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TŰKOR
Sikeres LEADER- pályázat a Galga vidékéről

Ökogazdálkodás, ökoturizmus a két kulcsszó

Ma már Magyarországon 
is egyre többen ismerik a 
francia eredetű LEADER 
betűszó tartalmát. Szó sze
rinti fordítása: akciók kö
zötti kapcsolat a vidék gaz
dasági fejlesztése érdeké
ben. Ez az Európai Unió vi
dékfejlesztési programja
inak egyike, mely arra ösz
tönzi a településeket, hogy 
saját ötleteik szerint ösz- 
szefogva, együttműködve, 
jelentős anyagi támogatás
sal együtt tegyenek vidékük 
boldogulásáért.

A pályázati forma előzete
sen nem köti ki, hogy ponto
san milyen célra is nyújt a hát
rányos helyzetű térségek ese
tében mintegy 100 millió, a

A középiskolások 
már használhatják 

az uszodát

Lapunk utcára kerülésé
nek időpontjában vélhetően 
már úszhatnak a Petőfi Sán
dor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégi
um diákjai az április 4-én 
átadott, felújított tanuszodá
ban, amely megkapta az 
ÁNTSZ ideiglenes engedé
lyét. A nagyközönség nagy 
valószínűséggel május végén 
veheti birtokba a medencét. 
Feltéve, hogy addig sikerül 
megoldani az uszoda üzemel
tetését.

(Folytatás az 5. oldalon) 

jobb helyzetben lévők eseté
ben mintegy 90 millió forin
tos támogatást. Éppen az a cél, 
hogy szülessenek meg a 
legkülönbözőbb eredeti ötle

Továbbra is Tóth Gábor élvezi 
a többség bizalmát

Az MDF-es jelölt visszalépése megfordította a sorrendet

Amíg az országgyűlési vá
lasztások első fordulójában 
Szabó Imre, az MSZP or
szággyűlési képviselője nyert 
mintegy 70 szavazattal, ad
dig a második fordulóban 
Tóth Gábor, a Fidesz-KDNP 
közös jelöltje 382 vokssal 
megelőzte vetélytársát. Bár 
még nem beszélhetünk vég
eredményről, hiszen a kül
képviseleti szavazatokat áp
rilis 29-én számolják meg, ez 
nagy valószínűséggel nem 
fordítja meg a sorrendet.

Pest megye 5. számú vá
lasztókerületében április 23-án 
a választásra jogosult 41.760 
választópolgár közül 25.351 
élt a szavazati jogával. Ez 
60,71 %-os részvételi arányt 
jelent, vagyis kevesebben 
mentek el szavazni, mint az el
ső fordulóban. Az érvényes 
szavazatok száma 25.349 volt, 
míg az érvényteleneké 156 da
rab.

Az első forduló eredmé
nyének ismeretében várható 
volt, hogy második alkalom
mal is szoros befutó lesz. En
nek megfelelően mind a két tá- 

tek. A Nemzeti Agrárvidék
fejlesztési Terv keretében 
2007-2013 között mintegy 50 
milliárd forintnyi összeg 

(Folytatás a 4. oldalon)

A szavazás mindkét fordulóban rendben zajlott
bor igen nagy vehemenciával 
kampányolt. Olyan új, koráb
ban nem tapasztalt kampány
elemekkel is találkozhatott a 
választópolgár, mint például 
néhány polgármester nyílt ál
lásfoglalása az egyik jelölt 
mellett, vagy a személyeske
dő hangvételű szórólapok 
megjelenése. A húsvétot kö
vető kedden Tóth István, az 
MDF jelöltje, Túra polgár
mestere bejelentette visszalé
pését, amely tovább bonyolí
totta az esélylatolgatást. 
Április 23-án este aztán kide
rült, ez döntő mozzanatnak bi

Közbiztonság: nőtt 
a felderített 

bűncselekmények 
száma 
20. oldal

zonyult: Tóth Gábor 382 voks
sal megelőzte vetélytársát. Bár 
még nem beszélhetünk vég
eredményről, a külképvisele
teken leadott szavazatok vél
hetően nem fogják a sorrendet 
megváltoztatni, és a Fidesz- 
KJDNP jelöltje immáron a har
madik ciklusban képviselheti 
térségünket a Parlamentben.

Aszódon 3138 érvényes 
szavazat született, 1422-t Sza
bó Imre, 1206-ot Tóth Gábor 
kapott. (Az adat nem tartal
mazza az 5-ös szavazókor 
eredményét.) 19 szavazat ér
vénytelenvolt. R. Z.
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■ A 2006. évi takarékossági 
terv volt az első napirendi 
pontja a Nőnapon megtartott 
képviselő-testületi ülésnek. A 
témáról bővebben, külön cikk
ben, olvashatnak.

■ A pénz körül forgott a má
sodik napirendi pont is, amely
nek tárgyalása során a döntés
hozók az önkormányzat 2005. 
évi pénzmaradványának és 
vállalkozói eredményének 
előzetes elszámolásáról és fel
osztásáról hallgattak meg tájé
koztatást. Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi iroda vezetője el
mondta, összességében 186 
millió forintról van szó. Az ál
lamháztartási törvény szerint 
abban az esetben, ha a vállal
kozási eredményt az alapellá
tásba forgatja vissza az önkor
mányzat, nem kell utána adót 
fizetni. Az összegből 17 millió 
forintot az állami költségve
tésbe való befizetési kötele
zettség visz el, felhalmozásra 
162 millió forint marad. Szá
mos fejlesztés önerejét ebből 
fedezte, illetve fedezi a város, 
így például az útépítésekét, a 
bölcsőde építéséét, de lehetne 
említeni az ipari terület villa
mos hálózatának megépítését 
is, valamint más - például ját
szótér - felúj ításokat.

■ Az államháztartás szer
vezetei beszámolási és könyv
vezetési kötelezettségének sa
játosságairól szóló kormány
rendelet kimondja, hogy a 
költségvetési év mérlegfordu
ló napján fennálló, pénz
ügyileg nem rendezett követe
léseknél értékvesztést kell el
számolni a mérlegkészítés idő
pontjában rendelkezésre álló 
információk alapján. Az e té
mában összeállított és a tes
tület elé terjesztett beszámoló 
alapján 2005. december 31-ig 
25,5 millió forint kiszabott adó 
nem folyt be az önkormányzat 
kasszájába, melynek elszá
molt értékvesztési összege 

14,3 millió forint. A város ter
mészetesen nem mondhat le 
erről a pénzről, az adóiroda 
február végéig 4 millió forint 
adóhátralék befizetését köny
velhette el. Felszámolóbiztos 
elé került annak a kft.-nek az 
ügye, amely 6,5 millió forint 
iparűzési adóval, illetve az eh
hez kapcsolódó pótlékokkal és 
bírságokkal tartozik a város
nak.

■ Pénzzel kapcsolatos volt a 
következő napirendi pont is, 
mivel a Szakorvosi Rendelő
intézet által életbe léptetendő 
takarékossági intézkedéseket 
tárgyalta a grémium. Az ügy
gyei előző számunkban részle
tesen foglalkoztunk.

■ A következő napirendi 
pontban a 2006. évi március 
15-i ünnepség előkészítéséről 
hallgathattak meg beszámolót 
a döntéshozók, majd elfogad
ták Rácz Zoltán intézmény
vezető azon kérelmét, hogy az 
önkormányzat biztosítson 50 
% önrészt a Közművelődés 
Otthona által benyújtandó (az
óta beadott) érdekeltségnöve
lő pályázathoz. Az intézmény 
az állami támogatásból számí
tógépet és jogtiszta progra
mokat kíván vásárolni 330 
ezer Ft értékben.

■ Jóváhagyta a képviselő
testület a szavazatszámláló 
bizottságok tagjaira tett javas
latot.

■ 2006. februárjában 22 te
lepülés - köztük Aszód - írt alá 
együttműködési megállapo
dást egy állatihulladék-feldol- 
gozó telep közös megvalósí
tása érdekében. E megállapo
dás módosítására került sor a 
képviselő-testületi ülésen. Idő
közben ugyanis kiderült, hogy 
az előzetesen kalkulált 300 
millió forintos bekerülési költ
ségű telep helyett elegendő 
egy kisebb , mintegy 150 mil
lió forintos épületegyüttes el
készíttetése, melyhez nem 
szükséges a korábbi értékha
tárhoz tartozó tervpályázat le

bonyolítása. A módosítás so
rán a szerződő felek azt is ki
nyilvánították, hogy az étel- 
maradék-begyűjtést is a telep 
feladatkörébe sorolják.

■ Módosítás volt a követ
kező napirendi pont feladata 
is, mégpedig a Helyi Építési 
Szabályzaté. A változtatások a 
Kossuth Lajos utcától délre 
eső területeken történő építke
zéseket, illetve a Falujárók úti 
lakótelepet érintik. Utóbbi 
helyszínen ezáltal lehetővé vá
lik a jelenlegi lapostetős épü
letek magastetössé történő át
alakítása.
■ Jóváhagyta a képviselő-tes
tület a Polgármesteri Hivatal 
elektromos hálózatának fel
újítására, villám-és túlfeszült
ség elleni védelemmel történő 
ellátására tett javaslatot. A kor
szerűsítésre azért van szükség, 
mert a jelenlegi hálózat már 
nem bírja el a számítógépek 
okozta terhelési többletet, 
rendre leoldanak az automata 
biztosítók, és ez nemcsak a fo
lyamatos munkavégzést aka
dályozza, hanem az eszközök 
meghibásodását, illetve adat
vesztést is okozhat.

■ Hozzájárult a grémium, 
hogy a Kossuth Lajos utca 21. 
szám alatti, nem lakás célú ön
kormányzati bérlemény új 
bérlője felújítási munkákat vé
gezhessen mintegy 900 ezer Ft 
értékben, és ezt a város szá
mítsa be a bérleti díjba.

■ Támfalépítési pályázat 
előkészítése érdekében útle- 
jegyzés megindításához járult 
hozzá a képviselő-testület. A 
jogi procedúra elvégeztetésére 
azért van szükség, hogy a Kos
suth Lajos utca 48. szám alatti 
ingatlan fölötti partfalat tám
fallal erősíthesse meg a város.

■ A döntéshozók határozata 
értelmében az önkormányzat 
500 ezer Ft-ot előlegezett meg 
az Aszódról szóló új könyv 
megjelentetéséhez, illetve 400 
ezer Ft-ot a városavató ünnep
ség megrendezéséhez.

■ 60 ezer forint támogatást 
szavaztak meg a döntéshozók 
a Március 15. Kupa lövészver
seny megrendezésére, méltá
nyolva, hogy egy hagyomá
nyos, közösségteremtő ren

dezvényről van szó.
■ 600 ezer forintot biztosít 

az önkormányzat a XXI. szá
zad iskolája című projekthez, 
hogy a vadonatúj számítás
technikai eszközök új bútorok
ra kerülhessenek. A Csengey 
iskola a saját költségvetéséből 
további 300 ezer forintot biz
tosít, így 900 ezer forint lehet a 
beszerzés felső határa.

■ Az egyik városatya, Nyíry 
Zsolt kezdeményezésére to
vábbi játszóterek újulhatnak 
meg. Amennyiben nyer az 
azóta már beadott pályázat, a 
Berek szélén, illetve a víz
torony tövében lévő játszóte
rek játékait cserélik ki. A 
pályázathoz a városnak 50 % 
önerőt, 1,9 millió forintot kel
lett biztosítani. A pályázat 
lebonyolítását Nyíry képvi
selővállalta.

■ Ezentúl az önkormány
zaton keresztül lehet támogat
ni az aszódi rendőrőrs műkö
dését. így határozott dr. Juhász 
István, Gödöllő nemrégiben 
véglegesített rendőrkapitá
nya. A korábbi gyakorlat az 
volt, hogy a rendőrséget támo
gatni szándékozók az Aszód 
Városért Alapítvány számlá
jára fizethettek be pénzt. Ebből 
benzinutalványt vásároltak, és 
a számlával is az alapítvány
nak kellett elszámolni. Az új 
rendelkezés értelmében a 
rendőrség számára érkező pén
zeket az alapítvány az önkor
mányzat számlájára utalja, és 
az önkormányzat vásárolja 
meg a benzinkártyát, amelyet a 
Pest megyei Rendőrkapitány
ság is leellenőriz. A benzin
kártya egyébként 300 ezer fo
rint támogatást jelent, és csak 
az aszódi rendőrőrs állomány
táblájában szereplő szolgálati 
gépjármüvek tankolásakor 
használható.
■ A képviselő-testület ezt kö
vetően lakásvásárlási kére
lemről, beépítési kötelezett
ség meghosszabbításáról dön
tött, majd jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű hatá
rozatokról és a két ülés közt 
tett intézkedésekről.
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■A képviselő-testület el
sőként a Raiffeisen Consulting 
pályázatfigyelő cég munkájá
ról szóló tájékoztatót hallgatta 
meg, amellyel még 2004. júli
usában kötött szerződést az 
önkormányzat. A társaságot 
képviselő Kriston Kristóf el
mondta, a kölcsönös megálla
podás alapján az ő feladatuk 
elsősorban a pályázatok elké
szítése, amennyiben a szerző
dő partner megbízza őket ez
zel. Az utóbbi időben azonban 
díjmentes szolgáltatásként pá
lyázatfigyelést is végeznek, 
mivel úgy tapasztalják, az ön
kormányzatoknak erre nagy 
szükségük van. Mindez rea
gálás volt az ügyrendi bizott
ság azon véleményére, hogy 
hatékonyabb munkát vártak 
partnerüktől, a város saját jo
gán kezdeményezett pályá
zatainak aránya ugyanis maga
sabb és sikeresebb. Kovács Ta
más alpolgármester jelezte, a 
cég az önkormányzatnak rend
szeresen megküldi a szóba jö
hető lehetőségeket, ezért való
színűleg az önkormányzaton 
belüli információáramláson 
kell javítani. A képviselő-tes
tület ezt követően arra kérte a 
cég képviselőjét, e-mailen 
küldjék el az aktuális pályázati 
lehetőségeket valamennyi 
képviselőnek. Ezekről a lejárt 
határidejű határozatokról szó
ló napirendi pontban is tájé
koztatást kapnak majd a dön
téshozók. A szóban forgó cég 
koordinálta egyébként az ön
kormányzat Aranykapu pá
lyázatának benyújtását, mely- 
lyel bölcsődeépítésre 122,8 
millió forintot nyert a város.

■ A második napirendi pont 
pontban szintén tájékoztatót 
hallgatott meg a képviselő
testület, mégpedig a város köz
biztonsági helyzetéről. A té
mával részletesebben, külön 
cikkben foglalkozunk, csak
úgy, mint az önkormányzat 
zárszámadásáról, valamint a 
Városi Óvodában végzett 

szakmai vizsgálatról.
■ Mobil flottatelefon vá

sárlást kezdeményezett Ko
vács Tamás alpolgármester 
annak érdekében, hogy csök
kenjen az önkormányzat táv
közlési költsége. A három 
nagy cég közül a T Mobil 
ajánlata a legkedvezőbb, így 
várhatóan ezzel szerződik a 
város. A képviselő-testület a 
polgármestert bízta meg az 
igények felmérésével, illetve a 
szolgáltatóval történő szerző
déskötéssel.

■Elfogadta a képviselő
testület az önkormányzat fel
ügyelete alá tartozó intézmé
nyeknél végzett belső ellenőr
zésről, illetve a költségvetési 
szerveknél 2005-ben végzett 
ellenőrzésről készített össze
foglaló jelentést. Ebből kide
rült, a revizori munka nem tárt 
fel fegyelmi vagy büntetőeljá
rás kezdeményezését maga 
után vonó hibát.

■ Döntött a képviselő-tes
tület a forráshiányos pályázat 
benyújtásáról, megtéve egyút
tal az ehhez szükséges nyilat
kozatot.

■ Határozott a képviselő
testület a luxusadó hatálya alá 
tartozó ingatlanok esetében a 
négyzetméterenként fizeten
dő díj mértékéről. Mint isme
retes, az országgyűlés 2005- 
ben a vagyonarányos közte
herviselés alkotmányos köve
telményének fokozottabb ér
vényre juttatása érdekében 
megalkotta az úgynevezett lu
xusadót, amelyet azok után az 
ingatlanok után kell fizetni, 
amelyeknek az e törvény sze
rint számított értéke megha
ladja a 100 millió forintot. A 
most hozott döntés értelmében 
Aszódon 2006-ban és 2007- 
ben az ilyen ingatlanok után 
négyzetméterenként az alábbi 
összegeket kell fizetni:

Egylakásos lakóépületben 
lévő lakás esetében:
300 ezer Ft/négyzetméter 
Többlakásos épületben, 
egyéb épületben lévő lakás 

esetén: 250 ezer Ft/ 
négyzetméter.

Aszódon egyelőre nincs 
olyan ingatlan, amely ennek az 
adófajtának az alapját képez
né, az önkormányzatnak azon
ban mindenképpen meg kellett 
alkotnia ezt a rendeletet.

■ Jóváhagyta a grémium a 
Gaalf Bt. elidegenítési tilalom 
feloldására irányuló kérelmét. 
A betéti társaság tulajdonosa, 
Búzás János képviselő el
mondta, hogy az ipari parkban 
vett 5000 négyzetméteres te
rület osztatlan közös tulajdon
ként került megvásárlásra. Az 
ingatlanon két új csarnok épül 
majd, a tervek készen is van
nak, ám a betéti társaság nem 
vállalja az építkezést. Sikerült 
azonban egy olyan vevőt talál
ni, aki a másik féllel közösen 
vállalja a beépítési kötelezett
séget a beépítés határidejének 
meghagyásával. Az önkor
mányzat korábban azért dön
tött az elidegenítési tilalomról, 
hogy — mivel az ipari területet 
kedvező áron értékesíti -, ele
jét vegye a magasabb áron tör
ténő továbbértékesítéseknek, 

Felhívás lomtalanításra
Értesítjük Aszód város lakosságát, hogy 2006. április 28-án 

és 29-én (pénteken és szombaton) lakossági lomtalanítást tar
tunk.

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően ez évben meghatá
rozzuk a lomok kihelyezésének, és elszállításának időpontját. 
Ennek értelmében 2006. április 28-án pénteken a Kondoros tér 
Berek út által határolt Újtelep - Lakótelep - Baross úti település 
részen gyűjtjük a hulladékot.
2006. április 29-én szombaton a Kondoros tértől nyugatra" eső 
településrészeken - Fő út, Petőfi út, Dózsa György út, Szent 
Imre út, Régész út, Széchenyi út, Ősz út - és az ezt a területet 
érintő utcákban lomtalanítunk.
Kérjük a lakosságot, hogy a megjelölt napok reggeli óráiban, 
vagy előtte este helyezzék ki a lomokat, mivel ugyanazon cím
re nem tudunk vissza menni.
A lomtalanítás kiterjed minden, a háztartásban képződő nem ve
szélyes hulladékra. Nem terjed ki a vállalkozásokból keletkező 
hulladékokra (pl. fémforgács, műanyag alkatrészek, teher
gépkocsi gumik, alkatrészek), valamint építési törmelékekre.
A lomtalanítást minden évben megszervezzük ingyenesen, ezért 
nincs szükség a lomok illegális kihelyezésére.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megjelölt időpontok 
betartásával segítsék munkánkat.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ-vezető

illetve az eladott ingatlanok 
mielőbb beépítésre kerülje
nek.

