
Újabb lépés 
az elektronikus 

ügyintézés 
irányába

Az elektronikus ügyintézés 
fejlesztése a célja annak a pá
lyázatnak, amelyet 10 kistérsé
gi központ a Közép-Duna-Vi
dék Kistérségi Társulás tag
jaként nyújt be integrált infor
mációs rendszer kialakításá
ra. A kistérségi központok 
egyike Aszód.
A tervezett projekt európai uni

ós pénzből valósulhat meg. Az 
egyes kistérségi központokban 
mintegy 60 millió Ft-os infor
matikai fejlesztést hajtanak vég
re. Ezzel egy-egy informatikai 
csomópont jön létre, amelyhez - 
következő lépésként - a kisebb 
települések csatlakozhatnak, és 
létrejöhet a közvetlen elektroni
kai ügyintézés az egyes önkor
mányzatok, polgármesteri hiva
talok között.

A pályázat további vonzereje, 
hogy Aszódnak ehhez csak 7,8 
millió Ft-ot kell önrészként biz
tosítania. Egy újabb, a Belügy
minisztérium felé benyújtott pá
lyázattal azonban ez az önrész is 
csökkenthető, mivel a szaktárca 
ebben az esztendőben 4 milliárd 
forintot különített el az önkor
mányzatoknak pályázati önerő
rész biztosítására. Ha ez a pá
lyázat is sikeres, akkor a vá
rosnak mindössze 3 millió 85 
ezer Ft-jába kerül a nagyszabású 
fejlesztés. R.Z.

Áll a víztorony... engedélyezési eljárása
Az új telkek tulajdonosai vízhiánnyal küszködhetnek
Aszód legalacsonyabb és legmagasabb pontja között 45 méter a szintkülönbség, így ahhoz, 

hogy a magasabban fekvő területeire is megfelelő nyomással jusson el az ivóvíz, egy második 
nyomászónába kell átemelni. A szakemberek ezt annak idején víztorony és átemelő segítségével 
oldották meg. A lakótelep szélére épített vasbetonból készült építmény ma már hozzátartozik a 
városképhez. Néhány éve a szakemberek a torony szárán és az úgynevezett kehely szélein j ókora 
- egy-másfél centiméter széles - repedéseket vettek észre. Óvintézkedésként jelenleg a megenge
dett kapacitásnak csak az 50 százalékát használják ki, ami 50 tonnával kevesebb súlyt és mint
egy két méterrel alacsonyabb vízszintet jelent.

A torony felállításához mindössze két hétre van szükség

A Raiffeisen Bank Rt. leányvállalata 
menedzselheti a város pályázatait
Az önkormányzatok már ez 
évtől kezdve számolnak 
azokkal a pályázati lehetősé
gekkel, amelyek az Európai 
Unió más tagállamaihoz, 
térségeihez való felzárkó
zást segítik elő. A pénzhez 
jutásnak természetes előfel
tétele, hogy a pályázat meg
feleljen a követelmények
nek, és persze nyerjen. 
Aszód ennek érdekében a 
minap szerződést kötött a 

Raiffeisen Consulting Rt-vel, 
amely hazai és európai uniós 
pályázatok figyelésével, 
megírásával és teljeskörű le
bonyolításával foglalkozik. 
A cég sikeres pályázat esetén 
az elnyert összeg 5 %-ára jo
gosult.
- A 90-es évek elején még úri 
huncutságnak számított a pá
lyázatírás, az évtized végére 
kevesek kiváltsága lett, ma pe- 

(Folytatás a 6. oldalon) 

A helyzet megoldására két va
riáció született. Az olcsóbb vál
tozat szerint abroncsokkal erő
sítenék meg a víztorony szerke
zetét. A másik lehetőség, hogy 
újat építenek.
A parcellázások következtében 
gyorsan növekvő igény mára el
döntötte a kérdést: mindenkép
pen új tornyot kell építeni, de 
emellett szükséges más fejlesz
tések elvégzése is. A mostani ál
lapot szerint a magasan fekvő 
frissen parcellázott területek víz
zel történő ellátása nem meg
oldott. Az úgynevezett második 

(Folytatás a 6. oldalon)
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ASZÓDI

Önkormányzati hírek június 2.

A képviselő-testület elsőként a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola nevelési és pedagógiai 
programját tárgyalta volna, ám 
erre nem került sor, mivel a mű
velődési bizottság elnöke jelez
te, ülésükig nem minden szakér
tői vélemény érkezett meg, ezért 
az anyaggal nem tudtak érdem
ben foglalkozni. Nem ütközött 
ugyanakkor akadályba a Pod- 
maniczky Művészeti Iskola 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatának elfogadása.

Két, egymással összefüggő na
pirendi pont megvitatása, majd 
az előterjesztés elfogadása kö
vetkezett a sorban. A Helyi Épí
tési Szabályzat és Szabályozási 
Terv végleges jóváhagyásra ke
rülhetett, ám a téma tárgyalása
kor Fehér Endre, a Műszaki Iro
da vezetője jelezte, valószínű
leg módosításra kerül egy tétel. 
A város ugyanis szeremé elérni, 
hogy a lakótelepen a lapostetős 
házak teteje beépíthető legyen. 
Az erre vonatkozó kérelmet a 
Területi Építészeti Iroda még 
nem fogadta el, de van rá esély, 
hogy a kezdeményezés zöld utat 
kapjon. A Településszerkezeti 
Terv három helyen változott: a 
Régész utca-Nyár utca határolta 
21/106 és 21/135-ös helyrajzi 
számú ingatlanok a kertváro
sias lakóterület besorolásból 
kisvárosias lakóterület beso
rolást kaptak, néhány ingatlan 
tervezett belterületi határa mó
dosult, a Kiserdő területét pedig 
beépítésre szánt területként 
jegyzik.

Korábban határozott már a kép
viselő-testület a kolumbárium 
létesítéséről. Erről külön cikk
ben olvashatnak, csakúgy mint 
Aszódnak az Északkelet-Pest 
megyei Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz való csatlakozásá
ról, valamint arról, hogy pályá
zik-e a város új bölcsőde építé
sére.

Meghívásos versenytárgyalás
ról kellett döntenie a képviselő
testületnek az intézmények kis
javítási és karbantartási munkái
val kapcsolatban, mivel a meg
hirdetett pályázatra egyetlen 
ajánlat sem érkezett. Az önkor
mányzat a GAALF Bt-t, a KIM 

Bt-t, az IR Plusz Bt-t, a Vivien 
Kft-t és Ágfalvi Imre egyéni 
vállalkozót kérte fel árajánlatté
telre. (Azóta kiderült, ezzel a le
hetőséggel egyedül a KIM Bt. 
élt, így elnyerte a munkákat.- a 
szerk. megj.)

Tovább tart az önkormányzat 
helyi rendeletéinek Eu-joghar- 
monizációs felülvizsgálata és 
szükség szerinti módosítása. 
Ennek megfelelően legutóbb a 
Közbeszerzési Szabályzat és a 
Szociális igazgatási és ellátás 
helyi szabályairól szóló rendelet 
szövegtartalmán változtatott a 
képviselő-testület.

Új utcák nevéről is döntött a 
grémium. Ezek szerint az Liget 
utcával párhuzamos 1359/9 
hrsz-ú terület az Akácos utca, az 
Érdy János utcára merőleges te
rület pedig a Téglagyár utca ne
vet kapja.

A képviselőknek feladatuk 
akadt a június 13-ai európai uni
ós választásokkal kapcsolatban 
is, nevezetesen meg kellett sza
vazniuk a Szavazatszámláló Bi
zottságok új tagjait.
Elnapolta a grémium a Tüdő

gondozó Intézet mögötti szolgá
lati lakással kapcsolatos tárgya
lást, mondván, előbb derüljön ki, 
be tud-e adni a város egy új 
bölcsőde megépítésére vonat
kozó pályázatot. Az új épület 
egyik lehetséges helyszíne 
ugyanis éppen ez a terület lehet. 
Döntött a képviselő-testület ar
ról is, hogy egy nagyobb céget 
bíz meg az európai uniós pályá
zatok figyelésével, kidolgozá
sával. Erről külön cikkben ol
vashatnak, csakúgy, mint arról, 
hogy Aszód kistérségi központ
ként integrált információs rend
szer kialakítására pályázik.
Újabb két telekre jelölt ki vevőt 

a képviselő-testület. A leendő 
aszódi polgárok Gödöllőről, il
letve Mogyoródról érkeznek.

Nem tárgyalta a képviselő
testület a nyertes, “XXI. századi 
iskola” informatika pályázat 
közbeszerzési eljárás bonyolítá
sáról szóló napirendi pontot, 
mivel nem érkezett meg a pá
lyázatíró által ígért megállapo
dás-tervezet.
Előző számunkban írtunk arról, 

hogy pályázati pénz felhasználá
sával megépülhet a Régész utcát 
a Mély utcával összekötő sza
kasz. A képviselő-testület dol
gozott ezen a témán is: a köz
beszerzési eljárás lefolytatásával 
a New Line Karrier és Műszaki 
Tanácsadó Irodát bízta meg.

Napirendi pontként szerepelt a 
nagy sikert aratott pünkösdi 
koncert, mivel kiderült, ennek az 
anyagi háttere nem volt megfe
lelően biztosítva. A jegyző
könyv tanúsága szerint 100 ezer 
Ft hiányzott ahhoz, hogy a zené
szeket ki lehessen fizetni. Hogy 
a város ne maradjon szégyen
ben, Gersei Ferenc képviselő sa-

Véget ért a regionális 
hulladéklerakó 
körüli kálvária

2007-ben már 
Gödöllőre kerül a szemetünk

Hosszú hónapok, kijelölt és a 
lakosság által el nem fogadott 
helyszínek, viharos viták után 
úgy tűnik, hogy nyugvópontra 
jutott a regionális kommunális 
hulladéklerakó megépítésének 
ügye. A jelenlegi helyzet szerint 
az ISPA-program nem egy, ha
nem két helyszínen valósul meg. 
(A korábbi helyszínek lakóinak 
legfőbb ellenérve az volt, hogy 
99 település hulladékát kellene 
befogadniuk - a szerk. megjegy
zése.) A hulladéklerakó két már 
meglévő telep - a gödöllői és a 
nógrádmarcali - bővítésével 
épülne meg.

Ahhoz azonban, hogy ezt a ter
vet az Európai Unió is befogad
ja, minden település egyetértő 
nyilatkozata szükséges. Az ön
kormányzatok nemrégiben lét
rehozták az Északkelet Pest 
megyei Hulladékgazdálkodási 

Következő lapzárta: augusztus 8. 
Következő megjelenés: 

augusztus 18.

ját számlájáról meghitelezte az 
összeget. A képviselő-testület 
ezt a pénzt szavazta meg támo
gatásként azért, hogy a városa
tya számlájára visszakerüljenek 
a kölcsönadott forintok. A kép
viselő-testület arra kérte a szer
vezőt, az esetből vonja le a ta
nulságot, és legközelebb kö
rültekintőbben jáijon el.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedések
ről, ezt követően pedig közérde
kű javaslatok megtételére került 
sor.

Társulást, és megalakult a Bör
zsöny-Cserhát Kft. mint üze
meltető. A két fél együttműkö
dési megállapodást kötött, és 
megszületett a társulás alapító 
okirata is, amit már az aszódi 
képviselő-testület is elfogadott.

Mit hoz ez a megoldás, ha a 
brüsszeli és az állami támogatás 
megérkezik? A két telep bein
dítását, ami 2006-2007-ben vár
ható. Amennyiben ez megtör
ténik, az aszódi szeméttelep be
zárásra kerül, és elkezdődhet a 
rekultivációja. A város és a kör
nyékbeli települések hulladékát 
Gödöllőre szállítják. A lakosság 
által fizetendő díj az előzetes 
számítások szerint 13-14 ezer Ft 
körül lesz. Ha azonban a pro
jektben 200 ezernél jóval több fő 
vesz részt - újabb települések 
csatlakoznak a társuláshoz - a 
családok által fizetendő összeg 
is kevesebb lehet. R.Z.
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Épülhet-e új bölcsőde Aszódon?
Szakértők adnak választ, érdemes-e a pályázatot benyújtani

A címben feltett kérdésre 
egyelőre senki nem tud hatá
rozott választ adni. A lehető
séggel annak apropóján fog
lalkozott legutóbb a képvise
lő-testület, hogy Kovács Fe- 
rencné, a Városi Bölcsőde ve
zetője egy eu-s pályázatra 
hívta föl a döntéshozók figyel
mét. Mivel azonban a pályá
zati kiírás nem tűnik egyér
telműnek, a grémium szakér
tői véleményt kér, megfelel
het-e a város a kért feltételek
nek.

Az Európai Unió pályázati 
céljai között kiemelkedő helyet 
foglal el a humán erőforrás fej
lesztése. Nemrégiben olyan pá
lyázat látott napvilágot, amely a 
nők munkaerőként való fog
lalkoztatottságának emelését 
kívánja segíteni. Hazánkban 
jelenleg a nők 22 - 25%-a tarto

Az európai uniós pályázatok praktikái
Nem ezzel a címmel szer

vezett pályázatíró tanfolya
mot önkormányzati szakem
berek, alapítványok és civil 
szervezetek részére a kistér
ségi megbízottunk, Szlucska 
Pálné, de akár ez is lehetett 
volna a háromnapos, Aszó
don, a Művelődés Házában 
tartott képzés mottója. A 
mintegy huszonöt résztvevő - 
közülük többen helyiek vol
tak - ugyanis hamar szem
besült a hazai és az uniós

A Posta 
nyitva tartása

hétfő: 8-18
kedd-szerda: 8-15
csütörtök-péntek: 8-16

Pénztári órák
hétfő: 8-18
kedd-szerda: 8-14.30
csütörtök-péntek: 8-15.30

zik ebbe a kategóriába, szemben 
az uniós országok 60% körüli át
lagával. A növekedést a kisgyer
mekek, a fogyatékkal élők nap
közbeni elhelyezésének fejleszté
sével kívánják elérni. Ez történhet 
új létesítmények építésével, de 

pályázatírás közti különbsé
gekkel, köztük a két legjelentő
sebbel:

1. Az Unióban a települések 
nem a kiírt pályázatok alapján 
alakítják ki elképzeléseiket, 
fejlesztési törekvéseiket, hanem 
ellenkezőleg, a szándékuk meg
valósításához keresnek pályá
zati lehetőséget.

