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Az önkormányzat rendezi a Szakorvosi Rendelőintézet adósságát

A megyének történő átadás lehetősége is fölmerült

A tulajdonos személye egyelőre nem változik

Rendezni kénytelen az önkormányzat a Szakorvosi Ren
delőintézet tartozását, amely elemei között több, 90 napon 
túli tétel is szerepelt. Az adósságrendezés azért szükséges, 
mert a pályázatok esetében az önkormányzatnak az úgyne
vezett nullás igazolással kell igazolnia, hogy nincs tartozása. 
Ellenkező esetben kizárja magát a pályázati lehetőségből.

Több hónapja havonta szá
mol be gazdasági helyzetéről a 
Szakorvosi Rendelőintézet a 
képviselő-testületnek, ám úgy 
tűnik, mindhiába. Az intéz
mény gazdasági helyzete nem
hogy javult volna, jelentősen 
romlott. Az előző év végén nem 
kaptak pénzt az OEP-kassza- 

maradványból, a Misszió Egész-. 
ségügyi Központtól várt 10 mil
lió forint helyett pedig mind
össze 2,3 millió forint érkezett. 
Az intézmény 2006. május 31-ig 
összesen 9 millió 945 ezer forint 
30,60,90 na-pon túli adósságot 
halmozott fel, amelyből 3 millió 

(Folytatás a 4. oldalon)

Önkormányzati választás 2006
Még nem ismert a teljes választék

Megszűnés előtt az Aszód FC?
Se csapat, se pénz, se felelős

Mint ismeretes, Sólyom 
László köztársasági elnök 
nemrégiben kihirdette a hely
hatósági választás időpontját, 
e napként október elsejét meg
jelölve.

Az aszódiakat különösen 
foglalkoztatja az indulók sze
mélye, hiszen - mint azt la
punknak maga az illetékes is 
megerősítette - Bagyin József 
jelenlegi polgármester nem in
dul, így új vezetője lesz váro
sunknak. Érdekesség, hogy 
helyben a politikai pártok 
egyike sem indít polgármester
jelöltei, csupán támogatja az 
indulók egyikét-másikát. A 
Magyar Szocialista Párt, a 
Magyar Demokrata Fórum és a 
Szabad Demokraták Szövet
sége Kovács Tamás jelenlegi 
alpolgármesterben látja azt a 
személyt, aki alkalmas a város 

irányítására, ezért őt támogat
ják.

A FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség aszódi szervezete a 
polgári oldal által is támoga
tott Búzás János vállalkozót 
kívánja segíteni célja, a pol
gármesteri tisztség elérésében.

Az indulók személyét il
letően Sztán István nyugal
mazott ezredesről, az aszódi 
laktanya korábbi parancsno
káról lehetett a legkorábban 
tudni, hogy pályázik a szóban 
forgó tisztségre, mivel ő indí
totta legkorábban a kampá
nyát. Azt viszont nem árulta el 
lapunknak, hogy kit vagy kiket 
rejt az ASZÓD-ÉRT Munka
csoport, amely ugyanezen a 
néven kiadványt is megjelen
tet.

Rácz Zoltán

Az edzőpályának a jégpálya funkció tett be

Közel kétmillió forintos hiány, szétszéledő csapat, lemon
dott vezetőség. Ezekkel a problémákkal küzd az Aszód FC, 
amelyet jelenleg egyetlen személy irányít: az ügyveze-tőként 
frissiben megválasztott Kis János. Egymaga azonban nem fog 
boldogulni, mindenképpen segítőkre, segítségre van szükség 
ahhoz, hogy ne szűnjön meg az aszódi labdarúgás. A helyzetet 
súlyosbítja, hogy lapunk utcára kerülésének időpontjában be 
kell nevezni a következő bajnokságba.

(Folytatás a 30. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2006. június 14.

■ A képviselő-testület első
ként a fogorvosi alapellátási 
szerződésekről döntött. Mint 
arról már korábban beszámol
tunk, az önkormányzat vesz
teségeinek csökkentése érdeké
ben a grémium 2006. január
jában úgy döntött, hogy vál
lalkozásban működteti tovább a 
veszteséget termelő fogászatot. 
Mivel az eddig közalkalmazott
ként dolgozó fogorvosokat—tör
vényi előírás alapján - illeti meg 
a működtetési jog, az önkor
mányzat velük kezdeményezte a 
területi ellátási kötelezettség el
látására vonatkozó szerződés 
megkötését. Dr. Ackermann Te
réziával és dr. Balsai Mihállyal 
sikerült megállapodni, így 
Aszód és Iklad vállalkozási for
mában történő fogorvosi ellátása 
biztosítottá vált. Dr. Borsos Jenő 
nem vállalta a vállalkozási for
mában történő munkavégzést.

■ A második napirendi pont 
az Állami Számvevőszéknek az 
önkormányzatnál végzett ösz- 
szegzéséről készült jelentés 
megismerése, értékelése volt. 
Az ÁSZ ellenőrzési osztályának 
munkatársai a 2002-2005. évek 
gazdálkodását elemezték annak 
az öt jogszabálynak a tükrében, 
melyek alapján az önkormány
zatok gazdálkodni kötelesek. A 
tapasztalt - főként formai - hi
ányosságokról intézkedési terv 
született, mely alapján a kért pót
lások folyamatosan készülnek.

■ Előző számunkban már ol
vashattak arról, hogy a képvise
lő-testület dr. Magyart Beatrixot 
nevezte ki a Szakorvosi Rende
lőintézet új vezetőjévé, akinek 
feladata lesz többek között az 
önkormányzat által elrendelt 
létszám-racionalizálás végre
hajtása. Az intézmény létszámát 
2 fővel kell csökkenteni.

■ Módosította a képviselő
testület az önkormányzat vagyo
náról szóló rendeletét. Az átdol
gozott rendelet szabályozza töb
bek között az önkormányzati va
gyon csoportosítását, a vagyon 
hasznosítását és a tulajdonosi jo

gok gyakorlását.
e Ketten adtak ajánlatot az 

önkormányzat által az intézmé
nyek nyári kisjavítási, karban
tartási munkáira kiírt pályázatra. 
A képviselő-testület Gabai 
Gábor vállalkozó ajánlatát fo
gadta el. A megbízás bruttó 1,97 
millió forint értékű.

■ Igen hosszasan tanácskozott 
a képviselő-testület az önkor
mányzati utak burkolatjavítá
sára kiírt pályázattal kapcsola
tosan. A témával részletesen, kü
lön cikkben foglalkozunk.

■ Ugyancsak hosszasan tár
gyalta a grémium az Osváth Ge
deon utca sorházas telkeinek 
árkalkulációjáról szóló napiren
di pontot. Ennek végén az a hatá
rozat született, hogy 2006. július 
elsejétől kezdve az önkormány
zati telkek négyzetméterenként 
5800 forintos áron vásárolhatók 
meg. Ez négyzetméterenként 
200 forintos áremeléstjelent.

■ Támogatta a képviselő-tes
tület, hogy a Berkes utca és a déli 
iparterület között egy új utca 
nyílhasson, ezért elrendelte az 
ezzel kapcsolatos szervezési és a 
hatósági munka megindítását. 
Arról is határozott a grémium, 
hogy azok az ingatlantulajdo
nosok, akiknek az új utca meg
nyitásával - a minimálisan előírt 
700 négyzetméteres telekmé
rethez - terület-kiegészítésre 
lesz szükségük, négyzetméte
renként 1000 Ft + AFA áron 
juthatnak önkormányzati tulaj
donú területhez. A képviselő
testület ugyanakkor az út szabá
lyozásához szükséges területet 
térítésmentesen kéri az ingatlan
tulajdonosoktól.

■ A 2006. évi Aszód Fesztivál 
megrendezésével volt kapcso
latos a következő napirendi 
pont, amelyről Önök előző szá
munkban részletesen olvashat
tak.

■ Tájékoztatót hallgatott meg 
a képviselő-testület a XXL szá
zadi információs technológia az 
általános iskolákban című pro
jekt befejezéséről. Erről rész
letesen, külön cikkben olvas
hatnak.

■ Megtörtént két önkor
mányzati ingatlan értékbecslése, 
mivel bérlőik kezdeményezték a 
megvásárlást. A képviselő-tes
tület döntése alapján 3,2, illetve 
2,7 millió forintos áron vehetik 
meg a lakást.

□ A képviselő-testület végül 
telekkijelölésekről döntött, majd 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről. Eszerint a Berek utca al
só szakasza és a Pintér utca út
alap építésének műszaki leírásai 
jelenleg egyeztetés alatt vannak, 
és most kerül sor az ajánlattételi 
felhívás pontosítására is. Agfalvi 
Imre vállalkozó megkapta a 
megbízást a Dózsa György utca 
23. szám alatti támfal megépí
tésére. Az Aszód FC következő 
negyedéves támogatási szerző
désében pontosításra kerültek, 
milyen célok megvalósítására 
használható az önkormányzat 
támogatása (közüzemi díjak, ed
zői díjak, működési és fenntar
tási költségek). Két telek kivéte
lével a IX. Portfolió Kft. eladta 
az építési területet.

A testületi ülésről készült 
jegyzőkönyv teljes terjedelmé
ben elolvasható a Városi Könyv
tárban.

2006. június 28.

■Aképviselő-testületre első
ként a Szakorvosi Rendelőin
tézet pénzügyi helyzetének ren
dezése várt. Erről külön cikkben 
olvashatnak, csakúgy, mint a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola szakmai beszámolójáról.

■ Elfogadta a grémium a Köz
beszerzési Szabályzat módosítá
sára tett javaslatot. A változtatás 
oka egyrészt az a törvényi vál
tozás, amely 2006. január 15-én 
lépett életbe, másrészt az Állami 
Számvevőszék vizsgálata során 
a szakértők által tett észrevétel, 
amely szerint az önkormányzat 
által alkotott szabályzat egyes 
helyein a felelősök megjelölése 
nem volt teljesen konkrét.

■ Megszavazta a grémium a 
II. negyedéves pénzügyi átcso
portosításra a pénzügyi iroda 
által tett javaslatot, amely szerint 
a költségvetés bevételi oldalát 
17 millió forinttal szükséges 

megemelni. Beérkezett ugyanis 
több pályázat támogatási ösz- 
szege. A változtatás egyébként 
nemcsak növekedést, hanem 
csökkenést is tartalmaz, mivel a 
telkek értékesítéséből nem fo
lyik be annyi bevétel, mint azt 
korábban tervezték.
■ A pénz volt a következő napi
rendi pont „főszereplője” is. 
Szolnoki Ferencné, a pénzügyi 
iroda vezetője arról tájékoztatta 
a képviselőket, hogy az ideig
lenesen lekötött pénzeszközök 
révén az I. félévben közel 4 mil
lió forint kamatbevételre sikerült 
szert tenni. Az összeget a műkö
dési hiány ellentételezésére kell 
felhasználni. AII. félévben vár
hatóan további 5 millió forint ka
matbevételre tehet szert a város.

■ A képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat él
ni kíván a Működésképtelen ön
kormányzatok egyéb támogatá
sa című pályázattal is. Mint is
meretes, a város költségvetése 
132 millió forint hiányt tartal
maz, de az úgynevezett önhiki 
pályázat a legjobb esetben is 
csak 76 millió forint állami tá
mogatást biztosít. A grémium 
megszavazta tehát, hogy a kettő 
közötti különbözet csökkentése 
érdekében nyújtsa be a város a 
fent említett pályázatot. Ezzel a 
lehetőséggel már tavaly is élt az 
önkormányzat, akkor a kért 42 
millió forint helyett csak 6 millió 
forint érkezett. Most 52 millió 
forint az igényelt összeg, amely 
a körzeti irodák állami támo
gatással nem fedezett részéből, a 
köztisztviselők kötelező bérfej
lesztéséből, a polgármesteri 
tisztség ellátásának megszűnése 
miatti háromhavi bér kötelező 
kifizetéséből és a közhasznú 
munkavégzés különbözeiéből 
tevődik össze.

h A képviselő-testület elfo
gadta a Szociális igazgatás és 
ellátás szabályozásáról szóló 
rendelet módosítására tett javas
latot, amelyre a közgyógyel- 
látási rendszerben június else- 
j ével életbe lépett változások mi
att volt szükség.

■ Három érvényes ajánlat 
érkezett a déli iparterület (Céh
mester utca-iparos utca-Ke- 
rekréti utca-Galga utca által

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás a 2. oldalról) 

határolt terület) egy részén meg
építendő szennyvízcsatorna- és 
ivóvízhálózat tervezésére. A gré
mium Nagy Lajos tervező aján
latát fogadta el. A munka el
végzése 720 ezer forintba kerül. 
Az önkormányzat a teljes ösz- 
szeget csak a vízjogi engedély 
meglétét követően fizeti ki.

■ Szolgálati parkolót alakíttat 
ki az önkormányzat a Petőfi utca 
1. szám alatti ingatlanon, vagyis 
a közeljövőben itt várakozhat
nak a hivatali dolgozók gépko
csijai. A megoldással enyhül
hetnek a parkolási gondok a Vá
rosháza előtti parkolóban is. A 
várakozóhely kialakítása 270 
ezer forintba kerül.

■ Módosította a képviselő
testület az önkormányzat szer
vezeti és működési szabályzatát, 
amely az alábbi bekezdéssel bő
vült ki:
Az önkormányzat önként vállalt 
feladatként gondoskodik:
- a Podmaniczky Művészeti 
Iskola tevékenységéről,
- a Szakorvosi Rendelőintézet 
tevékenységéről,
- a közművelődési tevékeny
ségről,
- a sporttevékenység és egyéb 
civil szerveződések támogatá
sáról,
- a bölcsődei ellátásról, mint 
legmagasabb szintű intézményi 
ellátási formáról (gyermekek 
napközbeni ellátása).

■ Ugyancsak módosításra 
került a Polgármesteri Hivatal 
alapító okirata is.

