
Szent István-napi ünnepség
Dr. Bodó Zsolt kapta a díszpolgári címet

Megszokott helyszínen - a Podmaniczky -kastély kertjében -, a 
szokásos időpontban került sor az idei Szent István-napi ün
nepségre, amely ezúttal is ökumenikus istentisztelettel kezdő
dött. Kovács László baptista lelkész imádkozása után Detre János

evangélikus esperes hidetett igét, amelyben többek között István 
király tevékenységét méltatta:
"Figyeljünk István királyra, ahogyan kereszténnyé és európaivá tette 
magyarságunkat ezer éve. Államiságot, azaz rendet alkotott mun
katársaival. Először lett Istene a magyarságnak és hazája is! István

jogalapra tette a hazát és népét. 
Törvénykezése európai joggya
korlat volt. Törvényei jelentős ré
sze a magyar viszonyokat tartotta 
szem előtt. Megtaláljuk azonban 
törvénykezésében a mainzi zsinat 
döntését és a bajor népjog fele- 
zetét is. A büntetésre is hangsúly 
került - de csak a törvényszegők
kel szem-ben.
A környező népek között gyako
rolt törvények tekintetében István 
törvényei voltak a leghumánu- 
sabbak. Tény, hogy Európa gaz
dasági és kulturális fejlettségével 
birodalma nem versenyezhetett, 
de a biztonság terén Európa élvo
nalában állt. Innen értjük, hogy 
miért volt oly sok bevándorló or
szágunkban, akik különféle nem
zetiségűek, vallásúak, foglakozá
snak voltak, mégis itt megtalálták 
boldogulásuk helyét.”

(Folytatás a 18. oldalon)

A város 
támogatja az 
evangélikus 

egyetem 
létrejöttét

A város térítésmentesen adja 
oda az úgynevezett Kiserdőt az 
Aszódon létrehozandó evangé
likus egyetem számára, tíz da
rab építési telket pedig a kialku
dott vételáron ajánl meg. így 
foglalható össze röviden a kép
viselő-testület döntése a témá
val kapcsolatban
Mint arról korábban már beszá

moltunk, a Magyar Evangélikus 
Egyház egy vállalkozó bevoná
sával két evangélikus egyetemi 
kar beindítását tervezi Aszódon. A 
karoknak a Podmaniczky-kastély, 
illetve az egyház által megigé
nyelt Széchenyi-szárny adna he
lyet. Az épületeket a vállalkozó

(Folytatás a 8. oldalon)

Laktanyabúcsú = búcsú a helyőrségtől?
“A feladatra szükség van, de nem biztos, hogy Aszódon”
Amikor az első Laktanyabúcsú 

meghirdetésre került, többen azt 
kérdezték, akkor most mi van, be
zárják a laktanyát. Akkor még nem 
sejtettük, néhány esztendő múlva 
jogos lesz a kérdés.

Mostanában igen sokszor be
szédtéma - a legkülönbözőbb 
szinteken- a hadsereg karcsúsítá
sa. A HM honlapján megtalálható 
azon laktanyák névsora, amelye
ket 2004-ben, illetve a következő

(Folytatás a s.oidaion) Á felújított laktanyaépület átadása 4 hónappal ezelőtt. Kidobott pénz?

Repülőrajt a 
bajnokságban

Három mérkőzés, három győ
zelem, kilenc pont, 10:2-es gól
arány. Ennél szebbet el sem 
tudtunk képzelni az Aszód FC- 
nek a megyei első osztályú baj
nokságban való rajtjáról. Per
sze az igazsághoz hozzátarto
zik, hogy alaposan megerősö
dött a keret, a fiúknak pedig 
még szokniuk kell egymást, 
ugyanis néha csikorog a gépe
zet.

(Folytatás a 27 .oldalon)
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Önkormányzati hírek
Nem érkezett ajánlat a Szakren

delő Intézet szolgálati lakásának 
felújítására, ezért a képviselő-tes
tület úgy döntött, legalább 3 aszódi 
vállalkozót megkeresnek, tegye
nek árajánlatot a munka elvégzé
sére.
Továbbra is kérdéses a Petőfi u. 8. 
szám alatti ingatlan hasznosítá
sának módja. A témával bővebben, 
külön cikkben foglalkozunk, csak
úgy, mint a Helyi Építési Szabályzat 
készítőjének kiválasztásáról.
Elfogadta a grémium a II. féléves 

munkatervét, illetve az egyes bi
zottságok II. félévi munkájának me
netrendjét.
Egyetértettek a képviselők a város 
költségvetése I. félévi pénzügyi elő
irányzatának módosításával. Esze
rint Aszód költségvetése 53,65 
millió forinttal növekszik, és ezzel 1 
milliárd 188 millió 316 ezer Ft-ra mó
dosul. A módosítási javaslatok egy 
részével korábban már találkozott a 
a képviselő-testület, illetve határo
zatban döntött róla. A legnagyobb 
mértékben a felhalmozási bevéte
lek változtak, pontosan 31 millió 249 
ezer Ft-tal. Az összegben jelentke
zik többek között a pincerendsze
rekre kapott vis major támogatás, a 
telekvásárlási bevételek valamint a 
lakossági közműtámogatási bevé
telek.
Pénz volt a témája a következő 

napirendi pontnak is, mégpedig a 
pénzeszközök rövidtávú haszno
sítása. Köztudott, lehetőség van ar
ra, hogy az önkormányzat az ideig
lenesen felszabaduló pénzeszkö
zeit folyamatosan, rövid távú, álla
milag garantált kincstárjegyekben 
hasznosítsa. Január óta ez több, 
mint 1,2 millió Ft kamatbevételt 
eredményezett.
2003. december 31-ével megszű

nik a Galgamenti és Gödöllő kör
nyéki Önkormányzatok Társulása. 
A témával bővebben, külön cikkben 
foglalkozunk, csakúgy, mint az 
Aszód-Kartal közötti terület megvá
sárlásával.
Ismét téma volt a háztartási hul-la- 
dék elhelyezésének mikéntje 2004. 
január 1-től. Az üggyel előző szá
munkban részletesen foglalkoz
tunk.
1,2 millió Ft-ot felszabadított a zá

rolás alól a képviselő-testület az ál

talános iskola kérelmére. Az intéz
mény vezetése azért fordult a gré
miumhoz, hogy elvégeztethesse a 
nyári karbantartási munkákat. A 
Városi Bölcsőde esetében 100 ezer 
Ftkerültkiazárolásalól.

Zöld utat adott a képviselő-testület 
térinformatikai szoftver vásárlására. 
A programra azért van szükség, 
mert enélkül nem lehet kezelni a vá
rosról készített digitális alaptérké
pet.
Nem született döntés a tanácste

rem légkondicionáló berendezés
sel történő ellátása ügyében. A 
témát tárgyalta mind a Közbeszer
zési, mind a Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság, de nem 
javasolták az eszköz beszerzését, 
míg a Pénzügyi Bizottság 250-300 
ezer Ft-ot javasolt erre a célra fel
szabadítani a zárolt karbantartási 
keretből. (Előzetes felmérések sze
rint a légkondicionáló 500-900 ezer 
Ft-ba kerülne) Bagyin József pol
gármester azt javasolta, hogy ké
szüljön egy pontos felmérés, tényle
gesen mekkora összegről van szó, 
a bizottsági vélemények ismereté
ben pedig különítsenek el fedezet
ként egy bizonyos összeget, hogy 
2004-ben, amikor újra tárgyalják e 
témát, a beszerzéshez szükséges 
keret biztosítva legyen. A szavazás 
6 igen, 4 nem voksot hozott 3 tar
tózkodás mellett. Mivel a napirendi 
pont többségi szavazatot igényelt, 
nem született döntés.
Támogatta a képviselő-testület a 

Csengey iskolának az Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium pályáza
tán való részvételét. A szaktárca ál
tal kiírt Multicenter oktatási-informa
tikai rendszerek létesítése című, 
400 millió Ft-os keretösszegű pályá
zat nyertesei 10 munkaállomást 
magában foglaló számítógépes 
multimédiás rendszert építhetnek 
ki.
A testület ezt követően aszódi pol
gárok kérelmei ügyében döntött, 
majd jelentést hallgatott meg a két 
ülés között tett intézkedésekről és a 
lejárt határidejű határozatok teljesí
téséről.

2003. augusztus 6.

A csatomaközmű beruházás bő
vítésével kapcsolatos feladatok 

megtárgyalásával kezdődött a II. 
félév első képviselő-testületi ülése. 
A döntés értelmében az Aszódi 
Csatornamű Beruházó Víziközmű 
társulat kiterjesztheti érdekeltségi 
területét az Evangélikus Gimnázi
um mögötti lakórészre is. Ez 
összesen 46 telket jelent) A fenti 
részen a szennyvízcsatorna építé
se a Társulat beruházásában való
sulhat meg. Az önkormányzat azzal 
is egyetért, hogy a Társulat 2003- 
ban a lakossági érdekeltségi hoz
zájárulás megelőlegezésére - a be
lépő tagok vállalása szerint meg
bontva - 48 hónap futamidőre a 
társulatokat megillető kedvezmé
nyes kamatozású banki hitelt ve
gyen fel összesen, 11,4 millió Ft ér
tékben. Az önkormányzat az ösz- 
szegre és kamataira készfizető ke
zességet vállal, a beruházáshoz pe
dig 10,5 millió Ft önerőt biztosít az 
építési telkek fedezetéből. A napi
rendi pont tárgyalása során elhang
zott egy olyan javaslat is, hogy a jö
vőben a város úgy értékesítse az 
építési telkeket, hogy azon már a 
szennyvízcsatorna is bekötésre ke
rült, mert utólag a lakosokat nehéz 
arra kötelezni, hogy társulatot ala
pítva egyénileg kiviteleztessék a 
szennyvízcsatornára való rácsat
lakozást.
Nagy Juditnak, a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola könyvtárosának 
utalta ki a képviselő-testület azt a 
Falujárók útja 20. szám alatti lakást, 
amely az angol szakos nyelvtanár 
távozásával megüresedett. A tanár
nő eddig Hatvanból járt be, és több 
éve beadta a szolgálati lakás iránti 
kérelmét.
Nem támogatták a képviselők a 
MEGÜ Bt. Iskolaorvosi Szolgálat 
szolgálati lakás iránti kérelmét. Be
adványa szerint dr. Horváth Anna a 
védőnői állást kívánta volna meghir
detni szolgálati lakással, mivel így 
nagyobb az esély a munkakör be
töltésére.
Jóváhagyta a grémium azt, hogy a 
Podmaniczky Művészeti Iskola Gö
döllőn kihelyezett néptánc tagozatot 
indítson be. Erre Gödöllő kérte fel az 
aszódi intézményt, mivel a szom
szédos városban erre igen nagy 
igény mutatkozik, viszont az ottani 
zeneiskolának nincs jogosítványa 
ilyen tagozat indítására. A képzés

Június 18.

természetesen Gödöllőn történik 
majd. Rónai Lajos intézményveze
tő szerint a garantált létszám esetén 
- ez 60-80 főt jelent - a Podma
niczky Művészeti Iskola évente 
mintegy 3 millió Ft plusz bevételhez 
juthat. Az igazgatónak azért kellett 
az aszódi képviselő-testülethez for
dulnia, mert a gödöllői önkormány
zat nem előlegezte meg a tagozat 
beindításához szükséges félmillió 
Ft-ot. A város képviselö-testülete az
zal a feltétellel adott zöld utat a ké
relemnek, hogy az iskola és a gö
döllői önkormányzat között kötendő 
szerződés feltételeként szerepel a 
legalább 60 fős növendéklétszám 
és a rezsiköltség-mentesség.
Elfogadta a képviselő-testület az 
Óhegy-Szőlőhegy, valamint a Bre- 
da-patak Helyi Építési Szabályza
tát és Szabályozási Tervét. Ezek 
Aszód város honlapján részletesen 
megismerhetők.
Támogatja az önkormányzat az 
evangélikus felsőoktatást. A témá
val részletesebben is foglalkozunk, 
csakúgy, mint az általános iskola 
nyári karbantartási munkáira érkező 
pályázatokkal.
Kevésbé volt problémás a Baross 
téri orvosi szolgálati lakás felújítá
sának kivitelezőjét kiválasztani. A 
munkákra három pályázat érke
zett, melyek közül a legkedvezőbb
nek a IR Plusz Kft. által benyújtott 
ajánlat bizonyult. Acég 2,39 millió Ft 
+ ÁFA összegért vállalta a felada
tot.

Útjavítással kapcsolatos panaszt 
nyújtottak be a Széchenyi utcai 
lakók, mivel az ott található ka
nyarban annyira megsüllyedt a 
burkolat, hogy az már balesetve
szélyes. Mindez annak a hatalmas 
forgalomnak köszönhető, amely az 
Aszód-lklad-Galgamácsa úton ta
pasztalható. (Elég csak megszá
molni, hány olyan kamion halad át, 
amely útépítésekhez szállít köveket 
a Nógrád megyei kőbányából - a 
szerk. megjegyzése). Az út burko
latán túl az épületek falain is repedé
sek mutatkoznak.

Bagyin József a probléma előz
ményeként elmondta, hogy a kivi
telező cég, mielőtt átadta volna az 
utat, azt minősíttette a PEMÁK-kal, 
amely azt elfogadta. A kivitelező cég 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Árváltozás a fesztivál új helyszíne esetében?
A város nem kíván többet fizetni a megállapodott összegnél

Nem fogadta el a Kincstári Va
gyonigazgatóság az Aszód- 
Kartal közötti területre készített 
értékbecslést. A minisztérium 
azt javasolta, az önkormányzat 
a Javítóintézettel közösen vé
geztessen egy újbóli felérté
kelést. A képviselő-testület ezt 
tudomásul vette, ugyanakkor 
leszögezte, amennyiben ez az 
összeg nagyobb lesz a megál
lapodott vételárnál, újra tár
gyalja az ügyet.
Mint arról már korábban beszá

moltunk, rövidesen új helyre ke
rülhet az Aszód Fesztivál. Az el
múlt, illetve a jelenlegi ciklus 

képviselö-testülete már többször 
kinyilvánította abbéli szándékát, 
hogy a Galga mente legnagyobb 
rendezvényét más területre kí
vánja áttelepíttetni, mivel az je
lenleg a város legértékesebb terü
letének telekként történő eladását 
akadályozza. A terület felparcel
lázásra került, a leendő tulajdono
sok arra várnak, hogy végre bir
tokba vehessék álmaik telkét.
A Fesztivál számára kiszemelt 22 
hektáros terület - amelynek egy 
része ipari parkként is funkcionál
na- Aszód és Kartal mögött he
lyezkedik el. Tulajdonosa az ál
lam, kezelője pedig a Javítóin

tézet. Áprilisi számunkban arról 
számoltunk be, hogy megtörtént 
az egyeztetés az önkormányzat 
és a kezelő között, a legutóbbi tes
tületi ülések egyikének napirendi 
pontja szerint pedig a vételárban - 
36,5 millió Ft - is megegyeztek a 
felek.
A Javítóintézet június 2-án kelt 

levelében arról tájékoztatta a vá
rost, hogy dr. Csehák Judit mi
niszter asszony jóváhagyását ad
ta az Aszód 04/1 hrsz-ú szántó 
művelési ágba sorolt földterület 
értékesítéséhez, ugyanakkor fel
hívta a figyelmet arra, hogy az in
gatlan forgalmi értékének megha

tározásánál a vagyonkezelő in
tézet megbízásából készített for
galmi értékbecslést lehet alapul 
venni, függetlenül attól, hogy az 
önkormányzat mekkora összegre 
értékelte fel a területet.
Jelenleg még folyik az egyeztetés 
az ingatlan felértékelésének 
ügyében. A minisztérium azt ja
vasolja, a Javítóintézet az önkor
mányzattal közösen készíttessen 
egy újbóli felértékelést, amelyet 
vélhetően a Kincstári Vagyonigaz
gatóság is elfogad majd.

R.Z.

Önkormányzati hírek
(Folytatás a 2. oldalról)

időközben megszűnt, így nincs kivel 
érvényesíttetni a jótállást. A PE- 
MÁK - akihez egyébként ez az út 
tartozik - nem hajlandó az úthibá
kat kijavítani, mondván, ezeket a 
csatornaépítés során elkövetett 
szabálytalanságok okozták. A lakók 
igen készségesnek mutatkoztak 
abban, hogy közösen találják meg a 
megoldást az önkormányzattal, így 
például felajánlották az aláírásgyűj
tést, melynek ívjeit eljuttatnák az ille
tékes minisztériumnak. A képvise
lő-testület végül az alábbi azonnali 
intézkedésekről határozott.
- az útszakasz javításával kapcso
latosan el kell érni, hogy az önkor
mányzat és a PEMÁK azt minél 
előbb közösen megjavíttassa.
- A polgármester jelezze a közút ke
zelőjének, hogy szükséges volna 40 
km/h-ás sebességkorlátozást elren
delnie ezen a szakaszon.
- A polgármester a lakók megkere
sése alapján méresse fel a lakóhá
zakban keletkezett repedések ere
detét, műszaki okait.
Az előző napirendhez szorosan 

kapcsolódott a Széchenyi út-Ken- 
der út torkolatának csapadékvíz
elvezetési gondja is. Itt ugyanis 
megáll a víz, és veszélyezteti az 
egyik vályogból készült ingatlan ál
lagát. A képviselő-testület a vis 
malőr helyzet megoldását a GA- 

MESZ feladataként jelölte meg, a 
végleges megoldás érdekében pe
dig a feladatot besorolta a kisjaví
tási, felújítási munkák közé. Ugyan
csak ide került besorolásra a Kon
doros tér 8. szám előtti járdacsat
lakozó betonjárda felújítása vala
mint gyermekkocsi feljáró rámpa 
megépítése.
A képviselő-testület egyetértett az
zal a kéréssel, hogy a Szent István 
utcában 2 db 30-as sebességkor
látozó tábla kerüljön kihelyezésre. 
Az egyirányú utcában ugyanis so
kan a józan ész határait súroló mó
don közlekednek gépkocsijaikkal.

Még mindig útépítés, amely a Sík
laki hegyen lakó polgárok petíciója 
nyomán került a grémium elé. Négy 
utca problémájáról van szó, amely 
közül az egyik rendkívül keskeny, 
emiatt itt a közműépítés után nem 
került sor talajrendezésre. Átme
neti javaslatként az azonnali kőszó
rás került szóba. A többi utcákban 
szintén fontos a javítás. Bagyin Jó
zsef a napirenddel kapcsolatban 
elmondta, hogy a Kakashegyen 
telektulajdonnal rendelkező OTP In
gatlan Rt-nek a telkek kialakítása 
után az útépítést is meg kell való
sítania.
A témával a bizottságok is fog

lalkoztak. A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság úgy 
foglalt állást, az önkormányzat kér

jen fel egy szakértőt, aki dolgozzon 
ki alternatívákat az útépítési, útfel
újítási munkálatokra. A város ezek 
figyelembevételével megnyugtató
an rendezze az úttal kapcsolatos 
problémákat. Ugyanezen a vélemé
nyen volt a Műszaki Iroda vezetője, 
Fehér Endre is, aki szerint kidol
gozott alternatívával könnyebb 
megbízni a tervező céget. A szakér
tő bevonása mintegy 20 ezer Ft-ba 
kerül, ami elenyésző az útépítés 
költségeihez képest, viszont kulcs 
lehet a jó megoldáshoz. Ami a napi
rendi pont megtárgyalásának vég
eredményét illeti. A képviselő-tes
tület szükségesnek mondta ki a Sík
laki hegy útjainak felújítását, aszfal
tozását. A felújításhoz szükséges 
fedezettel a város jelenleg nem ren
delkezik. A képviselő-testület ennek 
ellenére szakértő bevonásával 
megtervezteti az utak felújítását, és 
igyekszik rá mielőbb fedezetet ta
lálni. A leghamarabb azonban min
den bizonnyal a nem körakott utak 
kőszórásának költségfelmérése tör
ténik meg, hogy legalább az akut 
problémák enyhüljenek.
Növekedett a polgármester bére, 

valamint az alpolgármester és a 
képviselők tiszteletdíja. A témával 
külön cikkben foglalkozunk.
Az élet azt bizonyítja, sikeres pá

lyázatokhoz profi pályázatírók kel
lenek. A tehetősebb önkormány-

Augusztus 6.

zatok külön irodát működtetnek e 
célból, a kisebbek erre szakosodott 
cégeket, vállalkozókat bíznak meg. 
Ezzel próbálkozik meg most a város 
is. A Beruházás a XXI. Századi 
iskolába című pályázat készítésére 
három vállalkozótól kért ajánlatot. A 
legkedvezőbbnek Gelencsér Gé
záé bizonyult, aki 125 ezer Ft+ÁFA 
összegért vállalta a pályázat meg
írását, további havi 50 ezer Ft+ÁFA 
összegért a pénzügyi menedzse
lést. (A pályázatot kiírók az ilyen jel
legű költséget be tudják az önrész
be) A sikeres pályázattal a város 
több tízmillió Ft-ot nyerhet, amelyet 
az iskola épületének, illetve számí
tógépparkjának korszerűsítésére 
fordíthat.
Városrendész álláshely létesítését 

határozta el a képviselő-testület 
szeptember 1-től 4 órás munkakör
ben. Atémával következő számunk
ban részletesebben foglalkozunk.
A képviselő-testület ezt követően 

több telek új tulajdonosának kijelö
léséről döntött, majd zárt ülésen ha
tározott az idei esztendő kitünte
tettjeiről, jelentést hallgatott meg a 
két ülés között történtekről, a lejárt 
idejű határozatokról, végül közér
dekű bejelentések megtételére ke
rült sor. A jegyzőkönyvek teljes 
terjedelmükben a Városi Könyvtár
ban olvashatók.
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A Múzeum kaphatja meg a Petőfi u. 8 alatti ingatlant
A hasznosítás módjáról a későbbiekben döntenek

