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Fõként a magunk
tehetségére számíthatunk

ingyenes
kiadvány

tanítónõ ismertette a templom

felrobbantásának történetét.

Hosszú taps köszöntötte a kõ-

kereszt adományozóit:

, valamint

romhányi kõ-

faragó mûvészt, aki a míves ki-

munkálásról gondoskodott. A

kõkeresztkörüli térburkolataz

intézeti dolgozók felajánlásból

készültel.

Bátyi

Józsefet és feleségét

Terman Sándor

-AKI-

Az alapításának 125. évfor-

dulóját ünneplõ Aszódi Fiúne-

velõ Intézet egyik kiemelkedõ

eseménye volt annak az emlék-

keresztnek a felszentelése, me-

lyet váci me-

gyés püspök végzett az intézeti

növendékek és a megjelent

aszódi hívek körében szeptem-

berutolsószombatján.

Az ünnepi szertartáson

nyugdíjas

Dr. Beer Miklós

özv.

Kovács Istvánné

Ahol templom állt...
Emlékkeresztet szentelt a váci püspök

az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben

Kovács Judit felvétele

Szeptember utolsó heté-
ben megkezdték, aztán na-
pokra félbehagyták a 48-as
emlékmûbontását.Aszebb
napokat is látott vasbeton
oszlop emelés közben ket-
tétört, mert annak idején
egybeöntötték a talapzat-
tal.

Azóta alaposan megváltozott

a tér: kialakították a szemközt

épülõ Penny Markethez vezetõ

kanyarodósávot, ami középen

egytúlméretezett járdaszigetet

hozott létre. A kérdés most az:

itt helyezzék el a már a megté-

pázásaelõtt is felújításraszoru-

lóemlékmûvet,vagymásutt?

A Szóda Frakció aláírásgyûj-

tést kezdeményezett azért,

hogy a nemrég lebontott 48-as

emlékmûvet a korábbi helyén

állítsák vissza.

frakcióvezetõ elmondta: a kép-

viselõ-testülettavalyáprilisban

egy tartózkodás mellett dön-

tött arról, hogy az 1948-ban fel-

állított emlékmûvet az épülõ

áruház közlekedési csomó-

pontja miatt néhány méterrel

távolabb helyezzék, de a téren

maradjon. Idén az augusztus

27-i testületi ülésen

polgármester új ja-

vaslatot terjesztett elõ,

amelyszerintáthelyezése

Kvaka István

Sztán

István

(folytatása4.oldalon)

Újraállítani, de hol?
Aláírásgyûjtés, közvélemény-kutatás

a 48-as emlékmû jövõjérõl

A rasszizmus elleni küz-
delemjegyébenésahatvan
éven felüli labdarúgók szá-
mára kiírt bajnokság egyik
állomásaként nemrégiben
két országos sportrendez-
vénynek adott otthont vá-
rosunk.

Szeptember 19-én az MLSZ

Kisebbségi Bizottsága és

városunk közös rendezésében

az Aszód FC pályája dott ott-

hont a „Futballal a rasszizmus

tott, az Afrikana Stars, a Polgá-

ri Alapítvány az Esélyekért

szervezet, valamint a Dunán-

túl és Nógrád megye csapatai)

indult. A vendégeket, köztük

, az az MLSZ

elnökét, fõtit-

kárt, szakmai

igazgatót és volt

válogatott labdarúgót, az

egyiptomi VB-n bronzérmet

szerzett U20-as válogatottunk

szakmai segítõjét

Kisteleki Istvánt

Kovács István

Jámbor László

Pisont István

Sztán István

(folytatása14.oldalon)

Nem igena rasszizmusra, az egészséges életre
Országos sportrendezvények neves vendégek részvételével

ellen” elnevezésû labdarúgó

tornának, amelyen nyolc csa-

pat (az Aszódi Fiúnevelõ Inté-

zet növendékeinek válogatott-

ja, a Galgamente csapata, Tura

város csapata, a Cigányváloga-
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Hitelfelvétel nélkül kigazdálkodható
A napirendek sokasága

és azok elhúzódó tárgyalá-
sa miatt a képviselõ-testü-
let a szeptember 24-i ülést
követõen szeptember 30-
án folytatta munkáját. Az
alábbiakban a legfonto-
sabb döntésekrõl olvas-
hatnak.

Szeptember24.

A pénzügyi válság, valamint
az egészségügy április 1-jén
életbe lépett új finanszírozási
rendszere (ami Aszód esetében
idén4,7millióFtcsökkenést je-
lent) a Rendelõintézet mûkö-
dését is negatívan befolyásolja.
Az intézményt üzemeltetõ
Medcenter Kft. az ellátás szín-
vonalának emelésére tett lé-
pései ellenére 30-40%-os árbe-
vétel-csökkenést tapasztalt –
derült ki
projektmenedzser és

gazdasági vezetõ beszá-
molójából, amitazönkormány-
zattal közös megoldás felkuta-
tása érdekében kezdeményez-
tek. Az intézmény épületének
és infrastruktúrájának állapo-

Dr. Gevorgján András
Perger

Zoltán

ta válságos, folyamatosan
plusz forrásokat igényel.
(Tavaly közel 13 millió Ft-ot
költöttek rá, aminek nem sok a
látszatja: pl. csak egy kazán-
alkatrész cseréje 1,5 millió Ft-
bakerült.)

A Pénzügyi Bizottság a tájé-
koztató tudomásul vétele mel-
lett javasolta,hogyaMedcenter
Kft. részletesen mutassa be a
hiány kezelésére eddig megtett
és tervezett intézkedéseit.
Ezek összegzésére

ad-hoc bizottság felállí-
tását javasolta, melynek rajta
kívül alpolgár-
mester,valamint

bizottsági
elnökök lettek a tagjai. Gyárfás
Zsuzsa egy megyei jogú város
példáját említve energiahaté-
konysági program indítását ja-
vasolta, ha ez a jóval kisebb
aszódi intézmény esetében is
eredményes lehet. Dr. Bodó
Zsolt az intézmény korábbi
igazgatójaként emlékeztetett
rá, hogy a pénzügyi megvoná-
sok miatt már 2004-ben is je-
lentõsgondokkalküzdöttek,de
aRendelõintézetellátásikörze-

Sándor
János

Rigó Lászlóné
Dr.BodóZsolt

és Gyárfás Zsuzsa

tében mûködõ önkormányza-
toktól nem kaptak segítséget.
Egy, az intézményt segítõ ala-
pítványi háttér megteremtésé-
hez háromhavi tiszteletdíját
ajánlottafel.

Atestülettudomásulvetteaz
Integrált Városfejlesztési Stra-
tégia felülvizsgálatával megbí-
zott ad-hoc bizottság összegzõ
jelentését. A bizottság olyan hi-
bákat és hiányosságokat is ta-
lált a dokumentumban, ame-
lyekrõl a Bakilex Kft-t jóval az
IVSelfogadásaelõtt tájékoztat-
ták és kérték azok javítását,
pótlását. Ennek ellenére – az
önkormányzat jogi képviselõjé-
nek állásfoglalása szerint – az
önkormányzat 2008. november
27-i határozata az IVS elfoga-
dásáról jogosulttá teszi a céget
a még ki nem fizetett 2,7 millió
Ft-ra. A Bakilex Kft. jogsértõ-
nektartja,hogyaképviselõ-tes-
tület csak kilenc hónappal ké-
sõbbvontavisszaazIVSelfoga-
dásáról szóló határozatát, s
egyebek közt kifogásolja, hogy
az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása milyen jogalapon vizs-
gálta a dokumentumot szerzõi
jogi szempontból. (Tavaly de-
cemberben a Kistérségi Társu-
lásészrevételezte,hogyazaszó-
di IVS több helyen más tele-
pülések dokumentumaiból át-
emelt szövegrészeket tartal-
maz.) Az IVS-re ugyanakkor
nagy szüksége van a városnak,

ProblémákazIVS-sel

Önkormányzati hírek

ugyanis ennek hiányában nem
nyújthat be pályázatokat jelen-
tõsfejlesztési forrásokra.

A 2,7 millió Ft kifizetését to-
vábbra sem támogatja a képvi-
selõ-testület, a helyzet tisztázá-
sára megbízták a polgármes-
tert, hogy kérjen szakvéle-
ményt a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács-
tól.

Az elõbbi ügy alakulása mi-
att a Bakilex Kft. a szigorú fel-
tételek szerinti szerzõdés-mó-
dosítás és a felmondás alterna-
tíváit ajánlotta fel a kistérségi
szociális pályázat tanácsadói
szerzõdésére vonatkozóan. A
grémium elfogadta a cég 30 na-
pos felmondását,egyúttalmeg-
bízta a polgármestert a tanács-
adó cég pótlásához szükséges
lépések megtételére. A projekt
II. fordulójának elõkészítésé-
hez három cégtõl kérnek be
ajánlatot. Ezután október 31-ig
meghosszabbították a projekt
tervezõi feladataira adott ha-
táridõt. A közbeszerzési ta-
nácsadó kiválasztására beérke-
zett ajánlatok alapján a Dr.
Kónya Ügyvédi Iroda nyerte el
amunkátnettó700ezerFt-ért.

Elfogadták a pénzügyi iroda-
vezetõ II. negyedéves átcsopor-
tosításra vonatkozó javaslatát.

köszönetét fejezte
ki munkatársainak áldozatos
munkájukért, melynek ered-
ményeként a város forráshiá-

Forráshiány-kezelés
hitelfelvételnélkül

Sztán István

2009. OKTÓBER

Aszód idén is csatlakozik a
hátrányos helyzetû, felsõokta-
tási intézménybe felvételizõ di-
ákokat ill. az ott tanuló hallga-
tókat támogató Bursa Hunga-
ricaösztöndíjpályázathoz.

A havi 2.500 Ft-tal járó támo-
gatás elnyeréséhez az érintet-
teknek október 30-ig pályáza-
tot kell benyújtaniuk. A feltéte-
lek városunk honlapján olvas-
hatók.

Bursa Hungarica
felsõoktatási ösztöndíjpályázat
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nya hitelfelvétel nélkül kigaz-
dálkodható.

