

+

+

+

200.000,- Ft/vízfogyasztási egy-
ségbefizetésével.

A társulati hitel kamatát,
valamint a társulat mûködési
költségét a 100 hónap alatt az
érintett tag fizeti meg. Aszód
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete a társulat által fel-
vett hitel mértékéig készfizetõ
kezességetvállal.

A lakás-elõtakarékossági
szerzõdést kötõ, valamint a ví-
ziközmû társulatba belépõ la-
kosoknak az elsõ havi érdekelt-
ségi hozzájárulást (2.300 Ft-ot)
a belépéskor meg kell fizet-
niük.

polgármesterSztánIstván

Csatorna tájékoztató

Közmeghallgatás
Aszód Város Képviselõ-testülete

közmeghallgatást tart
a Csengey Gusztáv Általános Iskola

aulájában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

november 28-án, pénteken 17 órától

Polgármesteri jegyzet

magunkért, a városunkért tesszük
formája: idõt, munkát, fáradságot adni”
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A Többcélú Társulás Tanácsa október 15-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a 2009.

évre vonatkozó feladat-ellátási
tervet, mely szerint a Társulás
folytatni kívánja a közoktatási
szervezõi feladatok, a pedagó-
giai szakszolgálati feladatok, a
pedagógiai szakmai szolgálta-
tások, a szociális és gyermekjó-
léti feladatok, a belsõ ellenõrzé-
si feladat,valamintamunkavé-
delmifeladatokszervezését.

A jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás ellátására a Társu-
lás 2009-tõl a Kistérségi Gon-
dozásiKözpontotkéri fel, azon-
ban a továbbiakban is együtt
kíván mûködni a feladatot ed-
digellátóMegmentõKht.-val.

A Tanács megszavazta a Pe-
dagógiai Szakszolgálat álláshe-
lyei számának növelését, így
félállású gyógytestnevelõ dol-
gozhat 2009. május végéig
Aszódon.

A Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség
kérésére szeptemberben ismét
sor került a kistérség és az ön-
kormányzatokfejlesztésiterve-
itösszefoglalóprojektlistafelül-
vizsgálatára, annak aktualizá-
lására. A kistér-
ségi koordinátor által összeállí-
tott,módosítottprojektlista195
fejlesztési javaslatottartalmaz.

ATársulásiTanácsfelkértea
munkaszervezetet a projektlis-
ta folyamatos frissítésére,akis-
térségi koordinátort pedig ar-
ra, hogy segítse a pályázati in-
formációk önkormányzatok-
hoz, potenciális pályázókhoz
való eljuttatását, majd a pályá-
zatimunkát.

A Tanács úgy döntött, hogy a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola által szervezett „Kistérsé-
gi négypróba” elnevezésû
sport- és mûvészeti vetélkedõn
kimagasló eredményt elérõ is-
koláknakösszesen30.000Ftér-
tékû tárgyjutalmat ajánl fel,
melyet a 2007. évi pénzmarad-
ványbólbiztosít.

Az aTanács tájé-
koztatót hallhatott a Prekog
Alfa Kft. ügyvezetõjétõl a
TÁMOP 3.1.4 pályázatról, mely
a kompetencia alapú oktatás

Juhász Bálint

Egyebekben

bevezetését, illetve az esély-
egyenlõség megvalósítását se-
gíti az oktatási intézmények-
ben. A program célja, hogy a
pályázatban résztvevõ iskolák,
óvodák eredményesebbek le-
gyenek, ill.az,hogyatanulókaz
országos kompetencia-mérése-
ken javuló eredményeket érje-
nek el. A pályázathoz nem
szükséges önerõ, az ellátandó
feladatok minden költségét a
támogatásból lehetfizetni.

Juhász Bálint kistérségi ko-
ordinátor a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program 2009-
2010-es akciótervérõl beszélt.
Az akcióterv meghatározza az

elkövetkezõ két év fejlesztési
irányait a régióban, konkrét
célokat tartalmaz, és megjelöli
a hozzá tartozó forrásokat is.
Az akcióterv társadalmi egyez-
tetése várhatóan a hónap vé-
gén kezdõdik. Az összefoglaló-
ból kiderült az is, hogy az el-
múlt két évben a Közép-Ma-
gyarországi régióban 1902 le-
szerzõdött pályázó volt, ebbõl
18 nyertes pályázat az Aszódi
Kistérségbõlkerültki.

2009-tõlvárhatóanlétrejöna
Regionális Területfejlesztési
Operatív Program (RTOP),
mely a hazai forrásokat tartal-
mazza régiókra bontva, és

amelyre azért van szükség,
hogy a hazai fejlesztések össz-
hangban legyenek az uniós el-
járásrendekkel. Ezzel párhuza-
mosan megszûnnek az évente
megjelenõ HÖF, TEÚT, TEKI,
CÉDE,TRFCpályázatok.

kistérségireferens

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kis-térség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

RuszkaiAnna

www.aszodikisterseg.hu

Az Észak-Kelet-Pest Megyei
Leader Egyesület Elnöksége
mély fájdalommal vette tudo-
másul, hogy az Egyesület el-
nöke, hosszan
tartó betegség után szeptem-
ber 14-én elhunyt. Az elnök-
ség október 10-re összehívta a
rendkívüli Közgyûlést.

Kovács László

Az új elnök személyére

elnökhelyettes tett

javaslatot, s a jelenlévõk egy-

Edel-

man György

hangúlag

az MSZP Emberjogi

Bizottságának elnökét válasz-

tották meg. Az egyesület új el-

nöke megköszönte a bizalmat

és néhány sürgõs tennivalóra

hívta fel a figyelmet. Az Egye-

sület Aszódon kíván irodát

nyitni, melynek értelmében

már megindultak a tárgyalások

a Galgamenti Víziközmû Tár-

sulattal. Szükséges egy pénzin-

tézettel is felvenni a kapcso-

Szabóné Dr. Müller

Tímeát,

Hírek az Észak-Kelet-Pest Megyei Leader Egyesületrõl

Új elnök, új pályázatok

latot, ahol

számításba jöhet.

Az elnök szólt négy megje-

lent pályázati lehetõségrõl: Mik-

rovállalkozások létrehozása és

fejlesztése, Turisztikai tevé-

kenységek ösztönzése, Vidéki

örökség megõrzése, Település-

megújítás és fejlesztés. A továb-

biakban újabb pályázatok jelen-

nek meg, melyekre várják az

érdeklõdõk jelentkezését.

a Turai Takarékszö-

vetkezet is

Takács Pál

Kistérségi Civil Találkozó
ANonprofitInformációsésOktatóKözpont(NIOKAlapítvány)AlapítványésazAszódiKistérség

ÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulásameghívjaÖnta

AprogramszakmaitámogatójaaNemzetiFejlesztésiésGazdaságiMinisztérium.
Kíváncsi,meddigterjedacivilszervezetekhatásköre?Tudja,„mibeszólhatbele”?Tudja,miben

dönthet,ésmitkezdeményezhet?Tudjakikapartnerei,delegalábbkiklehetnekazok?Elmondta
mármindenrõlavéleményét?Acivilszervezetekrészvételeafejlesztésiésforráselosztásokkal
kapcsolatosdöntésekbenegyremeghatározóbb,ésegyrenagyobbleszazEurópaiUnióhozvaló
csatlakozásnakköszönhetõen.Egyrenagyobbszerepésegyretöbbdöntési lehetõségjutarégiók
ésakistérségekkezébe.Teremtsükmegakistérségicivilérdekképviseletalapjait,vegyenrészt

azÖnszervezeteisafejlesztési,beruházásiésközigazgatásidöntésekbefolyásolásában!

Arendezvényreregisztrációszükséges.
Atalálkozóprogramjamegtalálhatóawww.niok.hu/egyeztet.htmlhonlapon.

További információkérhetõaNIOKAlapítványmunkatársaitóla(1)315-3151-estelefonszámon
illetveanonprofit@niok.hue-mail-címen.

Várjukszeretettelrendezvényünkre!

KistérségiCivilTalálkozórendezvényre.

Idõpont:november25.(kedd)14:00-17:00
Helyszín:Aszód,KossuthL.u.72.,PodmaniczkyMûvészetiIskoladíszterme
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Sok a trükkös lopás; már a gázszerelvényeket is viszik

Autó-feltörési rekord Aszódon

Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szemvizsgálat kontaktlencse

Szemvizsgálat

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!

és bemérés
minden kedden és csütörtökön

+próbalencse+ápoló:

Vények beváltása

2.500,- Ft

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel november végéig

meghosszabbítottuk ingyenes
szûrõvizsgálatunkat.

További információért hívja üzletünket!

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig

15.30-18.30

szinte minden mozdítható tár-
gyat – pl. gáztûzhelyt, edénye-
ket–elhordtakabetörõk.

A 3. számú fõúton, városunk
külterületén egy személygép-
kocsi megtolta az elõtte haladó
autót, ami ennek következté-
ben felborult. A vétlen vezetõ
kisebb sérülésekekel megúszta
a balesetet, a vétkes megállás
nélkülelhajtottahelyszínrõl.

***
A Gödöllõi Rendõrkapitány-

ság körlevelében a trükkös lo-
pások, valamint – elsõsorban a
még épülõ vagy lakatlan házak

el-
tulajdonítására hívja fel a la-
kosság figyelmét. A trükkös
tolvajok becsengetnek a ház-
tartásokba, és valamilyen in-
dokkal(egypohárvizetkérnek,
a szomszédnak hozott tûzifát
szeretnék kifizettetni stb.) rö-
vid terepszemlét tartanak,
majd a háztulajdonosok (elsõ-
sorban az egyedül élõ ill. otthon

gázszerelvényeinek gyakori

lévõ idõsek) figyelmét elterelve
készpénz és értéktárgyak után
kutatnak. Sajnos olyan világot
élünk, amelyben a bizalmat-
lanság nem szégyellnivaló, ha-
nem a hívat-
lan látogatókkal szemben; kér-
jük,kellõóvatossággal járjanak
elazÖnökhözbekopogtató ide-
genekfelbukkanásakor!

indokolt reakció

H.Sz.