■ A grémium támogatta 
Zsámbok község azon kérelmét, 
hogy csatlakozhasson az állati
hull adékgyüj tő-átrakótelep 
megvalósítására irányuló pro
jekthez.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a saját, illetve a bizottságok 
III. negyedévi munkaprogram
ját. Eszerint a grémium még 
kétszer ülésezik, augusztus 9-én 
és szeptember 6-án. Utóbbi ülés
sel lezárul a négyéves ciklus, hi
szen október elsején önkor
mányzati választások lesznek.

■ A vállalt önrészen felül 
további 900 ezer forintot biztosít 
az önkormányzat a Szabadidő
sport Egyesület által létesítmé
nyek korszerűsítésére, fejlesz
tésére benyújtott és időközben 
nyert pályázatához. A szóban 
forgó összeg egy másik, játszó
terek korszerűsítésére benyúj
tott pályázat önrésze lett volna, 
ám ez sajnos nem nyert. A nyer
tes pályázat segítségével a Csen- 
gey iskola sportlétesítménye 
újulhat meg.

■ Nem támogatta a képviselő
testület a Century 21 Kft. azon 
kérelmét, hogy az önkormány
zat a Petőfi utcában vásárolt in
gatlanjuk - amelyen egy négy
lakásos épületet kívánnak épí
teni - jobb megközelíthetősége 
érdekében a közterületből térí
tésmentesen biztosítson 195 
négyzetméter területet. Az át
ruházásért cserébe a cég vállalta 
volna a telek fölötti út telekkel 
határos részén a támfal megépí
tését. A testület által hozott dön
tés értelmében a cég négyzetmé
terenként 3000 Ft + Áfa össze
gért juthat a területhez.

■ Egy képviselői javaslat is 
témája volt az ülésnek, neveze
tesen: az okmányiroda helyisé
gébe szereljenek klímát, mivel 
egész nap odasüt a nap, és elvi
selhetetlen a meleg. Hosszas vi
tát követően csak arról született 
döntés, hogy próbáljanak meg 
szponzort találni a légkondici
onáló beszerzéséhez és besze
reléséhez.

■ A képviselő-testület végül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatkról és a két 
ülés közt tett intézkedésekről. 
Eszerint a fogorvosokkal a szer
ződés aláírásra került, az Állami 
Számvevőszék felé elküldték a 
hiánypótlásra vonatkozó intéz
kedési tervet. Az önkormányzat 
megkötötte a szerződést Gabai 
Gábor vállalkozóval, aki az in
tézmények kisjavítási és kar
bantartási munkáit végzi.

A jegyzőkönyv telj es terjedel
mében elolvasható a Városi 
Könyvtárban. R. Z.

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK FIGYELMÉBE!
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2006. ÉVI PÁLYÁZATAI

Pest Megye Önkormányzata 6/2004. (III. 19.) 
PM. Sz. rendelete alapján 2006-ban az alábbi 
civil szerveződéseket támogató kereteket hir
deti meg:
■ Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket 
Támogató Keret
■ Idegenforgalmi Keret
■ Kulturális Keret
■ Köz- és Tűzbiztonsági Keret
■ Ifjúsági és Sport Keret
■ Természet- és Környezetvédelmi Keret
■ Egészségügyi Keret
■ Szociális Keret
A pályázatok beadásának határidej e:
2006. augusztus 25.
A részletes pályázati kiírások és a pályázati űr
lapok letölthetőek a www.palyazatok.pestme- 
gye.hu honlapról, valamint átvehetők Pest Megye 
Önkormányzatának Hivatala Főjegyzői Titkársá
gán (1052 Budapest Városház u. 7.1. emelet 116. 
szoba).

Pest Megye Önkormányzata 2006-ban is 
működteti a parlagfű forródrótot, mely június 

és szeptember hónapok között hívható. 
A közvetlen telefonkapcsolat segítségével Pest 

megye lakossága bejelentést tehet a parlagfűvel 
fertőzött területekre. A bejelentések azonnal 

továbbításra kerülnek az illetékes 
hatóságokhoz.

HÍVJA A PARLAGFŰ 
FORRÓDRÓTOT: 

06-20/484-4419 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy egészsége
sebb és rendezettebb környezetben élhessünk!

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 
AUGUSZTUS 14. 

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
AUGUSZTUS 25.

http://www.palyazatok.pestme-gye.hu
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Az önkormányzat rendezi a Szakorvosi Rendelőintézet adósságát
A megyének történő átadás lehetősége is fölmerült

(Folytatás az 1, oldalról)

305 ezer forintot sikerült ren
deznie. így is maradt 90 napon 
túli tartozása, amely már az ön
kormányzat pályázati lehetősé
geit, közvetve pedig a gazdasági

Továbbra sem megoldott 
a szennyvíziszap elhelyezése

Embert próbáló bűz fojtogatta 
a minap az Ady Endre utca 
lakóit. Egy darázs megcsípte a 
szennyvíztisztító telepről érke
zett teherautó sofőrjét, mire az a 
fájdalom hatására nagyot fé
kezett. Emiatt a konténeres ra
komány - folyékony állapotú 
szennyvíziszap - egy része be
terítette a vezetőfülkét, majd pe
dig az úttestet. A roppant büdös 
anyagot a sofőr az egyik lakó 
segítségével távolította el az út- 

működését veszélyezteti. Pá
lyázni ugyanis csak az úgy
nevezett „nullás” lappal lehet, ez 
igazolja, hogy az önkormány
zatnak nincs tartozása. Ennek 
híján az önkormányzat kizáija 

lenül a helyszínre érkező Tóth 
Tibor telepvezető elismerte, 
hogy hibáztak, ilyen állagú 
anyagot nem lett volna szabad 
nyitott konténerben szállíta
niuk.
Egy komposztálómü megépí

tése mintegy 50-60 millió fo
rint. Ismerve az önkormány
zatok helyzetét, önerőből 
képtelenek lesznek a megvaló
sításra. Marad az alkalmas pá
lyázatra való várás. 

magát a pénzszerzés eme 
módjából.

A Szakorvosi Rendelő
intézetúj vezetője, dr. Magyart 
Beatrix a kialakult helyzetre 
tekintettel azt kérte a képvise
lő-testülettől, tekintsen el a ko
rábban nyújtott 5 millió forint 
visszafizetésétől, illetve bizto
sítson további 3, 5 millió forint 
támogatást.
Dr. Bodó Zsolt az intézmény 

időközben nyugdíjba vonult 
főorvosa szerint a gazdasági 
vesszőfutás 2004-ben kezdő
dött, amikor is az OEP úgyne
vezett teljesítménykorláto
zást vezetett be. Az egészség
ügyi dolgozók 50 %-os bér
fejlesztését az állam csak fél 
évig finanszírozta, majd visz- 
szavonta ennek keretét, amely 
12 millió forint kiesést ered
ményezett. Ez évben a gondo
zási díjak 10 %-át vették vissza 
(- 2 millió Ft), és a labor is új fi
nanszírozás alapján működik 
(- 2,5 millió Ft). Az éves szin
ten mintegy 17-19 millió fo
rintos bevételkiesést az intéz
mény nem képes kigazdál
kodni.

A pénzügyi bizottság azt 
javasolta - tekintettel arra, 
hogy a ki nem egyenlített tarto
zás a későbbiekben visszaütne 
az önkormányzat működésére 
—, hogy biztosítsák a kért 3,5 
millió forintot, és engedjék el a 
korábban nyújtott 5 millió fo

rint támogatás visszafizetését. 
Ugyanakkor felhívta a figyel
met, az intézet vezetése felelős 
az egyensúly megteremtésért, 
a pénzügyi helyzet stabilizá
lásáért. A bizottság javaslatai 
között szerepelt még, hogy 
Verseg és Domony fogászati 
alapellátása érdekében elő kell 
készíteni a szerződést a va
gyonértékű jog jogosultjával, 
és az, hogy a polgármester ha
ladéktalanul intézkedjen az in
tézménynek a Pest megyei ön
kormányzathoz való vissza
adására.

A képviselő-testület elfo
gadta a bizottság javaslatát, az 
utolsó tétellel kapcsolatban 
azonban több képviselő is ag
gályát fejezte ki, mondván, 
előbb célszerű volna az intéz
ményt pénzügyi és szakmai 
szempontból átvilágíttatni, és 
csak azt követően intézkedni a 
megyének való átadás érde
kében. Ez a javaslat szintén a 
határozat része lett, mint 
ahogy az is, hogy a város első 
embere kezdeményezze a kis
térséghez tartozó önkormány
zatoknál a rendelőintézet 
lakosságarányos támogatását, 
figyelemmel arra, hogy a házi- 
és gyermekorvosi ellátásaik
hoz ők is igénybe veszik a la
bor és a röntgen osztályok 
szolgáltatásait.

Rácz Zoltán

testről, majd a telep munkatársai 
fertőtlenítettek. A Galgamenti 
Víziközmű Kft. — mint a szenny
víztisztító telep kezelője - átme
netileg beszüntette a szállítást.

Az eset arra hívja fel a fi
gyelmet, hogy továbbra sincs 
megoldva a szennyvíziszap el
helyezése. A szenny vízcsator
na-beruházás során ugyanis 
elmaradt a komposztálómü 
megépítése. Átmeneti megol
dásként a Javítóintézet kezelé
sében lévő földekre hordják az 
anyagot. Erre van engedélye a 
cégnek. A baleset után közvet-

A sors fintora, hogy a baleset 
napjának délelőttjén Tóth Gá
bor országgyűlési képviselő 
éppen - az ott lakók meghívá
sára - azért járt az Ady Endre 
utcában, hogy meggyőződjön 
az utcabeliek által tarthatat
lannak mondott állapotokról. 
Ok a hatalmas forgalom, és a 
velejáró kellemetlenségek mi
att tiltakoznak. E szűk utcát 
használják ugyanis a szippan- 
tóskocsik a telephez való elju
tásra. Emiatt nagy a zaj, a por, 
ráadásul a szállítás késő estig 
tart. R. Z.

Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház 
nyitva tartás:

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
REVIDERM Skin Peeler @
♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ menyasszonyi smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ krémek, napozó kozmetikumok.
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XXI. századi eszközök várják az új tanévet
Megvalósult a 64 milliós projekt a Csengey iskolában

Megkezdődött 
az aláírásgyűjtés

Irigylésre méltó felszerelés érkezett az iskolába
Csaknem három esztendő 

alatt futott le az Információs 
technológia az általános isko
lában című pályázat, amelynek 
eredményeiről Kovács Tamás 
alpolgármester, a projekt veze
tője számolt be a minap a kép
viselő-testületnek.

A részben hazai, részben 
Phare forrásból finanszírozott 

program 10 % önkormányzati 
önrész biztosítása mellett való
sulhatott meg. A bruttó 64 millió 
forint nagyobbik részét az iskola 
néhány termének korszerű
sítésére, átépítésére, akadály
mentes bejárat készítésére for
dították, mintegy 16 millió fo
rintból pedig a legkorszerűbb 
számítástechnikai eszközök 

kerültek beszerzésre. Az iskola 
összesen 29 darab asztali számí
tógéppel - a hozzájuk szükséges 
jogtiszta programokkal és LCD 
monitorokkal együtt - két note- 
bookkal, két nyomtatóval, lap
olvasóval, digitális fényképező
géppel, videokamerával, és két 
nagyteljesítményű projektorral 
gyarapodott.

A gépek felújított, légkon
dicionálttermekbe kerültek. Új a 
bútorzat is, amelynek költségét 
az önkormányzat a pályázati 
önrészen túl finanszírozta. A 
projekt számláján keletkezett 
kamatból az iskola egy korszerű 
vagyonvédelmi rendszert is 
kiépíttetett.

A pályázatnak köszönhetően 
a Rákóczi úti tagiskola számító
gépparkja is korszerűsödik. Ide 
az iskola használt, egy korábbi 
pályázat segítségével beszerzett 
komputerei kerülnek.

R.Z.

Mint arról már előző szá
munkban beszámoltunk, Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő 
aláírásgyűjtést kezdeményezett 
annak érdekében, hogy a bagi 
csomópontban megépüljön a 
körforgalom. A veszélyes ke
reszteződésre a legutóbbi súlyos 
baleset irányította ismét a fi
gyelmet. A képviselő az aláírási 
ívek mellé - amellyekkel a na
pokban várhatóan Olvasóinkat 
is felkeresik a feladatot vállaló 
aktivisták - egy, a környékbeli 
települések polgármestereinek 
egyetértő aláírását is tartalmazó 
petíciót kíván eljuttatni dr. Kóka 
János gazdasági és közlekedési 
miniszternek.

A honatya nem titkolta csa
lódását amiatt, hogy a körfor
galom megépítését követelő do
kumentumot a bagi és a kartali 
polgármester nem írta alá. Utób
bi település vezetője külön leve
let írt az illetékes miniszternek.

Tájékoztató Szégyenfoltjaink
Az Aszód Városért Alapítvány Kuratóriuma nemrégiben döntött 
a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összegek sorsáról. A 
kiosztható 450.237 forintos keretre 1.103.000 forintos igény ér
kezett. Pályázati támogatásban az alábbi intézmények, civil
szervezetek részesültek:
Erdőmester szakosztály túrák, buszos kirándulás 20.000
Hagyományőrző csoport fellépesekut. Költsége 65.000
Városi Nyugdíjasklub programok 65.000
Városi Óvoda Cdlejátszók 50.000
Közművelődés Otthona programok 67.000
Városi Bölcsőde csúszda, gyermekbútorok 18.000
Katolikus hittanosok ifjúsági tábor 65.237
Csengey G. Ált. Iskola táborok, jutalmak, játékok 100.000
Összesen: 450.237

Segítsen! 
Adjon vért!

Tisztelt véradók és leendő véradók!

2006. augusztus 2-án 14 és 18 óra között véradást 
szervezünk a Csengey Gusztáv Általános 

Iskolában. Kérjük, segítsen másokon, adjon vért! 