Az iskolai védõnõi szolgálat
számára a Kossuth Lajos út 84.
szám alatti helyiség kialakítá-
sának összköltsége mintegy
hatmillióFt,amitfedezethiány,
valamint az épület hosszú tá-
von egyéb célú hasznosítása
miattnemtudbiztosítaniates-
tület.Azáltalános iskolásokvé-
dõnõi ellátásánál keletkezõ hi-
ányt (9.160,- Ft/hó) december
végéigbiztosítjaaváros.

A törvényi elõírásoknak
megfelelõen módosították a vá-
rosi intézmények alapító okira-
tait, majd tudomásul vették a
Rákóczi úti iskola sportpályá-
jánakésvédõkerítésénekfelújí-
tására adott összegzést. Meg-
bízták a polgármestert, hogy
tájékozódjon a pálya LEADER
ill. OLLÉ program keretében
történõ felújításának lehetõsé-
geirõl.

Elfogadták a Cívis Pályázat
II. ütemének elbírálásáról szó-
ló elõterjesztést. Errõl külön
cikkbenolvashatnak.

A Dózsa György u. 20. szám
alatti ingatlan közterületi ha-
tárán húzódó támfal ideiglenes
megtámasztására és újjáépíté-
sére – a CÉDE-pályázat vissza-
vonása mellett – vis maior pá-
lyázatot nyújt be a város. Az
ideiglenes megtámasztást az
Akvíz Kft. végezheti el 315 ezer
Ft-ért.

A TEUT pályázat elnyerése
nyomán kiírták az ajánlattételi
felhívást a Nyár u., a Szõlõ u., a
Berkes u., a Síklaki hegy, a
Majna-Nyárád-Osváth Gedeon
u. és a Malom köz útburkolatá-
nakfelújítására.

A késõi órán még hátralévõ
napirendi pontok számára és a
további felelõsségteljes dönté-
sek szükségességére tekintet-
tel a Szóda Frakció kérte a tes-
tületi ülés bezárását és szep-
tember 30-án történõ folytatá-
sát, amit egyhangúlag támo-
gattakaképviselõk.

Módosították a közbeszerzé-
siértékhatáralattibeszerzések
rendjének szabályzatát. A 300
ezer Ft értékhatár feletti aján-
latokat közzé kell tenni a költ-
ségvetési szerv honlapján. Az
errevonatkozóajánlattételi fel-
hívások közzétételét lapunk
hasábjain is jelzi az önkor-
mányzat.

Több hónapos elõkészítõ
munka eredményeként, az ille-
tékes szakbizottságok javasla-
tainak figyelembevételével,
pontonkénti szavazással mó-
dosították a Településszerkeze-
ti Terv, a Helyi Építési Szabály-
zat és Szabályozási Terv egyes
elõírásait, illetve meghatároz-
ták a feladatokat az ezen okira-
tokatelõkészítõtervezõszámá-
ra. a Kasib Kft.
szakértõje részletesen ismer-
tette a dokumentumok elõz-
ményeit és a kérdéses terüle-
tekkelkapcsolatosjavaslatait.

A tizenöt pontban lezajlott
szavazás értelmében pl. az
Evangélikus Gimnázium mö-
götti két, háromszög alakú in-

Szeptember30.

Módosítottáka
településépítészeti

dokumentumait

Kovács Beáta,

gatlan továbbra is zöldterület
besorolásalattszerepel.AProfi
mögötti terület átmeneti, gaz-
dasági-kereskedelmi besoro-
lást kapott, az iparterület köz-
lekedési rendjét újra kell gon-
dolni. A Szabadság tér közleke-
désének rendezésénél ismét
felvetõdöttakörforgalomszük-
ségessége, ehhez azonban ki
kellene szorítani a fõút városi
szakaszáról a kamionforgal-
mat, ugyanis a hosszú jármû-
vek Pest felõl nem tudnának
bekanyarodni
az adott területen létesíthetõ
körforgalomban. A Szõlõ utca
végén lévõ mezõgazdasági te-
rületet lakóterületté, a lakó-
övezetbe ékelõdött Rákóczi úti
iskolát a jobb beépítési lehetõ-
ségek érdekében különleges te-
rületté sorolták át; a laktanya
területe továbbra is e kategó-
riában szerepel. A Bercsényi
utcában megszûnt játszótér
helyén legfeljebb hatlakásos
bérlakásisépülhetne.

Hat igen, két nem szavazat
mellett törölték
vállalkozónak a Tiszti Klub
bérletére vonatkozó, három
havi bérleti díjnak megfelelõ
óvadéki díj megfizetését. Erre
azértkerült sor,mertabérlõel-
maradtatörlesztéssel, emiatta
hivatal felmondta a bérleti
szerzõdést. A beadványt tevõ

nem vitatta a
jogszerû intézkedést, ugyanak-
kor rámutatott: a jelen kondí-
ciókkal az ismert gazdasági
helyzetbennembiztos,hogyta-
lálnának másik bérlõt, s így
nemcsupánabérletidíjtólesne
el az önkormányzat, hanem az
épület gondozásával, rezsijé-

Iklad irányába

Lukács Lajos

Asztalos Tamás

nek fizetésével is gond lenne.A
végrehajtási intézkedések visz-
szavonásával a grémium meg-
bíztaapolgármestert.

A testület hozzájárult a
Woodring Kft. iparterület-vá-
sárlásával kapcsolatban a vé-
telár négy részletben történõ
kiegyenlítéséhez, amennyiben
az elsõ részlet október 15-ig be-
érkezik az önkormányzat
számlájára.

Tudomásul vették a kép-
viselõk lemon-
dását közbeszerzési bizottsági
tagságáról. Az új bizottsági tag
személyére a testület felkérése
alapján a polgármester ad ja-
vaslatot.

A polgármester arról tájé-
koztatta a képviselõket, hogy a
Tavasz utca útszélesítésével
kapcsolatban két telektulajdo-
nossal nem sikerült megegyez-
nie a telekhányad térítésmen-
tes átadásáról, ezért javasolta a
két érintett területrész ingat-
lanbecslését.

Újabbtárgyalások
laktanya-ügyben

Sztán István polgármester-
nek a honvédelmi tárcánál tör-
tént tárgyalása nyomán tett
javaslatára a képviselõk meg-
erõsítették a volt laktanya térí-
tésmentes önkormányzati tu-
lajdonba kerülésére vonatkozó
határozatukat. Ezután – a vá-
ros LEADER pályázatokon
való indulása érdekében – az
önkormányzat együttmûködé-
si megállapodás megkötésérõl
döntött az Észak-Kelet Pest
MegyeiLEADEREgyesülettel.

Kovács Tamás

H.Sz.

Aszód Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete módosította a
Kbt. hatálya alá nem tarto-
zó egyes közbeszerzési el-
járások értékhatár alatti
beszerzések rendjére vo-
natkozóelõírásokat.

Fentiek alapján tájékoztat-
juk a helyi vállalkozásokat,
hogy Aszód Város honlapján a
300 ezer Ft érték feletti meg-
hívásos közbeszerzési ajánlat-
tételi felhívások is közzé lesz-
nektéve,melyreajánlatot lehet
beadni.

Felhívjuk a Tisztelt Vállalko-
zások figyelmét arra, hogy az
elkészítendõ címlista összeállí-
tása érdekében lehetõségük
van arra, hogy a vállalkozás
pontos nevét, email-címét
küldjékelaz
aniko.apagyi@pmhaszod.hu

e-mail címre, hogy adandó al-
kalommal elektronikus formá-
ban is értesíteni tudjuk az ön-
kormányzat által kiírt ajánlat-
ételi felhívásokról.

polgármester
SztánIstváns.k.

a város költségvetésének forráshiánya
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Aszód Város Önkormányzat
képviselõ-testületeacivil társa-
dalom erõsítése, a civil szerve-
zetek, önszervezõdõ közössé-
gek társadalmi szerepvállalá-
sának segítése érdekében az
Aszód város illetékességi terü-
letén mûködõ, bejegyzett civil
szervezetek vagy önszervezõdõ
közösségek támogatására
2009. II. félévében is lehetõsé-
get nyújtott a „Civis” pályázat
keretében.

Önkormányzati tájékoztató
a „Cívis” pályázat II. ütemérõl

A képviselõ-testület a pályá-
zati kiírás II. ütemére beérke-
zett támogatási kérelmeket
összegezte és a civil szervezete-
ket, önszervezõdõ közössége-
ket az önkormányzat költség-
vetésérõl és a költségvetés vég-
rehajtásainak szabályairól
szóló 2/2008. (II. 12.) ÖR. 26. §-
ban foglaltak, valamint a pá-
lyázati kiírásban meghatáro-
zott feltételek figyelembevéte-
lével az alábbi összegû támo-
gatásbanrészesítette:

Civilszervezetmegnevezése Támogatásiösszeg

1.NyugdíjasokésIdõskorúak
ÉrdekvédelmiSzervezete

2.GalgamentiNyugállományú
HonvédõkEgyesülete

3.NyugdíjasKlub–Hagyományõrzõcsoport
4.AszódiWado-ryuKarateKlub
5.AszódiSzentháromságEgyházközösség

Alapítvány,Aszód
6.NagycsaládosokAszódiEgyesülete

40.000,-Ft

100.000,-Ft
100.000,-Ft
60.000,-Ft

135.000,-Ft
100.000,-Ft

Aszód Város Önkormányzat
a költségvetésérõl és a költség-
vetés végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 2/2008. (II.12.) ÖR
26. §-ban kimondta, hogy „az

elszámolás megtörténtéig
újabb támogatás nem nyújtha-
tó”, melyre a pályázók figyel-
me a pályázati kiírásban felhí-
vásra került. Erre tekintettel a

Képviselõ-testület nem nyúj-
tott támogatást azon civil szer-
vezetek részére, amelyek a
„Cívis” pályázat I. ütemében
kapott támogatási összeggel a
testületi ülésig nem számoltak
el.

Fentiekre tekintettel, a már
hivatkozott önkormányzati
rendeletben foglaltaknak
megfelelõen a „Civis” pályázat
II. ütemében támogatásban
nemrészesülõszervezetek:

NyitottKapuMobilArt
KözhasznúAlapítvány,
AszódiCukorbetegek
Egyesülete,
Barátiközösségtámogatási
kérelmeasport-ésszabad-
idõparképítéséhez.