2. A pályáztatási folyamat nem 
ér véget az elkészítéssel, a 
megvalósítás folyamatára és az 
ellenőrzésre sokkal nagyobb 

lehetséges a már meglévő intéz
mények infrastrukturális fejlesz
tésével, bizonyos új szolgáltatá
sok bevezetéséhez szükséges fel
tételrendszer megteremtésé-vel.
A szóban forgó pályázat azért 

számít különösen vonzónak, 

hangsúly esik. Utóbbi külö
nösen fontos, mivel az Európai 
Unióban kamatostul visszafi
zettetik a támogatás összegét, 
ha a projekt nem, vagy nem az 
előírásoknak megfelelően va
lósult meg. Az önkormányza
tok éppen ezért igyekeznek 
nagyobb, mindennemű fele
lősséget vállaló cégeket meg
bízni. Az aszódi önkormány
zat a napokban kötött szer
ződést pályázatírásra az egyik 
bank konzultáns leányválla
latával. Ennek részleteiről la
punk 6. oldalán olvashatnak. 

mert önrészként mindössze a 
megvalósítás költségének 6(!) 
százalékát kéri, és ezt a részt az 
adott település letudhatja termé
szetben (ingatlan, telek bizto
sítása) is. A támogatás mini
mumösszege 9,5 maximum
összege 240 millió Ft.
Aszódon az utóbbi esztendők

ben növekedett a gyermeklét
szám. Igaz, nem a születésszám 
nőtt, hanem több kisgyermekes 
család költözött a városba. Idén 
22-en kértek bölcsődei elhelye
zést, közülük 7-en nem helyiek.

A helyzetet áttekintve a 
grémium tagjai nem képvisel
tek egységes álláspontot, lega
lábbis abban a tekintetben, hogy 
a meglévő bölcsődei épületet 
érdemes felújítani vagy egy új 
építésébe fogni. Utóbbi lehe
tőség esélyét nagyban lerontot
ta az a dilemma, hogy elkészül
hetnek-e szeptember 30-ig - ez a 
pályázat beadásának határideje - 
a benyújtáshoz szükséges do
kumentációk, illetve az, hogy a 
pályázat a 10 ezer főnél nagyobb 
településekre vonatkozik. Már
pedig a városunkban lakók lét
száma csak most közelít a 6 
ezerhez. Viszont az is tény, hogy 
az Aszódi Kistérségben nincs 
másik bölcsőde. Éppen ezért 
Kovács Ferencné intézményve
zetőjavaslatként felvetette, hogy 
érdemes volna a környékbeli 
önkormányzatok szándékát is 
felmérni, mivel a pályázati út
mutató szerint előnyt jelent, ha a 
konzorciumi tagok egyesülnek.
Sok tehát a bizonytalanság. A 

képviselő-testület ezt látva úgy 
döntött, megfogadj a Kovács Ta
más javaslatát, és felkéri az eu
rópai uniós pályázatok figyelé
sével, lebonyolításával megbí
zott Raiffeisen Konsulting Rt-t, 
foglaljanak állást, érdemes-e 
Aszódnak ezzel a pályázattal ér
demben foglalkozni, vagy a 10 
ezres határ - a gyermekvédelmi 
törvény szerint is e feletti lét
szám esetén kötelező a telepü
lésnek bölcsődét működtetni - 
eleve kizáró ok.
Lapzártánk után érkezett meg a 
szakértői vélemény, amely ja
vasolja a pályázat benyújtását. 
A képviselő-testület erről egy 
villámgyorsan összehívott rend
kívüli ülésen döntött. R.Z.



4 ASZÓDI

Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
I. Fejezet 

Általános rendelkezések

Az önkormányzat Képviselő
testülete a környezet védelmé
nek általános szabályairól szó
ló, többször módosított 1995. 
évi Lili. Tv. (továbbiakban 
Kvt.)60. §-ában biztosított jog
körében eljárva, figyelemmel a 
környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. Tv. fel
hatalmazása alapján a követ
kező rendeletet alkotja:

A rendelet célja
A kömyezetterhelő anyagki

bocsátás csökkentése, a kör
nyezet és természet megóvása 
érdekében a leghatékonyabb 
megoldások alkalmazása, vala
mint a környezet védelmének 
érdekében a környezethaszná
lók közötti arányos teherviselés 
elősegítése.

A rendelet hatálya
2. § /!/ A rendelet hatálya ki
terjed
a) arra a környezethasználóra 
(Kvt. 2. § 111. Bek.), aki 
(amely) az engedélyhez kötött 
környezethasználata során a 
környezet terhelésével járó 
anyagot bocsát a környezetbe 
(tovább-akban: akibocsátó)
b) azokra a környezetet terhelő 
anyagokra, amelyek a környe
zetbe kerülve környezetter
helést eredményeznek, és ame
lyek kibocsátott mennyisége 
érvényes mérési szabvány, 
anyagmérleg, műszaki számí
tás segítségével meghatároz
ható (a továbbiakban: kömye
zetterhelő anyag).

II. Fejezet
A talajterhelési díj alapja, 

mértéke

3. § A kibocsátó a talajba jut
tatott, e törvényben meghatá
rozott kömyezetterhelő anya
gok minden egysége után talaj
terhelési díjat köteles fizetni.
4. § Talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a műszakilag ren
delkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá, és helyi vízgaz
dálkodási hatósági, ill. vízjogi 
engedélyezés alapján szenny

vízelhelyezést alkalmaz.
5. § /!/ A talajterhelési díj mér
tékét a talajterhelési díj /2/. be
kezdésében meghatározott alapja, 
a 131 bekezdésben meghatározott 
egységdíj, valamint a terület érzé
kenységi és a veszélyeztetési 
szorzó határozza meg.
121 A talajterhelés díj alapja
a) helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörébe tartozó szennyvízel
helyezés esetén a szolgáltatott víz 
mennyisége csökkentve az ivó
vízvezeték meghibásodása követ
keztében elszivárgód:, illetve kü
lön jogszabály szerint locsolási 
célú felhasználásra figyelembe 
vett vízmennyiséggel.
b) vízjogi engedély alapján vég
zett szennyvízelhelyezés eseté
ben a szenny- és használt víz éves 
mennyisége csökkentve a külön 
jogszabály vagy hatósági határo
zat rendelkezései szerint meg
tisztított víz menny iségével.
131A talajterhelési díj egységdíjá
nak mértéke: 120Ft/köbméter
/4/ A talajterhelési díj számításá
nak részletes szabályait e rendelet
1. sz. melléklete határozza meg.

/]/ Díjkedvezményt vehet igény
be, illetve nem terheli fizetési 
kötelezettség azt a lakossági ki
bocsátót, akit kérelme alapján 
rászorultsági alapon díjkedvez
ményben részesít, illetve mentesít 
a díjfizetési kötelezettség alól a 
jegyző, az adózás rendjéről szóló 
törvény alapján.
121 Nem terheli díjfizetési köte
lezettség azt a kibocsátót, aki kü
lön jogszabályban meghatáro
zott egyedi szennyvízelhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz, illetve akinél a közcsa
torna kiépítésre került, de műsza
kilag nem áll számára rendelke
zésre.
7. § A talajterhelési díj alapja 
csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, 
olyan arra feljogosított szerve
zettel szállítat el, amely a folyé
kony hulladékjogszabályi elő
írások szerinti elhelyezését iga
zolja.

A díj befizetése
8. §/!/ Akibocsátó a negyedévi 
díjelőleget a negyedév utolsó 

napjáig fizeti meg a 131 bekez
désben meghatározott kivétellel 
a tárgyévet megelőző év tény
leges kibocsátásai alapján fize
tett teljes díj negyedének meg
felelő összegben.
121 A kibocsátó a tárgyévet kö
vető év március 31-ig a tárgyévi 
tényleges kibocsátás alapján 
számított díj és az /!/ bekezdés 
alapján befizetett díjelőleg kü- 
lönbözetét megfizeti, illetve a 
túlfizetés összegét a tárgyévet 
követő első negyedévi díj előle
gének megfizetésekor beszá
mítja vagy visszaigényli.
131 Ha a kibocsátó folyamatosan 
működtet kibocsátást mérő 
rendszert, a mérések alapján a 
folyó negyedévre irányadó díj
előleget kell megfizetni.
9. § A kibocsátó a helyi vízgaz
dálkodási hatósági jogkörhöz 
kapcsolódó talajterhelési díjat az 
önkormányzati adóhatóság által 
megjelölt számlára fizeti be.
10. § IV A helyi vízgazdálkodá
si hatósági jogkörébe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kap
csolódó talajterhelési díj a tele
pülési önkormányzat környezet
védelmi alapjának bevételét ké
pezi.
12/ A települési önkormányzat a 
talajterhelési díjból származó 
bevételt - a 131 bekezdésben fog
laltak figyelembevételével - a 
talaj, valamint a felszín alatti víz 
mennyiségi, minőségi védelmé
re használhatja fel.
131 A 121 bekezdés szerinti fel
használásnak minősül különö
sen a csatornázás, a szennyvíz
tisztítás, a vízbázisvédelem, a 
tartós környezetkárosodások 
kármentesítése, a potenciális és 
a tényleges szennyező források 
szennyezésének megelőző, illet
ve utólagos védelme.

A díjfizetési kötelezettség 
bevallása, adatszolgáltatás

11. § IV A kibocsátó a díjfizetési 
kötelezettségéről évente a tárgy
évet követő év március 31-ig 
tesz bevallást.
121 Ha a gazdálkodó szervezet 
több telepet (gyáregységet) mű
ködtet, bevallásában az adatokat 
telephelyenként tünteti fel.
131 A kibocsátó köteles olyan 
nyilvántartást vezetni (vízszám
lák), amelyből a díjfizetés alap

ja, valamint mértéke telephe
lyenként megállapítható.
12. § A helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvíz-elhelyezéshez kap
csolódó talajterhelési díjjal 
kapcsolatos adatszolgáltatás 
határideje: kéthavonta

Egyes jogkövetkezmények
13. § /V A környezetvédelmi fel
ügyelőség jogosult a kibocsátó 
adatait folyamatosan ellenőriz
ni.
121 Amennyiben a környezetvé
delmi felügyelőség akibocsátási 
adatok ellenőrzése során az adat
szolgáltatási és díjfizetési köte
lezettség bevallásainak alapjául 
szolgáló adatokban eltérést ta
pasztal, úgy az adóhatóság eljá
rását kezdeményezi.

III. Fejezet 
Átmeneti és záró 

rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2004. július 
1. napján lép hatályba.
15. § /!/ A talajterhelési díj fize
tésére kötelezett kibocsátó a
2004. évben az e rendelet alap
ján megállapított talajterhelési 
díj 20, 2005. évben 40, 2006. 
évben 50,2007. évben 75,2008. 
évben 90, a 2009. évtől 100%- 
át köteles megfizetni.
121 2004. évben a negyedéves 
díjelőleg a 2003. évi tényleges 
kibocsátási adatok alapján egy 
naptári évre számított díj negye
dének megfelelő összeg (képzett 
díjelőleg).
131 A helyi vízgazdálkodási ha
tósági jogkörbe tartozó szenny
vízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos 
2004. II. félévre vonatkozó adat
szolgáltatás határideje: 2004. 
július 31.
16. § A talajterhelési díj megfi
zetésére, bevallására, az ehhez 
kapcsolódó jogkövetkezmé
nyekre, a megállapításokhoz és a 
beszedéshez való jog elévülé
sére, pénzügyi ellenőrzésére, 
valamint végrehajtására az e ren
deletben nem szabályozott kér
désekben az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. tv. rendel
kezéseit kell alkalmazni.
Aszód, 2004. július 1.

Bagyin József sk. 
Kissné Kulybus Gizella sk.
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A Rendőrség 
eseménynaplójából

Figyelmetlenségünk lehetőség a tetteseknek
A nyári időszakban mintha 

agyunkra menne a jó idő, sok
kal felelőtlenebbekké, fi
gyelmetlenebbekké válunk, 
és újra elkövetjük azokat a hi
bákat, amiket a bűnözők kí
méletlenül kihasználnak. 
Ilyen a nyitott ablaknál való 
alvás, amely a besurranásos 
módszerrel “dolgozóknak” 
kedveznek. Ez az eset történt 
nemrégiben az egyik aszódi 
családi háznál, ahol az éj leple 
alatt valaki besurrant, és el
emelte a tulajdonosok bank
kártyáját valamint két mobil
telefonját. A kár 270 ezer Ft. 
A rendőrség szerint már a le
húzott redőny is visszatartó 
erő lehet, mivel felhúzása 
nagy zajjal jár.
Ajtóbefeszítés módszerével 
törtek be az Arany János utca 
egyik ingatlanjába ismeretlen

tettesek, és onnan műszaki cik
keket zsákmányoltak. A kár 1 
millió 600 ezer Ft.
Két autót is feltörtek a minap a 

Bethlen Gábor utcában, és ki
emelték belőlük a rádiómagnó
kat. Az eset éjszaka történt. Az 
egyik autó tulajdonosa hallotta, 
hogy nagyon ugat a kutya, de 
nem mert kimenni, hogy meg
nézze ajelzés okát.
Garázda fiatalok rongálták meg 
az aszódi MÁV-állomást. Az is
meretlen elkövetők a vonatról 
leszállva betörték az állomás 
épületének ablakait, majd mint 
akik jól végezték dolgukat, 
visszaszálltak a szerelvényre.
A meleg a közlekedők figyel

mét is tompítja. A városban 
egymás után több koccanásos 
baleset is történt. Szerencsére 
egyik eset sem járt személyi sé
rüléssel. R.Z.

jy BRIJÍGA 
tíftCESTER

Aszód Kossuth L. u. 33.

