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Március 25-én ülésezett
Aszód Város Képviselõ-tes-
tülete.Egyhangúlagelfogadták
az aszódi rendõrõrs, illetve az
Aszód Galga Polgárõr Egyesül-
et vezetõjének beszámolóját. A
sikeres rendõri intézkedések-
nek köszönhetõen tavaly jelen-
tõsen csökkent a városunkban
elkövetett bûncselekmények
száma,ésaközlekedésibaleseti
statisztika is csökkenést mu-
tat,emeltekiaközbiztonságról
szóló tájékoztatójában

r.õrnagy,azaszódirend-
õrõrs parancsnoka. Nagyra ér-
tékelte az Aszód Galga Polgár-
õr Egyesülettel évek óta tartó
együttmûködésüket. A járõr
hatékonyságát egyedül a szû-
kös benzinkeret akadályozza,
ezért kérte, hogy több más ön-
kormányzathoz hasonlóan az
aszódi grémium is támogassa
õket. áprilisi és
májusi képviselõi tiszteletdíjá-
nak bruttó összegét ajánlotta
fel e célra. A képviselõk több
észrevételt tettek a tapasztalt
rongálásokkal és randalírozá-
sokkal, illetve a drogterjesztés-
re utaló jelekkel kapcsolatban,
egyúttal határozott fellépésre
kértékarendõrséget.

Az orvosi ügyelet tavalyi
munkájáról

szakmai igazgató tájé-
koztatta a képviselõket. Az
Aszód, Iklad, Domony, Kartal
és Verseg ügyeleti ellátását biz-
tosító cég kérésére, a feladat-
ellátási szerzõdés alapján idén
az infláció mértékével meg-
emelt, 48 Ft/fõ/hó támogatást
biztosít a város. Ezután elfo-
gadták az Aszód FC 2009. évi
szakmai beszámolóját.
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sági, Oktatási és Sport Bizott-
ság köszönetét tolmácsolta a
futballklub által végzett társa-
dalmimunkáért.

A Falujárók úti lakótelep
északi szélén, az Akácos út
melletti sportpályánál épülhet
meg az a gondozóház, amely-
hez kérel-
mére 3.000 m -nyi földterületet
értékesít a város nettó 2.500
Ft/m áron. A Városfejlesztési
Bizottság a kedvezõtlen talaj-
mechanikai adottságok, a lakó-
telep közelségébõl következõ
túl sûrû beépítés, valamint a
használatbanlévõ játszóhelyés
sportpályamiattnemtámogat-
ta az ingatlan eladását, ehe-
lyett a Szakorvosi Rendelõin-
tézet melletti területet javasol-
ta. Utóbbi helyszín nagyobb
jármûvekkel történõ megköze-
lítésének megoldása nem le-
hetséges, egy friss szakvéle-
mény szerint pedig a talajszer-
kezet lehetõvé tenné az épít-
kezéstalakótelepiterületen.

Pappné Tóth Sarolta
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(folytatása2.oldalon)

Tóth Gábor

(FIDESZ-KDNP)

56,53%

Koncz Balázs

(Jobbik)

23,60%

Dr. Szabóné

Müller Tímea

(MSZP)

16,49%

Perna Pál

(MDF)

3,38%

1998 óta zsinórban negyedik
alkalommal
(FIDESZ-KDNP) szerzett kép-
viselõi mandátumot Pest megye
5. számú, aszódi választókerü-
letében. A megyei listán a
FIDESZ-KDNP 52,9 % száza-
lékkalnyertazMSZP(17,58%),a
Jobbik (16,52%), az LMP
(8,35%), az MDF (2,75%) és a
CivilMozgalom(1,89%)elõtt.

A régi-új országgyûlési kép-
viselõvel következõ számunk-
banolvashatnakinterjút.

Tóth Gábor

Negyedszer is Tóth Gábor nyert
az országgyûlési választásokon az aszódi választókerületben

Lebontása után fél évvel új helyre, a Szentháromság
római katolikus templom melletti térre került városunk
48-asemlékmûve.Afejlesztéseksoráneddigkisséháttér-
be szorult Tabán városrész az emlékmûvel új közteret és
parkolóhelyeket is kapott. A Penny Market kivitelezõ
cégének költségén, valamint aszódi vállalkozók felaján-
lásaivalmegépültteretáprilis9-énavattákfel.

A Petõfi utca fõúti torkolatá-
nál 1948-ban, a forradalom és
szabadságharc kitörésének
centenáriumára épült emlék-
oszlopot az új közlekedési cso-

mópont kialakítása miatt ta-
valy õsszel lebontották. Bár so-
kan ragaszkodtak hozzá, az
eredeti helyéhez közeli újraállí-

(folytatása4.oldalon)

(forrás: www.valasztas.hu)

Az emlékezés

és a feltöltõdés tere

Újraállították városunk
48-as emlékmûvét

Újraállították városunk
48-as emlékmûvét
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Gondozóház épülhet a lakótelep szélén –
(folytatásaz1.oldalról)

Az intézmény lakótelep
szélén történõ létesítése miatt
szóba került a lakossági fórum
lehetõsége is, azonban ezt elve-
tették, hiszen az építkezéshez
az engedélyeztetési eljárás so-
rán egyébként is szükséges a
szomszédok hozzájárulása. A
leendõ építési telek eladása
mellett két tartózkodás mellett
döntöttek a képviselõk. Az in-
gatlan közmûvesítésének becs-

lés szerint több mint két és fél-
milliós összegét és a telekalakí-
tás költségeit a vevõ állja, utób-
bitazönkormányzatbonyolítja
le. A projekt esetleges meghiú-
sulása esetére a szerzõdésben

Az önkormányzat kilenc sze-
lektív gyûjtõsziget kialakítását
vállalta a Zöld Híd Program
keretében. Nyolcat korábban
elkészítettek, majd kettõt la-

rögzítik az önkormányzat szá-
máraavisszavásárlásijogot.

kosságikezdeményezésreáthe-
lyeztek. A harmadik a Szõlõ ut-
cában lévõ hulladékgyûjtõ egy-
ség, amelyet ja-
vaslatára 8 igen, 1 nem, 2 tar-
tózkodás mellett az Iparos és a
Céhmester utcák keresztezõ-
désénél helyeznek el. A kivite-
lezésre vállalkozó-
tól kérnek árajánlatot, aki már
egy másik gyûjtõsziget áthelye-
zésébenisközremûködött.

Döntöttek a GAMESZ toló-

Kovács Tamás

VargaJános

Önkormányzati hírek

lapos dózerének értékesítésé-
rõl. A GAMESZ-vezetõ tájé-
koztatót készít a nem gazdasá-
gosan üzemeltethetõ városi
gépparkról, esetlegesen új gé-
pek (pl. hókotró) beszerzési le-
hetõségeirõl.

A lejárt határidejû határoza-
tokról és a két ülés között tett
intézkedéseknél szóló beszá-
moló tárgyalásánál egyebek
közt elhangzott: határozottabb
lépéseket kell tenni a hat és fél-
milliós lakossági ill. a 324 ezer
Ft-os közületi szemétdíj-tarto-
zás, illetve a közel hárommil-
liós lakbértartozásmielõbbibe-
hajtása érdekében, és szüksé-
ges a nyilvántartás frissítése is.
Nyolc igen, négy tartózkodás
mellett elfogadták a februári
mûvelõdésszervezõi teljesítés-
igazolást. Gyárfás Zsuzsa kifo-
gásolta, hogy ebben több, más
szervezetek által szervezett
program is szerepelt.

polgármester elmondta:
a Honestus Plus Kft.-vel kötött
szerzõdést és az abban foglalt
programkeretet a testület ko-
rábban elfogadta, annak idõbe-
li lebontását azonban nem
szabtameg.

Elfogadták a 2009. évi költ-
ségvetési zárszámadást. Az év
elejénmég153millióshiánytaz
önkormányzat – elsõsorban a
kiadások ütemezésének, a sza-
bad pénzeszközök optimális
kamattal történõ lekötésének
köszönhetõen – költségvetési
támogatás nélkül kezelni tud-
ta. Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi
Ellenõrzési Bizottság elnöke

Sztán
István

2010. ÁPRILIS

Idén mintegy 2-2,5 millió
Ft lenne szükséges az ön-
kormányzati intézmények-
ben dolgozó közel kétszáz
közalkalmazottnak adható
melegétkezési utalványok
2 ezerrõl 4 ezer Ft/fõ/hó
összegre emeléséhez. A
Pénzügyi Bizottság egyéb
beérkezett javaslat híján
három megszorító intézke-
dés megtételét javasolta a
forráselõteremtéséhez.

A szakbizottság
,

mert véleménye szerint kivált-
ható a város nyertes pályázata
révén munkába álló közcélú
foglalkoztatott településõrrel.
A választási kampányidõszak-
ban (bár az új kormányzópárt
tervei és parlamenti többségé-
nek mértéke miatt egyelõre bi-
zonytalan, idénegyáltalán lesz-
nek-e önkormányzati választá-
sok, s ha igen, mikor – ),

megszüntet-
né a városrendészi munkakört

a szerk.
júniustól szeptemberig szüne-

teltetnék

a felére
csökkentették volna

elõzetes meg-
hallgatása nélkül

Odler Zsolt és Rigó Lász-
lóné
Asztalos Tamás

a testületi ülések ká-
beltelevíziós közvetítését, la-
punk önkormányzati támoga-
tását pedig április 1-tõl

. A bizott-
ság azt is javasolta, hogy a Mû-
velõdési Bizottság adjon javas-
latot arra, hogy az önkormány-
zati választásokon induló je-
löltek számára mi módon le-
gyen biztosított az esélyegyen-
lõséglapunkhasábjain.

A képviselõ-testület ezúttal
sem zárkózott el az adható jut-
tatás megítélésétõl, a megjelölt
elvonások ellen viszont többen
szót emeltek. A Pénzügyi Bi-
zottság javaslata a két érintett
média vezetõinek

született,
ezért

alpolgármester kérte azt.
a helyi közmû-

velõdés eddig is csonka pénz-
ügyi helyzetére utalva nem ja-
vasolta az újság támogatásá-
nakcsökkentését, és további le-
hetõségek felkutatását kérte.

Kvaka István

Kovács Tamás

cafeteria

a városrendészi
állás megtartását szorgalmaz-
ta, hiszen azt korábban épp az
önkormányzat munkájának
könnyítése érdekében hozták
létre. az elõlegi
keretek felhasználását javasol-
ta a juttatás fedezeté-
nekelõteremtésére;ezkiinduló
alapot jelenthetne a szükséges
forrás intézményi kereteken
belülielõteremtéséhez.