Októberben hat (!) személy-
gépkocsit törtek fel városunk-
ban, ebbõl hármat a Falujárók
útján: az elsõnél 220 ezer Ft
készpénz és iratok, a második-
nál kéziszerszámok, a harma-
diknál egy CD-s rádió és hang-
szórók tûntek el negyedmillió
Ft értékben. Az Ady Endre ut-
cában és a Kossuth Lajos úton
egy- egy CD-s rádiót, az Õsz ut-
cában pedig 95 ezer Ft érték-
ben személyes tárgyakat és ira-
tokat tulajdonított el az elkö-
vetõ.

A GAMESZ udvarán álló jár-
mûvek egyikébõl ismeretlen
tettesekezúttal isgázolajat lop-
tak.Megint lopáshelyszínevolt
aMÉH-telep,aholezúttalmeg-
zavarták az elkövetõket, akik
lopott jármûvüket hátrahagy-
va elmenekültek. A Malom
közben egy nyitott melléképü-
letbõl szerszámokat loptak el
ismeretlen személyek. A Pas-
kom egyik hétvégi házából

Aszódi Egészségklub

Gyógyuljon

bioenergiával!

Az Aszódi Egészségklub ren-
dezvénye bármilyen problé-
mával küzdõ ember számá-
ra. Aszód, A Mû-
velõdés Háza, földszint.

november 30. 15 óra.
Telefon: (20) 489-791

Helyszín:

Idõ-

pont:

Minden érdeklõdõt

szeretettel várunk!
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Az Aszód Város Díszpolgára címben részesült Tolmácsi Miklós volt

Aktív nyugdíjban sikerek, kitüntetések,

–Akitüntetésekörömtelipil-
lanatai ellenére nagyon nehe-
zen éltem meg az idei évet –
mondta bevezetõül

– Amikor tavaly éltem
a korkedvezményes nyugdíj
adta lehetõséggel, még nem
tudhattam, hogy a sors szeszé-
lyébõl adódóan fél évvel késõbb
egyébként is kértem volna
nyugdíjaztatásomat, hiszen fe-
leségem nem sokkal késõbb
megbetegedett. Ápolása egyre
inkább teljes embert kívánt
tõlem, hogy érdemei és lelkiis-
meretem szerint is minden
erõmmelszolgálhassamõt..

Az augusztusi kitüntetést fe-
lesége már nem tudta teljes
boldogsággal átélni; egy hónap-
pal késõbb elhunyt. Miklós sze-
rencsére nem maradt teljesen
egyedül, gyermekei és unokája
azóta is sok örömet és vigasz-
talást jelentenek életében. Bár
a várható, majd bekövetkezett
családi tragédia súlya alatt õ
sem tudta elegendõ öröm-
mel élvezni a díszpolgári cím-
mel járó dicsõséget, vallja:

– Olyan szerencsés hely-
zetben voltam, hogy mindvé-
gig Aszódon vagy környékén
dolgozhattam – utalt életpá-
lyája korábbi szakaszaira. –
A Mûszergyárban, az Aszódi
Vegyesipari KTSZ-ben, majd
a Ferromechanikánál több-
ször szerveztünk társadalmi
munkát a nagyközségért. A
80-as években is kaptam egy
kitüntetést, miután szom-

Tolmácsi
Miklós.

boldogan megy végig a váro-
son mint Aszód díszpolgára.

szédaimmal önerõbõl lebur-
koltuk a portáink elõtt hú-
zódó útszakaszt.

A rendszerváltás idején egy
kesznyéteni termelõszövet-
kezet aszódi ágazatvezetõje-
ként dolgozott; 1990-tõl két

megszûnt Költségvetési
Üzemtõl egy ARO-t, egy
AVIA-t és egy IFÁ-t vettünk
át, majd idõvel létrehoztunk
egy gépparkot, ami újkorá-
ban igen korszerûnek szá-
mított, a lerobbant telephe-
lyen pedig megfelelõ mun-
kakörülményeket teremtet-
tünk. Jó érzés, hogy mindeb-
ben az én munkám is benne
volt. Persze városszerte sorra
jöttek a megoldásra váró fela-
datok: pl. a Csengey iskola
tornacsarnokának teteje ál-
landóan beázott; a vízzel telí-
tõdött szigetelés miatt már-
már a beszakadás veszélye
fenyegetett, amit egy magas-

talozóépítése,amibeannyierõt
fektettem bele, ami nem feltét-
lenül tartozott a GAMESZ-ve-
zetõimunkakörömbe.

Tolmácsi Miklós segítségére
nyugdíjba vonulása óta is szá-
mítanak a városban. Szakértõ-
ként mindig részt vett Aszód
polgármesterével a Regionális
Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmiÖnkormányzati
Társulásegyeztetésein,nemré-
giben pedig megválasztottak a
társulás aszódi szakértõjének.
A Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság külsõs
tagjaként sem szakadt el a köz-
ügyektõl – nem beszélve a ró-
mai katolikus egyházközség-
rõl,melynektöbbmintkétévti-
zedevilágielnökitisztét látjael.

– Nagyon sok
áldoztam a Hitéleti Köz-

pont megvalósítására, de azt is
fontosnak tartom, hogy
legyen–hangsúlyozta–,ezérta
programok szervezésében is
részt veszek. Erõs közösség a
miénk: az egyháztanácsnak
minden eddigi aszódi plébános
megköszönte munkáját. Hi-
szem, hogy Aszódot is szebbé
tettük a munkánkkal. Nagyon
örülök annak, hogy a Tabán
téri bolt lebontásával megte-
remtettük egy, a templommal
harmonizáló közterület alapja-
it, amit saját erõbõl és pályáza-
tokból szeretnénk fejleszteni.
Remélem, nemsokára eljön az
idõ, amikor az Iklad felõl köze-
ledõk az ottani szép kis köztér
láttán is érezhetik: egy szép,
fejlõdõképesvárosbaérkeztek.

– Elsõsorban az AFI vezeté-
sének köszönhetõen egy régi,
nagyon rossz döntést (az ottani
háromhajós templom 1960-
ban történt lebontását –

)sikerültkisséhelyrehoz-
ni a kápolna kialakításával, a
lebontott templom oltárának
restaurálásával és felállításá-

munkát és sze-
retetet

élõ ház

a
szerk.

– ...és nem beszéltünk

még az Aszódi Fiúnevelõ

Intézetkápolnájáról.

Az élete legnagyobb részében Aszódon vagy annak

közelében dolgozó Tolmácsi Miklós tevékenységét idén

két kitüntetéssel ismerték el: az Aszódi Római Katolikus

Egyházközség Hitéleti Központjának május végi felszen-

telése alkalmából a Váci Egyházmegye Pro Dioecesi

Vaciensi kitüntetés elsõ osztályát, augusztus 20-án pedig

azAszódVárosDíszpolgáracímetvehetteát.AGAMESZ

másfél esztendeje nyugdíjba vonult vezetõje, az egyház-

község tanácsának világi elnöke boldogan vette át az

elismeréseket, azonban felesége egyre súlyosbodó beteg-

ségemiattörömemégsemvoltteljes.

cikluson át önkormányzati
képviselõ volt.

– 1991-ben lettem a GA-
MESZ vezetõje; összességé-
ben jó emlékeim vannak az
ott eltöltött tizenhat évrõl. A

tetõ építésével oldottunk
meg. Ha elmegyek A Mûve-
lõdés Háza elõtt s felnézek a
címerre, eszembe jut, hogy a
padlásról hoztuk le és resta-
uráltattuk.Vagyottvoltarava-

A felújításra váró GAMESZ-épület udvarán
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val. A kápolnában – amelyet
akkori váci

püspök úr áldott meg – szom-
batonként jelentõs hitélet fo-
lyik: az újtelepi és a lakótelepi
hívõknek nem kell a város túl-

Keszthelyi Ferenc

só végébe járniuk vallásuk gya-
korlására.

Mára2005-benodaítéltKöz-
szolgálati Érdemérem Arany
Fokozata is Tolmácsi Miklós
munkájának teljes mértékû el-
ismerését jelentette. Ennek át-
vétele azért is jólesett neki, hi-
szen az állami díjra a város ter-
jesztettefel.

–Aszépemlékekmindazoka
látványos munkák, építkezé-
sek, amelyekben kötelességbõl
vagymeggyõzõdésbõlrésztvet-
tem. Mindig igyekeztem óvni a
város tisztaságát, és öröm volt
látni az eredményét. Persze ér-
tek kisebb kudarcok, de a ter-
veimtöbbségét sikerültmegva-
lósítanom. Talán a GAMESZ
gazdasági társasággá (kft, kht)

– A legszívesebben me-

lyik sikerére emlékszik

vissza, s volt-e igazán em-

lékezeteskudarcélménye?

alakítására az egyetlen, amire
nem tudtam több energiát for-
dítani; abbéli formájában, az
abból adódó lehetõségekkel él-
ve, szabadabb gazdálkodással

Eredményesebbé
tette a munkámat, hogy alap-
jában véve

magamtól
megláttam a problémákat, a
megoldásra váró feladatokat.

polgármester
olyan fõnököm volt, aki soha-
sem utasított, inkább kért vagy
javasolt.