Megoldódni látszik a Petőfi u. 8 
szám alatti önkormányzati in
gatlan sorsa, amelyre égetően 
szüksége van a Petőfi Múzeum
nak. Az épületegyütteshez tar
tozó házzal ugyanis megol
dódhatnak a raktározási gond
jai. Az ingatlant korábban érté
kesíteni kívánta a képviselő
testület, ám augusztus elején - 
előzetes egyeztetések után - 
úgy döntött, hogy a Petőfi Mú
zeum rendelkezésére bocsátja. 
Arról később dönt a képviselő
testület, hogy a megyei keze
lésű múzeum tulajdonjogot 
vagy használatbavételi jogot 
kapjon.
A képviselő-testület már több al
kalommal foglalkozott a Petőfi ut
ca 8. szám alatti - időközben 
megüresedett - önkormányzati in
gatlan további hasznosításával. A 
ház eredetileg az Evangélikus 
Egyház tulajdona volt, amely a 
kárpótlás során bejelentette rá 
igényét. Mivel az egyház az in
gatlant nem természetben kérte 
vissza, hanem pénzbeli megvál
tásban részesült, az épület teher
mentesen a város tulajdonában 
maradt. Az akkor még a házban 
lakó polgárok kérték az önkor
mányzatot, járuljon hozzá az in
gatlan általuk történő megvásárlá
sához, ám ehhez a tulajdonos - te
kintettel a belvárosi rendezési 
tervre - nem járult hozzá.
Nemrégiben a Pest Megyei Mú

zeumok Igazgatósága levélben 
fordult a városhoz annak érdeké
ben, hogy a szóban forgó ingat
lant használatba vagy tulajdonba 
kaphassa. A képviselő-testület a 
március 26-ai ülésen úgy döntött, 
a 2002-ben felbecsült 10,3 millió 
Ft-os értéken kínálja fel megvétel
re a vevőjelöltnek. Erre a levélre 
dr. Simon László megyei múze
umigazgató nem adott választ. A 
ház megszerzésének szándéká
ról azonban nem tett le, amit a jú
nius 8-aí képviselő-testületi ülé
sen jelen lévő dr. Asztalos István 
múzeumigazgató is mégerősített. 
A történész elmondta, mind az 
Igazgatóság, mind a helyi múze

um partner lenne abban, hogy az 
ingatlanért cserébe a város 
érdekében megelőző régészeti 
feltárásokat végezzen. A múzeum 
ajánlatában négyzetméterenként 
3.500-5000 Ft szerepelt a törvény 
által előírt előfeltárás tarifájaként. 
Aszód ipari parknak szánt 10 hek
táros területének mintegy két-har- 
mada régészeti lelőhelyként nyil
vántartott, több értékes lelet is ke- 
rültmár felszínre innen.
Úgy tűnt, a város nem él a mú

Aszód: kisebb térséggel, nagyobb szerepkörben
Megszűnik a Galgamenti és Gödöllő környéki 

Önkormányzatok Társulása
2003. december 31-ével meg

szűnik a Galgamenti és Gödöllő 
Környéki Önkormányzatok Tár
sulása. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy új kistérségi körzethatá
rokat alakítanak ki. Az Aszód 
kistérségnek városunk lesz a 
székhelye, és várhatóan 12-15 
település tartozik majd hozzá.
A rövidesen megszűnő kistérségi 
társulást több település korábban 
azzal vádolta, túlságosan Gödöl- 
lő-centrikus, az egészből a tény
leg dinamikusan fejlődő város 
húzza a legtöbb hasznot. A társu
lás megszűnésének azonban ko
rántsem ez a legfőbb oka. A Bel
ügyminisztérium az úgynevezett 
IDEA csomag keretében már 
2002-ben megkezdte a közigaz
gatási szolgáltatások korszerűsí
tési programjának előkészítését. 
A munkálatok középpontjában a 
helyi önkormányzatok gazdasági 
autonómiájának megerősítése, a 
kistérségek funkcióinak, szerve
zetének meghatározása, a vá
lasztott regionális önkormányza
tok kialakítása áll. Ezzel össz
hangban vizsgálják a közigazga
tás államigazgatási alrendszere 
átalakításának lehetőségét Ösz- 
szességében egy olyan kistérségi 
rendszer kialakítása a cél, amely 
a jövőben egyaránt alkalmas lehet 
az önkormányzat, a közszolgálta
tási szerepkör, a területfejlesztési 
funkció, valamint egyes állami

zeum felkínálta lehetőséggel, mi
vel időközben kiderült, az ipari 
park területe iránt érdeklődő vál
lalkozók megépítendő csarnokai 
kívül esnek ezen a sávon. A 
képviselő-testület végül mégsem 
zárkózott el a kérelem elöl, hanem 
Kovács Tamás alpolgármester 
javaslatára úgy döntött, hogy a 
Városfejlesztési és Környezetvé
delmi Bizottság végezzen előké
szítő munkát az ingatlannal kap
csolatos kérdéskörben, és a kö

gazgatási és hatáskör ellátására.
A jelenlegi rendszer felülvizsgá

lata folyamatában elkészült a Pest 
Megyei statisztikai kistérségi le
határolások módosítására vonat
kozó javaslat, melyet egyeztettek 
a polgármesterekkel is. Az ö dön
tésük eredménye a Galgamenti 
és Gödöllő Környéki Önkormány
zati T ársulás megszűnése.
Az új elképzelés szerint az Aszód 

Kistérségbe a következő települé
sek tartoznának:
Bag, Galgahévíz, Vácszentlászló, 
Galgamácsa, Vácegres, Váckis- 
újfalu, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
Verseg és Túra (városi okmányi
rodái székhellyel.) A Gödöllő Kör

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata 

ezúton meghirdeti a Kossuth La
jos u. 24. szám alatti, 45 négyzet
méter nagyságú, nem lakás célú 
bérleményt.
A pályázatokat 2003. szeptember 
15-ig kell benyújtani a Polgár
mesteri Hivatalban (2170 Aszód, 
Szabadság tér 9.) 

Kitüntették a jegyzőt
A Magyar Köztársaság miniszterelnöke a belügyminiszter javaslatára a 
Köztisztviselők Napja alkalmából július 1-jén tartósan kiemelkedő tevé
kenysége elismeréséül címzetes főjegyzői címet adományozott Kissné 
Kulybus Gizella jegyzőnek. A jegyző 1978 óta dolgozik a közigazgatás
ban, 1990 óta jegyzőként, 1997 óta pedig körzetközponti jegyzőként. 
Szerkesztőségünk ezúton gratulál a kitüntetettnek a magas szakmai el
ismeréshez!

vetkező testületi ülésen határoz
zanak az ingatlanról. A bizottság 
úgy foglalt állást, hogy a képvi
selő-testület mondja ki, a Petőfi 8. 
szám alatti ingatlant múzeum cél
jára kívánja hasznosítani. Ez az 
augusztus 6-ai képviselő-testületi 
ülésen megtörtént. A hasznosítás 
módjáról - értékesítés, haszná
latba adás, bérbe adás - további 
tárgyalások várhatóak.

R.Z.

nyéki Önkormányzati Társulás a 
fentieken túl támogatja még Ácsa, 
Galgagyörk és Püspökhatvan 
Aszódi Kistérséghez való csatla
kozását is.
Hogy mindez hoz-e előnyt Aszód
nak? Ez a kérdés a képviselők ré
széről is felmerült. Bagyin József 
polgármester ezzel kapcsolatban 
nem sok biztatót tudott mondani. 
A jelenlegi gyakorlat szerint az ön
kormányzatok kapnak állami fej
kvótát a kistérségi feladatok ellá
tására, ám ez általában keve
sebb a szükséges összegnél, s ez 
Aszód esetében is így van.

R.Z.

Üzenet
“Amit az erő és a hatalom elvesz, 
azt az idő és a kedvező szerencse 
visszahozhatja! De amiről a nem
zet önmaga lemondott, annak 
visszaszerzése mindig nehéz és 
kétséges.”

(Deák Ferenc)
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EXTRA méretű divatáru TEL

Megérkeztek 06 30 415 0368

H-P: 9-17 
820: 8-12

őszi áruink!
<£> kosztümök
<& nadrágok, 
^tunikák, blúzok

Szeretettel várjuk régi és új
Vásárlóinkat!
Nyrtxscrtcirtás:

H-P: 9-17, Szó: 8-12
Te!.: 06-30 627-8481

Gyermekdivat
0-128-as méretig, 

Babaápolási cikkek, játékok 
Babakelengye: a környéken 

nálunk a legolcsóbb! 
Öltöztesse fel üzletünk kínálatából 

kisgyermekét! Gyermeke nem fog fázni, 
Ön pedig nem fogja bánni!

Térjen be hozzánk!
M E G A P R N T

Számítástechnika és nyomtatást kellékek
ASZÓD Kossuth út 3. UDVARHÁZ Tel; 06/28 402 369

Weboidal:www,megaprinthu Emall:megaprint@vivamáil.hu

Tintapatronok,tonerek,festékszalagok eredeti és utángyártott kivitelben
Rendelését postai úton is teljesítjük!

PENTIUM 4 KONFIGURÁCIÓK RÉSZLETRE! 
(fejleszthető,baviíhetó)

AB1T SR7-3X S1S648 4 DDR .hang,lan 
Z.Ghz Celeron vagy AMDXP Processzor 

GeFofce4 64 MB Tv out VGA 
60 GB Maxtor HDD 

256/333 DDR Memória 
LG 16X DVD Rom 

P4 Cödegen ház+300 táp 
Alps 1,44 FDD 

Billentyűzet, oodegen egér

VIA P4M266A vga,hang lan 4x AGP 
USB alaplap 

Geteron 1,7 Ghz Processzor 
30 GB 5400 Maxtor HDD 

128/266 Mb DDR Ram 
52X LG CD Rom 

Codegen P4 ház*36ÖW táp 
Sony 1^14 FDD

Kálink bilieotyüzet,codegen egér

Bruttó:86.900.-

ECS P4S5A DX alaplap 
GeForce4 64 M8 DDR Tv out 

Celeron vagy AMD XP 1,9 CPU 
40 GB Maxtor HDD 

256/333 DDR Memória 
LG DVD Rom 16X 

Codegen P4 ház+táp 
Alps 1,44 FDD 

Billen tyűzeLegér

ECS K7S6A-PRO 333DDR, hang, ián 
2.2Ghz AMD XP-*- Processzor 

GeForeeA 128 MB DDR Tv out VGA 
80 GB Maxtor HDD 
512/333 Memória

LG CD ÍRÓ 52X24X52 
Cödegen P4 haz+táp

Alps 1,44 FDD
Multimédiás billentyűzet,netscroll egér

Bruttó: 96.6Ö0--

KKWKSSKSíí'^BBSSSí::::

Bruttó:117.000.- Bruttó: 129.000.-
Kívánság szerint bármilyen konfigurációt összeáll ttunk 2 órán beiül 

az Ön igényeinek megfelelően!
S 7.?-i ?.; í; 5

LG 15" 3év gar.
LG 17” 3évgar.

29900.-
39900.-

|NRMM£ CIPŐBOLT
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

Augusztustól új helyen: 
Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között)
SZEZON VÉGI AKCIÓ!
Siesta Szandik és félcipők 

20-26-os méretben 5700 Ft«ért!

O^KJCX^t’

Őszi és téli cipők, bakancsok folyamatosan érkeznek, 
benti cipő, tornacipő (fehér talpú), mamusz és gumicsizma kapható!

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12
Tel: 06 20 585-1660

DÍSZÁLLAT ÉS ÁllAniEDEL
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett) 

Hínáldtlinh: * öáraztópok, konzerwk, jutalom falatok
’ - almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-,haleleségek nagy választékban
- akvárium, tenárium készítés, háttereiéi

Élő eleség folyamatosan kapható!
-tücsök: 5-8-12 Ft
- fehéregér: 40-60-80-Ft
- tubifex
-lisztkukac

- tengeri malac
- vadászgörény:
- csíkos mókus:

1.000.
12.000.-
18.000.-

Nyitva: 
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

vivam%25c3%25a1il.hu
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Meszelés, felújítás “félpénzért”
Történt-e szabálytalanság a kivitelező kiválasztásakor?
A jegyzőkönyv tanúsága szerint 

alaposan fölkavarta a kedélyeket 
a Csengey Gusztáv Általános Is
kola nyári karbantartási munkáira 
kiírt pályázat esetében a kivite
lező kiválasztása. Mint ismeretes, 
a képviselő-testület az előző ülé
sén i, 2 millió Ft-ot szabadított fel, 
hogy az állagmegóvási munkákat 
el lehessen végeztetni lehetőleg a 
tanév megkezdése előtt.
A munkákra 4 pályázat érkezett: a 
KIM Bt, a GAALF Bt., a VIVIEN 
2001. Bt. és a CSERTA TEAM 
Btajánlata. Közülük a Kim Bt. 
ajánlata alaposan kilógott a sor
ból - és ezt a városatyák is meg
jegyezték - mivel mintegy 40%-kal 
olcsóbban vállalta a feladat el
végzését, ráadásul mind a négy 
megjelölt munkára pályázott. 
Csupán összehasonlításként: a 
cég 1 millió 150 ezer Ft-ért csinált 
volna meg mindent, míg a VIVIEN 
2001 Bt. 2 millió 326 ezer Ft-ért 
vállalta volna ugyanezt.
A KIM Bt. pályázatának kizárását 
Búzás János képviselő - aki a 
GAALF Bt. pályázatának benyúj
tásával személyesen is érintett 
volt, egészen addig, amíg ezt 
vissza nem vonta - azonban nem, 
illetve nem elsősorban emiatt ja
vasolta. A városatya szerint a KIM 
Bt pályázata nem felelt meg a 
Helyi Közbeszerzési Szabályzat
nak, mivel összevont és nem té
teles árajánlatot adott, így azt nem 
lehet összehasonlítani a többi pá
lyázóéval. A képviselőnek egyéb 
kifogásolnivalója is volt az esettel 
kapcsolatban, így például az, 
hogy a pályázóknak a lezárt bo
rítékot átadva átvételi elismer
vényt kellett volna kapniuk, ám ez 
nem történt meg, mint ahogy a pá
lyázók bontásra szóló kiértesítése 
sem, ráadásul magára a bontásra 
is később került sor az előírtnál. A 
városatya felhívta a figyelmet, ha 
ennyi hiba történik a közbeszer
zés során, egyre kevesebb vállal
kozó fog a város munkáira pá
lyázni. Búzás János arra is választ 
várt, hogy a KIM Bt. utóda-e a BTF 
Bt-nek, mivel az említett cég 
1992-ben úgy alakult, hogy a 
GAMESZ 40%-ban a tulajdonosa 

volt, és amely több éven keresztül 
úgy működött, hogy - tudomása 
szerint- a műszaki ellenőr egyben 
a megrendelő volt.
Chugyik János a Közbeszerzési 

Bizottság elnöke az állítások egy 
részére válaszolva elmondta, a 
munkák koordinálója, Tolmács/' 
Miklós szakszerű tájékoztatást 
nyújtott a kivitelezésről a bizott
ságnak, amelynek ülésén min
denki ott volt. A KIM Bt. nemcsak 
40%-kal jobb ajánlatot adott, mint 
a többi cég, hanem egyedüliként 
vállalta mind a négy feladat el
végzését. Az elnök elismerte, a 
bontásra nem hívták meg a cégek 
képviselőit, mivel az egyik borí
tékon nem volt feladó, s szerinte 
inkorrekt lett volna, ha a négy pá
lyázó közül egy nem kap meghí
vást. A Kim Bt összevont pályáza
tával kapcsolatban az elnök meg
jegyezte, való igaz, hogy két fel új í- 
tási munkára összevontan kaptak 
ajánlatot, de még így is jobb volt 
az ajánlat, mint a másik három cé
gé. Szerinte tehát a bizottság úgy 
tette meg javaslatát, hogy a város 
a legolcsóbban tudja a munkát 
elvégeztetni.
Bagyin József polgármester úgy 
foglalt állást, az elsődleges cél az 
kell legyen, hogy a tanévkezdés a 
gyerekek számára minél jobb fel
tételek között kezdődjön, vagyis 
nem volna szerencsés, ha a kivi
telező kiválasztásában felvető
dött dilemma hátráltatná a mun
kák elvégzését. Az eljárás során 
szerinte nem történt jogtalanság, 
mivel a szóban forgó pályázatnál 
nem a közbeszerzési rendelet az 
irányadó. A cégek egyformán 
megkapták az erre vonatkozó kel
lő információt és ez alapján meg
tehették árajánlatukat.
Fehér Endre, a Műszaki Iroda ve
zetője megemlítette, a kis közbe
szerzési szabályzat - amit nemré
giben fogadott el a képviselő-tes
tület - a szerk. megjegyzése -, ar
ról szól, hogy egy pályázati kií
rásnak mit kell tartalmaznia (mire 
szól, milyen határidőt kell tartani, 
milyen műszaki paraméterek mel
lett kerül a munka megpályázta
tásra stb.) A szóban forgó pályá

zati kiírás viszont nem ez alapján 
történt, mivel négy munkát fésül
tek össze egy pályázatba.
A vélemények a vita végeztével 

sem közeledtek egymáshoz, Bú
zás János képviselő továbbra is 
fenntartotta korábbi álláspontját, a 
testület pedig szavazott, még
pedig a KIM Bt. mellett, 6 igennel 
4 tartózkodás ellenében. Egy kér
dés megválaszolatlan maradt, 
mégpedig az, hogy a Gamesz Iro
da, illetve az ön kormányzat benne

Richard Fritz Kft.:
modell-és vezetőváltás
Begyógyultak a tűz okozta sebek

Ma már csak rossz emlék a tavaly 
decemberi tűz a Richard Fritz Kft 
munkatársainak. A látogató nyo
mát sem találja a lángoknak, el
lenben újabb építkezést láthat az 
üzem területén.
- A nem várt esemény okozott 
gondokat - emlékezett vissza Kla- 
us Ottenbacher igazgató. - A ha
táridőket muszáj volt tartanunk. 
Dicséretes, ahogyan ezt a dolgo
zóink is belátták, és készek voltak 
túlmunkát végezni a tervek teljesí
tése érdekében. A helyreállítást 
kicsit késleltette a kemény tél, de 
áprilisra minden munka befeje-zö- 
dött. Atűz egyébként mintegy 750 
ezer eurós kártokozott.

A Richard Fritz Kft. területén 
nemrégiben ismét építkezés kez
dődött Egy új raktár készül, ame
lyet a tervek szerint egy idő múlva 
gyártócsarnokként használnak 
majd.
- Az Európában tapasztalható re
cesszió az autógyártást is érin
tette, így közvetve bennünket is,

kezdte ugyan a válaszadást, de 
aztán- mivel úgy vélte, ez nem a
napirendi ponthoz tartozik - azt 
ajánlotta Búzás képviselőnek, 
hogy testületi ülésen kívül minden 
kérdésére szívesen válaszol. Erről 
tehát egyelőre nem tudtunk meg 
részleteket, mint ahogy arról sem, 
ha a testület drágább - mondjuk a 
2, 3 millió Ft-os pályázat mellett 
dönt, honnan vesz hozzá még 1,1 
millió Ft-ot. Afelszabadított pénz 
tetszenek emlékezni -1,2 millió Ft 
volt, 50 ezer Ft-tal több a KIM Bt. 
ajánlatánál. R.Z.

mintegy 10%-kal kevesebb bevé
telünk volt tavaly - árulta el Otten
bacher úr. - Most azonban újra fel
lendülés tapasztalható, és nálunk 
is új projektek indulnak. A Renault 
szélvédőinek gyártása a kft egy 
másik üzemébe kerül, helyette a 
VW Touran oldalsó szélvédőit (ké
pünkön) készítjük. Jelenleg 490 fő 
dolgozik nálunk, de ez a létszám 
várhatóan további 20-30 fővel 
bővül majd. Nagy valószínűség
gel ugyanis Aszódra kerül a 
Chrysler, valamint azAudiA8-as 
típusa oldalsó szélvédőjének 
gyártása is.
Nemcsak az aszódi üzem életé

ben várható némi változás, ha
nem Klaus Ottenbac
her úréban is. A be
szélgetés végén derült 
ki, hogy a tíz éve - va
gyis a kezdetek óta itt 
dolgozó - igazgató 
visszamegy Németor
szágba, és a cégen 
belül új helyre, új be
osztásba kerül. (La

punk nyomdába kerülésekor ez 
már meg is történt.) Helyét Ulrich 
W/chert úr foglalja el, aki korábban 
a kft. szlovákiai gyárában projekt
vezetőként dolgozott.
Szerkesztőségünk mind az elkö
szönt, mind az új igazgatónak 
eredményes munkát kíván!

Rácz Zoltán
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www. Volkswagen, h i t

Volkswagen .Passat. Egy autó, amelynek neve egyenlő a luxus fogalmával. 
Egyedülálló megjelenés, kiemelkedő, minden eddiginél gazdagabb kényelmi 
és biztonsági felszereltség motorízáltságtól és felszereltség! szinttől függően.

•vezető- és utasoldali légzsák
•fűggönylégzsákok és első oldallégzsákok
•ABS, EBD (elektronikus fékerőelosztó)
•EDS (elektronikus differenciálzár)
•ASR (kipörgésgátló)
•ESP (elektronikus stabilitás megőrző program)
•rádiótávirányítású központi zár
• elektromos ablakemelők elöl
• elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
•Delta rádió 8 hangszóróval és GD-léjátszóval

(Comfortline felszereltségtől)

Volkswagen Passat már 4.990.000 Ft-tól.