Tíz igen és két tartózkodás
mellett a grémium döntött ar-
ról, hogy a munkahelyi meleg-
étkeztetésben részesülõ és azt
igénylõ önkormányzati közal-
kalmazottak számára rezsi-
költséget és annak 25%-os adó-
vonzatát az önkormányzat biz-
tosítja bruttó 4 ezer Ft/fõ/hó
összegben. A forrás elõterem-
téséhez egyeztetéseket folytat-
nak az érintettekkel, s megbíz-
ták a bizottságokat további ki-
adáscsökkentõ lehetõségek fel-
kutatásával.n

Forrást keresnek a -hozcafeteria
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köszönetét fejezte ki a Pénz-
ügyi Iroda dolgozóinak közre-
mûködéséért. Ugyancsak elfo-
gadták az idei elsõ negyedévi
elõirányzat átcsoportosítását,
amelyre a zárszámadásban
rögzített pénzmaradvány fel-
osztásamiattkerültsor.

Az iskolai védõnõi feladatok
ellátásánál az egészségpénztá-
ri finanszírozás mellett kelet-
kezett mûködési hiány támo-
gatásához ill. annak pontosí-
tása érdekében a grémium fel-
kérte a MEGÜ Bt-t, hogy csa-
tolja be a feladatokon keletke-
zettszámlákmásolatát.

Döntöttek a Kossuth Lajos
út 24. illetve a Falujárók útja 1.
szám alatti önkormányzati in-
gatlanok hasznosításáról, errõl
külön felhívásokban olvas-
hatnak.

További pontosításokra szo-
rul a „Szemünk Fénye” fûtés-
világítás korszerûsítési prog-
ramra vonatkozó szerzõdés, de

történõ kivitelezés lehe-
tõsége is felvetõdött. A testület
megbízta a polgármestert,
hogy pontosítson a kecskeméti
Caminus Zrt-vel: a fûtésre vo-
natkozó33%-os ill.avilágításra
megadott 49%-os megtakarí-
tási elõrejelzés forintban

az
önkormányzat számára az
adott intézmények tekinteté-
ben. A Csengey iskola kazán-
jainak cseréjére árajánlatokat
kérnek be, ezek ismeretében
megvalósíthatósági számítás
készül a saját erõbõl finanszí-
rozott befektetés megtérülése
érdekében. (A program csak a
fûtõ- és világítóeszközök cse-
réjét támogatja, a csõ- ill. vil-
lanyvezetékekétnem.)

A Pest Megyei Csatorna- és
Vízmû Vállalat jogutód nélküli
megszûnésével 362.657 Ft illeti
meg Aszódot, amit a grémium
elfogadott, s megbízta a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekmegtételével.

Három ajánlattevõ közül 1,6
milliós ajánlata alapján az
aszódiPlanLibreBt.készítheti
el a Városi Óvoda Szivárvány

a teljesen önkormányzati for-
rásból

mek-
kora nagyságrendet jelent

tagóvodája felújításának kivi-
teli tervét. Ezután döntöttek a
sürgõs kisjavítási feladatok lis-
tájáról, egyúttal kimondták: a
megvalósítás ütemezésénél

A Falujárók
útjának Kartal felõli határát a
téli hóolvasás és esõzés miatt
február 19-én sárfolyam ön-
tötte el. A hasonló károk meg-
elõzésére az utat szegélyezõ
földmedrû árok kialakítását,
valamint a törmelék elszállítá-
sát mondták ki. Az 520 ezer Ft
értékû munkát a kárelhárí-
tásban is közremûködõ Akvíz
Kft. végezheti el. Bruttó 434
ezer Ft-os ajánlata alapján
ugyancsak e cég alakíthat ki a
Szent Imre utca végén, az új
köztérrel szembeni területen
négyújparkolóhelyet.

Egyelõre nem értékesít
újabbkülterületi ingatlanjaiból
a város. A hetvenegy kisebb-
nagyobb földterület közül a
Városfejlesztési Bizottság a
városhatárral nem határosak
értékesítését nem javasolta.

címze-
tes fõjegyzõ rámutatott: né-
hány esetben, pl. a Paskomban

Három na-
gyobb, összesen 14,6 hektárnyi
terület értékesítését javasolta.

nem javasolta a
területek eladását, ehelyett
azok bérbeadását szorgalmaz-
ta.SztánIstvánpolgármestera
három terület értékesítését és
a többi felülvizsgálatát javasol-
ta, a földbérlettel kapcsolatban
pedig megjegyezte: az önkor-
mányzat által fizetendõ

. Kvaka István
az eladásra vonatkozó döntés-
nél név szerinti szavazást kért,
amit minõsített többség híján
(7igen,4nem)nemtámogatott
a testület. Ugyanez történt a
három említett földterület el-
adásátcélzószavazásnál is.

A Mûvelõdési Bizottság
javaslatára 7 igen és 3 tartóz-
kodás mellett döntöttek a
sportszervezetek által igényelt
támogatások 4,737 milliós

a
balesetveszély elhárítása az el-
sõdleges szempont.

Kissné Kulybus Gizella

jelentõs költséggel járó földmé-
résre van szükség.

Kvaka István

vízjogi
díj magasabb, mint a bérletbõl
befolyó összegek

keretösszegének elosztásáról;
errõl külön tájékoztatóban ol-
vashatnak.

A Dózsa György u. 20. szám
alatti támfal ajánlati felhívásá-
nak és szerzõdéstervezetének
pontosítása után megbízták a
polgármestert, hogy tárgyaljon
a Városréti út középsõ szaka-
szának belterületbe vonásában
érintett tulajdonosokkal a költ-
ségek vállalásáról. (Néhány in-
gatlantulajdonos közel öt éve
lépéseket tett a belterületbe
vonás érdekében, két másik
erre nem kötelezhetõ – tulaj-
donos viszont nem. Az õ hozzá-
járulásuk nélkül hamarosan

a mûvelési ág
alóli kivonásról szóló földhiva-
talihatározat.)

Az ebrendészeti feladatok el-
látására három hónapra havi
45 ezer Ft-ért vál-
lalkozóval kötött szerzõdést a
város.

A Csengey u. 21-23. és a Ko-
ssuth Lajos út 48. találkozásá-
nál történt partfalomlás az ut-
cábanveszélyeztetiaközmûve-

–

hatályát veszti

Sipos József

ket. A nagyobb károk megelõ-
zésére tartalékcímén
támogatási kérelmet nyújt be
az önkormányzat a szaktárcá-
hoz. A kb. 30 milliós beruházás
saját részét, 9 millió Ft-ot visz-
szapótlási kötelezettséggel a
szabad kötvény terhére bizto-
sítják.

Az ben Koncz István
elõször egy, a Mûvelõdési Bi-
zottság ülésén elhangzott ja-
vaslatot tolmácsolt, mely sze-
rint a trianoni békeszerzõdés
90. évfordulóján, június 4-én
városi szervezésben emlékez-
zenekmeg.Ezutánavárosköz-
oktatási intézményeinekössze-
fogásában készülõ tízmilliós
pályázatról szólt, amelyet egy
(Aszódnak eddig három nyer-
tes pályázatot szállító) soproni
cég állít össze a Városi Könyv-
tár gesztorságával. Siker ese-
tén a pénz eszközbeszerzésre,
szakórákra, szakkörökre és
napközis ellátásra fordítható.
Sztán István a Csengey iskola
nyertes, 12 milliós pályázatáról
tájékoztattaaképviselõket.

vismaior

Egyebek

Egyelõre nem értékesít külterületeibõl a város

2010. ÁPRILIS

Pályázati  hirdetmények

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nyílt pályá-
zattal meghirdetiaz

Aszód Város Polgármesteri
Hivatal (2170 Aszód, Szabadság tér 9. 1. emelet, Jegyzõi-aljegyzõi
iroda)

2010.április30.12.00

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nyílt pályá-
zattaleladásrameghirdetiaz

Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

2010.április30.12.00
2010.május11.

www.aszod.hu

Aszód, Kossuth L. út 24. szám alatti 252/A/1 hrsz-ú, 41,9
m ésa252/A/2hrsz-ú,31,4m alapterületû,nemlakáscél-
jára szolgáló bérlemények bérleti jogát illetõleg eladás-
saltörténõhasznosítását.

A pályázat leadásának helye:

Leadásánakhatárideje:

*

Aszód Falujárók útja 1. szám alatt megüresedett
1239/A/8 hrsz-ú, 42 m alapterületû, 2 szoba-komfortos
bérlakást,melytársasházitulajdonközösségrésze.

A pályázat leadásának helye:

Leadásánakhatárideje:
Pályázatitárgyalásideje:

A fenti pályázatok részletes feltételeita
internetes portálonolvashatják.

2 2

2

(2170 Aszód, Szabadság tér 9. 1. emelet,
Jegyzõi-aljegyzõi iroda)
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Újraállították városunk 48-as emlékmûvét
Az emlékezés és a szellemi feltöltõdés tere

(folytatásaz1.oldalról)

tása baleseti kockázatot jelen-
tett, az útépítés során megfo-
gyatkozottszabadterületenpe-
dig nem maradt volna elég hely
az ünneplõknek. Hosszas vitát
követõen a képviselõ-testület
döntött az emlékmû új helyé-
rõl.Azévekkelezelõtt lebontott
bolt helyén néhány hét alatt
kialakították az ünneplésre és
pihenésre egyaránt alkalmas
környezetet.Azoszlopra

keramikusmûvész készített új
Kossuth-címert.

Ünnepi beszédében
polgármester elõször az

újrakezdés bátorságát köszön-
te meg Aszód polgárainak –
azoknak, akikben volt erõ az
újrakezdésre, sakikrõlúgyvéli:
nemcsak egy emlékmûvet ké-
pesek az eddigi helyénél mél-
tóbb helyre állítani, s akik vele
együtt

Nagyrabecsü-
lését és köszönetét fejezte ki
mindazon aszódi polgároknak,
akik adományaiból és munká-
jával 1948-ban felállították az
emlékmûvet, és azoknak is,
akikazújraállítástsegítették.