– –
folytatta a múltra utalva –;
ahogy éltem a városban és tet-
temadolgom,teljesemberként
és teljes lélekkel tettem és min-
den pillanatát vállalom. Igazá-
bólegyet sajnálok: többnyireaz
évi 30-40 nap szabadságom
felét-harmadát vettem ki, s

sokkal többet tehetne Aszód ér-
dekében.

mindig önállóan
tudtam dolgozni;

Bagyin József

Nem bántam meg semmit évente csupán egy hetet nya-
raltunk a családommal. Fele-
ségemmel arra számítottunk,
hogymajdnyugdíjaskéntbejár-
juk az országot – sajnos ezt a
tervet együtt már nem valósít-
hatjukmeg...

HídiSzilveszter

GAMESZ-vezetõ életét mindig a városa és a családja jelentette

kudarcok és áldozatvállalások után

Egyházi kitüntetését

Beer Miklós váci

megyéspüspöktõl

vehette át

A ravatalozó építésénél

(folytatásaz1.oldalról)

– Fiatal emberként is mindig
jól éreztem magam az idõseb-
bek társaságában, mert sokféle
titkot bogozhattam ki a sokat
megélt emberek szavaiból –
mondta városunk polgármes-
tere. – Nem volt hát véletlen,
hogy az aszódi nyugdíjasok
többsége barátjává fogadott. A
felém nyújtott jobbot õszinte
szívvel, tiszta emberséggel fo-
gadtam el és igyekszem viszo-
nozniazÖnökbarátságát.

Sztán István elmondta: elsõ-
sorban az orvostudomány, az
egészségpolitika feladata erõt,
egészséget, minél hosszabb éle-
tet adni az idõseknek de jó köz-
érzetükért, idejük értelemben
és érzelmekben gazdag, hasz-
nos eltöltéséért az érintet-tek
mellett

Idõse-
ink ma is ezer szállal kötõdnek
a világhoz: gyermekeikhez,

a települések irányítói
és az utódok is felelõsek.

unokáikhoz, barátaikhoz, klub-
társaikhoz, ismerõseikhez, la-
kóhelyükhöz,acsaládiésaköz-
életi gondokhoz, az elültetett
fákhoz, a friss levegõhöz és az
õszinapsütéshez.

A Kistérségi Társulás képvi-
seletében alel-
nök,Turapolgármestereüdvö-
zölte a teremben lévõket, aki
idõs tanára példáján világított
rá bölcsességének

Szendrei Ferenc

az idõsek

fontosságára mai világunkban.
Ezután
musicalrészletekkel, a zsámbo-
ki színjátszócsoport a

címû bohózat-
tal szórakoztatta a népes kö-
zönséget, akik településenként
maguk is dalra fakadtak. A ze-
nés-táncos mulatság sztárven-
dége volt, aki fer-
getegeshangulatotteremtett.

Tóth-Ilkó Zsuzsanna

Lepsény-
nél még megvolt

Mary Zsuzsi

H.Sz.

A bölcsesség elismerése
Ötszáz vendég érkezett a kistérségbõl az Idõsek Világnapja alkalmából

A szerzõ és Takács Pál felvételeiA szerzõ és Takács Pál felvételei



12

2008. NOVEMBER

Sikeres volt az iskola javára rendezett jótékonysági bál

Új táblák a tantermekbe

Szép összeg, 855 ezer Ft
volt az október 11-én a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola javára rendezett jó-
tékonysági bál tiszta bevé-
tele. A bálozóknak, a pénzt
illetve tombolatárgyakat
felajánló vállalkozások-
nak, valamint az önkor-
mányzat negyedmilliós
adományának köszönhetõ-
en táblákat vásárolnak a
kéttagintézményszámára.

– Jótékonysági bálunkon
száznegyven vendég vett részt
– tájékoztatott Boda János

A bál támogatói: Aszód Város Önkormányzata, Alkomp Kft/Cipõsarok, Berkesdi Józsefné, Bernadett Stúdió, BH
Média Bt., Binder Bizományi, Buzás János, Car-Stár Kft., Chili Burger, Direct Sportbolt, Elektroszolg.-Vill. Kft.,
Fornetti üzlet/Tellér Zoltánné, Hatalyák Optika, Barkácsbolt/Tóthné Marton Éva, Bereczki Zoltán Óra-Ékszer,
Bútor- és Lakberendezés/FA-BER 2002 Bt., Galga COOP, Divatvarázs/Cseri Béláné, Elsõ Pesti Malom és Sütõipari
Zrt., Extrém férfidivat, Fekete-fehér divatüzlet/Szûcs Tiborné, FOCO ´98 Kft., GÁLA Kft., GAVIT, Ízvarázs,
Kalamáris Papírbolt/Molnárné Tóth Izabella, Kalandtúra, Kárász Pál, Katona László, Kiss-Textil, Luca Butik, Márti
Virágüzlet, Napsugár ABC, Patina 2000 Kft., Petra Bizsu, Petrovics Sándor, RIVA-LUX, ROB-SUN Fodrászat,
RÕFÖS Méteráru, Somogyi Lívia/ Divatsarok, Szabó Józsefné, TIDÁM 2007 Kft., Madrina 2008.Kft., Masznyik
Istvánné/virág-ajándék, MEGAPRINT, Móni Fotóstudió, Olajág Bt., Ondrik Nyomda, Oroszki Zöldséges, Péter
Lajosné/Lakótelepi Festék- és Tapétabolt, Szabó Mária/Elektronikai-Háztartási Felszerelés, Sztán István, T-MOBI-
LE/S-Mix2000Bt.,TRENDFarmerShop,VARGAKER2000Bt.,ZsigaJános.

igazgató. – Az október 11-i ren-
dezvény elõkészítését

a Szülõi Munka-
közösség elnöke és helyettese,

irányította. Kö-
szönetemet fejezem ki minden
támogatónknak és a bál sikeré-
ben közremûködõnek, minde-
nekelõtt az SZMK-tagoknak, a
tantestületbõl pedig

Abálfõvédnöke
vállalkozó volt, tiszteletbeli
védnöknek pol-
gármestert kérték fel. A támo-
gató- és belépõjegyek értékesí-
tésébõl, a tombolából ill. a tár-

Rasov-

szky Miklós,

Bocsi Róbertné

Ladosné

KernKatalinnak.

BuzásJános

Sztán István

gyi felajánlásokból 505 ezer Ft
gyûlt össze. 250 ezer Ft-ot a
képviselõ-testület biztosított,
emellett több cég adományo-
zott kisebb-nagyobb összeget,
az Elsõ Pesti Malom és Sütõ-
ipariZrt.pl.100ezerFt-otaján-
lottfel.

A közel egymillió forint érté-
kû eszközbeszerzés nyomán a
Rákóczi úti épületben hat, a
Csengey útiban pedig öt tante-
rem falára kerül korszerû táb-
la; a hiányzó összeget az iskola
saját forrásból és a még várha-
tófelajánlásokbólteremtielõ.

H.Sz.

A Magyar Vörös-
kereszt Aszódi
Szervezetének

közleménye
KedvesVöröskeresztes

TagjainkésTámogatóink!

06-20-327-6957

BaloghJánosné
BabinyeczErzsébet

November 17-19-én 12-16
óráig, 20-21-én 9-12 óráig vár-
juk felajánlásaikat (diákok: 100
Ft, nyugdíjasok: 200 Ft, aktív
dolgozók: 500 és 1000 Ft) a Ko-
ssuth L. út 59. szám alatti Vö-
röskeresztes irodában. Kérem
az intézményvezetõket, jelez-
zék részemre, mely idõpont al-
kalmas az Önök és intézmé-
nyük felkeresésére. Jelentkezé-
süket az alábbi telefonszámon
várom:

A támogatással szeretnénk
hozzájárulni a gyermekek és
idõsek egészségének javításá-
hoz (sport- és egészségnapok,
szûrések,véradónapokstb.)

Köszönettel:

AszódVöröskeresztestitkára

Néhány gondolattal kívánok
hozzászólni az októberi

fõtérrel kapcso-
latos gondjaihoz. A rongálók
kemény, határozott intézkedé-
sekkel való megfékezésével tö-
kéletesen egyetértek, mert az
emlékmû megrongálásán túl
meggyalázzák azoknak a már-
tírhalált halt aszódi polgártár-
sainknak az emlékét, kik a vi-
lágháborúk borzalmaiban
vesztették a legdrágábbat:
életüket.

Nézzükmeg,kik isvalójában
ezek a fiatalkorúak vagy fel-
nõttszámba menõ lakosok.
Ezek az aszódiak nem kaptak
alapvetõ erkölcsi neveltetést a
szülõktõl. Ebbõl következõen
fel sem fogják erkölcstelen ma-
gatartásuk következményeit.
Az emlékmû körüli deviáns vi-
selkedésûembereketmáraleg-
elsõalkalommalfigyelmeztetni
kellett volna, s ha ez sem veze-
tett volna eredményre, további

Polgár-
mesteri jegyzet

adminisztratív, esetleg bünte-
tõjogi szankciókat kellett volna
alkalmazni.

A pedagógia tudománya azt
mondja:

A módszerek
igen változatosak. Elõször még
csak figyelmeztetni kell a reti-
nenseket magatartásuk er-
kölcstelenségére.

. Ám a téren,
ésa jegyzetbenmásutt felsorolt
helyeken rendszeresebb ellen-
õrzés is szükséges: betartják-e
az elkövetõk a társadalmi
együttélés szabályait. Kik?
Nemcsak az erre hivatott ön-
kormányzati köztisztviselõ, a
rendõrhatóság vagy a polgár-
õrség tagjai, hanem
aki tiszteletben tartja múltunk
és jelenünk aszódi polgárainak
emlékét.

elkövettedahibát, ittés
most javítsuk ki.