Passat

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A, u. 1. Tel: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwsrtakesites@autocsntrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

A?, ajánlat a 2003. augusztus U. utón körön szerződésekre, korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig illetve visszavonásig érvényes. A részletekről és a feltételekről a VW márkakereskedés ad tájékoztatást. A VW Passat 
motorizálrságtól függő kombinált áíktgíogyasziása: 5,543.2 1/i-iö km, C<h kibocsátása: MS-317g/km

mailto:vwsrtakesites@autocsntrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu


ASZÓDI

A város támogatja az evangélikus egyetem létrejöttét
A Kiserdőt térítésmentesen, 10 telket pénzért ajánl a képviselő-testület
(Folytatás az 1.oldalról) 

újítaná fel, az egyház pedig az 
egyetemi karok akreditálását be
indítását és működtetését vállal
ná. A két fél között erre vonatko
zólag már a szerződés meg is köt
tetett.

Az egyetem működtetéséhez 
azonban szükség van szolgálati 
lakásokra és egy új kollégiumra is. 
Éppen ezért D. Szebik Imre, a 
Magyarországi Evangélikus Egy
ház elnök-püspöke levélben for
dult a képviselő-testülethez, hogy 
Aszód az egyetem támogatása
ként térítésmentesen bocsásson 

Laktanyabúcsú = búcsú a helyőrségtől? 
“A feladatra szükség van, de nem biztos, hogy Aszódon” 
(Folytatás az toldaton)

esztendőkben terveznek bezárni. 
Aszód a 2004-esek között sze
repel. Éppen ezért a Fesztiválra 
látogató dr Gáspár Tibor vezér
őrnagyot, azösszhaderőnemi Lo
gisztikai Parancsnokság pa
rancsnokát arról faggattuk, van-e 
valós alapja a közzétett informá
ciónak.
- Az információ többnyire pontos, 
de a kérdés ettől azért árnyal
tabb. Ennek az alakulatnak a fela
datrendszerére a jövőben is szük
ség van, így, ha nem is ezred, de 
zászlóalj szinten megmarad az a 
képesség, amit itt végeznek. A 
kérdés „csupán” az, hogy ez 
Aszódon vagy máshol történik. Ez 
a további pontosításoknak, terve
zéseknek egy igen fontos kérdé
se. Én szeretném, ha ez Aszódon 
maradna továbbra is.
- Milyen előnyökkel rendelkezik 
atöbbiekkel szemben Aszód?
- Itt nem az alakulatok egymás kö
zötti versenyéről van szó, hanem 
az adott alakulat képességeiről. 
Az aszódihoz hasonló profilú ala
kulat máshol nincs, ezért törek
szünk egy ilyen zászlóalj megtar
tására. Az új koncepciónak az a 
lényege, hogy minél kevesebb 
helyőrséget tartsunk meg, mivel a 
csapatkoncentrációval jelentős 
megtakarításokat lehet elérni.
- Az aszód laktanyában nemré

rendelkezésre minimum 2,5 hek
tárnyi területet, ahol ezek felépít
hetők. A kiszemelt rész az úgyne
vezett Kiserdő, valamint az Evan
gélikus Gimnázium mögötti sor
házas telkek, ahol mintegy 20 
szolgálati lakás férne el.
Bagyin József polgármester a na
pirendi pont előterjesztése során 
elmondta, nincs könnyű helyzet
ben a grémium, mivel nagymér
tékű kérelemről van szó, amellyel 
a lakosság felé el kell számolni, 
csakúgy , mint azzal, ha a város 
egy ilyen lehetőséget veszni hagy. 
Az egyetem ugyanis óriási presz

giben jelentős fejlesztések kez
dődtek. Lehet, hogy ez kido
bott pénz lesz?
- A hadseregátalakítás hosszú 
történetében nem ez az első olyan 
hely, ahol bizonyos fejlesztések 
után olyan döntés született, hogy 
a helyőrséget be kell zárni. Amikor 
a fejlesztésekről döntöttek, még 

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH-ügyintézés, hitelesítés, 
szervizelés. 06 20 9281 -526

Versegen, Bp-től 40 km-re 72 négyzetméteres felújított családi ház 
nagy telekkel eladó. Két szoba, amerikai konyha, fürdőszoba. Ár: 6,7 
MFt 06 70 389-9310

330 literes hűtőláda és 1 db gáztűzhely eladó. Tel: 400-025

Bontott tégla, cserép, 0,2m x 0,2m x 4m-es gerenda, Nordgas kazán, 
külső alumínium gázkémény, bejárati ajtó, 4 db belső üveges ajtó, 4 
db 120x150-es bukóablak, 6db Radax radiátor, fürdőkád, talpas 
mosdó csapteleppel, szifonnal eladó. Tel: 28 500-235 (8-17-ig)

Aszód központjában 75 négyzetméteres frissen felújított emeleti 
öröklakás eladó. Tel: 06 30 489-6176

Aszód belterületén 400 négyzetméteres, ipari célra is alkalmas in
gatlan szociális helyiségekkel, igény szerinti belső kialakítással rek
lámáron (500Ft+ÁFA/négyzetméter) kiadó. Telefon: 06 20 358-8002; 
0620364-1972

Az Udvarházban VITO ajándéküzlet berendezéssel, árukészlettel 
eladó. Telefon: 06 30 316-2957

tízsnövekedést hoz Aszódnak, rá
adásul új munkahelyeket is ered
ményez.
Hamar kiderült, a képviselők is 

pontosan ugyanígy látják. A napi
renddel foglalkozó három bizott
ság - a városfejlesztési, a pénzü
gyi valamint a művelődési - egy
öntetűen azt javasolta, a Kiserdőt 
adja oda a város térítésmentesen, 
a telkeket pedig tárgyalások után, 
méltányos áron kínálják megvé
telre a kérelmezőknek. A város
atyáknak gondot okozott az is, 
hogy nem látták kristálytisztán, 
hogyan alakul az intézmény tulaj

nem látták a következő, védelmi 
felülvizsgálat eredményeit. Nyil
ván Aszód esetében ez is mérle
gelésre kerül, mint ahogy például 
Debrecen, Hódmezővásárhely 
helyőrségeinél is. Ezek éppen a 
fejlesztések miatt maradhattak 
meg. Meg kell találni az Aszód 
mellett szóló érveket is. R.Z. 

donjoga, ha az egyház a felújítás
ba vállalkozói tőkét visz bele. A 
város első embere arról tájékoz
tatta a képviselőket, hogy az 
egyetem 25 év alatt visszafizeti a 
vállalkozónak a beruházás költsé
geit. A grémium egyébként igen
csak meghökkent, amikor kide
rült, hogy mekkora értéket is kér 
az egyház: a Pénzügyi Bizottság 
számításai szerint a Kiserdő, az 
építési telkek ára, valamint ezek 
csatornával történő ellátása majd
nem eléri a 80 millió Ft-ot. Ebben 
nincs benne a Széchenyi-kastély 
értéke- egyesek szerint ez is kb.
100 millió Ft-ot ér -, amely sosem 
volt az egyházé, de most szeretné 
megkapni. Az épület tulajdonjo
gának Aszód számára történő 
megszerzése korábban már té
ma volt, és a testület a polgár
mestert bízta meg ennek bonyolí
tásával. Természetesen most ez 
is szóba került. Bagyin József ez
zel kapcsolatban úgy reflektált, 
felkereste a Kincstári Vagyonigaz
gatóságot, ahonnan tovább-küld- 
ték őt a megyei ön kormányzat
hoz, mondván, a kastélyról a me
gyei önkormányzattal kell tárgyal
nia, mivel az volt a kollégium 
üzemeltetője és fenntartója. Ek
kor derült ki, hogy ugyanezzel a 
kéréssel az Evangélikus Egyház 
szintén felkereste a megyei ön
kormányzatot, amely augusztus 
végére egy megbeszélést hívott 
össze valamennyi érintett részvé
telével. A polgármester hangsú
lyozta, a napirendi pont megtár
gyalása végén csupán elvi nyilat
kozatot kell adnia a testületnek, 
támogatja -e a város az egyetem 
létrehozását, a további részletek 
megtárgyalása újabb fórumokon 
történik majd.
Bár ezt követően is merültek fel 
kérdések, lassan kialakult a kon
szenzus: a képviselő-testület tá
mogassa a kérelmet, de kösse ki, 
hogy bizonyos részletekben tár
gyalásokra kerüljön sor. A Kiser
dőt térítésmentesen adja a város 
az egyháznak, de a 20 lakás épí
téséhez kért 10 db építési telket 
kölcsönösen kialkudott áron érté
kesítsék. R.Z.
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Hírlap, dohányáru, Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, telefonkártyák, postai értékcikkek 

A postahivatal és a shop nyitvatartása:
Hétfő - péntek: 8.00-16.00 
Pénztári órák: 8.00-15.30 
Szombat-vasárnap: zárva

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

rt> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

■=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

rt> Diszperzit - Héra - Limit
■=> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők 
=£> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
« (28) 401-691, 401-092

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

®MÓNI FOTÓ®
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

Digitális Tel: 400-957
Labor Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

Nyárvégi akciós filmajánlatunk: 
kettőt fizet, hármat kap!

Pl Fuji 24 3 db/ doboz 1660.-
Fuji 36 3 db/ doboz 2100.-

Minden 5.filmkidolgozás után plusz 
ajándékba adunk I tekercs filmet vagy 

I db 2lx3O-as nagyítást!

Illatszertár
Étkészletek, különleges pohárkészletek, 

gyümölcs-és kompótoskészletek 
sok szép egyéb ajándéktárgy I 

Várjuk minden kedves vásárlónkat!
Dyítva tartás: H-P.: 8-17: Sz: 8-12
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Képviselői jegyzet
Nem tudtam magamban lezárni a 

2003. augusztus 6-ai képviselő-tes
tületi ülést, ezért szeretném néhány 
napirendi pont tanulságát, lezárá
sát, lezáratlanságát meg-osztani 
Önökkel! Számomra a legfonto
sabb, hogy lelkiismeretesen sáfár
kodjak Aszód fejlődésének, váro
sunk minden lakójának érdekében. 
Úgy érzem, ezt Önök joggal várják 
eltólem.

Érdemes felidézni a Könyvek- 
könyvét, mit ír a sáfárkodásról, mi
vel sokszor nem értjük e régi kifeje
zés lényegét! „A SÁFÁROKBAN AZ 
KÍVÁNTATIK MEG, HOGY minde
gyik HUNEKTALALTASSEK”.
Azt gondolom, mikor Önök szava
zataikat leadták a képviselő- és pol
gármester-jelöltekre, nagy részben 
azért tették, hogy jelöltjeik jól sáfár
kodjanak mindannyiunk érdekében I
Felújítási munkák elbírálása
A nevezett, testületi ülés kisjavítási 
és felújítási munkákkal kapcsolatos 
pályáztatásának körülményeiről tá
jékoztatom Önöket. Érthetetlen szá
momra, hogy 13 évvel a rendszer
váltást követően miként lehetséges 
szabálytalanságot szabálytalan
ságra halmozva működtetni a vá
ros Önkormányzatát, megszavaz
tatni az Önkormányzat Rendele
téiben, szabályzataiban foglaltak
kal ellentétes tételeket! Tudniuk kell, 
hogy Aszód Város Ön-kormányza
tának Képviselő-testülete szabály
zatot készített a felújítási munkák 
közbeszerzéséről, ami érvényben 
van. Ezt a szabályzatot kellett volna 
követnie a Kép-viselő-testületnek a 
legutóbbi közbeszerzés alkalmával 
is. Nem ezt tette! A pályázat során 
több szabálytalanságra hívtam fel a 
testület figyelmét, a pályázat kiírá
sától az elbírálásig.

Az Önkormányzati Rendelet értel
mében a közbeszerzési eljárás so
rán a munkákra kijelölt kivitelezőt - 
pályázati szabálytalansága miatt. - 
ki kellett volna zami a lehetséges ki
vitelezők közül. Ebben az esetben 
újra kellett /lehetett volna pályáztatni 
a munkákat, ám akkor azok elké
szültének határideje veszélybe ke
rült volna. A többség nem merte vál
lalni az új kiírással jaró csúszást. (In
kább a szabálytalanul lebonyolított 
közbeszerzést választották! Persze 
a közbeszerzési eljárást is el lehe
tett volna kezdeni előbb!) Továbbá, 
nem merték felvállalni az új ki-írás
sal járó procedúrát, mert akkor meg 
kellett volna nevezni a felelős(öke)t 
Az csak hab a tortán, hogy a kiírás
ban befejezési határidő sem sze
repel, ami szintén szabálytalan!
Az említett szabályzat - 11.la és 
11./b pontja - előírja a kiírt munka 
tartalmi követelményeit a feladat 
pontos meghatározásával, továb-

ségvetés kiírás szerint történt, ami 
lényeges hisz a munkák más- más 
helyen vannak.
A12. pont viszont előírja, hoqy: „AZ 
AJANLAT AKKOR MEGFELELŐ, 
HAAKIIRRAS VALAMENNYI FEL
TÉTELIRE KÜLÖN-KÜLÖN MEG
FELELŐ NYILATKOZAT ÉRKEZIK!
A nyertes vállalkozó összevont 
ajánlatot adott, eszerint ajánlata 
nem megfelelő, ajánlatát ki kellett 
volna zárni!
Nem olyan bonyolult dolog ez! Ha 

egy pályázó „A és B” munkára egy
összegű ajánlatot ad, azt nem lehet 
összehasonlítani azokkal a pályá
zókkal, akik ,A” munkára is és „B” 
munkára is külön-külön ajánlatot 
adnak. Vegyük például a következő 
alapesetet!
I. „AésB” = 100(A1 = 80, B’=20)
II. ,A” meg „B” = 105 (A2 = 75, B2 = 
30)
III. „A” meg „B” = 105 (A3 = 90, B3 = 
15)
Ha az összest vesszük, akkor I. sz. 
pályázó adta a legjobb ajánlatot. A 
szabály azonban azt írja elő, hogy 
külön-külön kell a munkákat taksál
ni! Ebben az esetben jól látható, 
hogy az „A” munkára a II. sz. pályá
zó, a „B” munkára a III. sz. pályázó 
adta le a legjobb árajánlatu pályá
zatot. Esetünkben a legolcsóbb 
ajánlatot fogadta el a testület, ami 
tudjuk, nem mindig a legjobb. (Nem 
biztos, hogy a legolcsóbb kerül a 
legkevesebbel)
Történtek egyéb szabálytalansá

gok is! A szabályzat előírja, hogy az 
ajánlattevőnek átvételi elismer
vényt kell kapnia, ami tartalmaz több 
adatot is. Senki nem kapott átvé
teli elismervényt!
A szabályzat előírta továbbá: Az 

ajánlatokat a bizottság tagjai, va
lamint az ajánlattevők jelenlétében, 
az ajánlatkérő bontja fel. (Az Aszódi 
Tükör múlt száma is írja!) Senki 
nem kapott meghívót a boríték 
bontására!
Ez van. A munkákat már másnap 

elkezdték. Igaz, szabálytalan (tör
vénytelen?) döntés után. Még e sok 
rossz hír között is találtam két jót. Ez 
egyik, hogy nem minden képviselő 
szavazott, a másik pedig, hogy a 
munkát aszódi vállalkozás nyerte!
Előterjesztés az evangélikus fel
sőoktatás támogatásáról

Aszód gazdag iskolastruktúrája - 
ha minden úgy alakul, ahogyan 
megálmodói tervezik - egy felso-fo- 
kú intézménnyel, egy egyetemmel 
gazdagodhat. A tervek szerint az 
evangélikus egyház a kastély épül
etében felsőoktatási intézmény ala
pítását tervezi. Városunk számára 
ez nagy előnnyel, presztízsnöveke
déssel és az utóbbi évtizedben el
veszített vezető kistérségi pozíció 
visszaszerzésének lehetőségével 
jár(hat). Az evangélikus egyház 

ezen törekvését, amennyiben csak 
tudjuk, támogatnunk kell! Azonban 
vannak az egésznek meggondolan
dó részletei is.
Szebik Imre püspök úr kérése, - 

amelyet a Polgármester úr elöter- 
jesztesében, mint támogatandó ké
rést javasol - egy két részre oszt
ható földterület, amelynek mai érté
ke 179 millió forint. (A számítást a 
Kvaka István elnök úr vezette pénz
ügyi bizottság tárta a testület elé!) 
Aszód forráshiányos város. Hosz- 
szú évek óta az. Égy ilyen forráshi
ányos város esetében meggondo
landó egy ekkora értékű földterület 
ajándékba adása, amit a Pol-gár- 
mester úr előterjesztésében java
solt. A179 millió forint első hállásra - 
nagysága miatt - zavart keltett a tes
tületben. Zavarta továbbá döntésé
ben a grémiumot egy tisztán nem 
látható befektető, akinek egyelőre 
csak a körvonalai rajzolódtak ki, ám 
pontos feladatát még a pénzügyi bi
zottság sem ismeri.
Véleményem szerint egy aszódi 
képviselő sem akarja elmulasztani a 
lehetőséget, hogy Aszód egyetemi 
város legyen! Néhány dolog szem
beállítható a Polgármester ur nagy
vonalú előterjesztésével, ami közel 
sem ilyen nagyságrendű, mégsem 
áldoz(ott) rá Aszod város Önkor
mányzata. Itt most csak kettőt ne
vezek meg. Az egyik az uszoda, a 
másik a nemrég átadott evangé
likus gimnáziumban épült sport
csarnok. Az uszoda rehabilitációja 
és megnyitása a helyben élő em
berek eraekeit, a helyi szolgáltatá
sok és gyógyászat színvonalát, a 
városi komfortérzet növekedését 
eredményezné, valamint egy több 
éve fennálló problémát oldana meg. 
(Az uszodát, még az előző képvise
lői ciklusunkban, 100 Ft-os vissza
vásárlási joggal, többünk ellenzése 
ellenére, Aszód átadta a Pest Me
gyei Önkormányzatnak, mint fenn
tartónak.) A több lépcsőben is meg
valósítható rehabilitáció kb. 10—40 
millió Ft nagyságrendű lehet. (Minél 
később kezdődik, annál többe fog 
kerülni.)
A sportcsarnok építését megelőző
en - szintén az előző ciklusban - a 
HAB-frakció javasolta, hogy a város 
egészítse ki az evangélikus gimná
zium rendelkezésére álló anyagi 
kondíciót, és segítse hozzá valami
lyen módon a gimnáziumot ahhoz, 
hogy ne átlagos sportcsarnokot, ha
nem a nemzetközi előírásoknak 
megfelelő méretű csarnokot épít
sen. 40 millió Ft (A költségekkb. 1/5- 
e) hiányzott a nemzetközi csarnok 
Sitéséhez, ami a környéken 

ilálló lett volna! Milyen új 
megvilágításba helyezné a leendő 
egyetem jövőjét, ha egy nemzet
közi versenyeknek otthont adó 
sportcsarnokkal rendelkezne! (A 
versenyekre érkezők az evangé
likus egyház mellett egyben Aszód 
vendégei is lettek volna.) A Pol
gármester úrral kiegészülő többség 

nem támogatta a HAB-frakció 
javaslatát. Nem épült nemzetközi 
méretű sportcsarnok Aszódon.
Visszatérve az egyetemi oktatás

hoz, képviselőként mindent megte
szek, ha tisztán átlátom a helyzetet. 
A segítség a működés során is el
várható lesz a testülettől, és ez egy 
újabb jó kapcsolat megteremtésé
nek is alapja lesz egyben.
Mindezeken túl arra a kérdésre en
nél a napirendi pontnál sem kaptunk 
választ, hogy miután az Evangéli
kus Egyház visszaigényelte és visz- 
szakapta a Podmaniczky-kastélyt 
(az eredeti U-alakú épületet), Aszod 
miért nem tette meg ugyanezeket a 
lépéseket az ún. Szécnenyi-számy 
(ahol hosszú évekig kollégium mű
ködött) megszerzésére, Ezt Chu- 
gyik János képviselőtársunk kb. 
másfél évvel ezelőtt javasolta, s 
amelynek lebonyolításával a tes
tület megbízta a Polgármester urat. 
Chugyik képviselőtársam is értetle
nül áll a kérdéssel kapcsolatban.
Liget utcai lakók területvásár
lása
Kérelmük az aszódi Önkormányzat 
rugalmassági próbájaként is fölfog
ható. Négy utcabeli polgár szeretné 
megvásárolni a telekhatáruk végén 
lévő szabad területet, s azt szeret
nék a sajátjukhoz csatolni, s azon 
vagy saját vagy leszármazóik ré
szere családi hazat építeni. (Egy Li
get utcai lakónak már korábban en
gedélyezte a vásárlást a képviselő
testület.) Folyik azonban a város 
vízellátási rendszerén belül egy bő
vítés, amely a tervezés, engedélye
zés fázisában van. A terv szerint a 
magasnyomású vezeték a jelenlegi 
telekhatároktól 2 méterre fog ha
ladni. Haladhatna máshol is, itt ha
lad. Haladhatna a kért terület hatá
rától 2 méterre is, és akkor a kér
vényezők kérése meghallgatásra 
találna. Kérdés, hogy a lakók érde
ke vagy a régóta ismert „magasabb 
Szempontok^szerint dönt a testület? 
En a lakók kérését támogatom. Már 
csak azért is, mert a módosított terv 
kivitelezése - a műszaki osztály ve
zetője szerint-nem kerülne többea 
városnak.
Busz - felajánlás visszavonva
Nagy örömmel vettük, s az Aszódi 
Tükör is, mint szenzáció számolt be 
arról, hogy EGY. aszódi vállalkozó a 
városnak ajándékozott egy műkö
dőképes, hivatalos papírokkal ren
delkező autóbuszt. Több civil szer
vezet és iskolai osztály már tervezte 
is a programokat. A vállalkozó azon
ban visszavonta felajánlását! Sajná
lattal tapasztalom, hogy Polgármes
ter úr nem tájékoztatta időben, a vá
rost, ne tervezgessen senki előre. 
Bár a bagi uszodát kerékpárral is el 
lehet érni, Gödöllőre vonattal is el 
lehet jutni, én mégis azt szeretném, 
ha itthon találnánk meg mindazt, 
amit jelenleg egyre többen máshol 
keresnek! Mert itt csak volt, vagy 
csak lehetett volna! Búzás János



TÜKÖR 11

Válasz a képviselői Jegyzetre
Engedje meg a Tisztelt Olvasó, 

hogy a „Belső hang” című képvi
selői jegyzetre most ugyanazon ér
vekkel válaszoljak, melyek a képvi
selő-testületi ülésen is elhangzot
tak, s melyek valószínűleg szere
pet játszottak a döntések meghoza
talában.