W^Akciós széria! 
18 sebességei mounhiin bibe kerékpár 

I9.BOO Ft-ért!

- kerékpárok javítása
- alkatrészek árusítása

Bevásárlóközpontban 
vásárolt kerékpárját 

garanciálisán üzembe helyezzük!
Tekerjen el

Meglátja, rr>e6,éri!

Hírek röviden
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség alelnökévé választották Szeno- 

ráczki Ferencet, a Galga Polgárőr Egyesület vezetőjét, akinek im
máron a dunakeszi, a váci és a gödöllői egyesületek működésének 
koordinálása is a feladata. Az 50 települést magába foglaló terület 
központja várhatóan Aszódon lesz, ám ehhez egy megfelelő irodát 
is kell találni.
Július 30. és augusztus 2. között Nyárádszeredára látogat a Városi 

Nyugdíjasklub, melynek Hagyományőrző Csoportja fellép test
vérvárosunk “Szeredai Napok” című rendezvényén. A látogatás a 
tavaly ősszel elmaradt út pótlása. Akkor a román hatóságok az 
ottani népszavazásra hivatkozva betiltottak minden nagyobb 
rendezvényt, így a nyárádszeredaiakbokrétás fesztiválját, amelynek 
vendégei lettek volna nyugdíjasaink.
Megjelent dr. Asztalos István Kisváros a Galga mentén című 

monográfiájának második, változatlan kiadása. Az Aszód történetét 
1945-ig feldolgozó kétkötetes könyv 2000 Ft-ért vásárolható meg a 
Petőfi Múzeumban.
A Városi Könyvtár ezúton értesíti olvasóit és az internetezőket, hogy 
augusztus 1. és augusztus 31. között zárva tart, csakúgy mint a 
Művelődés Háza másik intézménye, a Közművelődés Otthona.

Még egyszer a 
talajterhelési díjról

A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján a képviselő
testület 2004. július 1-től - a törvényi keretek között - szabá
lyozza a talajterhelési díjat. (A rendelet teljes szövege lapunk 4. 
oldalán olvasható.) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
adónak minősül, így annak bevallásáról, kivetéséről, behajtá
sáról az adózás rendj érői szóló törvény rendelkezik.
Előzetes felméréseink alapján a talajterhelési díj fizetésére 

kötelezett kibocsátónak felhívást küldünk ki, mely alapján a be
vallást a helyi adóhatóság felé meg kell tenni. Aki nem kap fel
hívást, de tudja azt, hogy a műszakilag rendelkezésre álló köz
csatornára nem kötött (köt) rá, az is teljesítse bevallásadási köte
lezettségét. A bevallás alapján az adóhatóság fizetési meg
hagyásban közli a tárgyévre még fizetendő díj összegét, vala
mint a tárgyévet követő évre egyenlő részletekben, negyed
évente fizetendő díjelőleg összegét.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2004-ben a 

talajterhelési díj 20%-át köteles megfizetni. Abban az esetben, 
ha a kibocsátónak a tárgyévre túlfizetése keletkezett (pl. szám
lával igazolt szippantási költség stb.) és az adóhatóságnál nyil
vántartott hátraléka nincs, bevallásában nyilatkoznia kell arról, 
hogy a befizetett díj visszautalását vagy ennek jövőbeni tarto
zásra történő elszámolását kéri.

A helyi adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény alapján 
jár el, mely szerint évente kiküldi az érintetteknek a bevallási 
nyomtatványt, a bevallások alapján nyilvántartást vezet, és elő
írást készít, könyveli a befizetéseket, kezeli a hátralékot.
A bevallásadás elmulasztása, a jogerős határozatban foglalt díj
fizetési kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 
az adóvégrehajtás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kérünk minden érintettet, hogy kísérje figyelemmel a helyi 
rendeletben foglalt előírások teljesítését.

Kissné Kulybus Gizella
címzetes főjegyző
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All a víztorony... engedélyezési eljárása
/Az új telkek tulajdonosai vízhiánnyal küszködhetnek

(folytatás az 1. oldalról) 

nyomásövezet berendezései - az 
átemelő gépház és a 100 köbmé
teres víztorony - a Lakótelep és 
az Újtelep házait látják el vízzel, 
ugyanakkor vízhez kell juttatni a 
mintegy 350 új telek tulajdono
sait is. A területeket értékesítő 
három fél - az önkormányzat, a 
Portfolió 99 Kft és az OTP 
Ingatlan Rt. - megállapodott ab
ban, hogy a vízkapacitás bőví
tési költségeit közösen viselik.

A meghirdetett pályázaton 
nyertes Galgamenti Víziközmü 
Kft. régóta rajtra készen áll a 
mintegy 70 milliós beruházás 
megkezdéséhez, pontosabban, 
amit lehetett, már el is végeztek. 
Ritecz György ügyvezető igaz
gató lapunknak elmondta, szük
séges volt a vízbázist bővíteni, 
Túrán egy új kutat furatni. 
Lefektették az új, két kilométer 

hosszúságú csőhálózat kéthar
madát is. Most viszont egyelőre 
tétlenségre vannak ítélve vára
koznak, mivel még mindig nem 
kapták meg az illetékes szakha
tóságtól a vízjogi engedélyt.
A tervezett víztorony - mint 
időközben kiderült - nem ön
kormányzati, hanem állami te
rületen áll, melynek kezelője a 
Magyar Honvédség. Ám hiába 
szerezte meg az önkormányzat 
a szaktárca hozzájárulási nyilat
kozatát az új torony építéséhez, 
a kezelő csak korlátozott jogok
kal bír. Emiatt a Vízügyi Fel
ügyelet nem adta meg a vízjogi 
engedélyt. Lehetséges a szóban 
forgó terület megszerzése, ám a 
Kincstári Vagyonigazgatóság 
csupán évente egyszer készít az 
ilyen területek átadására kor- 
mány-előteijesztést. Erre idén 
leghamarabb szeptemberben 
kerül sor.

- Egy tervben szerepel a víz
torony és a távvezeték. Utóbbi 
esetében is vannak tulajdonjogi 
viszonyok okozta problémák, 
amiket szintén rendezni kell - 
ismertetett meg a részletekkel 
beszélgetőtársam. Mivel az ügy 
már két éve húzódik, arra kértük 
a Felügyeletet, a víztorony ügyét 
kezelje külön, és legalább erre 
adja meg az engedélyt. Közben 
minden, az új torony felállításá
hoz szükséges előkészületi mun
kát elvégeztünk. A föld alatti 
berendezéseket összeszereltük, 
az alapot elkészítettük. Az épít
mény - amely öt méterrel ma
gasabb lesz, mint a régi, a me
dencetere pedig 200 köbméter 
vizet tárol máj d - darabj ai ugyan 
még a földön hevernek, ám 
mindössze két hét szükséges a 
felállításához és az üzembe 
helyezéséhez.

A szóban forgó időpontokat 

olvasva az új telkek tulajdono
sai közül többen aligha lesznek 
boldogok. Az időközben elké
szült házukra használatbavételi 
engedély ugyanis csak akkor 
adható ki, ha minden feltétel 
adott a beköltözéshez. Víz híján 
ez pedig egyelőre nem lehet
séges.

A régi víztorony sorsával 
egyelőre nem foglalkoztak, le
bontásának költsége sem szere
pel az új beruházás összegében. 
Talán kevesen tudják, hogy ipari 
kuriózumról van szó, ugyanis ez 
volt az első olyan torony, mely
nek tetejét a szárán keresztül a 
helyszínen húzták föl a helyére. 
A szakirodalomban is „Aszód- 
típusú” víztoronyként szerepel. 
- Szívem szerint meghagynám, 
és megpróbálnám látogathatóvá 
tenni - árulta el ezzel kapcsola
tos véleményét az igazgató. - 
Nyilván az illetékes önkor
mányzati bizottságnak, a város 
főépítészének lesz feladata meg
ítélni, a régi torony összeforrott- 
e a város látképével, illetve az el- 
bíija-e két torony meglétét. R.Z.

A Raiffeisen Bank Rt. leányvállalata 
menedzselheti a város pályázatait

(folytatás az 1. oldalról)

dig már nem lehet nélkülözni a 
szakképzett pályázatírókat - 
foglalta össze az új szakma 
rövid fejlődéstörténetét Varga 
Csaba, a Raiffeisen Consul
ting Rt. osztályvezetője.

Az évek során azonban a pá
lyázati feltételek is változtak, 
általában hátrányosan érintve 
az igénylőket. Hiszen hogyan 
élhet a lehetőséggel egy intéz
mény, egy település, amikor az 
elnyerhető összeg 30 vagy 50 
%-át önrészként elő kell te
remteni? Az sem szolgálta az 
adott cél megvalósítását, ha - 
bár a pályázatot sikeresnek mi
nősítették - az igénylő a kért 
összegnek csak a töredékét - 
20-30 %-át - kapta meg.

Ezen a téren most változás 
várható, az Unióban nem csip
kednek le az összegből, vi
szont jobban megnézik, való

ban megvalósítható-e az adott 
cél, és az ellenőrzés is sokkal 
átfogóbb.

Az is egyre világosabban lát
szik, hogy egy pályázatot ma 
már nem elég megírni, azt me
nedzselni kell. Erre pedig va
lószínűleg képtelenek lesznek 
az egyszemélyes vállalkozá
sok. Előtérbe kerülhetnek 
ugyanakkor azok a cégek, 
amelyek a „Mindent egy he
lyen! "szolgáltatást kínálják. 
Jó példa erre éppen Aszód 
számlavezető bankja, amely 
létrehozta az erre szakosodott 
leányvállalatát, s amely igény 
esetén a pályázat előfinanszí
rozását is biztosítja.

Az aszódi képviselő-testület 
májusban határozott arról, 
hogy - más településekhez ha
sonlóan - megbíz egy céget a 
szóban forgó munkával. Az 
ajánlattételre három pályázat 

érkezett, amelyek közül a Ra
iffeisen Consulting Rt. ajánla
ta tűnt a legelőnyösebbnek. A 
megállapodás azonban csak 
második nekifutásra sikerült, 
mivel a szerződéstervezet lát
tán több képviselő is kifogást 
emelt. Puskás Péter, a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság elnöke 
egyenesen egyoldalúnak tar
totta azt, mondván, a megbí
zottat semmiféle felelősség 
nem terheli, nincs üzleti koc
kázata, ugyanakkor kizáróla
gosságot kér. Hasonló vélemé
nyen volt Búzás János is, aki 
kárpótlási garanciát nem talált 
arra az esetre, ha az egyébként 
nyertes pályázat lebonyolítá
sakor vét hibát a megbízott.
Varga Csaba a képviselői fel
vetésekre reagálva elmondta, a 
pályázatok sikerére nincs ga
rancia, ám a sikeres pályázatok 
lebonyolítására készek teljes 
körű garanciát vállalni. Annál 
is inkább, mivel egy esetleges 

hiba nemcsak a leányvállalat
nak jelentene óriási presztízs
veszteséget, hanem az anya
vállalatnak is. A kizárólagos
ságot egy adott pályázatra ké
rik, arra, amelyiken már dol
goznak, az önkormányzat a 
többi pályázatot megverse
nyeztetheti. Természetesen 
ilyenkor ők is pályázhatnak 
majd a munkára.

A most megkötött - 3 évre 
szóló - szerződés értelmében 
az önkormányzat minden 
nyertes pályázat után az el
nyert összeg 5 %-át + ÁFA-t fi
zet sikerdíjként. (Az uniós pá
lyázatokba beépítik a siker
díjat vagyis az költségként el
számolható - a szerk. meg].) A 
város azt is vállalta, hogy 
2004. december 31-ig több 
részletben 2 millió Ft előleget 
fizet a szolgáltatónak. Ez az 
összeg azonban az első siker
díjból levonandó, illetve, ha a 
cég nem pályázik sikeresen a 
szerződés időtartama alatt, ak
kor a pénzt kamatostul visz- 
szautalja. Rácz Zoltán
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RENAULT

Találd meg az igazit!
Clio akár 4,99% THM-mel

A Clio pontosan azt nyújtja Neked, amire vágysz. Ha a kényelmet tartod szem előtt, a Komfort kollekció 
emberközpontú utasterében minden adott, hogy jól erezd magad. A dinamikus vezetés híve vagy? A 16 szelepes 
motorokkal és sportülésekkel felszerelt Sport kollekció a biztonságos, dinamikus vezetési élményt biztosítja szá
modra. Az akár 4,99°/o-os THM*-nek pedig lehetetlen ellenállni. Várunk márkakereskedésünkben! www.renimlt.hu

'Az ajánlat 2004. augusztus 21-ig érvényes, a mindenkori CHF alapkamat függvényében változhat, a limitált szériákra ncin érvényes. 
Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,2-11,9; városi: 5.2-15,5; országúti: 3,6-9,8; C02-kiboesátás g/km: 110-285 (változattól függően)

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renimlt.hu
http://www.renault60.hu
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Túra is zöld utat adott a Kistérségi Társulás pályázatának
Több pontban hibás az aláírt alapító okirat?

Közel háromórás tanács
kozás után a túrái képviselő
testület tagjai felhatalmazták 
Tóth István polgármestert 
minden szükséges okirat alá
írására, amely elősegíti az 
Aszódi Kistérségi Önkor
mányzatok Társulása terü
letfejlesztési célú pályáza
tának benyújtását. Az ülésen 
részt vett Bagyin József aszó
di, Kovács László kartali és 
Jamrik László bagi polgár
mester, akik Tóth István mel
lett az alakulófélben lévő tár
sulás vezető tisztségviselői.