A Képviselõ-testület megbíz-
taapolgármestert,hogya2010.
évi CÍVIS pályázat kiírásánál
pontosítsa a támogatás

, s a téma tárgyalása so-
ránterjesszeaztatestületelé.

+

+

+

éves,
illetve ütem szerinti be-
nyújthatóságának lehetõ-
ségét
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(folytatásaz1.oldalról)

után az emlékoszlop túl közel
kerülne az úttesthez, és zavar-
náacsomópontátláthatóságát,
ezért az emlékmû római kato-
likus templom melletti újbóli
felállításátszorgalmazta.Ates-
tület a korábbi döntését nem
vonta vissza, de kimondta,
hogy az emlékmû újraállítása
elõtt kérjék ki a lakosság véle-
ményét és esetleges további ja-
vaslatait.

A Szóda Frakció az
-n ro-

vatot is indított, amiben az
aszódi polgárok elmondhatták
véleményüket: maradjon-e az
emlékmûatérenvagykerüljön
új helyre. A frakció két tagja,

aszodinforum.eoldal.hu

Kvaka István és
azután döntöttek az

aláírásgyûjtés mellett, hogy az
-n megjelent a 48-as

emlékmûvel kapcsolatos felhí-
vás, benne három lehetséges
helyszínt bemutató képekkel.
Szerintük ezek egyike a Szent
Imre utca végén lévõ üres terü-
letet sugallta egyedüli jó meg-
oldásként. Az aláírásgyûjtés
eredményétazoktóber22-ites-
tületiülésenismertetik.

A Szóda Frakció akciója nem
az egyetlen a 48-as emlékmû
ügyében: a polgármester né-
hány képviselõ támogatásával

indított,
hogy megtudják: az aszódiak

Gyárfás

Zsuzsa

aszod.hu

közvélemény-kutatást

szerint a templom melletti te-
rület megfelelõ helyszín lenne-
e az emlékmû újraállítására.
(Állítólag akadt olyan aszódi
üzlet, ahol mindkét gyûjtõív
megtalálhatóvolt.)

Az Aszódi Római Katolikus
Egyházközség Egyháztanácsa
eleinte ellenezte a templom
melletti terület beépítését,
mert a tér beépítése beszûkíte-
né a misére autóval érkezõ hí-
võk parkolási lehetõségeit. A
módosított tervvázlat már hét
parkolóhely kialakítását is tar-
talmazta a tervezett emléktér
szélén. Lapzártánk elõtti ülé-
sükön az Egyháztanács tagjai
egy tartózkodás mellett ki-
mondták: támogatják az em-

lékmû ottani felállítását,
amennyibenerrõldöntaképvi-
selõ-testület. ,
az egyháztanács világi elnöke
elmondta: döntésükben az is
szerepet játszott, hogy az elha-
nyagolt terecske otthonosabbá
tételére nem látnak más lehe-
tõséget. (A döntést az is moti-
válta, hogy az Egyháztanács
ülése elõtti vasárnapon misére
igyekvõk a lebontott ABC he-
lyén bokáig érõ esõvízben vol-
takkénytelenekátgázolni.)

A csomópontot tervezõ cég
szerint az emlékmû

,
mert(ajelzõlámpaüzemszüne-
te esetén) zavarja a fõutat ke-
resztezõ autósok kilátását,
akik az elsõbbség megadása
után tudnak áthaladni a szem-
köztiparkolóbaill.kikanyarod-
ni a fõútra. (A már kialakított
kanyarodósáv ívét látva vi-
szont sokan kételkednek ab-
ban, hogy egy nagyobb áruszál-
lító kamion rá tud fordulni az
áruházhoz vezetõ egyenes út-
szakaszra – ) A kocká-
zat miatt célszerû új helyszí-
nen kialakítani a 48-as emlék-
helyet, amire a Szent Imre és a
Széchenyi utcák találkozásá-
nál lévõ üres terület látszik a
legalkalmasabbnak, mondta
Sztán István. Ezen kívül egy-
egy javaslat érkezett az em-
lékmû körforgalom melletti, a
Németh Pincészet mögötti, il-
letveaPetõfiMúzeumelõtti lej-
tõntörténõfelállítására.

Azújemléktértemplommel-
letti kialakítását
vállalkozó fapadok, virágládák
és korlátok felajánlásával tá-
mogatná. Még folynak a tár-
gyalások, de a képviselõ-testü-
let döntésétõl függõen az új tér
kialakítása várhatóan helyi cé-
gek bevonásával történhet, a
szükséges összeget a Penny
Market kivitelezõ cége biztosí-
taná.

Tolmácsi Miklós

közleke-

désbiztonsági kockázatot jelent

a szerk.

Dajka József

H.Sz.

Aláírásgyûjtés, közvélemény-kutatás a 48-as emlékmû jövõjérõl

Újraállítani, de hol?
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A COOP törzsvásárlói kártya használatával
a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik

vásárlási utalványt érõ pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

COOP Jó Nekem!
termékcsalád

A COOP Jó Nekem! termékek minõségi alapanyagokból készülnek,
hozzájárulnak a változatos, egészséges táplálkozáshoz.

Keresse üzleteinkben az új termékcsaládot!

AKCIÓ AKCIÓoktóber 15-tõl 31-ig
Finomliszt 1 kg COOP Tchibo Fam. Kávé õr. 250g
Flóra margarin szögl.csészés 250g Ariel m.por komp. mount.spring 2kg
Napraforgó étolaj Familla 1 l Biopon mpor cseresznyevirág komp. 2kg
Gyermelyi tészta Silan öblítõ 3 x 1 l fehér,v. fresh breeze
Snickers szelet 51g COOP félzsíros túró 250g
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l COOP friss tej dob. 2,8% 1 l
Steffl sör üv. 0,5 l UHT tej 1,5 % Euromilk, v. Madeta
Sió prém. Multivit. 100% PET 1 l Kométa Mindennap F. sajtos párizsi
Olympos 1,5 l mandarinital, Medve sajt natúr 8 cikkelyes 200g
Theodora ásványv. Dús,v. mentes PET 1,5 l Surjány Miklós kolbász

79,-Ft 399,-Ft
199,-Ft 1499,-Ft
259,-Ft 1199,-Ft
249,-Ft 1199,-Ft
99,-Ft 179,-Ft

145,-Ft+ü. 149,-Ft
145,-Ft+ü. 119,-Ft
299,-Ft 1249,-
199,-Ft 259,-Ft

89,-Ft 999,-

4 toj. tarhonya, copfocska 500g

v. s.répa-narancs

Ft/kg

Ft/kg

A felsorolt akció nem teljeskörû, számos egyéb akciós termékkel
és hétvégi SZUPER AKCIÓKKAL várjuk kedves Vásárlóinkat!

AKCIÓ AKCIÓOKTÓBERI SZUPER HÉTVÉGE október 30-31.
Eduscho Dupla õrölt kávé 250g Mlekpol trappista sajt
Kozel sör dobozos 0,5 l Kométa Bécsi virsli

379,-Ft 799,-Ft/kg
149,-Ft 1299 -Ft/kg,

AKCIÓ AKCIÓszeptember 17-tõl 27-ig
Vénusz napraforgó étolaj 2 l Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g
Flóra margarin szögletes csészés 500g Ariel mosópor color komp. 4 kg
Knorr Rafinéria Milánói alap 61g Tomi Kristály mand.tej color gél 1,5 l
Nimm2 gumicukor jogh. vitaminnal 100g Tomi Kristály mpor color kom. 2kg
AVE ásv.víz dús, v. mentes 1,5 l COOP félzsíros túró 250g
Bomba energiaital 250ml Délhús Pizza sonkás szelet
Borsodi vil. sör dobozos 0,5 l Pick Zala felvágott
Gösser Naturzitrone dobozos 0,5l Zott szívecske joghurt több ízben 125g
Ménesi sör dobozos 0,5 l Pick 50g

699,-Ft 369,-Ft
379,-Ft 2599,-Ft
219,-Ft 999,-Ft
199,-Ft 999,-Ft
79,-Ft 179,-Ft

179,-Ft 1099,-Ft/kg
165,-Ft 1099,-Ft/kg
199,-Ft 39,-Ft
119,-Ft 259,-Ftsülthagymás májpástétom vg.tg.1

Október 15-e és december 15-e között
újabb nyereményjáték a COOP-nál!!!

Fõdíj: 1 db 1 millió Ft értékû bankkártya

További nyeremények:

10 100.000,-Ft , 10 50.000,-Ft 20 30.000,-Ft COOPdb db dbértékû és értékû vásárlási utalvány

A részleteket keresse a boltokban, valamint a COOP újságban.
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Az Észak-Kelet-Pest
MegyeiLEADEREgyesület
a Vidékfejlesztési Program
keretében október 1-je és
30-a között megnyitotta a
„négyes tengely” elnevezé-
sû pályázati lehetõséget,
amelyen az önkormányzat
közremûködésével helyi
civil szervezetek vehetnek
részt–tájékoztatott lapzár-
tánk után Sztán István pol-
gármester. A szûkös határ-
idõ miatt, a polgármester
felkérésére négy aszódi ci-
vil szervezet vállalta az
együttmûködést.

A jelenleg a GAMESZ udva-
rán tárolt Niké-szobor vissza-
állításának lehetõségére az
Aszód Városért Alapítvány pá-
lyázik.AzAszódIfjúságértAla-
pítvány nyertes pályázata ese-
ténegyteljes játszótérkerülhet
a Horváth István u. és a Falujá-

rók úti lakótelep találkozásá-
nál álló, jelenleg nem minõsí-
tett játszótér helyére. Az Evan-
gélikusGimnáziummögötti te-
rületen Szabadidõpark létesül-
ne; az erre vonatkozó pályázat
beadását a Városi Nyugdíjas
Egyesület vállalta fel. Ugyan-
akkor lakossági kezdeménye-
zésisfolyamatbanvaneterület
fásítására, ezért ott azzal pár-
huzamban létesítenének egy
több generáció pihenését szol-
gáló parkot padokkal, szabad-
téri játszóeszközökkel, grund-
focipályával.