Kisjavítási munkák
Aszód város önkormányzat kép- 

viselö-testülete az intézményeknél 
tervezett és legszükségesebb nyári 
karbantartási munkákat meghirdet
te az Aszódi Tükörben. Ezt megelő
zően a feladatok elvégzésére a zá
rolt költségvetési tételből feloldott 
1,2 millió forintot az előzetesen fel
mért kisjavítási munkákra. A város 
forráshiánya valamint a folyamatos 
és biztonságos pénzügyi finanszí
rozás biztosítása miatt a zárolt téte
lek feloldására és a legfontosabb 
feladatok elvégzésére csak augusz
tusban kerülhet sor, amikor már a 
pályázati támogatásról az önkor
mányzat információval rendelke-
zik. Ezért nem volt lehetőség a nyári 
karbantartási munkák korábbi meg
hirdetésére.
Az önkormányzat a kisjavítási mun
kák meghirdetésére szabályzatot 
alkotott, ám ez nem azonos a köz
beszerzési törvény és ez alapján 
hozott helyi rendeleti előírással. A 
képviselői jegyzetben a kettő több 
helyen összemosódik.
A képviselő-testület 2003. január 
22-én egységes szerkezetben újra 
jóváhagyta a kisjavítási munkák 
meghirdetéséről szóló szabályza
tot, melyben nem feltétel a pályáza
tok írásbeli átvétele és a pályázók 
meghívása az ajánlatok bontására. 
A kivitelezési határidő pontosítására 
pedig a helyszíni konzultáció során 
került sor.
A kisjavítási munkáknál elsődleges 
szempont, hogy a beérkezett pályá
zatokat a bizottság rangsorolja - fi
gyelemmel a műszaki tartalomra - 
és a legmegfelelőbb pályázót a kép
viselő-testület kiválasztja. Arra is le
hetősége van az önkormányzatnak 
- legtöbbször időhiány miatt - hogy 
árajánlatokat kérjen be és azok kö
zül válasszon. Az intézmények nyári 
karbantartási munkáinak mielőbbi 
elvégzése nagyon fontos volt, így a 
képviselő-testület a beérkezett ára-

jánlatok közül a legelőnyösebb ára
jánlatot választotta ki, mérlegelte azt 
is, hogy már meghívásos eljárásra 
sincs elegendő idő.

Az evangélikus felsőoktatási 
intézmény önkormányzati 

támogatásáról
A Tisztelt Olvasó is tájékoztatást 

kapott már arról, hogy a Magyaror
szági Evangélikus Egyház a kár
pótlás során visszakapott kastély
ban felsőoktatást kíván beindítani, 
melyhez önkormányzati segítséget 
is kért. Az önkormányzat a kérelem 
alapján felajánlotta az Evangélikus 
Templom melletti - jelenleg haszná
laton kívüli - kiserdő területét, vala
mint kölcsönösen kialkudott áron 20 
lakás építésére alkalmas 10 db sor
házas telket. A képviselői jegyzet 
igen nagy pontatlanságot tartalmaz 
a támogatás forintértékét illetően. A 
179 millió Ft valóban óriási ősz
szeg. Ám ebből 100 millió a Széc- 
henyi-kastély feltételezett értéke. A 
kastély viszont nem az önkormány-
zat, hanem a Kincstár tulajdona. A 
kiserdő 10 milliós értéke eszmei, hi
szen azt nem állt a város szándé
kában értékesíteni. A Képviselő-tes
tületi döntés alapján a 10 építési te
lek ára alku tárgya. így a képviselői 
jegyzetben közölt összeg valóban 
csak a zavar keltésére alkalmas. 
Véleményem szerint a testület dön
tése is azt támasztja alá, hogy az 
aszódiak örülnének a város rangját, 
presztízsét nagy mértékben emelő 
beruházás megvalósulásának.
A jegyzet gondolatmenete szerint 
korábban igen fontos értékek létre
hozása mellett nem állt önkor
mányzati támogatás. Pontosít- 
sunk.
A Képviselő-testület kiállt az evan
gélikus gimnáziumhoz építendő 
sportcsarnok építése mellett. Az ön
kormányzat által felvállalható támo
gatás összegének pontosítására 
akkor került volna sor, ha az ÁFA 
visszaigénylése megoldható lett 
volna. Mivel erre lehetőség nem 
adódott, így az aránytalan terhet 
sem a beruházó sem pedig az ön
kormányzat nem tudta felvállalni. 
Ezért döntött az evangélikus egy
háza kisebb méretek mellett.
Az állami gimnáziumot vagyonjo
giig és intézményfenntartásra 

azért adta át az önkormányzat, mert 
nem volt elég pénzünk az üzemel
tetésre. Az átadás az uszodára is 
vonatkozott. Az üzemeltetés a Pest 
Megyei Önkormányzat feladata. 
Együtt keressük az uszoda újra 
indításának lehetőségét.
A Liget utcai lakók kérését az ön
kormányzat teljesítette, azonban 
egy kérelmező kivételével az ön
kormányzati döntésre nem vála
szoltak. Ismételt beadványukat a 
testület újratárgyalta, és az egyez
ség az volt, hogy a rendezési terv 
készítése során kérésük egyezte
tésre kerül. Nem felel meg tehát a 
ténynek, hogy az önkormányzat ru
galmatlansága indokolatlan hát
rányt eredményezett aszódi embe
reknek.
A buszfelajánlás megtörténtével 
műszaki szakértői véleményt kér
tünk, mely megalapozhatta volna a 
jármű gazdaságos átvételét. Aszak- 
értői vélemény kézhezvétele előtt 
vonta vissza felajánlását az ajándé
kozó.

SBIGÜ Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
érvényes engedéllyel 

megnyitottuk 
aszódi irodánkat

TEMETKEZÉS
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

SZIGÜ Rt. Aszódi iroda 
2170 Aszód, Kossuth L. U. 82.

Helyi képviselőnk:
Lukács Barnabásné

Telefon: 28 400-080; 06 30 380-8193 
Ügyeleti telefon: 06 30 3318-822

Nyitva tartás: 8-16 óráig 
Ügyelet: éjjel-nappal

Elnézést kérek azoktól az olva
sóktól, akik a fenti döntésekről is
mételten olvasnak, hiszen az ön
kormányzati hírek után érdeklődő 
olvasók ezekről tudomást szerez
hetnek a folyamatosan megjelenő 
helyi sajtóból, valamint a testületi 
jegyzőkönyvekből, melyek a könyv
tárban olvashatók a testületi ülést 
követő minimum 15 napon belül. 
A képviselő-testület döntései során 
igyekszik a városnak legelőnyö
sebb, legjobb döntéseket meghoz
ni. Érvek, ellenérvek természete
sen összeütközhetnek, hiszen ez 
szolgálja azt, hogy a város alap
ellátása, biztonságos működtetése 
és továbbfejlődése biztosított le
gyen.
Ezen felül egy személyes megjegy
zést fűzök a képviselő úr feljegyzé
seihez. Nekem nem kifejezetten hi
teles a sok „panasz" hirtelen azt kö
vetően, hogy a képviselő úr kisja
vítási munkákhoz adott kivitelezői 
ajánlatát nem támogatta a Közbe
szerzési Bizottság.

Bagyin József
polgármester
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Tűzgyújtás pénteken... 
És ha esik július 25-én ?

Füstölgés más értelemben is...
Az Aszódi Tükör júliusi számában 

választott képviselőnk lakossági se
gítséget kért annak felderítéséhez, 
hogy az esténkénti elviselhetetlen 
égett gumi vagy műanyag bűz hon
nan eredhet.

Némi elégtétel számomra, bár 
gyenge vigasz, hogy a közelmúlt 
széljárásainak köszönhetően - most 
már mások is érzik a "szagot", amit 
a Pesti utcában lakók már évek óta 
kénytelenek elviselni. (Bár nem kér
tem az utcabeliek felhatalmazását, 
de ismerve sokuk véleményét, bá
torkodom a nevükben is szólni.)
Korábbi időkben esténként a fris

sen sülő kenyér étvágygerjesztő il
lata terjengett az utcánkban, míg ké
sőbb olyan iparág települt az élel
miszergyártó egység mellé, amely 
egészen más szagokat áraszt ma
gából. Kenyérsütés kontra gumisü
tés!
Annak idején senki sem volt kí

váncsi a környéken élő polgárok vé
leményére a telepítéssel kapcso
latban. Tudom, hogy ez a pár sor 
semmit sem fog változtatni a hely
zeten, mert bár közhely, mégis igaz, 
hogy ahol a pénz ott a hatalom.
Az üzem fejlesztése során több al
kalommal olvashattunk a városi lap 
hasábjain felmagasztaló interjúkat 
az itt folyó tevékenységről, tervek
ről, a több száz embernek kenyeret 
biztosító munkalehetőségről. Saj
nos kimaradt belőlük néhány dolog: 
a "FÜSTÖLGÉS", a non stop három 
műszakban üzemelés, melynek 
egymagában is van egy monoton 
alapzaja. Ehhez párosulnak az éj
szakánként le- és fellavírozó targon
cák csörömpölései, műszakváltás 
alkalmával a több tucat személy
gépkocsi túráztatása, berregése ri
csajai, kiabálásokkal vegyítve, mely 
zajok az éjszakai csendben hatvá- 
nyozódnak. A többnyire éjszaka ér
kező kamionok eget rázó dübörgé
se, amíg betolat a számára szűkre 
szabott kapun, olykor kidöntve a 
téglakerítést is. Lakóövezetbe ékelt 
időzített bomba! Lásd: 2002. de
cember 5-i tűzesetet, ami tragiku- 
sabban is végződhetett volna.
A 3-as főút átmenő forgalma már 
csak ráadás. Szóbeszéd, hogy tes
tületi ülésen hangzott el, hogy a la
kosság már nem is panaszkodik a 
nagy autóforgalomra, megszokták. 
Hát nem szoktuk meg!?!

Mivel panaszkodni támadt ked
vem, hadd "füstölögjek" most más
ról is. Városunk azon csücskéről 
van szó, mely az élelmiszer áru

háztól az üzemanyagtöltő állomá
sig terjed. Cca. 180 lépés távolság, 
melyet ha valaki vékonytalpú szan
dálban tesz meg, két napig égni fog 
a talpa az 50 évvel ezelőtt épült, ce
mentet alig látott, a közelmúltban 
legalább négy alkalommal (gázve
zeték, csatornázás, vízvezeték, te
lefon stb. miatt) felbontott, hepehu
pás nyaktörő járdától. Olyan gondo
lata támad az embernek, hogy ez az 
utcaszakasz mostohatestvére a 
többi utcácskának, közöcskének, 
ahol már aszfaltos a járda, noha a 
Pesti út főútvonal, a Kossuth L. út 
folytatása.
Az üzemanyagtöltő állomás hab a 
tortán. Ugyancsak lakóházak közé 
ékelt veszélyes üzem, a hozzáve
zető leálló sávval minimálisra szű
kítve az úttest és a lakóházak közötti 
teret.Üzemanyag szállítás esetén 
az állítólagos zártrendszerű áttöl
téskor a kertekben oly tömény a 
benzinszag, hogy nem szívesen 
gyújtanék ilyenkor cigarettára.
Nem dicsekvés, nem is gúnyoló

dás, hogy az utcánkban három éve 
élelmiszer áruház nyílt. Örültünk ne
ki, hiszen közel van, ahol az alap
vető élelmiszereket olcsóbban lehet 
megvásárolni, mint máshol. De sze
metünk is van jócskán azóta: árok
parton, útszélen, járdán, előkertek- 
ben. Nem irigylésre méltó, hogy a 
Pesti utcában hetente kétszer jár a 
kukásautó.
Az áruház épülete, parkolója, a fü
vesített rész városiassá teszi váro
sunkat. De mi van az épület mö
gött? Nádas! Ki tudja, kinek a tulaj
dona, amely köztéri illemhellyé 
avanzsált. Szerencsétlen messziről 
jött vásárló hová menjen, ha éppen 
akkor tör ráaszükség.
Sorolhatnám még az elhagyott om
ladozó házakat, telkeket, melyek 
udvarát, kertjeit embermagasságot 
meghaladó gaz verte fel, parlag
fűvel vegyítve. Ugyanez jellemzi a 
még meg sem született “ipari park” 
területét is. S ha jön a nyugati szél a 
Galga völgyében Iklad és Domony 
felől, nemcsak az égett gumi vagy 
bakelit szagát viszi szerteszét, 
hanem a pollent is.
Tehát itt a “faluvégen” a nyári hőség
ben nemcsak a “füstölgés “ miatt 
nem lehet ablakot nyitni.
Amit leírtam, nem csupán panasz, 
hanem puszta tények, amelyek 
mind-mind alkalmasak a környeze
tünkre és a polgárok egészségére.

Név és cím a szerkesztőségben 

Az önkormányzatiság lényege, 
hogy minden állampolgárt egyen
ként illetnek meg a jogok, s hogy 
minden állampolgárra egyaránt 
vonatkoznak a kötelezettségek is. 
Ebből az elvből következik az is, 
hogy az önkormányzati testületek 
bármilyen kérdésben alkothatnak 
rendeletet, hozhatnak határoza
tot, fogalmazhatnak meg utasítást 
a település polgáraira vonatko
zóan, amely magasabb jogsza
bállyal nem ellentétes.

Minden bizonnyal ennek szelle
mében alkotta meg Aszód Város 
Önkormányzati Képviselő-tes- 
tülete is a 6/2003. (IV.1.) számú, A 
helyi környezet védelméről, a köz
területek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról szóló 
rendeletét. (A továbbiakban: 
Rendelet.)

A Rendelet IV. Fejezete Az avar és 
kerti hulladékok nyílttéri égetése 
címet viseli. A 18.§ (1) bekezdése 
így szól: „Az avart és kerti hul
ladékot csak jól kialakított tűzra- 
kóhelyen és telken szabad égetni 
minden péntek 16:00-19:00-ig 
úgy, hogy az az emberi egészsé
get és a környezetet ne károsítsa, 
és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.”

Magáról a fejezetcímről csak any- 
nyit, hogy nem magyartanár volt, 
aki fogalmazta. Ugyanis így lenne 
helyes: Az avar és a kerti hulla
dékok nyílttéri égetése. Tudom, 
hogy nyelvhelyességi javításom 
kötekedésnek tűnik, hiszen való
jában senki sem gondol arra a 
Rendelet olvasása közben, hogy 
avarkori hulladékok égetéséről 
lenne szó, nyelvtanilag viszont 
csak a névelő betoldásával válik 
helyessé a cím.

Igazából azonban nem is ez gon
dolkodtatott el, hanem az első be
kezdés. Nem tudom, mennyire 
gondolta komolyan a képviselő
testület, hogy összesen heti egy 
napban, annak is mindössze né
hány órájában határozza meg a 
kerti hulladék és az avar égetését. 

Úgy gondolom, hogy ebben a kér
désben is helye van a szabá
lyozásnak, de nem így. Ugyanis 
az ilyen tevékenységek végzése 
nagyban függ az időjárástól. A 
fentebb említett napon - július 25- 
én - napközben kiadós eső volt, 
ami úgy eláztatott mindent, hogy 
utána teljesen illuzórikus dolog 
lett volna bármiféle égetéssel fog
lalkozni, s így volt ez egy héttel ké
sőbb is - amikor egyébként nem 
értem volna rá kerti hulladék 
égetésével foglalkozni, mert sittet 
talicskáztam a ház előtt álló kon
ténerbe -: szorgalmasan szemer
kélt az égi áldás. Néhány héttel 
korábban, egy ugyancsak pénteki 
napon akkora szél volt, hogy tűz
rakás esetén talán még Hatvan 
széle is leégett volna, ha a Ren
delethez tartom magam.

Nem tudom , hogy az aszódi 
képviselő-testületnek milyen kap
csolata van az égiekkel, de na
gyon magabiztosan döntöttek 
olyan dologban, amelynek a fel
tételei nem tőlük függnek. Igazság 
szerint ebben az esetben gondol
hatnék arra, hogy áprilisi tréfáról 
van szó, hiszen április 1-jén fo
gadták el a Rendeletet, sőt még 
ezen a napon ki is hirdették.

Alapvető pedagógiai elv, hogy 
olyan feladatot ne adjunk a tanu
lóknak, amelynek az elkészítését 
nem tudjuk ellenőrizni. Ennek 
mintájára talán az is elvárható len
ne, hogy olyan rendeletet ne hoz
zon az önkormányzat, amelynek a 
feltételeit nem tudja biztosítani.

A Rendelet megnevezett részére 
vonatkozólag pedig csak annyi 
megjegyzésem van, hogy erre a 
helyzetre szokták mondani a 
jogászok, hogy jogszerű, de 
nem életszerű.

Honig Antal
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Aszód Város Képviselő-testületének 
4/2003. (11.12.) Önkormányzati rendelete

Aszód Város 2003. évi önkormányzati költségvetéséről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Aszód Város Képviselő-testülete az Ön
kormányzat a többször módosított Szerve
zeti és Működési Szabályzat 7/1999. 
(IV14.) sz. rendelete, valamint a Magyar 
Köztársaság 2003.évi költségvetéséről 
szóló 2002. évi LXII. tv. és az államház
tartás működési rendjéről szóló, többször 
módosított 217/1998. (XII.30.) Sz. Korm. 
rendelet 29. §.(1) bek. alapján, az alábbiak 
szerint fogadja el a Pénzügyi-Gazdasági 
Bizottság véleményezése után, Aszód Város 
2003.évi pénzügyi tervét.

I. rész

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-tes
tületre, a Képviselő-testület bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra, a Ruszin Kisebb
ségi Önkormányzatra és az önkormányzat 
intézményeire teljed ki.

2. §. (1) Az államháztartási törvény 67.§. 
(3) bek. alapján a Képviselő-testület a cím
rendet (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg, 
amelyet az 1. sz. melléklet* felsorolása tar
talmaz.

(2) Címet alkotnak külön-külön az önál
lóan gazdálkodó költségvetési szervként 
működő intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal

(3) A Polgármesteri Hivatal költségveté
sében alcímet alkotnak az egyes tevékeny
ségek, szakfeladatok.

(4) A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
költségvetésében alcímet alkotnak a részben 
önálló költségvetési intézmények, továbbá a 
Szervezet által ellátott tevékenységek fela
datok szerinti bontásban.

3. §. (1) Az önkormányzati költségvetést 
kiemelt előirányzatok szerint kell megbon
tani.

(2) Aszód Város Képviselő-testülete a 
következő költségvetési előirányzat csopor
tokat, kiemelt előirányzatokat határozza 
meg.

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat neve:
a. ) Működési költségvetés
Személyi j uttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz (szociálpolitikai jutt.)

b. ) Felhalmozási költségvetés
Beruházások,
Felújítások,
Egyéb felhalm.célú kiadás,támogatás

c. ) Tartalék
Céltartalék

Aszód Város Képviselő-testülete 
a következő kiemelt bevételi 

előirányzatokat határozza meg:

I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 
bevételek

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támo
gatása

1.1. Normatív támogatások
1.2. Központosított előirányzatok
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkor

mányzatok bérkiadásaihoz
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tá

mogatása
1.5. Normatív kötött felhasználású támo

gatások

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási 
és tőkebevételei

3. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
értékpapírok értékesítésének, 

kibocsátásának bevétele

VI. Hitelek

1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibo

csátás

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybe
vétele

2. Előző évi vállalkozási eredmény igény
bevétele

4. §. A Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények együttes 2003. 
évi költségvetését

1.134.665 e Ft bevétellel és kiadással, 
ezen belül a működési kiadást:

966.862 eFt-tal, ebből
495.391 e Ft személyi juttatás,
168.396 e Ftmunkaadókat terhelöjárulékok
248.831 e Ft dologi kiadás
54.244 e Ft átadott pénzeszköz szociálpoli

tikaijuttatások
kiadással állapítja meg.

1.6. Fejlesztési célú támogatások Tartalék képzésére nincs lehetőség.

*A rendelet teljes, mellékletekkel kiegészített szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban
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a felhalmozási kiadást: 167.803 e Ft-tal, 
ebből
119.941 e Ft a beruházások összege,
38.535 e Fta felújítások összege,
9.327 e Ft a felhalmozásra átadott pénz
eszközök

kiadással állapítja meg.