A kistérség kilenc polgár
mestere áprilisban kezdte meg 
a társulás megalakításának elő
készítését. Az érintett önkor
mányzatok többsége május 
elejéig megtárgyalta és elfo-

gadta a Kissné Kulybus Gizella 
címzetes főjegyző által összeállí
tott alapító okiratot. A túrái kép
viselők május 12-i ülésükön üd
vözölték a többcélú kistérségi tár
sulás alakulását, ám úgy ítélték 
meg, az alapító okirat néhány pa
ragrafusa pontosításra szorul. 
Tóth István polgármester ezután 
továbbította észrevételeiket 
Aszódra. A fent említett pályázat 
beadásának közelgő határideje 
miatt a polgármesterek július 7-én 
ismét egyeztetést tartottak, ahol 
nyilvánvalóvá vált: testületi fel
hatalmazás nélkül Tóth István 
nem írja alá a túrái észrevételek 
ellenére változatlan tartalmú ala
pító okiratot, tekintettel arra, hogy 
a többcélú kistérségi társuláshoz 
és a területfejlesztési társuláshoz 
más-más okirat szükséges.

Turán másnapra soron kívüli 
testületi ülést hívtak össze, ahol 
a megjelent polgármesterek sür
gették az alapító okirat elfoga
dását, viszont a túrái képviselők 
- akik közül hárman az idő rö
vidségére hivatkozva még így is 
elfogadták volna az alapok
mányt - nem kaptak egyértelmű 
választ kérdésükre: észrevételeik 
másfél hónap alatt miért nem ju
tottak el a többi önkormány
zathoz.
Bagyin József hangsúlyozta: a 

minden érintett település által el
fogadott alapító okirat hiányá
ban meghiúsul az Aszódi Kis
térség pályázati lehetősége, 
amely 9 és 20 millió Ft közötti 
összeget jelentene számukra. 
Tóth István előzőleg telefonon 
egyeztetett a Miniszterelnöki

Szabadságra mentek a megyei képviselők
Július hónapban szünetelnek 

az ülések Pest megye Közgyű
lésében. A képviselők szabad
ságukat töltik. Az utolsó ülés 
június végén volt, amely több 
okból is emlékezetes marad.

Bizonyára sokan értesültek 
arról a példátlan eseményről, 
ami a júniusi közgyűlés 
munkáját megzavarta. Egy ma
gáról megfeledkezett fideszes 
képviselő ittasan j elent meg az 
ülésteremben. Botrányos visel
kedése azért is elítélendő, mert 
a közgyűlés ezen a napon osz
totta ki a megye által meghir
detett rajzpályázat győztesei
nek járó díjakat, így a teremben 
mintegy 40 gyermek is tartóz
kodott, az őket kísérő felnőt
tekkel együtt. Némi huzavona 
után a magáról megfeledkezett 
képviselőt a frakció vezetője 
kikísérte a teremből. A sajtóból 
már tudjuk, hogy az illető le
mondott mandátumáról. Ezen 
a napon napirendre került 
még a megye katasztrófavé
delmi helyzete, a Közép-ma
gyarországi Régió kialakí
tása Budapest nélkül, önálló
an vagy más szomszédos 
megyékkel egyesülve.

Örömteli feladatunk is volt. A 
megyei önkormányzat pályázati 
alapjaira beérkezett pályázatok 
elbírálásának lehettünk tevé
keny részesei. Lehetőséget kap
tunk arra ebben az évben is, hogy 
a beküldött pályázatokat véle
ményezzük és a támogatás 
mértékét is javasoljuk.

A múlt évben jómagam arról 
panaszkodtam, hogy a civil szer
vezetek nem küldenek be 
elegendő pályázatot. Nos, ebben 
az évben már megfelelő volt a 
jelenlétük. Szeretném felsorolni 
Aszód város sikeresen pályázó 
civil szervezeteit.
Szabadidő Sportegyesület:
- kerékpártúra a Balaton körül
110.000 Ft,
-játszótér felújításra 300.000 Ft
Múzeumi Alapítvány:
- Aszód és környéke idegenforg.
térkép 175.800 Ft
Polgárőrség:
- közrendvédelmi feladatokra
300.000 Ft
Bice-Bóca Egyesület:
- fogyatékos gyerekek rendez
vényére 300.000 Ft
Aszód Körzeti Vöröskereszt
- képzés 200.000 Ft
Sikeresen pályáztak a választó-

kerületből más települések 
civil szervezetei is.
Túra: Városi Sportklub, A tanu
lókért Közalapítvány
Bag: Százvirágú Kendő Ha
gyományőrző csoport, Nyugdí- 
jasok Egyesülete, Muharay 
Népművészeti Egyesület 
Domony: Mindent Domonyért 
Alapítvány, Diák Sportkör 
Iklad: Német Nemzetiségi 
Egyesület, Galga természetvé
dők,
Kartal: Nyugdíjas Klub, 
Zsámbok: Népművészeti 
Egyesület,
Kóka: Polgárőrség, Nyugdíjas 
Klub, Nagycsaládosok Egyesü
lete, Önkéntes Tűzoltók Egye
sülete
Hévízgyörk: Nyugdíjasklub 
Galgahévíz: Népfőiskola
A pályázatok eredményeként 
több millió forint segíti a civil
szervezetek munkáját, és rajtuk 
keresztül a települések életét is. 
Gratulálok Nekik!

Minden olvasónak kellemes 
nyaralást, jó időt és jó szó
rakozást kívánok!

Gersei Ferenc képviselő
Pest Megye Közgyűlése

Hivatal kabinetfőnökével, aki 
szerint a pályázat benyújtásához 
elegendő a kilenc település által 
aláírt együttműködési megálla
podás, amely a három évig kö
zösen vállalt területfejlesztés 
szándékát rögzíti. Ezt támasztja 
alá a 65/2004. évi Kormány
rendelet 12. paragrafusa is, mely 
szerint:

„1. Amennyiben a rendelet 
szerinti kistérségben... többcélú 
kistérségi társulás nem jön lét
re... (ez most a helyzet az Aszódi 
Kistérségben - a szerző meg
jegyzése)”
2. A területfejlesztési célú pá
lyázat csak az 5. § /3/ bekezdése 
szerinti kistérség-fejlesztési pro
jektek megvalósításához nyújt
ható be, amennyiben a Rendelet 
szerinti kistérséghez tartozó va
lamennyi települési önkor
mányzat társulási megálla
podásban legalább három évre 
vállalja a kistérségi terület
fejlesztésifeladatellátását. ”

A három, elfogadásra váró ha
tározatijavaslat egyike szerint a 
túrái grémium szeptember 6-i 
ülésén újratárgyalta volna a 
többcélú kistérségi társulás ala
pító okiratát. A nyolc polgár
mester kézjegyével már ellátott 
alapító okirat egyik paragrafu
sában viszont az áll, hogy a 
többcélú kistérségi társulás ok
iratait csak a polgármesterekből 
álló Kistérségi Tanács módosít
hatja. Bagyin József nem látta 
akadályát annak, hogy túrái ké
résre ezt a mondatot kivegyék a 
többség által már aláírt alapító 
okiratból, egyúttal vállalta, hogy 
ezt a módosítást egyezteti az 
érintett polgármesterekkel.
A szünetben tartott egyeztetések 
eredményeként megszületett a 
döntés: a testület egyhangúlag 
felhatalmazta Tóth István pol
gármestert a pályázat benyújtá
sához szükséges okirat aláírásá
ra. Hogy ez alapító okirat lesz 
vagy együttműködési megál
lapodás, a napokban kiderül a 
Miniszterelnöki Hivataltól kért 
írásbeli állásfoglalásból.

H.Sz.
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SKODA. KOMOLYAN VESZIK

ENNYINÉL KEZDŐDIK
A KÉNYELEM

Ötajtós SkodaFabia már:

1 999 000 Ft-tól

A komfortérzet szempontjából egyáltalán 
nem mindegy, hogy hány ajtós autót vásárol. 
A Skodánál már kétmillió forint alatt kap 
ötajtós Fabiát.
Mi engedtünk, Önnek nem kell.

Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-9,2 1/100 km, 
CO2"kibocsátás: 132-22Í g/km.
A képen extra felszereltségű modell látható.

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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Közösségi házat építene a római katolikus egyházközség
A püspök úr támogatja az aszódiak tervét

Az aszódi római katolikus templom már számos alkalommal 
bizonyult kicsinek. Elég csak az itt tartott nagy sikerű komoly
zenei koncertekre gondolni. De sokszor szűkös első áldozások, 
bérmálkozások alkalmával is. Nem csoda, hogy néhány esz
tendeje megfogalmazódott a római katolikus egyházközség 
azon távlati elképzelése, mely szerint a templom mellett egy új 
plébánia és hitéleti közösségi ház épülne. Mostanában meg
gyorsulni látszik a folyamat, készül a vázlatterv, az egyház
megye műszaki ellenőre terepszemlét tartott, a minap pedig az 
egyházközség delegációja felkereste dr. Beer Miklós püspök 
urat. Az egyházmegye vezetője támogatásáról biztosította a 
küldöttséget.

A templom sokszor helyszíne komolyzenei koncerteknek
A nagyléptékű építkezés 

anyagi háttere több forrásból 
biztosítható. Az egyház min
denképpen számít a volt római 
katolikus elemi népiskola épü
lete után járó kárpótlásra. A 
Szent Imre utcai ingatlanban 
ma a Napsugár Óvoda műkö
dik. Azt, hogy a házért járó ösz-

szeget az egyházmegye vagy az 
aszódi egyházközség kapja, még 
nem tudni, mint ahogy azt sem, 
hogy mikor. A Magyar Állam a 
kárpótlások rendezésének végső 
határidej ét ugyanis 2011 -ben 
jelölte meg. A kárpótlás megtört
énte után az egyházközség sze
remé értékesíteni a plébánia jelen

legi épületét. Számítanak egyéb 
pályázati forrásokra is, ezért kü
lönösen fontos a majdani 
kétszintes - alul közösségi te
remnek és a plébániahivatal
nak, fölül szolgálati lakásnak és 
vendégszobáknak helyet adó - 
épület vázlattervének elkészíté
se.
Ahhoz, hogy a terv megvaló

sulhasson, természetesen szük
séges az egyházmegye támo
gatása is. Ezért döntött úgy az 
egyházközség, hogy delegációt 
küld dr. Beer Miklós váci me
gyéspüspökhöz.
- Egyházi főhatóságunk pozitív 
véleményének adott hangot az 
elképzelésünkkel kapcsolatban 
és biztatott bennünket, hogy 
mielőbb vágjunk bele, még úgy 
is, hogy ismeretlen a kárpótlás 
összegének nagysága és megér
keztének időpontja - tájékoztatta 
lapunkat Buzgón József plébá
nos. - Ügyünket a Gazdasági 
Bizottság elé tárja, ahol dönte
nek arról, mikor kezdhetünk 
építkezni.
A plébános úgy látj a, az utóbbi 

időszakban megnövekedett a 
közösségi élet iránti igény. Ezt 
főként az Evangélikus Gimná
zium működése generálja. A 
tanintézmény tanulóinak kéthar
mada ugyanis katolikus vallású, 
akiknek világnézeti nevelését a 
közösségi teremben tartandó 
előadásokkal, találkozókkal le

het segíteni.
- Látnunk kell azt, hogy a mai 

fiatalokra mennyire nagy ha
tással van a külvilág. Sokszor 
idéztem már azt a régi, de mind
máig érvényes kínai közmon
dást, mely szerint az ember 
sokkal inkább gyereke a korá
nak, mint az apjának. Ők nem 
felekezetekhez ragaszkodnak, 
és nem igénylik a szertartásokat, 
viszont a közösségi életet ebben 
a korban roppant fontosnak tart
ják. Ezért is szeretnénk nagyon, 
hogy a tervünk megvalósulj on.
Kisebb léptékű, de az egyház

község életében fontos esemé
nyek a közeljövőben is várha
tók. Augusztus elején mintegy 
40 gyermek indul táborozni. 
Idén az aszódiakkal nyaral né
hány határon túli magyar fiatal 
is. Ök a szerbiai Maradék nevű 
faluban élnek, és református 
vallásúak. Üdültetésüket a váci 
püspökség 100 ezer Ft-tal támo
gatta.
Szeptemberben dr. Beer Miklós 
püspök érkezik Aszódra, hogy 
újraszentelje a Javítóintézet ká
polnájának oltárát. Ez jelenleg 
még Budapesten van újrafes
tésen egy restaurátornál. Hely
ben a Javítóintézet asztalosai a 
növendékek segítségével a régi 
oltárt alakítják át szembemiséző 
oltárrá. Ennek festése helyben 
történik majd.

R.Z.

Elkészült a kolumbárium vázlatrajza
A régebbi -100 évvel ezelőtti 

- fejfákat formázza majd a 
megépítendő kolumbárium - 
legalábbis ezt sugallja a város 
főépítésze, Jánosi János által 
készített vázlatrajz. Az épít
mény burkolóanyaga nyers 
tégla, amely harmonizál a 
ravatalozó termésköveivel.

A kolumbárium mostanában 
többször témája a képviselő
testületi üléseknek, ami nem 
csoda, hiszen október végére, a 
Halottak Napjára el kell ké
szülnie. Legutóbb a képviselők

az eléjük tárt rajzról mondták el 
véleményüket.
Bár végül pozitív döntés szüle

tett, egy-két észrevétel született. 
Ilyen volt a virágtartók elhelyezé
sének kifogásolása. Többen attól 
tartottak, hogy a virágtartókat az 
uralkodó szélirány mindig „célba 
veszi” majd, ezért azok eldőlnek. 
Mások több vázlatrajz alapján 
szerették volna eldönteni, hogyan 
is nézzen ki ez a 72 urnahelyet 
tartalmazó fal.
A pályázat időközben meghirde

tésre került, s talán nemsokára a 
kivitelezés is megkezdődhet.

R.Z.