A fiatalkorú-
akat a szüleikkel együtt. A fel-
nõtteknek nincs pardon: a bün-
tetõjog eszközeivel

mindenki,

KovácsIstván
fiatalkorúakpártfogófelügyelõje

A fõtéri rongálókról

„

”

A fizikai, kémiai és biológiai
alapmûveltség nélkül felnövek-
võ generáció önmagára veszé-
lyesmódonfogélniaharmadik
évezred technológiai környeze-
tében. Megítélésem szerint ez az
egyik legsúlyosabb környezet-
védelmi kockázat, amely a tár-
sadalmunkat a XXI. század-
banfenyegeti.

(Dr.BorZsolt
fizikus,akadémikus)

Második évadjához érkezett
az ELMe és az ÉMÁSZ általá-
nos iskolaiprogramjánakinter-
aktív oktató roadshow-ja, a
FIZIBUSZprogram,amitazért
indítottak, hogy a gyerekekhez
közelebb hozzák a természet-
tudomány szeretetét, ismere-
tét. Már az elmúlt tanévben is

az elsõk között volt iskolánk,
aki élt ezzel a rendkívüli fizika-
órai lehetõséggel.

Idén az õszi szünet utáni elsõ
nap, november 3-án járt ná-
lunkabemutató.ACsengeyúti
épület tornatermében 9 órától
a Rákóczi úti gyerekeket káp-
ráztatta el tanár úr,
majd 11 órától a Csengey út di-
ákjainak mutatott sokszor
meghökkentõkísérleteket.

A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat, s a pedagógusok
isgyakrancsodálkoztakráegy-
egy „trükkre”. Mindenki szá-
mára tanulságos volt a kétszer
90 perces elõadás. Köszönjük a
lehetõséget, hogy részesei le-
hettünk ennek az országos
programnak.

Tóth Pál

ÁcsnéTóthBeáta

Az alapmûveltség
mint túlélõcsomag

Aszódon járt a FIZIBUSZ
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In memoriam dr. Kerényi Ferenc (1944-2008)

Ágyban, párnák közt Egy cipõs-
doboznyi
szeretet

Az aszódi egyházak, a két
gimnázium, valamint a
Gyermekjóléti Szolgálat
idén is meghirdeti az Egy
cipõsdoboznyi szeretet
elnevezésû ajándékozási
akciót.

„
”

Aki szeretné szolidaritását
kifejezni a nehéz sorsú csalá-
dok gyermekei iránt, és támo-
gatja ezt a programot, az aláb-
biakat teheti: színes csomago-
lópapírral bevon egy cipõsdo-
bozt, majd édességet, tisztálko-
dási szert, játékot, apró ruha-
darabot (kesztyû, zokni, sál),
írószert helyez el benne. A do-
boz tetején

Ezaszét-
osztás során nagy segítség. A
dobozok leadhatók a felekeze-
tek istentiszteletein, illetve sze-
mélyesen a lakótelepi Idõsek
Klubjában.

További informá-
ció:

06-20-886-1784.

A nyári Ökumenikus Tábor
gyermekkórusa felkérést ka-
pott az aszódi Jászolkiállítás
megnyitóján, december 12-én
16 órakor történõ közremûkö-
désre. A próbákat az aszódi
Podmaniczky Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény kama-
ratermében tartjuk pénteken-
ként 16.30-tól. Nagy szeretettel
várjuk azon gyermekek jelent-
kezését, akik vállalni tudják a
próbákonvalórészvételt!

Jelentkezés, további infor-
máció:

06-20-770-5444.

jelezni kell az aján-
dékozottkorát,nemét.

Kovácsné Blaskó Mariann,
tel.:

Kovács Janka Tímea,
tel.:

A gyûjtés határideje de-

cember 12.

Kóruspróba
gyermekeknek

A Biblia Éve alkalmából szervezett rendezvénysorozat
részeként november 7-én megnyílt festõ-
mûvész, középiskolai tanár ó- és újszövetségi témájú
kiállítása az Aszódi Római Katolikus Egyházközség Hit-
életi Központjában. A tárlatot plébános
nyitotta meg, majd etnográfus biblia-
történeti érdekességekrõl szólt. A festmények, valamint
néhány igazi bibliaritkaság december elejéig tekinthetõ
meg.

Ladócsy László

dr. Sánta János

dr. Klamár Zoltán

Képek a  Bibliából

Hídi Szilveszter felvételeHídi Szilveszter felvétele

2008 a Biblia éve. Ebben
az évben az aszódi keresz-
tény felekezetek különbö-
zõ alkalmakat szerveztek
és szerveznek, hogy az em-
berek figyelmét a Szent-
írásrairányítsák.

Az Aszódi Baptista Gyüleke-
zet is részt kíván venni ebben
az eseménysorozatban, és de-
cember 12-15-e között Biblia-
kiállítást szervez az Aszódon és
a környéken lakók érdeklõdé-
sére számítva. Következzék
rövidismertetõaprogramról:

A különbözõ nyelvû, korú és
fordítású Bibliák mellett meg-
tekinthetõ lesz a Magyarorszá-
gi Bibliatársulat által készített
színes ismeretterjesztõ, bemu-
tató anyag. A Biblia eredeti
nyelvén szólalnak meg Szent-
írás-részletek.

Hogyan képzelik el gyerme-
keink a bibliai történeteket?
Városunk minden felekezeté-
bõl érkeznek gyermekrajzok,
melyekben gyönyörködhetnek
a látogatók. A családokat közös
játékra invitáljuk: bibliai tár-
sasjátékokkal ismerkedhet-
nek, játszhatnak.

A kiállításon felállított szá-
mítógépeken bárki elérheti

a
a

világhálón Bibliához kapcso-

lódó oldalakat és játékokat. Az
olvasó- és beszélgetõsarokban
egy forró tea mellett lehet kér-
dezni vagy keresztény újságo-
kat, könyveket olvasgatni. Ke-
resztény könyvvásárnak is ott-
hontadunkezenidõszakban.

A kiállítás helyszíne: Baptis-

ta Imaház, Petõfi utca 46. Nyit-
vatartás:december12-én(pén-
teken) 15-18, december 13-án
és 14-én (szombat-vasárnap)
10-18, december 15-én (hétfõn)
8-16 óráig. A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Bibliakiállítás, másképp
Érdekességek négy napon át a Baptista Imaházban

A rossz hír mindig váratla-
nulérkezik.64éveskorábanel-
hunyt két-
szeres Madách-díjas irodalom-
és színháztörténész, egyetemi
docens, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, több Petõfi
életrajzi monográfia szerzõje, a
Petõfi-kutatás, -kultusz egyik
legelismertebb tudósa, a Petõfi
kritikaikiadásirányítója.

Különösen döbbenetes a hír
az aszódi Petõfi-barátok szá-
mára, hisz alig egy hónappal
ezelõtt két alkalommal is járt

dr. Kerényi Ferenc

nálunk, mindkétszer szeretett
barátja,
meghívásának engedelmes-
kedve. Elõször a múzeum ala-
pításának 50. évfordulójára
szervezett kerekasztal-beszél-
getésen vett részt, másnap a
PetõfiEmlékhelyekNemzetkö-
zi Találkozóján tartott elõa-
dást a Petõfi-kutatás aktuális
helyzetérõl. Telis-tele volt ter-
vekkel; büszkén jelentette be,
hogy hamarosan a végére ér a
Petõfi kritikai kiadás, így a leg-
nagyobb magyar költõ minden

dr. Asztalos István

mûve pontos szövegközlésben
leszolvasható.

Szavaiból érezhetõ volt, hogy
életmûvének kiteljesedését, le-
zárását látja a nagy vállalkozás
befejezésében. Odafönt azon-
ban másképp gondolták... Ott-
honában, álmában érte a halál.
Nyugodjékbékében.

HomokiGábor

13
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Mindannyian féltjük a fákat
Tisztelt Mindenki!

Háborgunk az esõerdõk irtá-
samiatt,közbenAszódonnem-
régiben a Hatvani út elején két
hatalmas vadgesztenye fát, a
Kossuth L. út 78. kerítésén be-
lül egy hatalmas fûzfát vágtak
ki. Úgy látszik, folytatják: ma a
Vörpivel szemben lévõ szép
platánok egyikét likvidálták.
Hogy az elõzõ hárommal mi
volt a „baj”, nem tudom, errõl
hírlik, hogy „bántotta a köz-
mûveket”.Hogyegyfabántja-e
a közmûveket, honnan lehet
tudni? Valaki ott leásott elõbb a
közmûvekhez, hogy megálla-
pítsa, mi a helyzet, vagy csak
szakértõ (valakiknek) meg-

felelõ „szakvéleményt” adott
errõl? Félek, ez lesz az érv az
összestöbbikivágására...

Mármost, ahol ilyen szép,
öreg fák vannak – persze nem
nálunk, az Észak-Balkánon –
Németországban, vagy Auszt-
riában, ott megpróbálják meg-
õrizni õket, ha rendetlen a ko-
ronájuk, vagy belógnak a for-
galmi sávba, akkor egy létrás
kocsiról fazonírozzák, ha egy
vastaggyökérbajtcsinál,akkor
azt az egyet kiveszik, de láttam
olyat is, hogy éppenséggel a jár-
dát alakítják át a gyökér kedvé-
ért. Nem vágják ki azért, hogy
parkolóhelyet alakítsanak ki
ott lesz a parkoló, ahol nincsen
afa!