A 2003. évi költségvetés bevételét 
1.134.665 e Ft főösszeggel, az alábbiak sze
rint:

I. Működési bevételek: 397.651.000

1. Intézményi működési bevételek
116.393.000

2. Önkormányzatok sajátos működési be
vételei 281.258.000

2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók 58.640.000
2.3. Átengedettközp. Adók 222.618.000
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 
Bevételek

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési tá
mogatása 268.808.000

1.1. Normatív támogatások 225.923.000
1.2. Közp. előirányzatok 680.000
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkor

mányzatok bérkiadásaihoz 2.240.000
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tá

mogatása
1.5. Normatív kötött felhasználású támo

gatások 39.965.000
1.6. Fejlesztési célú támogatások -

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
79.236.000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási
és tőkebevételei 76.836.000

3. Pénzügyi befektetések bev. 2.400.000

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
161.182.000

1 .Működési célú pénzeszköz átvétel 
161.182.000

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 
152.721.000

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
értékpapírok kibocsátásának bevétele

VI. Hitelek 110.642.000

1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
110.642.000

2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibo
csátás

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
117.146.000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
103.676.000

Előző évi vállalkozási eredmény igénybe
vétele 13.470.000

Működési és felhalmozási 
bevételi mérleg

Működési bevételek összege
966.862.000

melyből állami támogatás összege
315.214.000

ebből felhalmozási SZJA -3.676.000
SZJA 121.907.000
Normatív kötött felhaszn. 39.965.000
Központosított bevétel 680.000
Kieg.tám.bérkiadáshoz 2.240.000
Helyi adóbevétel 66.140.000
Intézményi bevételek 116.393.000

Átvett pénzeszközök 8.461.000
OEP-től átv. Pée. 152.721.000
Működési pénzmaradvány 35.755.000
Működési hitel 110.642.000

Felhalmozási bevételek összege 
167.803.000

melyből SZJA felhalmozási része 
3.676.000

Kommunális adó 3.500.000
Lakásértékesítés bevétele 24.100.000
Építési telek értékesítése 55.136.000
Felhalm. Pénzmaradvány 81.391.000

5.§.  A 4.§-ban megállapított bevételi fő
összeg forrásonkénti megbontását a 3. sz. 

melléklet tartalmazza.
6. §. A 4.§-ban megállapított bevételeket 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és 
címenként, a 6.sz. melléklet tartalmazza.

7. §. (1) A 4.§-ban megállapított bevételi 
főösszegből 110 642 e Ft működési hiány, 
finanszírozásának ellentételezésére megje
lölt működési hitel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti 
működési forráshiány rendezésére, mint ön
hibájukon kívül hátrányos helyzetű forráshi
ányos önkormányzat kiegészítő támogatását 
a 2003. évi LXII. tv. 6. sz. melléklet alapján 
kérelmet nyújtson be.

(3) A2002. LXII. tv. 6. sz. melléklete alap
ján az Önkormányzat a 2003. évi kiegészítő 
állami támogatás terhére - utólagos elszá
molási kötelezettség mellett- finanszírozási 
előleget igényeljen meg.

(4) A nagy összegű forráshiány kezelésére 
intézkedési tervet dolgozzon ki és fogadjon 
el az Önkormányzat.

Az önkormányzat kiadásai

8. §. A 4.§-ban megállapított kiadási fő
összeg kiemelt előirányzatok szerinti meg
bontását a 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

9. §. A Képviselő-testület a 2003. évi költ
ségvetési kiadásait önállóan gazdálkodó 
szervek és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. A Képviselő-testület az önkormány
zat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. 
sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja 
meg.

11. §. A Képviselő-testület az Önkor
mányzat hároméves gördülő tervét a 9. sz. 
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12. §. A Képviselő-testület az Önkor
mányzat társadalom és szociálpolitikai jut
tatásait a 10. sz. mellékletben foglaltak sze
rint fogadja el.

13. §. A Képviselő-testület az Önkor
mányzat az év várható bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesüléséről előirányzat
felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet
ben fogadja el.

14. §. A Képviselő-testület a Ruszin Ki
sebbségi Önkormányzat 2003. évi költség
vetési előirányzatát a 12. sz. mellékletben 
fogadja el.
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Tartalékok

15.§.  Az Önkormányzatnak tartalékkép
zési lehetősége nincs.

Több éves kihatással járó 
feladatok

ló.§. A Képviselő-testület a több éves ki
hatással járó beruházási feladatok előirány
zatait éves bontásban a 8. sz. melléklet sze
rint fogadja el.

III. rész

A 2003.évi költségvetés 
végrehajtásának szabályai

Előirányzat-módosítási hatáskörök

17 §. A2003. év eleji átmeneti időszakban 
a gazdálkodás a 246/2002. (XII. 11.) ÖKT. 
sz. határozattal jóváhagyott 2003. évi költ
ségvetési koncepció alapján történik.

18 §. Az intézményfinanszírozás a sze
mélyi kiadások és járulékaik esetében ha
vonta, az egyéb dologi kiadások esetében - a 
forráshiányt is figyelembevéve - a havi kia
dások ütemezésével, a saját bevételeinek fi
gyelembevételével történik.

19§. Az Államháztartási törvény 78.§. (1) 
bek. alapján az állampolgárok élet- és va
gyonbiztonságát veszélyeztető elemi csa
pás, illetőleg következményeinek elhárítása 
érdekében (veszélyhelyzetben) a polgár
mester a helyi önkormányzat költségvetése 
körében átmeneti - e törvény rendelkezése
itől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a 
képviselő-testület legközelebbi ülésén be 
kell számolnia.

Fenti törvény 78. §. (2) bek. alapján az (1) 
bekezdésben meghatározott jogkörben a 
polgármester az előirányzatok között átcso
portosítást hajthat végre egyes kiadási elő
irányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kia
dásokat is teljesíthet.

20. §. Az önkormányzat 2003. évi kom
munális adó bevételéből a temető felújítás 
befejezését és kolumbárium megépítését, 
valamint a ravatalozó melletti parkosítást, 
fásítást finanszírozza.

21. §. Az évközben engedélyezett közpon
ti pótelőirányzatok felosztásáról a Képvise
lő-testület dönt, amennyiben érdemi döntést 
igényel.

22. §. A Képviselő-testület az önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó önkormányza
ti költségvetési intézmények közötti elői
rányzat átcsoportosítás jogát magának tartja 
fenn.

23. §. A polgármester előteijesztésére a 
Képviselő-testület a központi pótelőirány
zatok és a saját hatáskörben végrehajtott és 
bejelentett előirányzat-módosítások alapján 
a költségvetési rendeletét szükség szerint 
módosítj a figyelemmel a következőkre:

a) első negyedévben a pénzmaradvány fel
osztása
b) második negyedévben a féléves beszá
moló időpontját megelőzően jún. 30-ig
c) a háromnegyedéves beszámoló készíté
sét megelőzően a szept. 30-ig
d) az éves beszámoló készítését megelőző
en december 31-i állapotnak megfelelően 
december és a következő év január hónap
jában.

IV. rész

Vegyes, átmeneti 
rendelkezések

24. §. (1) A Képviselő-testület a 2003.évi 
pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban 
a következő feladatokat határozza meg:

2003. évben is elsődleges feladat a telepü
lés alapellátásának biztosítása.

(2) Az intézmények vezetői az éves költ
ségvetésük keretén belül kötelesek gazdál
kodni.

Videofilmkészítés

[ 5Ü-525
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

(3) Figyelembe véve a működési hiány 
magas összegét, s a tartalék hiányát, a műkö
dőképesség megőrzése érdekében a kifize
téseket ütemezni kell!

V. rész

Záró rendelkezések

25.§.  (1) E rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. 
január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.

Aszód, 2003. február 5.

Bagyin József Kissné Kulybus Gizella 
polgármester jegyző

Aszód Város Önkormányzata 
költségvetési rendeletének 

melléklete

A kommunális adóból befolyó 3,5 mil
lió Ft terhére az alábbi feladatok megva
lósítása történik:

A ravatalozó épület felújításának befe
jezése, a ravatalozó épület előtti parkoló 
kiépítése.

Munka nettó értéke: 2.800 e Ft
ÁFA25%700 e Ft
Összesen: 3.500 e Ft

mailto:rhplusz@rhpluszvideo.hu
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Aszód Város 2003. évi önkormányzati költségvetésének mérlege
Megnevezés Előirányzat (ezer Ft-ban)

Hivatal GAMESZ Rendelő Összesen:
Rendszeres személyi juttatás 63.436 276.960 82.090 422.486
Nem rendszeres személyi juttatás 14.405 35.091 11.474 60.970
Külső személyi juttatások 8.410 3.043 482 11.935
Személyi juttatások összesen: 86.251 315.094 94.046 495.391
Társadalombiztosítási járulék 27.892 108.593 31.911 168.396
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások 4.782 51.205 23.992 79.979
Szakmai tevékenységgel összefüggő spec. kiadás 35.087 69.247 12.194 116.528
Jóléti, sport, kulturális kiadások 20.122 32.202 52.324
Dologi kiadások 59.991 152.654 36.186 248.831
Ellátottak pénzbeni juttatásai 1694 1694
Működési pe. (finanszírozás) 0
Működési pe. átadás államh. kívülre 3.624 3.624
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 48.926 48.926
Működ.célú pe. átad. 0
Egyéb kiadások összesen: 52.550 1 694 54.244
Működési kiadások összesen: 226.684 578.035 162.143 966.832
Felújítás 38.535 38.535
Intézményi beruházási kiadások 118.235 1706 119.941
Felhalm.pe.átadás államh.belülre 0
Felhalm. pe. államh. kívül 2.750 2.750
Lakásép. szoc. támogatás 6.577 6.577
Felhalmozási kiadások 166.097 1706 167.803
Kiadások mindösszesen: 392.781 579.741 162.143 1.134.665
Intézményi működési bevételek 3.687 109.774 2.932 116.393
Gépjárműadó 11.000 11.000
Helyi adók -iparűzési adó 55.140 55.140
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA 207.942 207.942
Működési célú pénze, átvétel a TB alapoktól 0
Működési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. 6.601 6.601
Egyéb műk. célú pe.átvétel az államháztartáson belül 1860 1860
TB támogatás 152.721 152.721
Műk. célra átvett pe. államházt. kívülről 0
Állami támogatás és hozzájárulás 266.568 266.568
Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 2.240 2.240
Finanszírozás 456.497 456.497
Műk. célú hitel bevétel 110.642 110.642
Működési pénzmaradvány 17.501 11.764 6.490 35.755
Működési bevételek összesen: 683.181 578.035 162.143 1.423.359
Felhalm.célú bev. 55.136 55.136
Felhalmozásra átvett pénzeszk. 0
Kommunális adó bev. 3.500 3.500
SZJA felhalm.bev.lakásép.tám. 3.676 3.676
Lak. ép. szoc. támogatás visszat. 2.400 2.400
Önkormányzati lakások értékesítése 21.700 21.700
ÁFA visszatérülés 0
Felhalmozási pénzmaradvány 79.685 1706 167.803
Felhalmozási bevételek összesen 166.097 1706 167.803
Bevételek összesen: 849.278 579.741 162.143 1.591.162
Finanszírozás -456.497 456.497
Bevételek mindösszesen: 849.278 123.244 162.143 1.134.665
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Aszód Fesztivál 2003

Ezen is túl vagyunk- sóhajtottak 
föl többen augusztus 20-a esté
jén, a tűzijáték után. Talán a meg
könnyebbülés sóhaja volt vagy 
éppen annak okán szakadt fel, 
hogy megint elszállt a nyár... Ki 
tudja. Mint ahogy azt sem lehet 
megtippelni, hány embernek tet
szett, hány embernek volt közöm
bös, netalán ellenszenves a ren
dezvény. Nem vagyunk egyfor
mák. Mindenestre az ilyenkor fon
tos “kellékek”, a vurstli, a szép lá
nyok, a sör, a különféle műsorok, 
az egybegyűlt társaságok csábít
gatták a szórakozni vágyókat. 
Legfeljebb az volt üröm az öröm
ben, hogy két mulatozás között el 
kellett menni dolgozni.

Az idei Fesztivál a szokások 
programokon túl hozott néhány új
donságot. Ilyen volt például az au
tóverseny, amely ugyan nem volt 
szerves része a programsorozat
nak, a verseny rendezői csupán 

helyet kértek a területből, illetve 
azt, hogy a díjkiosztó a kisebbik 
színpadon történhessen. Apropó, 
kisebbik színpad. Ennek beállí
tását főleg a fiatalok díjazták, mi
vel az esténként itt tartott diszkó 
maximálisan kiszolgálta az igé
nyeiket.
Az autóversenyt kedvelők persze 
örültek a szokatlan színfoltnak, a 
környéken lakók és a közlekedők 
már nem annyira. Elvégre nem túl 
örvendetes vasárnap hajnali hét
kor motortúráztatásra ébredni. A 
közlekedők pedig azt remélték, a 
versenyzők nem felejtik el, maga 
a verseny csak Szirákon kezdődik 
és Ácsán ér véget, nem pedig 
Aszódlakott területén belül. Igaz, 
a visszaérkező Ladák és egyéb 
matuzsálemek egy részének már 
csak hangja volt, lóereje annál ke
vesebb, de attól még ráhozták a 
frászt a gyanútlan nézelődőre.
Pozitív változásként értékelhető, 

hogy a vendéglátó-ipari egységek 
a korábbiaknál sokkal kulturál
tabb ülőhelyeket biztosítottak az 
enni-inni szándékozóknak. Újak 
voltak a söröspadok, és számos 
helyen a műanyag kerti székek is. 
Persze nemcsak az újdonságot 
szabad észrevenni, hanem azt is, 
ami már régóta olajozottan mű
ködik, s csak azt vesszük észre, 
ha baki csúszik be. Nos idén is 
zökkenőmentes volt a parkolás, a 
fesztiválra érkező, illetve távozó 
autósok irányítása, köszönhetően 
a polgárőröknek és a szolgálat
ban lévő rendőröknek. Állítólag 
balhé sem igen volt.
Kevesen látják a kelő nap fénye

inél, mekkora szeméthalmaz vár 
a Fesztivál egy napja után a GA- 
MESZ dolgozóira. így volt ez most 
is, de a délelőtti napsugarak már 
újra tiszta placcot pásztázhattak.
Az aszály is heroikus küzdelem

re késztette a rendezőket. A porral 

azonban ilyen időjárás mellett le
hetetlen volt felvenni a versenyt. 
Hiába jelent meg bizonyos idő-kö
zönként a honvédség locsolóau
tóvá avanzsált tűzoltófecsken
dője, húsz perc múlva már olyan 
volt a talaj, mintha nem is látott 
volna vizet.
Végül a műsorról. No, nem a fel
lépő szereplők listájáról akarok ír
ni, hanem •arról, hogy mennyire 
simán ment minden. Az elmúlt 
évekhez képest jóval kevesebb 
volt a csúszás, még az élő koncer- 
tes estéken sem okozott gondot 
az átszerelés. A művészek időre 
érkeztek, és szigorúan betartották 
a megjelölt időtartamot.
A fesztivál előkészítésében, lebo
nyolításában rengetegen dolgoz
tak, olyanok is, akiket most nem 
említettünk. Valamennyiüket 
megilleti az az egyszerű szó, 
hogy: Köszönjük!

Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Életrevaló a Szigeten
“Anyagozás” helyett agyagozás

Ki az „életrevaló"? Aki ÉL. Min
denki, aki körülöttünk él, gondol
kodik, szeret, küszködik. Minden
ki, akinek jól megy sora, és mind
azok, akiknek nehezebb sors ju
tott, akik szociálisan hátrányos 
helyzetben élnek. Akik valamiért 
már az alkohol, a szenvedélyek, 
vagy a kábítószer fogságába ke
rültek. Volt néhány ember 1999- 
ben, akik úgy gondolták, hogy 
mindenki „életrevaló”, s nem 
mondhatunk le a bajban lévőkről 
még e farkastörvények diktálta 
korban sem. Ök alapították meg 
az Életrevaló Egyesületet, erede
tileg Érden, ahonnan 2003 január
jában Aszódra települtünk át.
A Civil Rádióban (FM 98 MHz) 

1999-2000-ben két rovatot indí
tottunk, ami azóta is hallható. Az 
egyik egy keresztény műsor, Hét
pecsét a címe és kéthetente 
sugározzuk szombat este 22-23 
óra között. A másik rovat a Szo- 
ciopanoráma, szociálpolitikai ro
vat, ami az ellátottakat, a rászo
rulókat, az új intézményeket, a ci
vil szervezetek szociális kez
deményezéseit mutatja be pén
teki napokon havi egy órás 
műsoridőben. Mindkét műsorban 
nagyon sokat foglalkoztunk a 
drogproblémával is. Bemutattunk 
riportokat olyan fiatalokkal, akik
nek sikerült a kemény drogokról 
leszoknia és visszatérnie az 
életbe. Megszólaltak a szülök, 
akik végigélték gyermekük pokol
járását, ami az egész családra 
kihatott. Az addiktológus szakor
vos, a rehabilitációs intézmény 
munkatársai, a pszichológus, sőt, 
a rendőrség álláspontját is 
hallhattuk.
Idén szeptembertől egy éven 
keresztül havi egy alkalommal 
egyórás időtartamban a BRFK 
Bűnmegelőzési Osztályának 
munkáját szándékozunk bemutat
ni a Szociopanorámában. Szó 
lesz a rendőrség D.A.D.A prog
ramjáról, amit még mindig .túl ke
vesen ismernek, noha az isko
láknak jó volna, ha a drogmegelő
zésben segítséget kapnának Jól 
felkészített szakemberektől. De a 
vagyonvédelem is hasonlóan 

nagy érdeklődésre tarthat szá
mot, pl.: gépjárművek, vagy az 
épületek védelme milyen eszkö
zökkel biztosítható, ez mindany- 
nyiunkat érint. És ez csak két 
téma a tizenkettőből!
Létrejöttét követően az Életrevaló 
Egyesület felmérte adottságait és 
a társadalom oldaláról megfo
galmazódó szükségleteket, és 
úgy döntött, hogy a továbbiakban 
főként a kábítószer-fogyasztás 
elsődleges megelőzésével foglal
kozik. A pedagógusok drogpre
venciós képzését az erre hivatott 
intézmények már megkezdték. Mi 
viszont azt a hiányt felismerve, 
hogy a pedagógus, ha vissza
ment az iskolába, nem igazán volt 
mivel színesíteni a prevenciós 
foglalkozást, elhatároztuk, hogy 
ennek a hiánynak az enyhítésére 
készítünk olyan oktatási segéd
anyagot, amit a tanár bármikor 
leemelhet a polcról, tetszés 
szerint válogathat benne, és al
kalmazhatja a neki tetsző és a té
mához illő hanganyagot.
Gondolták, hogy él olyan fiatal 

lány köztünk, aki két évet ült 
börtönben egy apró szívesség 
miatt? Hát igen, a szerelem! Ha a 
kedves kér arra, hogy egy kis 
csomagot őrizzünk meg neki egy 
kis ideig, tudna valaki nemet 
mondani? Mit keres a lakásban 
néhány órán belül az Interpol? 
Megmondom, heroint. Miért csak 
két év lett belőle és nem tíz? Ez 
köszönhető a szerencsének, ta
lán egy empatikus bírónőnek, aki 
megértette, a lány nem tudott a 
csomag tartalmáról semmit. Ez és 
más történetek találhatók a drog
prevenciós CD-sorozaton, amit 
az általános iskola 7-8,-os, a 
gimnáziumok és a szakiskolák 
osztályfőnökeinek készítettünk. 
Az iskolákban, ha erre részükről 
igény mutatkozik volt drogosok
kal szervezünk beszélgetéseket, 
ahol a tanulók bátran feltehetik a 
kérdéseiket a velük szinte egy
korú, vagy csak néhány évvel idő
sebb fiataloknak, és ők hitelesen 
tudnak beszélni arról, mi is történt 
velük, milyen volt a drog, és aztán 
az attól való megszabadulás kín

jai. (Erről bővebben honlapunkon 
olvashatnak a www.eletreva- 
lo.ngo.hu címen.)
A legjobban kedvelt programunk 
a Sziget Fesztivál. 2001-ben vol
tunk először kint a rendezvényen, 
és azóta minden évben ott va
gyunk. Az idén is volt egy sátrunk 
a Civil Városrészben. Mellettünk 
az ombudsmanok, az Oktatási Mi
nisztérium, a Fix és a Civil Rádió, 
a másik oldalon Magyar Bridzs 
Szövetség, III. szociális és ke
resztény szervezetek sátrai álltak. 
Látható, az idei Civil Szigeten 
igazán színes volt a paletta.
Kérdezheti az olvasó, hogy mit 

keres egy drogfogyasztás mege
lőzésével foglalkozó szervezet a 
közép-európai fesztiválok között 
is jelentős rendezvénynek számí- 
tóSzigeten? Ha belegondolunk, 
hogy a fiatalok szórakozási és 
szabadidő eltöltési szokásaihoz 

Csendélet az Életrevaló standján Fotó: Rácz Balázs
sajnos igen gyakran kapcsolódik 
drogfogyasztás, akkor nem is kell 
más érvet felhoznom. Kint a Szi
geten is volt olyan esemény, hogy 
a sátrunkban kívánta volna a fiatal 
elszívni az aktuális füves cigijét, 
amit gondosan meg is sodort, 
mert ennek szertartása van. Az 
igazi megelőzés itt kezdődik. 
Hajnalig tartó beszélgetés lett 
belőle, a munkatársakkal, ami né
hány órás alvás után folytatódott 
másnap is. Ez a fiatal nem dro
gozott aznap és jól érezte magát 
nélküle is. Mivel váltunk el ettől a 
fiútól? Megbeszéltük, hogy ha egy 
éven keresztül semmilyen drogot 
nem használ, jövőre ott lehet a 
Szigeten a munkatársaink között. 
A sátrunk fő programja a „Drog
mentes függőhét” volt. Ennek ke- 

relében 239 fiatal töltötte ki egye
sületünk drogtotóját, 234-en pedig 
a veszélyeztetettségmérö tesz
tünket. A teszt kitöltői azonnal 
megkapták a szöveges értékelést 
is, melyből kiderült számukra, 
hogy a veszélyeztetett, avagy a 
nem veszélyeztetett kategóriába 
tartoztak-e az illegális kábítószer 
fogyasztás szempontjából. Közü
lük sorsoltuk ki naponta azt a 
valakit, aki bungeejumping ugrást 
nyert. (Ez elég drága mulatság 
egyébként, így tényleg komoly 
tétnek számított.) Természetesen 
nem volt kötelező benevezni a 
sorsolásba, a teszt és totó kitölt
hető volt az esetleges ugrás válla
lása nélkül is.
Az öt nyertes az ugráson túl 
kapott egy oklevelet is, ami arra 
emlékezteti őket, hogy az ug
rással együtt azt is vállalták, egy 
éven keresztül nem fogyasztanak 

káb ítészért.
Miért pont a bungee jumping? 