■ Módosította az önkor
mányzat lakásrendeletét a kép
viselő-testület, figyelemmel a 
törvényi változásokra. A leg
fontosabb módosulás, hogy a 
bérbeadó köteles ellenőrizni a 
rendeltetésszerű használatot, 
míg a bérlőnek az előzetes 
értesítést követően biztosítani 
kell a lakásba való bejutást. 
Szigorodott a lakáseladások 
feltételrendszere is. A bérlakás 
vevője - a korábbiakkal ellen
tétben - a vételárnak nem 10, 
hanem 20 %-át köteles befi
zetnie, a fennmaradó összeget 
pedig nem 25, hanem 15 év 
alatt kell törlesztenie. 1

■ A képviselő-testület végül 
telek-kijelölésről, beépítési 
kötelezettség meghosszabbí
tásáról döntött, majd jelentést 
hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két 
ülés közt tett intézkedésekről. 
A jegyzőkönyv teljes terjedel
mében a Városi Könyvtárban 
olvasható.

R.Z.
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Sikeres LEADER-pályázat a Galga vidékéről
Öko gazdálkodás, ökoturizmus a két kulcsszó

(Folytatás az 1. oldalról) 
felhasználási lehetősége nyílik 
meg a magyar vidék előtt.

Az idei az első esztendő, 
amikor pályázni lehetett, s a 
186 társulás - uniós szóhasz
nálat szerint akciócsoport - 
között Pest megyei nyertesek 
is vannak: Aszód és a várossal 
50 kilométeres körzetben szö
vetkezett 18 Galga menti tele
pülés. Nyertes pályázatuk 
számtalan eredeti ötletet tartal
maz, s elsősorban a fiatalok, a 
nők, a hátrányos helyzetűek 
munkához juttatása, jövedel
mük növelése a cél. Ugyanak
kor olyan tevékenységi for
mákról van szó, amik a kör
nyék lakossága számára új 
szolgáltatási lehetőségekkel is 
bővül. Az ötletek között az 
egyik legátfogóbb az ökogaz
dálkodás és a vidék termé

szetes állapotának megőrzése, 
valamint az ökoturizmus fej
lesztése, amelynek célja a fia
talok számára vonzóvá tenni a 
kistérség természeti értékeit. 
Tervek készülnek alternatív 
energiatermelésre is. Segítik 
az energiaerdők telepítését, 
energiaültetvények létrehozá
sát, melyekből akár helyben is 
termelhetnek hőt, villamos 
áramot.

Kisebb léptékű, mégis na
gyon fontos elképzelés az er
dei, mezei vadnövények gyűj
tésére és helyi feldolgozására 
alapítandó vállalkozások ötle
te, mely kevésbé képzett em
bereket juttathatna kereseti le
hetőséghez. Ugyanakkor az 
ilyen termékeknek magas az 
ára a nemzetközi piacokon. A 
program keretében megszer
vezik a térség belső piacát, 

egyfajta cserekereskedelmét. 
Eredeti ötlet a mozgó piac, 
mely mindig más településen 
kínálná különleges, olcsó ter
mékeit.

Olasz, ír, portugál, svéd és 
spanyol partnerekkel együtt 
közösen indítanak közös pro
jektet LEADER-szakbolt né
ven, mely különleges keres
kedelemre nyújt lehetőséget 
egymás között.
A LEADER-vidékfejlesztési 
programban részt vevők az 
anyagi támogatáson kívül 
másfajta kedvezményben is 
részesülnek. Helységnévtáb
láik alá kitehetik az “Európai 
település” feliratot, s minden 
háztartás ingyen kapja meg az 
“Európai falu-magyar vidék” 
című ingyenes LEADER-új- 
ságot, melyben további szá
mos ötlettel ismerkedhetnek 

meg, s a települések is orszá
gos publicitáshozjuthatnak. 
Pest megye területéről több 
sikeres pályázat, kivitelezésre 
váró jó ötlet is támogatást 
nyert a program keretében.

A nyertesek nevét március 
13-án, konferencia keretében 
Gyurcsány Ferenc miniszter- 
éelnök és GráfJózsef földmű
velésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter jelenlétében hirdet
ték ki. A kormányfő elmondta 
többek között, hogy csupán az 
idén 9 milliárd forint jut a 48 
leghátrányosabb kistérség fej
lesztésére, ami 3 milliárd fo
rinttal több az előzetesen elő
irányzott összegnél. Ilyen le
hetőségre már másfél évtizede 
nem volt példa az agrárium- 
ban.

Az eredményhirdetésen a 
Galga menti településeket 
Bagyin József Aszód város 
polgármestere képviselte.

Eötvös Edina

Takarékossági intézkedés: 41,6 millió forint zárolva
Az önhikis pályázaton múlik, kell-e további megszorítás

Nincs új a nap alatt. Az 
önkormányzat ebben az esz
tendőben is a takarékossági 
intézkedések meghoza
talával igyekszik csökken
teni a működési hiányt, és azt 
reméli, az úgynevezett ön- 
hiki pályázaton annyi állami 
támogatáshoz jut, hogy nem 
kell tovább húzni a nadrág
szíjon.

Mint ismeretes, Aszód költ
ségvetésében 132 millió forint 
a működési hiány. Többször is 
leírtuk már a pénzügyi szak
emberek által jelzett okokat: 
eszerint az állami normatívák 
többsége nem fedezi az adott 
feladat elvégzéshez szükséges 
tényleges összeget, mindemel
lett pedig a városnak kevés az 
adóbevétele. A tények és le
hetőségek figyelembevételé
vel a képviselő-testület úgy 
döntött, azon túl, hogy él az 
úgynevezett önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű települések 
számára kiírt pályázati lehe

tőséggel, intézkedési terv ki
dolgozását rendeli el.

A tervben szereplő megszo
rítási intézkedésnek köszönhe
tően legutóbb 41,6 millió fo
rintot különített el a város. A 
takarékosság áldozatául esett 
többek között - legalábbis 
egyelőre - az intézményekben 
dolgozók jutalomkerete és az 
önkormányzati képviselők 13. 
havi juttatása. Csökkentették 
az eseti szociális és gyermek
védelmi segélyek keretét, a 
gázkompenzációra érkezett 
pótelőirányzat összege pedig 
szintén a zárolt tételek közt 
szerepel. Az intézmények ve
zetőinek nyomatékosan fel
hívták a figyelmét, minden
képpen tartaniuk kell az irá
nyításuk alá tartozó szervezet 
költségvetését, túllépés esetén 
fegyelmi eljárásra számít
hatnak.
A vezetőknek az intézményi 
kihasználtságra is ügyelniük 
kell: azok az önkormányzatok 

ugyanis, amelyeknek intézmé
nyei nem érik el a 70 %-os ki
használtságot, nem pályázhat
nak a forráshiányt csökkentő 
támogatásra.

Csak emlékeztetőül: tavaly 
a város 144,4 millió forintos 
hiánnyal kezdett, és rekord
összegű, 74,5 millió forintos 
állami támogatást kapott. A 
fennmaradó 65 millió forint 

Aszód, Ady Endre u. 9.
(Suba köz)

Audio CD-k és kazetták, videokazetták 
kedvező áron vásárolhatók!

voiojsAzim
»® ®® 9 99 9K©l©S©NZim LEHETŐSÉGI

Nyitva tartás: H-P: 12-20; Szó: 10-12, 16-20
Mindenkit sok szeretettel varunk!

deficitet a kiadások további 
csökkentésével és többletbe
vétel szerzésével fedezni tudta 
településünk, így végül nem 
szorult működési hitel felvéte
lére.

Az önhikis pályázat befoga
dásáról május 31-ig dönt az 
Állami Kincstár, de az, hogy a 
két illetékes tárca - a gazdasági 
és a pénzügyi - mekkora össze
get hagy jóvá, csak július vé
gén derül ki. Van tehát miért 
izgulni.
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A középiskolások már használhatják az uszodát
(Folytatás az 1. oldalról)

Talán kevesen tudják, az or
szág középiskolái közül az 
aszódi volt az első, ahol tan
uszoda épült. Megvalósítását 
Cser László, a gimnázium ak
kori igazgatója - aki a mostani 
ünnepségre is eljött - szorgal
mazta. 0 úgy vélekedett, a 
lelkesedés és a közös összefo
gás eredménye volt, hogy az 
uszodát 1987-ben átadhatták.
- Úgy tartottuk, a sport hozzá
tartozik az ember életéhez, ja
vít annak minőségén, ezért 
küszködtünk a létesítményért. 
Bizony nagyon elkeseredtem, 
amikor megtudtam, hogy be
zárták - nyilatkozta lapunknak 
Laci bácsi.

A több évig tartó gazdát
lanságot alaposan megsíny
lette az épület. Ateteje beázott, 
a gépészeti berendezések hasz
nálhatatlanná váltak. A megyei 
önkormányzat a mostani fel
újításra 115 millió forintot köl
tött, ebből 35 millió forintot 
önrészként adott, a költségek

A szakember szerint...
- Tényleg csapvíz van az uszo
dában mosolygott kérdésemen 
a kivitelező Tisza Jóul kft. 
képviselője - Mi más volna, 
amikor itt Aszódon nincs ter
málvíz? Természetesen ez nem 
jelent problémát, hiszen a 
vízbe - amely korszerű szürő- 
és vízforgató berendezésen 
áramlik keresztül - egy auto
matika segítségével folyama
tosan juttatjuk a szükséges 
vegyszereket és adalékanya
gokat. Mindenképpen célszerű 
volt a létesítmény átadása, 
ugyanis az ÁNTSZ csak akkor 
véglegesítheti a működési 
engedélyt, ha három hónapon 
keresztül végzett terheléses 
vizsgálatok igazolják a meg
felelő vízminőséget.

A szakember azt is elmond
ta, hogy ez a tanuszoda az 
úgynevezett paneles techno
lógiával készült, (a medencét 
több különálló betonelemek-

Az uszodát elsőként Szabó Imre próbálta ki
nagyobbik felét pedig a Regi
onális Fejlesztési Tanács pá
lyázatának segítségével bizto
sította. A felújítás során a mind 
az uszodagépészeti, mind a 
klímatechnikai berendezése
ket kicserélték. A padlózat új 
burkolatot kapott, a meden
cében viszont maradtak a régi 
csempék.
- A mai napon a műszaki át

adás történt meg, számos fel
adat még hátra van, de a próba

bői állították össze) A 80-as 
évek „nagy találmánya” nem 
vált be. Volt olyan uszoda az 
országban, amit át sem tudtak 
adni, mivel a rossz illesztések 
miatt mindig elfolyt a víz. Az 
aszódi medence esetében nem 
tapasztaltak ilyen problémát, 
ám a már említett technológia 
mégis fejfájást okozott a felújí
tás során.
- Korábban a víz pótlása alul
ról történt. Sajnos a szénacél
ból készült vízbeömlö csövek 
teljesen elkorrodáltak. Még
sem mertük kivésni őket, mert 
féltünk, elmozdulnak a beton
elemek. Kénytelenek voltunk 
egyszerűen levágni őket, és ez 
talán valóban nem a legesztéti- 
kusabb megoldás. A vízpótlás 
érdekében két oldalon új 
medencefalakat húztunk, és 
ezekbe építettük az új vízbe
ömlőket.

Rácz Zoltán 

üzem megkezdődhet - hang
súlyozta az átadáson Bagyin 
József polgármester. - Fel kell

Uszodai adok-kapok
A választási kampány ide

jén az uszoda körül is ment az 
adok-kapok. A létesítmény 
műszaki átadását követően 
jelent meg a Fidesz MPSZ Fe- 
ketén-fehéren című választási 
kiadványa, amelyben azt 
olvashattuk, hogy Szabó Imre 
a Pest megyei Közgyűlés el
nöke kampánycélokra hasz
nálja a gimnáziumot, és sikerei 
érdekében adta át a félig kész, 
tehénistállóra hasonlító uszo
dát. A válasz sem maradt el. A 
közgyűlés elnöke nagyszom
bat délelőttjén kinyittatta az 
uszodát, hogy aki kíváncsi, 
személyesen győződhessen 
meg arról, milyen sportlétesít
ményben úszhat a közeljövő
ben. A szocialisták a Mi lapunk 
című kiadványukban arról 
írtak, hogy Szabó Imre „szem
besítésre hívta a cifraistállóba 
Tóth Gábort.” Mint később ki
derült, a Fidesz országgyűlési 
képviselő-jelöltje nem kapott 
külön meghívót erre a délelőtt
re, a szocialisták kiadványát 
pedig vélhetően nem olvasta, 
és más programot választott 
erre a délelőttre.

A megjelölt időpontban 
csupán néhány ember jelent 

még újítani a külső öltözőket, 
meg kell szereznünk a szük
séges szakhatósági engedé
lyeket de ami még ennél is fon
tosabb, üzemeltetőt kell talál
ni. Szándékaink szerint egy 
kistérségi önkormányzati cél
társulást hozunk létre a megyei 
önkormányzattal közösen. A 
középiskola diákjainak úszá
sát nyilván a megye fizeti 
majd, a többi település pedig 
időt vásárolhat magának. Ter
mészetesen reggelenként és 
esténként lesz lehetőség sza
badúszásra is. Azt gondolom, a 
nagyközönség előtt május 
közepén, május végén nyílnak 
ki az ajtók.

meg. Voltak közöttük fidesze- 
sek is, akik kihasználták az al
kalmat, hogy személyesen 
mondják el elégedetlenségü
ket Szabó Imrének. Egyikük 
szerint a megyei elnök az uszo
da kinyittatásával megsértette 
a szocialisták részéről Szili 
Katalin által meghirdetett hús
véti kampánycsendet. Szabó 
Imre erre úgy reagált: az, hogy 
szélesre tárják az uszoda ajta
ját, mégnem kampányolás.

Volt, aki nyíltan ráolvasta a 
megyei elnök fejére, politikai 
célokat szolgált az uszoda 
„félkészen”, való átadása, ezt 
megtehették volna akkor is, 
amikor olyan állapotban van a 
létesítmény, hogy másnap ké
pes fogadni az úszni vágyókat. 
Szabó Imre azzal érvelt, az 
átadás időszerű volt, az uszoda 
megkapta az ideiglenes műkö
dési engedélyt, és a gimnázi
um tanulói a húsvéti szünet 
után használhatják. Az adok- 
kapok tovább folytatódott, de a 
folytatást e sorok írója már 
nem várta meg. Esély sem mu
tatkozott ugyanis arra, hogy a 
beszélgetők között valamiféle 
egyetértés kialakuljon...

R.Z.
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Belső hang
Búzás János jegyzete

Aszód többet érdemel!

„A pénz sohasem indít el egy 
ötletet, az ötlet az, ami 
beindítja a pénzkeresést.” 

(W. J. Cameron)

Az Aszódi Tükör februári 
számában több írás jelent meg 
a laktanya bezárása után fel
szabadult ingatlanok helyi 
hasznosítására vonatkozó kép
viselő-testületi döntésről.
A városban - nem túlzás - fel
háborodást kavart a határozat. 
Az ASZÓDÉRT kiadványban 
megjelent cikkben több olyan 
mondat is szerepel, melyekre 
reagálni szeretnék több képvi
selőtársam védelmében is, 
akik nem ragadtak tollat előző
leg.

Nos úgy érzem, Sztán Ist
ván nyugalmazott ezredes úr, 
bocsánatkéréssel tartozik szin
te a teljes képviselő-testület
nek a cikkben tett kijelentései 
miatt. Véleménye szerint a tes
tület politikai csatározásokat 
folytatott, és Aszód érdekeit fi

Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelés, hitelesítés, 
APEH-ügyintézés. 06 20 9281-526
Kőműves munkák átalakítások, homlokzati hőszigetelés tér
és udvar viakolor burkolás. Családiház építése műszaki 
vezetéssel. Hitel ügyintézés. Nyírő László Aszód 20 454-3572 
Fáradt, rosszul alszik? Stresszes? Netán fáj a nyaka, fáj a 
háta, görcsösek az izmai? Szeretettel várom, próbálja ki 
frissítő, relaxáló, gyógyító masszírozásomat. 06 70 284-2596 
SZOLÁRIUM! Fekvőszolárium - 37 csöves, 3 arcbamítós - 
eladó. 06 20 9416-533.
Analóg hangzó-és videoanyagok digitalizálása, minőségi 
nyersanyagra, zajszűréssel, kívánságra menüvel. 06 20 974- 
3040
Az Aszódi Tükör és az Aszód-Galga Televízió szerkesztősége 
reklámszervezőt keres, kizárólag jutalékos rendszerbe. 
Érdeklődni lehet napközben a 28 402-321 -es telefonszámon.

Pünkösd a Bükkben
Helyszín: Bélapátfalva - Szilvásvárad
Időpont: Június 03-05.
Várható összköltség: 7.000 - 12.000 Ft/fő (Szállásdíj, 
vacsora és útiköltség).
Jelentkezés: folyamatosan, legkésőbb május 15. 20 óra 
Telefon: 400-182; 30 381-7217 (Budavári Erika)

gyelmen kívül hagyta, Ezzel 
szemben a testületi vita gazda
sági kérdésekről folyt, arról, 
hogy miként járhat jobban a 
város!

Szeretnék elnézést kérni 
ifjabb Jordán Imre és Chugyik 
János képviselőtársaimtól, 
akiket az előző cikkemben ki
hagytam a nemmel szavazók 
közül, de akkor még nem állt 
rendelkezésemre a testületi 
ülésről készült filmfelvétel. Ez 
a felvétel egyébként igazolja 
azt, hogy Sztán úr véleménye 
és ezen írásai alaptalanok. 
Ezen felvételt Rácz Zoltán úr 
engedélyével bárki részére 
megtekinthetövé teszem!

Tiltakozom a történtekről a 
nyilatkozók által félreérthető- 
ismertetése, kijelentése miatt 
is! Sajátos szemszögből egye
dül az eddigi üzemeltetőnek 
lett volna lehetősége ezt meg
tenni, aki tudatában volt az ott 
történtekkel! Hozzá kell fűz
nöm, hogy hat képviselő nem 
fogadta el az előterjesztést, és 
ellene szavazott, további két 

képviselőnek voltak aggályai a 
döntéssel szemben, felszó
lalásuk során.