Lassan két éve, 
hogy egy bon
tást követően 
ez a romhalmaz 
csúfítja a Mély 
utat. Tudjuk, 
hogy az önkor
mányzat per
ben áll a “tulaj
donossal”, és 
ez lassítja a fo
lyamatokat. 
Ám a gimnázi
umba, temető
be tartók ezt 
nem tudhatják. 
Ők egyébként 
sem eszerint 
ítélik meg vá
rosunkat. Nem 
lehetne meg
szüntetni ezt a 
kupit?

Nap mint nap hallunk a parlagfű elleni harcról, amelyben az ön
kormányzatoknak minimum szankciókat kell gyakorolniuk. Ez 
a kép a Rákóczi utcában készült. No comment... R. Z.
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Tegyük helyére a támfalat!
avagy Kerényi Katalin kálváriája

Az Aszódi Tükör júniusi szá
mában az Olvasóink írták ro
vatban, Kerényi Katalin alá
írással “Nyílt levél Aszód város 
Önkormányzat Képviselő
testületének” címmel újságcikk 
jelent meg. A megjelenést kö
vető Városfejlesztési és Környe
zetvédelmi Bizottsági ülésen és 
a június 28-i képviselő-testületi 
ülésen is felkérést kaptam, hogy 
a fent említett cikkre ugyaneb
ben az újságban reagáljak. 
Természetesen a bizottság és a 
képviselő-testület tagjai iránt ér
zett tiszteletből ezt most meg
teszem, de leszögezem, hogy 
írásom megjelenése után sem 
Kerényi Katalin, sem más újabb 
reagálására nem fogok vá
laszolni. Nekem irodavezető
ként ugyanis nem az a dolgom, 
hogy folyamatban lévő vagy be
fejezett ügyekről az újság ha
sábjain szópárbajt vívjak - kü
lönösen akkor nem, amikor hat 
emberrel (magamat is bele
értve) kell elvégezni tíz, tizen
két emberre kimért munkát —, 
hanem az hogy érdemi munkát 
végezzek és végeztessek. Annál 
is inkább, mivel minden aszódi 
(és környékbeli) lakos előtt nyit
va áll a műszaki iroda ajtaja, és 
az ügyfél betekinthet az 
iratokba. Ezt Kerényi Katalin is 
bármikor megteheti. Továbbra is 
nyitottak vagyunk a felmerült 
problémák megbeszélésére, 
megoldására.

Tisztelt Kerényi Katalin!

“Harminc év viszonylag hosszú 
idő.” A nyílt levelében nagyjá
ból ez az egy mondat, amely a 
kezdő nagybetűjétől a mondat
végi pontig megfelel a valóság
nak, a megszólításokat leszámít
va. Az összes többi mondatához 
lenne hozzáfűzni valóm, de nem 
teszem, mert nem akarom un
tatni az olvasókat. Nem kívánok 
harminc évre visszamenni az 
időben, csak 2001-ig. Ekkor 
Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot nyert, mely alapján a 
régen óhajtott támfal az Ön telke 

végében megépülhetett, volna, 
ha - az Ön szavaival élve - Ön el 
nem szabotálja azzal, hogy nem 
engedi be a kivitelezőket a 
telkére.

2001-ben könnyebb volt pá
lyázatot nyerni. Egyrészt eny
hébbek voltak a pályázati fel
tételek, másrészt a központi 
költségvetés nagyobb összeget 
biztosított az úgynevezett pince
veszély, partfalveszély elhárítási 
feladatokra. Ma már nehezebb, 

A jelenlegi és a kivitelezendő támfal vázlatrajza
de azért nem reménytelen. Most 
viszont menjünk vissza az ala
pokhoz.

A támfalépítés a települési ön
kormányzatoknak nem felada
ta, önként vállalt feladatként 
építtethetnek, azonban szembe 
kerülhetnek azzal a problémával 
hogy közpénzből nem közérde
kű beruházást finanszíroznak. 
Mekkora összegről van szó? Na
gyon durván becsüljük meg. 
Egy ilyen nagyságrendű támfal 
négyzetmétere kb. 100.000 fo
rint. Legyen ez a támfal 14,7mé- 
ter széles és 8 méter magas, azaz 
117,6 négyzetméter. Ez 11.76 
millió forint. Ebből a pénzből 
meg lehetne építeni 2130 méter 
hosszú viacolor burkolatújárdát.

A települési önkormányza
toknak viszont feladata a köz
vagyon védelme megóvása. így 
például esetünkben a Csengey 
utca közmüvei, út- és pályaszer
kezete, járdája, felszíni vízel
vezető folyókája közvagyon. A 
telken belüli támfal az Ön tulaj
dona. Azt, hogy omladozik, 

rossz műszaki állapotban van 
senki nem vitatja. De ennek a 
támfalnak a jó műszaki állapot
ban tartása a mindenkori ingat
lantulajdonos, jelen esetben az 
Ön feladata. Idézek a Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatal 
Építésügyi Főosztálya 81- 
700/2004. számú, Aszód Város 
Jegyzőjének írt leveléből, 
amelyből Ön is kiragadott 
részletet, csak nem pontosan 
idézte az abban foglaltakat: 
”Megjegyezzük, hogy a tájé
koztató levelükkel ellentétben 
véleményünk szerint a part
falakkal, pincetömedékeléssel 
kapcsolatos BM pályázati támo

gatás elnyerésének nem feltéte
le, hogy a támfal közterületen 
valósuljon meg, csupán közterü
letet, állami, önkormányzati 
vagy egyházi intézmény, léte
sítmény védelmére, illetve pin
cebeszakadás, partfalomlás 
vagy földcsuszamlás által elő
idézett közvetlen életveszély el
hárítására kell irányulnia.” Tehát 
az állam ezzel a pályázattal nem 
a magánszemélyek tulajdonában 
álló építmények (támfalak) 
felújítását támogatja, hanem ese
tünkben az önkormányzati tulaj
donú közterület — Csengey utca 
közművei, út pályaszerkezete, 
járdája, felszíni vízelvezető fo
lyókája—védelmére irányul. Eb
ből következik (lásd a mellékelt 
ábrát!), hogy a bíráló bizottság
gal el kell hitetni, hogy egy eset
leges támfalomlás, partfal omlás 
közvetlenül veszélyezteti az 
utat, a közmüveket. A pályázati 
dokumentációhoz teljes enge
délyezési és kiviteli tervet kell 
csatolni. Csatolni kell továbbá az 
összes érintett ingatlan, köz

terület tulajdoni lapját. Ameny- 
nyiben a mostani jogi hely
zetnek megfelelő telekhatárok
kal nyújtjuk be a helyszínrajzot, 
és berajzoljuk rá, mélyen a ma
gántulajdonon belül a tervezett 
támfalat, biztos, hogy a pályáza
tunk nem nyer. Ezért van szük
ség a pályázat benyújtása előtt -, 
nem kisajátításra, ahogy Ön ír
ja, hanem (most már írhatom 
pontosan, mert a vázrajzok elké
szültek) - 57 m2 terület lejegy
zésére. Ezzel a tervezett támfal 
telekhatárra kerül, és hihetővé 
válik, hogy az esetleges omlás 
közterületet veszélyeztet. A je
lenlegi helyzetben biztos, hogy 
nem nyerne a pályázat, mert az 
Ön omladozó támfala - a ve
szélyelhárítás szempontjából - 
túl messze van a Csengely 
utcától,

Visszautasítom azt a ki
jelentését, hogy - idézem “A 
tisztelt hivatal ismét talált egy 
kibúvót, miszerint kisajátítási el
járást követően tudnak csak ne- 
kiállni a támfalépítésnek, mivel 
annak szerintük - a Köz
igazgatási Hivatal álláspontjával 
ellentétben - az önkormányzat 
területén kell megvalósulni.” A 
hivatal nem kibúvót, hanem 
megoldást, megoldásokat keres. 
Nem fogunk csak azért egy 
eleve sikertelenségre ítélt pályá
zatot benyújtani, hogy bizonyít
suk Önnek, lám nekünk lett iga
zunk. Mint építészek, mint a vá
rosképért felelős szakemberek 
azt akarjuk, hogy a település 
szövetén ez a seb minél előbb 
begyógyuljon, ez a „foghíj” 
megszűnjön.

A Közigazgatási Hivatal 
eltérő véleménye abból adódik, 
hogy nekik az építésügyi ható
sági munka felügyelete a dol
guk, beruházásokat nem végez
nek, támfal pályázatot egyetlen 
egyet sem írtak, hiszen nem dol
guk, rálátásuk sincs a gyakorlati 
bírálati szempontokra. De nem 
állítottak valótlan dolgokat, csak 
véleményüket írták le a támfal 
helyével kapcsolatban is.

Most idézek a Közigazgatási 
Hivatal ugyancsak 81-700/2004 
számon, de Önhöz írt leveléből: 
„Fel kell hívnunk ugyanakkor a 
figyelmét, hogy mivel a kérdé- 

(Folytatás a 7. oldalon)
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Tegyük helyére a támfalat!
avagy Kerényi Katalin kálváriája

(Folytatás a 6. oldalról)

ses, rossz állapotú támfal a Pest 
Megyei Földhivatal határozata 
alapján az Ön kizárólagos tulaj
donát képezi, az építésügyi ható
ság adott esetben kötelezheti a 
támfal felújítására. Az épített 
környezet alakításáról és védel
méről szóló 1997. évi LXXVffl. 
törvény 47. §. (2) bekezdés d) 
pontja alapján ugyanis az épí
tésügyi hatóságnak el kell ren
delni az építmény jókarban 
tartására vonatkozó kötele
zettség teljesítését, illetőleg az 
építmény felülvizsgálatát, szük
ség szerinti átalakítását, felújí-
tását vagy lebontását, ha annak 
állapota az állékonyságot, az 
életet és egészséget, a köz- és 
vagyonbiztonságot veszélyez
teti.” Ön írj a nyílt levelében „bár 
többen már felhívták a figyel
memet arra, hogy talán a jó
indulatban is kételkednem kel
lene”. Nem, kedves Katalin, 
amennyiben nem jóindulat ve
zérelne minket, már rég meg
hoztuk volna azt a kötelező hatá
rozatot, hogy a támfalát állítsa 
helyre.

Azért, hogy értsék az olvasók 
is: 2000-ben és 2001-ben a 
pályázat készítése, benyújtása 
idején az ingatlan-nyilvántartás 
adatai szerint az akkor tervezett 
támfal közterületre esett volna, 
így a pályázat nyert is, de Ke
rényi Katalin nem járult hozzá 
az építéshez. Ezt követően Ke
rényi Katalin kérelmére a Pest 
Megyei Földhivatal 851/2001. 
számú határozatában a tervezett 
támfal fölötti terület egy részét 
felmérési hibára hivatkozva 
visszacsatolta a Kerényi Katalin 
tulajdonát képező 126. hrsz.-ú 
ingatlanhoz. így alakult ki az a 
helyzet, hogy a tervezendő új 
támfal teljes egészében magán
területre esik, így nincs esély pá
lyázat nyerésre.

Tisztelt Kerényi Katalin!

Nyílt levelében úja, idézem: 
”Erre ráment egy év, a telekki
méréssel kapcsolatos, illetve az 

igazgatási költségeket viseltem, 
melyek nem merültek volna fel, 
ha az aszódi Polgármesteri Hi
vatal nyilvántartásai helytállóak 
lennének.” Felhívom a figyel
mét, hogy az ingatlan-nyilván
tartás vezetése a földhivatalok 
feladata, nem pedig a polgár
mesteri hivataloké. A polgár
mesteri hivatalok a földhivata
loktól szerzik be az ingatlan
nyilvántartási adatokat, a tör
vény erejénél fogva nem is te
hetnek mást.

Tisztelt Kerényi Katalin!

Véleményem szerint Ön

Majdnem gödörbe esett a kátyúzásra kiírt pályázat
Több, mint 900 négyzetmétert fáldoznák ki

913 négyzetméter kátyú kijavítását várjuk
Hatmillió forintot különí
tettek el a város idei költségve
tésében az önkormányzati 
utak kátyúzására. A munkára 
négy pályázat érkezett, ame
lyek közül a képviselő-testület 
a Bola 95 Kft. ajánlatát fo
gadta el. Csakhogy a döntésig 
vezető „út” korántsem volt 
sima.

A tavaszi felmérések szerint 
összesen 913 négyzetméteren 
szükséges az úthibákat kijaví
tani. Azóta növekedhetett a ká
tyúk száma, ám ennek a javítás 
szempontjából nincs jelentősé
ge. A képviselő-testület ugyanis 
már korábban úgy foglalt állást, 
hogy csak a betervezett összeg
határig dolgoztassanak, még ak

mindvégig úgy éli meg ezt az 
egész procedúrát, mintha vala
milyen járandóságát nem kapta 
volna meg, mások bezzeg meg
kapják. Nos, kedves Katalin, a 
támfalépítés nem járandóság. 
Ha minden szerencsésen össze
jön, részben állami pályázati 
pénzből, részben önkormány
zati önrészből megvalósulhat a 
beruházás. Nem Önnek kell har
colni a támfalért, a küzdelmet 
megvívjuk mi, csak tessék min
ket hagyni dolgozni. Eddig 
szinte minden támfalpályázatot 
megnyertünk, a különbség csak 
az, hogy a többiek - például az 
Ön szomszédjai-nem álltak el
len, tudomásul vették, minek mi 
a rendje, nemhogy gátolták vol
na, hanem segítették a munkán
kat. Ráért volna küzdeni a fölső 

kor is, ha így elmarad néhány 
gödör kijavítása. A hibákat 
három csoportba sorolta a mű
szaki osztály, aszerint, hogy 
mennyire veszélyezteti a biz
tonságos közlekedést.