Denemkell,hogyaztgondol-
juk, Magyarországon nincs jó
példa. Budán jártam a Bolyai
utcában, és ott láttam, hogy

„ ”

–

még a nagyon beteg törzsû pla-
tánt is bekenték védõvegyszer-
rel, de nem vágták ki. Ahol
nagyon egybeértek a koronák,
ott egy fát visszavágtak, de
nem vágták ki, hadd képezzen
újkoronát.Ésvégülajánlomaz
aszódi városszépítõk figyelmé-
be, nem másfajta fákból akar-
nak új fasort, hanem – ki hinné
– platánokat ültetnek a foghí-
jakba. Nálunk nem lehetne
erregondolni?

*
azemlí-

tett fakivágásokról az október
16-i testületi ülésen is szó esett;

polgárm
intéz-

kedésekindokairól.

Dr.JóleszJózsef

Aszerk.megjegyzése:

Sztán István ester la-
punk 6. oldalán szólt az

Városunk fõutcáján, de más
közterületein is számos gyö-
nyörû fa áll. Némelyik rossz ál-
lapotáról olykor csak a kárese-
mény megtörténte után sze-
reznek tudomást az illetéke-
sek. (Lásd pl. a kastélyparkban
július végén kidõlt fa esetét,
ahol szerencsére nem történt
személyi sérülés. A fa látszólag
egészséges volt, gyökerei vi-
szont teljesen elgombásodtak.)
A fõúti platánok állapotáról az
említett testületi ülésen is vita
alakult ki. Egy kertészeti szak-
vizsgálat elõsegítené a fakivá-
gások jogosságát vitató polgá-
rok tisztánlátását, s bizonyára
erõsítené bizalmukat a válasz-
tott városvezetés és a hivatal
munkatársai iránt.

A pletykák valóságtartalmá-
nak tisztázására egyébként bi-
zonyára elég lett volna egy tele-
fonhívás vagy egy e-mail – a
Polgármesteri Hivatal munka-
társai ill. a polgármester kész-
séggel tájékoztatták volna
levélírónkat a fakivágások hát-
terérõl. Mint azt dr. Jólesz
József doktor úrnak is megír-
tam: segítséget kérõ ill. kritikai
észrevétellel élõ olvasóink
többnyireolyanesetbenfordul-
nak lapunkhoz, amikor

Ilyen esetekben készség-
gel igyekszünk segíteni, de le-
hetõségeinkszûkösek,elsõkör-
bennemvállalhatjukfelmások
helyettazügyintézést.

hivata-
los helyen nem kaptak pana-
szukra kielégítõ választ, megol-
dást.

Köszönöm...
Melléképületem fala ledõlt,

mert a tetõ beszakadt.
kõmûves mester, fia,

burkoló és
villanyszerelõ segítsé-

gemre siettek és minden ellen-
szolgáltatás nélkül helyreállí-
tották a károkat. Köszönöm
nekikönzetlenmunkájukat!

Lipták

László ifj.

Lipták László Pethõ

Tibor

KalocsaiBéláné

TiszteltBuzásJános!

Szeretném tudomásodra
hozni, hogy a Csengey Gusztáv
Általános Iskolában megren-
dezett jótékonysági bálon ré-
szedrõl elsütött, viccnek szánt
poén (tombola végeredmény)
csakaTerészedrõlvoltpoén.

Feleségem a Szülõi Munka-
közösség által elvártak szerint
sütött, illetve helyt állt a lebo-
nyolításnál, árulta a tombolát.
A saját pénzén vásárolt tombo-
lán nem nyert semmit (ami
nem lényeges). Az általad poé-
nosnak tûnõ viccnek nem pont
ebben az idõben és személye
iránt kellett volna irányulnia,
hisz tudtad, hogy Õ árulja a
tombolát. Tudta mindenki,
hogy nincs több nyeremény.
Neked azért volt még egy a tar-
solyodban, amire nem lett vol-
na szükség. Hogy idézzelek:

Én kívánok Neked sok kihú-
zatlan tombolát munkád elis-
meréséül,amithazavihetsz!

Tisztelettel:

*

„Amit nem tudtál eladni tom-
bolát, az a Te ajándékod, haza-
viheted!”

ÁdámTibor

KedvesTibor!

Nagyon nehéz reagálni egy
általad megválasztott hang-
nemben megírt levélre, lehet,
hogy nem is kellene, de ez egy
nyílt levél, sokan nem értenék/
félreértenék leveled tartalmát
aválasznélkül.

A történet Csengey Gusztáv
Általános iskolában megrende-
zett jótékonysági bálon kezdõ-
dött. A vacsora utáni tombola-
húzás kicsit fáradt, de jó kedé-
lyû keretek közt zajlott, a jelen-
lévõ tombolavásárlók poénos
beszólásaival. A nyereménye-
ket minden esetben az elõzõ
szerencsés tombola nyertese
húzta ki. A tombolahúzás vé-
gén, amikor elfogytak a nyere-
mények,poénkéntkihúztukaz
összes nyeretlen tombolát, ami
egy dobozban volt. Jobban fo-
galmazva kihúzta az elõzõ
nyertes. Gondolom, ebbõl meg-
érted Te is, hogy nem személy-
re irányuló megszégyenítésrõl
volt szó, amit az aszódi OTP-
ben is hangoskodva olvastál
rám.

Gondolom, megérted, bárki
kezében lehetett volna az utol-
sókihúzottszám.Tudom,azt is
érted, az egészet a poén kedvé-

ért tettem, hiszen így kezded
leveled. Azt viszont nem tu-
dom, miért idézel valótlan dol-
got, ami Tõlem nem hangzott
el.Nemhiszem,hogymindigbe
kellene árnyékolni valamit,
valami jót, ha történik Aszó-
don. Én úgy érzem, a jótékony-
ságibálonnemescélérdekében
tettük a dolgunkat feleséged-
del,éssok-sokemberrelegyütt,
akiknek ezúttal is szeretném
köszönetem kifejezni. Kedves
Feleségedtõl elnézést kérek
most, a nyilvánosság elõtt,
amennyiben úgy érzi, hogy
megbántottam. A Tükör meg-
jelenése után szeretném sze-
mélyesen is megtenni, mert lel-
kiismeret-furdalás nélkül tu-
dokaszemébenézniõszintén.

Elhiheted ezek után is moso-
lyogva fogok Nektek köszönni,
minteddighatalálkozunk,bár-
hogyan is értékeled át a képet
amit felállítottál Magadban
Rólam. Köszönöm a „Te aján-
dékodat” munkám elismeré-
séül. Engedd meg, hogy ellen-
tétben Veled, én minden jót kí-
vánjak Neked, boldog szép na-
pokatazéletben.

Üdvözlettel:
BuzásJános

A poén, ami talán nem is volt poén



Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

G

G

G

G

G

tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,

karbantartása

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden hal

kedvezménnyel!
10%Akció!

A Medcenter Kft.
Aszódi Szakorvosi Rendelõintézete

várja Önöket új szolgáltatásával!

JADE masszázságy

A Jade ágy segít az izmok ellazulásában,

meleget ad és kellemesen masszíroz.

Az infravörös hõ pedig átmenetileg megszünteti

az izom és ízületi fájdalmakat, merevséget.

20 perc kezelés ára: 500,- Ft

Idõpont egyeztetés:

Tel:
2170 Aszód, Baross u. 4. (SZTK)

06-28/500-790

Akciós karácsonyi hitel!
1.000.000.-Ft-ig ingatlanfedezet bevonása nélkül

akciós fogyasztási hitelt

A hitel november 3-tól december 20-ig igényelhetõ.

igényelhet a Turai Takarékszövetkezetnél

A felvehetõ hitel összege 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig,

a lejárati idõ 3 hótól 120 hóig terjedhet.

A havi törlesztõ részlet 500.000.-Ft-ra 36 havi lejárat esetén 18.200.-Ft, THM ebben az esetben 22,68%

www.turaitakarek.hu

A hitel felvételével kapcsolatos bõvebb tájékoztatás érdekében keresse kirendeltségeinket

vagy látogasson el a internetes honlapunkra.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása

esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.

Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely

eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013
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November a biztosítás váltás
ideje! Váltson Ön is K&H
biztosításra. Tura, Seres
Erzsébet20/259-9120

Kiadó! Üzlet-irodahelyiség
Aszód, Kossuth Lajos út 71.
(fõút). Külön mérõórákkal,
riasztóvalellátva!

Érd.:06-20-9416-533

Sohaelnemmúlófájdalom-
malmondunkköszönetet

mindazoknak,akik

elkísértékutolsóútjára.

Szeretnémmegköszönni,
akikottvoltaköcsém,

temetésén,osztoztak
fájdalmunkban,sírjára

virágothelyeztek.
KöszönetmégÁcsLászló

temetkezésivállalkozónak.

Kiscsoportos (10-12 fõs) fog-
lalkozások óvodás ill. kisisko-
lás korú gyermekek számára. A
45 perces játékban résztvevõk
eredeti versek, mondókák, me-
sék, kiszámolók, kör és szerep-
játékok segítségével ismerked-
hetnek az angol nyelvvel. Fog-
lalkozások: kedd, szerda, csü-
törtök és szombat délelõttön-
ként a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban. A fog-
lalkozások ára 6-800 Ft/alka-
lom a csoport létszámától füg-
gõen.
Érdeklõdnilehet: (20)334-6101

Eladó széles, szerelõaknás,
felújítandó garázs a Falujárók
útján.Irányár:280ezerFt.