Csak abban értek egyet 
Sztán István nyugalmazott 
ezredes úrral, hogy:
„ ÖNTSÜNK TISZTA VIZET 
APOHÁRBA!”
Felmerülhet-e a jogsértés té
nye a bérbeadásnál?
Felmerülhet-e a hűtlen kezelés 
a testület részéről?
Megadtuk-e az esélyegyenlő
séget a vállalkozásoknak?
Miért kellett január 24-én 
mindenképp eldönteni a bérbe
adást?
Valóban reális-e az a 75.000 
Ft/hó, amennyiért a város bér
be adta a Helyőrségi Klubot? 
Valóban gazdaságos-e a város 
döntése?
Ténylegesen nem képes a kép
viselő-testület egy közműve
lődésre alkalmas programot el
kezdeni, és működtetni egy 
kultúrház jellegű létesítményt, 
mint az a szomszédos telepü
léseken működik?
Nem hiányzik a városban élők 
számára egy intézmény, ahol 
bármelyik nap összejöhetné
nek, koruktól függetlenül?

Ha javaslatom elfogadásra 
került volna, és egy hónapot 
dolgoztak volna a bizottságok, 
teljes mértékben beigazolódott 
volna javaslatom ésszerűsége, 
mert érdekes módon dönté
sünk másnapján, 2006. január 
25-én eldőlt a minisztérium
ban: a város visszakapja a 
Helyőrségi Klubot! Talán ezt a 
befolyásos emberek már tud
ták, sejtették?

Számításaink szerint leg
alább háromszorosáért lehetett 
volna bérbe adni a szóban for
gó ingatlant. Igazolja ezt az is, 
hogy ajelenlegi bérlő máris az 
ingatlan egy kis részét na
gyobb összegért adta tovább 
bérbe, mint amit ő fizet a város 
számlájára. Tisztázni kell, 
hogy a bérleti díj nem keve
rendő össze a rezsiköltséggel, 
amely a bérbe vevő vállalko
zók működéséhez kapcsoló
dik (közmű,fűtés, stb.)

Szerintem egy forráshiá
nyos város vezetése nem en
gedheti meg magának, hogy 
piaci ár alatt, versenyeztetés 

nélkül döntsön egy ilyen kér
désben. Itt csak a zavar(os) lát
szik, valóban tiszta vizet kéne 
tölteni a pohárba!
Javaslom, hogy amikor né
hány párezer forintos kérelmet 
elutasítanak képviselőtársaim, 
pénzhiányra hivatkozva, néz
zenek majd tükörbe, sőt akkor 
is, amikor egy-egy rendez
vényre támogatókat keresnek a 
városban! Esetleg gondolja
nak a Helyőrségi Klub és a 
Nőtlen Tiszti Szálló bérbeadá
sán elvesztegetett, nem kevés 
összegre.

Úgy gondolom, az önkor
mányzati választásokra ez egy 
előkép, mi is történne, ha arra 
alkalmatlan ember kerülne po
zícióba, aki a politika és a gaz
daság szót összekeveri!
Még egy gondolat a független 
tájékoztató lapról! Ha ennek a 
kiadványnak a felelős kiadója 
most országgyűlési képviselő 
lenne a jobboldal színeiben, 
milyen jelzőt írt volna a füg
getlen helyett? Mert tudni vél
jük, hogy négy évvel ezelőtt a 
Fidesz színeiben szeretett vol
na indulni az országgyűlési 
választásokon!

Nem kívánom elmulasztani 
köszönetemet azon segítsége
kért, amelyekkel Parancsnok 
Úr szolgált Aszódon és a kör
nyező településeken, a helyőr
ségen keresztül. Kívánok sok 
egészséget és sikerekben gaz
dagabb munkát Aszódért. Nem 
kívánok tovább ez üggyel fog
lalkozni, ám kész vagyok 
Sztán István ezredes úrral vé
gignézni a testületi ülés felvé
telét, és átbeszélni azt nyugodt 
körülmények közt. így tettem 
ifj. Jordán Imre képviselőtár
sammal is, akit előző cikkem
ben nem említettem.
(Arról fenyegető levélről, amit 
név nélkül kaptam a februári 
szám után, nem kívánok nyi
latkozni annak írójának. A le
velet ügyvédi letétbe helyez
tem!)

Kedves Olvasó, ismét Öné a 
döntés lehetősége ebben a 
helyzetben. Kinek miben van 
igaza?
Köszönöm figyelmüket!

Búzás János



2006. ÁPRILIS ±±!TÜKÖR____________________L

Útépítés: mikor és miből?
2006. március 31-én tele

pülésrészi lakossági fórumra 
került sor az Evangélikus Gim
názium aulájában. A téma az 
Evangélikus Gimnázium és a 
Mély út közötti terület közle
kedési helyzete, illetve ennek 
minőségi javításának mi
kéntje volt. A megbeszélés 
előtt megállapítottam, hogy 
egyszerre kevesen is, meg so
kan is voltunk. Kevesen vol
tunk azért, mert ifi. Jordán 
Imre képviselőn kívül - aki 
egyébként itt építkezik — ön
kormányzati képviselő nem 
tette tiszteletét a fórumon. Per
sze értem én, itt sok a prob
léma, kényes a téma, kevés a 
pénz, népszerűséget nem lehet 
szerezni, csak veszteni, hát ki 
szeret ilyen dolgokkal foglal
kozni önkormányzati választá
sok előtt? Másrészt meglepően 
sok, már itt élő aszódi jelent 
meg, a megbeszélés helyszí
néül választott tanterem csak
nem szűknek bizonyult.

A fórum első részében Ba- 
gyin József polgármester és 
Fehér Endre műszaki iroda
vezető ismertette a terület köz
lekedésére és a csapadékvíz el
vezetésére elkészült terveket.
A teljes beruházási költséget 
előzetes számítások alapján 
mintegy 160 millió Ft-ra be
csüljük, sajnos ennek az ösz- 
szegnek a töredéke sem áll ren
delkezésre. Az ingatlanok 
megközelítésének lehetőségét 
azonban az önkormányzatnak 
biztosítani kell, ezért a megbe

A PMMI Petőfi Múzeuma hivatalos honlapja: 
www.pma.atw.hu 

Minden, ami a múzeummal kapcsolatos!

Következő lapzárta: május 12.

Következő megjelenés: május 24.

szélés fő témája a rendelke
zésre álló pénzügyi lehető
ségek és a kötelezettségek kö
zötti kompromisszum keresé
se volt.

Ezen településrészen kiala
kított telkek árát korábban úgy 
kalkuláltuk, hogy az árba az 
alapközművek (víz, villany) 
építési költsége belekerült. 
Szemben a volt Fesztivál téri 
telkekkel, ahol a teljes közmű
ellátás (víz, villany, gáz, út, 
csapadékvíz- és szennyvíz
csatorna) költségét beépítet- 

Ez a járda az itt lakók és az önkormányzat 
összefogásával épülhetett meg

tűk az árba. A volt Fesztiválté- leinek, akkor a lélekszám nö-
ren ennek megfelelően meg
kezdődött az útépítés, a túlol
dali részen sajnos erre egye
lőre várni kell. A használatba 
vételi engedéllyel ellátott vagy 
már lakott házak megközelít
hetőségét azonban mindenkor 
biztosítani kell. Ezen a rend
kívül csapadékos télen sokszor 

tengelyig sárhattak az itt élők, 
járda hiányában a gyalogos
közlekedés is rendkívül nehéz 
volt. Ezen az állapoton változ
tatni kell!

A megbeszélésen elhang
zott, hogy az ingatlannal ren
delkező tulajdonosok anyagi
lag is készek hozzájárulni — 
vállalható határok között - az 
utak járhatóvá tételéhez. A kö
zös beruházás fontos feltétele 
azonban, hogy az itt élők ál
landó lakcíme Aszód városa 
legyen. Városunk állandó lé- 
lekszáma 2005-ben 15 fővel 
nőtt. Ha figyelembe vesszük, 
hogy évente mintegy 30 fővel 
többen halnak meg, mint szü- 

vekedés 45 fő volt, miközben 
szemmel láthatóan százak 
telepedtek le az új lakóterü
leteken. Arra gondolunk, hogy 
az itt lakók közül sokan „elfe
lejtenek” bejelentkezni Aszód
ra. Miért probléma ez? Váro
sunk egyik legfőbb bevétele az 
itt lakók személyi jövedelem
adójából visszakapott összeg, 
amely a befizetett adó mintegy 
40 %-a, tehát nem kevés pénz
ről van szó! A normatíva alap
ján bejelentkezettek száma 
után járó állami támogatást 
sem Aszód, hanem az állandó 
lakcím települése kapja. Saj
nos nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy ezekről a be
vételekről lemondjunk, ezért a 
fórumon is azt kértem a megje
lentektől - ifjabb Jordán Im
rével egyetemben -, hogy aki 
elmulasztotta az átjelentke
zést, sürgősen pótolja. A Pol

gármesteri Hivatal illetékes 
irodáitól kimutatást kérek a 
kiadott használatba vételi en
gedélyekről, illetve az állandó 
aszódi lakcímmel rendelkező 
lakosokról. Akik még nem je
lentkeztek át, azokat meg 
fogjuk kérni ennek pótlására.

A megbeszélés végén — 
figyelembe véve a lakók 
javaslatait - a következőkben 
állapodtunk meg.

- Amennyiben az egyes ut
cák lakói megszervezik a jár
daépítést, az önkormányzat 
biztosítja ajárdához szükséges 
építőanyagot és művezetést.

- Költségbecslést végzünk a 
gyűjtőútként tervezett Osváth 
utca (a gimnázium bal oldalán 
a Podmaniczky utca felé) 
útalap terv szerinti megépíté
sére, és ennek függvényében 
2006-ban az útalapot elkészít
jük.

- Az Osváth utcára merő
leges utcák útalapjának elké
szítésére pontos költségvetés 
készül, ezek megépítéséhez az 
itt lakók hozzájárulását tervez
zük igénybe venni.

-A következő megbeszé
lésen - április 29-én - a költ
ségek megszámítása után már 
konkrét számokról és ha
táridőkről fogunk beszélni.

— Folyamatosan figyeljük 
azon pályázati lehetőségeket, 
amelyek belterületi utak építé
sét támogatják, és ameny- 
nyiben kiírnak ilyen pályá
zatot, azonnal élünk a lehető
séggel.

Remélem, az itt lakó új aszó
diak érzik a segítő szándékot: 
azt szeretnénk, ha jól éreznék 
magukat újonnan választott 
településükön, és minél hama
rabb beilleszkednének közös
ségünkbe. Némi türelmet is 
kérünk azonban részükről, 
hiszen mint a bevezetőben is 
említettem, önkormányzatunk 
anyagi lehetőségei meglehe
tősen szűkek. De azt gondo
lom, ha összefogunk, belátható 
időn belül sikerül rendezett és 
élhető körülményeket kiala
kítanunk Aszód új lakóterü
letein.

Kovács Tamás 
alpolgármester

http://www.pma.atw.hu
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Tudnivalók kistérségünkről
Pályázatképes projektek szükségesek a fejlődéshez

Az utóbbi néhány eszten
dőben igen sok szó esett a kis
térségről, ennek ellenére iga
zán kézzelfogható történések
ről, eredményekről, nem tud
tunk beszámolni. A 2005-ös 
esztendő ebből a szempontból 
fordulópontot jelent: Aszód 
székhellyel megalakult az 
Aszódi Kistérség Önkor
mányzatainak Többcélú Tár
sulása, amely többek között 
határozott az önálló munka
szervezet létrehozásáról. Ez 
2006. január 1. óta a GA- 
MESZ épületében működik. 
Vezetőjével, Eszes Katalinnal 
kistérségünk eddigi történé
seit vettük számba.

2004-ben született meg az 
önkormányzatok többcélú tár
sulásának lehetőségét biztosító, 
önkéntességre építő törvény, 
mely a kistérségek határvonalait 
úgy jelölte ki, hogy minden 
település tartozzon egy kistér
ségbe, de csak egy társuláshoz 
tartozhasson. Ugyanakkor egy 
adott feladat megvalósítása 
érdekében nemcsak az egy kö
zösségbe tartozó városok, falvak 
szövetkezhetnek, hanem külsős, 
más kistérségbe tartozó tagok 
is.

A 2005 őszén megalakult és 
nyilvántartásba vett Aszódi Kis
térség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása - amelybe 
Aszód, Verseg, Kartal, Do- 
mony, Iklad, Bag, Hévízgyörk, 
Galgahévíz és Túra tartozik - 
három feladat (szociális és gyer
mekjóléti, közoktatási és terü
letfejlesztési) ellátására szövet
kezett. A kistérség szerkezeti fel
építése és működése a telepü
lési önkormányzatokéhoz ha
sonló. Csak éppen a képviselő
testületet a polgármesterekből 
álló Társulási Tanácsnak hívják, 
a döntéseket előkészítő és 
végrehajtó Polgármesteri Hi
vatalt pedig munkacsoportnak, 
illetve most már Aszódi Kistér
ségi Irodának.
- 2005. őszén arra kaptam 

megbízást, hogy szervezzem 
meg a munkacsoportot, amely a 
fentiekben említett feladatok 

koordinálását végzi - tájékoz
tatta lapunkat Eszes Katalin, akit 
2006. március 28-tól a Társulási 
Tanács az iroda vezetőjévé ne
vezett ki. - Természetesen 
kisebb apparátussal dolgozunk, 
mint egy polgármesteri hivatal, 
az én munkámat mindössze egy 
ügyviteli alkalmazott és egy 
pénzügyi szakember segíti.

A kistérség által vállalt közös 
feladatok ellátási módjai külön
böznek egymástól. Kistérségi 
intézményként működik a Peda

Hová, merre visz az utunk? Balázs Gusztáv felvétele
gógiai Szakszolgálat, amely 
korábban Nevelési Tanácsadó 
néven tevékenykedett, s először 
Aszód, majd a megye fenntar
tása alá tartozott. Az intézmény 
átnevezése azt is mutatja, a 
nevelési tanácsadáson túl a kö
vetkező tanévtől kezdve egyéb 
más - például logopédiai - szol
gáltatásokat is végez. Jelenleg a 
gyógytestnevelés kialakításá
nak felmérési folyamata zajlik. 
A jövőben várhatóan újabb 
együttműködések indulhatnak 
el a közoktatási intézmények 
között, például a pedagógiai 
szakmai szolgálatok szervezésé
ben nyújthat segítséget a kis
térség.

A szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátása mikrotérségi 
szintű szervezéssel történik 
Aszód és Túra központtal. Vá
rosunkban ezt a Gondozási Köz
pont koordinálja, vagyis a városi 
intézmény tevékenységi köre ki
bővült a három kapcsolódó 
település - Iklad, Verseg, Kartal 
- adta feladatok ellátásával. A 

szakmai gárdát vérségi, ikladi, 
kartali kollégákkal bővítették. A 
plusz feladatokhoz az intézmény 
pénzügyi kerete is bővült. Túrán 
a szociális és gyermekjóléti fel
adatok ellátása érdekében intéz
ményfenntartói társulás jött lét
re, jóval megelőzve a többcélú 
társulás megalakulását. Ennek 
nemcsak az aszódi kistérség öt 
települése - Túra, Galgahévíz, 
Hévízgyörk, Bag és Domony - a 
tagja, hanem a gödöllői kistér
séghez tartozó Zsámbok és Vác- 

szentlászló is.
A területfejlesztés legkisebb 

alapegysége a kistérség lehet. 
Nem lehet elvitatni azt a tényt - 
főleg a Galga mentén, ahol a 
települések szinte teljesen össze
érnek -, hogy az egyes önkor
mányzatok által elhatározott fej
lesztések a szomszédos falvak
ban, községekben élőkre is ha
tással lehetnek. Ebből követke
zik, hogy érdemes és szükséges 
összehangolni ezeket. Termé
szetesen számos olyan terület
fejlesztési feladat, irány van, 
amit a térség településeinek 
célszerű együtt tervezni.
- A közös gondolkodás első 
kézzelfogható eredménye, hogy 
2005 őszére elkészült az aszódi 
kistérség területfejlesztési prog
ramja - mutatott beszélgetőtár
sam az asztalán fekvő vaskos 
kötetre. A többszáz oldalas ta
nulmány a térségi helyzetelem
zésen túl a térségfejlesztés lehet
séges irányait is tartalmazza, és 
megfogalmazza azokat az elsőd
legességeket, amelyek mentén 

haladva szükebb régiónk elin
dulhat a jelenleginél dinami
kusabb fejlődés útján. Hogy mik 
lehetnek a térség kitörési pont
jai? Nos, nemcsak infrastruk
turális, hanem turisztikai, köz
szolgálati és humánerő fejlesz
tésre is kell gondolni, noha ezek 
csak később megtérülő befekte
tések.

A kistérség számos, közös 
érdekből fakadó feladat elvég
zését kezdeményezheti, koor
dinálhatja. Szükséges volna pél
dául egy kistérségi vállalkozói 
központ létrehozása, amelynek
- részben díjmentes, részben 
kedvező díjtételű - szolgáltatá
sait a kezdő és már gyakorlott 
vállalkozók egyaránt igénybe 
vehetnék. (Ilyen lehet például a 
jogszolgáltatás, pályázatfigye
lés, pályázatírás - a szerk. meg
jegyzése.)
— Nem szakmai képzést kínálna 
a központ, hanem a vállalkozói 
készséget, képességet javítaná, 
ami összecseng a fentebb emlí
tett humánerő fejlesztéssel - 
avatott be elképzeléseibe az iro
davezető. - Köztudott, hogy 
2007-től indul a Nemzeti Fej
lesztési Terv. Ahhoz, hogy kis
térségünk dinamikusabb fejlő
dése elindulhasson, olyan pro
jektterveknek kell ez év végére 
elkészülni, hogy azok eséllyel 
vehessenek részt a pályázato
kon. Szintén a Galga mente kö
zös érdeke lehet egy nagysza
bású informatikai fejlesztés, 
melynek segítségével elterjed
het az elektronikus ügyintézés. 
Fontos volna egy kistérségi 
adatbázis létrehozása is. Mind
ezek mellett célszerű az önkor
mányzati fejlesztési terveket is 
beilleszteni a térségi fejlesztési 
stratégia fő áramaiba, mivel a 
pályázatok között előnyt élvez
nek a térségi hatású, együttmű
ködésen alapuló fejlesztések.