Gumikötéllel 50 méter magasból, 
egy daru kosarából kiugrani?! 
Mert rendkívüli élmény! A fiatalok 
kedvelik a nem mindennapi erő
próbákat, az adrenalinszint-eme- 
lés élményét. De jelképesen is ér
telmezhető: a droghasználat he
lyetti alternatívát felkínálva győz
zük meg a fiatalokat arról, hogy 
van olyan lehetőség is, ami sokkal 
többet tud nyújtani számukra a 
drognál. (Nemcsak a bungee 
jumping, bármely más sport is.) 
Ugrás a semmibe egy drogos 
életből egy nem kábítószeres 
világba való ugráshoz elszánt
ságra, bátorságra és akaraterőre 
van szükség.

(Folytatás a 17. oldalon)

lo.ngo.hu
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Luk a falon
Igyekezett úgy kifúrni a lukat, 

hogy a másik oldalról ne lehessen 
észrevenni. Maga felől a luk átmé
rője szinte tenyérnyi volt, míg a 
másik oldalon,ha minden sike
rül,csak pár milliméter lesz.

Nem volt nehéz munka,mert a 
vert vályogfal nem fejtett ki nagy 
ellenállást, de hat évének minden 
szaktudására szükség volt,hogy a 
bicskájával szabályos tölcsért

Életrevaló a Szigeten
“Anyagozás” helyett agyagozás

(Folytatás a 16. oldalról)

Ismert tény, hogy a drogfüggés ki
alakulásában a tárgyak birtok
lásának jelentősége a drogos sze
mélyiség életében megnövekszik. 
Gondoljunk bele, amikor már az 
ötvenedik méterig emelkedik a ko
sár és ő ott áll a peremén, két ke
zével kapaszkodva a korlátba, 
amire görcsösen rászorul a keze. 
A lábai szinte odagyökereznek, 
ilyenkor megmozdítani is komoly 
erőfeszítésbe kerül. Kapaszkodik, 
mint a kábítószeres a tárgyaihoz 
Azután megcselekszi az ugrást, 
szimbolikusan is, a tárgyak elen
gedését az új, szermentes élet
hez. A rítus benne van. A rítus által 
kerül drogos állapotba, és egy 
másik által talán kiváltódik. Ezt 
adja a bungee jumping egy kábí
tószer fogyasztónak, a felejthe
tetlen élményt, de hasonlót ta
pasztal az is, aki még nem próbál
ta a drogot, vagy már tudja milyen 
a szer, de nem lett függő. Életre 
szóló pozitív élmény! Leküzdeni 
önmagát, a mélységet, a félelmet, 
bebizonyítani magának és külvi
lágnak, hogy Ö, igen, Ő képes a 
rendkívüli és szokatlan cseleke
detekre. Aki ezt átéli, nincs szük
sége a kábítószerekre.
„Anyagozás helyett agyagozás”, 
ez csak egy volt mindazon prog
ramok közül, mellyel a fiatalokat 
vártuk. Volt nemezélés, csuhébáb 
készítés, szalmafonás, lengöte- 
ke, társasjátékok, ingyenes hen
nafestés, sőt, sakk is, ami idő-igé
nyessége ellenére meglepő mó
don a legnépszerűbb játéknak bi
zonyult. Ezen felül drogmegelő

fúrjon a falba. Némileg lassította a 
haladásban, hogy állandóan fi
gyelnie kellett, nehogy a szülei 
észrevegyék, hogy miben mester
kedik és főleg Joli ne vegye észre, 
aki miatt a nagy munkába bele
fogott.

Joli az albérlőjük lánya volt, 
tizenhét éves nagylány, már majd
nem felnőtt és Pali szemében a 
szépség megtestesítője. A szülei 

zés témakörben két szakember is 
tartott nálunk előadást.
A veszélyeztetettségmérő teszt 

adatai igen elgondolkodtatóak, 
azt igazolják, hogy, még ha nem 
kapunk egy fillér állami támoga
tást sem, akkor is folytatnunk kell 
a munkát. A tesztet kitöltő 234 
fiatal közül 19 volt külföldi, 215 
magyar. A legfiatalabb 13, a legi
dősebb 51 éves, az átlagéletkor 
22 év volt. A legtöbben a 20 éves 
korú látogatóink voltak. Megkér
deztük tőlük, hogy voltak-e már 
olyan társaságban, ahol valaki 
éppen drogot használt? A 234 
főből 190-en igennel válaszoltak 
erre a kérdésre, és az arány a fiúk 
és lányok között lényegében 
megegyező. Droggal a fiatalok 79 
%-át kínálták már, vagyis a 234- 
böl 182-en kerültek ilyen helyzet
be. A 234 főből 152 maga is ki
próbálta az illegális kábítószert, a 
lányok 64, a fiuk 67 %-a. 45-en 
már akkor használtak illegális ká
bítószert, amikor egyedül voltak. A 
megkérdezettek közül 85 fő volt 
veszélyeztetett, vagyis a drog már 
jelen volt az életében vagy a kap
csolatrendszere oly mértékig volt 
sérült, hogy arra nem támasz
kodhat, elmagányosodva pedig a 
drog könnyen jelenthet alternatí
vát számára.
Elgondolkodtató? Szükség van a 

kábítószer fogyasztás megelő
zésére szolgáló programokra? 
Még a Sziget Fesztiválon is? Ezek 
a fiatalok életre valók, nem mond
hatunk le róluk és nem is tesszük. 
Ezért jöttünk létre mi, az Életre
való Egyesület. Preszl Éva 

nagyon vallásosan nevelték. Még 
nyáron is hosszú mhákban járt be
gombolt gallérral.Szemét lesütöt
te, még akkor is amikor Palival be
szélt valamiről, általában arról, 
hogy várja e az iskolát, mit csinál a 
barátaival stb...

Beszélgetés közben Pali nem 
tudta levenni a szemét nyúlánk 
alakjáról és a gondolat motoszkált 
benne, hogy milyen lehet a lány 
ruha nélkül. Elképzelte, hogy mi
ként veszi le a ruháját, hogyan ha
jol a lavór fölé. Majdnem fürdő
kádat mondtam, de az az igaz
ság,hogy a ház,melyben laktak 
komfort nélküli volt. Pali egyszer 
látott életében fürdőkádat,amikor 
a MÁV kórházban kivették a man
duláját. A WC is az udvar végében 
volt, illatozó virágágyások között 
vezetett oda az út, mely kőlapok
kal volt lerakva. Ezt a WC-t hasz
nálta az egész ház,rendbe is volt 
tartva,nemrég meszelték gyönyö
rűfehérre.
Hát ennek a gyönyörűen meszelt 
vécének a hátoldalába fúrta Pali a 
lukat lankadatlan szorgalommal 
három napon keresztül.
Amikor elkészült, feltűnően sok
szor nyitott be a vécébe, tudniillik 
ki akarta próbálni, hogy ha majd 
Joli is ugyanígy benyit, észreve
szi- e a szemét a luk túloldalán. 
Hosszú várakozásra rendezke
dett be, ezért három téglát rakott 
egymásra, hogy ne zsibbadjon el 
a lába, kényelmesen ülhessen, 
amíg a várva várt alkalom el nem 
jön.Azt kifigyelte,hogy Joli,amikor 
Pestről - ahová gimnáziumba járt 
- kora délután hazajön, lerakja a 
táskáját és megy a vécére. 
Napokig esett az eső, így a tervét 
el kellett halasztania, amíg meg
javul az idő, de egy ragyogó szep
temberi délután, amikor látta,hogy 
a lány befordul a sarkon, átszaladt 
az udvaron és lekuporodott a 
három téglára. Olyan csend volt, 
hogy hallotta a vér dobolását a 

Következő lapzárta: 
szeptember 8.

Következő megjelenés: 
szeptember 19.

nyakában. Joli belépett a WC-be. 
Barna ruhában volt. Nem nézett a 
szemközti falra,hanem behúzta 
maga mögött az ajtót. Sötét lett, 
irdatlan fekete sötét. Két-három 
perc telhetett el. Pali óvatosan 
megkerülte a csalánbozótot és 
visszament a házhoz. Hiába, na... 
Egy hat éves embernek nem 
juthat minden az eszébe.Többek 
között az sem,hogy egy ablak
talan helyen sötét van. Ez még 
nem lett volna baj, de azzal sem 
számolt,hogy a lükön, ha a feje 
már nem tapad oda, be fog világí
tani a nap. A lány odaért hoz-zá. 
Pali hallotta,hogy a dongók és 
poszméhek röpködnek a ciniák 
fölött. A lába előtt a fűben suszter
bogarak futkostak össze-vissza. A 
gyerek nézte őket és szeretett 
volna közöttük lenni.
Várta a pofont.
- Mondd I Nem szégyelled ma
gad?
Ennyi volt, semmi több. Napokig 
várta, hogy az anyja irtózatosan el 
fogja verni.Aztán hetek teltek el és 
semmi nem történt. Joli nem 
mondta el a szüleinek. Csak a 
szégyen terjengett benne éveken 
keresztül és nem csak azért, mert 
rajtakapták, hanem azértmert az a 
szép lány még arra se méltatta, 
hogy beárulja. Kisfiúnak tekintet
te, aki valójában volt is, hiába jár
tak felnőtt gondolatok a fejében. 
Várta az iskolát. Szeretett volna 
gyorsan felnőni,hogy aztán fel
nőttként megélhessen mindent a- 
mit gyerekként elképzelt. Aztán az 
történt, hogy felnőttként gyermeki 
gondolatok jártak a fejében és 
egyre kevésbé akart felnőtt lenni. 
Sokak szerint meg is állt a fejlő
désben a gyermekkor és a fel
nőttkor határán, mint aki nem tud
ja, hogy mit is szeretne valójában 
látni a sötétben vagy elképzelni, 
hogy mi van a sötétben...

Pálmai Tibor
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Szent István-napi ünnepség
Dr. Bodó Zsolt kapta a díszpolgári címet

A kenyeret Buzgán József áldotta 
meg, amely aztán kiosztásra ke
rült a hívek között.
A Szentháromság Vegyeskar 
szolgálatát, Remenár László sza
valatát és Gregori Éva énekét kö
vetően választókörzetünk ország
gyűlési képviselője, Tóth Gábor 
mondott beszédet, majd izgalmas 
pillanatok következtek: hosszú 
esztendők óta e napon, ezen ün
nepség keretében kerül sor a 
díszpolgári cím és egyéb kitünte
tések átadására.

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének dönté
se értelmében

Aszód Városért kitüntetést ve
hetett át:
Dr. Bodó Zso/t képviselő, a Szak
orvosi Rendelőintézet igazgató 
főorvosa

Aszód Város Sportdíja kitünte
tést kapott:
GiczeyAttiláné maratoni futó

Tiszta Szép Városért díjban ré
szesültek:

A Hagyományőrző Csoport sikerei
A Városi Nyugdíjasklub Hagyo

mányőrző Csoportja ismét nagy 
sikert aratott szerepléseik során: 
Valkó, Tápiószecső, Domony, és 
az ország legvirágosabb faluja, 
Csemő közönsége előtt. Takács 
Lajos és felesége lakodalmas já
tékot állított össze és ezt a csoport 
jó kedvvel adta elő. Nagy tapssal 
fogadták a menyasszonyt alakító 
Kovacsik Elemérnét, valamint a 
vőlegényt játszó Pethő Tibor ta
gunkat (képünkön). Csemön a 
Szolnoki Televízió munkatársai 
nemcsak rögzítették műsorun
kat, hanem riportot is készített vő
félyünkkel, illetve a vezetőség
gel.
Sajnos az utazás költségei egyre 
emelkednek, és csak sok-sok 
kérés után kapunk a Polgármes
teri Hivataltól ehhez támogatást. 
Legközelebb, szeptember 13-án

Dr. Bodó Zsolt, Aszód új díszpolgára

Bártfai László építészmérnök,
A Katolikus Egyház Aszódi 
Egyházközsége,
a Nagycsaládosok Egyesü
letének Aszódi Szervezete, 
Oláh Kálmánná,
a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium kollégiuma
(Detre János esperes igehirdeté
sének teljes szövege elolvasható 
a www.aszod.hu honlapon.)

Pesterzsébeten a Vass Lajos 
énekversenyen szerepelnénk. Az 
utazási költségekhez kérjük azok 
támogatását, akiknek ezt megen
gedi anyagi helyzete. Az új 
klubhelyiségünkben - az Arany

A kitüntetett 
méltatása

Dr. Bodó Zsolt 1971-ben kórházi 
orvosként kezdte pályáját. 1977- 
ben lett az aszódi Szakorvosi 
Rendelőintézet belgyógyász cso
portvezetője, majd 1978-ban az 
intézmény vezetője. Aszódon 
telepedett le orvos feleségével, 
ma már orvos fia is részt vesz a 
városban és környékén élők gyó
gyításában.
Közéleti ember, korábban a Vö
röskereszt helyi szervezetének 
munkájába és a Nagyközségi 
Tanács tevékenységébe kap
csolódott be. 1990-től önkor
mányzati képviselőként folyama
tosan élvezi az aszódi válasz
tópolgárok bizalmát. A Szociális 
Bizottság elnöke.
Az aszódi rendelőintézet 2003- 
ban ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját. Ezen időszak na
gyobbik részében - 25 éve - áll az 
élén dr. Bodó Zsolt, aki e tevé
kenységével rászolgált arra, hogy 
városunk ezzel az elismeréssel 
nyilvánítsa ki köszönetét.

ékszer üzlet helyén, a Falujárók 
útja l.szám alatt - minden csütör
tökön megtalálnak bennünket 17 
és 18 óra között.
Támogatásukat tisztelettel kö
szönjük. TóthGézáné

Pillanatképek 
a

Bibliából
E címmel indul vetítéssel egybe

kötött előadássorozat szeptem
berben a Művelődés Háza ka
maratermében. Az előadó a né
met származású, jelenleg Auszt
ráliában élő Ebby Gráf.

Az előadások címei és 
időpontjai:

Szeptember 3. szerda: 
Milyen az Isten?

Szeptember 5. péntek 
Tények a Biblia mellett

Szeptember 7. vasárnap 
Ősi álom a világ sorsáról

Szeptember 9. kedd
Ha Isten a szeretet, miért van 

ilyen sok szenvedés?

Szeptember 11. csütörtök 
A Próféciák beteljesedése

Szeptember 13. szombat 
Jön a Király!

Szeptember 14. vasárnap 
Bűnözés nélküli világ?

Szeptember 16. kedd 
Isten jele az evolúció felett

Szeptember 18.
A halott ember valóban halott?

Szeptember 20.
Egy csodálatos jövő

A 18 órakor kezdődő előadáso
kon ingyenes a részvétel!

Jazzklub
Bubenyák Zoltánnak és barátai

nak köszönhetően ismét remek 
jazzmelódiákat hallgathatunk 
szeptember 7-én vasárnap 19 
órától a Művelődés Háza kister
mében. A belépődíj 300 Ft. Min
den zenerajongót szeretettel vá
runk!

http://www.aszod.hu
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MIRE MEGY VELE?
Skoda, váltson velünk

SkodaAuto
Nem sokra, hacsak nem 
hozza be hozzánk.
Mindegy, hogy milyen 
típusú, az sem számít, 
hogy milyen állapotú a 
használt autója, ha van 
forgalmi engedélye, mi 
akár 250 000 Ft-ért be
számítjuk új Skoda vá
sárlásakor.

Az Ön Skoda-márkakereskedője:
Patócs Autóház • 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720 
www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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Sátrak a plébánia udvarán
„Mily jó, és mily gyönyörűséges a 
testvéreknek együtt lakozni...” 
(Zsolt 132)

A római katolikus egyházközség 
ebben az évben is meghirdette 
hagyományos táborozását a hit- 
tanosok részére. Az idén úticé
lunk Nógrádmegyer, a Szécsény 
és Salgótarján között kb. félúton 
fekvő kis falu volt.
30 gyerek, három csoportvezető: 
Bacsa Andrea, Gergely Anikó, Ko- 
vacsik Ágnes, valamint József 
atya és jómagam képeztük a se
reget, mely megrohamozta Gyö- 
zikének, a Romantic frontem
berének szülőfaluját. Szállásunk 
a falunak a Széchenyi-terv kere
tében felújított parókiáján volt. Az 
épületet eredetileg ferences nő
vérek számára hozták rendbe, s a 
szobákon még megvoltak a „cella” 
feliratok. Az aszódi javítóintézet 
tövében felcseperedett ifjúság 
persze egyből börtönre asszo
ciált. Sebaj, „in médiás rés” - egy
ből a dolgok közepébe vágtunk: 
táborunk témájául - Szécsény kö
zelsége miatt - úgyis Assisi Szent 
Ferencet és az általa alapított fe
rences rendet választottam. Már 
tisztáztuk is, kik a szerzetesek, mit 
is jelent esetükben a cella.
A kis szobákban 17-en helyez

kedtek el, a többiek a hatalmas, 
szilvafák által árnyékolt udvaron 
verték fel saját, illetve az Evan
gélikus Gimnáziumtól rendelke
zésünkre bocsátott sátrakat. A pa
rókia „játékszertárából” egyből 
előkerült a pingpongasztal, a ko
sárpalánk, a tollaslabda, a cso- 
csó.

Mikor végre mindenki elhe
lyezkedett, hivatalosan is megnyi
tottuk a tábort: megalakultak a 
csapatok, csapatzászlók, indulók, 
jelszavak készültek. A hét témájá
nak jegyében a csapat névadó
jának egy-egy ferences rendi 
szentet kellett választani. Az első 
csapat védöszentje Szent Bona- 
ventura, a tudós teológus lett, akit 
a rend második alapítójaként 
szoktak emlegetni; a másodiké 
Árpádházi Szent Kinga, akit a kö
zelmúltban, 1999-ben avattak 
szentté, s aki IV. Béla királyunk le

ánya volt, akárcsak a Margit
sziget névadója, Szent Margit. A 
harmadik csapat Kapisztrán 
Szent Jánost választotta, aki Hu
nyadi János mellett hősiesen 
helyt állt a nándorfehérvári csa
tában, s emiatt őt magyar szent
ként is tisztelhetjük.
Azt gondolhatnánk, az utazás 

izgalmai, fáradalmai kimerítették 
a társaságot, s egyből álomba 
merültek a „szentpalánták”. Szó 
sincs róla! A fiúk megirigyelték a 
Big Brotheres Pongó dicsőségét 
(?!), s fogadást kötöttek, ki bírja to
vább az ébrenlétet. Ez sajnos az
zal járt, hogy éjnek évadján fenn
hangon beszélgettek a sátrak kö
zött az udvaron, egyrészt, hogy 
fennmaradjanak, másrészt, gon
dolom, hogy „bátorságukat" fo
kozzák. Emiatt azonban aznap éj
jel nem sokan aludtak a táborban. 
A másnap reggeli elmélkedés 
ezért közösségi életre való neve
léssel, azaz alapos fejmosással 

Készülődés a színdarabra
kezdődött.
A nap hivatalos témája Szent Fe
renc élete és a rend megalaku
lása volt. A napi feladat is ezzel 
volt kapcsolatos. Megoldásában 
segített a szécsény! kolostor meg
látogatása, ahol egy ferences 
szerzetes kalauzolt bennünket, 
így öltözéküket is élőben tanulmá
nyozhattuk. A vár parkjában, a tó
parton megpihentünk, megebé
deltünk, majd számháború és sor
versenyek következtek. Megte
kintettük a Vármúzeumot is, majd 
teszteltük a szécsény! fagylaltot. A 

menetrendszerinti busszal tértünk 
vissza táborhelyünkre. Vacsora 
után az Ungame kommunikációs 
játék keretében ismerkedtek egy
mással a csapatok tagjai, mármint 
az „érettebbek”, akik képesek vol
tak ezt játszani, s ezek bizony 
nem mindig a legidősebbek vol
tak!
Második napi elmélkedésünkben, 
Szent Ferenc lelki gyermekének, 
Assisi Szent Klárának az élete 
alapján arra kerestük a választ, 
mit is tudtak ők, mi volt a titkuk, mi 
az oka annak, hogy példaképül ál
lítja őket elénk az egyház. A titok 
két szóval kifejezve: a lelki sze
génység. Annak titka, hogyan él
jen az ember úgy, hogy életét, 
döntéseit ne a pénz, a gazdagság, 
a hírnév, a megbecsülés vágya 
határozza meg. Ez egyben a lelki 
béke titka is, ami csak az igazi 
Mestereknek adatik meg.
Napi kirándulásunk látszólag ettől 
független, de igen izgalmas, és él

ményekben gazdag volt. A Salgó
tarjáni Öblösüveggyárat látogat
tuk meg, ahol a szerencsések az 
üvegfúvást is kipróbálhatták, s a 
„tehetősek” költekezhettek a min
taboltban; majd a Bányászati Mú
zeum következett. Idegenveze
tőink, két nyugdíjas bányász, elő
ször, kérésünkre, elérzékenyülten 
elénekelték a bányászhimnuszt, 
majd levezettek bennünket a föld 
mélyébe, egy régi bányába. A 
XXI. század ifjúsága, akiknek 
csak egy kattintásába kerül, és ég 
a lámpa (aztán sokszor úgy is 

marad), most láthatta, milyen 
fáradságos, embertelen munka a 
szénnek, a villamos energia egyik 
forrásának felszínre hozatala, 
hány ember életébe került! Hogy 
milyen fontos a föld alatt a 
csapatszellem! A „Szeresd fele
barátodat, mint önmagadat” itt 
élet-halál kérdése volt! (Megjegy
zem, szerintem a mindennapi 
életben is az, csak nem ennyire 
nyilvánvalóan, s ezért feledke
zünk el róla. Amikor belátjuk, ak
kor már lehet, hogy késő.) 
„Legnagyobb bánatunkra” a busz
végállomás mellett egy McDo
nald’s gyorsbüfé esett útba jövet
menet. Hét végére, ha nem is a 
lelki, de a teljes anyagi értelem
ben vett szegénységhez sikerült 
általa eljutnunk.
Esti programunk: Dalnokok Ligája 
- ismét a csapatok közötti verseny 
jegyében. Két témát kellett feldol
gozni, egyik a címben idézett zsol
tárvers, country stílusban, a má
sik: „Szabadíts meg a gonosztól”, 
cigányzene! stílusban. Valósá
gos remekművek születtek! Öt
letesek voltak, ugyanakkor ke
resztényi szellemben íródtak. A 
jelmezek sem voltak mindenna
piak: a gyerekek felhasználtak 
minden mozdítható ruhadarabot, 
függönyt, térítőt. Mindannyian ki
tűnően szórakoztunk.
Csütörtökön erdei túra követke
zett a Karancs turistaútjain. A me
leg és a testmozgás hamar kifá
rasztott mindenkit. Ez lehetett az 
oka, hogy az ebéd-pihenő után, 
miután a turistajelzést keresve át
vergődtünk egy szederbozóton, 
egy útkereszteződéshez érve „dé- 
já-vu” (= „már láttam”) élményünk 
volt: „Itt ebédeltünk! Itt jött a teher
autó!” Nem sikerült mindenkit 
meggyőznöm, hogy itt még nem 
jártunk. Néhányan szentül hitték, 
hogy eltévedtünk, s ezen már az 
sem változtatott, hogy visszafelé 
menet ismét elhaladtunk ott is, 
ahol ebédeltünk. A kirándulás 
végszava: „Azt azért nem mondta 
Klári néni, hogy ez túlélő tábor 
lesz!” Hm. Nem rossz ötlet. Az el
következő egy évben megfontol
juk.
Este következett a napi feladat 
megoldása. Mivel Szent Ferenc 
volt az, aki először hozott létre 
Betlehemet egyszer karácsony-
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Karosszéria
Egy kis nyelvelés