Nem véletlen, hogy meg
örültek az ügyben érintett bi
zottságok, amikor kiderült, hogy 
a városban jelenleg is dolgozó 
Bola 95 Kft. pályázata 5,6 millió 
forintos vállalást tartalmaz. Vi
szont az nem derült ki, hogy ez 
nettó vagy bruttó összeg. A köz
beszerzési bizottság több tagja is 
bruttónak tekintette a szóban 
forgó összeget, végül úgy hatá
roztak a döntést előkészítők, 
hogy írásos nyilatkozatot kémek 
a cégtől. A Bola Kft. vezetői 

területért a támfal megépítése 
után. Akkor a megépült támfalat 
már senki nem bontatta volna el.

Végezetül hadd hívjam fel a 
figyelmét a Közigazgatási Hiva
tal levelének utolsó gondolata
ira: „...az ingatlana végében 
található támfal, pincefal egyre 
romló állapota miatt a kérdés 
végleges megoldása nem odáz
ható el sokáig, az Ön és az ön
kormányzat közötti párbeszéd 
fontosságát szeretnénk hang
súlyozni.”

Katalin! „Párbeszéd”. A pár
beszéd nem vitát és pocskon- 
diázást jelent, és nem feltétlen az 
újság hasábjain. Tessék szíves 
lenni bejönni, segítünk. 
Köszönöm!

FehérEndre
műszaki irodavezető

faxon arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy nettó 
összegről van szó.

Ez tette végül bonyolulttá a 
helyzetet. A városfejlesztési bi
zottság a nyilatkozatra való 
tekintettel azt javasolta, a céget 
záiják ki a pályázatból, és a 
második legjobb ajánlatot tevő 
(7,5 millió forint) Magyar Köz
út Kht-t válasszák kivitelezőnek. 
Az ötletnek azonban több el
lenzője is akadt, mivel az összeg 
1,5 millió forinttal meghaladta a 
megszabott keretet. Volt, aki azt 
javasolta, történjen meg a kizá
rás, és íijanak ki új pályázatot, 
megint más az önkormányzat 
anyagi érdekeire hivatkozva a 
Bola ajánlatának elfogadását 
tartotta a legjobb megoldásnak, 
mondván, még akkor is e cég 
ajánlata a legjobb, ha az ÁFA-t 
rászámolják.
Végül - mint utóbb kiderült - 

pénztárcakímélő határozat szü
letett, amely úgy szól, hogy az 
önkormányzat a Bola Kft-t bízza 
meg a munka elvégzésével, 
bruttó 5,6 millió forint értékben. 
Ha a cég ennyiért nem vállalj a a 
munkát, ismételt árajánlatokat 
kell bekérni. Mára kiderült, a 
győztes pályázó elfogadta a dön
tést. R. Z.
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Ez már nekem is sok(k)!
Képviselői vélemény a fesztivál-ügyről

Egy csokor polgármester-jelölt
ki miért emlékezik meg Trianonról

Tizenkét éves képviselői 
munkám során személyesen és 
képviselő-társaimmal közösen 
is kaptam már “hideget és mele
get”, mégsem jutottam el oda, 
hogy ezen újság hasábjain rea
gáljak arra, hogy miért így vagy 
úgy szavaztam.

Sztán István úrnak az Aszód 
Fesztivállal kapcsolatos írása 
azonban arra késztet, hogy né
hány sorban megpróbáljam el
mondani, miért a kisebb ösz- 
szegű támogatást szavaztam 
meg, mi az amit még most sem 
látok tisztán a szervezéssel kap
csolatban.

A fesztivál szervezése min
den évben úgy kezdődik, hogy 
április-május tájékán a kép
viselő-testület megválasztja a 
fesztiválszervező bizottságot, és 
megbízza a szervezéssel. A tá
mogatás összegét a költségve
tés elfogadásakor hagyjuk jóvá. 
Az idén 310 ezer forintot sza
vaztunk meg a költségvetésből, 
a szervezőbizottság megválasz
tása azonban elmaradt. Miért?

A május 17-i testületi ülésen 
egyik képviselőtársam meg
kérdezte a polgármester urat, 
igaz-e, hogy egy rendezvény
szervező céggel szerződést írt 
alá a fesztivál megrendezésével 
kapcsolatban? A polgármester 
úr válasza határozott nem volt, 
nem is látott ilyen szerződést.

A június 14-i testületi ülésen 
a polgármester úr a napirendi 
pont ismertetésekor elmondta, 
hogy egy héttel ezelőtt aláírt egy 
szerződést egy rendezvényszer
vező céggel a fesztivál megren
dezésére és az (ülés előtt kiosz
tott!) előteijesztésben részlete
zett 1 millió 710 ezer Ft-ot kell 
megszavazni a megrendezés
hez. Az összeg részletezésével 
nem kívánok foglalkozni, az 
már más írásokban ismertté vált. 
De azt azért csak megkérdez
ném az összeállítójától, hogy az 
áram költségét miért az önkor
mányzatnak kellene fizetni?

Arra a kérdésre, hogy kinek a 
nevében, kinek a felhatalma

zására írta alá a szerződést, a 
polgármester úrtól azt a választ 
kaptuk, hogy a fesztiválszer
vező bizottság nevében (amit az 
idén nem választottak meg).

Arra a kérdésre, hogy meg
nézhetnénk-e a szerződést, azt a 
választ kaptuk, hogy nem, csak 
akkor, ha a másik aláíró fél is 
hozzájárul. Tehát az esküt tett 
képviselőknek nincs betekintési 
joga egy szerződésbe, amit a 
polgármester úr aláírt! Nem 
nyilvánosságra akartuk hozni! 
Megjegyezném azt a tényt, hogy 
a területet a fesztivál megrende
zésére a Honvédelmi Minisz
tériumtól ingyenes használatra 
az önkormányzat kapta, nem 
más! Talán ezzel a kérdéssel is 
foglalkozik az a titokzatos szer
ződés? Nem tudjuk, mert a leg
utóbbi (június 28-i) testületi ülé
sen sem láthattuk, és szerintem 
nem is fogjuk látni!

Részemről az utolsó csepp a 
pohárban talán az volt, amikor 
megtudtuk hogy az Aszód Fesz
tiválon aszódi vállalkozó nem 
vehet részt, mert már 2005. no
vemberében “minden hely el
kelt”, ugyanis egy jelentkező 
néhány négyzetméteres helyigé
nyét ezzel utasította vissza a 
rendezvényszervező cég. Érde
kes, hogy Sztán úr erre a fel
vetésre nem reagál cikkében, pe
dig azt úja: “Az Aszód Fesztivál 
az aszódiaké!”

A fentiek alapján talán meg
érthető, hogy miért nem szavaz
tam meg a nagyobb összegű tá
mogatást. Úgy érzem, a többi 
képviselő sem a fesztivál ellen 
szavazott. Senki nem mondta, 
hogy ne legyen fesztivál, csak 
azt akartuk, hogy ne így legyen 
fesztivál!

Chugyik János

A rendőr jár őr 
telefonszáma: 
20 516-5940

Idén érdekesen alakult az ün
nepek és megemlékezések sora: 
teljesen egybeesett Pünkösd és 
Trianon évfordulója, ezért — 
lévén hogy a Pünkösdöt meg
előző pénteken rendezvény volt 
a Szabadság téren - a 86 évvel 
ezelőtti tragikus történelmi 
eseménnyel kapcsolatos meg
emlékezésjúnius 1-jére került.

Valójában 1997. óta került sor 
ilyen megemlékezésekre. Nem 
volt minden évben rendezvény, 
de többször volt, mint nem. A 
legelső alkalommal egy „mini 
konferencia” társult hozzá: 
Duray Miklós volt a vendégünk. 
Előadására olyanok is eljöttek, 
akik a téren tartott megemléke
zésen nem vettek részt. Olyan is 
előfordult, hogy a szervezőkön 
és a közvetlen holdudvarukhoz 
tartozókon kívül más jelent meg, 
de volt olyan alkalom is, amikor 
közel száz fó volt jelen. Két éve 
pedig az időjárás gondoskodott 
róla, hogy a megjelentek azon 
kívül, hogy lerakják a megemlé
kezés koszorúit és virágait, 
semmi másra nem vállalkozza
nak, s igyekezzenek fedél alá 
jutni.

Gondjaink is voltak a meg
rendezéssel, mivel hangosítás 
nélkül nehezen lehet boldogul
ni. Bizony megértük azt is, hogy 
a város képviselő-testületének 
prominens tagja közölte velünk, 
hogy pártrendezvényhez nem 
kapunk semmilyen támogatást, 
tehát áramot sem. Holott az IDF 
(Ifjúsági Demokrata Fórum) 
nem párt, hanem párthoz közel
álló szervezet. S nem maguknak, 
saját tagjaiknak szerveztek a 
megemlékezést, hanem minden
kinek, aki a meghívásra el kívánt 
jönni.

Egyszer már megírtam e lap 
hasábjain, hogy Trianon a XX. 
század egyik legnagyobb poli
tikai gaztette volt. Nem kisebb, 
nem kevesebb, mint a holoka
uszt, hanem más! Nagyon sok 
emberáldozat követte a trianoni 
döntést, s ezen túl egy nemzet 
lelkét is megmérgezték vele. 
Trianon megítélése nem függhet 

attól, hogy a politikai paletta 
melyik oldalán állunk. S attól 
sem, hogy hogyan szavaztunk 
2004. december 5-én!

Érdekes módon eddig a kép
viselő-testület tagjai, az esetleg 
lehetséges polgármester-jelöl
tek soha nem jelentek meg eze
ken a rendezvényeken. (Minden 
bizonnyal úgy voltak vele, hogy 
irredenta eszméket képviselő 
rendezvényen nem vesznek 
részt.) Most egyszerre átértéke
lődött minden: a suttogó propa
ganda szerint lehetséges pol
gármester-jelöltek közül idén 
hárman (!) is megjelentek. Tám
lám, átértékelődnek a dolgok! 
De miért csak önkormányzati 
választás évében fontos Tria
non? Miért nem volt fontos ed
dig, Uraim? Jó lenne Önökkel 
találkozni máskor is ilyen ren
dezvényeken. Nem csak vá
lasztási időszakban!

S még valamit! Önmaguk 
reklámozására igen kiváló hely 
a piac is. Valójában olyan, mint a 
görögöknél az agora volt. (Ago- 
ra: 1. népgyűlés 2. piactér, vá
sártér; egyszersmind a népgyű
lés helye az antik görög váro
sokban.) Csak jó lenne, ha ké
sőbb is találkoznánk Önökkel 
itt, a választások után is. Mert 
lehet, hogy a választópolgár 
egy-egy kérdésére megpróbálna 
választ kapni, ami nem nagyon 
lehetséges máskor. Hiszen az 
önkormányzati üléseken - noha 
nyilvánosak - vagy szót kap a 
külső résztvevő vagy nem, és 
hiába tekinti meg a kábeltévén a 
testületi ülést, nem tud hozzá
szólni.

írásom miatt lehet engem 
politikai elfogultsággal is vá
dolni, pedig véleményemnek a 
pártpolitikához nincs köze most 
sem, s nem volt korábban sem. 
Nem ez határozta meg Tria
nonról alkotott véleményemet. 
S e sorok írója pedig több, mint 
egy éve már politikai pártnak 
sem tagja.

HőnigAntal
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PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház) 
Tel./fax: 28 400-602; 70 556-9025 
e-mail: pill.bt@invitel.hu

HITEL ÜGYINTÉZÉS, szaktanácsadás:
♦ szabad felhasználásra,
♦ ingatlan vásárlására, BAR-llstásoknak Is!
♦ építésre, felújításra,
♦ meglévő hitelek kiváltására
Szoc. pol ügyintézéssel és teljeskörű 
földhivatali lebonyolítással.
JOGI TANÁCSADÁS, képviselet:
♦ ingatlanügyek, adásvételi és egyéb 
szerződések,
♦hagyatéki, vagyonközösségi ügyek,
♦ cégeljárás, cégalapítás, változásbejelentés,
♦ ingatlanügyek.
♦ egyéb szerződések.
INGATLANKÖZVETÍTÉS, értékesítés:
♦ értékbecslés, állapotfelmérés,
♦ megbízhatóság, szakértelem,
♦ sokszínű kínálat, megfizethető ingatlanárak..

Némo
Díszállat és állateledel 

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

Akció!
vadászgörény MMatói
Akció!
Terrárium 50x30x30 kompletten 
berendezve (világítás, fűtés, hőmérő, 
talaj) 27.315 Ft helyett

17.000 Ft!
- 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.

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Aszódért, gyermekeinkért és a közös jövőért!
Kedves Választópolgárok, tisztelt Aszódiak!

Urbán László Zoltánnak hívnak. 1983-ban születtem Budapesten. Születésem óta élek Aszódon. 
Édesanyám, nagyszüleim (Kárász, Blaubacher család) tősgyökeres aszódiak. Római katolikusnak 
kereszteltek szüleim, a mai napig vallásomat gyakorló keresztény emberként élek. Bölcsödébe, óvodá
ba, általános iskolába, és gimnáziumba is Aszódon jártam. Két idegen nyelven beszélek: franciául 
(felső fokon) és németül (közép fokon). Jelenleg a SZIE Jászberényi Főiskolai Kar IV. éves (végzős) 
szociálpedagógus hallgatója vagyok. Köztársasági ösztöndíjban részesülök, és 2005-ben megnyertem a 
KariTDK-t.