A kistérség eseményeiről rö
videsen nemcsak a helyi újsá
gokban olvashatnak az itt élők. 
Eszes Katalin arról tájékozta
tott, még az idén elindul a kis
térség honlapja, amely a régió 
határainál jóval messzebbre re
pítheti a Galga mente történé
seit, jó hírét, erényeit, ezzel is 
csalogatva azokat, akik turisz
tikai, üzleti érdeklődéssel van
nak szükebb hazánk iránt. R.Z.
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www.volkswagen.hu

Polo Cool modellek klímával 
2 549 000 Ft-tól*
• vezető- és utasoldali légzsákkal,• rádió előkészítéssel, 4 hangszóróval,• sebességfüggő szervokormánnyal.Fedezze fel az új Polo sokoldalúságát. Sportos megjelenésével és belső méreteivel nemcsak a városi forgalomban állja meg a helyét.
Meglepően jó ajánlatok a Volkswagentől

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‘Ajánlatunk 3 ajtós modellekre, használtautó-beszámítással, 2006. április 10-től 30-ig vagy visszavonásig érvényé

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház)
Pénzügyi munkatársaink több éves banki 
tapasztalattal és kapcsolatokkal vállalják:

Elromlott? 
Vírusos? 

Túl lassú? 
Fejlesztené? 

Újat szeretne?

♦ jelzálog, személyi, autóhitelek, 
hitelkártyák ügyintézését,
♦ egyéb pénzügyi szaktanácsadást,
♦ ingatlanok közvetítését.

Jogi munkatársunk, Oskó Gáborné dr. ügyvéd 
vállalja az alábbi jogi ügyekben való 
tanácsadást, és azok lebonyolítását:
♦ cégalapítás, változás,
♦ cégképviselet,
♦ ingatlanügyek,
♦ egyéb szerződések.
Az iroda nyitva tartása:
H-sz-p: 9-17
K-cs: 9-15
Telefon:
06 70 556-9025
28 400-602

Oskó Gáborné dr.:
K-cs: 15-19
Telefon:
06 70 315-2328
28 400-602

Egyéb időpontban megbeszélés szerint!
Országos hálózatunk részére keresünk eladó, kiadó 

ingatlanokat!

SZfiMlTÚGÉPJAVlTÁS
otthonAban/irodAiAban
Ingyenes kiszállás és bevizsgálás Aszód területén!

Számítógépek szervizelése, számítástechnikai termé

kek, kellékanyagok kereskedelme, konfigurációk 

igény szerinti összeállítása. Vírusirtás, adatmentés, 

VHS felvételek, fotók digitalizálása.

ALKATRÉSZEK
A LEGJOBB ÁRON 

30/27-27-653 
Cömp^Szery Számítástechnikai és szolgáltató Bt.
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MÓNI FOTO
Digitális labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

Egyedi felvételek készítése digitális technikával!
Családi-, portré-, gyereksorozatok.

Továbbá vállalom műtermi, parkos, esküvők 
és szertartások fotózását!

Képkidolgozás filmről és digitális 
adathordozóról magas színvonalon!

9x13 40 Ft/db; 10x15 50 Ft/db

f

Új TAVÍKZI KOLLEKCIÓ ÓIUZ^TT!
Anyák Napjára, ballagásra nagy választékban 

kaphatók plüss- és kerámialigurák, 
jándéktárgyak, parfümök!

0XY
Szépség és egészség 

közpgtit
Aszód Malom köz 10. Telefon: 70 382-9929

* szauna: finn és infra,
* manikűr, pedikűr,

* szolárium: álló és fekvő,
* masszázsok, fltnessgépek,
* kozmetika.

Fodrászat: női -férfi - gyermek
Balmain hajhosszabbítás, dúsítás 
tincsek, fonatok, strasszok 
hőillesztéssel
Aloe verás termékek 

forgalmazása
VENDÉGKÖRREL RENDELKEZŐ 

FODRÁSZT FELVESZÜNK! 
TELEFON: 70 382-9929

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35.
06/28 402-369 06/37 344^926

06/30 680-83-57 06/30 680-83-67
JWEGÚ.WLT HONLAPUNK FEBRUÁR 1-TÖL LESZ ELÉRHETŐ!

igei!

ASROCK K8NF4G SATA2 
2800 MHZ 64 BIT CPU 

256/400 DDR PQI 
SAMSUNG 40 GB HDD 

LG 52X CD ÍRÓ 

MS HÁZ+TÁP

9

ASROCK K8NF4G SATA2 
3000 MHZ AMD SEMPRON CPU 

e512/400 DDR MEMÓRIA 
’ 80 GB SAMSUNG HDD 

LG4I67 16X DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ 350W TÁP

Talpmasszírozás megtanulása 
Önnek

mellyel segíthet családtagjainak 
az egészség megőrzésében, krónikus panaszok enyhítésében, betegségek 

kiegészítő kezelésénél, azonnali fájdalomcsillapításnál.
feszültségoldásnál.

A tanfolyamon többek között elsajátíthat a fáradtság és stressz 
enyhítésére különböző technikákat, segítséget kaphat a számítógép 

gyakori használata által okozott szempanaszok és fejfájás kezelésére. 
Rendszeres alkalmazásával erősítheti saját maga és családtagjai 
szervezetének ellenálló képességét, támogathatja a méregtelenítő 

folyamatokat.

' A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN 
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK! (A GÉPEK 2 ÓRÁN BELŐL ELVIHETŐK )

BGMAX5WDDR

1GBPEND»IVE

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T’

Május 10-én is.oo-órátói
Szerdánként 6 alkalommal

Helye: Aszód Művelődési Ház
Tanfolyamvezetö: Árpádföldi Zsuzsanna 

A tanfolyam díja: 12.900.- Ft

Jelentkezhet: 30/415-4292

<3%

^míOÓS
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LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

ÁprlksGctkbó'!
- Palmolíve sampon Íöö9 Ft)
- papírzsebkendő (&9 Ft/1OO db),
- Colgate fogkrém (1&& Ft),
- kéztörlő (1f>9 Ft/2 tekercs),
- 'írószerek, füzetek, iskolai felszerelések,
- nyomtatványok (kpszla: 3<ó9 Ft),
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk 

fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés)
színes papírra is!

Komplett bélyegz- készíttetése esetén a lenyomatra 
50 °/o-os engedmény!

48 órán belül új bélyegz- készítését vállaljuk!

ZTÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐKRE TOVÁBBRA I5 15 % KEDVEZMÉNyX 
20 EFT FELETT 20 % KEDVEZMÉNYT APUNK!V Új katalógus érkezett!)

Nyitva tartás: H-P 7.30-16.30 Szó: 8-12 
Telefon: 70 529-9700; 70 364-3591

. . .

HappyDent Aszód H J®, £NT
teljes körű, fájdalommentes, aszóP

fogászati és szájsebészeti ellátás Aszód Ady E. u. 9.

Megelőzés
Ingyenes szűrővizsgálat, rákszűrés, szájhigiéniai tanácsadás, 
professzionális fogtisztitás (nagynyomású szemcsefúvással), 
gyermekeknek fogbarázdazárás,régi tömések, 
amalgámtörések cseréje.

Gyógyítás
Computeres fogröntgen, érzéstelenítés (fájdalommentes 
patronosrendszerrel), esztétikus, fényre azonnal kötő fogszínű 
tömések, porcelántömések, betétek (inlay), porcelánhéj, 
tejfogtömések, barázdazárás, korszerű gyökérkezelés és 
gyökértömés, csapos fogcsonkfelépítés, fogíny kezelések, 
ultrahoangos és piezo-elektrom fogkő-eltávolítás, polírozás, 
hatékony fogfehérítés, foghúzás, foggyökerek húzása, 
szájsebészeti beavatkozások, electrocetaur stb.

Fogpótlás
Letört fogak felépítése, 
fix pótlások: porcelán korona, híd és porcelánhéjak, 
kivehető pótlások: részleges és teljes műfogsor, ideiglenes 
pótlások a végleges elkészültéig, aranykoronák, 
arany-porcelán, leplezett koronák és hidak, fogékszerek.

BEjelENTkEZÉs: 50 564 1 960

Horgászbolt 
és 

Állateledel 
Üzlet

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Bot + orsó vásárlása esetén

A GÖDÖLLŐI
BB AUTÓSISKOLA KFT

AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

M, A, B, B+E, C, C+E KATEGÓRIÁKBAN 
GÉPJÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOTSZERVEZ.

A jelentkezés folyamatos!
Gendcljon a nyárra, a motorozásra! 

Elméleti és gyakorlati képzés?

10%
Előzetes érdeklődés:

a 06-20 981-8886, telefonszámon,

kedvezmény!
Tápok, konzerVek, 

fagyasztott termékek, 
kiegészítők, ápolási cikkek 
széles Választékával Várjuk 

kedves Vásárlóinkat!
Egész zsák vásárlása esetén 5 % kedvezmény!

KEZDJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET!

Elméleti oktatás korszerű 
Számítógépes technikával. 

Óriási kedvezmény!2005-ös áron

NYEREMÉNYEKET NEM ÍGÉRÜNK! 
MÉG MINDIG CSAK OKTATUNK!

PL:”B” kategória esetén.
ELMÉLETI TANDÍJ,: 10.000 Ff| 91.000 Ft -30%
GYAKORLATI TANDÍJ :81.000 Ft SZJA 36/Atj

Egyéb költség: vizsgadíj +EÜ+ orvosi
SZÁMOLJON! VELÜNK SZÁMOLHAT!!!!

ÁFSZ szám: 13-0943-05
LSZ:0758
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Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
nyitva tartás:

H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12 
bejelentkezés: 70 501-4339

ÚJ SZOLGÁLTATÁSI
REVIDERM Skin Peeler ®

♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ smink, müszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ collagénes ráncfeltöltés.

Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.
Bonafert László 

Kartal Bartók Béla út 21.
______________ Tel.: 06 30 415-6641

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

o Sima és habosított, mintás és VLIES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták, 
hungarocell mennyezet elemek,

<► külső és belső díszlécek, rozetták, 
o poszterek nagy választékban.
Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

HÖLGYEK BOLTJA
KOSZTÜMHÁZ

Aszód Deák Ferenc u. 9. 
(Az ikladi úti virágbolttal szemben)

- kosztümök,
- blúzok,
- tunikák,
- alkalmi együttesek,
- nadrágok.
Folyamatosan bővülő 

tavaszi árutósziet!

NEMCSAK FIATALOKNAK!
Üzlet az udvarban

karosszériaelemek, kipufogók, 
lámpák, futómű-és motoralkatrészek

olajok a 
legolcsóbban!

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT

Tel: 28 401-691
Nyitva: H-P: 6-17-ig
 Szó: 6-12-ig ______ _

ZO-LA 2000 Kft.
Aszód, Kossuth Lajos u. 71.
Tel.: 28 500-450; 20 9416-533; 20 9111-104
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_______________ _ .........

FEKETE=FEHER
DIVATÁRU

Aszód Deák F. U. 8/a (Iklad felé) 
Tel.: 28 401-465; 20 9622-617

Nyitva tartás: H: 14-17; K-P:8-17; Szó.: 8-12

ALKALMI RUHÁK
- tunikák
- kosztümök minden 
méretben,
- muszlinblúzok,
- alkalmi ruhák,
- felsők

Minden 

korosztálynak 

kedvezmények!

FEKETE RUHÁK
- Kosztümök
- blézerek,
- aljak
- nadrágok,
- kötöttáruk

•xxxxw
- sálak, kendők.

Diszkréten csíkozott
szövetöltönyök:

13.500 Ft,
Nyakkendők, ingek.

ö\ .

BRINGA 
W® CENTER

- Kerékpárok értékesítése, szerelése,
- alkatrészek árusítása.

Kínálatunkból:
- külső és belső gumik több méretben,
- első lámpák,
- hátsó villogok,
- sárvédők (összteleszkóposra is).

MAUSER kerékpárok 
már 12-es mérettől 

kaphatók!
Aszód Kossuth Lajos utca 33. 

Telefon: 06 20 368-0866

. : ZZ
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Várjuk, a SkodaOctavía Roadshow következő 
állomásán, Gödöllőn 2006. május 4-6 között 
és ami várja Önt

Skoda Octavia RS 
Skoda Octavia 4x4 
SkodaOctavía DSG automata váltóval,

A lehetőség adott, éljen vele, próbálja ki!

Részvételi szándékát kérjük, jelezze időben, 
nehogy lemaradjon!

Kombinált átlagfogyasztás: 5,0-7,81/100 kmP 
CO2-ki bocsátás: 135-187 g/km.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedoje:

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

______________ y

http://www.patocsauto.hu
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Pöttöm ^Kuckó
Aszód Kossuth Lajos u. 3. 

Nyitva: H-P: 9-17; szó: 8-12

Pöttöm
termekek
termelői

áron

Babakelengye, 
kisgyermekdivat, 

játékok.

06 30 415-0368

Nérno
Díszállat és állateledel 

kereskedés
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383

- tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
- komplett vagy egyedi méretű akváriumok készítése, 

karbantartása,
- hüllők, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések, 

tartozékok,
- élő eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
- kutya és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek.

GÁLA DIVAT 
Originaí Jeans 

ÜZLETÜNK AZ ÉPÍTKEZÉS 
IDEJÉRE ÁTKÖLTÖZÖTT 

A TISZTI KLUB FÖLDSZINTI 
HELYISÉGEIBE, AHOL 

NŐI KOSZTÜMÖK, BLÚZOK, 
SZOKNYÁK, PÓLÓK, PULÓVEREK, 

TRIUMPH ÉS FELINA FEHÉRNEMŰK, 
FÉRFI ÖLTÖNYÖK, ZAKÓK, 

NADRÁGOK, INGEK, NYAKKENDŐK, 
TOM TAILOR PULÓVEREK 

ÉS A FIATALOK IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ 
TERMÉKEK ÁRUKÍNÁLATÁVAL 

VÁRJUK ÚJ ÉS RÉGI 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

nyitva tartás: HT: Ö-I7; Szó: Ö-I2

Richard Fritz Kft.
Az Aszódon 12. éve folyamatosan működő és fejlődő vállalatunk 

karbantartási és gumigyártó részlegébe 
felvételt hirdetünk!

Munkakör: gépbeállító technikus Munkarend: három műszak
Követelmények: középfokú műszaki szakirányú végzettség, kezdeményezőkészség, 
önállóság.
Gyakorlat: 4-5 éves szakmai gyakorlat (műanyag-ipari)
Javadalmazás: versenyképes fizetés

Munkakör: szerkezeti lakatos Munkarend: két műszak
Követelmények: szakirányú végzettség, pontosság, önállóság.
Gyakorlat: 4-5 éves szakmai gyakorlat
Javadalmazás: versenyképes fizetés

Munkakör: vulkanizáló Munkarend: három műszak
követelmények: szakmunkás bizonyítvány 
Javadalmazás: teljesítmény szerint

Jelentkezés: az önéletrajzot a 2170 Aszód Pesti út 19/a alá vagy az snagy@fritz címre várjuk. 
Személyesen kedden és csütörtökön 10 és 11 óra között. Telefon: 28 400-680; 28 400-091
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GÉPKOCSI HITELEZÉS 
FELSŐFOKON!

2006. MÁRCIUS 1-TŐL A NISSAN GÖDÖLLŐ KFT, 

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ HASZNÁLT 
GÉPKOCSI HITELÜGYINTÉZÉSÉHEZ AZ ALÁBBI “ 

EXTRA BÓNÚSZÓKAT BIZTOSÍTJA:

1 .HA MÉG NEM VETTE MEG GÉPKOCSIJÁT: 
EREDETVIZSGÁLATÁT Ml FIZETJÜK!

2.HA MÁR MEGVETTE, DE KÉSZPÉNZRE VAN SZÜKSÉGE: 
A FELVETT HITELÖSSZEG 2%-ÁT 

BONUSZKÉNT VISSZAADJUK!

3.HA A GÉPKOCSIJÁT TŐLÜNK VESZI: 
MINDKETTŐT VIHETI!

HITELÜGYINTÉZÉSÉT 48 ÓRA ALATT, 
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VÉGEZZÜK EL, 

AKÁR CASCO MENTESEN IS. AMÍG Ml DOLGOZUNK, 
ÖNNEK CSAK AZ EXTRA BONUSZT KELL KIVÁLASZTANI!

NISSAN GÖDÖLLŐ KFT Hitelügyintézés 
2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/120
Mobil telefon: 06 20 9-709-946
e-mail: info@nissangodollo.hu
Honlap: www.nissangodollo.hu

mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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PC MÁTRIX
Számítástechnikai szaküzlet - szerviz

PCM PL 01
AsRock alaplap
Intel Celeron 2130 MHz
256 MB DDR Ram Samsung
Maxtor 40 GB HDD 
LG DVD ROM drive 
Kolink ház 350W táppal
Egér, billentyűzet

, SULIIMÉT EXPRESS ! 2170 ASZOD, Kossuth L. ut 71.
pematrix-aszod Telefon/fax : 28/400-806

Nyitva tartás: H-P 8:30-17:00 Szó: 8:00-12:00
Szerviz: 9:00 - 17:00 email: pcmatrixgiinvitel.hu.

49 900 Ft

PCM DE31
Asus NForce3 alaplap 
AMD Sempron 3100+ 754 
512 MB DDR Ram 400 MHz Kingmax 
Ati Radeon 9550 256 MB DDR 
Maxtor 80 GB. 7200 rpm HDD 
24/8/40/16x LG 4167B DVD-író 
Deer 194 ház 350W táppal

95 900 Ft

PCM PL 02
Asus alaplap
AMD Sempron 2600+ 
256 MB DDR Ram Samsung 
Maxtor 80 GB. 7200 rpm ATA-133 
LG DVD ROM drive 
Kolink ház 350W táppal 
Egér, billentyűzet

62 990 Ft

PCM BM3
Abit NForce3 NF8-V2 AMD Athlon 64/754 DDR AGP SATA2 
AMD Athlon 64 3000 754 64bit BOX
2x512 MB DDR Ram 400 MHz Kingmax-SuperRam 
GeForce 6600 256 MB DDR TV DVI 8x AGP INNO 
Maxtor 200 GB. 7200 rpm SATA2-300 8MB 
24/8/40/16x Pioneer 111D DVD-writer drive 
Delux MG760 ház 400W táppal (BMW design) 
Delux DLS-2101 2.1 hangfal
Delux optikai egér és billentyűzet

PCM M35
Asus NForce4 A8N-E
AMD Athlon 64 3500 939 Venice 64bit 
2 GB DDR Ram 400 MHz Samsung
GeForce PCX 7600 256 MB DDR3 GT HDTV
Samsung 300 GB. 7200 rpm 
24/8/40/16x Pioneer 111D DVD-writer drive
AERO COOL ház 400W táppal
Logitech QuickCam mikrofonos webkamera 
Genius SlimStar billentyűzet
Kensington MaxGlow világitó egér

239 900 Ft

MSI K8T-Neo-V
AMD Sempron 2800+
512 MB DDR Ram
MSI Radeon 9550 128MB VGA
WD 160GB SATA2 HDD
LG4167B DVD író 
Bili, egér, SULIX oprendszer

119 900 Ft 
visszaigényelhető: 

59 950 Ft

PCM F1 
Asus NForce4 A8N-SLI PRÉMIUM 
AMD Athlon 64 X2 4200
4 GB DDR Ram 400 MHz Samsung 
GeForce 7900 GT 256 MB HDTV 
2 x Samsung 250 GB. 7200 SATA2 
Nec4571 DVD-writer LabelFIash 
SB Live Audigy 4 PCI hangkártya 
Logitech Cordless BÍII.+ Optikai Egér 
Raidmax Cobra 822 ház 500W 
Genius SW-5.1 3600 Watt Hangfal

454 500 Ft

CD-R.-RW LightScrive lemezek
DVD-R,+R,-RW,-DualLayer,LightScribe
Eredeti HP tintapatronok 3.520 Ft-tól
Eredeti LEXMARK tintapatronok 4.350 Ft-tól
Eredeti Canon tintapatronok 1.670 Ft-tól 
HP-LEXMARK-CANON utántöltő készletek 
Canon utángyártott tintapatronok 310 Ft-tól 
Epson utángyártott tintapatronok 690 Ft-tól

Használt gép, alkatrész, monitor beszámítás!