–Egynemügydöntõközvéle-
mény-kutatás eredménye azok
akaratát erõsítette, akik vál-
lalták: olyan helyet keresnek
az emlékmûnek, ahol

,aholagon-
dozott, virágos kis parkban jó
lesz pihenni, jó lesz a város örö-
meirõl, gondjairól szót ejteni –
mondta a polgármester. – Sze-
retném, ha együtt hinnénk,
hogy az emlékmû áthelyezésé-
vel nem a felületes gondolko-
dást, nem azt a külsõséget kí-
vántuk erõsíteni, hogy legyen
városunknak egy Siratófala,
amelyet március 15-én majd
évrõl-évre megkoszorúzunk.
Mi azt akartuk, hogy legyen
egy helye az aszódi polgárok-
nak, ahol eleinket megalázó
történelmi csapások földre zu-
hanásai után ismét megpró-
báljuk magunkban

Zsem-
berovszkiné Molnár Márta

Sztán
István

hisznek egy kézfogás-
ban, a családban, a barátság-
ban, az összetartás és egymásra
találás erejében.

segíti a
lélekkitárulkozását

felépíteni

Az aszódi fõúton fényes lánggal égett egy kis mécses az esti
sötétben, jelezve az 1848-as emlékmû helyét. Így emlékezett
egy aszódi polgár sok társa nevében, kik hiányát érzik.
A nagyon idõs lakosság körében próbáltuk kutatni, kik
voltak azok, akik megalkották a szabadságharc 100.
évfordulója tiszteletére. Megörültünk, amint megtudtuk az
emlékmû tervezõjének és építtetõjének nevét: Borbély
József sírköves volt a Pesti útról. Leánya, Borbély Anna a
betûvésést végezte. Köszönjük Sásdi Mártinak (Borbély
József unokájának), hogy megõrizte a tervrajzot és
hozzájárult közzétételéhez.
Az ünnep közeledtével (a kutatás a március 15-e elõtti
hetekben folyt - a szerk.) végre találtunk olyan embereket,
akik délutánonként ott dolgoztak az építkezésen. Csobán
Pali bácsi (aki maga is ott tevékenykedett) elmondása
alapján feljegyeztük a hajdan történteket. Régen elhunyt
aszódi iparosok, mesteremberek pénzadományai sokat
jelentettek. Azután parasztemberek lovaskocsival hordták
a homokot, követ a munkakezdéshez. Lelkesen dolgoztak a
fiatalok és idõsebbek, hogy gyorsabban haladjanak.
Név szerint említette visszaemlékezésében a ma élõk közül
Ondrik Mártont és Dvorszki Jánost, az elhunytak közül
pedig Bodor István (õ idén, az ünnep elõtti hetekben hunyt
el), Szlanka János, Szlanka József, is. Zdenkó János, ifj.
Zdenkó János, a fõúti Lados István, Chugyik József
evangélikus presbiter, id. Tégen Ferenc, Vereczki Jenõ,
Gyöngyi Sándor, Penák Béla, Tiborcz Sándor, Garczik
József, a Paraszkai családa Petõfi utcából és Horváth Pál.
(Elnézést kérünk mindazoktól a családoktól, akik esetleg
kimaradtak a név szerinti felsorolásból.)
A munka végeztével, éjjel 11 óra felé a lelkes csapatból
valaki egy demizsonból borral kínálta a többieket. Vidám
nótaszó mellett örültek mindannyian hogy kész lett az
emlékmû, megszületett az alkotás!
Ezzel a rövid megemlékezéssel szeretnénk tisztelegni
Aszód õsei elõtt, kiknek munkáját hosszú évtizedeken
keresztül nekünk adták.
Balogh Jánosné Babinyecz Erzsébet és Balatoni Lajos

azigazáért,hazájasorsáértdol-
gozniképespolgártésmagyart.

Mezõtelegdy Miskolczy
Sándor

Szeberé-
nyiKároly

2010. április 9-e eleven,
vibráló és villódzó legyen.

Aszódot elkerülték a szabad-
ságharc ütközetei. A polgár-
mester az aszódi temetõben
nyugvó

huszárkapitányra (sír-
jánál az avatóünnepség után
ugyancsak elhelyezték az em-
lékezés koszorúit) és

közvitézreutalvaki-
emelte: bár halottakra emléke-
zünk, ám az emlékük megidé-
zése tette lehetõvé számunkra,
hogy

Évrõl
évre szabadabb az életünk,
még akkor is, ha sokszor szöve-
vényesnek találjuk, mert sok
benne az ellentmondás. Nehéz
körülmények között, újra és
újra ismétlõdõ és erõsödõ aka-

rattal kell bizonyítanunk, hogy
képesekvagyunkazállamépítõ
munkára, megerõsödni lélek-
ben, mûveltségben, nagyvona-
lúságban, hagyománytudat-
ban,összetartásban.

Az aszódi egyházak vezetõi
egyebek közt az összefogás fon-
tosságát és az emlékmû ebben
betöltött szerepét hangsúlyoz-
tákazerreazalkalomraválasz-
tott bibliai idézetekkel. Az em-
lékmû felszentelése és megál-
dása után elismerések átadása
következett. Az ünnepélyes al-
kalomból nyolc vállalkozó ill.
intézmény vehette át a képvi-
selõ-testület által odaítélt
Aszód Városért Emléklapot:

, a beruházás költ-
ségeit álló C+D Bt. ügyvezetõ-
je, a faipari mun-

Sipeki József

Dajka József

kákért, a kõmû-
vesmunkákért,
és az Akvíz Kft. a kivitelezé-
sért, a világítás
kiépítéséért,

a vasipari munkákért,
valamint a mûsorban közre-
mûködõ Csengey Gusztáv
Általános Iskola diákjai és ta-
nárai, az Aszód Városi Nyug-
díjas Klub és a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény.

Zabos István
HuszárMihály

Kelemen József
Szamosvölgyi

István

A szerzõ felvételei
H.Sz.
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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!

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

Akció Akciófebruár 17-tõl 28-ig

Akció Akcióáprilis 15-tõl május 2-ig

FRISS, minõségi baromfi-
és SERTÉSHÚS
a COOP-nál!

Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt COOP 1kg napraforgó étolaj Família 1 l
UHT tej 1,5% Euromilk v. Madeta

Gyermelyi tészta 4toj. 500g Cillit Bang felület-penész spray 750ml
Milka Alpesi tejcsokoládé 100g JAR mosogató lemon 500 ml
Knorr májgombócleves csigatésztával 64g Tomi Kristály m.por komp. 2 kg
Knorr tyúkhúsleves kocka 60g Amodent fogkrém eredeti íz 100ml
Delikát ételízesítõ 75g Baba tusfürdõ lanolinos 400 ml
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l COOP félzsíros tehéntúró 250g
BB Spumante pezsgõ édes 0,75 l Danone K. és F. jogh. 4x125g több íz
Soproni sör dob. 0,5 l Kométa Mindennap F. házi disznósajt
Rákóczi sör dob. 0,5 l Magyar tejföl 20% 350 g
Kristályvíz 1,5 l PET dús, mentes, enyhe Surjány Miklós kolbász
Pepsi Cola extra széns. üdítõ PET 2,5 l Milky Way kakaós ital 180ml
Rauch Bravo multivit. PET 1,5 l 12% Mizo vajkrém 250g natúr, magyar., pó réh.
Nescafé 3in1 Ricoré tasakos 10x18 g Tihany Camembert natúr 125g
Jacobs Merido aroma vák. õr. Kávé 250g Linco light margarin 500g

Olympos mandarinital 1,5 l Steffl dobozos sör 0,5 l
Olympos sárgarépa-narancsital 1,5 l Trappista sajt Ammerland

69,-Ft 299,-Ft

129,- Ft

259,-Ft 999,-Ft

199,-Ft 269,-Ft

179,-Ft 899,-Ft

179,-Ft 199,-Ft

119,-Ft 479,-Ft

155,-Ft 199,-Ft

699,-Ft 199,-Ft

179,-Ft 1399,-Ft/kg

139,-Ft 159,-Ft

89,-Ft 949,-Ft/kg

299,-Ft 99,-Ft

269,-Ft 279,-Ft

399,-Ft 299,-Ft

399,-Ft 199,-Ft

199,-Ft 149,-Ft

199,-Ft 899,-Ft/kg

rövidcsõ,szarvacska

+ü.

Szenzációs hétvégi árak!
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A Többcélú Társulás Tanácsa
március 24-i ülésérõl

A Társulási Tanács meghall-
gatta szakértõ be-
számolóját a munka- és tûzvé-
delem területén 2009. évben
végzett tevékenységérõl. A fe-
ladat külsõ szolgáltató bevoná-
sával, szolgáltatásvásárlással
valósult meg. Folyamatosan
zajlanakazintézményekbenaz
elõírt vizsgálatok, szakmai fel-
készítõ tanfolyamok, elkészül-
tekaszükségesszabályzatok.

A Tanács beszámolót hallga-
tott meg a 2009-ben átadott
kistérségi kiegészítõ normatív
támogatások felhasználásáról.
Szociális és gyermekjóléti alap-
feladatokra Aszód Város Ön-
kormányzatának 29.599 ezer
Ft-ot, közoktatási intézményi
faladatra Kartal Nagyközség
Önkormányzatának 18.431
ezerFt-ot, IkladKözségÖnkor-
mányzatának 7.625 ezer Ft-ot,
illetve fogyatékosok nappali el-
látására a Gyöngyház Egyesü-
letnek 200 ezer Ft-ot adott át a
Társulás.

Sáhó Béla
A Tanács elfogadta a Társu-

lás költségvetési szerveinek a
2009. évre vonatkozó belsõ el-
lenõrzési éves jelentését és a
megtett intézkedéseket. Az el-
lenõrzések tárgyát az intéz-
ményfenntartó társulások
2008.évinormatívtámogatásá-
nak igénylése és elszámolása,
a 2008. évi költségvetési be-
számoló elkészítése, a Kistér-
ségi Irodánál a pénztár mûkö-
dése és a pénzkezelés szabály-
szerûsége, ill. a költségvetési
szerveknél dolgozó közalkal-
mazottakbesorolásaképezte.

közfoglalkoztatás-szervezõ be-
számolt a 2009. május 11. és
2010. március 31. között az
Aszódi Kistérségben az „Út a
munkához” program kereté-
ben végzett tevékenységérõl,
tapasztalatairól, megfogalmaz-
ta a legfontosabb eredménye-
ket. A kistérség polgármesterei

Ladosné Hajdu Zsuzsanna

elismerésüket fejezték ki a kö-
zelegyévesmunkáért.

A Tanács elfogadta Kartal
Nagyközség Önkormányzatá-
nak a gyógytestnevelés meg-
szervezésére vonatkozó szán-
dékát, tudomásul vette a kar-
tali képviselõ-testületnek a
helyi intézményekben a logo-
pédiai óraszám csökkentésére
vonatkozó döntését. A Tanács
az emiatt felszabaduló munka-
erõ további foglalkoztatásáért
egyeztetést tart szükségesnek
KartalÖnkormányzatával.

A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

kistérségireferens

(www.aszodikisterseg.hu).

dr.KórósTímea

Március 27-én Dr. Pesti Imre, a FIDESZ egészségügyi
szakpolitikusa volt Tóth Gábor országgyûlési képviselõ
vendége a Közmûvelõdés Otthonában. A politikus a ma-
gyar egészségügy problémáiról és fejlesztésének lehetõ-
ségeirõl, azon belül az aszódi Szakorvosi Rendelõintézet
helyzetérõlbeszélt.

HídiSzilveszterfelvétele

Pesti Imre az aszódi
Rendelõintézetrõl

Nyertes
kistérségi
pályázat

Lapunknyomdábaadása
elõtt polgár-
mester arról tájékoztatott:
Aszód Város Önkormány-
zata a KMOP 4.5.2/B jelû,
A szociális szolgáltatás-

szervezés minõségi javítá-
sa az Aszódi Kistérségben

í m û p á l y á z a t á v a l
343.569.009,- Ft összegû
támogatástnyert.

H.Sz.

Sztán István

„

”
c

Varga Jánosné, a Kistérségi
Gondozási Központ vezetõje el-
mondta:akétévesprogramke-
retében a Petõfi utcában, a volt
bölcsõdeépületben kialakítják
az új Gondozási Központot, s
felújítjákaFalujárókúti Idõsek
Klubját. A kistérség hat másik
településén Kartalon, Verse-
gen, Bagon,
Galgahévízen és Turán is ja-
vulnak a kistérségi szociális
gondozóhálózatfeltételei.