A 2006. évi helyhatósági választásokon a Magyar Demokrata Fórum önkormányzati képviselőjelöltjeként kívánok in
dulni. Megválasztásom esetén elsősorban két területtel szeretnék kiemelten foglalkozni. Az egyik szakmámból adódóan a szo
ciális ellátás területe, amásik életkoromból fakadóan a fiatalok képviselete:
♦ Részt kívánok venni a Szociális Bizottság munkájában, hiszen ehhez értek, ez lesz a hivatásom. Rászorultság, igazságosság, 
empátia: ezek legyenek a vezérlőelvek!
♦ Nyelvtudásomat kamatoztatva szeretném tartalommal megtölteni a testvérvárosi kapcsolatokat, új kapcsolatokat keresni, 
Üres, formális kapcsolatokra nincs szükség!
♦ Segíteni kívánok az uniós pályázatok felkutatásában, kidolgozásában, különös tekintettel a szociális területre. Hasznos és 
megvalósítható ötletek kellenek!
♦ Azt szeretném, ha az aszódi fiatalok számára Aszódon minél több szórakozási lehetőség lenne elérhető, (például: filmvetí
tések, fellépési lehetőség az aszódi zenekaroknak, bálok szervezése, felolvasóestek). Értelmes szabadidős programokat!
Ezúton szeretném kérni bizalmukat és voksukat a 2006. évi helyhatósági választásokon azért, hogy Önökért és gyermekeinkért 
dolgozhassam! Elérhetőségeim: 2170 AszódPapfóldiút 15. Telefonszám: 06 20 320-1851

Köszönettel: Urbán László Zoltán 
Ajánlás: kevés fiatalt érdekel ma a helyi közélet. Urbán László Zoltán ezen kevés fiatal közé tartozik. Pedig szükség van 
friss gondolatokra, újító javaslatokra, fiatalos szemléletre. Aki hivatásul a szociálisan rászorultak segítését és támogatását 
választja, abban megvan a kellő együttérző képesség, mely alkalmassá teszi választóinak képviseletére. Részemről egy 
szavazatra biztosan számíthat. Kovács Tamás alpolgármester
(fizetett politikai hirdetés)

mailto:pill.bt@invitel.hu
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Tapasztalat és lendület
Kovács Tamás bemutatkozó oldalai

Engedje meg, hogy nagy 
tisztelettel üdvözöljem Önt az 
Aszódi Tükör hasábjain ke
resztül.

Az önkormányzati válasz
tások közeledtével szeretnék 
bemutatkozni az aszódiaknak, 
szeretném elmondani, mit tet
tem az elmúlt 16 évben vá
rosunkért, és milyen terveim 
vannak a következő négy évre.

Az Önök segítségével 16 
éven át betöltött önkormány
zati képviselőség és 8 év al
polgármesteri tevékenység 
után úgy gondolom, itt az ide
je a számvetésnek és - ameny- 
nyiben méltónak találnak rá - 
a továbblépésnek is.

2006. őszén ismét önkor
mányzati választások lesz
nek. Úgy érzem, az eltelt idő
szak alatt szereztem annyi 
tapasztalatot, annyi ismeretet, 
hogy azt gondoljam: képes 
vagyok irányítani,, szervezni 
városunk életét. Éppen ezért 
szeretném polgármesternek 
jelöltetni magamat. Polgár
mesternek és önkormányzati 
képviselőnek egyaránt. Füg
getlen (pártonkívüli) jelölt
ként való indulásomat támo
gatja a Magyar Szocialista 
Párt, a Szabad Demokraták 
Szövetsége és a Magyar De
mokrata Fórum.

Nem szórólapon keresem 
meg Önöket, hanem az Aszódi 
Tükör oldalain, fizetett hirde
tésként. Nincs bizalmam a szó
rólapos „kampányolás” iránt, 
a szórólapok a reklámújsá
gokkal együtt többnyire a sze
metesben végzik. Azt szeret
ném, ha az Aszódi Tükör kéz

ben tartott és következő két 
számát eltennék, megőriznék, 
s 2010-ben vagy 2012-ben újra 
elővennék és megnéznék: mit 
ígértem, és ezekből mi valósult 
meg. Rövid bemutatkozás után 
szeretnék beszámolni az el
múlt években végzett tevé
kenységemről, s annak ered
ményeiről. A következő évek
re vonatkozó terveimet az új
ság augusztusi és szeptemberi 
kiadása tartalmazza majd. El
képzeléseim részletesen ol
vashatók a www.kovacsta- 
mas-aszod.hu internetes web- 
oldalon is, ahol többek között 
fórum várja a vitatkozni vá
gyókat.

Néhány mondatot ma
gamról. 1966-ban születtem 
Hatvanban. Édesapám az Ipari 
Műszergyárban villanyszere
lőként dolgozott, édesanyám 
az akkori “faluban” bolti el
adóként. A Műszergyári Óvo
da után a 2. sz. Általános Isko
lában koptattam a padokat. 
Legszebb diákéveimet a Petőfi 
Sándor Gimnáziumban töltöt
tem, ahol 1984-ben jeles ered
ménnyel érettségiztem, majd 
felvételt nyertem a Kandó Kál
mán Villamosipari Műszaki 
Főiskolára, ahol 1987-ben fő
igazgatói dicsérettel diplo
máztam. Erősáramú villamos 
üzemmérnök lettem. Dol
gozni - a katonaévek letölté
sét követően — Ikladon az Ipari 
Müszergyárban kezdtem, ahol 
tervezőmérnökként dolgoztam 
néhány évig. 1994-ben az 
Észak-magyarországi Áram
szolgáltató Rt-hez kerültem. 
Itt végigj ártam a vállalati rang

létrát, és 1998-ban a Hatvani 
Kirendeltség vezetője lettem. 
A kirendeltségen mintegy 50 
ember munkáját irányítottam, 
és több mint negyvenezer fo
gyasztó energiaellátását fel
ügyeltem. Jelenleg az ügyfél
szolgálati irodák irányítója 
vagyok, Balassagyarmattól 
Füzesabonyig 8 ügyfélszol
gálati iroda munkájának koor
dinálása a feladatom. Munka
helyi tevékenységem elisme
réseként 2005-ben az “Áram
szolgáltatásért” vállalati kitün
tetést vehettem át. Munkálta
tóm segítségével számos to
vábbképzésen vettem részt: 
projektmenedzsment, prezen
tációs technika, minőségirá
nyítási rendszerismeretek és 
különböző ügyfélszolgálati 
tanfolyamokon vizsgáztam si
kerrel. Az itt tanultakat máshol 
is kamatoztatni tudtam és tu
dom ma is. Alapfokon beszé
lek angolul, 2005. őszén az 
ausztriai Veldenben megren
dezett településfejlesztési uni
ós önkormányzati konferen
cián e nyelven tartottam elő
adást.

Nem vagyok tagja egyetlen 
pártnak sem. 1990-ben vá
lasztottak meg először ön
kormányzati képviselőnek. 
1990. óta további három ön
kormányzati választás alkal
mával sikerült elnyernem az 
aszódiak bizalmát. Ha poli
tikai beállítottságomat kelle
ne jellemeznem, azt monda
nám, alapvetően a liberális 
felfogás áll hozzám legköze
lebb. Hiszek Istenben, római 
katolikusnak kereszteltek szü
leim. Hitemben megerősített 
2004-ben a Szentföldön tett 
utam. A vallást azonban min
den ember magánügyének te
kintem, és nincsenek előíté
leteim senkivel szemben sem. 
Azt szeretném, ha az emberek 
békében és békességben élné
nek egymás mellett, egymás
sal szemben megértők és to
leránsak lennének.

Nős vagyok, feleségem az 
evangélikus gimnáziumban ta
nít. Mindkét fiam ugyanitt ta
nul. Aszód új építési területén a 
Papföldi úton építkeztünk, s 
három év nehéz kétkezi mun
kája után 1994-ben költöztünk 

be saját családi házunkba. Az
óta itt élünk, és nem is tervez
zük máshol folytatni életün
ket. Úgy gondolom, munká
ban és a közéletben egyaránt 
csak akkor lehet hosszú távon 
a maximumot nyújtani, ha 
igyekszünk egészségesen élni 
és jó kondícióban tartani ma
gunkat. Nem dohányzom, nem 
iszom kávét, alkoholt csak jó
zan mértékkel fogyasztok. 
Szabadidőmben rendszeresen 
sportolok. A labdarúgással egy 
súlyos sérülés miatt fel kellett 
hagynom, azóta rendszeresen 
futok és úszom, télen újabban 
síelek. 2005-ben sikerült tel
jesítenem Budapesten a Vá
rosvédő futás 12 km-es távját, 
melyet 2006-ban megismé
teltem. Ha a felkészülésem a 
tervek szerint sikerül, akkor 
idén szeptemberben neki
vágok a félmaraton 21 km-es 
távjának is. Fiainkat is ebben a 
szellemben neveljük. Mind
ketten fociznak az Aszód FC 
korosztályos csapatában. Jól 
tanulnak, kiegyensúlyozottak, 
ami talán harmonikus családi 
életünknek is köszönhető.

1990-ben, majd 1994-ben 
helyi képviselőnek választot
tak. Több bizottságban tevé
kenykedtem, műszaki beál
lítottságom miatt elsősorban a 
Városfejlesztési Bizottság 
munkáját szerettem igazán. 
Ebben az időszakban újult 
meg a Művelődés Háza, indult 
újra az evangélikus gimnázi
um, épült ki a város földgáz
hálózata, készült el a telefon
hálózat, és ezek igen sok mun
kát adtak a képviselő-testület
nek és a szakbizottságoknak.

1998-ban Bagyin József 
polgármester javaslatára a 
képviselő-testület alpolgár
mesternek választott. Főállású 
munkám mellett, társadalmi 
megbízatásként láttam el a rám 
bízott feladatokat. Ez a gya
korlatban azt jelentette, hogy 
napközben munkahelyemen 
dolgoztam, délután vagy este 
pedig folytattam a munkát a 
hivatalban. Magamra vállal
tam a hivatal és az intézmé
nyek informatikai fejlesztésé
nek felügyeletét, a városi 
sportélettel való kapcsolattar
tást, illetve ekkor kezdtük meg 
egy új ipari terület kialakítását, 
s a fejlesztés koordinálása volt 
a feladatom. A város költség
vetési forráshiányából való 
kilábalása érdekében elkészí-

(Folytatás a 11. oldalon)

http://www.kovacsta-mas-aszod.hu
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(Folytatás a 10. oldalról) 
tettük a város Gazdasági 
Programját, melyet a szak
bizottságok és a képviselő
testület kiegészítéseivel fo
gadtunk el. Ez a program képe
zi jelenleg is Aszód gazdasági 
stratégiájának alapjait, ennek 
mentén történtek azok a fontos 
fejlesztések, melyek érzékel
hető eredményeit napjainkban 
már tapasztaljuk.

2000-ben irányításommal 
valósult meg a város teljes
körű közvilágítási korszerű
sítése. Az összes meglévő kor
szerűtlen, energiafaló lámpa
test lecserélésre került, és a 
város teljes területe egységes, 
energiatakarékos, városi kör
nyezethez méltó esti megvi
lágítást kapott. A beruházás 
összértéke meghaladta a 20 
millió forintot. Aszódnak ez a 
fejlesztés egyetlen fillérjébe 
sem került, mert olyan újsze
rűnek számító konstrukció
ban valósult meg, mely a be
ruházás teljes költségét az 
energia megtakarításából fi
nanszírozta. A projekt híre 
messzire eljutott, a környék 
több települése választotta 
mintául az aszódi példát.

Megkezdődött az úgyne
vezett Déli iparterület ki
alakítása. A terület mély fek
vésű, talajvízzel terhelt, sem
mire sem használható, magán
tulajdonú nadrágszíj-parcel- 
lákból állt. Hosszas egyedi 
egyeztetés, többszörös örökö
sök felkutatása után a terület 
nagy részét sikerült olcsón, 
átlag 200 Ft/m2-es áron meg
vásárolni. Számtalan befek
tetővel tárgyaltunk, sajnos si
kertelenül. Az idő múlásával a 
nagybefektetők elmaradtak, a 
zöldmezős beruházási kedv 
országszerte csökkent. Változ
tattunk az értékesítési straté
gián, az önkormányzat tulaj
donában lévő 7,5 ha területet 
felosztottuk 0,5 ha-os telkekre, 
és megcéloztuk az aszódi és 
környékbeli kis- és közepes 
vállalkozásokat. A váltás sike
rült, ma már alig van értéke
síthető területünk, a telekel
adásokból befolyt pénz nagy 
részét pedig visszaforgatjuk 
az ipari terület további fejlesz
tésébe. A projekt pénzügyi

Tapasztalat es lendület
Kovács Tamás bemutatkozó oldalai

mérlegét tekintve nem fizetett 
rá a város a terület kialakítá
sára, a letelepedő vállalkozá
sok pedig új munkahelyeket 
teremtenek. Ma egyébként 1 
négyzetméternyi ipari terü
letet 1600 forintért adunk, ami 
a környéket tekintve verseny
képes ár, és több mint nyolc
szorosa a vételi árnak. 2006 
tavaszáig a Déli-iparterület 
eladásából mintegy 45,5 millió 
forint bevételt értünk el.

Korábbi választási kampá
nyokban többen hangoztatták, 
kellene a városnak saját inter
netes mejelenés, mely által 
könnyebb a városlakók és a tá
volabb élő érdeklődők infor
málása, és az üzleti előnyök is 
fontosak. Magamra vállaltam 
a honlapkészítés feladatát, 
melyet Fischl László segítsé
gével ma már végleges és egy
séges formában, díjmentesen 
szerkesztek.

2002-ben munkám elisme
réseként ismét képviselő és 
alpolgármester lettem. Lehető
ségem nyílt folytatni a meg
kezdett munkát. Miután sike
rült új helyszínt találni az 
Aszód Fesztivál részére, elhá
rult a legfőbb akadály a volt 
Fesztivál tér értékesítése elől. 
Megkezdődött a terület köz
művesítése, majd gyors ütemű 
értékesítése. A közművesítés 
során - némi szakmai tapasz
talattal - sikerült a fejlesztés 
költségeit csökkenteni, az ér
tékesítést marketingmunká
val felgyorsítani. Javaslatom
ra a telkek árát úgy kalkulál
tuk, hogy minden közműfej
lesztés - az út- és járdaépítésé 
is - költségét beépítettük. A 
projekt az önkormányzat szá
mára komoly nyereséget ho
zott, többek között ebből 
tudtuk mint-egy 60 millió Ft- 
crt korszerűsíteni az általános 
iskolakonyháját.