1GB Pen drive: 7.800- 
80GB HDD Maxtor: 12.390-

LG 4167B DVD író: 9790-

CD-DVD tároló ALU kofferek
120 db-os 3.200 Ft 
300 db-os 4.500 Ft

PC MÁTRIX r—

pcmatrixgiinvitel.hu
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Döntsön most!
SUZUKI

Használt autó beszámítás negyetimílliós 
felárral május 31-ígl

A kedvezmények nem összevonhatók!

Az ön Márkakereskedője:

SUZUKI

3000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2'19'1 Bag, Dózsa GV- u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátai u. 93-95.

Tel/Fax: 37/342-353
Tel/Fax: 28/504-110 :/~>
Tel/Fax: 57/515-510

PULZUS
A fittnek haza

Aszód, Kossuth I.u. 33.
06-20-9588-623

VMS és DVD filmek nagy választékban 
megvásárolhatók vagy kölcsönözhetnek 

DVD filmek megvásárolhatók 1.500 Ft-tól!
VHS"kazetták 300 Ft-tól! — 

Kölcsönzési díj 400 Ft/nap '■ í ’
Minden heten premier filmek!

^^-rr-" WTa8Sá8Í dí|: ° Ft
Április 29-én akció: 4 DVD film kölcsönzésé 

csa^ l^OOFt 3 napra! - —'
Xbox konzol + ajándék játékszoftver 44.900.- 

Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 09.00 20.00

Szombat: 09.00 13.00 
16.00 20 00^ V t 

Vasárnap: zárva

Kuty^oCa
Szombaton 17 órakor 
vasárnap 10 órakor:

Egyéni kiképzés 
egyeztetés alapján

LADOS TIBOR 
06 20 965-6826

Ezúton köszönöm mindazok bizalmát, 
akik az országgyűlési választásokon 
szavazatukkal támogattak.

Tisztelettel: Tóth Gábor
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Közbiztonság: nőtt a felderített bűncselekmények száma
Az utazó bűnözők szívesen választják a Galga mentét célpontjuknak

Évek óta 100 körülire te
hető az Aszódon elkövetett 
bűncselekmények száma, 
legföljebb jellegükben látha
tó elmozdulás. Tavaly nőtt a 
betöréses lopások és az erő
szakos, személyek ellen el
követett bűncselekmények 
száma, az alkalmi lopásoké 
viszont csökkent. Mindez 
Gódor Ferenc őrsparancs
nok képviselő-testület előtt 
tartott beszámolójából de
rült ki.

Természetesen a bűncselek
mények számának stagnálása 
akár pozitív eredménynek szá
míthat, főleg, ha figyelembe 
vesszük, a főváros közelsége 
miatt a térségben nagyobb a ri
zikófaktor. Jellemző például 
környékünkön az „utazóbű
nözés”, amikor is gépkocsival, 
az ország más tájegységéről 
érkeznek az elkövetők, és itt 
próbálják kihasználni a lakók 
oda nem figyelését. Ha az el
követett bűncselekmények jel
legét nézzük, sikerrel. Ezek 
jelentős részét ugyanis az al
kalmi és a bolti lopások teszik 
ki. Tavaly mögéjük sorakoz
tak fel a külterületen történt 
falopások. Az elmúlt időszak
ban a Falujárók úti autólopá
sok száma is megszaporodott. 
Gódor Ferenc ezzel kapcsolat
ban örömmel számolt be arról, 
hogy időközben sikerült lefü
lelni a tolvajbandát és az eltu
lajdonított gépkocsik - egy ki
vétellel - megkerültek. Gon
dot okoz, hogy éjszaka csak 
egy járőr páros dolgozik, és 
igen nagy területet kell bejár
nia. Az aszódi rendőrőrs 
összességében jó évet zárt: az 
ügyszám szerinti felderítési 
mutató 32,7 %-ról 35,8 %-ra 
emelkedett.

A téma tárgyalása során is
mét elhangzott, sajnos a ké
sőbbi áldozatok vajmi keveset 
áldoznak vagyonvédelemre, 
még mindig kevés a lakásri
asztók, és az úgynevezett 
csendesriasztók (a sziréna nem 
a helyszínen szól, hanem a 

rendőrségen jelez - a szerk. 
megjegyzése) száma. Felve
tődött az úgynevezett SZEM 
(Szomszédok Egymásért 
Mozgalom) megszervezésé
nek lehetősége, illetve fon
tossága is. (A témával külön 
cikkben foglalkozunk.)

Chugyik János képviselő 
arról érdeklődött, mennyire 
van jelen Aszódon a kábító
szer. Az őrsparancsnok ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott, 
noha a városban igen alacsony 
szintű a droghasználat, rend
szeresen szerveznek akciókat a 
visszaszorítására. Számos si
kert értek el a terjesztők elfo
gása területén, és ez jóval na
gyobb előrelépés, mint a fo-

Legyen végre SZEM-ünk!
Lakossági kezdeményezés a közbiztonság javítása érdekében

Sokszor, és sok helyen el
hangzott már, hogy az emberi 
közöny nagyban segíti a 
bűnözők ténykedését. Leg
utóbb a képviselő-testületi ülé
sen ismétlődött meg ez a meg
állapítás, amikor is Gódor Fe
renc, az aszódi rendőrőrs pa
rancsnoka az elmúlt esztendő 
rendőrségi eredményeiről és 
az év tapasztalatairól számolt 
be. Eszerint a Falujárók úti 
lakótelepen több gépkocsilo
pás, üzemanyagleszívás tör
tént az érintettek nagy-nagy 
bosszúságára.

Nyilván kevésbé lennének 
eredményesek a tettesek, ha az 
itt lakók jobban figyelnének, 
mi több, összefognának, és 
szükséges esetén értesítenék a 
rendőrséget. Ismét felvetődött 
a SZEM (Szomszédok Egy
másért Mozgalom) megszer
vezése. Erre korábban volt már 
javaslat, ám a megvalósítására 
eleddig nem került sor.

Az igény most tehát újra 
megfogalmazódott, és az első 
lépés is megtörtént, mégpedig 
lakossági kezdeményezésre. 
Egy a lakótelepre nemrégiben 

gyásztól kör leleplezése.
A beszámolónak a közleke

dési helyzetet elemző részében 
elhangzott, csökkent a balese
tek száma, noha óriásinak 
mondható az átmenő forga
lom. Pozitívum az is, hogy a 
tiltásnak köszönhetően - a cél
forgalmat leszámítva - már 
csak elvétve tévednek be ka
mionok Aszódra. A helyzeten 
tovább javíthat, hogy az úgy
nevezett FÁMA sebességmérő 
lézer 2006-ban j óval több alka
lommal kerül bevetésre vá
rosunkban, továbbá az is, hogy 
a gödöllői rendőrkapitányság 
területén immáron két motoros 
rendőr is szolgálatot teljesít, 
akik igen hatékonyan képesek 

költözött családanyát saját 
káruk indította a közös fórum 
megszervezésére: nekik is el
lopták a gépkocsijukat.

A nem túl szerencsés idő
pontban - nagypéntek estéjén 
-, a Rákóczi úti iskolában 
megtartott lakossági fórumon 
viszonylag kevesen vettek 
részt. Elfogadta ugyanakkor 
a meghívást Szilágyi Ferenc, 
az aszódi rendőrőrs parancs
nokhelyettese, Szenoráczki 
Ferenc, a Galga Polgárőr 
Egyesület parancsnoka, vala
mint két önkormányzati kép
viselő, Búzás János és Puskás 
Péter. A mozgalom szem
pontjából ennek azért lehet 
jelentősége, mert ők mind a 
szakmai, mind az önkormány
zati oldalról támogatást ígértek 
a kezdeményezésnek.

A helyzet javítására több 
javaslat is érkezett. Volt, aki 
úgy vélekedett, meg kell nyer
ni a mozgalomnak olyan em
bereket, akiknek időbeosztása 
megengedi, hogy a köz érde
kében „fürkésszenek”, felír
ják az idegennek vélt rendszá
mokat, és erről beszámoljanak 

kiszűrni a szabálytalankodó
kat.

Az eredményesség fontos 
záloga a stabil rendőri állo
mány megléte. Ez évek óta az 
aszódi rendőrőrs erényének 
számít. Munkájukat a 2005- 
ben végrehajtott jelentős mű
szaki fejlesztés némileg köny- 
nyítette, de erre az esztendőre 
is maradt olyan terület, ami 
még korszerűsítésre vár.

Gódor Ferenc tájékoztatója 
végén kihangsúlyozta, a ren
dőrség munkáját a lakosság 
tudja igazán megkönnyíteni. 
Akár úgy, hogy fokozottabban 
figyel az értékeire, de úgy is, 
ha bejelenti a számára gyanús 
észrevételeit. R. Z.

a polgárőröknek, ismeretlen 
egyének gyanús viselkedése 
láttán pedig felhívják a rendőr
séget. Szilágyi Ferenc ezzel 
kapcsolatban úgy foglalt ál
lást, a rendőrség inkább men
jen ki tízszer feleslegesen, 
mintsem újabb bűncselek
mény történjen. Mások tech
nikai eszközök - például tér
figyelő rendszerek - vásárlásá
ban, illetve felszerelésében 
bíznának. Elhangzott az is, 
több olyan része van a lakóte
lepnek, ahol minimális, illetve 
elégtelen a közvilágítás, új 
lámpák felszerelésére volna 
szükség.

Ötletben nem volt hiány. Az
zal is tisztában voltak a részt
vevők, hogy mindezek megva
lósítására csak akkor nyílik le
hetőség, ha a többi lakót is meg 
lehet győzni: ezek fontos lépé
sek a közbiztonság javításá
ban, és érdemes rájuk áldozni: 
legyen szó pénzről vagy sza
badidőről.

Az első lépés tehát megtör
tént. Szívesen beszámolunk a 
folytatásról is. Csak legyen!

Rácz Zoltán



2006. ÁPRILIS ±±! TÜKÖR___________________

Egy kis nyelvelés
Szag,

A címbeli három szó nyel
vünkben összetartozik. Gya
korlatilag ugyanahhoz a foga
lomkörhöz tartoznak: szaglás 
útján érzékelhető jelenségek
kel kapcsolatosak. Mivel je
lentésük közel áll egymáshoz, 
de nem használhatjuk őket bár
mikor, tetszésünk szerint, ro
kon értelmű szavaknak nevez
zük őket.

Eredetük időben alig tér el, 
használati körük részben kü
lönbözik, mert kellemes és 
kellemetlen érzetek megkü
lönböztetésére használjuk 
őket.

kszag szavunk már 1372. és 
1448. között megtalálható az 
írott forrásokban. A Jókai-kó- 
dexben az alábbi szöveg ol-
vasható: ”mongyauala magatt 
beltewltnek lény edeffeges za- 
gokual Es dragalatos kenetuel 
meg kentlenny", vagyis: 
„ mondja vala magát bétöltnek 
lenni édességes szagokval És 
drágalátos kenetvei meg
kent (nek) lenni". Kz idők so
rán a szónak különböző szár
mazékai jelentek meg (szagos, 
szagú, szagol, szaglás, szago- 
sít, szagatlan, szagosodik, 
szaglál, szagtalan, szaglászik), 
de a jelentésköre nem bővült, 
ennek a szóalaknak jelentés
árnyalata nem képződött. A 
magyar nyelv történeti-eti
mológiai szótára bizonytalan 
eredetűnek minősíti, sőt azt 
sem zárja ki, hogy a szó nyel
vünk legrégebbi rétegéből va
ló.

Bűz szavunk a legkorábbi a 
három szó közül. Már 1268- 
ban előfordul latin nyelvű 
szövegkörnyezetben. (Ez nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy ez a 
három közül a legrégebbi, 
hanem csak azt, hogy vele 
kapcsolatban van legkorábbi 
írott forrásunk.) Legelső és 
legkorábbi jelentése a szag 
szavunk jelentésének felel 
meg. Később azonban megle
pő jelentésváltozatok bukkan
nak fel. 1495. körül: rossz hír
név; 1778: rossz jellemtulaj-

űz, illat

donság kellemetlenül feltűnő 
jellege', 1790: kellemetlen vagy 
veszélyes helyzet', 1861: 
kifutóhely egy labdajátékban. 
Eredete a nyelvészek szerint 
tisztázatlan. A nyelvünkbe 
nagyon régen bekerült jöve
vény szónak vélik.

Az illat szót nyelvérzékünk 
alapján minden bizonnyal 
nyelvújítás korabeli szárma
zékszónak gondolnánk. 
Egyébként teljesen logikusan. 
Meglepő azonban, hogy már a 
Jókai-kódexben is felbukkan 
ez a szó: „ tenmagadot es adad 
ydeffegnek yllattara ayan- 
dokott ”, azaz: „ tenmagadat is 
adád (adtad) édességnek illat
jára ajándokot”. Legelső je
lentése: kellemes szag. Jelen-

ufáma
könyvkcrcfiketléfi

Popper Péter:

ajánlata! Egy illúzió halála
„A műveltség nem az, hogy 

valaki pontos tervek alapján 
megépít egy repülőgépmotort 
vagy egy földalatti illemhelyet. 
A műveltség: hogy valaki 
lelkében hordozza mindannak 
öntudatát, amit a keresztény 
világot megelőző évtizedek
ben a görögök és a latinok, s 
amit a keresztény világ két év
ezredében az occidentális vi
lág emberei alkottak, gondol
tak, amire vágytak, amiben hit
tek — mindez sűrítve, néha kö
dösen, mint az élet értelme él a 
lelkében. írta Márai Sándor.

Mi lesz a tetszhalálba der
medt európai kultúrával? El
jön-e az aranykor, az örök bé
ke, a szeretet? - teszi fel a kér
dést Popper Péter, a könyv 
szerzője, aki szerint illúzió azt 
gondolni, hogy ez valaha is be
következik. A klasszikus euró
pai kultúrát elrabolták, meg
gyilkolták a primitív államok, 
de ugyanez a folyamat tapasz
talható manapság is, csak ép
pen politikai és pénzügyi kön
tösbe burkolják. A két világ

tésváltozásai: szag (XV. szá
zad első fele); illatszer,
parfiim, illatos kenőcs (1577). 
A nyelvtudomány az illan 
alapszavából- amely szintén 
előfordul a Jókai-kódexben - 
eltűnik, elszalad jelentésű il
lik szóalak származtatja. En
nek a jelentés-összefüggésnek 
a magyarázata talán külön 
cikket is érdemelne, az azon
ban mindenképpen meglepő, 
hogy az illan szóalak előfor
dulására írott adatunk csak 
1748-ból van. Természetesen a 
köznyelvi nyelvhasználatban 
mindhárom szó előfordul. A 
szag általános megjelölése a 
fogalomnak. A bűz inkább a 
kellemetlen szagokat jelenti, 
míg az illat elsősorban a kel
lemes szaghatásokkal össze
függő kifejezésekben haszná
latos.

A belőlük származó ige
alakok használata is változa

égés borzalmai lassan elfelej
tődnek, újra és újra feltör az 
erőszak, amely előtt értetlenül 
áll az EMBER, aki saját sorsát 
szeretné élni: az egyszerit, a 
megismételhetetlent.

Beszédesek Popper köny
vének fejezetcímei: Életünk 
láthatatlan irányítói, Az egyén 
lehetőségei személyes életé
ben, A félelem a pitvarból be
kúszik a szív kamráiba - meg
annyi kérdés tartozik hozzá
juk. Ám a szerző hiába ad rájuk 
választ, újabb és újabb kér
dések születnek: Hogyan lett a 
műveltségből informáltság?, 
Mi a különbség a fehér és az 
európai ember között? Hogyan 
győzhető le a szellemi csőcse

Aszód Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2006. május 12-én 
18 órakor a Művelődés Háza 

kamaratermében 
KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre 

minden érdeklődőt szeretettel várnak.

tos. Ha valaminek a nyomát 
szaglással akarjuk megállapí-
tán!, akkor szagolunk vagy 
szaglászunk. Egyes vidékeken 
a megszagol ige helyett inkább 
a megbűzöl szót használják 
kellemes és kellemetlen szag
hatások esetében is. A szaglá
szik átvitt értelemben is hasz
nálatos: valaki után nyomoz, 
kutat. Ha rosszul mennek a 
dolgok, akkor a bűzlik igét 
szoktuk használni. Arany 
Hamlet-fordításában is azt ol
vashatjuk, hogy „...valami 
bűzlik Dániában”, utalva arra, 
hogy Hamlet apjának halála 
körül nincs minden rendben.

Ugyanakkor szagosítunk és 
illatosítunk is, ha kellemessé 
akarjuk tenni a környezetün
ket. A bűzösítés ebben az eset
ben már egyértelműen ne-ga- 
tív jelentést hordozna.

-G-l

lék, és lehet-e menekülni rém
uralmuk elöl?

A szerző filozófiai utazásra 
hív mindenkit, akitől nem ide
gen, hogy az élet értelmén, a 
saját sorsán, lehetőségein töp
rengjen, aki még képes gon
dolkodni egy olyan világban, 
amely talán éppen erről akar 
leszoktatni bennünket. Márai 
ekképpen figyelmeztet:

„ Mentem a napsütötte pesti 
utcán, és utánam jött a gyanú, 
hogy akármerre megyek, 
mindenütt egy veszedelem ár
nyéka kúszik utánam: a buta
ság ez a veszedelem. ”

R.Z.
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Reggeli meditáció
Csönd! Csendes, kellemes 

klímájú helyre húzódom. 
Gyertya fénye ég csak, vagy az 
ablakon át engedem be a vilá
gosságot. Kényelmesen ülök 
és lehunyom a szemem. Hálás 
vagyok Tűz testvérnek, ki ha
talmas a Napban, és mégis 
megosztja létét egy törékeny 
kis virágszállal is, vagy éppen 
velem. Hálás vagyok Tűz test
véremnek, ki a kályhamunka
helyen nagy szorgalommal és 
fegyelmezetten megosztja ve
lem éltető létét, egy lesz ve
lem. Levegő testvér közvetíté
sével testem számára lehetővé 
teszi a velük való egységet. 
Hálás vagyok kicsi Tűz test
véremnek a gyertya lángjában. 
Kedves, csendes, eleven és 
csodás. Világosságot varázsol 
körém. Általa van jelen, ki 
folyton mondja: „Legyen vi
lágosság!” És a kis gyertya
láng az O teremtő szava. Je
lenléte révén szemeim látnak, 
és testvéreim lesznek a tár
gyak, kik engem szolgálnak, 
hogy én is szolgálhassak, szol
gálhassunk együtt: Őáltala, 
Ővele és Őbenne.