A negyedik pályázat a piac
kibõvítését, ezen belül a tetõ-
szerkezet,apadlózatésapadok
felújítását, valamint tároló- és
mellékhelyiségek kialakítását
célozza. Ennek megvalósítását
a polgármester egy nonprofit
városi szervezet létrehozásá-
ban látja. Ha ez akadályokba
ütközne, a Galgamenti Nyug-

állományú Honvédõk Egyesü-
leteadjabeapályázatot.

A pályázatok beadásához a
képviselõ-testület hozzájárulá-
sa szükséges az érintett terüle-
tek átadásával. Lapzártánkig a
Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság foglalkozott
a témával. a bizott-
ság elnöke elmondta: elvi hoz-
zájárulásukat adták az elkép-
zelésekhez, ugyanakkor az elsõ
tárgyalás során hiányolták a
részletes dokumentációt, a ter-
veket és a költségvetést. A bi-
zottság lapunk nyomdába adá-
saután ismétnapirendretûzia
pályázati lehetõségekügyét.

A fentieken kívül Aszód kis-
térségi feladatellátása kereté-
ben, a sporttevékenységek fej-
lesztése érdekében Sztán
Istvánegykistérségi futsalmû-
füves pálya elkészítéséhez kér-
te a LEADER Egyesület támo-
gatását. A Városi Nyugdíjas

Odler Zsolt,

Egyesület fennállásának 30
éves évfordulója megünneplé-
sére és az Európai Polgárok
Napja megrendezésére is e pá-
lyázati forrásból szeretnének
támogatástelnyerni.

Az említett pályázatok sike-
rét remélhetõleg nem hátrál-
tatja a szûkös határidõ. Az
Észak-Kelet-Pest Megyei
LEADER Egyesület honlapján
( ) megtalál-
hatók a négyes, valamint a no-
vemberben (ugyancsak egy hó-
napra) megnyíló

intézkedéscsomagok kiírá-
sai. A program fennállása óta
eddig kevés aszódi pályázat
nyert (az október 14-én közzé-
tett nyertesek között pedig egy
sincs). A m

www.pestileader.hu

hármas ten-
gely

ikro- és kisvállalko-
zások számára is lehetõség nyí-
lik pl. eszközbeszerzésre, felújí-
tásra pályázni, érdemes körül-
nézniaszervezethonlapján.

Négy aszódi civil szervezet városi célok megvalósítására pályázna

LEADER-pályázat, négyes tengely

2009. OKTÓBER
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A Többcélú Társulás Tanácsa
szeptember 23-i ülésérõl

A Tanács elfogadta a Tár-
sulás 2009. I. félévi pénzügyi
beszámolóját, amely szerint
a Társulás éves költségveté-
sének fõösszege közel 178
millió Ft. Ebbõl az állami
költségvetésbõl származó
normatív támogatás 102 mil-
lió Ft, a társult önkormányz-
atok hozzájárulása a közö-
sen vállalt feladatokhoz 19
millió Ft, az egyéb támoga-
tás értékû bevétel 37 millió
Ft. A bevételek és kiadások
teljesülése idõarányos.

A befolyt bevételekbõl a
Kartal–Verseg közoktatási
intézményfenntartó társu-
lás 9,2 millió, az Iklad–Do-
mony közoktatási intéz-
ményfenntartó társulás 4
millió, az aszódi székhelyû
szociális és gyermekjóléti in-
tézményfenntartó társulás
15,6 millió Ft-ot használha-
tott fel. A Pedagógiai Szak-
szolgálat a 9 településen el-
látott nevelési tanácsadási,
logopédiai és gyógytestneve-

lési feladatai kiadásainak
összege 24,3 millió Ft, a tár-
sult önkormányzatok egyéb
közös feladatai ellátására a
Társulás 16,8 millió Ft-ot
fordított, segítve ezzel az ön-
kormányzati feladatok ellá-
tását.

A Tanács döntött a Kistér-
ségi Iroda és a Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okira-
tának és szervezeti és mûkö-
dési szabályzatának módosí-
tásáról, tájékozatót hallga-
tott meg

közfoglalkozta-
tás-szervezõtõl az „Út a
munkához” program kereté-
ben végzett tevékenysé-
gérõl.

A Pedagógiai Szakszolgá-
lat szeptembertõl iskolapszi-
chológus alkalmazására ka-
pott pályázati forrásból lehe-
tõséget, míg az eszközbe-
szerzési pályázat keretében
pszichológiai teszteket igé-
nyelt.

Ugyancsak eredményesen
pályázott a Társulás a komp-
lex kistérségi kulturális na-
pok megrendezésére.

Az Aszódi kistérség mind a
9 települése gazdag szellemi
örökség birtokosa, gondos
ápolója, így a rendezvényso-
rozatunk célja egymás szo-
kásainak, hagyományainak,
kulturális értékeinek megis-
merésén keresztül a „szom-
szédsági” kapcsolatok mé-
lyítése.

Az egyes települések mû-
vészei, mûvészeti és hagyo-
mányõrzõ csoportjai saját te-
lepülésükön házigazdaként
szerepelnek, másutt viszont
településük „követeként”
mutatkoznak be, felvillant-
va mindazt, amit értéknek,
maradandónak vélnek.

Terveink szerint minden
alkalommal más település

Ladosné Hajdu
Zsuzsanna

Szomszédolás
Kistérségi

Kulturális Napok

látja vendégül a többi telepü-
lés kulturális örökségét és a
jelen tudását reprezentáló
alkalmanként változó, a he-
lyi érdeklõdést szem elõtt
tartó – programot.

A kistérségi közösségben
való együttgondolkodás,
egymás megismerése mel-
lett számos értéket közvetít-
het a sorozat, elsõsorban a
helyben dolgozó, alkotó mû-
vészek, mûvészeti csoportok
munkájának elismerését, a
hagyományok továbbörökí-
tésének fontosságát.

A kistérségben dolgozó
közmûvelõdési szakembe-
rek javaslatai alapján áll ösz-
sze a kínálati lista, amelybõl
a települések képviselõivel
egyeztetve alakul ki az adott
településen a bemutató vég-
leges mûsora. Csak olyan
mûsorszámok, olyan szerep-
lõk kerülhetnek be a soro-
zatba, akiket a helyiek szíve-
sen fogadnak, ugyanakkor
reprezentálják a vendégek
sokszínû tehetségét.

A tervezett idõpontok: ok-
tóber 23. Aszód, november
22. Tura, január: Galgahé-
víz, Bag és Iklad, március:
Domony és Kartal, április:
Hévízgyörk.

Reményeink szerint a tra-
dícióteremtõnek szánt ese-
mények baráti találkozók,
valódi szomszédolások lesz-
nek. A „szomszédolás” jeles
pillanatairól felvételek ké-
szülnek, melyek részint a
helyi televízióban, részint
szerkesztett DVD-n lesznek
megtekinthetõk.

*

–

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekrõl és pályá-
zati lehetõségekrõl bõvebben
az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú
Társulása honlapján olvas-
hatnak:
www.aszodikisterseg.hu

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

regionálisregionális

KiMitTud?
azAFI-ban

Tervezett éves program
keretében, a társintézmé-
nyek részvételével sajátos
Ki Mit Tud? volt az aszódi
Javítóintézetben a debre-
ceni, a rákospalotai javító-
intézetek, valamint az esz-
tergomi, a kalocsai és a za-
laegerszegi gyermekottho-
nok felnõtt dolgozóinak
részvételével.

-AKI-

Herr Piroska

kertõk

könyvtáros-
mûvelõdésszervezõ elmondta:
mûfaji megkötés nélkül hívták
meg a szereplést vállaló intéze-
ti dolgozókat. Már eddig is

találkoztak velük, de
mint a fiatalok kísérõiként. Az
itteni szervezõk arra gondol-
tak, hogy a nehéz sorsú gyer-
mekekkel foglalkozó szakem-
berek bizonyára szívesen meg-
nyílnának mások elõtt is a pó-
diumon. A magasra emelt mér-
ce elérése érdekében csak egy
díjat tûztek ki, így szorítva a
szereplõketazigazánszínvona-
lasbemutatókvállalására.

A kezdeményezés nem várt
sikert hozott. Az egész délelõt-
töt kitöltõ rendezvényen profi
színészeket is meghazudtoló
produkciókat láthattunk: vers-
mondásban, komolyzenei fel-
dolgozású hegedûszólóban, gi-
tárral kísért énekben, népze-
nében,vidám,ésnépi táncos je-
lenetekben. A várakozással
ellentétben jóval több férfi sze-
repelt,mintnõ.

Délre végül megszületett az
AFI Sztár. A nézõk szavazatai-
val: A kalocsai alatt
címû produkció lett a gyõztes.
Atáncosokvéleményeszerinta
gyönyörûen, kézzel hímzett
kalocsai népviseletük és a nép-
hagyomány ihlette tánc volt a
sikerüktitka.

többször

Állatorvosi
ügyelet

Október23-24-25.:

Október31-november1.:

November7-8.:

November14-15.:

November21-22.:

Dr. Dóka József

Dr.SzõkeZsolt

Dr.NémethMihály

Dr.HudákPéter

Dr.HajdúPál

Vácszentlászló,Kossuthu.3.
Tel.:06-30-270-6872

Kartal,Barossu.207.
Tel.:06-20-956-6529

Aszód,KossuthLajosút62.
Tel.:06-30-275-4718

Gödöllõ,Százszorszépu.58.
Tel.:06-70-213-1961

Galgahévíz,Fõút84.
Tel.:06-30-475-1739



tetthelytõltávolújraépítse.Hol
vannak ilyenkor a városfejlesz-
tés, a kulturális örökségünkért
felelõscsoportok,bizottságok?

Azt hiszem, hogy mindenki
érzi, hogy csak azért mert tör-
vényes, még nem feltétlen igaz-
ságos. Pedig lehet másképp is.
A park esetén, megkeresni az
érintett lakosokat például egy
címreszólólevélben.

Döntöttek,törvényesen,csak
minkethagytakkibelõle.