Az Aszód FC futballcsapatát 
új vezetés vette át 2001-ben, 
egyben új célkitűzéseket ha
tározott meg. Sportszerető 
aszódiként igyekeztem és 
igyekszem ma is segíteni a 
csapat működését. 2003-ban 
elkészítettem és menedzsel
tem egy sportpálya-felújítási 
pályázatot. Ezen 7,5 millió fo
rintot nyertünk, melyet az ön

kormányzat 6,5 millió forint 
önrésszel egészített ki, így 13 
millió forintért sikerült tel
jesen felújítani a klubházat és 
az öltözőket, Kicseréltük és 
rendbe hoztuk a szükséges 
közműveket, gázfűtés készült.

Részt vettem a városi rava
talozó építésében, a külső vil
lamos hálózat létesítését Ha
vasi Tibor munkatársammal 
közösen végeztük el társadal
mi munkában. Korábbi ígére
temnek megfelelően, szintén 
díjmentesen készítettük el az 
evangélikus és a katolikus 
templom díszvilágítását. Jó ér
zés látni este Budapest felől 
érkezve az evangélikus temp
lom Aszód fölé magasodó, 
megvilágított tornyát. Igazi 
jelképe lett városunknak. Vilá
gítást készítettünk többedma- 
gammal az Aszód FC edzőpá
lyáján is. Itt Kelemen János, 
Gyimesi Tivadar és Horváth 
Jenő vállalkozók önzetlen se
gítségével készült el az a vilá
gítás, melynek fényeit az idén 
télen a korcsolyázni vágyók 
élvezhették igazán, hiszen este 
9 óráig nyitva tudott lenni a 
jégpálya.

2004-ben pályázati forrást 
nyertünk az általános iskola 
informatikai és építészeti kor
szerűsítésére. A 64 millió fo
rintos program keretében épí
tészeti korszerűsítés (tanter
mek, új könyvtár, új főbejárati 
lépcső, étterem és konyha ön
álló bejárata), illetve infor
matikai hálózat (a legkorsze
rűbb, oktatásba integrálható 
számítástechnikai és multimé
diás eszközökkel) valósult 
meg. A projekt teljes irányítá
sát a kezdetektől a teljes meg
valósításig láttam el. Tapaszta
latot és ismereteket szereztem 
az uniós követelményeknek 
megfelelő projektmenedzs
mentben, projektirányítás
ban. Az önálló éttermi bejárat 
segítségével - ennek ötletgaz
dája a tervezésben segítséget 
nyújtó Bártfai László volt - az 
egyébként veszteségesen mű
ködő központi konyha be
vételi lehetőségei nőttek meg 
önálló rendezvények (eskü
vők, osztálytalálkozók stb.) 
szervezésével.
Pártoló tagja vagyok az Aszód 

FC-nek és tagja az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület 
elnökségének. Mindkét közös
ség komoly anyagi és erkölcsi 
támogatást kap városunktól 
annak ellenére, hogy a norma
tívan járó állami sporttámo
gatást 2006-ban megszün
tették. A két sportegyesület, az 
újra megnyíló városi uszoda a 
régi és új aszódiaknak egy
aránt értelmes szabadidő el
töltési lehetőséget nyújthat. 
Erre garancia mindkét egye
sület esetében az a komoly 
szakmai munka, amely sport
tevékenységüket jellemzi. A 
Szabadidősport Egyesület lét
rejöttével már nem csak a lab
darúgásnak van színtere váro
sunkban, hanem az egyesü
leten belül önálló asztalite
nisz, tollaslabda és természet
járó szakosztály színesíti 
Aszód sportéletét.

Minden esztendő végén 
beszámoltam az Aszódi Tükör 
hasábjain keresztül az álta- 
lam/általunk végzett munkáról 
és vázoltam a következő év 
elképzeléseit. Nem szeretem a 
nagyhangú, sokat ígérő, aztán 
keveset teljesítő embereket, 
ezért igyekeztem olyan terve
ket, elképzeléseket javasolni, 
támogatni, amelyek megvaló
sulását reálisnak véltem. Átte
kintve ezeket a beszámolókat, 
úgy gondolom, azon tervek
nek, amelyeket ígértem vagy 
vállaltam, nagy része megva
lósult.

Ez év őszén önkormányzati 
választás lesz, s szeretném 
folytatni a megkezdett mun
kát. Úgy gondolom, ennyi idő 
alatt összegyűjtöttem annyi 
ismeretet és tapasztalatot, 
hogy képes legyek irányítani, 
szervezni városunk életét. 
Ezért nemcsak önkormány
zati képviselőként kérem majd 
támogatásukat, hanem füg
getlen polgármester-jelöltként 
is. Alpolgármesterként elvé
geztem a feladatomat. Polgár
mesterként is ezt kívánom 
tenni.

2006-ban lettem negy
venéves. Az ifjúi hevület he
lyébe az alkotó lendület lépett. 
Szeretném ezt mindannyiunk 
javára fordítani. Támogatá
sukban bízva, köszönettel:

Kovács Tamás

(Fizetettpolitikai hirdetés)

MMaMaawawaes m i.. írni . .............
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Pályázati felhívás
Pest megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet 

Esély Pest megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére
1. Apályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. Rendelet tartalmazza.

2. Az ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülő illetve sajátos 
nevelési igényű, óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben telj esítik.

3. Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
- a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerint beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 
pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós, és súlyos akadályozott
- az ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való 
jogosultság igazolása alapján

4. A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj:
-Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapj ára lehet elnyerni.

5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése:
- Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerződéskötést követően kerül sor a kifizetésre két 
egyenlő részben.
- A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony 
fennállásáról.

6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegével megegyező mértékű ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg 
erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, 
valamint jogviszonya megszűnik.
A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.
Az ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül olvasható lesz a www.pestmegye.hu honlapon.

7. Apályázók értesítése a döntésről:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a támogató ösztöndíj
szerződést (4.számú melléklet) köt.

8. Apályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik.

9. Apályázat formai előírásai:
A Pest megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest 
megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati szabályzat, a felhívás és az 
űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

10. Apályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tértivevényes 
postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.
A pályázati anyag beszerezhető Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Fő
osztály Oktatási Osztályán 1052 Budapest, Városház u. 7.
Az adatlap letölthető a www.pestmegye.hu honlapról
A pályázat beadási határideje: tárgyév október elseje
A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási Művelődési és 
Turisztikai Főosztálya 1052 Budapest Városház u. 7.
Apályázat elbírálásának határideje: tárgyév novemberi.

http://www.pestmegye.hu
http://www.pestmegye.hu


2006. JÚLIUS________________ As2öd* TÜKÖR  13

INGYENES CSEREAUTO AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT!
2006.JANUÁR 1-TŐL A NISSAN GÖDÖLLŐ KFT,

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ GÉPKOCSI
KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSÁNAK ÉS FÉNYEZÉSÉNEK IDEJÉRE:

-INGYENES CSEREAUTÓT BIZTOSÍT
-TELJESKÖRŰ KÁR ÉS PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉST NYÚJT

MUNKAFELVÉTEL:
Vezetékes telefon: 06-28-416-203/105,106,107
Mobil telefon: 06 20-570-9648,0620-380-1525 

e-mail: fzsolyomi@nissangodollo.hu 
Honlap: www.nissangodolio.hu

Cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.

mailto:fzsolyomi@nissangodollo.hu
http://www.nissangodolio.hu
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Kezdő és haladó ANGOL NYELVtanfolyam 
indul Aszódon, amely után NYELVVIZSGA 

szerezhető.

A tanfolyam díja: 50. 000 Ft (részletfizetés megoldható)

Az ár tartalmazza: a tandíjat, tankönyvet, dossziét a 
kapott anyagok tárolására, szintfelmérést.

Jelentkezés: Kuris Barbara 
06-30-9849-622 
kurisbarbi@citromail.hu

PILL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ BT.

Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház) 
Tel./fax: 28 400-602; 70 556-9025 
e-mail: pill.bt@inviteljiu
Ingatlan a/anlatunk:

- hévízgyörki 160 m2-es családi ház sok extrával, 
parkosított kerttel, áron alul sürgősen eladó. Irányár: 25 
MFt
- Aszódon 70 m2-es felújított, kétszobás parasztház 
hangulatos kis kerttel eladó. Irányár: 12,5 MFt.
- Kartalon 120 m2-es szinteltolásos négyszobás családi 
ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 17 MFt.
- Aszódon az Újtelepen 70 m2-es kétszobás polgári ház 
eladó. Irányár: 12,5 MFt
- Ikladon 100 m2-es kétszobás családi ház rendezett 
kerttel, kis szőlőlugassal eladó. Irányár: 12,5 MFt.
- Aszódon ötszobás családi ház kerti tóval, kemencével 
eladó. Irányár: 20 Mft.
Az ingatlanok vásárlásához jogi hátteret 

és kedvező hitellehetőséget 
tudunk biztosítani!

GÁLA DIVAT
Aszódon a volt Helyőrségi Klub helyiségében

Nyári vásár!
S'Jcíi r>cxdi~Á^o1i, jjóLólc, hcvLás2^r>a.cli~ácjc>lc

30-50 %
enciedménn yeL!

FÉRFI TÓM TAILOR PÓLÓK, INGEK 
30 50 % KEDVEZMÉNNYEL, 

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Női nadrágot^ szoknyák, topok

999
egységáron vásárolhatók!

ecdl Az ECDL (European Computer 
Driving tioeno. Driving Liceuce - Európai Számí

tógép - használói Jogosítvány) 
egységes európai szabályok alap
ján működő, egy elméleti és hat 
gyakorlati modulból álló rend
szer.

ECDL START, illetve ECDL I LI I 
bizonyítvány megszerzésére irányuló 
tanfolyam indul ismét szeptem
berben az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégiumban.
(2170 Aszód, Hatvani út 3. Tel: 28 
400-006)
Érdeklődni lehet a 30 258-6083-as 
telefonszámon, illetve az iskola 
titkárságán (28 400-006) 
Jelentkezni az iskola portáján talál
ható jelentkezési lapon lehet.

mailto:kurisbarbi@citromail.hu
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TOYOTA
S CITROEN H í®

♦ bontott,
♦ gyári,
♦ utángyártott 

karosszériaelemek, 
lámpák, futómű-és

dpufogók, 
motoralkatrészek

olajok a 
legolcsóbban!

^^KETE-IFWfe 
DIVATÁRU

ASZÓD, Deák F. u. 8/a (Iklad felé) 
H: 14-17-ig, K-P: 8-17-ig, Szó: 8-12-ig 

TEL.: (28) 401-465, 06 (20) 9622 - 617

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

c^mazoa
HYunoffl

Fekete és alkalmi ruhák
- muszlin, selyem, csipkeblúzok,
- felsők, tunikák, topok,
- kosztümök, kiegészítők, aljak, nadrágok, kiegészítők stb.

KÖSZÖNET
Szívből köszönöm minién keives vásárlómnak, hogy üzletünk 
augusztusban a 10. születésnapját ünnepelheti!
£z alkalomból egész hónapban minién vásárlómnak aján- 
iékkal keiveskeiünk, ezzel is kifejezve hálánkat, hogy meg
tisztelt vásárlásával eiiig is -és ezután is.
Winienkinek jó egészséget, minién jót kívánok!

Szeretettel: Szűcs Zi6orne'Wáii őiajtiMa özletuezetö

JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE? NEHEZEN TUD DÖNTENI? MI SEGÍTÜNK! 
TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG CSALÓDNI!

Ha Ön akkreditált autósiskolát választ, akkor a személyi jövedelemadó kedvezményen túl minőségi szolgáltatást is kap 
kedvező áron és fizetési feltételekkel. A BAG-BAND Bt államilag elismert, akkreditált, minőségi oktatást nyújtó intéz
mény. A tanulók (vagy hozzátartozók ) a befizetett tanfolyamdíj 30 %-át visszaigényelhetik a személyi jövedelemadóból 
Például „B” kategóriás tandíj:

Alap Kényelem
Elmélet 20.000.-Ft 20.000.-Ft
Gyakorlat (30 ó) 60.000.-Ft 75.000.-Ft
Összesen: 80.000.-Ft 95.000.-Ft
-30% -24.000.-Ft -28.500.-Ft
Mind összesen: 56.000.-Ft 66.500.-Ft

AMIT MINDEN KEDVES TANULÓNKNAK KÍNÁLUNK:
■ Kedvezményes oktatócsomagot!
■ Vezetést „háztól-házig”, a vizsgákra is!
■ Számítógépekkel felszerelt oktatóteremben tanulhatnak!
■ A hivatalos gyakorló KRESZ programon gyakorolhatnak!
■ 11 különböző típusú modem, klímás autó közül választhatnak!
■ Azon a rutinpályán vezethetnek Aszódon, ahol vizsgázni is fognak!
■ Kamatmentes részletfizetési lehetőséget!
■ Orvosi vizsgálat, és elsősegély tanfolyam megszervezését helyben az iskolánál!
■ „M” kismotor forgalmi vizsgát Aszódon!

NÁLUNK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA ÁTLAGOSAN MÁR KÉT HÓNAP ALATT JOGOSÍTVÁNY SZEREZHETŐ!
Bővebb felvilágosítást telefonon a 28/504-220, 30/9328-092-es számokon, e-mailban: bagband@invitel.hu, illetve a 

www.bagband.hu oldalon, vagy személyesen a jelentkezéskor kaphat.
BEIRATKOZÁS: 2006. 08. 01-jén kedden 16-17 óra között az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskolában.
„M” „A” „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOK!

A TANULÓNAK NÁLUNK ELSŐBBSÉGE VAN!

mailto:bagband@invitel.hu
http://www.bagband.hu
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MÓNI FOTÓ
Digitális labor

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

ÖRÖKÍTSE MEQ NYXKI ÉLMÉNYEIT/
Digitális gépek: Canon, Samsung, Olympus 
már 37.900 Ft-tól
Memóriakártyák, táskák nagy választékban kaphatók!