Következő 
számunkból

Ismét nemzetközi 
régészeti konferencia 
helyszíne lesz Aszód

Dénes és a 
boldogsághormonok

-. ' • ■.... • -
Az aszódi “hídi csata”

Hí A V

Futballrajt után

■.
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NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI
SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

1 M3 - 120 m3-IG
1 -24 TONNÁIG

14 db 120 m3 tandempótkocsis szerelvénnyel. 
Budapesti iroda: Tel: 1/2780794, Fax: 1/2780665

SÓDER, HOMOK, TÉGLA, CEMENT 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK 

KEDVEZŐ ÁRON!
GÉPI FÖLDMUNKA
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Gyors és hatékony KIVITELEZÉSE
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Csodák születtek a kalapács alatt
A Javítóintézetben tartották országos találkozójukat a céhmesterek

A minap újra készültek kocsial
katrészek a Javítóintézet terüle
tén, csaknem 100 évvel azt kö
vetően, hogy az akkori Igazság
ügyi Minisztérium 500.000 ko
ronát szavazott meg az aszódi 
üzem létrehozására. A hintók, 
kocsik gyártása során az intézet 
növendékei számos szakma

sáért és továbbadásáért jött létre- 
nyilatkozott lapunknak Takács 
Zoltán céhmester. - A szakmá
ból mi azt a vonalat visszük to
vább, ami valahol a mesterség és 
a művészet között van.
Arról, hogy a céhmester nem a 

levegőbe beszél, a látogatók 
hamar meggyőződhettek annak

lőnél dolgoztak, alig-alig kellett 
várni egy-egy új darab megszü
letésére.
A céhnek jelenleg 35 tagja van - 
a környéken egy gödi és váci ko
vács a tagja -, akik főfoglalko
zású kovácsok, és nap mint nap 
kezükbe veszik a kalapácsot. 
Manapság munkájuk is egyre

Alakulóban a munkadarab A kiállítás néhány darabja
fortélyát sajátíthatták el.

Az új kocsialkatrészeket ez
úttal a Magyarországi Kovács
míves Céh tagjai készítették. 
Aszódon, a Javítóintézet terüle
tén tartották ugyanis az immáron 
ötödik alkalommal megren
dezésre került országos találko
zójukat, melynek során felállí
tottak egy rögtönzött kovácsmű
helyt, hogy a gyakorlatban is 
megmutassák mesterségük csín- 
ját-bínját.
- Egyesületünk a magyar ko
vácshagyományok életben tartá-

a kiállításnak a segítségével, 
amely a Javítóintézet főépületé
ben kapott helyet. Itt a ková
csoltvas korlát tényleg ková
csolva volt, nem pedig előre 
gyártott elemekből hegesztve. 
Kincses ládikó vasalásaival sem 
találkozni manapság a hipermar
ketekben - szerencsére. Persze, 
ha ezek a remekművek nem let
tek volna kiállítva, a bámész
kodók egy idő után akkor is fel
néztek volna a mesterekre, 
Ugyanis amikor beindult a 
„nagyüzem”, és mind a két ül-

több akad, mivel mára kialakult 
egy olyan réteg, amelyik meg is 
tudja fizetni a minőségi munkát. 
A biztos kenyér egyelőre a lét
számban alig mutatkozik meg, 
ugyanis manapság nem bizto
sított a szakma utánpótlása: ko
vácsokat jelenleg sehol sem ké
peznek az országban. Igaz, 
kitartó munkával bármelyik 
fémipari végzettségű szakem
berből lehet kovácsmester és a 
céh tagjává is válhat, de végig 
kell járnia az „iskolát”, vagyis 
inasként majd segédként dol

gozni az üllő mellett, végül leg
alább három saját tervezésű és 
készítésű munkát kell bemu
tatnia a céh „látó” mestereinek - 
ők választott tisztségviselők 
akik ezt elbírálva beszámolnak a 
céhgyűlés előtt. A gyűlés ezt kö
vetően szavazással dönt, be tud- 
ja-e soraiba ajelöltet.
A találkozón ezúttal kocsiten

gelyt is kovácsoltak, így adózva 
az egykori, a kocsiüzemben dol
gozó kovácsok emléke előtt.
- A kocsigyártás kovácsmunkái 
manapság kevéssé ismertek. A 
paraszti-népi kovácsolás mindig 
magas színvonalú volt, egy igé
nyesen elkészített szekér pedig 
nyugodtan nevezhető művészi 
alkotásnak is - állítja beszélge
tőtársam. - Most egy ilyen jár
műhöz készítünk néhány alkat
részt, úgyhogy ez a három nap 
számunkra szakmai továbbkép
zésnek számít.

Bár az egykori üzem biztosan 
nem indul újra, a növendékek - 
már amelyikük kedvet kapott 
ehhez a nehéz fizikai munkához
- művészetterápiás foglalkozás
keretében megismerhetik a mes
terség alapjait. A céhmesterek 
munkáját pedig nemsokára újra 
megcsodálhatja a Javítóintézet
be látogató. A mesterek ugyanis 
vállalták, hogy az udvari szö- 
kőkutat egy kovácsoltvas kor
láttal díszítik. R.Z.

Uj bemutató előtt a Vécsey Kamarateátrum
Kortárs szerzők műveiről klasszikusra váltanak

Augusztus 18-án Moliere 
Mizantróp című darabját adja 
elő a Vécsey Kamarateátrum. 
Ennek apropóján beszélget
tünk a darab rendezőjével, Ba
rabás Tamással.
- Magyar szerzők művei 
után a kiváló francia drá
maíró művével jelentkeztek. 
Ez igen nagy váltásnak tű
nik...
- Korszakban valóban az, 
viszont Moliere vígjátéka kor
talan. A mondanivalója pedig 
igen aktuális. Felfuvalkodott 
ember ma is rengeteg van, az 

emberek többsége a magáné
leti kapcsolatokban inkább a 
könnyű megoldásokat keresi, a 
becsületes polgár pedig nehe
zen viseli, hogy körülötte min
denki csal, lop. Bőven folytat
hatnám a sort. A váltásnál ma
radva, mindig is szerettünk 
volna klasszikus műveket ját
szani, ám ezt sok esetben a 
társulat túl kicsiny volta meg
akadályozta. Most örömmel 
mondhatom, hogy némileg bő
vültünk. Újrajátszik Lévai Jó
zsef és Kiss Jutka. Egy válto
zással meg kellett birkóznunk, 

mivel az egyik főszerepet ját
szó hölgy Németországban ka
pott állást. A bemutatót nem 
akartuk elhalasztani. Szeren
csére Palócz Eszter szemé
lyében megtaláltuk az utódját. 
Eszter valószínűleg ismerős 
lesz a tévénézőknek, hiszen 
játszott a Barátok közt című 
szappanoperában és több más 
filmben is. Helyben is talál
tunk egy tehetséges fiatalt, Za- 
tureczky Zsófiát, aki ősztől a 
Petőfi Gimnázium francia ta
gozatának tanulója lesz. Kilen
cen vagyunk, és ez lehetővé 

teszi, hogy a darabot kettős 
szereposztásbanjátsszuk.
- Hogyan alakul a társulat 
további programja?
- Szeptemberben szeretnénk
még aszódi előadásokat, és 
biztosan láthatják majd a da
rabot a kartaliak, a turaiak és 
nagy valószínűséggel a nagy- 
kátaiak. Aszódon szeretnénk 
elérni, hogy a középiskolások 
ne csak Pestre menjenek szín
házba, hanem bennünket is 
megnézzenek. A Moliere da
rab ezért is jó választás, hi
szen tananyag. R.Z.
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ÚJ SUZUKI MÁR 74.000 Ft-tól ELVIHETŐ!*
a O Ft KEZELÉSI KÖLTSÉG
a O Ft ÜZEMBE HELYEZÉS
a o Ft EURÓPAI ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS 
Cá O Ft REGISZTRÁCIÓS DÍJ

Tesztautók 500.000 Ft kedvezménnyel!
Az első 15.000 km-t autózza a mi pénzünkön új 7 személyes 

Grand Vitarával + 500.000 Ft kedvezménnyel.
Ügyfelek közötti gépjárműhitelek díjtalan bonyolítása. 

További akcióinkról érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
* Wagon R+ 1.0 CL esetén

Suzuki Alto Suzuki Wogon R+ Suzuki Ignis Suzuki Liono Suzuki Jimny Suzuki Vitára Suzuki Grand Vitára

Az Ön Szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. Tel/fax: 37/342-353,37/344-392;
márkakereskedője: $zervjz. u 95 je| /fax. 37/349-409,37/541 -580;
SUZUKI Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. TeL/fax: 28/504-110,28/504-111
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A XIV. Aszód fesztivál programja
Alig. 19 - 22. Aszód, laktanya mögötti terület

Augusztus 19. csütörtök
17.55 Megnyitó
18.00 Nox együttes koncertje
19.00 Mini&Maxi humoros artistaműsora
19.30 Enjoy énekegyüttes műsora
20.00 Ladánybene 27 élő koncertje
21.30 Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar koncertje
22.00 Utcabál First zenekar

Augusztus 20. péntek

10.00 Ökumenikus istentisztelet, Szent István napi 
ünnepség

14.00 Gyermekműsor - Bartha Antal “Csúzlizdája”
18.00 Folklór műsor - a Gödöllő Táncegyüttes műsora
18.40 Hatvani Pulzus Mozgásstúdió aerobic bemutatója
19.15 Simly Show műsora
19.45 Három ÉS együttes műsora
20.15 ír táncprodukció
20.45 ROY&ÁDÁM élő koncertje
22.45 Tűzijáték
23.00 Utcabál - GabEsz duó

Augusztus 21. szombat

18.00 Forgács Gábor humorista műsora
18.40 Az aszódi Holiday Sporttánc Együttes műsora
19.00 SEJLA hastánc műsora
19.30 Toldi Mária Színitanoda operettműsora
20.30 V-TECH együttes élő koncertje
22.30 Utcabál

Augusztus 22. vasárnap

18.00 Rückwarts együttes műsora
19.00 SZUPERBULI Lagzi Lajcsival

Apró örömök

Apróhirdetések
Eladó a Falujárók úti lakótelepen téglából épült társasházban 1 
szobás, 41 négyzetméteres, összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, 
telefonos magasföldszinti lakás. Irányár: 7,2 millió Ft.
Tel: 06 20 9749-850.
Gödöllőn 2,5 szobás ház, központhoz közel, 200 négyszögöles tel
ken eladó. Aszódi lakást beszámítok. Irányár: 22 millió Ft.
Tel: 06 30 353-7433,16 óra után.
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékozta
tom. Jelige: munkalehetőség Postacím: 2170 Aszód Pf: 48.
Aszódon 58 m2-es, déli fekvésű, erkélyes, kábeltévés, 2. emeleti, 
téglából épült lakás eladó. Irányár: 8,5 Mft.
Érdeklődni: 06 20950-6012,0620395-4352.
Aszódon nyíló wellnesscenterbe kozmetikust, fodrászt, mani
kűröst, masszőrt, terapeutát, professzionális szauna, szolárium, 
pezsgőfürdő stb. gépekre kreatív asszisztenst keresek. 
0670266-8677.
Kiadó egy üzlethelyiség a Művelődés Házával szemben. (Kossuth 
L. u. 71.) Tel.: 28 500-450,06 20 9416-533.

Mi az, ami az ember számára 
örömet szerezhet? Egy-egy 
érdekes könyv, egy szép zene, 
egy jó kirándulás, egy kellemes 
baráti összejövetel... minden 
ember számára más.

Számomra van még egy, ami 
simogatja, melengeti a lelkem. 
Ezt szeretném megosztani má
sokkal is, mert úgy gondolom, 
mindenképpen nagyobb nyilvá
nosságot érdemel.

Évek óta folyik általános 
iskolai szinten az a műveltségi 
vetélkedősorozat, amely 3. osz
tálytól 8. osztályig nyújt lehető
séget minden diák számára 
általános műveltségi szintjének 
növelésére, tudásának fejleszté
sére, bővítésére. 10 kérdésre kell 
minden hónapban - az adott 
korosztálynak megfelelő szinten 
- válaszolni a megadott határi
dőn belül. Az írásos vetélkedőbe 
bármikor be lehet kapcsolódni. 
Minden résztvevő munkáját ér
tékeljük és jutalmazzuk.

Négy évvel ezelőtt volt három 
8. osztályos “jányom” - Nagy 
Erika, Németh Csilla és Orosz 
Bernadett (ma mindhárman kö
zépiskolások) - akik mindig 
olyan megoldásokat nyújtottak 
be, ami felülmúlta minden el
képzelésem. Tulajdonképpen ők 
voltak azok, akik további erőt és 
lendületet adtak ehhez a munká
hoz, és ösztönöztek, hogy nem 
szabad abbahagyni, folytatni 
kell, mert ha legalább egy olyan 
emberke van, akin látom, hogy 
élvezi ezt a fajta tudásbővítést, 
utánajárást, utánaolvasást, bú
várkodást a szakirodalomban, 
akkor ez számomra minden fá
radságot megér. így folytatódott 
a vetélkedősorozat a két általá
nos iskola összevonása után, 
melybe bekapcsolódtak a Csen- 
gey úti iskola diákjai is.

E hosszú bevezető után most 
értem oda, hogy megindokol
jam, miért akartam örömömet a 
nyilvánossággal is megosztani, 
Amikor elballagott a három Já
nyom”, akiknek színvonalas 
munkáit máig őrzöm, nem gon
doltam, hogy találkozom még 
valaha ilyen igényes, szépen ki
dolgozott, tartalmas munkákkal. 
Szerencsére tévedtem. Volt a 

tanévben a 14 résztvevő osztály 
között egy - a 4. a - osz
tályfőnökök Király Gabriella - 
, ahonnan 16 tanuló nevezett be a 
vetélkedősorozatra, és közülük 
11-en végeztek az élmezőnyben. 
Magasan kiemelkedik BE- 
RECZKI HANNA és BUDAI 
ANDRÁS, akik egész évben 
óriási versenyben voltak egy
mással szemben is. Nagyon jól 
esett annak idején a 3 nagylány 
munkája, de ez a két 10 éves 
gyerek túltett rajtuk is. Felnőt
teket meghazudtoló módon, 
akár szakdolgozati munkának is 
beillő megoldásokat adtak be. 
Bereczki Hanna legutolsó mun
kája egy 26 oldalas(l), gyönyö
rű kézírással, rajzokkal, ábrák
kal illusztrált „pályamű”, amiről 
csak „legekben” lehet beszélni. 
Budai Andris közel hasonló ter
jedelmű és szintén nagyon szín
vonalas, tartalmas feladatmeg
oldása is óriási dicséretet érde
mel. Szeretném megköszönni 
az Ifjúságért Alapítvány, illetve 
az Aszód Városért Alapítvány 
támogatását, hiszen segítségük 
nélkül csak szóban tudtam volna 
megköszönni a résztvevők tel
jesítményét. Az is biztos, hogy a 
kis könyvjutalom csak jelképe
sen tudja kifejezni azt az elis
merést, arüit ezek a gyerekek 
megérdemelnek.