Levegő testvérem nemcsak 
kívülről közelít felém, szolgá
latkészen hozva Tűz testvért. 
Belémjön, bennem él, és általa 
élek én. Egy vagyok vele. Ön
magát adja: most Oxigén a 
neve. Átadja nekem, és tüdőm 
készen áll, hogy egyesüljön 
vele. Valamit csereberélnek. 
Távozik tüdőmből Levegő 
testvér. Most is ő az, aki előbb 
jött, de már széndioxid a neve. 
Elszállítja tőlem a salakot, 
hogy tovább vigye növény 
testvéreimnek, mert az én sa
lakom az éltető elemük. Az ő 
salakjuk meg nekem éltető ele
mem. Levegő testvér közvetít 
közöttünk.

Néhány percig figyelem lé
legzetem ki-be áramlását, Le
vegő testvér buzgalmát. Test
vérek vagyunk. Megszólí
tom! Te is a Földhöz tartozol, 
én is. Nélküled nem maradhat 
életben a testem. Nem szereted 
a magas hegyeket, a csillago

kat még kevésbé. A Földet 
szereted. Ide szól küldetésed. 
Te vagy a nagy fuvaros. Min
dent szállítasz. A gyárak mér
gét, az autók bűzét, az emberi 
test bűzét. Te szállítod a fel
hőket is. Lehet, hogy azok ma
guktól emelkednek, de Te te
reled őket. Olykor békén ha
gyod, máskor veszettül kerge
ted, mintha neked is volna egy 
pásztorkutyád, mint nekem a 
Negró. Te szállítod az ibolyák 
illatát is, és minden virág illa
tát. Te nyaldosod a koszos ha
vat, és hozod a Tavasz illatát. 
Te ébreszted az egész téli 
álomba merült földi világot, Te 
pirosítod a zöldülő réten fut- 
kározó gyermekek arcát. Te 
lustálkodsz a tűző nyári nap 
elöl a tengerek és óceánok hű
sítő sóját nyalogatva, hogy 
megrészegülten felkorbácsold 
majd a hullámokat, végigsö
pörd a partokat házastól, fás
tól, mindenestől, hogy össze
uszítsd a komor felhőket. Ked
ved telik a villámokban és a 
mennydörgésben? Játszol 
ilyenkor, vagy erődet fitogta
tod? Mi félünk ám ilyenkor tő
led!

Pedig milyen szelíd és szol
gálatkész tudsz lenni. így, 
ahogy megállás nélkül szállí
tod tüdőmbe az éltető oxigént, 
és viszed azonnal az össze
gyűlt mérgező salakot, a szén
dioxidot.

Azt hiszem, eleget beszél
gettünk. Nekem is dolgom 
van, nekem is küldetésem van, 
nekem is szolgálnom kell, 
akárcsak neked. Azt mondom, 
na most megyek, itthagylak. 
Pedig dehogy. Nem tudok lé
tezni nélküled, testem biztosan 
nem, de én meg a testem nélkül 
nem tudok még létezni. És te 
jössz velem. És megyünk 
együtt, hogy szolgáljunk, bol
dogan. Ez a küldetésünk.

Buzgárt József

Hirdessen az Aszódi Tükörben!
Hirdetési tarifáink: 1 oldal - 24.000 Ft; 1/2 oldal - 12.000 Ft; 1/4 oldal - 6.000 Ft 
1/6 oldal - 4.500 Ft; 1/8 oldal - 3.000 Fi apróhirdetés - 50 Ft/szó Minimum három 

alkalomra történő lekötés esetén 10 % kedvezmény! Áraink bruttó forintban értendők.

REGINA Modell: Program a nők 
munkaerőpiacra való 

visszatérésének segítésére
A REGINA Modell Program 
(RMP) egy komplex elméleti 
vidékfejlesztési és munka
erőpiaci reintegrációs modell, 
mely a női problémákra és 
igényekre igyekszik megoldá
sokat kínálni.
A Modell filozófiája szerint 
szükséges, hogy a munkaerő
piacon a nők a férfiakkal 
egyenlő eséllyel indulhassa
nak, akár vállalnak gyereket, 
akár nem. Célja, hogy a nők 
számára fenntartható alter
natívákat kínáljon, segítse az 
egyén számára megfelelő élet
vezetési rutinok kialakítását, 
illetve a nők anyagi és társa
dalmi függetlenségének nö
vekedését. Hiszünk abban, 
hogy ez segítheti a családok 
stabilitásának megerősödését, 
és hozzájárul az egész társa
dalom boldogulásához.
A REGINA Modell Prog
ramot 2002. őszén dolgozta ki 
és indította el az Euconsult 
Alapítvány. 2005 februárja óta 
a modell gyakorlati megvaló
sítása a HEFOP 1.3.1 prog
ram támogatásával fejlődik 
tovább. A projektben együtt
működő partner szervezetek a 
Pest Megyei Vállalkozásfej
lesztési Alapítvány, a JÓLÉT 
Alapítvány, illetve a program 
eredményeként 2005-ben lét
rejött gödöllői REGINA Köz
hasznú Alapítvány.

A REGINA név egy betűszó, 
jelentése: REGionális In
formációk Nőknek, Anyák
nak. A név jelképezi azt, hogy 
a modell sarkalatos pontja a 
regionalitás, a helyi közösség 
építése és erősítése. A prog
ramban résztvevő nők számára 
elsődleges szempont az infor

mációcsere biztosítása, kép
zések, lelki megerősítés és 
munkaerőpiaci információk 
megosztásán keresztül helyi 
munkalehetőségek felkuta
tása és teremtése.

Az RMP nagymértékben 
épít a helyi gazdasági és tár
sadalmi adottságokra és az 
önkéntesség előmozdítására. 
Fontosnak tartja, hogy egy 
adott vidéki közösség társa
dalmi szövetében résztvevő 
emberek, intézmények, civil 
szervezetek és vállalkozások 
igényeik összehangolásával, 
és a helyi társadalmi töke fel
használásával és növelésével 
valamennyiük igényeire ref
lektálva, jelentős helyi sziner
giákat hozzanak létre.

A REGINA Gödöllőn és a 
környező településeken élő 
közel 150 növel tart közvetlen 
kapcsolatot, és a programok 
jelentős része, illetve a Regina 
Információs Hálózatban való 
részvétel a régióban élők szá
mára is nyitott. A „REGINA 
Modell Program a nők mun
kaerőpiacra való visszaté
résének segítésére” című HE- 
FOP-programban jelenleg 60 
nő számára nyújtunk munka- 
eröpiaci reintegrációs képzé
seket, a program eredménye
ként előreláthatóan 15 nő fog 
tudni 2006. során újra elhe
lyezkedni, vagy vállalkozóvá 
válni.
További információ a REGI
NA Modell Programról: 
www.reginaprogram.hu, 
www.reginanet.hu, www. eu- 
consult.hu vagy a gödöllői 
REGINA Ügyfélszolgálat 
(Petőfi Sándor Művelődési 
Központ).

http://www.reginaprogram.hu
http://www.reginanet.hu
consult.hu
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Szociális munka és munkanélküliség Városi Óvoda:
Mostanában gyakran hallot

tunk vitákat a Parlamentben, 
és a sajtóban arról, melyik kor
mány tett többet a munkanél
küliség kezeléséért. Úgy gon
dolom, nem ez a fontos. Saj
nálatos módon munkanélküli
ség mindig volt és lesz. Az iga
zi feladat ennek az óriási prob
lémának a megoldása. A szo
ciális munka ebbe történő be
vonása sokat segítene.

Felmerülhet a kérdés, ki a 
munkanélküli ma Magyaror
szágon? A látszólag egyszerű 
kérdésre nem is olyan köny- 
nyű válaszolni, mert a munka
nélküliség sok szempontból 
közelíthető meg. Szociológiai 
értelemben azokat az embere
ket nevezzük munkanélküli
nek, akik az évről-évre szűkü
lő munkaerőpiacon nem ren
delkeznek megfelelő tudással, 
szakértelemmel vagy meg
küzdő képességgel. így pedig 
a mindig változó munkaerőpi
acon „kiszolgáltatottá” válnak 
a változásokkal szemben. 
Gazdasági értelemben azok az 
emberek a munkanélküliek, 
akik a társadalmi-gazdasági 
változások miatt hátrányba ke
rültek, vagyis elveszítették a 
munkájukat. Ha a szociálpo
litika felől közelítjük meg a 
kérdést, akkor azt mondhat
juk, hogy a munkanélküliek 
csoportja olyan hátrányos 
helyzetű réteg, amely a lehető
ségeik csökkenése miatt el
esettnek, és kiszolgáltatottnak 
bizonyult arra, hogy a munká
ból származó jövedelemért 
versenyben maradjon a mun
kaerő piacon.

A hosszú távú munkanél
küliségnek súlyos hatásai le
hetnek az egyénre, és a kör
nyezetére nézve. Ezeket a ha
tásokat szeretném a követke
zőkben ismertetni (Powell és 
Driscoll tanulmánya alapján).

Az első szakaszban (20-25 
nap) a munkanélküli meg
könnyebbül, és próbál úgy ten
ni, mintha szabadságon volna. 
Több ideje jut magára és a csa
ládjára. Ebben a szakaszban 

még úgy érzi, hogy el tud majd 
helyezkedni.

A második szakaszban (2-4 
hónapig tart)) a munkanélküli 
idegessé válik, unatkozni 
kezd, és igyekszik magának ál
lást találni. Olyan stratégiákat 
követ, amelyek a múltban már 
beváltak, vagy kézenfekvőek a 
számára. Ilyen például az, 
hogy felhívja a barátait, isme
rőseit, hirdetéseket kezd el né
zegetni, vagy elküldi az ön
életrajzát a lehetséges munka
adónak. Hangulatát általában 
az optimizmus jellemzi, és ak
kor sem adja fel, ha többen el
utasítják.

A harmadik szakasz (4 
hónap után) akkor jelenik 
meg, amikor a munkanélküli 
már hosszabb ideje állástalan, 
mint eddig valaha is volt. Ek
kor válik számára világossá, 
hogy eddigi munkakeresési 
erőfeszítései sikertelenek vol
tak. Már nem hisz abban, hogy 
sikerül munkát találnia.

A negyedik szakaszban a 
munkanélküli célja az önbe
csülésének megőrzése. Olyan 
állást keres például, amely a 
képzettségének megfelel, pe
dig tudja, hogy kevés az esély 
arra, hogy találjon is. Remény
vesztetté, közömbössé és apa- 
tikussá válik. Sokan vannak, 
akik egyszerűen feladják.

A szociális szakember a 
munkanélküliekkel való fog
lalkozás számos területén ka
matoztathatná tudását, humán 
szemléletmódját, mivel neki a 
munkanélküliben nemcsak az 
ügyfelet, hanem az individuu
mot is látnia kell, tudatában 
kell lennie mindazzal, amit a 
munkanélküliséggel járó 
pszichoszociális krízis és 
egyéb lelki eredetű problémák 
jelentenek. A szociális munkás 
a következő feladatokat tudná 
elvégezni:
- Tanácsadóként a szociálisan 
hátrányos helyzetű rétegekhez 
tartozó egyének segítésében, 
problémamegoldó készségeik 
erősítésében vállalhatna szere
pet.

- A szociális szakemberek ké
pesek segítséget nyújtani a 
munkanélküliek önsegítő cso
portjainak abban, hogy önér
vényesítési képességüket fej
leszteni tudják.
- A hátrányos helyzetű réte
gek, etnikumok és a hatósá
gok közötti konfliktusokban a 
mediátor (közvetítő) szerepét 
vehetnék magukra.
- Szakértői szerepet vállalhat
nának helyi foglalkoztatási 
programok kialakításában, 
életben tartásában.
- A munkanélküliséggel fog
lalkozó intézmények működé
sébe a szociális szakemberek 
bevihetnék a munkanélküliek 
valódi szükségleteire odafi
gyelő ellátórendszert, amely
ben az esetmunka, a csoport- 
és a közösségi szociális munka 
is szerephezjutna.

Végezetül szeretnék min
denkit óva inteni attól a köz
gondolkodástól, miszerint a 
munkanélküli ember lusta, és 
nem akar dolgozni. Az előíté
letes gondolkodásmód nem 
vezet semmi jóra, hiszen meg
gátol bennünket abban, hogy 
átérezzük elesett embertár
sunk problémáit.

Felhasznált irodalom: Be
nedek László : Tanácsadás 
mzmkanélkülieknek; Somor- 
Jai Ildikó (szerk.): Kéziköny v a 
szociális munka gyakorlatá
hoz

Urbán László

Figyelem, tüdőszűrés!

Április 18. és május 15. között az 
alábbi időpontokban: 
Hétfő-szerda: 13-18 

Kedd-csütörtök: 8-12 
PÉNTEK SZÜNNAP!

A tüdőszűrés a 30 év felettieknek 
kötelező!

jó szakmai 
munka

Jónak ítélte a Városi Óvo
dában folyó szakmai munkát 
az a vizsgálat, amelyet az ön
kormányzat rendelt meg a 
fenntartói minőségirányítói 
program alapján. Az intéz
mény „átvilágítását” az Okker 
Kft. megbízásából Dászkál 
Istvánná közoktatási szakértő 
végezte, aki kiemelte, hogy 
különösen a korábban két 
önálló intézményként működő 
óvoda közös szervezeti egy
séggé kovácsolása volt nagy 
feladat, és ezt Nagy László 
né, az óvoda vezetője sikere
sen oldotta meg.

Bár a vizsgálat már lezárult, 
a kapcsolat az óvoda és a 
szakértő között folyamatos 
marad, hogy az utóbbi által 
adott fejlesztési javaslatok a 
lehető legjobban beépüljenek 
az intézmény életébe.
A megvalósítandó változta

tások között az önkormányzat 
számára is van egy feladat: 
biztosítania kellene egy udvari 
karbantartó munkást, hogy az 
ő munkakörében elvégzendő 
teendők ne a dajkákra és az 
óvónőkre háruljon. Ezt a stá
tuszt korábban éppen a fenn
tartó szüntette meg a takaré
kossági intézkedések kereté
ben. R. Z.
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Őszintén köszönöm, hogy 
kitüntettek az „Aszód Városért 
Emléklap ”-pal, de sajnos nem 
fogadhatom el. (Előrebocsát- 
va, hogy ennek a politikához 
semmi köze sincs.)

Kényes ügy, mert a vissza
utasítással éppen azokat nem 
akarom megbántani, akik en
gem 1978. februárja óta (hu
szonnyolcadik éve élek Aszó
don) megkedveltek vagy eset
leg tisztelnek, de azt sem sze
retném, hogy akik nem kedvel
nek vagy éppen minden törek
vésemben akadályoztak, most 
azt mondhassák: Na jól van, 
ezt is kitüntettük.

Nem fogadom el elsősorban 
azért, mert én semmi különö
set nem tettem, a munkámat 
végeztem jól-rosszul. Kultu
rált rendelőt építtettem rette
netes erőfeszítések árán, nem 
csináltam belőle titkot, azért, 
hogy hátralévő éveimben kel
lemes körülmények között 
dolgozhassak. Hogy ez a bete
geimnek is jó? Hát igen. Eszé
be jut-e most azoknak, akiknél 
több, mint tíz évig kuncsorog
tam, hogy megvehessem a 
szolgálati lakást, akik eleinte 
arra hivatkoztak, hogy majd 
olcsón megveszem, drágán 
továbbadom, elköltözők, és 
akkor aztán se szolgálati lakás, 
se orvos? Később következett, 
hogy csak nem fogjuk sz..ért- 
h...-ért eladni? Ezen is csak 
akkor voltak hajlandók nagy 
nehezen változtatni, amikor 
már többe került volna a ro
gyadozó tető megjavítása, 
mint a házért kapott ár. Igaz, 
ezzel az évekig tartó huzavo
nával közben a lakástörvény 
megváltozott - az én zsebem
ből milliókat húztak ki, amivel 
könnyebb lehetett volna az át
alakítás... Eszébe jut-e azok
nak, hogy arra hivatkoztam, a 
betegeknek az a legjobb, ha az 
orvosuk nyugodt, kellemes kö
rülmények között élő, függet
len ember? Most ugyanezért 
kitüntetnek.

Nem fogadom el azért, mert 

nem felejtettem el, hogy az ak
kori képviselő-testület a leg
csekélyebb mértékben sem se
gített az építkezésben, sőt, ha 
lehetett, még hátráltatott is. 
Nagyon jól emlékszem, hogy 
az építkezés során egy átme
neti szükséghelyzetben kettő
százezer forintos kamatmentes 
kölcsönt kértem. Mit is kap
tam? „ Csak nem fog a város 
egy vállalkozót támogatni?!" 
Ilyenkor persze rögtön vállal
kozó lettem (Szép kis vállal
kozás ez fix költségvetési tá
mogatásból, anélkül, hogy az 
árakhoz bármi köze lenne a 
vállalkozónak...) Talán nem

Tisztelt szerkesztőség!
Néhány gondolat erejéig 

szeretnénk kapcsolódni a már
ciusi lapban megjelent “Sok 
helyen csak kő jut a sár ellen” 
című írásukhoz.

Sajnálattal érzékeljük, hogy 
igen gyakran mi magunk, la
kók sem becsüljük meg azt, 
ami komoly munkával és tö
kével nagy nehezen elkészült. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy 
nehézgépjármüvekkel (teher
autó, busz, kamion) behajta- vény szigorával élni, van-e

voltam elég megbízható, hogy 
visszafizetem-e majd? De nem 
felejtem el azokat sem, akik 
végig támogattak kiállással, 
azzal, hogy fedelet adtak a fe
jem fölé, amíg az építkezés tar
tott, akik más munkáikat fél
retéve segítségemre siettek, 
amikor elakadtam, akik a sa
játjukból adtak kölcsönt, akik 
a hivatal útvesztőjében fogták 
a kezem, vagy csak egysze
rűen kimutatták a szimpátiá
jukat. Nem volt véletlen, hogy 
kiket hívtam meg a házava- 
tóra, mint ahogy az sem, hogy 
kiket nem.