A magyar helyesírás szabályai 
szerint a szavak elválasztása - 
minden hiedelemmel ellentétben 
- nem is túlságosan bonyolult do
log. A szótagolás lényegét kell 
csupán ismernünk. Mindössze azt 
kell tudnunk hozzá, hogy mindig 
egyetlen mássalhangzót viszünk 
át a következő szótagba, ha a 
szóban van mássalhangzó. Pl. 
nó-ta; kot-ta; stemp-li, lajst-rom 
stb. Néhány kiegészítő „szabályt” 
azonban mindenképpen szem 
előtt kell tartani. Például azt, hogy 
a kettő vagy több jelből álló más
salhangzókat nem bontjuk ele
meire, hanem érintetlenül hagyjuk 
őket: he-gyes, ter-mé-sze-tes, 
bo-dza, lán-dzsa stb. Az összetett 
szavak helyesírását viszont nem 
változtatjuk meg az összetétel ha
tárán, ennélfogva az eredeti sza
vak hangalakját és írásképét kell 
figyelembe vennünk: rend-őr, va- 
gyon-őr

Amikor diákjaink kulturált körül
mények között-‘szeretnének pi- 
maszkodni tanáraikkal, mindig 
előhozakodnak a címbeli szóval, s 
arról faggatják a szaktanárt, vajon 
hogyan, mi módon kell a szót el
választani A „tét” az, hogy a karos
széria vagy karosz-széria alak-e a 
helyes. Érdekes módon mindig a 
kolléganőket pécézik ki maguk
nak, vélhetőleg azért, mert felté
telezik róluk, hogy nem vezetnek, 
s így valószínűleg zavarba lehet 
hozni őket a kérdéssel. Vagy 
legalábbis elbizonytalanítani egy 
pillanatra.

Természetesen az érintett kollé
ganők jogosítvánnyal rendelkez
nek, de a diákok ezt nem tudják, 
mert nagyon ritkán vezetnek. A 
kérdés azonban mindenképpen 
megér annyit, hogy egy kicsit 
körüljárjuk.

A szó alapvetően az autózáshoz 
kötődik, s mivel a robbanómotort 
alig több mint száz éve találták fel, 
a szó sem lehet túlságosan régi. 
Ha felütjük A magyar nyelv tör
téneti-etimológiai szótárát 
(TESz), azt találjuk, hogy nyel-

vünkben 1916-ban bukkan fel 
írásban, mégpedig a szótár a 
Révai nagy lexikona című munká
ra hivatkozik forrásként: „(a mo
torkocsi) két egymástól teljesen 
független részből áll...az alváz
ból... és a kocsiszekrényből (car- 
rosserie)” Jelentése pedig: kocsi
szekrény, melyet elsősorban gép
kocsival összefüggésben hasz
nálnak.

Származását illetően a szótár 
nem foglal állást, pontosabban 
nemzetközi szónak minősíti, hi
szen hirtelen, majdnem egyszerre 
jelent meg több nyelvben is, 
mégpedig egymástól is alig kü
lönböző formában: angol - car- 
rosserie; német - Karosserie\ 
francia - carrosserie; olasz - car- 
rozzeria stb. A magyarban a szó 
vége latinosodon, így alakult ki a 
karosszéria szóalak, amely ter
mészetesen nem összetett szó, 
ezért az elválasztása minden
képpen csak így helyes: karosz- 
széria.

-G-l

Sátrak a plébánia udvarán
kor, mégpedig élő állatokkal, 
pásztorokkal, stb., ennek emléké
re a kiránduláson gyűjtött termé
sekből, levelekből és só-liszt 
gyurmából kellett Betlehemet ké
szíteniük a csapatoknak. Ismét re
mekművek születtek, melyeket 
fényképen is megörökítettünk, 
majd ajándékul, hálából a helyiek 
vendégszeretetéért, a parókiának 
„adományoztunk”.
Táborozásunk utolsó előtti napja 
az akadályversenyé volt, ebbe 
már az Adámi-család is besegí
tett, akik erre a napra leruccantak 
hozzánk. Az eső ugyan szemer
kélt, s emiatt nem kockáztattuk 
meg az eredeti helyszínt, a falu
végi dimbes-dombos erdőt, ha
nem csak a sportpályáig jutottunk 
el, de a verseny így is jól sikerült. 
Délután a kézműves foglalkozás
ban sem kíméltük az új vendége
ket. Volt papírhajtogatás, igény

AJANLATA

B Molnár László- 
Sinkovics Gábor:

Knézy
„ Vannak akik gyűlölnek, de 

tudom, hogy sokan szeretnek. Ezt 
elfogadtam, nincs ezzel semmi 
gond. Még 1971-ben kerültem a 
televízióhoz és olyan szerencsém 
volt, hogy az 1972-es müncheni 
olimpián már dolgozhattam. Úgy 
jöttem haza Németországból, 
hogy az újoncból ismert sport
riporter lett. Mindent a sportnak, a 
televíziónak köszönhetek és há
lás vagyok ezért. Talán még egy 
könyvet szívesen írnék, ez mo
toszkál bennem. Nem tudom, 
lesz-e rá időm...”

Ezek a mondatok abból az in
terjúból valók, amely a Nemzeti 
Sport május 10-ei számában je
lent meg, s amelyből ország-világ 
megtudta, hogy a népszerű sport
riporter, Knézy Jenő halálos be
teg. Furcsa, egyben felfoghatat
lan volt e ténnyel szembesülni, de 
szokatlan volt az is, hogy Knézy 
bátran, már beletörődve sorsába 
beszélt a betegségéről, megelőz
ve ezzel minden pletykát. Az or

szerint golyós festéssel, gipsz
öntés, szövés, repülőgép-hajto
gatás, sőt némelyek a horgolással 
is megpróbálkoztak, több-keve
sebb sikerrel.
Este a tábortűz mellett a „bűnö
sök" a penitencia lerovása elle
nében válthatták ki a hét folyamán 
a tábor területén szanaszét ha
gyott tárgyaikat. Közös éneklés
sel búcsúztattuk el az együtt töltött 
egy hetet.
Szombatra már csak a csoma
golás maradt, na meg az ered
ményhirdetés, és a díjkiosztás! 
Mindenki kapott egy-egy üveg- 
gyertyatartót, a salgótarjáni üveg
gyár termékét, valamint az első 
helyezett csapat tagjai egy-egy 
Fiorettit - Szent Ferenc legen
dáinak gyűjteményét, a második
harmadik helyezettek pedig a Pe
tőfi Múzeum ajándékkönyveit: a 
hévizgyörki öregtemplomról illet

vosok nem tudták meggyógyí
tani, de sajnos megfelelő jósnak 
bizonyultak. Knézy Jenő a meg
jósolt három hónap végén a túlvi
lágra költözött.

A riportban emlegetett könyv 
megszületett. Igaz, nem Knézy 
Jenő írta, hanem kollégái. Meg
próbálták pótolni a hiányt, és lega
lább utólag megismertetni velünk 
a sportriporter élettörténetét, kar
rierjét, pályafutása legizgalma
sabb pillanatait. A kötetben valla
nak azok az ismerősök, barátok 
is, akik jóban-rosszban együtt 
voltak, kapcsolatba kerültek vele. 
Izgalmas dolog ez, csak éppen 
kontrolláltatni nem tudjuk már, 
vajon így látta-e ezeket a viszo
nyokat Knézy Jenő is. Igaz, a leg
többünknek talán már az is elég 
volna, ha valamelyik sportközve
títés előtt újra hallhatnánk a jogi
lag levédett mondatát: „Jó estét, jó 
szurkolást!”

R.Z.

ve a Ráday-gyűjteményröl.
Ha nem is mindig sikerült megva
lósítani a címben jelzett „gyönyö
rűséget”, meggyőződésem, hogy 
a gyerekek az idén is élmények
ben gazdagon, testben-lélekben 
növekedve tértek haza. Köszönet 
érte támogatóinknak: az Önkor
mányzatnak, az Ifjúságért Alapít
ványnak, a Petőfi Múzeumnak, az 
Evangélikus Gimnáziumnak, Dr. 
Kovacsik Erzsébet ügyvédnőnek, 
s végül, de nem utolsósorban „be- 
ugrós” kántorunknak, Sára Lász
lónak, aki a csomagjainkat szállí
totta. Nélkülük ez a tábor nem 
valósulhatott volna meg. Remél
jük, felelős, a közösségért élni tu
dó aszódi polgárokkal tudjuk vi
szonozni néhány év múlva ezt a 
segítséget. Addig is: Isten fizesse 
meg gondoskodásukat!

Lorencz Klára
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DIVATban a GALA nyári választéka

Szövet női nadrágok
Len női nadrágok .3GO0X 

női blúzok 
női topok 
női szoknyák -28(FtiX 
női ruhák 
női pólók 3666^

3080.- 
2520.- 
2380.- 
1240.- 
1960.-
5200.- 
2520.-

OQ
VJ 
N

VJ 
N 
ftJ

CM' 
VJpj

€^ysé^es ^odvczmény: í^özeÉ 70 %! 
Minden daraő 999 ff!

ö 
ö

Férfi öltönyök 13900 Ft-tól 
férfi nadrágok 3600 Ft-tól 
férfi ingek 1990 Ft-tól

CM

CM
OQ

/I^e^érí^zett az őszi Xollel^eió!

ORIGINflL. JEflNS *OCc
v . •. . •= ■ - - • « ?■_

«.

Aszód, Kossuth L. 1 
Tel: 400 202/M4

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Pulóverek, 
hosszú ujjú ingek

Amiben 
biztos lehet!

a
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Mobil u

LIANA SEDAN 1.6 GLX 
automataváltóval, klímával, 
extra felszereltséggel most 
300.000.- Forint 
árkedvezménnyel.

2.0 TDGRAND VITARÁK 

500.000.- Forint 
értékű ajándékokkal.

Suzuki JiiimyCabrio 4WD 
4.190.000.- Ft-tól.
Új és liasznált autók 10 %-tóll l H 
1.3 GC Ignisek azonnal átvehetők! I! !

SwiftdfcSedanok WagonR+-ok, kamatmentes 
hitelre raktárkészletről 
(egres roodeBekapidékkM’al).

Hatvuih Móra F. U. 6. Tel./Fax: 37/344-392, 541-518 

MQ Bag, Dózsa Gy. ü. 6. Tel./Faxt 28/504-110.504-111 
Mail: suzukióO(Saxelero.hii

Eredetiségvizsgálat, karosszéria y vitás. fénwzés;Hatvan. Rákóczi u. 95. Tel/Fax: 349-409.541-580

a SUZUKIra!
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Az aszódi Oross Mihály családjának története
Tizen a történelem viharában

Júliusi számunkban beszá
moltunk arról, hogy Eprhaim 
Golan (Gross József) 60 év után 
látogatott haza Magyarország
ra és eljött Aszódra is. A talál
kozás óta levélváltás történt 
közte és a város vezetői között, 
és Gross úr elküldte az általa írt 
családtörténetet, amelyet most 
megosztunkÖnökkel.

Édesapám Gross Mihály, az er
délyi Szakasz nevű településen 
született vallásos zsidó család
ban. Tanulmányait Yeshidában 
folytatta, ahol valószínűleg zenét 
tanult, mivel hegedülni is tudott. 
Beszélt magyarul, jiddisül, hébe
rül, (talán románul is), valamint 
remek tenor hangja volt. Első há
zasságát 1910 körül kötötte, 
felesége nevét sajnos nem isme
rem. E házasságából két fia szü
letett: Dezső (1910) és Géza 
(1915). Első felesége halála után 
hamarosan újra megnősült, fele
ségül vette Jeanette Feldmant, 
édesanyámat.
Az első világháborúban édes

apám őrmesteri rangban a ma
gyar lovasságnál szolgált. A há
ború után egy gazdag zsidó em
ber birtokának intézőjeként dol
gozott Billegpusztán.1923-ban 
már négy gyermek volt a család
ban: Aranka (Zahava) -1918, Klá
ri (Tzipi) - 1920, Pál - 1921, 
Margit -1923. Billegpusztán nem 
volt lehetőségük iskolába járni, 
ezért a család elköltözött. Édes
apám szakmát váltott, és kántor 
lett egy kisvárosban nem messze 
Budapesttől, Aszódon. Aszódon 
zsidó elemi iskola, katolikus kö
zépiskola és leányiskola is mű
ködött. A Gross család is tovább 
gyarapodott: Sándor-1925, Ilona 
- 1926, József (Eprhaim, jóma
gam) - 1927, Miklós - 1929. A 
gimnázium négy osztályát Aszó
don fejeztem be.
Mint a város legtöbb zsidó fiatalja, 
a Gross-gyerekek is elhagyták 
Aszódot és Budapestre kerültek. 
Mi is, mint a zsidó fiatalok többsé
ge a zsidótörvények, a „Numerus 
Classus” és egyébb gazdasági 
okok miatt nem láttunk jövőt a to

vábbtanulásban. Egyedül Dezső 
bátyám iratkozott be a budapesti 
Zeneakadémiára, melyet Kodály 
Zoltán egyik utolsó tanítványa
ként fejezett be, s hegedű- és zon
goratanár lett, valamint karmester 
és zeneszerző képesítést is 
szerzett. Géza testvérem szintén 
tanult zenét és nagyon szépen 
énekelt, de eredeti szakmáját 
tekintve bőrdíszművesként dol
gozott. A család többi gyermeke 
ipari tanulmányokat folytatott: 
varrás, kesztyűkészítés, kárpitos 
mesterség stb. Ilona nővérem 10 
éves korában agyhártyagyul
ladást kapott és meghalt.
1939-ben kitört a második világ

háború. Addig a magyarországi 
zsidók katonaként, valamint tisz
tesként szolgáltak a magyar 
hadseregben. Az első világhábo
rúban 16000 zsidó vallású katona 
esett el a magyar hadsereg szol
gálatában. 1938-ban azonban az 
egyik zsidótörvény értelmében a 
zsidókat munkaszolgálatra köte
lezték úgy, hogy egyenruha nélkül 
saját ruhájukban dolgoztak. A zsi
dó férfiakat 18-60 éves kor között 
munkatáborokba vitték, melyek 
főként az orosz front vonalában 
helyezkedtek el, de kerültek Ju
goszláviába is, ahol rézbányák
ban dolgoztatták őket.
A zsidók a magyar és a német 

katonák szolgáivá váltak, bor
zasztó körülmények között lö
vészárkokat, bunkereket ástak, 
kerítéseket építettek, aknákat te
lepítettek, vagy akna mentesítést 
végeztek. Mindezt jogfosztottan, 
meleg ruha nélkül a dermesztő 
ukrán télben, kegyetlen bünteté
sektől szenvedve. 50000 zsidó 
embert küldtek munkatáborokba 
az orosz fronton és kevesebb mint 
6000 tért haza a háború befejezé
sét követően . A többiek meghal
tak vagy megölték őket. Jugosz
láviában a munkaszolgálatos zsi
dóknak ugyanez lett a sorsuk. 
Több ezren haltak meg.
1944 elején - a magyar holocaust 
évében - a családom helyzete a 
következő volt:
Dezső egy ukrajnai munkatá
borban dolgozott. Túlélte, 1945 

végén ért haza. Géza szintén egy 
munkatáborban volt valahol 
Oroszországban. Soha nem tért 
haza, és ma sem tudunk semmit 
arról, hogy mikor, hogyan és hol 
halt meg. Palit és Sanyit a 
jugoszláviai bori bányáiba vitték. 
Sanyi túlélte, a jugoszláv partizá
nok szabadították ki. Palit 1944. 
október 8-án Cservenkában 850 
zsidó társával együtt kivégezték. 
1944. március 19-én, amikor a 
németek megszállták Magyaror
szágot, már csak szüleim tartóz
kodtak Aszódon, a gyerekek Bu
dapesten éltek.
Aranka férjezett és egy újszülött 
kisbaba (Shoshana) édesanyja 
volt. Férje valahol egy németor
szági táborban. Nem élte túl. Li- 
lienthal Lajosnak hívták. Klári és 
Margit egy szabóságban dolgoz
tak, és a kárpitos mesterséget ta
nulták. Miki - a legfiatalabb - ek
kor még a budapesti zsidó gimná
ziumban tanult.
A német megszállás első hetében 
a Gestapo a fővárosban igen aktív 
volt. A zsidók tudták, hogy Buda
pest a legveszélyesebb hely szá
mukra, ezért biztonságosabb a 
városon kívül maradni. A szüleim 
nagyon aggódtak, és azt szeret
ték volna, ha legalább a legfiata
labb gyerek biztonságos helyen 
legyen. Ez igen nehéz volt, hiszen 
a zsidóknak tilos volt az utazás és 
lakhelyük elhagyása. Szerencsé
re nővéremnek volt egy katolikus 
barátja akinek sikerült Miklóst 
Aszódra vinnie. Ez azonban - mint 
később kiderült - végzetes hiba 
volt.
1944 májusa és júliusa között a 
vidéki zsidóságot - az aszódit is - 
tehervagonokba zsúfolták és 
megsemmisítő táborokba depor
tálták, legtöbbjüket Auschwitzba. 
Közöttük voltak a szüleim és Miki 
is. így ök is eltűntek a haláltábor 
gázkamráiban. Az auschwitz-i 
láger kapujában a belépő zsidókat 
a „Munka szabaddá tesz” felirat 
fogadta, de a tábort már csak a 
krematórium kéményein keresztül 
hagyhatták el...
1944 júliusában Magyarország - 
Budapest kivételével - meg lett 

tisztítva a zsidóktól. Budapesten 
azt a parancsot kaptuk, hogy ru
háinkra sárga Dávid csillagot tűz
zünk ki és várjunk a deportálásra. 
Mindenki számára világos volt, 
hogy néhány nap múlva a buda
pesti zsidók is marhavagonokba 
zsúfolva munkatáborokba lesz
nek szállítva az ismeretlen „Ke
let” felé.
Ebben az időben tagja voltam a 
„Hashomer Hatzair” cionista fiata
lok mozgalmának. Mindannyian 
tudtuk a keserű igazságot: csa
ládtagjainkat nem dolgozni, ha
nem megsemmisíteni vitték és 
ugyanez a sors vár ránk is. Ismer
tük az igazságot Lengyelország
ról és a varsói felkelésről is. 
Mordechay Anilevits a felkelés ve
zetője szintén a mozgalmunk tag
ja volt. Azsidó hitközség nem hitte 
el, hogy a helyzet ennyire komoly. 
Az emberek azt mondták, őrültek 
vagyunk ha hiszünk a szóbe
szédnek. Nem hitték el, hogy 
gázkamrákban embereket gyilkol
nak, hogy ilyen lehetséges a 20. 
századi Európában. Még nővére
imet sem tudtam rávenni, hogy 
próbáljanak menekülni. Nagy cso
magokat készítettek az utazásra 
az ismeretlen „Kelet” felé...
A mozgalomban mi tudtuk, hogy 
nem Lengyelországban vagyunk, 
hanem Magyarországon, és sem
milyen támogatást nem remélhe
tünk a szélsőségesen antiszemita 
lakosságtól. Felkelésre sem volt 
esély, mivel a felnőtt férfiak mind 
munkatáborokban voltak. Nem 
akartunk meghalni és hősökké 
válni. Élni akartunk, zsidó hazát 
alapítani Izráel földjén. Azonnal 
megkezdtük a túlélés megszer
vezését. Menekülő útvonalat épí
tettünk ki az egyetlen lehetséges 
irányba, Románia felé. Földalatti 
mozgalmunk hatalmas mennyi
ségű hamis papírt készített, me
lyek több ezer zsidó életét men
tették meg. És nemcsak zsidókét. 
Zsidó gyerekek ezrei lépték át a 
román határt 1944 júniusa és au
gusztusa között. Romániában a 
német megszállás ellenére sem 
voltunk olyan veszélyben mint

(Folytatás a 25. oldalon)
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A Petőfi Múzeum hírei
Iskolalátogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Napja alkalmából

Az országos események ré
szeként ebben at esztendőben is 
megemlékezünk aszódi nemzeti 
örökségeinkre. Ezt az évet az or
szágos hírű aszódi középisko
lának szenteljük. Aki többet kíván 
tudni a múlt örökségeiről, az jöjjön 
el a rendezvényeinkre.
Szeptember 20-án 11 órakor sze
retettel várja az érdeklődőket a 
főépületét 1931-ben létesített Pe
tőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola.
Szeptember 21-én 11 órakor pe
dig az érdeklődök megtekinthetik 

az Ó- (vagy Öreg-) Gimnáziumot, 
a mai Petőfi Múzeumot. Nemcsak 
a kiállításokkal, hanem az egész 
egykori épülettel megismerked
hetnek az érdeklődők.