Tel.:06-20-9749-850

Gödöllõn,

Köszönetnyilvánítás

SzitaZoltánné
szül.RadicsZsókát

RigóLászló

Agyászolócsalád

SzilágyiSándorné
ésagyászolócsalád

Köszönetnyilvánítás
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Rongy, kófic és condra az irodalomban
Egy kis nyelvelés

A tizennyolc éves tankötele-
zettség hatálya alá esõ tanulók
szinte mindegyike találkozik

Gondola-
tok a könyvtárban címû ver-
sével. A gyönyörû, nagy ívû al-
kotás alaposan megdolgoztatja
azt, aki meg akarja érteni a
benne rejlõ gondolatokat, s bi-
zony elsõ találkozáskor meg is
döbben az ember, hogy a költõ
ilyen szavakat ír le:

Elsõ olvasásra azt gon-
dolhatja a gyanútlan olvasó, a
gyanútlan diák, hogy valamifé-
le minõsítést, értékítéletet rejt
e verssor. Pedig nem. Csupán
arról van szó – s ezt ma már
kevesen tudják –, hogy a vers
születésének idején a papír-
gyártás egyik nélkülözhetetlen
alapanyagaarongyvolt.

Néhány sorral feljebb a költõ
gyönyörû ellentétpárokkal
emeli ki, hogy a rongy, illetve a
belõlekészültpapírmindentel-
bír, amit nyomdafestékkel ráír-
nak:

A vég-
telenbe látó csillagászat pedig

Természetesen lábjegyzet nem
kíséri a szót, pedig na-
gyon ritkán fordul elõ nyelv-
használatunkban. Mondhatni:
alig! Pedig régóta létezik nyel-
vünkben. Viszont napjainkra
elavult,régiessévált.

Írásos forrásainkban már
1425-ben felbukkan, de még la-
tinul és személynévként. Ma-
gyarul a Margit-legenda 1510-
es másolatában fordul elõ elõ-
ször:

(vala igenszépszûztest-
tel. jól lehet condrás hitvány
öltözettel).

Kezdetben talán
jelentett. 1518-ban

jelentésben fordul
elõ, de 1548-ban már je-
lentése is ismert. Késõbb

Vörösmarty Mihály

„Erény van írva e lapon;
de egykor / Zsivány ruhája
volt.” „És itt a törvény – véres
lázadók, / Hamis bírák és zsar-
nokok mezébõl / Fehérre mos-
dott könyvnek lapjain.”

„...egy vak koldus asszony /
Condráin méri a világokat.”

condra

„valajgenzepzvzte?tel. jol
lehet chondras hituan evltev-
zettel”

darócszöve-
tet ringy-
rongy ruha

szajha
da-

„Orszá-
gok rongya! könyvtár a ne-
ved.”

rócszûr, zeke ba-
nya, boszorkány

rongyos ruhájú

vékony léc-
darab, hulladék

templom condra

kófic
Magyar értelmezõ kéziszótár

(1645), majd
(1817), s vala-

mivel késõbb
(személyt) jelent (1838), s a 19.
század végén már

jelentésben is
megjelenik. Akármelyik jelen-
tést nézzük közelebbrõl, mind-
egyikben a silányságra, gyenge
minõségre utalást érzékelhet-
jük. Éppen ezért lepett meg a
torockói múzeumban az egyik
vitrinben található viselet fel-
irata: . Úgy
gondolom, ha templomi viselet-
rõl beszélünk, nem lehet való-
ban hitvány, de elõkelõbb
körök viseletéhez viszonyítva
mindenképpen gyengébb mi-
nõségû, kissé durvább kivitelû
anyagrólvanszó.

A fentihez hasonlóan ritkán
használtszóa szavunkis.
A
régiesnek minõsíti és három je-
lentést kapcsol hozzá: 1. Ha-
szontalan, hitvány ember. (S
egyben tréfás szóhasználatnak
is minõsíti.) 2. Haszontalanság,
zagyvaság. 3. Népies szóhasz-
nálatnak minõsítve az alább je-
lentéssel ruházza fel: Hamar-
jában kotyvasztott étel, külö-

nösen leves. Mindhárom jelen-
tés negatív minõsítést fejez ki,
az utolsó jelentés pedig minden
bizonnyalvalamifélenagyonsi-
lányételreutal.

Petõfi is használja
címû versében a

szót:
Aho-

gyan a vers többi részébõl is ki-
tûnik, a költõ egyáltalán nem
barátságra utaló stílusban szó-
lítja meg az õt támadó kortárs
pályatársakat, ugyanúgy, aho-
gyan már a vers indításakor is
ekképpen szól hozzájuk:

tanúsága szerint a
jelentésben

éppen Petõfi használta elsõ-
kéntaszót.

Felmerülhet az olvasóban,
hogy esetleg a játékos hangu-
latú szavunk kissé kite-
kert-elferdített változatáról le-
hetszó,deerreaszakirodalom-
bansemmijelnemutal.

A termé-
szet vadvirága

„Nem virítok számotokra,
/ Árva finnyás kóficok!”

„Mit
ugattok, mit haraptok / Enge-
met,hitványebek! /Torkotokba,
hogy megfúltok, / Oly kemény
koncot vetek.” A magyar nyelv
történeti-etimológaiszótárának

hitvány, ha-
szontalan ember

fickó

-g-l

„Nemzeti egység!”
”Összefogás!” –
sorjáznak a gyûlések.
Minden csoportosulás azt akarja:
a nemzet apraja-nagyja csak véle fogjon össze!
De: az összefogók miért nem fognak össze?
Összefogó-szaporulat az van!
Téli esõ utáni gomba-tenyészet...
Vigyázat!:
mérges- vagy mérgezett gombával,
gombásodó hisztériával,
bolondgomba-kivonattal
bûncselekmény táplálni a nemzeti egységet!

(Bartis Ferenc:
A nemzeti összefogás vámszedõihez)

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

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

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

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

Cím: Email: Tel:

Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

angélikus gyermekekkarácsonyimûsora
EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma a20évesPodmaniczkyAlapfokúMûvészetoktatási

Intézménydíszhangversenye
Baptista Imaház Adventibábelõadásgyermekeknek

Adventnegyedikvasárnapja
Karácsony elsõ napja

Idõpont Helyszín Program

December21.

December21. 16.00
December21.
December25.

November 23.
November 27. 16.00
November 28.17.00
November 30.
November 24.
December5. 14.00
December7.16.00
December7.
December12-15.
December13.
December13.
December14.
December17.14.00
December18. 16.00
December20.
December21.

December26.
December31.

KrisztusKirályÜnnepe
Városháza képviselõ-testületiülés
Csengey GusztávÁltalános Iskola közmeghallgatás

Adventelsõvasárnapja
Evangélikusgyülekezeti terem A Biblia Éve– ea: katolikus püspök
KoronaHáz,Szabadság tér Télapóváró,Karácsonyra hangoló
Római KatolikusHitéletiKözpont a Csengey iskolazenei tagozatánakadventikoncertje

Adventmásodikvasárnapja
Baptista Imaház (Petõfiu.46.) Bibliakiállítás
Evangélikus templom Adventikoncert
EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma Kodálykórushangverseny (Csengey iskola zenei tagozat)

Adventharmadikvasárnapja
aMozgáskorlátozottakEgyesületekarácsonyiösszejövetele

Városháza képviselõ-testületiülés
munkanap

Evangélikusgyülekezeti terem Ev

Karácsony másodiknapja
Szabadság tér Tûzijáték,újévi köszöntõ

dr.Beer Miklós

AszódVárosiNyugdíjasKlub

Színésznõ kerestetik

A Vécsey Kamarateátrum Aszód társulata készülõ új produk-
ciójába színésznõt keres 18-32 év közötti életkorban! Szaktudás,
szépség, eltökéltség, megbízhatóság nem akadály! Túlzott hiá-
nyuk igen. A darab Zelary c. regényének saját
adaptációja. Érdeklõdéseket várunk elérhetõségeinken:
kamarateatrum@freemail.hu, 06-70-541-4946.

Kalandorokkíméljenek!

Kveta Legátová

e-mail:

Telefon:

Tisztelettel meghívjuk Önt
elsô verseskötetének bemutatójára

a Római Katolikus Hitéleti Központba
(Szent Imre út 17.).

Basa Viktor

november 19-én 17 órára

A Városi Könyvtár
megrendezi

A meg-
hirdetett idõszakban olvasóink

régen ki-
kölcsönzött könyveiket a
könyvtárba. Ismét tagjai lehet-
nek könyvtárunknak, 2008. év-
reingyenesen.

*

a „Nagy
Terv”programkeretében.

*

használtkönyv-árusí-
tást rendez a könyvtár A Mû-
velõdésHázakistermében.

Keddenként 16 órától
tanárnõ kézmûves foglal-

kozásokon a festészettel ismer-
tetimegagyermekeket.

decem-

ber 1-tõl 6-ig

December 1-6.:

December 12-13-án

„A

Megbocsátás Hetét

Környe-

zetvédelmi filmhét a gyer-

mekkönyvtárban

”.

késedelmi díj megfizetése nél-

kül hozhatják vissza

Barlai

Edit

8-16

óráig

Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni azoknak az
aszódi polgároknak, akik állo-
mányunkat ajándékkönyvek-
kel gyarapították: Balatoni

Krisztina, Bodó Krisztina,

Borsos Tamás , Buzás István és

családja, Egervári Attila, Hárs

Dénes, Hegedûs-Nagy Zoltán,

Lakatos Petra, Lorencz Klára,

Molnár Józsefné, Pánker

László, Petõfi Múzeum, Som

Andrásné,Torda István.

Könyvtári hírek

A kötet a Cédrus
Irodalmi Alapítvány –

Napkút Kiadó
gondozásában jelent meg.

Kiadását támogatták:
Hévízgyörk Község
Önkormányzata,
EUROCOM Zrt.,

Basa Sándor, Rajkó Gábor.
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Könyvbe zárt múzeumtörténet Aszódról
Egy intézmény múltja és jelene írásban és képben

Ötven éves az aszódi
Petõfi Múzeum.