Nem fogadom el azért sem, 
mert miután aszódi lakosként 
(még ha „gyüttment” is va
gyok), orvosként, emberként, 
az egykori képviselő-testület 
tagjaként annyi meg nem ér

nak a korlátozó táblák ellenére 
a kisebb utcákba. Észrevé
teleinket megosztottuk az ön
kormányzat műszaki osztályá
val is. Szomorúan látjuk, hogy 
nem történik semmi. A Hon
véd és a Bercsényi utcában is 
nap-nap után látjuk a fent 
említett gépjármüveket, ame
lyek minden behajtásukkal 
rongálják a már elkészült utat.

Nem tudjuk, lehet-e a tör

téssel találkoztam a hosszú 
évek alatt, bennem olyan sok 
keserűség gyűlt fel, hogy én 
Aszód közéletében egyáltalán 
nem veszek már részt.

Egyszóval érdemtelennek 
tartom magamat az elismerés
re, és elveimmel is ütközik, 
hogy bármely vezetéstől ilyet 
elfogadjak, elég nekem, ha 
családom, barátaim és pár be
tegem szemében látom a meg
becsülést.

Ismerek viszont sok aszódit, 
akik az elismerést nemcsak 
megérdemlik munkájuk, köz
életi szerepük, emberségük 
miatt, hanem örömmel is fo
gadnák azt. Kérem, gondol
janak órájuk.

Dr. Jólesz József
orvos

erre egyáltalán megoldás, mert 
értelmesen sajnos nem lehet
ezt megbeszélni a fent említett 
gépjárművek vezetőivel.
Jó volna, ha eljutnánk arra a 
szintre, hogy településünk 
minden lakója a saját tulajdo
naként tisztelje és óvja a kör
nyezetét. Ez esetben egy tisz
tább, kellemesebb komforto
sabb életteret hozhatnánk létre
üli magunk.

(Név és cím a 
szerkesztőségben)



2006. ÁPRILIS ±± TÜKÖR__________________ £

Gondolatok az ünnep kapcsán

Aranyos hagyományőrzők

Március 16-án az új mun
kahelyemen többen is feltették 
a kérdést, hogy telt az ünnep. 
Az érdeklődés - mint utóbb ki
derült - legtöbb esetben for
mális volt, hiszen az illető ma
ga nem tudott semmi különös
ről beszámolni. Én viszont 
mindannyiszor, amikor vála
szoltam, elcsodálkoztam, mi
lyen gazdag és szép ünnepem, 
volt. Hogy már 14-én elkez
dődött a várossá avatás 15. év- 
fordulójára rendezett ünnep
séggel, ahol kiderült, mennyi 
kincsünk van nekünk aszó
diaknak:

- mennyi kedves helyünk és 
pillanatunk, amit vetített és pa
pírképek formájában láthat
tunk viszont, s az ünnep alkal
mából könyv is született, ami 
megörökítette ezeket,

- van testvérvárosunk, ahol 
szeretnek minket és számíta
nak ránk,

- és van sok-sok ember, aki
nek fontos Aszód, akinek az az 
élete, hogy a város minden
napjait szebbé tegye.

Folytatódott a március 15-i 
ünnepséggel. De ne szalad
junk csak annyira előre! Az ün
nepség előtt az aszódi hely
őrség életét bemutató kiállítást 
nyitották meg. A laktanya, a 
katonaság is Aszód egyik kin
cse volt, és méltó emléket ka
pott a múzeumban.

Az ünnepség tovább nyito- 
gatta a szemünket, mi minde
nünk van még:

- vannak aszódi ihletésű 
népdalaink,

- tehetséges fiataljaink kin
csestára szinte kimeríthetet
len,

- még március 15. is kicsit 
jobban a miénk, mint egy át
lagos magyar halandónak, hi

szen az ünnep meghatározó 
egyéniségének, Petőfinek üs- 
tökösi életpályája rövid időre 
városunkhoz kapcsolódott.

Kincsesládánk újabb ritka
sággal gyarapodott az ünne
pen. Petőfi egyik iskolatársá
ról tudtuk meg, hogy öregbí
tette Aszód hírnevét a világ
ban. Kozik János ez a hajdani 
diák, aki később Kozlay Jenő 
néven Klapka mellett volt hon
védtiszt Komáromban, majd 
Amerikába menekült, s a pol
gárháború egyik tábornoka
ként vált az USA nemzeti hő
sévé. Hagyatékát dédunoká
jának felesége kutatta, és talált 
benne Aszódra utaló feljegy
zéseket. Különösen megható, 
hogy bár a feleség nem ma
gyar, hanem dán, mégis szíve 
ügyének tekintette a magyar 
gyökerek felkutatását. A há
zaspár nem beszél magyarul, 
ennek ellenére úgy érezték, 
közkinccsé kell tenniük a régi 
dokumentumokat, így azokat 
felaj ánlották a Magyar Köztár
saságnak. Az ünnepségen e két 
kivételes, kedves emberrel is 
találkozhattunk, és egyéb le
hetőségek híján nagy tapssal 
fejezhettük ki köszönetünket 
ezért a nagyszerű gesztusért. 
Újabb testvérekre tettünk szert 
személyükben a nagyvilág
ban: Nyárádszereda és Obem- 
burg után most már az Egye
sült Államokhoz is „rokoni 
szálak” fűzik a várost.

Számomra igazi ünnep volt 
ez a két nap. Gyönyörű, verő
fényes ünnep, és nemcsak az 
időjárás szerencsés alakulá
sától volt az. Köszönet érte a 
szervezőknek, a résztvevők
nek, s mindazoknak, akikről 
ez az ünnep megemlékezett.

Lorencz Klára

Már hírt adtunk arról, hogy a 
Hagyományőrző csoport 
2005-ben a Vass Lajos Népze
nei Versenyen arany oklevelet 
nyert. Ezzel az eredménnyel 
továbbjutottunk a középdön
tőbe.

A „Hagyományos régiók, 
régiók hagyománya” VI. Vass 
Lajos népzenei verseny észa
ki középdöntője 2006. márci
us 18-19-én került megrende
zésre Mezőkövesden. Öt me
gye, köztük Pest megye cso

Mertánné Szita Mónika felvétele
Akik e szép sikert elérték: az aszódi hagyományőrzők

portjai szerepeltek a két nap 
alatt, mintegy 82 csoport vál
totta egymást a színpadon. 
Bartók Béla születésének 125. 
évfordulójáról is közös ének
léssel emlékeztünk meg. Jelen 
volt Vass Lajos testvére Vass 
Józsefis.
A zsűri tagjai Olsvai Imre, 
Borsi Ferenc, Széles András 

Meghívó 
Tisztelt Aszódiak!

Hívjuk Önöket 2006. június 2. és augusztus 11. 
között minden pénteken 20 órára a Szabadság 
térre ^rossz idő esetén a volt tiszti klubba) az 
ASZÓDI ZENEI NAPOK rendezvénysorozatra. 
A főprogramok előtt 19 órakor a kistérség 
települései mutatkoznak be.
A részletes programot később ismertetjük. 
A rendezvény minden műsora díjtalan! 
Tisztelettel: Sztán István

népzenetanárok voltak.
A mi csoportunk 16. volt a 

délelőtti műsorban. Nagyon 
fegyelmezetten, pontosan, hi
ba nélkül adtuk elő a Galga 
menti dalokat. Nagy sikerünk 
volt, a tapsolok közül a csoport 
kísérőinek tapsolása szólt a 
leghangosabban. Köszönjük. 
Másnap volt az eredményhir
detés. Ekkor derült ki, hogy 
ARANY fokozatot értünk el. 
Boldogok voltunk.
Az autóbuszbérlés költségét a

Polgármesteri Hivatal, és a 
kulturális bizottság közösen 
térítette meg. Köszönjük a tá
mogatást. A magam nevében 
köszönöm a csoport tagjainak 
a sok-sok szorgalmas munkát, 
a kitartást, a további fellépé
sekhez jó egészséget, sikert kí
vánok. Tóth Gézáné

Orvosi ügyelet: 20 9271-171
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Költészet Napja 2006. 
író-olvasó találkozó, költői est, 

szavalóverseny
Vajon hány ember olvas 

még verset? Mennyi idő jut a 
költeményekre egy héten? Öt 
perc? Vagy még annyi sem? 
Hogyan lehetne visszacsem
pészni életünkbe a költemé
nyeket, amelyek sorait sokszor 
úgy lehet ízlelgetni, mint 
ahogy a borász teszi a szőlő ne
mes nedűjével.

író-olvasó találkozó a nyugdíjasok klubjában
Mindez a napokban jutott 

eszembe. Nem véletlenül. Áp
rilis 11-én, József Attila szüle
tésnapján ünnepeljük a Költé
szet Napját. Ilyenkor - leg

alább egy kis ideig - nagyobb 
figyelmet szentelünk a lírának, 
újra fölfedezzük ezt a műfajt. 
Ám másnap már mégsem Ady, 
Petőfi, Arany frissen olvasott 
sorain tűnődve hajtjuk álomra 
fejünket. Mást szoktunk már 
meg.

Pedig még mindig van igény 
a szépre. Jól mutatta ezt az a 

néhány program, amely az el
múlt napokban, hetekben zaj
lott, különböző korosztályok 
részvételével.

A legfrissebb élmény a 

Városi Nyugdíjasklub által 
szervezett író-olvasó találko
zó. Hagyományos programja 
ez a klubnak. Nem ismert köl
tők verseit hallgatták, hanem a 
helyi versírókét. A tagok közül 
többen is írogatnak kedvtelés
ből vagy éppen vigasztalódás, 
lelki megbékélés reményében 
költeményeket. Közülük töb
ben kisebb-nagyobb sikereket 
is magukénak mondhatnak: 
néhány vers elhangzott már a 
miskolci irodalmi rádióban, 
napvilágot látott antológiában 
vagy éppen saját kötetben. A 
legnagyobb sikert azonban 
talán mégis a szükebb, hazai 
környezet tapsa, elismerése je
lenti.

Nemrégiben két nyugdíjas 
távozott örökre. Az ő emlé
kükre égett egy szál gyertya: 
Sebestyén Jánosné és Huszár- 
né Zsemberovszky Erzsiké néni 
szintén szeretett verselni. 
Utóbbi, Búcsúzás című költe
ményét Budai Józsefre sza
valta el.

Tóth Gézáné József Attila 
munkásságát méltatta, majd 
Kovacsik Elemérné tolmácso
lásában a költő talán sokunk 

Sikolyod sikolyom
Zigótaként beléd tapadtam 
és lüktettem vérereidben. Dobbantam 
szíveddel, lélegeztem tüdőddel, mozogtam 
izmaiddal, gondolkodtam agyaddal, 
és táplálkoztam belőled.
Édes magzatodat hordozó anyám.

Kínok között vergődtél, 
majd elátkoztad a pillanatot, 
amikor megfogantam.
Szádba haraptál, verítéked folyt,
S vérben vergődve világra hoztál. Sikolyod, 
sikolyom. Most is hallom. Felsírtam, fájdalmad 
elszállt.
Édes magzatodat megszülted, anyám.

Másodpercek, percek, órák, napok...
Belőled és belőle vagyok, 
Tehetetlen csecsemő, ki örökké éhes.
Szoptass melleidből édes...
Ringass álomba, gügyögj verseket, Mesélj a 
múltról, aholnapról, Jövendölj, a jövendő 
évekről...
Édes magzatodat nevelő anyám.

Őszi Éva versével az Édesanyákat köszöntjük, kívánva nekik 
sok erőt, türelmet, szeretetet a legszebb hivatáshoz.

számára legszebb verse hang
zott el, a Mama. Ezt követően 
az aszódi versírók versei 
következtek.
De fogékonyak a diákok is a 

versre. Ezt igazolja egy szin
tén friss emlék. Április 19-én a 
Petőfi gimnázium kollégi
umának dísztermében meg
rendezett József Attila-esten 
egy pisszenést sem lehetett 
hallani. A tanulók szájtátva 
hallgatták Patka Heléna 
színművész tolmácsolásában 
a legszebb József Attila ver
seket, és a kevéssé prózákat. 
És jó volt látni azt a diáklányt, 
aki a végén odament a szí
nésznőhöz, és csilllogó szem
mel, őszintén köszönte neki a 
szép estét.
Szintén a vers szeretetét mu

tatja, hogy ismét sokan, mint
egy hatvanan indultak a kör
zeti Petőfi szavalóversenyen, 
amelynek ezúttal az Evangé
likus Gimnázium adott helyet.

Mindez azt mutatja, talán 
nincs még veszve minden a 
versek szeretetét illetően. 
Lehet, hogy csupán időben 
kell lekapcsolni a televíziót?

R.Z.

A körzeti Petőfi szavalóverseny 
VÉGEREDMÉNYE

I. kategória (alsó tagozat)
1. Gyursánszky Csilla Aszód
2. Bártfai Máté Aszód
3. EckerDávid Iklad
Különdíjat kapott Csordás Julianna és Szilágyi Dávid

II. kategória (felső tagozat)
1. Lakatos Norbert Gödöllő
2. Kiss Máté Hatvan
3. Hvízsgyalka Alexandra 
Különdíjat kapott Beely Boglárka 
Zsombor

Aszód 
és Tóth Levente

III. kategória (középiskolások)
1. Tóth Máté Hatvan
2. Antal Ádám Aszód
3. Nagy Júlia Hatvan
Különdíjat kapott Juhász Petra és Lakatos Béla
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A kutyafajtákról
Az ember több évezredes te

nyésztői munkája során a ku
tyáknak több olyan változatai 
jöttek létre, melyek hason
lítottak egymásra mind külle
mükben, mind ösztönös adott
ságaikban és munkára való ké
pességeikben. Ezen egyedek 
egymás közötti zárt tenyész
tése alakította ki az ún. faj
tákat. A fajta a faj alatti rend
szertani egység, mely az em
ber által tenyésztett állatokra 
és a termesztett növényekre 
vonatkozik. Tehát minden 
kutya „fajtiszta” hiszen a ku
tya fajhoz tartozik, de egy ku- 
vasz-boxer keverék nem fajta
tiszta. , hiszen sem a kuvasz, 
sem a boxer fajtához nem tar
tozik. Vadállatoknál a fajta he
lyett az alfaj kifejezést hasz
nálják.

A fajták kialakításában 
eleinte a munkaképesség volt 
a döntő, a szépség, az esztéti- 
kusság kevéssé volt fontos 
szempont. Ez persze nem je
lenti azt, hogy nem volt kül- 
lemi szelekció, az adott alkal
mazási területre legmegfele

lőbb alkatú és szörzetű ebeket 
igyekeztek továbbtenyészteni, 
hiszen hiába akarja megvédeni 
a nyájat egy kistestü kutya a 
farkastól, ha nem veheti fel a 
küzdelmet az ellenféllel. Ha 
pedig túl rövid szőre van, ak
kor nem hagyható kint a me
zőn, kitéve az időjárás viszon
tagságainak. Vagy egy másik 
példával élve: hiába rendel
kezik egy eb kifejezett vadász
ösztönnel, ha túl nehéz az alka
ta ahhoz, hogy egy vadászaton 
20-30 kilométert fusson, és 
utolérjen egy nyulat.

Később, főleg a XX. szá
zadban a tenyésztés során a 
kutyafajták munkaképessége 
sokszor háttérbe került, így az 
egykori szilaj pásztorkutyák és 
szívós vadászkutyák egy része 
mára elpuhult, ösztönös adott
ságokban szegényebb, az ősé
re csak küllemében emlékez
tető fajta lett. Szerencsére má
ra már a tenyésztői szerveze
tek egy része „észbe kapott” és 
a tenyésszemléken vizsgálják 
a fajta munkaképességeit, 
ösztönös adottságait is, így 

számos fajtát még remél
hetőleg sikerül megmenteni.

Az ember kísérletező és te
nyésztői kedvének köszönhe
tően mára több, mint három
száz fajtát ismer el a Nemzet
közi Kinológiai Szövetség 
(FCI) és még majdnem eny- 
nyinek nincs hivatalos leírása 
(standardja). A fajták közötti 
könnyebb eligazodást a fajták 
csoportosítása könnyíti meg. 
Az FCI tíz ún. fajtacsoportba 
sorolja a kutyafajtákat - a 
fajták csoportbeosztása nem 
mindig következetes - me
lyekről néhány szóban tennék 
említést.

FCI 1. fajtacsoport: pásztor 
és juhászkutyák: Nagyon né
pes fajtacsoport, ide tartoznak 
a kis és közepes méretű, élénk, 
gyors mozgású juhászkutyák, 
melyek a nyáj vagy gulya te
relését, összetartását végezték, 
és végzik mind a mai napig. Ha 
nem a nyáj mellett, hanem ház
nál élnek, remekül szolgálnak 
jelzőkutyaként, és kiváló 
sporttársaink is lehetnek ku
tyás sportágakban (agility, 
terelőverseny). Ezek közé tar
tozik három magyar fajtánk: a 
puli, a pumi és a mndi. A fajta
csoport másik részét a nagy

testű, általában kifejezett ter
ritoriális ösztönnel rendelkező 
pásztorkutyák alkotják, me
lyek a jószágot és a pásztort a 
farkasoktól, medvéktől, tol
vajoktól védte. Ezek a fajták 
általában születetten bizalmat
lanok és elutasítóak az idegen
nel, igen jó területőr kutyák. 
Jellemző képviselői magyar 
fajtáink közül a kuvasz és a 
komondor. Ebbe a fajtacso
portba tartozik napjaink első
rendű szolgálati kutyája a né
met juhászkutya is, mely már 
számtalan helyen bizonyította 
rátermettségét, sokoldalú
ságát, elég ha csak a mentő- és 
a szolgálati kutyákra gon
dolunk. Sajnos a fajta tenyész
tése ma kettévált küllem- és 
munkavonalra. A küllemvo
nalas egyedek nyerik a kiállítá
sokat, a munkavonalasok a 
munka- és sportversenyeket. A 
„farkaskutya” elnevezés nem 
helyes az ő esetükben, ellen
ben pl. a cseh farkaskutyával, 
ami a német juhászkutya és a 
közép-európai farkas keresz
tezéséből létrejött fiatal fajta. 
(Folytatjuk)

Lados Tibor 
Kutyakiképző

r

Áramszünet
A villamos hálózat karbantartása miatt áramszünet lesz a követ
kező időpontokban és utcákban:

I 2006,máju^2^án 7.30és 15.30 között:
Hunyadi u., Bethlen u., Honvéd u„ Rákóczi u.. Hatvani út 8.
Barossu l-6;Baross tér 3-9.,Kossuth u. 83-99. Vörösmarty u., 

LlflOó. máju^j?)7.3O és 15^3-dköz^tL—
Falujárók útja, Bocskai u., Vörösmarty u., Liget u, Madách tér, 
Kinizsi u., Mosolygó u., Kinizsi u. és a lakótelep egész területén 

l2006.máju^eh7?30és 15.30 között:
Ősz u. 1-47., 2-44. és 53-65., Érdi u., Nyár u., Papföldi u., 
Városréti u.1-15., 20-24. valamint a 15-21. és a 36-41.között, 
Csengey u., Régész u. Vas Mór u. 3—5., Podmanicky u., Tél u.
Kondoros tér 1-25., 26-52., 8D-8E, Síklaki u. 1—31. és 32. 
Falujárók útja 1-4., Tükör u., Horváth u., Berek utca 1-19. és 
22-26 B. Osváth Gedeon u., Nyárád u., Majna u., Kassai köz, 
Pauler u.., Komár u., Mély út, Szentkereszt u., Béke u., Béke 
kert, Dózsa u., Mély u., Széchenyi u., Szent Imre u., Határ u., 
Jónásfalva, Kender u., Széchenyi u., Tavasz u., Berkes u., 
Csendes u., Deáku., Szőlő u., Temető, Iskola köz, Szabadság tér, 
Deáku., Szontágh lépcső, Kossuth u.2-24., 48. és 1-37., Pesti u. 
16-34., Malom köz, Petőfi u. 10—46. és 11—33., József A. u., 
Dobó köz, Templom köz..

f_2006. május 5-én 7.30 és 10 óra között:
Aszod egesz területen; ——————
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A közelgő húsvét alkalmából közösen tartott ökumenikus 
istentiszteletet az Evangélikus Gimnáziumban dr. D Szebiklmre 
evangélikus püspök és Beer Miklós váci megyéspüspök. A kato
likus egyházi méltóság első alkalommal járt az evangélikus gim
náziumban. A váci megyéspüspök az egyházi szertartást követő 
beszélgetésen jó hírrel szolgált a katolikus egyházközösség 
képviselői számára: írásban is megadta az engedélyt az új plé
bánia és közösségi ház építéséhez szükséges engedélyeztetési 
eljárás megkezdésére.