Szeretném megköszönni Ki
rály Gabi munkáját is, hiszen a 
pedagóguson mindig nagyon 
sok múlik: mennyire tudja be
folyásolni, lelkesíteni, mozgó
sítani tanulóit, mennyire tartja 
fontosnak más munkáját. Biztos 
vagyok benne, hogy Bereczki 
Hanna és Budai András nevével 
még találkozni fogunk.

Ok kerten és rajtuk kívül még 
85 gyerek az, akik számomra ezt 
az örömet és kellemes érzést 
nyújtották. Úgy gondolom, min
denképpen nyilvánosságot érde
melnek az élmezőnyben végzet
tek nevei:
1. Bereczki Hanna 4. a
2. Budai András 4. a
3. Horváth Vivien 4. b
4. Nánási Eszter 4. a
5. Maródi György 4. a
6. Bognár Edina 3. b

PardiLászlóné
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Cl Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

festékek, ecsetek, meszeló'k
◦ 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

Nyári akció!
Agfa 200 DuoPack 2x30 □ 1.450 Ft + ajándék 
Kodak 200 DuoPack 2x24 □ 1.930 Ft + ajándék 
Kodak 200 DuoPack 2x36 □ 2.450 Ft + ajándék

Filmkidolgozás

24 □ 1.490 Ft + ajándék film vagy album
36 □ 1890 Ft + ajándék film vagy album

Illatszertár
NAP©ZÖ®REK,

HAPTBJBK, 
BŐRÁP’OIÖ KRÍMEK 

NAtl VÁIASTEKBAN 
KAPHATÓK’

Nyáron is DIVATban a GÁLA

Ófyéirí vásári
Egyes termékek 50 %-kal olcsóbban!
Teljes körű vásár aug. 2-től a Gála Divatban 
Akció! Gyermek farmerek 1000 Ft-ért!

(122-es mérettől 164-es méretig)

Aszód, Kossuth L. Utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

. ORIGINAL JEANS
Ion Kilor írr/ftB.

250 db-os árukészlet 50 %-kal olcsóbban! **’“ö
Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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FOURTEL
Testépítők boltja 
Aszód Udvarház

íJidcnságS
JESSICA
női fitness ruhák
- TOPOK, PÓLÓK
- SHORTOK, NADRÁ
Továbbra is Kaphatók:
- Scitek táplálékkiegészítők
- fehérjék, tömegnövelők 
-zsírégetők, aminosavak, vitaminok 
Valamint:
- súlyzók, kesztyűk,
- súlyemelő és fogyasztó övék
- csukló-és bokasúlyok

MID fis Bio Tech termékeket új ikladi telephelyünkön 
lehet megvásárolni!

Iklaú, Iskola téri. (Horgászbolt)
NYITVA :K- P 13-17-16
SZOMBAT: 9-12 TEL: 30 560-3044
HÉTFŐ: SZÜNNAP 70 364-3591

Pöttöm ^Kuckó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház) 

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

Tel:
30 415-0368

ZO-LA 2000
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 
Mezőgazdasági -és tehergépjármű-alkatrész bolt 

2170 Aszód Kossuth L. u. 71. Pf.: 55
Tel./fax:28 500-450; 28 500-451 Mobil: 06 20 9416-533; 06 20 9111-104 

Háti és kézi permetező kannák és alkatrészek!
1,2, 6, 10, 12, 16, 20 literesek 

Búvárszivattyúk:
tisztaMzhez és szennyvizhez:_85 1/min, 1001/min, 2001/min 

_ Tevékenységi körünk bővült! /ffi) aggss|
Kistehergépjármű-alkatrészek 

forgalmazása:Transit, VW Transporter stb.
Teljeskörű alkatrészellátás, szűrőit kereskedése 

Akkumulátorok, olajok és kenőzsírok, görgősláncok, 
patentszemek, kardántengelyek nagy választékban kaphatók!

Nyelvtanfolyamok 
az aszódi Lakótelepen!

ANGOL, NÉMET, OLASZ 
nyelven, kezdő és 

középhaladó 
szinten 

októbertől májusig 
(esténként heti 2x2 órában)
Érdeklődni a 06 20 395-4352-es vagy a 

06 28 401-023 as telefonszámon

Búzásné Sánta Erzsébet

CIPŐBOLT gi
Új helyen; Aszód, Kossuth L. u. 2. i 

(Samu gazda és az Állateledel között)

Nyári akció!
Biopapucsok 20 %-kal 
olcsóbban kaphatók!

Gyerek Szandik, cipők, papucsok 18-35-ös méretig.
Siesta, Melánia, fissá, Playshoes bébicipők,Hirsch .. 
biopapucsok 23-41-es méretig zósapka kaPha °'

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

DÍSZÁLLAT ÉS ÁLLATELEDEL
Aszód, Kossuth L.u. 2. (Samu gazda boltja mellett)

NYÁRI MADÁRAKCIÓ!
hullámos papagáj 
kecskepapagáj 
zebrapinty 
kanári
Nimfapapagáj 
Rozellapapagáj 
Rózsásfejű törpepapagáj

Aranyhörcsög

L? -

Nyitva tartás:
H-P: 9-17
Szó: 8-12

^T-ouábbi beduqíö átainkkall vátjuk 0/wk.etl
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Mit jelent számomra Erdély?
Egy utazás, ami megváltoztatta érzéseimet

Erdély Európa része, jelen
leg Románia területe, sok ma
gyar otthona. Szép tájak és vá
rosok jellemzik. Sok mindent 
lehetett és lehet hallani róla: az 
itt élők helyzetéről, és arról, 
hogy minden felsőbb hatalom 
és határhúzás ellenére ők ma
gyarnak tartják magukat. So
káig nem értettem ezt Hogy 
miért nem bírnak beilleszked
ni, ha már nem lehet mit tenni. 
Aztán értettem, de nem érez
tem át

A nagymamám Marosvá
sárhelyen született, gyermekko
romban sokat mesélt kicsit szo
morkásán csillogó szemmel Er
délyről, de engem valahogy nem 
érdekelt, nem kötötte le a fi
gyelmemet. Ezt a mama észre is 
vette - szegény -, úgyhogy egy idő 
után már nem mondott semmit.

Voltam már egy-két helyen 
Európában, láttam szép és kevés
bé szép helyeket. De még nagyon 
sok helyre vágyódtam, őszinte le
szek: Erdély az utolsók közt volt, 
nem vonzott egyáltalán. Inkább 
szerettem volna tengerpartra 
menni, vagy Tibetbe, vagy Af
rikába, ezek számomra sokkal iz
galmasabb úticélok voltak, hi
szen Erdélyben nincs semmi ext
ra: nincs tengerpart, nincsenek 
oroszlánok, csak legfeljebb szép 
hegyek. De mivel most is a „he
gyekben”, félig-meddig a termé
szetben élek, ezért nem jelentene 
számomra túl nagy változatossá
got.

Gondoltam ezt még nem is 
olyan régen. Aztán történt va
lami. Ez a valami egy terep
gyakorlat volt májusban, amit a 
főiskola szervezett, és nekem kö
telező volt ezen részt venni. Per
sze nem sok kedvvel készülőd
tem az útra, egyrészt a fent emlí
tett okok miatt, másrészt, mert a 
párom nélkül nem szerettem vol
na eltölteni ennyi időt. De hát, ha 
muszáj, akkor muszáj, elindul
tunk Egerbe a buszhoz.

Amikor a találkozóhelyre ér
tünk, a busz még nem volt sehol. 
Néhány perc várakozás után 
meghallottuk a hangj át, vártunk... 
és feltűnt a hang gazdája is. Hát 
nem volt semmi! Enyhén ütött- 

kopott busz, úgy néz ki, mintha a 
szélvédőt nem ragasztották, ha
nem szegecselték volna. Csoport
társaimmal kényszeredetten vi
gyorogtunk egymásra, végül le
mondóan elfoglaltuk a helyünket, 
végül is a lényeg, hogy menjen! 
Búcsút intettünk a szeretteinknek, 
a megszokottnak és útra keltünk 
az ismeretlen felé.

Nos, az utat nem részletezem, 
hiszen nem naplót írok. Voltunk 
szép városokban és gyönyörű he

lyeken. Voltunk Marosvásárhe
lyen is, ahol végig a mama járt az 
eszemben. Teltek az órák, a na
pok, de úgy éreztem, sose lesz 
vége ennek az egy hétnek, és még 
csak a harmadik napnál jártunk. 
Fáradtak voltunk, de piszkosul. 
És az eső csak esett, de ha nem 
esett, akkor is borult volt. Mi csak 
mentünk és mentünk, jártunk 
templomról-templomra, város- 
ról-városra. Aztán hirtelen úgy 
éreztem, mintha valami fojto
gatna. Hát bizony a sírás volt ez a 
valami! Egyik pillanatról a má
sikra „rám szakadt” Erdély a ma
ga valóságával, múltjával, jelené
vel és az érzésekkel. Most már 
nemcsak láttam, hanem éreztem 
is. Éreztem a múlt szomorúságát, 
a jövő fájdalmas bizonytalansá

gát, a szegénységet, a pusztítás 
nyomorát, és éreztem a közös
séget, ami itt van. Ezek az embe
rek az egységben gondolkoznak 
és nem az egyénben, segítenek 
egymásnak és másoknak! Nem a 
turistát látják, hanem az embert, 
sőt, úgy fogadtak minket, mintha 
hazatérő rokonok volnánk! Ok 
nemcsak hogy túlélték a határmó
dosítást, de ebben az őrült, egoista 
világban emberek maradtak! 
Fantasztikus, önzetlen, kedves, 

józan, őszinte emberek! Sokat 
köszönhetünk nekik. Gizi néni
nek, Kati néninek, Mikinek, La
josnak, Endrének stb.

Szóval döbbenetes volt, amit 
akkor átéltem, úgy éreztem, mint
ha a lelkem egyik elkallódott da
rabja a helyére került volna! 
Mintha most már tényleg teljes és 
egész lenne minden, hiszen ez az 
én múltam is, innen származom, 
eddig ezt nem vettem figyelem
be. 27 évesen már elég sok min
dent láttam és éltem át - kicsit 
talán többet is, mint kellene. De 
még sehol nem éreztem azt, hogy 
van otthonom, hogy otthon va
gyok. Itt végre érezhettem ezt! 
Mintha minden ismerős volna, 
mintha nem most látnám először. 
Fájt, hogy néhány nap múlva el

hagyom ezt a helyet. Egyrészt 
ezért fojtogatott a sírás, másrészt 
pedig a szégyentől. Szégyellem 
azt, ahogy éreztem ezelőtt, hogy 
nem hallgattam meg a mamát, hi
szen - most már tudom - pótolha
tatlan dolgokat mondott. Leg
szívesebben odabújnék hozzá és 
kémem, hogy meséljen el min
dent, de sajnos ezt már nem te
hetem meg. Hiányoznak a szavai.

Most már, ha Erdélyre gondo
lok, a szívem megtelik melegség

gel és szeretettel. Tudom, hogy 
bármikor „hazamehetek”. Ha 
meg kéne fogalmaznom, hogy 
mit jelent számomra Erdély, csak 
szavakat tudnék felsorolni, érze
lem nélkül. Ezért én egy olyan 
emberhez hasonlítom, aki nekem 
a legtöbbet adta az életben.

Erdély számomra olyan, mint a 
nagymamám: öreg, de mégis 
gyönyörű, jóságos, önzetlen, bé
kés, nyugodt, őszinte, sokat szen
vedett, de mégis talpra állt. Azt hi
szem, értem azt a szomorkás csil
logást, amit akkor láttam a sze
mében, amikor mesélt. Hiszen 
soha többé nem tudott visszatérni 
Marosvásárhelyre, ahol született, 
és ahol OTTHON volt.

Dvorszki Zsuzsanna



18 ASZÓDI

Egy kis nyelvelés Köszönjük a bizalmat
Lehetőség és kötelezettség

A most felvetett téma nem 
újkeletű. Emlékezetem szerint 
már volt róla szó e lap hasábjain 
is, mégis időnként érdemes visz- 
szatémi rá. Mégpedig azért, mert 
a mindennapi szóhasználat és a 
pontos fogalomhasználat nem 
mindig esik egybe, bár a kettő 
közötti eltérés nem feltétlenül 
jelent mindig zavart a megér
tésben.

Az ötletet a szelektív hulla
dékgyűjtésnek településünkön 
bevezetett módozata adta. A vá
ros néhány pontján elhelyezett 
konténerek oldalára írott szö
veggel tájékoztatnak minket, 
hogy milyen típusú hulladék he
lyezhető el az egyik vagy másik 
edényben. A tájékoztató szöveg 
készítői következetesen a lehet 
szót alkalmazták a felirat elké
szítésekor, azaz arról tájékoz
tatnak minket, hogy mit lehet és 
mit nem lehet bedobni. Nyilván
való, hogy aki rászánja magát 
arra, hogy elvigye odáig azt a 
hulladékot, amit nem a szokásos 
szemétszállítás alkalmával kí
ván elvitetni, nem fog kétségbe
esni, hogy mit is tegyen, mit 
dobjon be és mit ne dobjon be a 
megjelölt helyre, de a felirat ak
kor is pontatlan. Például a műa
nyaghulladékok közé nem 
szabad betenni az étolajos, ece
tes és hypós palackokat. Nyilván 
azért, mert olyan mértékben 
szennyezettek, hogy megtisztí
tásukkal nem érdemes időt töl

teni és nem kifizetendő az ener
giaráfordítás sem. Ugyanígy ér
telmezendő az üvegpalackok el
helyezéséről tájékoztató szöveg, 
ahol a nem lehet bedobni tájé
koztató szöveg után többek kö
zött a porcelánból, illetve fa- 
j anszból készült tárgyak bedobá
sának a tilalmáról van szó. Nyil
vánvalóan azért, mert a külön
féle anyagok feldolgozása más
más eljárást igényel, így össze
keverésük nemcsak nem szeren
csés, hanem kifejezetten kerü
lendő. A felirat ebben az esetben 
sem értelemzavaró, csupán pon
tatlan.