–
Hévízgyörkön,

–
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Vajon számít valamit az iskola?
A fenti címet nem véletlenül

választottam, hiszen zavaros
világunkban bizony kérdés,
hogy vajon számít-e valamit az
iskola? Véletlen talán, hogy so-
ha nem felejtik el elmondani
még a Nobel-díjasok sem, hogy
hol tanultak, kik voltak a taná-
raik, a társaik, kitõl milyen in-
díttatást kaptak? Úgy gondo-
lom, hogy a kérdés költõi. Ter-
mészetes rá a válasz: nem, nem
véletlen! Igenis fontos kell,
hogy legyen az iskola! Hiszen a
legfogékonyabb éveiben jár ide
azember, ismereteketszerez, jó
vagy kevésbé jó tapasztalato-
katgyûjt.

Hitem szerint az Alma Ma-
ter meghatározó. Innen indu-
lunk, s utána vargabetûs éle-
tünk házépítésének ez az alap-
ja.Shaazalapnemjó,hézagos,
nem elég stabil, bizony baj le-
het majd a felépítménnyel is;
akkor már nagyon nehéz jó
házat építeni, s az utólagos pót-
lásokmárnemazigaziak.

A Petõfi Baráti Egyesület
tagjai tudják, milyen fontos
mindez. S mivel tudják, tudjuk
ezt, egyesületünk minden év-
ben, immár hagyományosan
márciusban, a gimnáziumi Pe-
tõfiNaprendezvényeinekkere-
tében, találkozókat szerve-
zünk. Felkérünk olyan öregdi-
ák társakat, akik tevékenysé-
gükkel, sikereikkel, munkájuk-
kal, életükkel elismerést sze-
reztek szakmájukban, környe-
zetükben; akik példát tudnak
adni, esetleg útravalót, segítsé-
get nyújthatnak a mai fiata-
loknak.

A Petõfi Sándor Gimnázium
és Gépészeti Szakközépiskolá-
ban ez évben is március 12-én
ilyen rendkívüli osztályfõnöki
órák megtartására került sor.
Öregdiákjaink felkérésünkre
eljöttek, és osztályfõnöki órák
keretében beszéltek arról, mit
jelentett nekik az Alma Mater,
kik voltak a meghatározó sze-
mélyiségek, a kedves társak,
tanárok, hogy alakult az éle-
tük,mikvoltakamotivációs té-
nyezõk, a késõbbi buktatók, a
lehetõségek és a feltételek, a
továbbtartó kapcsolatok, és

hogyan jutottak el jelen élet-
helyzetükig.

Az elõadásokat
múzeumigazgató,
repülõmérnök,

testnevelõ tanár, edzõ,
tanár,

tanár,
orvos, polgármester,

gyógyszerész,
rendõrkapitány,
vegyészmérnök,
vegyészmérnök,

irodalmár,
mérnök,
médiaszemélyi-

ség, mûszaki
tanár, BM-dol-
gozó, mûszaki
tanár, tanár, javí-
tóint.-i ig. h.,
villamosmérnök,
Ganz stratégiai beszerzõ,

építész,
mérnök és gépész-
mérnök, kutató tartotta. Kö-
szönjüknekik!

A beszélgetések nagy siker-
rel zajlottak. Örülünk, hogy
meghívásunkra sok öregdiák
eljött és beszélt a fiatalokkal. A
diákokat nagyon érdekelték a
hallott sorsok, életutak, és az,
hogy mi minden útravalót tu-

Asztalos
Tamás Bán
Zoltán Benkõ
Ákos
Bognár László Braun
József dr. Basa Antal

dr. Köles
Józsefné dr.
Mihály István
dr. Széles Ottó
Fecsó Péter
Fogarasi Ágnes
Hadrik József Klaus-
mann Viktor

Nádasdy Ferenc
Pachert Károly
Pálházi János
Puskás Péter

Szlanka Zoltán
Szõke Csaba

Tas-
nádi Lajos Vörös Zsolt

Zalán Péter

dott nyújtani az iskola az elõ-
adók számára, valamint mit je-
lenthetmajdmindeznekikis.

*
A Baráti Egyesület május 29-

énÖregdiáktalálkozót szervez,
melyre minden öregdiákot sok
szeretettel várunk. (Termé-
szetesen itt jelentkezhet tagja-
ink sorába minden volt „Petõ-
fis” diák, aki még eddig nem
voltegyesületitag.)

rövid
megemlékezés az Egyesület el-
múlt 20 évérõl, majális (mind-
kettõ egyesületi rendezésben),
tetszés szerint osztálytalálko-
zók(sajátszervezésben)

Amennyiben a találkozón
részt szeretne venni, esetleg az
osztálytalálkozókkal kapcso-
latbankérdésevan,úgykérjük,
aszervezés, ill.a létszámkalku-
lálásamiatt jelezzenvissza!

Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
Baráti Egyesülete 2170 Aszód,
Ha

ügyvezetõelnök

A tervezett program:

Elérhetõségeink:

tvaniu.3.T.:28/500-545,
e-mail.:

maria.ronai@freemal.hu

BánMihályné

Önkormányzati tájékoztató
a 2010. évi sporttámogatásokról

Aszód Város Önkormányzat képviselõ-testülete az aszódi sport tevékenységek erõsítése, szerep-
vállalásának segítése érdekében az Aszód város illetékességi területén mûködõ, bejegyzett sport-
egyesületek, szervezetek támogatására 2010-ben a „Sporttevékenységek támogatás” pályázat
keretébennyújt lehetõséget.Aképviselõ-testületabeérkezetttámogatásikérelmeketösszegezteés
a sportszervezeteket az önkormányzat költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 5/2010. (II. 18.) Ör. 26 §-ban foglaltak, valamint a pályázati kiírásban meghatározott
feltételekfigyelembevételévelazalábbiösszegûtámogatásbanrészesíti2010. január1-tõl:

1.AszódFC (mûködésikiadások)
2.AszódiSzabadidõsport Egyesület (asztalitenisz,úszó-éskerékpár

természetjárószakosztálymûködésikiadásaihoz,
valamintamatõrversenyrendezésiköltségekfinanszírozására)

3.RegionálisSzabadidõsportEgyesület (nyárisporttáborszervezéséhez)
4.LatorÚszóésVizisportEgyesület (versenyszervezéskiadásai

támogatására)

A támogatott szervezetek kiértesítése megtörtént, a támogatási szerzõdések megkötése folya-
matbanvan.

Aszód,2010.március30. polgármester

Szervezetmegnevezése Támogatásiösszeg Támogatottcélmegjelölése
3.900.000,-Ft

637.000,-Ft

50.000,-Ft
150.000,-Ft

4.737.000,-FtÖsszesen:

SztánIstván

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy az évenként esedékes
lomtalanítást az elmúlt évek-
hez hasonlóan két hétvégén
tervezzüklebonyolítani:

végezzük
a szolgáltatást (Lakótelep, Új-
telep, Síklaki-hegy, Kondoros
tér,Barosstér,Fiúnevelõ).

végez-
zük a szolgáltatást (Városrét,
Fesztivál tér, Óváros, Mély út,
Ipartelep,Pestiút).

Elszállítunk minden olyan
lomot és háztartási hulladékot,
ami nem ipari méretekben
képzõdik egy háztartásban.
Kérünk mindenkit, hogy a hul-
ladékok kihelyezését szomba-
ton délig fejezze be, mert azt a
gyáli telephelyre el kell szállíta-
nunk. Segítségüket elõre is
köszönjük!

GAMESZ-vezetõ

Május7-8.

Május14-15.

HegyváriLászló

(péntek-szombat):
A Breda pataktól keletre el-

terülõvárosrészekben

(péntek-szombat):
A Breda pataktól nyugatra

elterülõ városrészekben
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Kuris Barbara

06-30-9849-622

Húsvét elõtt, húsvét után...

Kézimunka klubunk
március 20-án tartotta szo-
kásos összejövetelét, mely-
re eljött , az
Irodalmi Teaház vezetõje
is, hogy meghívja klubunk
tagjait a március 27-i prog-
ramjukra. Mi örömmel fo-
gadtuk meghívását és ja-
vaslatát, hogy munkáink-
ból rögtönözzünk egy kis
kiállítást.

Bartók Anikó

Az összejövetel nagyon jó
hangulatú volt, munkáinkkal
nagy sikert arattunk. Üdvözöl-
hettük körünkben

intarziakészítõt is, aki
szintén Anikó meghívására

Szernecz
Zoltán

jött el közénk, és kiállításunkat
gazdagította gyönyörû munká-
ival. Kérésünkre dióhéjban el-
mondta az intarziakészítés
fortélyait. saját
költeményeibõl mondott el né-
hányat, majd Anikó olvasott fel
verseket. Két kedves klubtár-
sunk, és unoká-
ja, is elhozta ked-
venceit, melyeket meghallgat-
tunk. A versek után

meseíró olvasott fel rész-
leteket címû
mesekönyvébõl. A felolvasást

gyermekkönyvtá-
ros zárta kedves
gyermekversével.

Takács Lajosné

Szûcs Erzsébet
Szûcs Petra

Polgár
Jutka

A varázspalást

Nagy Judit
Kiss Ottó

NagyJózsefné

Kézimunka és irodalom
a könyvtárban

...egyaránt volt lehetõség vidám társaságban tölteni a szabadidõt. Március 26-án például a Podmaniczky Júlia
Nõegylet tagjai néhány kisgyermek társaságában ajándékkészítõ délutánon vettek részt

, ahol versekkel és ünnepi finomságokkal is meglepték egymást. A Városi Nyugdíjas Klub hölgytagjai a húsvét
utánikeddenmûsorralésajándékkalkedveskedtekacivilszervezetférfitagjainak.

az Aranykapu Bölcsõdé-
ben

Pályázati forrásból folynak a
Baptista Imaház mögötti tám-
falépítési munkálatok. Az
Osváth Gedeon-Majna-Nyárád
utcákban, valamint a Szõlõ ut-
cában már megkezdõdött az

útépítés, míg a többi, elnyert
pályázati forrásból megújuló
közterületen (Berkes u., Nyár
u., Siklaki hegy, Malom köz)
várhatóan lapunk megjelenése
utánvonulnakfelamunkások.

*
A Zöld Híd Program kereté-

benhamarosanmegkezdõdika

bezárt aszódi szeméttelep re-
kultivációja. A munkálatokat a
tervek szerint öt fõbõl álló

felü-
gyeli; a polgármester május 20-
ig várja a feladat iránt érdek-
lõdõkjelentkezését.

*
Április 22-én, A Föld Napján

ismét várostakarítási akciót
szerveznek Aszódon.

polgármester kéri, hogy az
aszódi polgárok minél nagyobb
számban vegyenek részt a
közterületekrendbetételében.