Ismét Ladócsy-kiállítás!

Csak egy napig lesz látható 
Ladócsy László festőművész 
Kőszeg című akvarellkiállítása, 
amely szeptember 15-én 17 
órakor nyílik a Galériában. A 
kiállítóterem ezúttal 21 óráig lesz 
nyitva!

Kiállítás megnyitó

A Petőfi Múzeum Igazgatósága 
nagy tisztelettel és szeretettel 
meghív mindenkit Kovács Alida 
képzőművész kiállításának meg
nyitójára a múzeum Galériájába 
2003. szeptember 18-án 17 órára. 
A kiállítás 2003. november 3-ig 
látható.

Szentkereszt

Az Aszódi Római Katolikus 

Egyház mindenkit szeretettel hív 
a Szentkereszt dűlőbe, ahol - em
lékezésül hajdani keresztény őse
inkre - keresztet állít az itt egyko
ron elhelyezkedő középkori temp
lom és premontrei prépostság he
lyén. A keresztszentelési menet 
Szent Kereszt Felmagasztalásá- 
nak ünnepén, 2003. szeptember 
14-én 15 órakor indul a római ka
tolikus templom udvarából.

Dr. Asztalos István 
múzeumigazgató

Az aszódi Gross Mihály családjának története
Tizen a történelem viharában

(Folytatás a 24. oldalról)

Magyarországon.
1944. augusztus 1-én, természe

tesen hamis papírokkal, vonaton 
hagytam el Budapestet, majd né
hány igen veszélyes helyzet után 
megérkeztem Nagyváradra. Két 
éjszaka alatt egy nyolc főből álló 
csoporttal keltünk át a határon, 
majd augusztus 11-én érkeztünk 
meg Bukarestbe. Éppen aznap 
volt a születésnapom...
1944. augusztus 23-án Románia 

kilépett a háborúból. 1944. októ
berében az oroszok engedélyével 
elhagyhattuk az országot és vo
nattal Törökországon keresztül 
érkeztünk meg Palesztinába egy 
500 fős menekült csoporttal.
Három nővérem Budapesten ma
radt. 1944. október 1-én megszer
vezésre került a budapesti gettó. 
Ide gyűjtötték össze a zsidó lakos
ságot. Ugyanebben a hónapban a 
40 év alatti nőket munkaszolgá
latra vitték. Klári és Margit is kö
zöttük volt. Először Isaszegre ke
rültek, itt tankcsapdákat ástak. In
nen erőltetett menetben gyalo- 
goltatták őket Ausztrián keresztül 
Németország felé élelem nélkül, 
miközben a kimerült, legyengült 
és gyaloglásra képtelen nőket 
egyszerűen agyonlőtték. Nővére
im túlélték ezt a halálutat és végül 
megérkeztek a mauthauseni kon
centrációs táborba. Több hónapi 
szenvedés után az amerikai 

csapatok szabadították ki őket 
1945. áprilisában. Mindketten sú
lyos tífuszos megbetegedésben 
szenvedtek. Klári meggyógyult, 
Margit meghalt.

Aranka gyermekével Shos- 
hanával együtt négy hónapot töl
tött a budapesti gettóban. Végül 
az orosz Vörös Hadsereg szaba
dította ki 1945 januárjában.
Dezső visszatért Oroszországból 
feleségéhez és kisfiához. Később 
ikrei születtek: egy fiú és egy lány. 
Dezső 1976-ban hunyt el Buda
pesten. Sanyi túlélte a bori tábort, 
s 1945-ben Palesztinába érke
zett. A függetlenségi háború alatt 
és után az I.D.F.-ben szolgált. 
Megnősült, felesége Hava. Há
rom fiúgyermeke született: Micha 
(1947), Gil (1952) és Gaby (1954). 
Sanyi 1994-ben halt meg.
Aranka (Zahava Teper) és Klári 
(Tzypora Yungreys) szintén Izra
elben telepedett le 1948-ban. 
Aranka jelenleg a Kibbutz Eyn 
Hashofet-ban él, férjezett lányá
val Shoshanával (férje Gideon 
Shapira), unokáival, déduno
káival. Második házasságából 
van egy fia - Eliezer Holtzer - aki 
családjával Jeruzsálemben él.
Klári özvegy, négy gyermeke, szá
mos unokája és dédunokája van. 
Én Kibbutz Daliyában élek felesé
gemmel Hadassával és csalá
dommal. Három gyermekünk van: 
Rami (1950), Daliya (1953) és Úri 

(1961). Sajnos legidősebb fiunk 
1995-ben egy tragikus baleset kö
vetkeztében életét vesztette. Öz
vegye Judy és három gyermeke 
Kibbutz Daliyában élnek: Taliya 
(1977), Dániel (1979), Tomer 
(1986). Lányunk Daliya Észak- 
Galileában él, férje Tuvia Gavish, 
négy gyermekük van: Oren 
(1978), Rőtem (198..), Omer 
(1986), Dagan (1991). Úri még 
nőtlen. Fia, Mark az édesany
jával él valahol Ausztráliában.
Dezső fiai közül Hayim Nata- 
nyában él, feleségével (Hava) és 
lányával. Dezső másik két gyer
meke Robi és Julika Bécsben 
élnek.
Tehát mi - Gross Mihály gyer

mekei Aszódról-tizen voltunk. 
Egy közülünk betegség miatt na
gyon korán meghalt. Négyen (és 
a szüléink) a holocaust áldozatai 
lettek. Öten túléltük és egy 84 
főből álló hatalmas családdá vál
tunk. A két bécsi Gross kivételével 
valamennyien Izraelben élünk.
Emlékszem még édesapám há

rom nővérére : Malvinra, Helé
nára, és Bertára. Malvin Budapes
ten ment férjhez Oskar Grosshoz. 
A család sorsáról érdemes lenne 
megkérdezni fiukat, Paul Gábort 
Budapesten. Mindkét szülő a ho
locaust áldozata lett.
Heléna és férje Bemard Cohen az 
1920-as években kivándoroltak 
az USA-ba. Gyermekeik: Joe Cra- 

ne, Serie Dreiblatt és Edf Cohen. 
Berta férjét Ábrahám Lajosnak 
hívták. Erdélyben éltek, hat gyer
mekük született. Tudomásom 
szerint az egyetlen túlélő, Ábra
hám Elza Budapesten él.
Édesanyám családjáról nem so
kat tudok. Egy családtagra emlék
szem kora gyermekkoromból. 
Anyámnak volt egy nővére, aki 
Debrecenben ment férjhez egy 
Schwartz József nevű férfihoz. 
Mélyen vallásos, ortodox zsidók 
voltak. Volt egy kis konzervgyá
ruk. 1932 körül elhatározták, hogy 
gyermekeikkel együtt kivándorol
nak Palesztina földjére. Emlék
szem, mennyire boldogok és 
büszkék voltak! Megérkeztek Pa
lesztinába, sajnos azonban anya
gi nehézségeik támadtak. Üzletük 
nem volt sikeres. Palesztina a 30- 
as években nagyon szegény or
szág volt, ezért kevés embernek 
volt annyi pénze, hogy ezt a fajta 
drága élelmiszert megvegye. 
Aztán jött az 1937-39-es arab 
felkelés, amely újabb problémá
kat okozott. Végül úgy döntöttek, 
visszaköltöznek Magyarországra. 
Az utolsó pillanatban -1939-ben - 
sikerült haza érkezniük Debre
cenbe. Ma már nem tudjuk meg
kérdezni egyikőjüktöl sem, vajon 
miért tették? Egyetlen túlélő sem 
maradt ebből a népes családból!

Eprhaim Golan (Gross József)
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RENAULT
MEGANE

Uj Mégane Limousine.
Szárnyal az úton.

Az új Renault Mégane Limousine a motorok és sebességváltók széles választékát kínál
ja, elsőrangú vezetési dinamizmusának köszönhetően pedig Ön valóban szárnyalni fog. 
Vonalvezetése elegáns, de nem hivalkodó, melynek stílusához tökéletesen illeszkedik a 
tágas és barátságos belső tér. Az Új Renault Mégane Limousine vezetésének élményét 
Ön is megtapasztalhatja márkakereskedésünkben szeptember 6-án és 7-én. www.ren^t.hu 
fogyasztás liter/100 km: Vegyes: 4,6-8,4; Városi: 5,4-11.8: Országúti: 4,4-7,8; Cö2-kibocsátás g/km: 120- 201 (változattól függően)

RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT. 3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. 
Tel.: 37/544-440, 37/544-450; www.renault60.hu

Egész napos programokkal várjuk Önt márkakereskedésünkben 
szeptember 6-7-én, a nyitott hétvégén! 
Próbálja ki az új Megane Limousine-t!

http://www.renault60.hu
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Repülőrajt a bajnokságban
A Bugyi sem okozott meglepetést

(Folytatás az 1. oldalról) 

2003.08.10.
Aszód-lklad3:0(3:0)lfi:5:2

Már az első percekben gólt szer
zett a megyei első osztályú újonc. 
Egy kapu előtti kavarodást Szél 
használt ki és közelről a hálóba 
lőtt. Ez nyilván megzavarta a ven
dégeket, akik igen enerváltan ját
szottak. A14. percben tovább nö
velte előnyét az Aszód: ekkor egy 
szabadrúgásból való beívelést 
követően Markóczi fejjel küldte a 
labdát a hálóba. Egy perc múlva 
újabb gólt lőtt csapatunk, de ezt a 
bíró les címén nem adta meg. 
Nem kellett sokáig várni a követ
kező találatra, a 25. percben ismét 
Szél volt eredményes. Nem cso
da, hogy a szünet után további gó
lokat remélt a szép számú pub
likum minden hazai tagja. Ám a 
második játékrészben egy sokkal 
passzívabb felfogású Aszód volt 
pályán. Ezt az ikladiak igyekeztek 
is kihasználni. Rókán azonban ez
úttal sem lehetett kifogni, a biztos 
kezű kapus még egy 11-est is há
rított. Összességében megérde
melt 3:0-ás hazai siker született. 
Külön öröm, hogy az ifik is nyer
tek, mégpedig 5:2-re. R.Z.

2003.08.-16. szombat 
Dunakeszi
Dunakeszi Kinizsi - Aszód : 0 - 
4(0 -1); Ifi: 0—5

A megszokott vasárnapi forduló 
helyett szombaton került sor a 
mérkőzésre. Meglehetős érdek
telenség övezte a találkozót, a 
mintegy 50-60 néző nagy része is 
Aszódról érkezett.
A két csapat közötti különbséget 
már a meccs elején látni lehetett: 
a játék a hazai csapat térfelén 
folyt, a Dunakeszi játékosai a ti
zenhatosunkig sem jutottak el. 
Mezőnyfölényünket nem sikerült 
gólra váltani egészen az első fél
idő 38. percéig. Ekkor a Nagy Ta
más helyett csereként beállt 
Hosszú Péter beadásából Zacso- 
vics Zoltán talált az ötösről az el
lenfél kapujába (0-1). Péter beál

lásával hatékonyabbá vált táma
dójátékunk, mely a szünet után is 
folytatódott. A szerb idegenlégiós 
Nenad 18 méteres, pontos sza
badrúgás gólja után (0-2) ismét 
Hosszú Péter beadásából Za- 
csovics ezúttal fejjel volt eredmé
nyes (0-3). Időközben tíz főre fo
gyatkozott a hazai csapat, mert a 
játékvezető megsértéséért idő 
előtt mehetett zuhanyozni az 
egyik dunakeszi játékos. A vég
eredményt a félidő végén másik 
szerb játékosunk Dejan Milova- 
novics állította be tizenegyesből 
(0-4).
Összefoglalva: nehezen lendült 
játékba az aszódi csapat. A ha
zaiak megszállták saját térfelüket, 
az aszódiak hosszú indításokkal 
próbálták meg a védők mögé jut

Hiába tornázott a kapus, a 3-as Milovanovics jól helyezte a labdát
tatni a labdát, ezek azonban pon
tatlanok voltak. Hosszú Peti beál
lása után felgyorsult, pontosabb 
és főleg eredményesebb lett a 
csapat.
Figyelemre méltó a Molnár László 
- Dejan Milovanovics edző páros 
által felkészített aszódi ifi csapat 
teljesítménye is: két mérkőzés tíz 
rúgott, két kapott gól, 6 pont!

-KT-

08.24.vasárnap, Aszód
Aszód-Bugyi3:2(3:1)

Puhatolózó játék után hideg

zuhanyként érte az aszódi csa
patot, na meg a szurkolókat a ven
dégeknek a 7. percben kontrából 
született gólja. Érdekes módon a 
Bugyi játékosai játszottak elszán
tadban a továbbiakban is, így né
miképpen meglepetés volt Nenad 
15. percben elért gólja. A szerb 
idegenlégiós csodaszép ollózó 
mozdulattal juttatta a játékszert a 
hálóba. Kezdett játszani a csapat, 
és ez meghozta az eredményt: 
előbb Milovanovics fejelt a hálóba, 
majd a játékrész vége felé Kis 
ugyancsak fejjel továbbította a já
tékszert a vendégek kapujába.
Mondani sem kell, hogy ezek után 
mindenki további gólokat várt a 
játékosoktól. Helyzete volt is dö
givei a csapatnak, ám ezek közül 
egyiket sem sikerült értékesíteni.

A félidő derekától viszont a Bugyi 
kezdett szorongatni, s 8 perccel a 
rendes játékidő letelte előtt sike
rült újabb gólt elérniük. A végén 
pedig már azért rágta körmét a 
hazai publikum, nehogy döntet
lennel záruljon a találkozó.
Egy biztos, erősebb ellenfél ellen 
valószínűleg kevés lett volna ez a 
teljesítmény. Persze az is lehet, 
hogy egy küzdelmes találkozó a 
mieinket felrázza. Végül is, kettőn 
áll a vásár...
Sajnos az ifjúsági csapatnak 
megszakadt a veretlenségi soro
zata. A fiatalok 0:2 arányú vere- 
sget szenvedtek. R.Z.

Alaposan megváltozott az 
Aszód FC játékoskerete. Több 
játékos különböző okok miatt - 
Kis Zoltán, Legéndi Balázs, Viz- 
ler Viktor, Laczin Gábor -távo
zott a csapattól. A helyükre vi
szont képzettebb, magasabb 
osztályokban szereplő játéko
sok érkeztek.
Az újak névsora: Lénárt (Duna
keszi), Zacsovics (Gázművek), 
Gábor (Gyömrö) Nenad (Mar
cali), Buris (Dunakeszi), Dejan 
Milovanovics (Kistarcsa-FTC), 
Majer (Iklad), Déri, Szél, Kis, 
Rácz László játékosedző 
(Nagymaros), Markóczi (Kis- 
tarcsa) □

Az őszi bajnokság 
hazai mérkőzései:

08.24.17 óra 
Aszód-Bugyi

09.07.16.30
Aszód-Piliscsaba

09.21.16 óra 
Aszód-Tököl

10.05.14 óra 
Aszód-Délegyháza

10.19.13.30
Aszód-Cegléd

10.26.13 óra 
Aszód-Táborfalva

11.08.13 óra 
Aszód-Szigethalom

Az ifjúsági csapat 
mérkőzései két órával 
korábban kezdődnek!

Az őszi idény teljes 
menetrendje a 

www.aszod.hu honlapon 
olvasható.

ww.aszod.hu
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Vendégek a Nyarad mentéről
Ópusztaszeren is felléptek

Nyárádszeredai szereplői is 
voltak az idei Aszód Fesztiválnak, 
mégpedig a nagy hagyományok
kal bíró Bocskai István Dalkör.

A kóruséneklés erdélyi testvér
településünkön 135 éves múltra 
tekint vissza. 1868 szeptember 
19-én alakult a Nyárádszeredai 
Közművelődési Dal-és Ifjúsági 
Kör énekkara, amelynek karna
gya Szabó Lajos református kán
tortanító volt. Ez a kórus énekelt 
19O6.június 17-én, a Nyárádsze- 

redában fejedelemmé választott 
Bocskai István szoboravató ün
nepségén.
A kórus 1988-ban a férfi szólamok 
kimaradásával átalakult női karrá 
majd 1 év szünet után Bocskai 
Dalkör néven kezdett újra énekel
ni. Ma már jó ismerik őket nem
csak Erdélyben, hanem Magyar
országon is. A Ferencz Csaba 
karnagy vezette közösség Aszód
ról Simontornyára tartott, ahol az 
augusztus 20-ai ünnepségen 

léptek fel, majd ezt kővetően 
Ópusztaszerre igyekeztek, hogy 
ott is megcsillogtassák nagyszerű 
énektudásukat.

Nyárádszereda városi 
címet kapott

Vendégeink büszkénn újságolták, 
hogy Nyárádszereda júniusban 
városi címet kapott. Településük 
sorsa nagyban hasonlít Aszódé
hoz, hiszen korábban Nyárád
szereda is mezőváros volt, még
pedig a XVII. századtól. Arra 
vonatkozólag nincsenek adatok, 
hogy ezt a címet mikor és kik vet

ték vissza, ugyanis a település 
adatait is őrző levéltár megsem
misült.
A városavató ünnepségre vár

hatóan októberben kerül sor, s er
re meghívták az aszódi városve
zetést, valamint a Városi Nyugdí
jasklub Hagyományőrző Csoport
ját.
Erdélyi testvérvárosunkban is a 

térségfejlesztést tartják az egyik 
legfontosabb feladatnak. A város
ban működik egy ezzel foglalkozó 
iroda, amely folyamatosan pá
lyázik európai projektekre, leg
utóbb éppen egy holland és egy 
amerikai pályázaton nyertek. R.Z.

Szent István havában
Vízszintes: 1. Magyarország 
„Mária országa” -1. István király 
felajánlása alapján (zárt betű: 
N) 12. Pipázik, népiesen 13. Le
vegő, angolul 14. Becézett női 
név 15. Volt 16. Kevert nap! 18. 
Malter azonos hangzói! 20. Páros 
szám! 21. Pécel betűi, keverve! 
23. Hangosan felkiált 25. Kén 28. 
Fél zsák! 30. Menyasszony 31. 
Amper 32. Éneklő szócska 33. 
Pénz szélei! 34. Hatharmad! 35. 
Megelégelt 37. Information Tech
nology 41. Félsz! 42.Tésztátda- 
gasztó 43. Kevert lapu! 45. De
hogy! 46. Paraguay autójelzése 
47. Tüzel 48. Kálium 49. Gye
reksírás 50. Gramm 51. Idegen 
levegő! 53. Magyar Tudomá 
nyosAkadémia 56.Néma Natasa!

Függőleges: 1. Sugár jele 2. Kiej
tett betű 3. Néma Gizi! 4. Nem lé
tezik 5. Urán 6. Éjfélig tart 7. Te 
ésén 8. Papagáj fajta 9.Azellen- 
állás jele 10. Rizs közepe! 11. 
Ilyen bor is van 15.1. István fia 
felesége részére alapította ezt a 

görög rítusú apáca monostort 
(zárt betűk: R, A, S) 16. Ennek az 
épületnek az alapjait még Gé 
za fejedelem rakta le (zárt be
tűk: C, P) 17. Nem ébren 19. 
Miskolci zenekar... Művek 22. 
Pé! 23. Origó 24. Római 2 26. 
Júdásisezvolt 27. Tisztség, mél
tóság 29. Erkölcsi szenny vkinek 
a becsületén 34. Múlik az idő 
fölötte 36. Házi szárnyas 38.... 
Fair Lady (musical) 39. Boldog
ság 40. Női név 44. Névelő 46. 
Ezen a dunántúli településen 
rakta le Géza fejedelem annak a 
kolostornak az alapjait, amit 
István fejezett be (zárt betű: N) 
52. Görög betű 54. Duplán: 
dunántúli város 55. Rangjelző 
szó 57. Sárgulni kezd! 58. Nitro
gén 59. Hidrogén 60. Méter 61. 
Egyharmad!

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Cabernet Savignon, 
Kék oportó, Pinotnoir, Furmint.
A helyes megfejtést beküldők 
közül a szerencse Maros Adrien-

nnek (Bocskai u. 8) és ifj. Kustra 
Lászlónak (Berek utca 26.) ked
vezett, így ők nyerték a Móni Fotó 
2000 Ft-os, filmkidolgozásra feljo
gosító utalványát, illetve a Fáma 
könyvesbolt 2500 Ft-os könyvu
talványát. A nyereményükről szó
ló értesítést postán küldjük el.

E havi számunk rejtvényének 
beküldési határideje: szeptember 
10.
Jó szórakozást minden rejtvényt 
kedvelő olvasónak!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
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