Egy régebbi cikkemben arról
írtam, hogy szeretnénk rendbe
szedni környezetünket, a Fesz-
tivál tér melletti zöld területet.
Azóta leadtam az önkormány-
zathoz, közel 4 hónapja, egy ta-
nulmányt, amit hiánypótlásra
visszaadtak és kérték, hogy ké-
szítsek pollenvizsgálatot a ter-
vezett ültetendõ fákról, készít-
sek látványtervet, valamint
gyûjtsek aláírást a környéken
élõ lakóktól. Ezeket pótolva az
elmúlt hónapban újra leadtam
a tervezetet, bízva a kedvezõ el-
bírálásban. Soha nem szabad
feladni, hisz a jó ügy megér-
demliakitartást.

Tisztelettel:
FischlLászló
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Nagy a különbség aközött,
hogy valami törvényes vagy
igazságos. A bíróságon sem az
igazunkat kell bizonygatni, ha-
nem a tényeket kell bemutatni,
és sajnos senkit nem érdekel
rajtunk kívül, hogy mi is az
igazság, hogy mi az, ami ne-
künkalegjobbanfáj.

De miért is hozom fel ezt a
gondolatot? Mondhatjuk, hogy
ez minket nem érint, nekünk
nincs ügyünk. Pedig van, nap
mint nap. Említenék egy-két
példát: szelektív hulladék tá-
rolók. Nem nagy ügy. A város
döntött, és egy-két családi ház
bejárata, vagy egy-két zöld te-
rületünk, ami amúgy is vésze-
sen fogy, szemétteleppé vált. A
szelektíven gyûjtött hulladék,
ha már nem fér a tárolóba
(üveg – üvegtörmelék, papír,
mûanyag palack) mind-mind a
tároló környezetét „ékesíti”,
vagy a szél szárnyán a környe-
zõ fáknak, bokroknak válik dí-
szévé.

Egy másik példa a 48-as em-
lékmû. A város egy multi cég
kedvéért, „lerombolta” azt, il-
letve lebontotta, hogy másutt, a
fõúttól, az õseink által megépí-

pedeztek, a pihenés lehetõsége
kizárt.

A rutinosabb teherautó-so-
fõrökmegpróbáljákkikerülnia
gödröt, és áthúzódnak a szem-
bejövõ sávba, ez azonban az
éles és beláthatatlan kanyar,
valamint a sávok nem megfe-
lelõ szélessége miatt rendkívül
balesetveszélyes. (A kanyar
szélesítésére, átépítésére már 8
évvelezelõtt ígéretetkaptunka
polgármesteri hivataltól. Azóta
sem történt semmi elõrelépés
az ügyben.) Csak az Isteni
gondviselésnek köszönhetõ,
hogy emiatt még nem történt
tragikus emberéletet követelõ
baleset.

Amennyibenezaszakasz így
marad, a probléma nem oldó-
dik meg, és télen e problémák
mellett még csúszóssá is válik,
azzal a sorsot hívják ki maguk
ellen a felelõsök! Mert elõre bo-
rítékolhatóatragédia.

Kérjük Önt, szíveskedjen
problémánkat kivizsgálni, ki-
vizsgáltatni, az útszakaszt még
atélbeálltaelõttmegjavíttatni.

Közbenjárását elõre is kö-
szönjük.

*
Iklad, Kartal és Aszód pol-

gármesterei az év elején közös
levélben kérték a szaktárcától
az utak mielõbbi felújítását. A
levél hatására a PEMÁK csak
részlegesenoldottamegaprob-
lémákat. polgár-
mester az ügyben egyeztetett

országgyûlési kép-
viselõvel, de azt furcsállja, hogy
õt nem keresték meg a Széche-
nyi úti lakók, holott bármikor
várja a lakossági jelzéseket,
észrevételeket.

Mint elmondta: az úthibák
kijavítása mellett, a balesetve-
szély csökkentésére valóban
célszerû lenne kiszélesíteni a
Széchenyi úti kanyarulatot,
ehhezazonbanavárosnakmeg
kell vásárolnia egy ottani üres
ingatlant.

ASzéchenyiútlakói

Sztán István

Tóth Gábor

Törvényes...
Az alábbi levelet a Szé-

chenyi út lakói Tóth Gábor

országgyûlési képviselõ-

nek címezték, de lapunk-

nakismegküldték:

„Kérelemmel fordulunk Ön-
höz az aszódi Széchenyi út je-
lentõsen megromlott, baleset-
veszélyessé vált állapotának
ügyében.

Széchenyi út 13 szám elõtti
szakaszon, az úttesten elhe-
lyezkedõ csatornafedél elõtt és
után nagymértékben megsüly-
lyedtazúttest,valamintazasz-
falt melletti padka terület. En-
nek következtében ha a teher-
autók belemennek a gödörbe,
azzal olyan erõs hang- és erõ-
hatást váltanak ki, hogy az
mind a fülünknek, mind teljes
környezetünknek elviselhetet-
len. Ha benn tartózkodunk a
lakásban és esetleg a zuhogást
nem érzékeljük, akkor a reme-
gõfalak jelzikszámunkra,hogy
ismét elment egy teherautó a
ház elõtt. A megnövekedett te-
herautó-forgalomnak köszön-
hetõeneztazélménytélvezhet-
jük kora hajnaltól késõ estig.
Lakásainkban a falak megre-

Repedezõ falak

Október 10-én lakossági

összefogással 120 fûzfát te-

lepítettek az Iparos u. és a

Berkes u. mögötti terüle-

ten. A magas talajvízszint

miatt várhatóan hamar

megerõsödõ facsemetéket

az OK-Bor Kft. szállította

30ezerFtkedvezménnyel.

A képviselõ-testület által
korábban biztosított keretbõl
elkészült egy vizesárok, a Céh-
mester u. és Iparos u. mentén
megtörtént az átereszek kita-
karítása és az árkok mélyítése.
Azoktóberiesõzésekmutatják,

hogy mindez még nem elegen-
dõ, a munkát folytatni kell a
rossz vízelvezetéssel rendelke-
zõ területen. Ehhez az Aszód-
Galgamácsa-Iklad Környezet-
védelmének Javításáért Köz-

hasznú Nonprofit Kft. 250 ezer
Ft-otbiztosít.

H.Sz.

KovácsIstvánfelvételei

Faültetés lakossági összefogással
Árokmélyítést és -tisztítást is végeztek az iparterületen
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HITELLEHETÕSÉGEK
A TURAI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

AKCIÓSFOGYASZTÁSIHITEL
Azakció2009.november1-tõldecember31-igtart.Ahitel
összegeingatlanfedezetnélkülakár1.500.000,-Ftis lehet.

évi,változó17%. 1.000.000,-Fthitelösszegre,
60hóra,haviegyenletestörlesztéssel22,76%;törlesztõrészlet

( )
Demégennél iskedvezõbblehet,amennyibanÖn
vagyadóstársaaTakarékszövetkezetnél lakossági
bankszámlávalrendelkezik,vagyaszámlanyitás

aszerzõdéskötésigmegtörténikésarrahavontarendszeres
munkabérjóváírásérkezikvagyérkeznifog,ésakölcsön

törlesztéseezenszámlárólteljesül.

1.000.000,-Fthitelösszegre,60hóra,
haviegyenletestörlesztéssel20,29%; törlesztõrészlet

( )

Kamat: THM:

Ekkorakamatévi,változó15%
THM:

25.918,-Ft

24.821,-Ft.

NemakcióstermékünknélaTHM:24,02%.

NemakcióstermékünknélaTHM:24,02%.

ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL

Takarékszövetkezetünknél 2009
november 01-tõl

a forint alapú
ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL.

új termékként kerül

bevezetésre

Ezen hitelkonstrukciót azok részére

ajánljuk, akik szeretnék egy hitellé

alakítani – akár több hitelintézettel

szemben – fennálló hiteltartozásaikat.

Ahitelkamata:
Kezelésiköltség:

THM:

ismét
lehetõségnyíliktámogatottlakáscélúhitel

igénybevételére

évi,változó11,5%
évi1,5%

5.000.000,-Fthitelösszegre,240hóra,haviegyenletes
törlesztéssel14,41%.

Továbbátájékoztatjukazérdeklõdõket,hogy

afiataloknak,valaminta
többgyermekescsaládoknak,új lakásvásárlásra,

építésreésmeglévõlakáskorszerûsítésére.

TÁMOGATOTTHITEL

A TuraiTakarékszövetkezet
2009.november1-tõlvezetibeezentermékeit.

Kérjük,érdeklõdjönkirendelségeinknél!

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

Turai Takarékszövetkezet Bartók tér 21. Tel.: 28/466-711 Kossuth L. u. 1.   28/400-251Tura, Aszód,*
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Egy kis nyelvelés:
Feliratok üde bája

A fõváros szélén található
hatalmas bevásárlóközpont
egyik részében az alábbi vevõ-
csalogató felirat csábítgatja a
potenciális vásárlót:

. Alatta a kiegészítés:

. Ebben a bevásárlóköz-
pontban az árusok túlnyomó
többségenagyon-nagyonmesz-
szirõl van itt. Semmi meglepõ
nem lenne, ha ezt a feliratot õk
„követték volna el”! De törté-
netesen ez a kis bolt egy ma-
gyar vállalkozás üzemeltetésé-
ben mûködik. Mégis hibás a
felirat. Ráadásul nem is egy
helyen.

Kezdjük az elején! Az, hogy
, teljesen rendben

van. Még a szokásos hibát sem
követtékel,vagyishelyesen,rö-
vid -val írtákaszóvégét.Mert
bizony áru=/ árú. A háromtagú
felirat elsõ szava azonban sem-
miképpen sem illik bele a tájé-
koztató szövegbe, mert a

szó élettelen dologra utaló
fogalmi megnevezés, a
jelzõ viszont élõlényekkel, sze-
mélyekkel, elsõsorban nõkkel
kapcsolatban használatos
jelzõ. Ez található róla a

„Telt idomú, kövérkés <nõ>.”
Nyilvánvalóan olyan üzletrõl
tájékoztata felirat, aholmolett,
vagyis hölgyek talál-
hatnak számukra alkalmas ru-
hafélét. A szöveg eredeti jelen-
tése szerint – s ebbe semmit
sem kell belemagyarázni – vi-
szontéppenaboltmolett.