*
A kistérségi csatornaprojekt

megvalósításához valamennyi

tár-
sadalmi ellenõrzõ testület

Sztán Ist-
ván

szerzõdést megkötötték, a na-
pokbanjelennekmegaberuhá-
zás megvalósítására vonatkozó
pályázati kiírások. A polgár-
mesterek tanácsa úgy döntött,
hogy valamennyi érintett tele-
pülésen egyszerre, szeptember
1-jénkezdõdjékamunka.

*
A Galgamenti Nyugállomá-

nyú Honvédõk Egyesülete a
Városi Nyugdíjas Klubbal kö-
zös tavasznyitó rendezvényen
vett részt a Csengey iskolában.
A résztvevõk ezúton is köszö-
netüket fejezik ki az iskola ve-
zetésénekahelybiztosításáért.

Hírek röviden
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Japán zenepedagógusok a Csengey Gusztáv Általános Iskolában
Mi ide visszajövünk még!

A közönség – köztük szülõk,
nagyszülõk – hálás tapssal ju-
talmazták már az elsõként
felcsendülõ kórusmûvet is, ami
a világon a legtermészetesebb.
Ám az már figyelmet érdemel,
hogy a nagy kultúrájú sziget-
ország vendégei nagy meglepõ-
déssel néztek egymásra és fej-
mozdulatuk elárulta: pestiesen
szólva„nemakármi”volt,amit
hallottak! És ezek az elismerõ
tekintetek és mozdulatok vé-
gigkísérték kétnapos látogatá-
sukat.

Aszód egyik, hangulatos kis
éttermében, kandallóban pat-
togó tûz mellett adott vacsorát
a karnagy úr vendégei tiszte-
letére. Nem is vacsora volt ez,
hanem szinte zenei konferen-
cia, pedig még elõttünk állt az
igazi élmény – a Kodály mód-
szer – a valóságos mindenna-
pokban.

A csípõs hidegben hazafelé
tisztelettel álltunk meg egy
másik templom elõtt, ahol a mi
Petõfi Sándorunk szülei esküd-
tekegymásnakörökhûséget.A
vendégek tudták, kikrõl van
szó! Meghatottan tértek be a
templommal szemben épült
evangélikus gimnázium kollé-
giumába is. A szállás és a ven-
déglátás kitûnõ volt, reggel
szinte elhagyni sem volt ked-
vünk jó meleg új otthonunkat,
pedig már izgatottan várt min-
ket négy osztálynyi jól felké-
szült gyermek, az iskola 1-4.
osztályostanulói.

Kiváló ötlet volt, hogy min-
den évfolyamban hallgathat-
tunk egy-egy órát, így folyama-
tában látható volt az út, amit a
gyerekek a zenei fejlõdésben

megtettek az indulástól majd-
hogynemacélig.

Az iskola tisztasága, derûje,
fegyelme csak nekem – hazai
mezõkön gyûrõdött középisko-
lai tanárnak–volt jólesõmegle-
petés,avendégeknekezfelsem
tûnt, náluk ez természetes.

dolog lenne.Ámõsokkal többet
tanít ennél. Az elsõ osztályo-
soknál képedtünk el szinte
mindannyian, hogy egy hato-
dik hónapja iskolába járó gyer-
mek hogy tudhat ennyit a zene
rejtelmeirõl,hiszenpárheteta-
lán még írni, olvasni sem tu-
dott. Igazazórán, sõtanagyob-
bak óráin is dominált a játék, a
játékosság. Osztályzás persze
nincs, de a jól megoldott fela-
datok után csak úgy röpködtek
be a madárkák a füzetbe, a ta-
nár bácsi gyereknyomdája se-
gítségével, sõt amikor egy kis
legénykének sikerült kijavíta-
nia a hibás hangzást, Levente

egyházi Pro Musica Leánykar
karnagya mondja errõl:

Azt hiszem, ezt a tézist
Énok Nagy Levente tökélete-
senmegvalósítja,soktanárkol-
légának pedig érdemes lenne
elgondolkodniarajta!

Leventének volt kitõl tanul-
nia. Az iskola tanárai, a kollé-
gák és az igazgató úr ugyan-
olyan szeretettel és megkülön-
böztetett tisztelettel vettek kö-
rül minket, a vendégeket, mint
Levente a tanulóit. A Kodály-
módszer szerinti tanítás brilli-
áns módon megvalósul Leven-
te óráin. A pentatónia, a szol-
mizálás a tiszta hangzás, a rit-
mus szinte vérükké vált ezek-
nekagyerekeknek.Azelsõtõla
negyedikig lépésrõl lépésre kö-
vethetõ, hogyan szélesedik és
mélyül tudásuk. Manapság
szinte szlogenné vált: Kodály
Japánba költözött! Ezen a be-
mutatón én azt láttam: õ na-
gyon is itthon van, szerencsére
még mindig ide kell jönnie
Japánból annak, aki találkozni
akarvele.

Az iskolától egy házikoszt-
nak is beillõ ebéddel és egy tor-
natermi koncerttel búcsúz-
tunk. A japán vendégek „csak”
annyitmondtak:

„Úgy
kell tanítani, hogy közben a
gyermek ne szenvedjen halál-
ra!”

–Miidevisszajövünkmég!
-SzIR-

A csendes aszódi utcácskán hazafelé igyekvõket a hir-
telen ránk szakadt kora esti sötétségben aranyos fények
és üde gyermekhangok csalogatták be az amúgy is
zsúfolásig telt, szépséges kis Szentháromság római
katolikus templomba. A távoli szigetországból, Japánból
idelátogató vendégek tiszteletére adott mini koncertet a
Csengey Gusztáv Általános Iskola zenetagozatos osztá-
lyainak kis kórusa, tanáruk, Énok Nagy Levente vezény-
letével.

Arra viszont már felkapták a
fejüket,hogyamikorbeléptünk
a 4. osztályba, ott már javában
folytazóra.Párpercetkéstünk
a tanáriban folytatott szakmai
megbeszélés miatt. A „kista-
nár” – az osztály egyik kislány
tanulója – a zongoránál ült és
éppen beénekeltette az osz-
tályt. Ilyen csak a mesében
van, meg tudtommal még
egyetlenegy iskolában, a nyír-
egyháziKodályban.

Ez a pedagógiai csodák kate-
góriájába sorolható jelenség,
mert bizonyítja, hogy a gyer-
mek megértette: az iskola és a
tanulás az õ érdeke, minden el-
vesztett percért kár. Ha csak
ennyit tanítottvolnamegÉnok
Nagy Levente, már az is óriási

szerint rögtön kisütött a na-
pocska.

Azt hiszem, ezt így KELL
csinálni. Kossuth-
díjas tanár, a világhírû Nyír-

Szabó Dénes

Koncz István felvételeKoncz István felvétele

VilágzeneVilágzeneVilágzene

Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi
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Egy kis nyelvelés:

Voksolás, választás, szavazás
„S a gondra bátor, okos férfit,

/ ki védte menthetlen honát, /
mint állatot terelni értik, / hogy
válasszon bölcs honatyát. //
Cicáznakaszépcsendõrtollak, /
mosolyognak és szavatolnak, /
megírják, ki lesz a követ, // hisz
„nyiltan” dönt, ki ezer éve, /
magával kötve mint a kéve, /
sunyítvagyparancsotkövet.”

vokso-
lás

voksolhatott

József Attila vetette papírra
e sorokat 1937 májusában. A
költõ gondolatai az irodalom
ábrázolásának lehetséges esz-
közeivel idézik meg ennek a
fontos feladatnak erkölcsi sú-
lyát és terhét. Egyértelmûen
erre utalnak a „válasszon”, a
„honatyát”, a „szavatolnak”, a
„követ”szavak.

Bár nem volt mindig lehetõ-
ség titkosan leadni a szavaza-
tot, mégis fontos volt a

.Ésfontosvoltakkoris,ami-
kor még nem volt általános a
választójog, hiszen 1848-ban
csak a lakosság egészen szûk
köre (valahol a na-
pokban7%-osadattal találkoz-
tam), sazazakkoriEurópában
igen magas aránynak szá-
mított. S ez akkor egyben azt is
jelentette,hogyvagyközfelkiál-
tással döntöttek egy-egy kér-
désben vagy pedig egyenkénti
szavazással, ahogyan ez idõn-
ként parlamenti szavazáskor

ma is elõfordul. Tehát aki dön-
tött és választott, a szavát,
hangjáthallatta.

Igen, de egykor régen még
nem az emberek,
hanem . A szó
írásos emlékeinkben igen
késõn, csak 1823-ban bukkan
fel, majd néhány év múlva a

is (1829), a
szóalak pedig még késõbbi fej-
lemény. Ez utóbbival

(TESz) nem is foglal-
kozik.

Létezett viszont a sza-
vunk már az 1525/1640 közötti
idõszakban. Egyértelmûen a

jelentésû latin szóból
származik. Legelsõ jelentése:

(1525), majd
(1535 körül), késõbb a

(1711 és 1763 között), s legvégül
1865-ben: . Hiszen aki

az a véleményé-
nek, illetve a ember
valamire a is . S bár
a szavunk 1239-ben
már elõfordul az írásos emlé-
kekben, a ról csak
1807-bõlvanelõszöradatunk.

Igen régi szavunk a
szó is. Elsõ magyar nyelvû ver-
ses nyelvemlékünkben, az

ban
(1295 körül) már felbukkan:
„

”. A
szó az

jelentésben je-
lenik meg a szövegben, s tulaj-
donképpen amikor ,
az általunk támogatott sze-
mélyt a többiek közül

. S amikor
, a ból emel-

jük ki azt, akit legszimpatiku-
sabbnak tartunk, akit támoga-
tunk. (Érdekes, hogy a frizurá-
val kapcsolatos szó
csak a hajban látható elválasz-
tóvonalat jelenti.)

S kit is választunk? József
Attila szövegében „honatyát”.
Az elnevezés nyilván abból az
idõbõl származik, amikor még
a politikai életben kifejezetten

szavaztak
voksoltak szavaz

szavazat szavazás

A magyar
nyelv történeti-etimológiai
szótára

voks

hang vox

nézet, vélemény
szavazat
szavazatok leadása, szavazás

szó vok-
sol, hangot ad

voksoló
szavát adja

szavatos

szavatol

választ

Ómagyar Mária-siralom

választ elszakít, elvá-
laszt, elkülönít

választunk

kiemel-
jük, elkülönítjük vá-
lasztunk választék

választék

Wala th vylagum||tul ydou

fyodomtul ezes||urume(m)tuul

csak a férfiak vettek részt. Úgy
gondolom, nem lenne szeren-
csés nõ képviselõk esetében

ról beszélni. Ugyan-
akkor régebben nem

, hanem válasz-
tottak a vármegyék. Nyilván
azért,mertavármegyemegha-
tározta azt is, hogy a nemzet-
gyûlés tagja mit , mit

. (Kölcsey Ferenc és
követtársa azért köszönt el a
rendi gyûléstõl, mert az új ösz-
szetételû vármegyei vezetõség
a korábban képviselt dolgokkal
ellentétes vélemény
várta el tõlük. S a nagy is
azt a véleményt

, amit az otthoni politika
elõírszámára.)