A lehetőség és a tilalom nem 
ugyanaz! A lehet szó valaminek 
a lehetőségéről, a nem szabad ki
fejezés pedig valaminek a tilal
máról tájékoztat minket. A nem 
szabad kifejezés udvariasabb, 
kevésbé kategorikus, mint a tilos 
szó tartalma, bizonyos helyze
tekben azonban teljesen egyen
rangúan használhatj uk őket.
És - bár nem szerepel benne sem 
a tilos, sem a nem lehet kifejezés 
- ugyanilyen pontatlan a pálya
udvari tájékoztató szöveg, 
amely arról igyekszik meggyőz
ni minket, hogy „A vonat nyitott 
ajtókkal nem indul.” Már miért 
ne indulna! Inkább kérjék meg 
udvariasan az utasokat az ajtók 
becsukására azzal a megjegy
zéssel, hogy nyitott ajtajú vona
ton utazni veszélyes.

-G-l 

írásom elején Dr. Dávid Ibo
lyát szeretném idézni, aki azt 
mondta: „A jobboldal értékvál
sággal küzd. Elvek nélkül nem 
lehet politizálni, miközben prag
matizmusra szükség van. De el
vi alapok nélkül a pragmatizmus 
machiavellizmussá, a hatalom 
görcsös akarásává válik: a hata
lom megtartása vagy megszer
zése érdekében mindent szabad. 
Tévedés azt állítani, hogy a 
j obboldal és a baloldal felosztása 
fölött elszállt az idő. Ezt csak 
azok mondják, akiknek sosem 
voltak elveik, akik napi érde
keik szerint alakítják vélemé
nyüket. Létezik konzervatív 
gondolkodás, jobboldali politi
ka, amely különbözik a szoci
alista vagy liberális világképtől. 
Ellenben ha ez az oldal továbbra 
is a szocialistáktól vagy a libe
rálisoktól elcsent ötletekkel és 
jelszavakkal áll elő, akkor értel
mét veszti jobboldalról beszélni. 
Akkor csak két baloldal marad a 
magyar politikában. Ezért új 
jobboldali politikára van szük
ség, a konzervativizmus ma
gyarországi megújítására.”

A Magyar Demokrata Fórum 
megalakulása óta a keresztény - 
konzervatív elveket vallja. Hi
szem azt, hogy az MDF nélkül a 
magyar jobboldal sokkal szegé
nyebb lenne. Szükség van erre a 
pártra, mert nélküle nehéz volna 
kilábalni a jobboldali értékvál
ságból!

Úgy érzem, hogy aki 2004. jú
nius 13-án a Magyar Demokra
ta Fórumra szavazott, az arra 
szavazott, hogy a politika újra 
értékalapú legyen, és a pártok ne 
csak a hatalom megtartására tö
rekedjenek.

Az MDF az antalli örökség 
szellemében politizál, és nem 
szeretné, ha a magyar Parla
mentben csak két párt lenne. 
Szeretne viszont egy „Normális 
Magyarországot”, amelyben a 
politikusok nem ásnak árkot, és 
egy-egy választás után nem 
szakítj ák ketté az országot!

Ezúton szeretném megkö
szönni az MDF Aszódi Szerve
zete nevében minden kedves 
aszódi választópolgárnak, hogy 
vette a fáradságot, és állampol
gári jogával élve elment június 
13-án választani! Külön köszö
nöm azoknak, akik szavazatuk
kal támogatták az MDF-et!

Szeretnék kérni mindenkit, 
hogy továbbra is kövesse figye
lemmel Dávid Ibolya és pártja 
munkáját, mert ők tényleg olyan 
Magyarországot szeretnének, 
ahol a közélet korrupciómentes, 
a jobb- és a baloldal hívei pedig 
békében élnének egymás mel
lett, és elveik feladása nélkül 
együtt dolgoznának hazánk és az 
összmagyarság érdekében.

Urbán László Zoltán 
Az MDF Aszódi Szervezetének 
vezetőségi tagja, az IDF aszódi 
elnöke

(KOTTA- MÁI) ótj
ASZÓd, B3F0SS U. 2. Tel: 28/402-120 (a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)
■ eledelek (teljesértékű száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok] és ápolási 
cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

■ kölyökneveléshez anyatejpótlás és cumikészlet
- élő állatok széles választéka 
- szakkönyvek, beszerzési, tartási, kiállítási és tenyésztési tanácsadás

(A LEGJOBB...
...kiszolgálás, parkolás, alacsonyárak, 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás 
Rugalmas nyitva tartás - hétvégén is

Holiday Program - hogy nyaralásunk idején is könnyű 
legyen kedvenceink ekekése

Dolly dog száraz kutyaeledel 10 kg 1.350 Ft 135 Ft/kg
Friskies száraz kutyaeledel 15 kg 3.999 Ft 267 Ft/kg
Dolli Cat száraz macskáéi. 10 kg 2.390 Ft (kimérve 260 Ft/kg)

Üzenet
Az ország ólján függ, s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.

A falu népét nézi csöndesen, 
Amint ballagva munkából megyen.

Az ősi népet, mely az ősi föld
Zsellére csak, és várja az időt,

Mikor saját portáján úr leszen, 
Mikor az é et néki is terem.

A magyar Krisztus, a falusi szent
Hiszen nekik is megváltást izent.

/Juhász Gyula: A tápai Krisztus - részlet/



TÜKÖR

www.volkswagen.hu

Az ára alapján így nézne ki

Volkswagen már 2 199 000 Ft-tól

Ajánlatainkról érdeklődjön
márkakereskedésünkben!

Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.
Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu Web: www.autocentrumgodollo.hu

A VW Polo motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 - 7,61/100 km, CO2 kibocsátása: 119-182 g/km. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az ajánlat 
korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Utcanevek nyomában
Korén köz - Korén István

Egy kis köz és a helyben adha
tó legmagasabb pedagógiai díj 
őrzi Aszódon Petőfi Sándor 
egykori kiváló professzorának, 

Korén Istvánnak (képünkön) az 
emlékét.

Korén István 1805. december 5- 
én Domonyban született. A helyi 
elemi iskolában tanulta meg a be
tűvetést, majd a Selmecbányái 
gimnáziumba járt, később a főis
kola filozófiai, bölcsészeti, teoló
giai karára iratkozott be. Ezt kö
vetően Pozsonyban középiskolai 
tanári képesítést szerzett. 1833. 
novemberében Podmaniczky La
jos báró levélben kérte őt arra, 
tanítson az aszódi latin iskolában. 
Korén elfogadta az ajánlatot, és 
1834. januátjában már ő fogadta a 
karácsonyi vakációról visszatérő 
diákokat.

A professzor 1834 és 1856. kö
zött tanított Aszódon. Amikor 
átvette az iskola vezetését, még 
csak 25 tanulója volt. Jó hírének 
köszönhetően az 1834-35-ös 
tanévben már 42 diák tanult itt, 
az 1847-48-as tanévben pedig 
64 fó.

A latin iskola életének minden
napjait Korén terveiben, óraváz
lataiban, jegyzeteiben és az 
1834-től vezetett Matriculában 
örökítette meg. Ez utóbbi ma is 
látható a Petőfi Múzeumban.
Az 1850-ben bevezetett osztrák 
tanügyi reform bevezetése az 
aszódi evangélikus gimnáziu
mot is érintette. Ez ugyanis 
olyan követelményeket támasz
tott a középiskolák fenntartóival 
szemben, amit az aszódi evan
gélikus egyház sem tudott tel
jesíteni. 1854-ben a Helytartó

tanács megvonta az iskola nyil
vánossági jogát, és magánisko
lává degradálta. Korén profesz- 
szor ezt követően, 1856-ban tá
vozott szeretett tanodáj ából.
Az életét a pedagógus pályának 

szentelő kiváló férfiú az aszódi 
évek után a szarvasi főgimná
ziumba került, ahol még évti
zedekig tanított. 52 évi szolgálat 
után vonult nyugdíjba. 1893. 
április 17-én halt meg. A szarva
si temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Síremlékének feli
rata kiválóan jellemzi emberi 
nagyságát:

„A munka volt életeleme, a ne
velés egyetlen élvezete, a közjót 
szolgáltatni egyetlen dicsvágya, 
a köztisztelet jutalma. ”
Forrás: Asztalos István: Kis
város a Galga mentén, inter
net

ajanlataI
A Norbi-titok

Update módszer

A testsúly-probléma alighanem 
minden embert érinti élete so
rán. Gyermekkorában azt hall
ja, hogy mennyire sovány, erő
södnie kéne, felnőttként pedig

azt, hogy mennyire túlsúlyos, mi
lyen kövér! Persze általában nem 
ilyen direkt módon, hanem fino
man: de jól nézel ki!

Ilyenkor az ember kétségbee-

Állattartók figyelmébe!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Aszód közigazgatási határán belül a 
MÁV Rt. Vágányhálózatán 2004. Július 30-31-én vegyszeres 
gyomirtást végeznek. (Kedvezőtlen időjárás esetén a munka 
elvégzése 1-3 napot csúszhat. A kezelt területen legeltetni, illetve 
onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi ügyelet júliusi beosztása az alábbiak 
szerint alakul:
Július 24-én 8 órától július 26-án 8 óráig: dr. Márton János
Galgamácsa Kiskút u. 3. Tel.: 06 30 400-9819
Július 31-én 8 órától augusztus 2-án 8 óráig: Dr. Németh
Mihály, Aszód Kossuth L. u 62. Tel.: 06 30 275-4718
Augusztus 7-én 8 órától augusztus 9-én 8 óráig: Dr.
Márton János Galgamácsa Kiskút u.3. Tel.: 06 30 400- 9819
Augusztus 14-én 8 órától augusztus 16-án 8 óráig: Dr.
Szőke Zsolt Kartal Felszabadulás út 197. Tel.: 06209566-529
Augusztus 20-án 8 órától augusztus 23-án 8 óráig: Dr.
Szőke Zsolt Kartal Felszabadulás út 197. Tel.: 20 9566-529
Augusztus 28-án 8 órától augusztus 30-án 8 óráig: Dr.

Németh Mihály Aszód Kossuth L. u 62. Tel.: 06 30 275-4718

setten tükörbe néz, megfogadja, 
hogy másnaptól, vagy inkább 
hétfőtől fogyókúrázni fog. Ad
dig is jókat eszik, gondolván a 
megjelölt időpontra. Érdekes 
módon vasárnap estére elfelejtő
dik az elhatározás, egészen ad
dig, amíg valaki ismét jól “meg
dicséri”.
Két dolog lehetséges ilyenkor, 

ha az ember meg akaija őrizni 
lelki egyensúlyát, ha nem akaija 
magát megbélyegezni az akarat
gyenge jelzővel. A könnyebb 
megoldás kétségkívül az, hogy 
megbékél magával: igen, így né
zek ki, és ezen nem kívánok vál
toztatni. Hosszú távon nem gaz
daságos, ráadásul egészségügyi 
problémákkal járhat. A máso
dik, hogy tényleg elkezd ügyelni 
étrendjére és mozogni azért, 
hogy lemenjenek azok a fránya 
kilók. Ehhez jól jönnek az olyan 
példaképek, akik maguk is kö

vérek voltak, de fittekké váltak. 
Közéjük tartozik Schobert 
Norbi, aki 15 évesen 104 kilóval 
“büszkélkedhetett”. Aztán röp
ke egy esztendő alatt mintegy 40 
kilóval lett szegényebb. Nem
csak testének alakja változott 
meg, hanem gondolkodásmód
ja is. A fitnesz nemcsak kikap
csolódást hozó napi testedzés 
lett számára, hanem életforma, 
sőt, hivatás.
A könyvében a szerző tippeket 
ad mindazoknak, akik túlsúllyal 
küszködnek. Reményteli az az 
állítás, hogy nem kell elhagyni 
azokat az ételeket, amiket szere
tünk, csupán az étkezés időrend
jét és mértékét kell megváltoz
tatnunk. Jómagam azt gyanítom, 
testedzés, mozgás nélkül ez sem 
hozza meg a várt eredményt.
Hogyan is mondja a reklámban 
“Sör Robi”? Mozgááás!

R.Z.

Fontosabb 
közérdekű telefonszámok

Rendőrőrs: 400-012
Polgármesteri Hivatal titkársága: 500-666
Okmányiroda: 500-660; 500-661
GAMESZ: 500-550
Mentőállomás: 400-135
Orvosi rendelő (Kossuth L.u. dr. Lóska): 400-032
Orvosi rendelő (Arany J. u, dr. Jólesz): 400-429
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Bekerített, 16.500 
négyzetméteres, közúton és 

vasúton jól megközelíthető önálló 
telephely eladó

Galgamácsán
Iroda-, műhely-, raktár-és 

szociális épülettel, 
üzemanyagtartállyal és kútfejjel.

Víz, villany, gáz, telefon, 
iparvágány van.

Irányár: 55 millió Ft

További felvilágosítás: 
06 30 934-3151; 0630 445-5208

knmos reu/ch
lUMBROl

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

OO OOOO J 0 OO

PMM EWOWOK FOCÍJCOTKAI WElL^mOllí
MCTP& MMÍ(M CT®

ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71.
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

SZOLÁRIUM
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére!