Múzeumi Füzetek
54. Szentendre – Aszód, 2008.
228.pp.

szerkeszté-
sében jelent meg az ötven év
történetét bemutató kötet. A
bevezetõ fejezetben a múzeum
alapítása körüli eseményeket
írja le, illetve felvázoljaaz intéz-
mény múzeumi szervezeten
belül elfoglalt helyét. Mint
ismeretes, 1962-ig az Aszódi
Járási Tanács volt a fenntartó,
majd megalakultak a megyei
múzeumi szervezetek. Az aszó-
di múzeum a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságának
fennhatósága alá került. A feje-
zetben egy táblázat mutatja,
hogy a megye múzeumai mi-
lyen és mekkora gyûjtemé-
nyekkel rendelkeznek. Az
aszódi intézményrõl megálla-
pítható, hogy az eltelt ötven év
alatt felzárkózottamegyenagy
múltú múzeumaihoz, sõt egyes
gyûjtemények kimagaslóan
gazdag tárgyegyüttessel ren-
delkeznek. Ezek sorába tarto-
zikarégészetésanéprajz.

a régészeti ku-
tatások történetét és a gyûjte-
mény keresztmetszetét mutat-
jabe.Az igenalaposáttekintést
a 19. század rácsodálkozó felfe-
dezéseivel indította, majd az
amatõr régiségbúvárok tevé-
kenységétvetteszámba.

fontos szerepet
játszottak a régészeti kutatá-
sokban. Tevékenységüket

ösztönözte. Az
intézményi háttérrel végzett
feltárások 1960-ban kezdõd-
tek, és mint írja:

A
Papi-földeken megtalált, a len-
gyeli kultúrához tartozó, 40
hektárra becsült területen fek-
võ lelõhely

A feje-
zetvégénegyösszesítõ táblázat

Fejezetek a
gyûjteményrõl és a múzeumi
munkáról.

Asztalos Tamás

Kõvári Klára

Varsá-
nyi János, Huber Béla és Zá-
vodszky János

Rómer Flóris

„Magyaror-
szág egyik legfontosabb újkõ-
kori lelõhelyének – részleges –
feltárását eredményezték.”

európai hírûvé tette
Aszódot és a múzeumot.

található a vidéken zajlott ré-
gészeti kutatásokról 1729 és
2006között.

történész a
gyûjtõterület vázlatos történe-
tét foglalta össze, majd külön
fejezetben írta meg a történeti
gyûjtemény kialakulásának
körülményeit.Mint írja:

A gyûjtemény gyarapodá-
sa a rendszeres vásárlásoknak
köszönhetõen folyamatos volt.
Több hagyaték is bekerült a
gyûjteménybe: kovácsmeste-
rek, cipészek, mészárosok, ta-
nárok, katonatisztek adomá-
nyoztakésadtakel iratanyagot
és tárgyakat. A fejezet végén
táblázatbanolvashatóagyûjte-
ményi statisztika, melyben év-
tizedes bontásban látható a
gyarapodásmértéke.

a Petõfi-
gyûjteményt írta le, külön ki-
emelve a , melybe

írta be a tanulók
adatait és tanulmányi elõme-
netelét. Mivel a múzeum mû-
ködési engedélye csak a hely-
történeti gyûjtemény létreho-
zására érvényes, nincs önálló
Petõfi-anyag, jóllehet az évtize-
dek alatt felgyülemlett tárgyak
indokolnákazelkülönítést.

a vidék
néprajzi kutatásának és váz-
latos jellemzésének külön feje-
zetet szentelt. Fõként azokat a
publikációkat vette számba,
melyek a Múzeumi Füzetek és
a Galga Menti Mûhely soroza-
tokban láttak napvilágot. A
vidék néprajzáról írva kiemelte
annaknyelvi-, tárgyi-, építésze-
ti-, viseleti- stb. sokszínûségét.
Anéprajzigyûjteménytörténe-
tét is feltáró fejezetben ele-
mezte annak összetételét és a
gyûjteményfejlesztési straté-
giát. Táblázatban mutatta be a
múzeum és a tájházak tárgy-
gyarapodását és a gyûjtemé-

Klamár Balázs

„1958-
ban Édes Albin galgahévízi is-
kolaigazgató a faluja 1770-es
keltezésû urbáriumát ajándé-
kozta a múzeumnak (...) A leg-
régebbi keltezésû levél 1666-ból
származik, a többség 18-19. szá-
zadi gazdasági tárgyú levele-
zés.”

Dr. Asztalos István

Marticulát
Koren István

Dr. Klamár Zoltán

nyek összetételét. Külön feje-
zet szól a múzeumhoz tartozó
tájházak létrejöttérõl és kiállí-
tásaikról. Bemutatásra kerül-
tek a galgamenti népmûvé-
szek,paraszti írók.

Asztalos Tamás a képzõmû-
vészeti gyûjteményt és az in-
tézmény könyvtárát külön fe-
jezetekben írta le és bemutatta
a médiatárat is. Asztalos Ist-
vánnal közösen megírták az
aszódi mûvésztanárok, illetve
Aszódhoz és a Petõfi Múzeum-
hoz kötõdõ mûvészek „kislexi-
konát”. A Galga-völgy mûem-
lékeinek leltárát is elkészítette
Asztalos Tamás, melyben írt a
felújításokról, áthelyezésekrõl
ésazátépítésekrõl is.

a múzeum-
ban folyó mûtárgyvédelemrõl
és tárgyrestaurálásról írt rész-
letesösszefoglalót.Különtáblá-
zatokon mutatta be az évi hõ-

Bakonyi Viktória

mérséklet alakulását a kiállítá-
sok és a raktárak helyiségei-
ben. A fejezet végén táblázat
mutatja a restaurálási munkák
dinamikáját.

A kötet végén a tudományos
mûhelyként is szép teljesít-
ményt felmutató intézmény
könyvsorozatai kerültek be-
mutatásra. A tudományos is-
meretterjesztésrõl Klamár
Balázs írt összefoglalót, a mú-
zeumi alapítvány tevékenysé-
gérõl pedig Bakonyi Viktória
adottáttekintést.

A tartalmas kötet oktatási
segédletként is hasznosítható,
hiszen minden benne van tö-
mören és röviden, amit a Gal-
gamentérõl tudnia kell és tud-
nia illik a vidék szülöttének
éppúgy, mint egy öntudatos
lokálpatriótának.

KlamárZoltán

Egy százalék
A Petõfi Múzeum támogatására kezdte meg 1996-ban mûkö-

dését az
Többévesmûködésérevisszatekintvehatékonyés

kiemelkedõ szerepet játszott a múzeum kiadványozási, közmû-
velõdési, mûemlékvédelmi, országos és nemzetközi rendez-
vényszervezõ munkájában. Számos kezdeményezéssel (pl. pá-
lyázatokkiírásával) igyekezettaGalgamentitelepülésekenélõk
kultúramegõrzõ és -teremtõ tevékenységét segíteni. Mindeze-
ket csak úgy valósíthatta meg, hogy a lakosság nem csak erköl-
csi,hanemanyagitámogatásbanisrészesítetteazAlapítványt.

bevétel szárma-
zott, amelybõl a „Hrabal-galaxis pillanatképei” címû kiállítás
kapolcsi bemutatását, valamint az „Ötvenéves a Petõfi Múze-
um” címû programban megrendezett kerekasztal-beszélgetés
felvételénekmegvalósulásáttámogattuk.Köszönjük!

KérjükaMúzeumbarátokat,hogyanyagi támogatásukkal se-
gítsék az

így a Galga vidék központjában lévõ

2170Aszód,Pf.39. 28/500-650 28/500-651
apm@invitel.hu; www.pmgyk.hu

OTPésKereskedelmiBankRt.
AszódiFiók11742166-20018786

18683253-1-13

OsváthGedeonEmlékéreLétrehozottMúzeumiAlapítvány

Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi
Alapítvány.

A 2008. évben az Alapítvány számára felajánlott adó
1%-ok átutalt támogatásából 168.536.-Ft

Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeu-
mi Alapítványt, Petõfi
Múzeumot.

Postacím: Tel.: Fax:
E-mail: Honlap:
Bankszámlaszám:

Az1%befizetésilehetõsége:
Akedvezményezettadószáma:

Akedvezményezettneve:
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Hamvadni látszik a tavaszi tûz az Aszód FC felnõtt csapatánál

Bajnokesélyesbõl középcsapat?

Október, november, és az
aszódi fociszeretõ szurkoló
csak berzenkedik a csapat
teljesítménye láttán. Las-
sacskán élve városunk hí-
res költõ-diákjának szavai-
val füstbe megy elérhetõ-
nek látszó tervünk, a baj-
nokság megnyerése. Hûsé-
ges szurkolóink lépten-
nyomon kérdezik: mi tör-
tént a csapattal? Hogyan
tovább?

I

–

–

Az saszeg elleni, 1:1-re vég-
zõdött összecsapáson a rendes
játékidõ végéig – hozzászámít-
va a játékvezetõ által sérülések
miatt beszámított két percet –
gyõzelemre állt csapatunk. Saj-
nos a bíró indokolatlanul 98
percig (!) vezette a találkozót,
így a szabadrúgásból egyenlítõ
vendégek örülhettek az egy
pontnak. (Az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy a döntetlen
megfelelt a játék képének.)
Sajnálatos volt,
hogy egy felhevült szurkoló
megtámadta a játékvezetõt. Az

intermezzo

indulatain uralkodni nem tudó
nézõtarendezõkfékeztékmeg.

A Dunakeszi Kinizsi ellen
nyögvenyelõsen, de jobb képes-
ségei birtokában nyert a csapat
2:1arányban.