Bár a és a
a hétköznapi életben szinoni-
mái egymásnak, mégsem tehe-
tõ egyértelmûen egyenlõségjel
a két szó közé. Az egypártrend-
szer idején csak szavazhat-
tunk, mert – talán a jogi nyelv
úgy határozná meg, hogy a

–
egyetlen jelölt neve mellé lehe-
tett csak az

behúzni, választani vi-
szont csak akkor lehet, ha lega-
lább két, de inkább több jelölt
van.

S talán még érdemes megje-
gyezni, hogy a váciak híres
énekkara a Vox Humana (em-
beri hang) névre hallgat, s en-
nek mintájára alkották meg a
többpártrendszeren alapuló
valódi választások megjelölésé-
re a alkalmi szó-
kapcsolatot.

honanyák
képvise-

lõt követe/ke/t

kövessen
képviseljen

követését
követ

képviseli, kö-
veti

szavazás választás

vá-
lasztás intézménye nyugodott

egymást metszõ vo-
nalakat

voks humana

-g-l

„Éljen hát a hõs vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak él!
De szakadjon élte pillanatja,
Melyben attól elpártolni kél;
Egy király se inkább, mint hitetlen:
Nyûg a népen a rossz s tehetetlen.”

(Vörösmarty Mihály)
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Vendég színház
az AFI-ban

Március 10-én délután kü-
lönleges elõadáson vettek részt
munkatársaink és növendéke-
ink. Vendégünk volt

vezérõrnagy úr, a BV
Országos Parancsnok stratégi-
ai és koordinációs helyettese,

dandártábornok
úr,a Budapesti Fegyház és Bör-
tön parancsnoka, a Budapesti
Fegyház és Börtön Kamara-
színháza, BV al-
ezredes úr, színházi író, drama-
turgésaszíntársulatvezetõje.

Adarabbanszereplõötelítél-
tet öt õr kísérte az elõadásra. A
társulat mûvészeti vezetõje,
Farkas József alezredes írásai-
ból és szereplésével mutatták
be az

címûesszéjét.
Egy korosodó férfi esszékben

lejegyzett,a60-asévekbõl feltö-
rõ gyermekkori emlékeit (ho-
gyan látta gyermeki szemmel a
felnõttek távolinak tûnõ vilá-
gát), majd felnõtté válásának
tragédiákkal, fájdalmakkal
telt, ámde mégis reményteli je-
lenét, egyben jövõbe vetett hi-
téttártaapublikumelé.

Az elõadás kezdetén
elítél-

tektõl verseket hallhatott a kö-
zönség. Növendékeink nagy
várakozással készültek az elõ-
adásra, s óriási tapssal jutal-
maztákaszereplõket.

Köszönjük Frank Tibor BV
dandártábornok úrnak a
lehetõséget, Farkas József BV
alezredes úrnak és színitársu-
latánakaszépelõadást.

Csóti
András

Frank Tibor

Farkas József

Üveggolyócskák és a Víg
utcaisrácok

Radnai
Tibor és Horváth Róbert

HerrPiroska
könyvtáros-mûvelõdésszervezõ

„NAGY TERV” TÁBOR
Gyula, 2010

Mert olyan a világ, amilyenné Te teszed!
Akiket várunk:

Ideje:
Díja:

természet-
és környezetvédelem

iránt érdeklõdõ fiatalokat (12 éves kortól).
2010. augusztus 2-8.

35.000 Ft (részletekben fizethetõ)
A programról érdeklõdni és jelentkezni lehet
a Gyermekkönyvtárban nyitvatartási idõben.
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Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik édesanyám temetésén részt vettek.

Maros István

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

ÚJULJON MEG A TERMÉSZETTEL!

Szépítse, alakítsa, korszerûsítse otthonát
elképzelései, vágyai szerint,

vagy teremtse meg most önálló otthonát.

Mi az Ön partnerei leszünk ebben!

Kedvezõ kamatozású hiteltermékeink széles választékából az alábbiakat ajánljuk:

Jelzáloghitel
Lakóingatlan vásárlási hitel
Támogatás nélküli építési, toldaléképítési

hitel
Tatarozási, korszerûsítési hitel

Kamattámogatásos építési és
korszerûsítési célú hitel

THM: 15,02%
THM: 11,30%

THM: 11,33%

THM: 11,42%

THM: 8,80%

Válasszon igényeinek, lehetõségeinek megfelelõen
kínálatunkból. Keresse Takarékszövetkezeti

Kirendeltségeinket, ahol dolgozóink készséggel segítenek
az Önnek leginkább megfelelõ hitel kiválasztásában.

ATHMmeghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek változása eseténmértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott

THMértéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés
tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et,
amely eltérhet a jelen hirdetésbenmeghatározott értéktõl. A THMmutató értéke

nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

További információk a címen.www.turaitakarek.hu

Május8-9.:

Május15-16.:

Május22-23-24:

Dr.SzõkeZsolt

Dr.DobosLászló

Dr.MártonJános

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

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

Galgamácsa,Kiskútu.3.
Tel.:06-30-400-9819

Április 17-18:

Április24-25.:

Május1-2.:

Dr.MártonJános

Dr.HudákPéter

Dr. Dóka József

Galgamácsa,Kiskútu.3.
Tel.:06-30-400-9819

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

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

Állatorvosi ügyelet
TÁMOGATOTT OKJ-s képzé-
sek indulnak! Kéz-, lábápoló
mûkörömépítõ, fodrász, koz-
metikus,masszõr.
Tel.:06/70533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Falujárók úti garázssoron fel-
újítandó, széles garázs eladó.
Áram,szerelõaknavan.I.á:250
ezerFt.Tel.:06-20-9749-850

Gyógyszertári
ügyelet

szombaton 8-12-ig,
vasárnap 9.30-11.30-ig

páratlan hétvégén

páros hétvégén

(április
17-18., május 1-2., május 15-
16.)

(április 24-
25., május 8-9.)

a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-
015)

a Szent István
Patikában (Kondoros tér 49.
Tel:400-552).

–

–

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:
Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171

Ebfarm Állatotthon
Vácszentlászló, Erdõ u. 75.

ebrendész

ebfarm.sipos@gmail.com

Örökbe fogadható, talált állatok:
www.ebfarm.euoldal.hu

Sipos József

Tel.: 06-20-203-2359

e-mail:

az aszódi ebrendészeti feladatok ellátója
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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

ATél-Szentkereszt- Városréti út
általhatárolt területen,

753-tól1236m -igválasztható
méretig

2

összközmûves

építési telkek vásárolhatóak!

Információ-tájékoztatás:

Origó Ingatlaniroda

Aszód,KossuthL. út19.

Tel.:

30/857-4513 vagy30/949-6925

www.telekbroker.hu

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 17!)



Aszódi  Kertészet
(régi  Volán-telep,  Pesti  út  25.)

Ajánlatunk:
Vetõ- és virágmagok, virághagymák
Fûmagok, tápoldatok, mûtrágyák

Rózsák (park, bokor, futó, mini)

Törpe örökzöldek, cserjék, díszfák

kutya-, macskaeledel
Rex kutya-macska szalámi 215,- Ft/kg

Kerámia és mûanyag kaspók, cserepek
Ágyásszegélyek

Tõzeg, marhatrágya, fenyõkéreg (mulcs)
Virágföld (45 l)

Sziklakerti évelõk
Nádszövet

650,- Ft

200,- Ft-tól

350,- Ft/m(6 m hosszú) 400,- Ft/m2 2helyett

Egynyári virágok, muskátlik a tavalyi árakon!!!

Akciós növények 500,- Ft-tól

Nyitva tartás:

Tel.:

H-P 9-17, Szo: 8-14, V: 8-12

28/500-100, 06-30-3327-947

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
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Gondolatok a Szent István Patika kálváriája kapcsán

Szerintem Aszód is Európa része

Úgy kezdõdött, hogy amikor
1996-ban az új patikát meg-
nyitottuk, elhatároztuk, hogy
európai színvonalon tartjuk a
gyógyszertárat. Kinézetre, a
forgalmazott termékek és a ki-
szolgálás minõsége tekinteté-
ben egyaránt. Ennek megfele-
lõen folyton csinosítottuk, ba-
rátságosabbá igyekeztük tenni
a betegek fogadására szolgáló
teret.

Eleve nem tettünk üvegfalat
a betegek és a gyógyszerkiadók
közé, hiszen ez is közelebb hoz-
za egymáshoz az egészségügy
két oldalán állókat, s a tájékoz-
tatás, a szóbeli segítségnyújtás
így még közvetlenebbé válik.
Sok írásos információs anyagot
tettünk ki, hogy mindenki ked-
ve és érdeklõdése szerint válo-
gathasson. Sok kirakati felüle-
tet is kialakítottunk, hogy a be-
tegek és a patikába betérõk mi-
nélszélesebbkörbenláthassák,
mi mindent kínálunk számuk-
ra. És ha jöttek az ünnepek,
idõszerû dekorációval igyekez-
tünk megteremteni a húsvét,
karácsony stb. ünnepkörök
hangulatát.

Az elsõ negatív élmény ak-
kor ért, amikor eltûnt az ad-
venti koszorúnk. Akkor még
csak azon polemizáltunk, hogy
van,akiazthiszi,miezzel járul-
tunk hozzá az õ személyes ün-
nepléséhez,sezértmagávalvit-
te. De késõbb szinte már na-
ponta kellett pótolni a vények
aláírására kitett tollat, aztán
rendszeressé vált a bemutató-
nak kitett minták eltûnése is.
Kénytelenek lettünk csak üres
dobozokat kitenni. Késõbb jöt-
tekadurvábbdolgok:márnem
csak a mintaként kitett üres
vitaminos dobozok tûntek el,
de a kiállító állvány is, minde-
nestõl. Aztán a lábtörlõ, majd
az esernyõtartó. Legutóbb a
termékválasztékunk bõvítése-
ként kihelyezett papucstartó-
ról egyetlen szombat délelõtt
vittek el

.
Ennyien kelnek fel bal lábbal, s
ezért kopik el valakinek épp a

két különbözõ méretû
és színû, bal lábas papucsot

bal papucsa, vagy valaki a bal
lábaslábbeliketgyûjti?

A fokozódó lopások száma
sokat elárul a mai világról.
Részben azt, hogy ha ezt bün-
tetlenül meg lehet tenni, az
felbátorítja azt is, akit a gyenge
jelleme nem tart vissza. Más-
részt azt, hogy közömbösek let-
tünk egymás iránt. Ha nem az
enyémet viszik, hadd vigyék.
Pedig ez a viselkedés mindany-
nyiunknak pénzbe kerül. Mert

második ilyen alkalom után in-
kább elvitettük. Nincs két éve,
hogy a patikáról ismeretlenek
lefeszítették és elvitték a bejá-
rati ajtó alját díszítõ vörösréz
koptatót. Ezt már csak rézszí-
nû mûanyaggal pótoltuk. Nem
sokkal késõbb egy-egy hétvé-
gén leszedték az összes vörös-
réz ereszcsatornát is. Most már
azt is mûanyaggal pótoltuk.
Egyilyenlopásazért idõbetelik
és zajjal jár, a patika pedig nem

kábbEurópalenneacél???
Az emberek sok pénzt áldoz-

nak arra, hogy utazzanak, s
megnézzék régi korok megma-
radt emlékeit. Jobb helyeken
sok pénzt áldoznak arra is,
hogy a lakókörnyezetet (falut,
várost és ezek köztereit) szé-
pítsék szemet gyönyörködtetõ
anyagból készített mûalkotá-
sokkal, s ne csak beton és mû-
anyaglegyenadekoráció.