Csak sajnos a kiegészítõ fel-
iratsemhelyes.A„blúzok,nad-
rágok, kosztümök” felsorolás

Molett nõi

divatáru

Blúzok, nadrágok, kosztümök,

toppok

nõi divatáru

u

divat-

áru

molett

Ma-

gyar értelmezõ kéziszótárban:

telt idomú

hibátlan, ám az õket követõ
utolsó szó, a már ismét
helytelen.

A viszonylag új szó nyelv-
használatunkban. Internetes
oldalakon olvashatunk ilyen
listákról Top 10; Top 12; Top 24
stb., amelyek arról tájékoztat-
nak bennünket, hogy egy-egy
kategóriában–zene,divat,mû-
vészetiágak–milyenalkotások
vezetik a népszerûségi listát,
melyek a legkedveltebbek.
Ugyanakkor a szó nõi ruha-
darabot is jelent. Nem túlságo-
san régen használatos ez a je-
lentés sem nyelvünkben. A

két jelentést ad meg: 1.
„Vminek legfelsõ foka, szintje,
csúcsa. : legfölül
van.” 2. „Ruha. A felsõtestre si-
muló, rövid, pántos nõi ruha-
darab. Felsõrész.” Megtudhat-
juk még azt is a szótárból, hogy
angol eredetû, de nemzetközi
szónak tekinthetjük nyelvünk-
ben,mertközvetlenátadónyel-
vet nem tudunk megnevezni. S
ha valaki ismeri is ezt a ruha-
darabot, azt is tudja, hogy elsõ-
sorban a jó ízlést szolgáló taka-
ró funkciója van a merészebb
dekoltázst megvalósító nõi fel-
sõruházatellensúlyozására.

Az üzlet feliratának ebben a
részében tehát ilyen ruhadara-
bokrólvanszó,sakét -velvaló
írása (toppok) semmiképpen
semfogadhatóel.

S hogy mennyire újkeletûek
ezek a szavak nyelvünkben, mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy a

1972-benmegjelentalap-
kiadásában három címszó is

toppok

top

top

Magyar értelmezõ kéziszótár

p

Magyar értelmezõ kézi-

szótár

~on van vki

szerepel ebben a formában, de
egyik sem ebben a két jelentés-
ben. (A mai szótár viszont már
az 1972-es jelentéseket nem
tartalmazza!) Talán az sem vé-
letlen, hogy sem az Akadémiai
Kiadó Helyesírási kéziszótárá-
ban, sem pedig a

szerkesztette

(Szalay Könyvkiadó) nem sze-
repel. Megtalálható viszont a

(rikábban
) jelentésû

szó, amely viszont minden to-
vábbinélkül lehetaz indokolat-
lanbetûkettõzésekkiváltóoka.

S hogy egy kicsit a feliratok
üde bája is igazán érvényesül-
hessen, hadd vegyek egy példát
sajátházunktájáról is: azAszó-
di Tükör 2009. januári számá-
nak címlapján ez a felirat jelent
meg: Nõtlen Tiszti Szálló. Ez
az intézmény olyan katonasze-
mélyek elhelyezésére szolgált,
akik nem kaphattak lakást,
mert nem rendelkeztek család-
dal – nõtlenek voltak – vagy
messzebbrõl helyeztettek ide,
esetleg átmeneti feladattal. Az
még vita tárgyát képezheti,
hogy -t vagy

-t formában kellene-e ír-
nunk az intézménynév végét,
ha önállóan használnánk. Vi-
szont mindenképpen

-nek kellene írnunk az
intézménynévelejét,mertnem
a szálló nõtlen, hanem azok
voltak nõtlenek, akik benne
laktak. De a Tükörben megje-
lent íráskép nem ezt közli
velünk.

Szathmári

István Nagy ma-

gyar helyesírási szótárban

kifogástalan kifo-

gástalanul tipp-topp

tiszti szálló tiszti-

szálló

nõtlen-

tiszti

-g-l

Gödöllõn a Shanti Jóga Stúdióban

Kartalon a Kristály Házban

péntekenként 18-19 óra között.

(Kérlek, a pontos idõpontokat mindig nézd meg a honlapon.)

megfelelõ számú jelentkezõ esetén októbertõl
szerdánként 18-19 óráig.

Meditáció
Jelentkezni telefonon vagy

e-mailben lehet
(06-20-489-4791)

A meditációkról bõvebben itt
olvashatsz: www.csathveronika.hu

„

”

Az igazi
népmûvelés
nem maradhat
meg a népmû-
velés iskolás
ténykedésénél.
Csak ismerete-

ket közölni nem elég. Az igazi
cél a jellem nevelése, az, hogy
mindezzel a gyermek- s ifjúkor-
ban felserkentett képességeket
úgy fejlesszük tovább, hogy az
ifjú tudjon magának nemes
eszményeket kitûzni, és azo-
kért egy egész életen át lelke-
sedniésdolgozni.

A nép szikla, amelyre egy
nemzet élete biztosan épül...
Mindennépannyitér,amennyi
értéket ki tud magából termel-
ni.Saddigél,amígéletétasaját
erejéveltudjatáplálni.

(MártonÁron,1933)

Nagy-
családosok

Bálja
Szeretettel meghívjuk Önö-

ket a megalakulásának 15. év-
fordulóját ünneplõ Nagycsalá-
dosok Aszódi Egyesületének
Báljára, amelyet november 14-
én18:00-tól tartunkavoltTisz-
ti Klubban. Belépõ: 4.000,- Ft.
Muzsikál: Ün-
nepi mûsor, zene, tánc! Jegy-
vásárlás: 06-70-533-4269 vagy
06-30-997-6461.

Csepeli Balázs.



Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12
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férfi-nõi

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

Svájci bicskák és kések:
Victorinox, Spyderco, Coldsteel

weboldalunk:

www.kaland-tura.hu

Duo-Ász Könyvelõ Iroda
Vállalja egyéni és társas vállalkozások,
alapítványok teljes körû könyvelését,

Tb, munkaügyi ügyintézését.
Iroda által teljes körû APEH, Tb elõtti képviselet.

Igénye van naprakész jogszabálykövetésre, megbízható
tájékoztatásra?

Gyors, pontos, precíz munka. Hívjon bizalommal!

Noskóné Anita 06-30-682-1961
Minden nap 8.00.-14.00-ig

Megérkeztek az új

õszi-téli modellek!

Heavy Tools és Sherpa

zippes felsõk,

kapucnis felsõk,

pólók,

nadrágok,

átmeneti kabátok

sapkák

hátizsákok
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Jogi tanácsok Az ingatlan adás-vételrõl

Elsõ témám az egyik leggyak-
rabban alkalmazott, majdnem
minden ember életében elõfor-
duló jogintézmény: az ingatlan
adásvételi szerzõdés, amelyet
jogrendszerünkben sokkal rész-
letesebben szabályoztak, mint az
ingó adásvételi kontraktusokat.
Az ingatlan adásvételi szerzõdés
érvényességéhez – szemben az
ingóéval annak írásba foglalása
szükséges, a tulajdonjog átruhá-
zásához pedig a tulajdonosválto-
zás ingatlan-nyilvántartásban
történõ átvezetése is

. Az ingatlan-nyilvántar-
tási törvény értelmében a tulaj-
donjog bejegyzésének alapjául
csak közokirat vagy ügyvéd által
ellenjegyzett magánokirat szol-
gálhat; ebben az esetben a föld-
hivatalok elõtti eljárásban a jogi
képviselet is kötelezõ. Nagyon
fontos szabály, hogy bár az okirat
megszerkesztésével és a földhi-
vatali ügyintézéssel megbízott
ügyvédet mivel annak megbí-
zási díját leggyakrabban õ fizeti –
általában a vevõ választja ki,
azonban az mindkét fél érdekeit
képviseli.

Az adásvételi szerzõdés alap-
ján a vevõ fõkötelezettsége a vé-
telármegfizetése,mígazeladóéa
tulajdon átruházása és az ingat-
lan birtokbaadása. Mivel az in-
gatlanok ára a jövedelmi viszo-
nyokhoz mérten legtöbbször
rendkívül magas, ezért az esetek
csekély részében történik egy-
összegû vételárfizetés. Jellem-
zõbb a részletfizetés, azon belül
pedig a banki hitel útján történõ
teljesítés. A vevõ vételi szándé-
kának jeléül – elsõ részletként –
az adásvételi szerzõdés megköté-
sével egyidejûleg szokott
átadni, melynek összege jellem-
zõen a vételár 10 %-a. A foglaló
jogi természete szerint, ameny-
nyiben a szerzõdést teljesítik, a
foglaló összege a vételárba bele-
számít. Ha a szerzõdés egyik fél-
nek sem, vagy mindkét félnek
felróható okból szûnik meg, a

–

elengedhe-
tetlen

–

foglalót

foglaló visszajár. Azonban a fog-
laló jelentõsége abban rejlik,
hogy a szerzõdés meghiúsulásá-
ért felelõs személy az adott fogla-
lót elveszíti, a kapott foglalót két-
szeresen köteles visszatéríteni.
Fontos megjegyezni, hogy a fog-
laló vagy maga az egész vételár

útján is teljesíthetõ.
Az ügyvédi letét intézménye
mindkét fél számára elõnyös,
mivel az átadott összeget az
ügyvédletétiszámlárahelyezi,és
azt a letéti szerzõdésbe foglalt
feltételek teljesülése esetén adja
ki, így nem fordulhat elõ pl. az az
eset, hogy az eladó a foglaló ösz-
szegével„eltûnik”.