Akciós digitális fotókidolgozás!
10x 15-ös 50 Ft; 9x13-as 40 Ft

íllatszertdr

ÚJ -KOLLEKCIÓ! Magic Meadows
Bögrék, kulcstartók, képtartók, párnák, 

pénztárcák, plüss tolltartók.
Mediterrán padlóvázák, modern és 

klasszikus reprók.

) MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ

leyAX: 06/28 4J2-36S ÉS 06/30 680.83-57 megap/ln^invitsl.huAJANJ1EKMP3 LEJÁTSZÓ■fflfflW jú^sbaN
RÉSZLETRE
-------- ASROCK 754 ALAPLAP

3000 MHZ AMD 754 CPU

512/400 MHZDDR MEMÓRIA 

80 GB SAMSUNG HDD

ATI RADEON 9550 128 MB VGA 
PIONNER HÍD 16x DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ TÁP

ASROCK 64 BIT7S4 ALAPLAP 

2600 AMD 64 BIT PROCESSZOR t 256/400 DDK MEMÓRIA 

40 GB HDD

LG 4167 16x DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ TÁP

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 5 ÉV INGYEN SZERVIZELÉST BIZTOSÍTUNK!

ACER ÉS GABA MONITOROK

SAMSUNG 80 GB HDD 3 ÉV GARANCIA

11.900.-

1GBPENDRIVE

EPSON

EPSON FOTÓNYOMTATÓ
OLCSÓ ÜZEMELTETÉS

13 * '
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T!

HÖLGYEK BOLTJA 
KOSZTÜMHÁZ

Aszód Deák Ferenc u. 9. 
(Az ikladi úti virágbolttal szemben) 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; szó: 8-12

- kosztümök,
- blúzok,
- tunikák,
- alkalmi együttesek,
- nadrágok
már 36-os mérettől.

Folyamatosan bővülő
árukészlet!
NEMCSAK FIATALOKNAK!

_____ Üzlet az udvarban_____

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

<> hungarocell mennyezet elemek, 
o külső és belső díszlécek, rozetták, 
o poszterek nagy választékban.

Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT

Tel: 28 401-691 
Nyitva: H-P: 6-17-ig 
__________ Szó: 6-12-ig______________

invitsl.hu


2006. JÚLIUS í!±'TÜKÖR________________ ÍZ

SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ



18 ±± TÜKÖR 2006. JÚLIUS

LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER- 
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT 

, Akció!
Cjküv-t A^uEúidk. h.uuyclKeí'^./

Silky öblítő koncentrátum 1,5 I (279 Ft) 
papírzsebkendő (69 Ft/1OO db), 
Roxi folyékony mosószer 1,5 I (499 Ft) 
'iris ablaktisztító 500 ml (229 Ft) 
Iris mosogatószer 500 ml (99 Ft) 
Ia/C papír - két rétegű, & tekercs (229 Ft) 
írószerek, füzetek, iskolai felszerelések, 
nyomtatványok (kpszla: A<o9 Ft), 
csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok, 
háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk, 
szalvéták, térítők, 20 % kedvezmény a partikellékekre, 
édességek (Milka táblacsoki: 229 Ft, Mars szelet 99 Ft, 
cd, dvd, dvd-tok kapható.
fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés) 

színes papírra is!
Komplett bélyegz. készíttetése esetén a lenyomatra 50 7- -os engedmény! 

48 órán belül új bélyegz- készítését vállaljuk!

TÁ?LÁl€KKIEGÉ5Z.ÍTÖKRE JÖLIÜ5BAN 10 % kedvezmény.
20 EFT FELETT 15 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Nyitva tartás: H-P: 8-16.30 Szó: 8-12 
Telefon: 30 814-7945

2170 Aszód, Kossuth L. út 71. Tel.: 06-28 400-806 
©-mail: pcmatrix@invitel.hu web: www.pcmatrix.hu

CREDIGEN &

SuUnet 
expressz /

Számítógépek, kiegészítők, CD-DVD lemezek, nyomtatási kellékek nagy választékban^

PCM02

Abit NForce3 NF8-V2 alaplap, 
AMD Sempron 2600* 64bit CPU 
512 MB Samsung DDR memória 
Ati Radeon 9550 128MB VGA 
Maxtor 80GB HDD
NEC 16x dual-layer DVD-író 
Gaba ház. 400W táppal

75.900 Ft.-

PCM 03

ASUS NForce3 K8N alaplap, 
AMD Sempron 3300* 754 CPU 
512 Samsung DDR memória 
GeForce 6600 256MB VGA 
Maxtor 160GB SATA2 HDD 
16x Pioneer 111D DVD-író 
Gaba ház, 400W táppal

PCMSE05 Sullnet -
MSI alaplap
AMD Sempron 2800* CPU
512/400 memória
MSI Radeon 9550 128MB VGA
WD 160G6 SATA2 HDD
LG DVD-RW 
billentyűzet, egér

119.900 Ft.-
59.950 Ft - VISSZAIGÉNYELHETŐ!

106.600 Ft.-

—NEC 16 +/- DVD író 8.790 Ft.-

LG 1750 17’ LCD monitor
39.000 Ft.-

LC 1915S 19" LCD monitor

KINGMAX 1 CB pendrive 6.700 Ft.- 49.000 Ft.-

M^jtOT GeForce 6600 GT VGA 28.900 Ft.- 
Winchesterek:

80CBATA:! 1.390 Ft.-.l60CB ATA: 15.900 Ft.-,160CB SATA2: 16.190 Ft-
A FELTÜNTETETT ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁTI

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
10% 

kedvezmény!
Tápok, konzerVek, fagyasztott termékek, 

kiegészítők, ápolási cikkek 
széles választékával Várjuk 

kedves Vásárlóinkat!

MINDEN FAGYASZTOTT TERMÉKRE 
10 % KEDVEZMÉNYI

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 felyamatcs?

Előzetes érúeklőfc
ASZÓD KOSSUTH LAJOS UTCA 19.

06 20 460-3982
06 20 901-8806
Számoljon!

Velünk számolhat!
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!

Diákoknak, kismamáknak, nagymamáknak 
50 % kedvezmény az elméleti tandíjból! 
Tel jes képzési díj - 30 % (SZJA 36/A paragrafus) 

Egyéb költség: vizsgadíj+eü+orvosi
PLH-0021

AKKREDITÁCIŐS LAJSTROMSZÁM: 0758

mailto:pcmatrix@invitel.hu
http://www.pcmatrix.hu


2006. JÚLIUS ±± TÜKÖR 19

Mi elküldjük Önt családjával együtt nyaralni!!!

Tesztautók ÓRIÁSI kedvezményekkel!* 
Autó Sós Kft. az Ön SUZUKI márkakereskedője!

Suzuki Sós Kft. telephelyei: Hitel esetén!
Tel/Fax: 37/542-555
Tel/Fax: 28/504-110
Tel/Fax: 57/515-510

Üzemanyag fogyasztás: 5,1-9,3 Liter/100 km CO2: 148-170 g/km

5000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátai u. 45.

Gumiszereíes 52“-ig

...!■* ■ '

Golden Glob Trans Kft.
Aszód Falujárók útja 44

Tel.t 20 44-99-574 
20 92-40-400

Munkaerő-felvétel: nemzetközi gépkocsivezetőt 
C, E kategóriával felveszünk. Lehet nyugdíjas is
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A Petőfi Múzeum hírei
z

Állandó és időszaki kiállítás, kutatószolgálatok

ka nélkül nem tudott meglenni. 
Amíg a betegsége teljesen le 
nem gyűrte, a Vörpiben vállalt 
eladói állást. Később már nem

Új szerzeményünk:
Németh Lajos aszódi fény
képész hagyatékát a család a 
Petőfi Múzeumnak adomá
nyozta.

Németh Lajos (1937-2003.)

Június 26-án múlt három 
éve, hogy Németh Lajos átadta 
lelkét a Mindenhatónak. Az év
forduló kapcsán özvegye és fia 
úgy döntött, hogy a hagyaték 
(egykori munkaeszközök: fény
képezőgépek, az előhíváshoz és 
a képek elkészítéséhez használt 
tárgyak illetve a szakkönyvek és 
hivatalos okmányok) a Petőfi 
Múzeum őrizze meg. így a ha
gyaték egyben marad, s méltó
képpen hagyományozódik az 
utókorra.

Németh Lajos 1937-ben szü
letett Makón. Vegyésztechni
kusi érettségit a hatvani Vegy
ipari Szakközépiskolában szer
zett, ahonnan az Ipari Műszer
gyárba került a technológiára. 
Munkába állását követően rö
videsen megismerkedett a fény
képezéssel, ami azonnal élete 
egyik fő szenvedélyévé vált. 
Mindenhová fényképezőgéppel 
járt, a gép mindig a nyakában 
lógott, tanulta és egyben mű
velte is a szakmát.

1960-ban feleségül vette 
Zupkó Erzsébetet, aki motorte
kercselő csoportvezetőként dol
gozott az IMI-ben. 1965-ben 
megszületett fiúit, Attila. Né
meth Lajost közben kiemelték, s 
bizalmi állásba, a hadianyagot 
gyártó üzembe helyezték, mint 
haditechnikust. Ez abban az idő

ben komoly elismerésnek szá
mított, hiszen az ilyen típusú tit
kos egységben kizárólag a kivá
ló és megbízható szakembereket 
alkalmazták.

Miután a feleségét leszázalé
kolták, Németh Lajos letette a 
fényképész szakvizsgát, kivál
totta a másodállást s igyekezett 
kiegészíteni a lecsökkent családi 
keresetet. A középkorú aszó
diak is emlékezhetnek a Hatvani 
út elején álló házban működő 
fényképészüzletre, ahol „Lajos 
bá”, ahogy akkor ismertem, a 
műszergyári műszak után rendre 
estig, sokszor éjszakánként is 
dolgozott. Végigfotózta Aszódot 
és a Galga völgyét, készítette a 
személyi igazolványokba a ké
peket, az érettségi tablóképeket, 
az esküvői, ünnepi családi ké
peket. Ebben az időszakban 
kezdődött a Petőfi Múzeum és 
Németh Lajos hosszú éveken 
keresztül tartó jó munkakapcso
lata. Édesapám, Asztalos István 
kérésére százával készítette
Lajos bá’ a reprodukciókat, fo
tózta a helyi eseményeket, épü
leteket, embereket. Munkássá
gának köszönhetően nem múlt el 
nyomtalanul az az idő sem.

Ahadiüzemből Németh Laj os 
az IMI nyomdájába került. Uni
verzális emberként ismerték, 
nem volt kérdés, a megüresedett 
vezetői munkakörbe ő került. 
Helytörténeti szempontból is 
fontos tudnunk, hogy Aszódon 
1908. és 1944. között Vas József 
Petőfi Nyomdájában adták ki az 
Aszódi Hírlapot és a Galgavölgy 
című lapot, e sajtótermékek 
rendszeresen jelentek meg váro
sunkban. A sajtót Aszódon 1989- 
ben Asztalos István, a múzeum 
és Dinnyés László, a művelődési 
ház akkori igazgatói indították 
újra, Aszódi Tükör címen. Az 
induló újság első néhány számát 
az IMI nyomdájában készítet
tük. Az újság szerkesztőjeként 
együtt dolgoztam Németh Lajos 
nyomdavezetővel és tördelő kol
léganőjével, a Petőfi Múzeum 
későbbi munkatársával, Gyürky 
Imréné, Marika nénivel. (Saj

nos, már Ö sincs közöttünk). Az 
Aszódi Tükör „hőskora” az ő 
nevükhöz fűződik, nekik is nagy 
szerepük van abban, hogy a lap 
immár a XVIII. évfolyamát éli 
meg.

A rendszerváltással együtt 
járó gazdasági kényszerpályák, 
esélyek és csapdák, egyéni és 
társadalmi érdekek által szag
gatott „szociális hálóból”, mint 
annyi más „túlfejlesztett” nagy
üzem, az IMI is lassan kipoty- 
tyant. Elsők közt a nyomda talált 
gazdára. Németh Lajos ekkor, 
három és fél évtizedes műszer
gyári szolgálat után, különböző 
pesti nyomdákban dolgozott, 
míg végül megállapodott a Ma
gyar Rádió nyomdájában, ahol 
majdnem hat évig volt. A világ a 
fényképezésben is megválto
zott, amit Lajos bá már nem tu
dott anyagilag követni. Az új 
technikák és technológiák meg
adásra kényszeríttették, föladta 
másodállását, nem vállalkozott 
tovább. De dolgozott, mert mun-

Régészeti feltárás a Petőfi Múzeum 
vezetésével

2005. novembere és 2006. 
júliusa között a MÓL a Ti- 
szaújváros és Százhalombatta 
közötti távvezetékének közötti 
bővítése előtt megelőző régé
szeti feltárások folynak a ve
zeték nyomvonalába eső lelő
helyeken Kulcsár Valériának, 
az aszódi múzeum régészének 
vezetésével. A Pest megyei 
szakasz hetvenöt kilométer 
hosszú, és négy múzeum gyűj
tőterületére esik. Az ásatások 
nagy része már lezajlott. A le
letek közül kiemelendő a Szi- 
getcsépen talált késő bronzkori 

Tisztelettel hívjuk 2006. augusztus 20-án 
11 órára a Művelődés Háza udvarán 
tartandó ökumenikus istentiszteletre 
és az azt követő városi ünnepségre.

járt be dolgozni, csak rejtvényt 
fejtett, egyre csöndesebbé vált, s 
egyre többet szenvedett.

Fia, Attila a fotózást nem, de 
az édesapa eredeti szakmáját to
vább viszi. O a Műszaki Egye
temen vegyészmérnöki diplo
mát szerzett, majd doktorált, mi
közben a soproni Erdészeti 
Főiskolán tanított. Jelenleg a 
nyergesújfalui Zoltek Rt. fej
lesztő mérnökeként dolgozik. 
Ha kapna munkát a közelben, 
szívesen hazaköltözne Aszódra, 
hiszen - édesapjához és édes
anyjához hasonlóan - nagyon 
szereti szülővárosát.