Nehezebb volt a Verõce elleni
itthoni mérkõzés, mely ismét
bizonyította, hogy egy mérkõ-
zés a lefújásig tart. A dunaka-
nyari együttesnek két perccel a
befejezés elõtt sikerült beven-
nie kapunkat, megmentve az
egyik pontot. Hozzáteszem, az
elsõ félidõben kiválóan bírás-
kodó játékvezetõ a második já-
tékrészben egész más felfogás-
ban, sok hibát vétve ítélkezett,
mely ismét indulatokat kavart
anézõközönségben.

Talána legfájóbbõszimérkõ-
zés a szomszédvár Iklad elleni
volt. Itt a kontrára játszó, min-
denáron gyõzni akaró ellenfél
gyorsan nyilvánvalóvá tette,
hogy ezen a napon Aszódnak
mégadöntetlenresemleszesé-
lye. Biztos 3:1-es gyõzelmük
teljesenmegérdemeltvolt.

Azutolsófordulóban–felcse-

rélve a pályaválasztói jogot – a
sereghajtó Váci Reménység
otthonában 3:1-re, magabizto-
sannyertazAszódFC.

Összefoglalva az õszutó mér-
kõzéseit: az edzések látogatott-
ságának hiányából fakadó, ez-
által erõnléti problémákkal
küzdõ, mentálisan szétesni lát-
szó csapatot láthattunk. A játé-
kosok képességei alapján az
õszi 5. hely méltánytalan mind
az egyesület célkitûzéseihez,
mindaszemélyeselvárásokhoz
mérten. A szakvezetésnek le
kell vonnia a tanulságokat és a
tavaszi szezonra, a csapat ver-
senyben maradásáért pozitív
változásokatkelleszközölnie.

Mindezek mellett a város
vezetésének, egyetlen mûködõ
csapatsport egyesülete mûkö-
dése érdekében megfelelõ er-
kölcsi és anyagi támogatást
kellene biztosítania, hogy mél-
tón ünnepelhesse az Aszód FC
fennállásának centenáriumát

2012-ben. Ennek foglalata a
megyei szinten kiemelkedõ
eredményeket felmutató után-
pótlásnevelésünk.

Ifjúsági csapatunk továbbra
is bajnokesélyes, serdülõink is
azélmezõnybenvannak.

Bízunk benne, hogy szurko-
lóink a csapat mellé állva to-
vábbra is látogatják mérkõzé-
seinket. A hátrány következe-
tes, sikerorientált munkával,
összefogással és támogatással
behozható!Hajrá,Aszód!

Eredmények:

Serdülõk:

Aszód FC-Isaszeg 1:1 (ifi: 8:0)
Dunakeszi-Aszód FC 1:2 (ifi: 2:5)

Aszód FC-Verõce 1:1 (ifi: 6:1)
Iklad-Aszód FC 3:1 (ifi: 0:4)

Váci Reménység-Aszód FC 1:3 (ifi: 0:9)

Aszód FC - Gödöllõ 1:4
Bag - Aszód FC 0:8

Kerepes - Aszód FC 0:3
Aszód FC - Péce l 9:2

KLt

Jótékonysági
sportbál

Az rendezésében

aperitif, kétfogásos vacsora, tánc reggelig

Mihály Zsolt és zenekara

Tombola, büfé

06-20-5497-410
06-20-3888-952
06-70-6161-593

Aszód FC

2008. december 6-án 19 órától

a Korona Házban (volt Tiszti Klub)

Menü:

Zene:

Jegyek rendelhetõk:

Belépõdíj: 5 ezer Ft
AKCIÓ! Készüljön fel a télre! fagyálló, szélvédõmosó, hidegindító, jégoldó stb.!

Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek

Akkumulátorok

Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)

GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft.
2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 28/500-450

Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677

Hidraulika
munkahengerek,

sebváltók,
motorok
fejújítása

garanciával!

web: www.zo-la.hu

Italdiszkont nyílt Aszódon, a Kossuth Lajos út

71. szám alatt (régi mûv. házzal szemben)

Tel.:

Kínálatunkból:

sör, bor, üdítõ, ásványvíz, szeszesital, különleges ital,
dohányáru, kávé, tea, édesség bõ választékban.

Rendezvényekre italrendelést felveszünk!
06-20-501-6341, 06-20-775-2391

1,5 l Arany Ászok
Kõbányai dobozos sör
Ásványvíz
Minõségi bor
Üdítõ
Segafredo kávé

385 Ft

130 Ft

59 Ft-tól

450 Ft-tól

89 Ft-tól

430 FtA
kci

ó:

19sportsport
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Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés, nyomdaielõkészítés:

AszódVárosÖnkormányzata

06-20-9749-850

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500 példánybanaVárosiKönyvkiadóKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X

HídiSzilveszter

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

–

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

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

Következõ
lapzárta:

december 5.

megjelenés:

december 15.

LapzártaLapzárta

(folytatásaz1.oldalról)

ezüstérmes lettanémetországi
Európa Bajnokságon, s ugyan-
ebben az évben kiérdemelte
Aszód Város Sportdíját. Mari-
na di Carrara-ban többek közt
olasz, francia, angol ellenfeleit
kellett legyõznie a döntõbe ju-
táshoz, ami mindhárom ver-
senyszámábansikerült:a13-15
évesek korosztályában két vi-
lágbajnoki címet illetve egy
ezüstérmetszerzett.

– Nagyon jól éreztem magam
Olaszországban:atájgyönyörû
volt, és a sportolókkal megtelt
hatalmas sportcsarnok látvá-
nya is nagy hatással volt rám –
emlékezett vissza Dávid élete
eddigi egyik legnagyobb esemé-

WTKA Világbajnokság: két arany, egy ezüst
A kick-box versenyzõ Kis Dávid mindhárom versenyszámában döntõs volt

nyére, majd beavatott a három
kategória különbségeibe. A

küzdelem során
az ütést vagy rúgást

azaz tilos teljes erõbõl
eltalálni az ellenfelet; a bírók
különbözõ pontszámokat ad-
nak a bevitt találat fajtája alap-
ján. A tu-
lajdonképpen a felsõtestre és a
fejre célzott rúgásokkal kiegé-
szített bokszolás, a l

esetében pedig combra is
belehetvinniarúgást.

– A semi-contact volt a legne-
hezebb – idézte fel a világver-
senyen folytatott küzdelmeit. –
A kezdet kezdetén karatéztam,
utoljára akkor küzdöttem
semi-contact-ban. Gyakorol-

semi-contact

vissza kell

húzni,

kick-box light contact

ow kick-

light

tuk edzésen, de tartottam tõle,
hogy leléptetnek, mert az ütés-
rúgás teljes beviteléhez voltam
szokva.

– Hét évesen kezdtem spor-
tolni – felelte. – Elõször úszni
jártam Pestre, de szüleim nem
tudtak rendszeresen felvinni,
aztán egy idõre az aszódi uszo-
da is bezárt. Ekkor új sportág
után néztünk: Aszódon, majd
Gödöllõn, aztán Kistarcsán ka-
ratéztam.

Amikormárnemakadtmeg-
felelõ edzõpartner számára, a
rákoscsabai Sei-do Shinkai
Harcmûvészeti Sportegyesü-
lethez került. Olyan neves ed-
zõk készítették fel, mint

és (aki az októberi
olaszországi VB-n szintén két
aranyérmet nyert). Általában
heti négy – mostanában, a
nyolcadikosok szalagavatói
keringõjére készülve „csupán”
három – edzésen vesz részt.
Négykor indul Rákoscsabára

–Mikorvoltazabizonyos

„kezdetkezdetén”?

Bányai Zsuzsanna, Feja Tibor

Zeller István

vonattal, ahonnan nyolckor ér
haza, s többnyire csak utána
következhetatanulás.

Legközelebb november 23-
án Budapesten, a Diákolimpi-
án száll harcba. Lassan közeleg
a pályaválasztás ideje is: váro-
sunk kétszeres világbajnoka
vendéglátóipari szakközépis-
kolába készül, ahol cukrászta-
nulóként szeretné folytatni ta-
nulmányait. Szívesen vállalja a
habverõvel és a tortalapáttal
folytatott küzdelmet, a kalóriá-
kat pedig már most irigylésre
méltó módon gyõzi le: saját be-
vallása szerint

Aszód Város Önkormányza-
ta ötvenezer Ft-tal támogatta
Dávid kiutazását és VB-rész-
vételét, a hiányzó százezer Ft-
ot a szülõk teremtették elõ. Kis
Dávid bizony alaposan meg-
szolgálta a segítséget. Gratulá-
lunk a szép sikerhez; reméljük,
sokszor írhatunk még eredmé-
nyeirõl!

bármennyit

ehet,nemlátszikmegrajta.

HídiSzilveszter

A Magyar Veteránautós és -motoros Szövetség máso-

dik alkalommal rendezte meg kétnapos Hét Kastély

Nagydíját. A fõvárosból induló, Pest és Nógrád megye

számos mûemlékét felkeresõ huszonnyolc oldtimer ok-

tóber 11-én érkezett Aszódra. A nagy becsben tartott jár-

mûveket az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma

elõtti ellenõrzõ pontnál, majd a Szabadság téren is meg-

csodálhatta a közönség. Az 1980 elõtt gyártott mezõny

legidõsebbjeegy1952-bengyártottMercedes170-esvolt.

Kovács Anna felvétele

Hét Kastély Nagydíj

Rejtvényfejtõ

Olvasóink elnézését

kérjük, anyagtorlódás

miatt kimaradt

a keresztrejtvény.

Az októberi szám

nyerteseinek névsorát

következõ számunkban

közöljük.