Az eladó a tulajdonjogát a vé-
telár teljes megfizetéséig fenn-
tarthatja.Eza lehetõséga látszat
ellenére kétirányú biztosíték.
Egyrészt garantálja az eladó felé,
hogy a vevõ csak akkor válhat tu-
lajdonossá, ha az eladó részére a
vételárat maradéktalanul megfi-
zette, ugyanakkor védi a vevõ ér-
dekeit is, méghozzá az ingatlan-
nyilvántartás eszközeivel. A tu-
lajdonjog fenntartással történõ
eladás ténye ugyanis az ingatlan
tulajdoni lapjára feljegyezhetõ,
az ott „teherként jelenik meg,
vagyis az azt követõ kérelmeket
„ütközteti”. Pl. ez kizárja annak
lehetõségét, hogy az ingatlan „le-
foglalózását” követõen az eladó

az ingatlant. Tu-
lajdonjog fenntartással történõ
eladás esetén a vevõ tulajdonjo-
gának bejegyzéséhez hozzájáru-
ló nyilatkozatát az eladó külön
íven szerkesztett nyilatkozatá-
ban adja meg. Elterjedt gyakor-
lat,hogyeztanyilatkozatotazel-
adó már az adásvételi szerzõdés
aláírásakor ügyvédi letétbe he-
lyezi, ezzel elkerülhetõ az eladó
késõbbi olyan visszaélése, hogy a
vételár teljes kiegyenlítése után
nemadjamegaszükségeshozzá-
járulónyilatkozatot.

Fontos megjegyezni, hogy bár
az ingatlan tulajdoni lapjáról -
melyet a vevõ bármikor megte-
kinthet – sok információ meg-

ügyvédi letét

”

„megterhelje”

tudható, ettõl függetlenül az el-
adókötelesavevõtaz ingatlanlé-
nyeges tulajdonságairól, különö-
sen az azzal kapcsolatos jogokról
és terhekrõl tájékoztatni, és
helytállási kötelezettség terheli,
hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a vevõ
tulajdonszerzését akadályozza,
vagy tulajdonjogát korlátozza

, illetõleg azért,
hogy az ingatlan megfelel a szer-
zõdésben illetõleg jogszabályban
meghatározott feltételeknek

.

Míg az adásvételi szerzõdés
alapján a vevõ fõkötelezettsége
„pusztán” a vételár megfizetése,
az eladó fõkötelezettsége a tulaj-
donjog átruházásán kívül az in-
gatlan birtokba adására is kiter-
jed. A birtokbaadásra leggyak-
rabban a vételár teljes kiegyenlí-
tésével kerül sor, melynek alkal-
mával a felek birtokbaadási jegy-
zõkönyvet vesznek fel. Ebben
szükséges rögzíteni a mérõórák
állásait, valamint az eladó által

(jogszavatosság)

(kellékszavatosság)

Újonnan induló rovatunkban olyan általános, a minden-
napokban elõforduló jogi kérdésekrõl esik szó, melyek a
hétköznapi embert is érintik, foglalkoztatják. Gyakorló
jogászként, egy ügyvédi iroda munkatársaként több eset-
ben tapasztaltam, hogy az átlagember tájékozatlan alapve-
tõ jogintézmények tekintetében és bizonytalan azok alkal-
mazásában.Ezenabizonytalanságonszeretnékenyhíteni.

esetlegesen otthagyott ingóságo-
kat. A birtokbaadáskor az eladó
átadja a vevõ részére a közüzemi
díjak és esetlegesen a közös költ-
ség tekintetében kiállított „nul-
lásigazolásokat”.

Mindkét fél esetében elõfor-
dulhat, hogy a maga kötelmével
késedelembe esik. Ezen esetekre
érdemes a szerzõdésben a kamat
és a kötbér kikötése. Kötbér ki-
kötésével az eladó arra vállal kö-
telezettséget,hogyabbanazeset-
ben, ha az ingatlan birtokba adá-
sával késedelembe esik, akkor a
vevõ részére meghatározott
pénzösszeget fizet. Ezt leginkább
a késedelemmel érintett napok-
ra meghatározott összegben
szokták meghatározni (pl. napi
5.000,- Ft). A vevõ fizetési kése-
delmére a felek kamatot köthet-
nek ki, mely meghatározható
konkrét összegben vagy százalé-
kosaránybanis.

leitli.norbert@gmail.co
Tel.:06-70-509-4587

Dr.LeitliNorbert

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

édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése

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

Halak 10 %
kedvezménnyel!



Városi ünnep- és eseménynaptár

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!

Idõpont Helyszín Program

Október 23.10.00

Október24.

Október23.19.00

Október23-november1.

Október24.16.00

Október28.

Október31.

November1.

November9-13.

November11.17.00

November14.

November19.16.00

November23-27.

ovember26.

November29.

KözmûvelõdésOtthona udvara Városiünnepség
KözmûvelõdésOtthona IrodalmiTeaház
EvangélikusGimnázium KistérségiGálamûsor
CsengeyGusztávÁltalánosIskola õsziszünet
CsengeyGusztávÁl.Iskolatornaterme HarcosokÉjszakája
AszódiFiúnevelõIntézet 125évesazAFI

Reformációünnepe
Mindenszentek

CsengeyGusztávÁltalánosIskola pályaválasztásihét
CsengeyGusztávÁltalánosIskola pályaválasztásiszülõiértekezketa8.osztályosokszüleinek
Közmûvelõdés Otthona IrodalmiTeaház
Városháza képviselõ-testületiülés
CsengeyGusztávÁltalánosIskola egészséghétszülõk,szakemberekbevonásával

N Közmûvelõdés Otthona aKamarateátrumelõadása
Advent1.vasárnapja
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AszódVárosönkormányzatameghívja

városunklakosságát

avárosimegemlékezésreéskoszorúzásra.

Helyszín:KözmûvelõdésOtthonaAszódKossuthL.út72.

AmegemlékezésenközremûködnekazEvangélikus

EgyházPetõfiGimnáziumánakdiákjai.

Október23-án19órától

október23-án10óraikezdettel

*

az

Fellépnekakistérségünkbenélõésalkotómûvészek
ésmûvészeticsoportok.

Kistérségi Gálamûsor

EvangélikusEgyház
AszódiPetõfiGimnáziumánakaulájában(Régészu.34.).

Abelépésdíjtalan,mindenérdeklõdõtszeretettelvárunk!

Meghívó
az ünnepi megemlékezésre

és a Kistérségi Gálamûsorra

Mint ahogy a Városi Könyv-
tár több mint egy hétig tartó
rendezvénysorozatának min-
den napján, október 12-én is
kellemes társaság gyûlt össze a
VárosiKönyvtárban.A meghí-
vó a Erzsébet újság-
íróval való találkozás és be-
szélgetés lehetõségét

azérdeklõdõknek.
A hivatalos kezdést követõ

percekben mintha már régi ba-
rátok gyûltek volna össze egy
kis esti tere-ferére – legalábbis
úgy éreztük magunkat a Nõk
Lapja újságírónõjének társa-
ságában.

Schäffer

kecsegtet-

te

Életünk legtöbbször apróbb-
cseprõbb eseményekbõl, de né-
haigensúlyosdöntésekbõl, tra-
gédiákból is áll. Azonban ha a
történések mögött meglátjuk
a tétova, esendõ, néha a sors-
nak kiszolgáltatott embert, a
rosszat is jó irányba terelhet-
jük. Sokan ott döbbentünk rá,
hogy nem kell különös képes-
séggel rendelkeznünk , hogy ez
így legyen, csak eggyel: az ön-
magunkba és az embertársak-
ba vetett igaz hittel. Ebben
azonban-velünk ellentétben- a
közismert újságírónõ mesterré
nõttekimagát. -AKI-

A könyvtárban

otthon vagyunk...



Ifistáink az elsõ helyen, a felnõttcsapat hatodik

Magára talált az Aszód FC

2009. OKTÓBER

Felnõtt csapatunk kezd kilá-
balni a hullámvölgybõl, bár a
Pomáz elleni hazai meccsün-
kön még akadozó játékkal, sok
hibával játszottunk. Vezetõ
helyzetbõl adtuk ki kezünkbõl
a gyõzelem lehetõségét, kár a
vesztett pontokért. Ifistáink vi-
szontbiztosgyõzelmetarattak.

Következõ mérkõzésünkön
Pilisszentiván ellen idegenben
is biztos gyõzelmet arattunk.
Játékerõ tekintetében nagy
különbség volt a két csapat
közöttamieinkjavára.

AszódFC-PomázSE2:2
Ifjúságiak:5:1

Bárifi csapatunk11-esthibá-
zott, így is magabiztosan játsz-
vagyõzött.

Pilisszentiván-AszódFC
0:3

Ifjúságiak:0:3

Isaszeg ellen tapogatózó já-
tékkal indult a mérkõzés, de
egy idõ után átvettük a játék
irányítását, és a széleken veze-
tett gyors támadásokkal, a kö-
zéppályán megszûrve az isa-
szegiek kontráit uraltuk a mér-
kõzést. Eltekintve az ellenfél
szépítõ gólja elõtti néhány per-
ces kihagyástól, magabiztosan
jójátékkalgyõzöttacsapat.

Ifistáink meggyõzõ játékkal
arattákújabbgyõzelmüket.

Piliscsabán az elsõ félidõt vé-
gigtámadó Aszód FC ereje a
második félidõben elfogyott, a
második félidõre magára talált
ellenfél döntetlenre mentette a
mérkõzést.

Ifistáink gyõzelme a piliscsa-
bai fiatalok ellen megérdemelt
volt.

*

AszódFC-IsaszegKSK6:1
Ifjúságiak:3:0

Piliscsaba-AszódFC2:2
Ifjúságiak:1:3

A szeptember végi-október
eleji mérkõzéseink javuló for-
mát mutattak. A középpálya
magabiztosabb, szélsõhátvéde-
ink jól fejlõdnek fel a támadá-
sokhoz. Viszont nyert állások-
ból veszítettünk pontokat,
amire több figyelmet kell fordí-
taniajövõben.

Nem szoktam játékosokat
kiemelni, de több
mérkõzésen mutatott gólerõs
játéka mindenképpen említés-
re méltó. Csak így tovább,

Alakul a csapat, bízunk a
fiúkban!HajráAszód!

Tóth Norbert

Totya!

-tövis-

(folytatásaz1.oldalról)

polgármester, az MLSZ Ki-
sebbségi Bizottságának elnöke
köszöntötte. Az aszódi Unikor-
nis Mazsorett Csoport bemuta-
tója után megkezdõdtek a
meccsek: az Aszódi Fiúnevelõ
kilenc nappal korábban össze-
állt csapata 6:0 arányban le-
hengerelte a turaiakat; a Du-
nántúl - Nógrád megye mérkõ-
zés2:0-lal, aPolgáriAlapítvány
az Esélyekért - Galgamente ta-
lálkozó 1:0-lal, a Cigányváloga-
tott-AfricanaStarmeccstizen-
egyesekkel5:4-gyelvégzõdött.