Hazánkban az utóbbi évek-
ben mintha visszafelé fejlõdne
a világ. Itt az önzés és a közö-
nyösség miatt nem lehet euró-
pai módon díszíteni, mert azt
rögtön ellopja valaki. Hogy ez a
mentalitás az otthoni jó példa
hiányára vezethetõ vissza,
vagy az intézményes oktatás
hiányosságai okozzák? Netán a
hatósági szigor hiánya? Vagy
valóban az abszolút közöny,
esetleg visszatért a „szólás fé-
lelme”? Nem tudom. Csak azt
tudom, hogy ez nincs így jól, s
ez ellen tenni kellene. És nem
csak nekem, hanem mind-
annyiunknak. Higgyünk ab-
ban, hogy ez is része az euró-
paivá válásunknak. Mert hi-
szemazt,hogyAszód isEurópa
része.
Dr.TélessynéFórisKornélia

gyógyszertárvezetõ

A fokozódó lopások száma
sokat elárul a mai világról.

Részben azt, hogy ha ezt büntetlenül
meg lehet tenni, az felbátorítja azt is,
akit a gyenge jelleme nem tart vissza.

Másrészt azt,
hogy közömbösek lettünk egymás iránt.

amit fizetés nélkül elvisznek,
azt pótolni kell azon az áron,
melybõl épülhetne, szépülhet-
ne a családi ház, a vállalkozás
és az egész ország egyaránt.
Sõt, ebbõl mindannyiunknak
jutna is valami, ha nem direkt,
hátindirekt.

Több éve már, hogy a patika
elé kitett kovácsolt vas pihenõ-
padot vandálok széttörték.
Egyszer helyreállíttattuk, de a

egy elhagyatott, város széli tel-
ken áll. Úgy tûnik, senkinek
nem tûnt fel, hogy itt lopás
történt. Egyetlen bejelentés
sem érkezett, pedig biztosan
volt,akiészlelteatörténteket.

Dél-Amerikáról mesélik,
hogy ott mindent szögesdróttal
és ujjnyi ráccsal kell védeni,
mert különben mindent elvisz-
nek, ami mozdítható. Magyar-
ország is efelé tart? Nem in-

Április 3-án Szerbiában
nemzetközi úszóversenyen
vett részt a Lator Úszó- és Vízi-
sportEgyesület tízversenyzõje,
köztüknégygyermekazaszódi
úszó szakosztályból. 100 m nõi
hátúszásban
aranyérmet szerzett kitûnõ
idõeredménnyel, 100 m nõi
gyorsúszásbanpedigharmadik
helyezést ért el.

50 m leány mell-
úszásban nagy küzdelemben
harmadik lett. 50
m fiú pillangóúszásban és 50 m
fiú gyorson, nagyot javítva ed-
digi eredményén, kitûnõen tel-

Búzás Janka

Molnár
Alexandra

Kovács Máté

jesített. 50mfiú
mellen és 50 m fiú gyorson
szintén javított idõeredményén
éshibátlantechnikaimellúszá-
sávalkimagaslóanteljesített.

A nemzetközi versenyen 19
klubcsapat 600 versenyzõje kö-
zül a gyerekek rendkívüli mó-
donhelytálltak,ahatvaniszak-

BarnaGergely osztállyal együtt 2 arany-, 4
ezüst- és 3 bronzéremmel,
emelt fõvel térhettekhaza.Ver-
senyzõink letettéknévjegyüket
Szerbiában is, dicsõséget sze-
rezve ezzel Aszód és Hatvan
városának.

V.É.

Egy arany és két bronz az aszódi Latorosok mérlege
Éremért úsztak Szerbiában

Egy arany és két bronz az aszódi Latorosok mérlege
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Hullámzó felnõtt-teljesítmény, az ifik továbbra is az élen
Több kell a bajnoki címhez

2010. ÁPRILIS

sportsport

Az egy hetet csúszott idény-
nyitó után március 14-én in-
dult útjára a labda a Dányi
KSK ellen az aszódi futball-
pályán. Az égiek kegyesek vol-
tak,mertahóelolvadt, ésaszél
áldásos hatására elfogadható-
vá vált a talaj a mérkõzés lebo-
nyolításához. Az ifi mérkõzés
ígyiselmaradt.

A szeles, hideg idõben jobbá-
ra az Aszód FC irányította a
játékot, a vendégek kontrákkal
próbálkoztak. Említésre méltó
események jobbára a szünet
után történtek. A mieink
felgyorsították a játékot, ami
végülmeghoztagyümölcsét.

Küzdelmes mérkõzésen
szereztük meg a három pontot
azigyekvõdányiakellen.

Március 21-én, Verõcén ke-
rült sor a tavaszi idény egyik
legfontosabb mérkõzésére,
amikor a csoport második és
harmadik helyezettje küzdött
megegymással.

Az ifisták ontották a gólokat
és letaglózó gyõzelmet arattak
averõceifiatalokellen.

Afelnõttek folytatvaa jókez-
dést alig több mint félórai játék
után kétgólos vezetést szerez-
tek. Verõce ekkorra tíz ember-
re fogyatkozott egy utolsó em-
berként elkövetett szabályta-
lanság miatt, amibõl 11-es lett,
s amivel megnyitottuk a gólok
sorát. Gyors csatárainkat ne-
hezen tudták a Verõce védõi
tartani, így kétgólos elõnnyel
fordultunk. A második félidõ
elején kapushiba miatt gólt
szerzett a hazai csapat, majd
végigtámadta a hátralévõ
félidõt. Az aszódi csapat jól vé-
dekezett, ígysikerültazidegen-
beli gyõzelem, mellyel közelebb
kerültünk az áhított bajnoki
címhez.

A következõ fordulóban az
AszódFCszabadnaposvolt.

*

AszódFC–DányiKSK1:0

VerõceSE–AszódFC1:2
ifik:0:11

Felkészülési mérkõzést ját-
szottakafiúkIkladdal.

Elõzõ havi újságunkban a
PMLSZ által elküldött, még
nem módosított sorsolás
szerint Tinnye következett
volna, ezt közöltük, az általuk
meghirdetett módon tévesen.
Mindenkitõl elnézést kérek,
akinek a téves híradás kelle-
metlenségetokozott.

A GEAC elleni hétközi mér-
kõzésen sikerült továbbjut-
nunk az Arany Ászok Pest
MegyeiKupában.

AszódFC-IkladKSK5:1
ifik:2:1

AszódFC(MegyeI/b)-
TuraVSK(NBIII)3:3

Következõ ellenfelünk

aDunakesziVasutas.
Április 4-én, húsvétkor a

GödöllõiEACvoltazellenfél.
Az ifik a Tura-Biotech csapa-

tával mérkõztek. Küzdelmes,
nehéz meccsen gyõztek fiatal-
jaink. A mérkõzés elején látha-
tóan szoros emberfogással ját-
szó, kontrákkal apelláló ellen-
fél igyekezett széttördelni a já-
tékot. Sikerült hamar gólt sze-
reznünk, de a folytatás elma-
radt.Atámadósorátszervezése
sem járt sikerrel. Nem volt iga-
zán folyamatos a kapcsolat a
védõk és támadók között. Hi-
ányzik a csapatból egy igazi
középpályás vezéregyéniség.
Hiába támadtunk, nem sike-
rült gólt szereznünk. A követ-

ápri-
lis 14-én, lapunk megjelenése
elõtt

Márciusban rendezték
meg Kartalon az IWKU Ko-
domo Nemzetközi Gyer-
mek- és Utánpótlás Wado
Karate Bajnokságot, amely
az év egyik legnagyobb
küzdõsport eseményének
tekinthetõ: 16 egyesület,
264versenyzõ,500nevezés.

A Galgamenti Wado-Ryu
Karate Klub tagjai nagy szám-
ban léptek a versenyzõk köré-
be, és csodás sikereket értek el,
de mint mindennek, ennek is
meg volt az ára. Minden vasár-
napunk egy részét edzéssel töl-
töttük, és amikor csak tud-
tunk, hét közben is a tornater-
mek padlóit koptattuk. Voltak,
akiknemtudtakvolnaeljutnia
hétvégi edzések színhelyeire,
de szerencsére mindig volt vál-
lalkozó szellemû anyuka, apu-
ka,akisegítettafuvarozásban.

Mindenki hozott áldozatokat
a felkészülés érdekében: fõ-
képp a szabadidõnk bánta, de
bátran mondhatom, hogy meg
lett az eredménye. Rengeteg
érmet hoztunk haza, a verse-

nyen szinte mindenki kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtott.

Köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki segített a ver-
seny szervezésében, sok szülõ-
nek a gyermekek szállításáért.
De a legfõbb köszönet edzõn-
ket, illeti, aki ed-
zett, felkészített minket, önbi-
zalmat és esélyt adott, hogy ki-
állhassunk és megmutathas-
suk,mittudunk.

polgármester (Galgahévíz),
polgármester

(Kartal), Kövi-Sec Bt. –
(Tura), ,

„Kis Csuki” Étterem (Galga-
hévíz), – TIM
Sport (Tura), –
Grafit Nyomtatványbolt
(Tura). Segítõk:

A
Galgamenti Wado-Ryu Karate
Klub magasan nyerte az érem-
versenyt a többi résztvevõ csa-
pattal szemben: versenyzõi –
köztük22aszódi–52arany-,49
ezüst- és 48 bronzérmet sze-
reztek.

Fási Tibort

Dr. Basa Antal

Tóth-IlkóMihály
Abért

Zsolt Vanó András

Tóth M. Imre
Diós István

Babály László,

Támogatók:

kezetes, taktikai fegyelembõl
példát mutató ellenfél ügyet-
lenségünkbõl gólt talált, s a
végén a három pontot is bezse-
belhették volna. Sajnos ez már
jellemzõ, hogy gyengébb csapa-
tok ellen hullajtunk el ponto-
kat, ami a végelszámolásnál
sorsdöntõlehet.

*
Lapzártautánérkezettahír:

Nem csüggedhetünk, hajrá,
Aszód!

AszódFC–GödöllõiEAC
1:1

Ifi:AszódFC–Tura-
Biotech 2:0

Elhunyt Varga Zoltán, a
Ferencváros többszörös
magyar bajnok, olimpiai
bajnok labdarúgója, az
Aszód FC volt edzõje. 65
éves volt. Emlékét kegye-
lettelmegõrizzük!