Ingyenlisztet osztottak 
a rászorulóknak

A következő szállítmány tészta lesz

A képviselő-testület április 6-án, rendkívüli ülésen döntött 
arról, hogy az aszódi önkormányzat csatlakozik ahhoz az 
európai uniós pályázathoz, amely élelmiszeradományok kiosz
tásával próbál segíteni a rászorultakon. A Mezőgazdasági Hiva
tal és a Baptista Szolgálat néhány nappal később levélben érte
sítette Búzás János képviselőt, hogy rövidesen 22 tonna liszt ér
kezik, amelyet 15 napon belül szét kell osztani, majd azzal téte
lesen, név szerint elszámolni.
- Szeretném kihangsúlyozni, hogy semmilyen politikai szándék 
nem állt a segítség mögött - nyilatkozott lapunknak a városatya.
- Szívem szerint a választásokat követően kerítettem volna sort 
a szétosztásra, ám a határidő be nem tartása egyben a következő 
szállítmánytól való elesést is jelentette volna. Azt is feltételként 
szabták, hogy személyenként 10 kilogrammnál több nem adha
tó, azt viszont nem zárták ki, hogy a rászorultak családjainak 
minden tagja élhessen a lehetőséggel.

Az osztás során alapként szolgált az a rászorultsági lista, 
amelyet a szociális bizottság korábban állított össze. Ahatalmas 
mennyiség azonban lehetővé tette, hogy valamennyi, hatvan év 
feletti nyugdíjas kapjon a csomagból. A munkát négy képviselő
- Búzás János, Puskás Péter, Huszár László és Rigó Lászlóné - 
végezte. Aközeljövőben tésztaszállítmány várható.

Apa és lánya...
..címmel nyílik kiállítás április 27-én 17 órakor a Petőfi 
Múzeum Galériájában. Az érdeklődők Molnár János és 
Zsemberovszkyné Molnár Márta munkáit csodálhatják 
meg. A kiállítást dr. Asztalos István nyugalmazott múzeum
igazgató nyitja meg. Atárlat május végéig látható.

Május 11-én 18 órakor az Evangélikus Egyház gyülekezeti 
termében (Szontágh lépcső ) Asztalos Tamás: Gulag című 
előadást hallgathatják meg az érdeklődők. Az előadás a Köz
művelődés Otthona és a Petőfi Múzeum Aszód Akadémia 
című közös sorozatának utolsó darabja.

Április 10-én az 1849-es szabadságharc dicsőséges tavaszi 
hadjáratára emlékezve helyeztek el koszorút a városi intéz
mények, civil szervezetek és a diákság képviselő Miskolczy 
Sándor huszárkapitány sírjánál, aki a hatvani csatában kapott 
súlyos sérülést, amibe az Aszódon kialakított kórházban halt 
bele. Képünkön Sztán István nyugalmazott ezredes köszönti az 
emlékezőket.

Tájékoztató
Örömmel jelezzük Önöknek, hogy a Szakorvosi Rendel
őintézettől megkaptuk az új rendelési időpontokat, ennek 
köszönhetően a város honlapján és az Aszód Televízió kép
újságján már a valós rendelési időpontokat olvashatják. 
Köszönjük a türelmüket, az intézménynek pedig az együtt
működést.

Kistérségi társulás önálló munkaszervezete 
pénzügyi vezetőt keres!

Feladata: a teljes gazdálkodási folyamat lebonyolítása 
Feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai 
végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés
- regisztráció
- minimum ötéves szakmai gyakorlat

Előnyt jolont:
- önkormányzati és/vagy költségvetési intézményi gyakorlat
- az önkormányzati szférában használt számitógépes programok 
ismerete
A pályázathoz kérjük csatolni a szakmai önéletrajzot, a 
bizonyítványok másolatait és a fizetési igény megjelölését. 
Az alkalmazás feltétele az erkölcsi bizonyítvány.
Jelentkezés 2006. április 28-lg a klstersegaszod@invitel.hu email 
címen vagy postai úton; 2170 Aszód Pf:1.

mailto:klstersegaszod@invitel.hu
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Meglepetésdöntetlen és nem várt vereség
Az ifjúságiak húsz fordulót követően kaptak ki

Igen hullámzó teljesít
ményt nyújt mostanában a 
megyei első osztályú baj
nokságban szereplő labdarú
gócsapatunk. A Piliscsaba el
leni győzelem után bravú
rosnak mondható döntetlen 
következett idegenben a má
sodik helyezett Maglód ellen, 
ám ezt követően megtor
panni látszik a csapat. A hét
közi fordulóban Hévízgyörk 
ellen elszenvedett vereség 
után idehaza az Őrbottyán 
ellen is vesztesként hagyták 
el a fiúk a pályát.

Aszód-Piliscsaba 2-0 
(0-0); Ifjúságiak 3-0

Az ifjúsági csapat hozta a 
kötelező győzelmet. A mérkő
zés érdekessége, hogy az aszó
di ifik idei 100.(!) gólja éppen 
ezen a meccsen született. A 
jubileumi találat szerzője 
Klicska László volt.
A felnőttek mérkőzésére 
mintegy 200 szurkoló gyűlt 
össze. Nehezen indult ajáték, a 
vendégek tíz emberrel véde
keztek, az aszódiak tíz ember
rel támadtak. A kapuja elé szo
rított piliscsabai csapat védel
me jól zárt, igazán gólveszé
lyes helyzetet nem tudtunk te

Ismert arcok...

Szögletre várva... Puskás Péter felvétele 
...a Javítóintézet sportpályáján: Szendrei (az Újpest egykori há
lóőre), Nemcsák Károly, Eperjes Károly. Talán kitalálták már: 
ismét Aszódon vendégeskedett a Színészválogatott. Bár a csapat 
tagjai most is megmutatták, nemcsak a világot jelentő deszká- 
konjátszanakkiválóan, aneveltek legyőzése után anevelők gár
dájától igen súlyos zakótkaptak. Jövőre ravánsot akarnak. R. Z.

remteni. Az első vendégakció 
viszont majdnem gólt eredmé
nyezett, azonban a játékvezető 
les miatt nem adta meg a 
találatot. Szünet után nagyobb 
sebességre kapcsolt az Aszód. 
A 9. percben az előretörő Né
vadót lerántották a büntető te
rületen belül, a jogos tizen
egyest Szeifert magabiztosan 
értékesítette/1-0) Ezt köve
tően kinyílt az addig csak vé
dekező vendégcsapat, így él
vezetesebb lett a játék. A 22. 
percben Szabó Imre okos fe
jese csattant a felső kapufán. A 
33. percben majdnem sikerült 
bevenni az aszódi kaput, a pi
liscsabai csatár azonban ordító 
helyzetben mellé lőtt. Felvált
va kerültek helyzetbe a csa
tárok, de a meccs utolsó per
céig kellett várni az újabb gól
ra. Ekkor Száraz Róbert lódult 
meg, kicselezte a teljes pilis
csabai védelmet, és bár első 
lövése elakadt a kapusban, az 
ismétlés már utat talált a háló
ba (2-0).

Hévízgyörk-Aszód 3-2 
(2-0); Ifjúságiak 0-4
Dermesztő északi szél, korai 
kezdés, kevés néző. Hétközi 
fordulóval pótolták az elma

radt tavaszi első fordulót. Az 
ifik meccsén az aszódi csapat 
bemutatót tartott futballból, 
Braun Tamás 4(!) góljával 
0-4-re iskolázták le a györki 
fiatalokat. Okosan, szemre is 
szépen játszottak a mieink, an
nak ellenére, hogy három alap
ember hiányzott a csapatból. 
A felnőttek mérkőzésére 100 
néző jött össze, pedig a szom
szédvár rangadók mindig ma
gas nézőszámot hozó meccsek 
szoktak lenni. A szerencsétlen 
időpont miatt talán többen nem 
értek haza a meccs kezdetéig. 
Elszántan kezdték a hazaiak a 
mérkőzést, látszott jót tett ön
bizalmuknak a vasárnapi, tö
rökbálinti siker. Egyszerű, de 
hatásos taktikát választott a 
Hévízgyörk. Szorosan véde
keztek, majd a megszerzett 
labdával indították a két szél
vészgyors éket. Az aszódi vé
dők igyekeztek lesre állítani 
őket, ez azonban - az amatőr 
játékvezetés mellett - igen 
kockázatos volt. Kaptunk két 
lesgólt meg két szabályosat. 
Sajnos csatáraink nem tudták 
megtartani a labdát, helyzetet 
sem sikerült kialakítani az első 
félidőben. így 2-0-ás hát
ránnyal vonult pihenőre együt
tesünk. A második félidőre át
rendezte a csapat szerkezetét 
Milovanovics edző, így haté
konyabb támadásokat vezet
hettünk. A bal szélen Makó 
Tomi, ajobb szélen Szabó Imre 
húzódott feljebb és így segítet
te a csatárokat. A taktikai mó
dosítás eredményes volt, Sza
bó Imi góljával 2-1-re szépí
tettünk, s már a levegőben ló
gott az egyenlítés, de Szeifert 
és Csuvikovszki is ziccert 
hibázott. Kitámadásunkra az 
ellenfél gyors kontrákkal vá
laszolt. Sajnos egy lesállást el
engedett a játékvezető, a ki
lépő györki csatár nem hibá
zott, 3-1. Nagy erőket moz
gósított az aszódi csapat, egy 
kapu előtti kavarodásból Ne- 
nad sodorta be a labdát, ezzel 
lett 3-2. Egyre inkább elfáradt 

a Hévízgyörk, sorra görcsöltek 
be a fáradt lábak, de sajnos már 
nem volt elegendő idő az 
egyenlítésre.
Aszód-Őrbottyán 0-2 
Ifjúságiak: 0-1

Szombaton, húsvét előtt a 
serdülőkhöz a dányi fiatalok 
látogattak. Ősszel nagy csatá
ban 3-2-re sikerült nyerni 
Dányban, itthon ez most nem 
sikerült. A vendégek két ka
pura lövéséből két gól szüle
tett, a mieinknek ezzel szem
ben semmi sem sikerült. A vég
eredmény 1-2 lett Dány javá
ra. A rossz sorozatot az ifjúsági 
csapat folytatta, megszakadt 
20(1) forduló óta tartó veret
lenségi sorozata. Őrbottyán 
csapata volt ilyen “udvariat
lan” vendég.
A felnőttek meccsére mintegy 
300 néző látogatott ki, hála a jó 
időnek és a sok vendégszur
kolónak. Nem kellett sokat 
várni az első gólra. Már a 2. 
percben megzörrent az aszódi 
háló egy jól eltalált kapás-lö
vés után. (0-1) Még fel sem 
ébredtünk a rossz kezdés okoz
ta “sokkból”, amikor a 10. 
percben az aszódi 16-oson be
lül, az ötös sarkán közvetett 
szabadrúgást adott az Örboty- 
tyán javára a játékvezető. Az 
összes aszódi játékos a gólvo
nalra állt, de ez sem tudta meg
akadályozni a szabadrúgást 
végző vendégjátékost, hogy a 
léc alá bombázza a labdát. 
(0-2) Egy perc múlva a aszódi 
Berkes László hibázott ziccert. 
A játék alacsony színvonalú 
volt, az Őrbottyán megelége
dett az eredménnyel, az aszó
diak erőtlenül, mi több, ked
vetlenül próbálkoztak. A II. 
félidőre némileg átszervezte 
Milovanovics a csapatjátékát, 
ám ajáték képe nem változott. 
Változott viszont az időjárás, 
eleredt az eső. Továbbra is 
rendkívül alacsony színvonalú 
játékot láthattunk, elképzelés 
és akarat nélkül játszó Aszó- 
dot, nem túl acélos Örbottyánt. 
A szurkolók unták el hamarabb 
ezt a kínlódást, és lassan el
indultak hazafelé. A húsvéti 
sonka meg hozzá a sör talán 
több örömöt okozott.

Kovács Tamás
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Állítsunk együtt májusfát!
2006. április 29-én a Szabadság téren:

16 óra; az Együnk egy kis hazait! főzőverseny kezdete
18 óra: a májusfa felállítása
Közreműködnek: ifj, Rónai Lajos és táncosai, valamint a 
Galgamenti Dudazenekar
18.30: Szolcsánszki Márton humorista műsora
19 óra: a GÁZSA együttes műsora
20.15: eredményhirdetés
20.30: a Gin Toníc együttes műsora
21 óra: tűzijáték
21.15>: utcabál Játszik a GabEsz Duó
A főzőversenyre kisközösségek jelentkezését várjuk 
április 27-ig a 20 974-3040-es számon! A tüzelőt, a 
padokat és asztalokat a rendezők biztosítják.

Bringások figyelmébe!
Aszód, 15, 40, 70 teljesítménytúra

Sok szeretettel váijuk Aszód térségébe a kerékpárosokat 
április 29-én, vasárnap a Helyőrségi Klub udvaráról induló, 
hagyományteremtő teljesítménytúráinkra, amelyek ugyanitt ér
nek véget. A rajt időpontja 9 és 11 óra között. Három táv közül 
lehet az edzettségi állapotnak vagy kedvnek megfelelően vá
lasztani:
Aszód 15
Táv: 15 km, szint: 50 m, szintidő: 3 óra. Nevezési díj: 300 Ft, 
Magyar Turista kártyával 200 Ft.
Útvonal: Aszód - Kartal - Aszód
Aszód 40
Táv: 39 km, szint: 150 m, szintidő: 4 óra Nevezési díj: 400 Ft, 
Magyar Turista kártyával 300 Ft. Útvonal: Aszód-Kartal-Ver- 
seg - Nagykökény es - Heréd - Feny őharaszt - Kartal - Aszód
Aszód 70
Táv: 74 km, szint: 300 m, szintidő: 5 óra Nevezési díj: 600 Ft, 
Magyar Turista kártyával 500 Ft
Útvonal: Aszód - Kartal - Verseg - Kálló - Vanyarc - Szirák - 
Kisbágyon - Palotás - Héhalom - Nagykökényes - Heréd - Fe- 
nyőharaszt-Kartal-Aszód
A túrák közúton zaj lanak. A közlekedési szabályok betartása kö
telező, fej védő használata, 12 év alatti gyerekek mellé felnőtt kí
sérő ajánlott. A túrán mindenki saját felelősségére indul. 
Rendező a Közművelődés Otthona az Aszódi Szabadidő Sport
egyesület és a Kutya-Ház állateledel üzlet támogatásával.
Információ: Hars Dénes 06 (20) 331-2928, 
harsdenes@invitel.hu; Rácz Zoltán 06 (20) 974-3040
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Járvány idején
Járvány idején megkérdezi az 
egyik utas a másikat:
- Ha ennyire köhög, miért 
nem megy orvoshoz?

A vicc poénját lásd a 
rejtvényben!

Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része 10. Tizenkét havi 
13. Női név 14. Oroz 15. 
Gramm 16. Félév! 17.Nincsen 
rózsa ... nélkül 20. Állóvíz 
21. New ... (amerikai nagy
város) 24. Jutalom 25. Sok 
évvel ezelőtt 26. Iskolai felelős 
28. Énekmondó 30. Sértetlen 
31. Sugár jele 32. Mazsola 
„kistestvérét” 33. Méter 34. 
Tanuló vezető 35. Reszket 37. 
Pé! 38. Kicsinyítő képző 39. 
Korgó gyomor 40. Nagyon 
hajt 42. Létezik 43. Em! 44. 
Szintén nem 46. Vonal, an
golul 47. Az egyik nem 48. 
Nemezzel 50. Nitrogén 51.

Átmérő jele 52. Szópótló szó 
55. Liter 56. Cselekedet 58. 
Személyes névmás 
Függőleges: 1. Húsvét előtti 
napok 2. Kutya 3. Kérdőszó 
4. Lángol 5. Mező 6. Ős 7. Ká
lium 8. Az ellenállás jele 9. 
Tetőszerkezetet készít 10. 
Kötőszó 11. Mag a földben 12. 
Labilis 18. Illatos növény 19. 
Rémül 22. Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár 23. Ku
tat 25. Vörös 27. Kén 29. Tit
kárnő teszi 32. Nem magáz 
33. Erősen emelkedő 35. Ro
ham páratlanjai 36. Építő
anyag 38. Simít 39. Eleven 
40. Múlt idő jele 41. Apró ter
metű madár 42. A vicc befe
jező része, zárt betű: S 45. 
Éjfélig tart 48. Alvadni kezd! 
49. Női név 53. Zokogni kezd! 
54. Kispatak 56. Televizió, röv. 
57. Tangens 58. Balaton szelet! 
59. Oxigén 60. Félsz!

- faé-

Márciusi rejtvényünk helyes megfejtése: “Hanem minden 
igével, amely Istennek szájából származik. ” A Móni Fotó 2000 
Ft-os filmkidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító utalványát 
Varga István (Falujárók útja 5/10), míg a FÁMA könyvesbolt 
2500 Ft-os vásárlási utalványát Faragó Dávid (Petőfi utca 44.) 
nyerte. A nyereményükről szóló értesítést postán küldjük el. 
Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: május 12.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
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