Az aszódi rendezvényrõl elis-
merõen nyilatkozó Kisteleki
Istvánt a Csengey
iskola diákjainak a nap jelmon-
datát népszerûsítõ rajzaival
ajándékoztákmeg.

A nevéhez méltóan, példa-
mutató körülmények között le-
zajlott torna szünetében

és táncosai adtak kon-
certet. Miként a labdarúgó-vá-
logatottbanésedzõkéntisered-
ményes a szép
számú rajongótáborral büsz-
kélkedõ rapper is mindenki
számára példamutató karriert
mondhat a magáénak – emel-

a szervezõk

L. L.

Junior

Pisont István,

lett aszódi kötõdése is van, hi-
szen évekkel ezelõtt néhány
hónapig maga is az AFI növen-
dékevolt.

*
A hatvan éven felüli öregfiúk

országos labdarúgó bajnoksá-
gának egyik állomásaként ok-
tóber 3-án négy csapat lépett
pályára az Aszód FC sporttele-
pén. A pálya szélén felsorakozó
csapatok közt ismerõs arcokat
is láthattunk:
volt válogatott játékos és szö-
vetségi kapitány az MTK, míg

humoris-
ta, újságíró a Vasast erõsítette.
A BVSC mellett az Aszódi
Öregfiúkispályáraléptek.

Az elsõ mérkõzésen a mieink
küzdelmes meccsen, a lefújás
elõtt nem sokkal kapott góllal
2:1 arányban alulmaradtak az
MTK-val szemben. Ugyancsak
jól tartották a lépést a Vasas
gárdájával, akik végül 3:2-re le-
gyõzték az Aszódi Öregfiúkat.
A végére csapatunk elfáradt,
amit a BVSC elleni 4:0-ás vere-
ség is igazolt. A forduló gyõzte-
se a BVSC lett a Vasas, az MTK
ésazAszódiÖregfiúkelõtt.

az Aszód FC el-

Bicskei Bertalan

Farkasházy Tivadar

Tóth József,

nöke elmondta: bár a házigaz-
dák szempontjából nem ala-
kultak szerencsésen a mérkõ-
zések, örömmel adtak otthont
afordulónak.Atornátfolytatni
szeretnék neves játékosok köz-
remûködésével. A helyben el-
hangzott köszönõszavak mel-
lett az MTK részérõl egy no-
vemberi barátságos mérkõzés-
re szóló meghívás, valamint
Farkasházy Tivadarnak a Heti
Hetes október 11-i adásában el-
hangzott elismerõ szavai is je-

lezték, hogy a vendégek elége-
dettek voltak a helyszínnel és a
fogadtatással.

HídiSzilveszter
Aszerzõfelvételei

Nem igena rasszizmusra, az egészséges életre
Országos sportrendezvények neves vendégek részvételével

Aszódihelyzet a turaiak ellenimérkõzésen

L. L. Junior és rajongói Ismerõs arcok...

Az Aszódi Öregfiúk
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Az aszódi kick-box gáláról a Sport1 Televízió összefoglalót készít

Harcosok Éjszakája Kis Dáviddal

Harcosok Éjszakája

Popovics Tamás
és Szebelédi Renáta

Kis Dávid

cím-
mel október 24-én 18 óra-
kor látványos küzdõsport
gála veszi kezdetét a Csen-
gey iskola tornacsarnoká-
ban hazai és külföldi ver-
senyzõk, köztük a profi vi-
lágbajnok

részvé-
telével. A gála fõszereplõje
az aszódi kétsze-
res kick-box világbajnok,
hazai és nemzetközi verse-
nyek érmes helyezettje. A
gáláról a Sport1 Televízió
készít .összefoglalót

– A Feja-gym célja, hogy két-
havonta, akár saját rendezvé-
nyen, akár más által rendezett
eseményen szerepeltesse ver-
senyzõit – mondta a gála elõz-
ményeirõl vezetõed-
zõ, a gála fõszervezõje. – A hely-
szín megválasztásában nagy
szerepevanazaugusztus20-án
Aszód Város Sportdíjával ki-
tüntetett Dávidnak: életkorá-
nál és eredményeinél fogva el-
érkezett az idõ, hogy az aszódi
közönségnekisbemutassukõt.

Dávidedzõjekérdésünkreel-
mondta: a stresszhelyzetben

Feja Tibor

való jó szereplés kiváló gyakor-
lási alkalmat jelent a november
23. és 29. között az olaszországi
Lignano Sabbiadoro-ban meg-
rendezendõ világbajnokság
elõtt. Az aszódi kick-box-tehet-
ségnek október 30-ig folyama-
tos kesztyûs-küzdelmi edzései
vannak, amibe jól illeszkedik
azoktóber24-eiszereplése.

*
A Feja-gym a várostól kapott

segítséget, hogy Dávid a
utazásokkal járó budapesti

edzések helyett Aszódon ké-
szülhessen a megméretteté-
sekre. Ez a lehetõség egyúttal
minden érdeklõdõ számára le-
hetõséget teremt, hogy megis-
merkedhessen a sportággal:
folyamatosanvárjákajelentke-
zõket, gyerekeket, felnõtteket
egyaránt.

a Csengey iskola
fõépületében a konditeremben

14.30-15.30-ig, a torna-
csarnokban 16.00-
17.00-ig, míg a Rákóczi úti épü-
letben hétfõn és pénteken
14.30-15.30-ig.

fárasz-
tó

szerdán
pénteken

Az edzések helyszíne és
idõpontjai:

Az Aszódi Szabadidõ-
sport Egyesület Asztalite-
nisz Szakosztálya jó úton
halad az NB III Észak-Ma-
gyarországi „A” csoportjá-
ban: férfi csapatunk négy
eddigi mérkõzésén nyolc
pontotszerzett.

A Salgótarjáni Petõfi DSE
elleni itthoni 17:1 után a Do-
moszló SK 1-et idegenben ver-
tük14:4-re; ugyanilyen arány-
ban gyõztünk itthon a Lõrinci
AC ellen, míg a Hatvani Loko-
motív SE vendégeként 15:3-ra
gyõzedelmeskedtek verseny-

zõink. Az aszódi csapat a me-
zõny legfiatalabb együttese; jó
formában lévõ csapatunk ki-
emelkedõ teljesítményt nyújt –
remélem, a jövõben is így foly-
tatjuk.

Kérjük az aszódiakat és az
asztaliteniszt szeretõ szurkoló-
kat, hogy minél többen jöjjenek

el hazai mérkõzéseinkre és kö-
zösen szurkoljunk a csapat NB
IIIbajnokicíménekmegszerzé-
séért. Október 25-én 10 órakor
Balassagyarmat II. csapatát,
november 22-én pedig Hatvant
fogadjuk.Atöbbimérkõzésünk
idegenbenzajlik.

szakosztályvezetõ
DánielJános

Négy mérkõzés után száz százalékos
az ASZE asztalitenisz csapata

Elérhetõ közelségben a bajnoki cím és a feljutás
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APRÓhirdetések
Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik férjem,

temetésén részt vet-
tek, sírjáravirágot helyeztek.

Bartók
József

A gyászoló család

Ikladon, a fõút mellett
20m -esüzlethelyiség
kiadó. Tel: 06-232-6285

vagy28/403-791.
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Függõleges: 1. Hajápolási
termék 2. Eszes 3. Teherautó 4.
Félsz! 5. Alattomos 6. Kiejtett
betû7.Férfinév8.Ábel testvére
9. Origó 10. Kevert apa! 11. Kia-
bálás 16. Ilyen víz a tó 21. Mezõ
22. Darab 25. Szicíliai vulkán
27. Norvég fõváros

32. Móricz
Zsigmond regénye 34. Ultra-
rövidhullám 35. Nõi név 37.
Nem rossz 38. Tabán betûi, ke-
verve 39. MÚOSZ betûi, kever-
ve41.Államszövetség 43.Bizo-
nyíthatóan létezõ 44. Ámor be-
tûi, keverve 46. Magyar labda-
rúgó csapat 49. Hálóban a lab-
da 52. Kötõszó 55. Gramm 56.
Oxigén-

29. Az idé-
zetutolsósoránakmásodik
fele, zárt betû: E

A Galga COOP utalványát
Bognárné Urr Erzsébet

-fné-

november 6-ig.

*
A megfejtést a lap aljáról ki-

vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, küld-
jék be címünkre – Polgármes-
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000 Ft
értékû vásárlási utalványát és
a Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát sor-
soljukki.

*
Októberi számunk rejtvényé-
nekmegfejtése:

nyílt levelezõlapon

„...elkísériazembert,amígél.”

„Álljmegóra,hallgass telefon,
Kutya,ne örvendj ízescsontokon.
Csendet most, zongora spufogó dobok: ”...

(WystanHughAuden)

Vízszintes: 1. Az idézet
utolsó sorának elsõ fele,
zárt betû: R 12. Vonatkozó
névmás 13. Éneklõ szó 14. ...
Poetica 15. Nõi név 17. 3,14 18.
Állami bevétel 19. Kosz közepe!
20. Férfinév 23. Information
Technology 24. Liter 25. Köl-
csön vesz 26. Husáng 28. Nyí-
lászáró 30. Tanuló vezetõ 31.
Latyak 33. Erre tart 34. Urán
35. Magyar kártya lap 36. Fáj-
dalom szava 38. Férfinév 40.
Kálium 41. Csendes óceáni szi-
getország, ...-Zéland 42. Lakás
44. Görög betû 45. tagadó szó
47. Személyes névmás 48. Pri-
vát 50. Nem ott 51. „Akkormi-
van”? 53. Mosópor márka 54.
Oxigén.

(Bethlen G. u. 30.), míg a Fáma
Könyvkereskedés utalványát

(Iskola u. 1.)
nyerte.
Mayer Ferencné

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

APRÓhirdetések

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146 Kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
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