ZO-LA 2000 Kft., Aszód, Kossuth L. utca 71. 
(A Művelődés Házával szemben)

Tel: 20 571- 6463; 28 500-450
Nyitva tartás: H-P: 8-17; SZÓ: 8-12

Ugyanitt főútra nyíló üzlethelyiség kiadó!

LLATELEDEL '
ÜZLET ■

Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 
Tel: 06 30 905-3360

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Botok, orsók 
10°/o 

KEDVEZMÉNNYEL 
Kaphatók!

Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők
Csirkeláb 65 Ft/kg
csirke fej 100 Ft/kg
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárnyvég, 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény!^



ASZÓDI

LADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos út 3.

Válasszon 
nyári kínálatunkból! 
cA'yáü Atsmamaw/iázal 

tááui/sílása termelői áwn /
- fiatalos farmerek, ingek
- nadrágok, fehérneműk stb. kaphatók!

Szeretettel várjuk régi és új 
vásárlóinkat!
Nyitva tartás: 

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

U3BU® T„ 
sportswear keí)U6l6íY)Ö6D

Mmíwégi sportruházat 
elérhető áron!

Forgalmazza: Delfin Sportbolt 
(Udvarház, Aszód, Kossuth L. u.3.)

A hiridETÉS bEMUTATÓjÁNAk 

9 % 
kedvEZMÉNy!

Elérhetőség: vabu@invitel.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

r / l ?/ Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ
AgV J . V”"' ' fi Tei/Fax: 06 28 402 369
u L_/Lq ® Jw*-/ www.megaprint.hu. email: megaprint@vivamail hu

NYITVA TARTÁSUNK: H-P 9-17 Szó: 9-12

Megnyitottuk hatvani üzletünket!
Cím: Rákóczi út 3. (Korona Panzióval szemben)

MP* MP^
- ASROCK K7VM4 alaplap - ASUS A7V8X-X alaplap
- 2000 MHZ AMD XP+CPU - 2400 MHZ AMD XP+CPU
- 128/333 DDR RAM - 256/400 DDR RAM
- Maxtor 40GB/7200 HDD - ATI Radeon 9200 SE
- Codegen ház+300 W táp 128MB VGA
- Samsung FDD - LG 4081B 8X (+/- DVD író
- LG 52XCD író - Maxtor 40GB/7200 HDD

- Codegen ház+ 300 W táp
- Samsung FDD

75.000.- 113.500.-
A nálunk vásárolt számítógépekre
3 EV díjtalan szervizelést vállalunk!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
LG 8x DVD író(+/-) 22.900.-

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP (3.1) 29.900.-
Legnagyobb választékban és legkedvezőbb áron kínálunk 

tintapatronokat,tonereket, festékkazettákat, töltőket
Canon (fór use) tintapatron 499.- Áraink az ÁFA-t
Epson (fór use) tintapatron 750.- tartalmazzák!
Utántöltő készletek (2x) 1.500.-

I/WETMAQYAR 
NEMZETI KÖNYVESBOLT

• történelem, hagyomány, küldetés,
• könyvek, videókazetták, CD-k, DVD-k,

(Wass Albert, Pap Qábor, Népmesék...)
• kitűzők, térképek, zászlók,
• történelmi reflex íjak, tarsolyok.

ASZÓD, Kossuth L. u. 3. 
(UDVARHÁZ)

dlUndctv niaqA.ja'v

mailto:vabu@invitel.hu
http://www.megaprint.hu
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Az új szezonban is a bajnoki cím megszerzése a cél
Az elnökség nem fogadta el Búzás János elnök lemondását

Viszonylag korán, augusz
tus elején kezdődik a 2004/ 
2005-ös bajnokság. Az Aszód 
FC felnőtt kerete a napok
ban kezdte meg az alapozást. 
Ugyanakkor tart még a át
igazolási időszak, így érkező 
új játékosok nevei nem hang
zottak el azon a beszélgeté
sen, amelyet Ágfalvi Imrével, 
a csapat menedzserével és 
Búzás Jánossal, a klub elnö
kével folytatott lapunk. Első
ként arról faggattuk beszél
getőtársainkat, hogyan érté
kelik az előző szezont.
Búzás János: Ilyenkor mindig 

jó visszamenni a kezdetekig. A 
negyedik hely jó teljesítmény, 
ha azt nézzük, hogy előtte két 
osztállyal lejjebb kezdtünk, és 
zsinórban nyerve ezeket a baj
nokságokat most újoncként 
csak kevéssel csúsztunk le a do
bogóról. Sajnos bejött egy sé
rüléshullám, akkor, amikor 
egy hét alatt három mérkőzést 
játszott a csapat a Tápiógyör- 
gye, a Gyömrő és az Iklad ellen. 
Tehát, ha a kezdeteket nézzük, 
akkor szép eredmény a helye
zésünk, viszont bosszantó, 
hogy egy hét alatt elbuktuk a 
bajnoki címet.
Ágfalvi Imre: Részemről ez 
sikertelenségnek számít. A baj
noki címért indultunk harcba. 
Valóban befolyásolták a körül
mények a csapat teljesít
ményét, de azt gondolom, mi 
nem ez alatt az egy hét alatt 
buktuk el a bajnoki címet. Té
len nem tudtunk úgy erősíteni, 
ahogyan szerettünk volna, arról 
nem beszélve, hogy Milova- 
novics sérült, és egyáltalán nem 
tudott a rendelkezésünkre állni. 
Meggyengült a védelmünk, így 
kényszerből hívtunk be egy 
igazolással rendelkező olyan 
centerhalfot, aki előtte nem volt 
edzésben. Nélküle viszont ki 
sem tudtunk volna állni. Ehhez 
jött a már említett sérüléshul
lám, amely során meghatározó 
j átékosok dőltek ki a sorból.
- Hogyan alakul ezek után a 
játékoskeret? Nyilván né
hány, magasabb osztályból 

érkezett csapattag arra számí
tott, hogy az NB IH-ban játszik 
majd. Vonzó lesz nekik tovább
ra is a megye I. ?
Á. L: Egyedül Nenad jelezte, 
hogy ajánlata van. Ha ez kedve
zőbb lesz, mint a miénk, akkor azt 

Az Aszód-Bag meccset több, mint ezer néző látta
fogja választani, és mi természe
tesen nem gördítünk akadályt az 
átigazolása elé. Rajta kívül senki 
nem szólt, hogy el akar menni. 
Két játékosnak, Wukovicsnak és 
Némethiek mi köszöntük meg a 
munkáját. Tart az átigazolás, még 
minket is érhet meglepetés, erről 
tehát érdemben még nem tudok 
mit mondani. Mindenesetre szük
ségünk van csatárra, középpá
lyásra, és ha Nenad elmegy, akkor

Ezüstérmes lett a serdülöcsapat!
A szezon utolsó fordulójában az 
Aszód FC serdülöcsapata 3:0-ra 
verte a Pécelt, méltó módon 
megkoronázva az egész éves 
teljesítményt. A tavaszi mene
telést mi sem jellemezte jobban, 
mint hogy itthon azt a domonyi 
csapatot sikerült legyőzni, 
amely egyébként toronyma
gasan nyerte a bajnokságot. A 
mieink azzal is büszkélked
hetnek, hogy a legsportszerűb
ben és a legszervezettebben 
játszottak a bajnoki szezonban. 
A csapat jó teljesítménye, a 
gyerekek példamutató hozzáál
lása a két edző áldozatos mun
kájának is köszönhető. Pálfy 
István sérülése és betegsége 

védőre is.
-Az előző hónapban arról vol
tunk kénytelenek beszámol
ni, hogy az elnök a lemondását 
fontolgatja. Öntsünk tiszta 
vizet a pohárba: változik vagy 
marad az elnök személye?

B.J.: A vezetőség azt a célt tűzte 
ki, hogy bajnokok legyünk. Mi
vel ez nem sikerült, úgy éreztem, 
hogy illik felajánlani a lemondá
somat. Mindezek mellett a ve
zetőség tagjaiban sem éreztem 
azt a támogató erőt, amit koráb
ban. Azóta volt egy ülés, ame
lyen a vezetőség továbbra is 
bizalmat szavazott nekem. En
nek kicsit örülök, mert így ki 
tudom tölteni a mandátumo

miatt a bajnokság végét nem edzését is vállalta. Köszönet 
tudta követni, Molnár László munkájukért.
az ifi csapat mellett a serdülők K.T.

mat. Úgy érzem, hogy a három 
év gyökeres, pozitív irányba mu
tató változásokat hozott. Egy 
évem van még, talán ezalatt föl
bukkan olyan személy, aki alkal
mas ennek a feladatkörnek a be
töltésére.
Á.I.: Valóban több személy ígért 
segítséget, ám nemhogy újak 
sorakoztak volna föl, közülük is 
elmaradtak néhányan, és ez 
biztos, hogy szerepet játszott El
nök Úr lemondásában. Most 
megpróbálunk újabb aszódiakat 
megnyerni segítőnek.
- Az új szezonban mi a meg
jelöltcél?
Á.I.: Természetesen ezúttal is a 
bajnoki cím megszerzése. Dop
pingol bennünket a létesítmé
nyünkön végrehajtott felújítás, 
amely - állami pályázat igény
bevételével - az önkormányzat
nak köszönhető. Bár én Gödöl
lőn lakom, a gyökereim Aszód
hoz kötnek, így talán érthető, ha 
továbbra is azt szeretném, az 
itteniek jó mérkőzéseket lássa
nak a továbbiakban is. Tavaly 
nem sikerült az elképzelésem, de 
egy sportember sosem futamo- 
dik meg. Meg akarjuk nyerni a 
bajnokságot. R.Z.
A beszélgetés óta kiderült, hogy 
Nenad marad Aszódon. - a 
szerk.



24 TÜKÖR

Tókerülés 2004
Július elején a Szabadidősport 

Egyesület tagjai kerékpártúrán 
vettek részt a Balaton körül. A 
háromnapos kiránduláson Sió
fokról indulva, oda visszatérve 
kerülték meg a Balatont, közel 
210 km-t kerékpározva a tó kö
rüli kerékpárutakon. A kerék
pározás mellett a résztvevők 
megismerkedtek számos tó kör
nyéki nevezetességgel is, mint: a 
bogiári Gömb-kilátó, a keszthe
lyi Festetics-kastély, a tihanyi 
apátság vagy a balatonfüredi Jó- 
kai-emlékház. A programok 
között szerepelt a fürdés is, bár

erre a feszített tempó, illetve a 
szeszélyes időjárás miatt csak 
kevésszer kerülhetett sor.
A túra a Pest Megyei Ónkor

mányzat civil szervezeteket tá
mogató pályázatán nyert összeg 
felhasználásával került megren
dezésre. A kerékpártúrán 13 fő 
vett részt, a legfiatalabb a 12 
éves Balázs Máté, míg a „korel
nök” a nyugdíjas korú Mikó Ist
ván volt. A résztvevők kellemes 
élménnyel, valamint a próba tel
jesítésének örömével gazdagod
va térhettek haza.

Nyíry Zsolt

Mennyi, 
mennyi sláger!

E havi rejtvényünkben egy fia
talon elhunyt magyar híresség 
nevét rejtettük el, kinek slágereit 
mostanság sem csak az idősebb 
korosztály tagjai ismerik és dú
dolják.

Vízszintes: 1. 20 éve meghalt 
népszerű magyar popénekes 
és zeneszerző 10. Knock Out 
12. Az egyik szülő 13. Liba han
got adó 15. Római 51 16. Az 
énekes egyik híres slágere 
(zárt betű: O) 17. A zeneszer
ző egy másik híres slágere 
(zárt betűk: R, A, J) 19. Kén és 
szén 20. ...-bogas 22.Harc 24. 
Magyar komika (Zsuzsa) 25. 
Idejét múlja 27. Domb, angolul 
(HILL) 28. Szobából 30. rang
jelző 31. Irodalmi műfaj 32. 
Mértékegység 33. Búcsúzás 34. 
Sav teszi 37. Névelő 38. Hím 
állat 39. Középen csuk! 41. 
SBRE 42. Elodázó 45. Csat 

része! 46. Orvos 47. Hét napja 
49. Téli csapadék

Függőleges: 1. Sertés 2. Fű
szernövény 3.Tyé! 4. Éva egy
nemű betűi 5. Foszfor 6. Lán
golás 7. Ritmusos mozgás 8. 
Prímszám 9. Ősi írás 10. Ten
geri élőlény 11. Oxigén 14. Gá- 
gognikezd! 16. Félfa! 18. Téka 
páros betűi 21. Turbékoló ma
dár 23. Nagy terem 24. Elekt
ronikai alkatrész 26. Liter 28. 
Hervadó 29. Tova szaladó 32. 
Vissza: számjegy 35. Búzát be
takarító 36. Kerti növény 39. 
Szörpjéről híres helység 40. ... 
kel, elindul 43. Mi? Oroszul 
(STO) 44. Régi 47. Házrész! 
48. Kedvelt foldönkívüli 50. 
Sugárjele

-Jné- 
A helyes megfejtést augusztus 
10-ig kell szerkesztőségünkbe 
eljuttatni. (Aszód Kossuth Lajos

u. 59.) Előző havi rejtvényünk 
helyes megfejtése:
JoséAlvalade, Municipal, Bessa 
A helyes megfejtést beküldők 
közül sorsoltunk. A szerencse 
Bodai Jánosnénak (Aszód Jó- 
násfalva u. 3.) és Garamvölgyi- 
né Kiss Zsuzsának (Aszód Kos
suth L. u.60.) kedvezett, így ők 

nyerték a Móni Fotó 2000 Ft ér
tékű, filmkidolgozásra felhasz
nálható utalványát, illetve a Fá
ma Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
vásárlási utalványát. A nyere
ményükről értesítő levelet pos
tán küldjük el.

KfUEMES IDÓTdlTEST 
híihnunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét,
észrevételeit, írásait!

Címünk:
m Aszódi Tükör Szerkesztősége 

2170 Aszód Kossuth L u. 59. 
Tel: 28 402-321; fax: 28 400-117 
'e-mail: aszoditukor@freemail.hu
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