-tövis-

Sallai Tamás, Both Judit,
Rasovszki Andrea, Nagyné
Vágány Mónika, Dr. Masznyik
Ildikó, Buzás Zsigmond, Né-
meth Judit, Somogyi Dániel,
KissJudit,GregusLászló,Kro-
novetterÁgnes,LadosTibor.

Boda János
Külön köszönetet mondunk

igazgató úrnak,
aki a felkészülés során több-
ször rendelkezésünkre bocsá-
totta a Csengey iskola torna-
termét.

BuzásFanni

Galgamentiek sikere a kartali

nemzetközi karate bajnokságon

Név Kata Kumite Cs. kata Cs. kumite
Both Sára 3 1
Buzás Blanka 1 2 2 1
Buzás Fanni 1 1
Buzás Kata 2 1 2
Czanik Csanád 2 1
Czanik Dávid 3 2 3
Hajdu Eszter 1 3 1 1
Hajdu Nóra 1
Heinczinger Erik 1 3 2
Heinczinger Vivien 2 1
Maschek Tamás 3 3 3
Nagy Ábel 2 3
Nagy Kristóf 2 1
Nagy Milán 3 3 2
Nagy Szilvia 2 2
Rasovszki Csongor 2 2 3 2
Rasovszki Miklós
Rasovszki Sára 2 2 2
Recski János 2 2 3
Recski János ifj. 2 1
Sinkó József 1 2 2 1
Zawadil Edit 2 3 2
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Április 9-én, péntek este kilenc
óra után hívott sportújságíró öcsém
a szörnyû, hihetetlen, szívbe marko-
ló hírrel... Pár nap elteltével sem tu-
dom felfogni és elfogadni, hogy
VargaZoltánnincstöbbé...

2004 tavaszán, Buzás János bará-
tomnak köszönhetõen ismerhet-
tem meg személyesen közelebbrõl
is Zolit, akirõl addig csupán a mé-
dián keresztül: újságcikkekbõl, nyi-
latkozatokból, tévéinterjúkból, illet-
ve nagyapám és édesapám élmény-
beszámolóiból voltak információim.
Zseniális futballtudása,a labdarúgás-
hoz, a munkához való hozzáállása, a
honi focira sajnos nem ritkán jellem-
zõ „visszahúzó” közeggel való örö-
kös szembenállása rendkívül rokon-
szenvessétetteõtaszememben.

Talán két hónappal ezelõtt lehe-
tett, hogy telefonon kerestem, mert
a Pest megyei edzõk következõ
szakmai továbbképzésén szerettem
volna, ha beszélne tapasztalatairól,
tanácsairól, élményeirõl. Nem vette
fel a telefont, de úgy egy óra múlva
visszahívott még az öltözõbõl, s sza-
badkozott, hogy éppen focizott a
barátaival. Zolinak tényleg a futball
volt az élete, és sorsszerûnek ér-
zem, hogy végül közvetve a foci
okozta korai, felfoghatatlanul várat-
lanhalálát is.

Megbocsáthatatlan bûn, hogy
Zolit a magyar labdarúgás már évek-
kel ezelõtt „eltemette” azzal, hogy
nem bízta meg hozzá méltó szakmai
feladattal, mégpedig azért nem,
mert a magyar futball korifeusainak
döntõ többsége még ma is képtelen
szembenézni jogos kritikáinak igaz-
ságaival. Egyszerûbb volt összefér-
hetetlennek, kiállhatatlannak, üldö-
zési mániában szenvedõnek meg-
bélyegezniõt...

A magyar labdarúgás jelenéért és
jövõjéért felelõsséget érzõ és vállaló
sportvezetõk számára véleményem
szerint megmagyarázhatatlan, hogy
jóformán teljesen kiaknázatlanul, ki-
használatlanul száll sírba az a tudás-
bázis, az a génekben hordozott foci-
és munkaszeretet, amit Varga
Zoltánmegtestesített.

Hát tényleg ilyen gazdagok
vagyunk?!...

, a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség fõtitkára

„
Varga Zoltán gyõzelemmel mutat-

Benkõ Tamás

2004.08.22.
*

kozott be Aszódon: Aszód-Gyömrõ
3:1!

Aszód,sportpálya,300nézõ
Az ikladi fiaskó után új edzõ látott

munkához az aszódi csapat háza
táján.VargaZoltánnemígértcsodát,
annyit azonban igen, hogy önbiza-
lommal teli játékosokat akar látni, és
mindig gyõzni küldi ki csapatát a
pályára.”

Így kezdõdött a 2004. augusztus
22-i aszódi bajnoki mérkõzés tudósí-
tása. Az aszódi kispadon az olimpiai
bajnok Varga Zoltán foglalt helyet!
Ritka pillanat ez egy vidéki kisváros
sportéletében. Emlékszem, Varga
Zoltánt,VargaZolithihetetlentiszte-
let övezte a pályán és a pályán kívül
is. A játékosok szemében az az igazi
edzõ, aki nemcsak magyarázza, ha-
nem mutatja is, mit szeretne látni.
Zoli ilyenedzõvolt.Örömvoltnézni,
ahogy játékosai elismerõen össze-
súgtak a háta mögött. Zoli tízbõl tíz-
szer oda rúgta a labdát, ahová mond-
ta. Olyan edzéseket vezényelt csapa-
tának, amit életükben nem felejte-
nek. Nem volt hangos szavú ember,
itt Aszódon sem kiabált soha. Halk
szavát mégis mindenki hallotta, hi-
szen amikor Varga Zoli beszélt, min-
denkicsendbenvolt.

Mi szurkolók azért becsültük,
mert nem szégyellte, hogy egy vidé-
ki kisváros kiscsapatát irányítja. Az,
aki sok ezer ember rajongásához
szokott, itt Aszódon hálás volt akár
ötvenember tapsáért is.Ésmi, szur-
kolók rendkívül büszkék voltunk,
hogynekünkilyenedzõnkvan.

Nekem volt szerencsém ebben az
idõszakban közelrõl ismerni. Sport-
ért felelõs alpolgármesterként hiva-
talosan és nem hivatalosan is több-
ször találkoztam vele. Egyenes jelle-
mû ember volt, ami a szívén, az a
száján... Közvetlensége, egyszerûsé-
ge, szerénységepélda lehetminden-
kielõtt.

Megrögzött Újpest-szurkolóként
még azt is megbocsátottam neki,
hogyFradista...

Varga Zoltán! Varga Zoli! Remél-
em, nyughatatlan lelked most végre
megnyugodott.Nyugodjbékében...

voltalpolgár-
mester,asportért felelõsfeladatok

akkorivezetõje

Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra,hogyazáltalamamagakorá-
ban a világ legjobb labdarúgójának

KovácsTamás

*

tartott Varga Zoltán a barátjának te-
kintett. Buzás János inspirálására
nekem jutott a megtisztelõ feladat,
hogy amikor hazajött, felvegyem
vele a kapcsolatot. Akkor még gon-
dolni sem mertem volna, hogy egy-
szer még Õ Aszódon edzõ lesz és én
dolgozhatok vele mint technikai ve-
zetõ.

Az általam valaha megismert
legbecsületesebb, legegyenesebb
emberek egyike volt, nagy kár, hogy
Magyarországon na-
gyonsötéterõkellehetetlenítettéka
magyar futball felemeléséért való
tenniakarását.

Hirtelen halála mélyen megrendí-
tett, de emlékét, játékát, embersé-
gétsohanemfeledjük.

,azAszódFC
technikaivezetõje2004

Szinte egyidõsek voltunk Zolival.
Ifjú koromban is elkápráztatott te-
hetsége, játéka. Évtizedekkel ké-
sõbb az aszódi csapatnál személye-
sen is láthattambámulatostrükkjeit,
fölényes technikai tudását. Fiatalon
távozott közülünk mint játékos, és
sajnos fiatalon távozott végleg. Meg-
gyõzõdésem: ha ma lenne húsz
éves, a világ legjobbjai között tarta-
nákszámon.

Mélyen megrendített korai halá-
la,mindigemlékezni fogokrá.

,azAszódFC
szakosztályvezetõje2004-ben

bárhová került,

Megismertem egy tisztességes
embert, egy kiváló edzõt. Szeren-
csésnek tartom magam, hogy dol-
gozhattam vele. Még 26 évesen is
rengeteget tanultam Zolitól. Szíve-
sen emlékszem a Ferencvárosban,
Dunaujvárosban és az Aszódon el-
töltöttévekre.

Nagyon sajnálom, hogy a magyar
labdarúgás így vesztette el az egyik
zsenijét.

azFTCBLcsapattagja,
azAszódFClabdarúgója

A tragikus hír megrázóan érin-
tett. Szakmailag és emberileg egy
kiváló embert ismertem meg ben-
ne. Megyei szinten is profiként ké-
szült. Õ alkalmazkodott. Külön fog-
lalkozásokat tartott azon játékosok

TukoraJános

ÁgfalviImre

*

*

*

DejanMilovanovics,

számára, akik munkahelyük miatt
idõben korlátozva voltak. Emlékét
megõrizzük.

,azAszódFC
labdarúgója

SzabóImre

*

*

Játékos pályafutásom során sok
futballistával találkoztam, de amit Õ
tudott a futballal, azt senki. A hír
megrázott. Együttérzésem a csalá-
dé.SohanemfelejtemelazAszódon
végzettközösmunkát.

aVácSC,aMatáv
SopronésazAszódFClabdarúgója

Hihetetlennek tûnt az a hír, amit
április 9-én este kaptam. Azonnal
hívtam Zolit mobilján, de csak az
üzenetrögzítõje jelentkezett.

Hagytam, de válasz már nem
érkezettTõle.Sohanemtett ilyet.

Zoli õszinte személyiségével és
szakmai tudásával magasan kinõtte
ahazaiközeget,amitsokannemtud-
tak elfogadni Tõle. Számtalan he-
lyen elõször hagyták dolgozni, az-
után tudatosan beleromboltak mun-
kájába.

Zoli sok mindenben megelõzte
korát, úgy a futballban, mint a világ-
hoz álló szemléletében; megelõzte a
magyar valóságot, és ezt nyíltan fel-
vállalta. Õszinte, kitartó jelleme
miatt kellett elviselnie sok ellene irá-
nyuló támadást. Alázattal élt az or-
szágért, a magyar futballért, aminek
tragikusvégelett.

Örülök, hogy a sors barátokká ko-
vácsolt össze bennünket, de most
nagyon nehéz feldolgozni Zoli elköl-
tözését.

A rengeteg story, a baráti beszél-
getések, pozitív tanácsai, emberi
megértése felejthetetlen számom-
ra, amit úgy érzek, azon kevés dol-
gok egyike, ami végigkísér, s ami
örök.

Aszódon is sokan szerették köz-
vetlensége miatt. Világklasszis tudá-
sát elismerték, itt végzett munkájá-
ért hálás volt játékos és szurkoló
egyaránt.

Minden aszódi sportot szeretõ
ember nevében fejezem ki mély,
fájdalmas együttérzésem Varga Zoli
családjának.

LénártJános,

BuzásJános

„Ez a

0620……. Kérem, hagyjon üzene-

tet”.

Varga

Zoltán
(1945-2010)