Németh Lajos emlékét, ha
gyatékát, munkásságának né
hány jeles példányát tisztelettel 
megőrizzük. Jövőre, 2007. 
elején a Petőfi Múzeum-ban 
rendezendő tárlaton, ahol az 
elmúlt néhány esztendőben a 
múzeumnak adományozott tár
gyak együtteseit fogjuk bemu
tatni, megtekintheti az érdeklő
dő közönség.

Asztalos Tamás

umasíros te-metö és a Dány- 
Szentkirály határában feltárt 
szkíta, szarmata és Árpád-kori 
településrészlet. Jelenleg Túra 
határában folynak kutatások. 
Itt több helyen is Árpád-kori 
falura utaló nyomok kerültek 
elő. Az aszódi Petőfi Múze
umban a leletek tisztítása, res
taurálása Bakonyi Viktóriá
nak, az intézmény restauráto
rának vezetésével már folya
matban van, nyilvántartásba 
vételükre az év második fe
lében kerül sor.

A.T.
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Egy kis nyelvelés 
z

Arzuhé
Jövet-menet sokfelé akad 

meg a szemünk ezen a szón: pla
kátokon tülekedik, igyekszik 
levenni a lábunkról minket a 
hozzá kapcsolódó reklámszö
veg. Ezer és ezer próbálkozás
nak vagyunk kitéve. Vagy így, 
vagy úgy akarnak meggyőzni 
minket a gyártók, forgalmazók 
és elárusítóhelyek, hogy ezt 
vagy azt a terméket vegyük 
meg, s ne mást. Valljuk be, a 
kísértésnek időnként nehéz is 
ellenállni, de mégiscsak meg 
kell próbálni.

Jómagam úgy vagyok a rek
lámokkal, hogy inkább taszí
tanak, inkább távol tartanak a 
vásárlástól. Csak ritkán fordul 
elő, hogy egyik vagy másik rek
lámozott terméket célzottan ke
resem. Areklám hatására inkább 
érdektelenné válik számomra a 
tennék, mert tudom, hogy az el
adni vágyás erőszakossága hú- 
zódikmegmögötte.

Az árzuhé szó azonban füg
getlenül attól, hogy éppen nem 
akarok gépkocsit venni, vala
hogy mégis megnyerte a tetszé
semet. Gyerekkorom egy-egy 
nagy eső utáni megállapítása 
cseng vissza a fülemben: jó kis 
zuhé volt. Esetleg így: zuhi.

A folytatásban érthető ma
gyar nyelven arról tájékoz
tatnak, hogy ha az éppen rek
lámozott gépkocsit vásárolom 
meg, akkor ennyi és ennyi ked
vezményt (árkedvezményt) ka
pok. S függetlenül attól, hogy ez 
a reklám is éppen vásárlásra 
bíztat, tetszik, mert nem akar a 
reklám kedvéért erőszakot tenni 
anyanyelvűnkön, nem akar a 
már-már hülyeségbe forduló 
szóvirágokkal levenni a lábam
ról, csupán a helyes nyelvi for
dulatokat alkalmazza.

Bevallom, nehezen tudok mit 
kezdeni az árelőny szóval, amit 
oly gyakran alkalmaznak a rek
lámokban. Képzési módja nem 
kifogásolható, de a mindennapi 
nyelvhasználatban mégsem ho
nosodott meg igazán. Talán 
azért, mert óhatatlanul is felötlik 

bennünk a szó lehetséges páija, 
az árhátrány, amit viszont nem 
használunk. Pedig használhat
nánk, ha a nyelvet használók 
olyan életszerűnek éreznék a 
szópárt, mint például a lépés
előny ~ lépéshátrány szavak ese
tében. Viszont a nyelvi újítások
nak éppen az az egyik jellemző 
sajátossága, hogy a nyelvhasz
nálat, az úzus dönti el, hogy me
lyik szót fogadja be a nyelv, és 
melyiket nem.

Nem hibáztatom a kereske-

Szól a rádió... az interneten
Aszódi szerzők müvei is meghallgathatók

Csak egy szó, csak egy kat
tintás, és máris ömlik az infor
máció. A világhálót egyszerre 
lehet szidni és dicsérni a tartal
máért. Egy biztos: szükség van 
a kereső egyén kíváncsisá
gára, céltudatosságára és per
sze adott esetben az önural
mára, önkontrolljára is ahhoz, 
hogy a számára tényleg hasz
nos és értékes tartalom birto
kába jusson, ne pedig elvesz- 
szen a rengetegben.

Hogyan találták meg ebben 
a kavalkádban a helyüket a 
klasszikus műfajok? Milyen 
lehetőségek tárulnak elénk 
például az irodalom terén? 
Jutnak e publikálási lehető
séghez a kortárs szerzők?

Dr. Rácz J. Zoltán, a Nyitott 
Kapu Alapítvány vezetője a 
minap örömmel beszélt arról 
nekem, hogy sok új lehetőség 
rejlik azok számára, akik 
másutt nem vagy csak nehezen 
jutnak megjelenéshez. Példa
ként a saját esetét említette.

- A feleségem mintegy két 
évvel ezelőtt a neten szörfölve 
talált rá az Irodalmi Rádióra. 
Itt figyeltünk föl azokra a pá
lyázatokra, amelyekre immá
ron számos verset, novellát 
küldtem be. Természetesen 
ezek írott anyagként jutnak a 
szerkesztőségbe, és elsősorban 

delmet, hiszen a megtermelt árut 
valahogyan el kell adni. Kifo
gásolnivalót akkor találok a 
reklámokban, ha valótlant állíta
nak az adott termékkel kapcso
latban, mert akkor megtévesz
tik a vásárlót. Ugyanakkor a mi 
dolgunk, hogy a kísértésnek el
lenálljunk, mint egykor Krisztus 
a sátán próbálkozásával szem
ben. Talán a reklám a mai kor 
sátánjának megjelenési formája, 
talán így tesz minket próbára a 
Teremtő. S talán naponta vizs
gázunk, hogy ellen tudunk-e áll
ni a kísértésnek.

Magam csak a nyelvi olda
láról ízlelgetem az egészet, s újra 
csak oda jutok vissza, hogy tét

olvasni lehet őket a honlapon. 
A legjobbakból azonban válo
gatást készítenek, amit hang
zóanyagként CD-re is föl
vesznek, amit aztán meg
küldenek a szerzőknek. Szá
momra kellemes meglepetés 
volt, hogy néhány hónap múl
va azzal kerestek meg, sze
retnék-e netkötetet. Igent 
mondtam rá, hiszen kiderült, 
az efféle megjelenésnek a költ
sége jóval alacsonyabb- egy
szeri alkalommal kellett 10 
ezer forintot fizetni mintha 
hagyományos úton próbálnám 
a műveimet megjelentetni. A 
netkötetre számos versem, no
vellám és egy a közelmúltban 
írt egyfelvonásos rövid dara
bom került. A kötet már a Szé
chenyi könyvtár honlapján is 
fellelhető. Pályázatok tovább
ra is jelennek meg, így remé
lem, folyamatos marad a 
publikálási lehetőség.

Az Irodalmi Rádió által ké
szített Irodalmi Órát több ki
sebb rádió is átveszi, ám a mű
veket legegyszerűbben a szá
mítógépen lehet meg-hall- 
gatni. A rádió honlapján - 
www.irodalmiradio.hu - 
ugyanis elég ráklikkelni a Heti 
műsor elnevezésű menü
pontra, és máris felhangzik az 
éppen aktuális tematikának 

szik a reklám a nyelvi megfor
málás miatt. Mert nem olyan bu
gyuta dolgokkal ostromol, hogy 
a termék megvásárlása esetén 30 
% árelőnyben lesz részem. Ezzel 
sem nyelvileg, sem matemati
kailag nem tudok mit kezdeni. A 
nyelvi kifogást már elmond
tam. Matematikailag pedig azért 
értelmezhetetlen számomra az 
egész, mert ha kedvezményt ka
pok, akkor értelmetlen a negatív 
előjel. Teljesen felesleges. A 
kedvezmény (esetleg árkedvez
mény) szó lélektani hatása pozi
tív, s ha vásárlás esetén jól járok, 
értelmetlen a negatív hangulatot 
sugalló előjel alkalmazása.

-G-l

megfelelő összeállítás. A hon
lapon a szerzők rövid életrajzát 
is elovashatjuk. Örömmel lát
tuk, hogy Rácz J. Zoltánén kí
vül más aszódi szerzők müvei 
is megtalálhatók, így Zsóka 
Marianné, Oszné Pusztai Éváé 
és a lapunkban korábban rend
szeresen publikáló Koczeth 
Lászlóé.

R. Z.

Hívogató
Ülj közelebb kedvesem! 
Gyere álmodni velem! 
Egy egész hosszú életen 
a miénk a végtelen.

Lent a föld és fenn az ég, 
Álmainknak épp elég. 
Minden ember menedék, 
Hogyha nem az, vereség.

Égni, égni, égni kell, 
Együtt égni égi jel. 
Nézd, a csillag oly közel! 
De csak együtt érjük el.

Lent a föld és fenn az ég. 
Mondd, álmodni tudsz-e még?

Gyermekeimnek
Kis életed nyíló horizontján 
Nézz körül a csillagok alatt! 
Verhet a zápor, téphet az 
orkán,
Embernek lenni a legszebb 
feladat.

Dr. Rácz J. Zoltán

http://www.irodalmiradio.hu
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Járáson túl, kistérség közepén
Aszód immáron közel há

romszáz éve egy mikrotáj (mai 
divatos meghatározással: kis
térség), a Galga mente középső 
részének a központja. Miért is?
- Mert már a középkorban (sőt 
az őskorban is!) erre vezetett az 
ország közepét Kelet-Magyar- 
országgal összekötő útvonal, 
ahonnan elágaztak az utak 
észak, északnyugat és északke
let felé. A XIX. század második 
felétől hasonlóképpen alakult ki 
a térségben a vasúthálózat is. 
-Mert a XVIII. század első har
madától a környék falvai közül
- a Podmaniczky család jóvol
tából - a legtöbb kereskedő és 
iparos Aszódon telepedett le, 
amely így a vidék gazdasági 
központja lett. Ezt ismerte el 
Mária Terézia magyar királynő, 
amikor 1761-ben mezővárosi 
privilégiumban részesítette.
- Mert ezen a településen 
nemcsak elemi iskolák, hanem 
1728-tól középiskola, a XIX. 
század végétől országos beis
kolázású polgári leányiskola, 
Közép-Európában az első Ja
vító Intézet, továbbá ipari iskola 
nyitotta meg kapuját.
- Mert a városban volt Pest 
megye egyik legnagyobb és leg
jelentősebb evangélikus gyüle- 
kezete és zsidó vallási központ
ja.
- Mert az 1912-ben létrehozott 
járási közigazgatás (aszódi já
rás) központja lett.
AII. világháború utáni években
- sajnálatos módon - nem a ma
gyar gazdaság- és társadalom
fejlődés alapján, hanem a szov
jet mintát másolva változtattak 
meg mindent az országban, így 
az Aszódi Járásban, vagyis kis
térségünkben is. Több alka
lommal erőszakosan megvál
toztatták a mezőgazdaság tulaj
donviszonyait s gazdasági szer
kezetét, lényegében felszámol
ták a virágzó kisipart és kiske
reskedelmet, ami után nem volt 
szükség már az aszódi iparis
kolára. Az államosításkor be
zárták a polgári leánynevelőt. A 
nyolcosztályos általános iskola 
bevezetésével a nyolc osztályos 
gimnáziumot 4 osztályosra vál-

toztatták. Az 1950-ben létesített 
Óvónőképző kapuit az évtized 
végére szintén bezárták. Min
dennek a betetőzéseként 1965- 
ben megszüntették az aszódi 
járást. Ezzel a lépéssel együtt 
járóan mindenféle “kistérségi” 
hivatalt, intézményt Gödöllőre 
koncentráltak. Természetesen az 
élet ezekben az évtizedekben 
sem állt meg Aszódon, csak - 
majd minden területen és az 
esetek jelentős többségében - a 
mindenféle kutatást, számítást, 
hozzáértést mellőző, a természe
tes fejlődést figyelmen kívül ha
gyó központi akarat érvénye
sült. Az intézkedések 5-10-15 
éves periódusokban változtak, 
sokszor egymásnak ellenkező
en. Érdekes módon sok esetben 
a jó úton megindult változást is 
módosították, és mindenféle he
lyi javaslatot sutba dobva érvé
nyesítették az ország minden 
szegletében, így ebben a kistér
ségben is az éppen aktuális, pa
ternalista szellemű akaratot.

A pártállami rendszer bukása 
után Magyarországon is kiala
kult a nyugat-európai államok 
berendezkedésére hasonlító 
gazdasági és társadalmi rend, 
ám ez a rendszerváltozásnak 
emlegetett változás számos to

vábbi gazdasági és társadalmi 
problémát gerjesztett. Ennek 
“begyűrűzése” Aszódon és kis
térségünkben is sok változást - 
közte sok eredményt sok 
meggondolatlan intézkedést, 
egyfajta igazságtalan végkifej
letet eredményezett. Történelmi 
távlatokban tekintve mindez ve
lejárója az ilyen nagyszabású, 
korszakos változásoknak, bár a 
veszteseknek, a kárvallottaknak 
ez a tény nem sok vigaszt jelent, 
és várhatóan a jövőben is még 
nagyon sok gondot okoz.

Az egyén életét jelentősen 
meghatározza az a mikrokör
nyezet, amiben mindennapjait 
éli. Az Aszódon élők sem vonat
koztathatják el mindennapjaikat 
az országos változásoktól, 
ugyanakkor nagyon fontos, 
hogy a szűkebb pátria, a lakó
hely, a környező kistérség mi
lyen minőségű, mennyiben biz
tosítja a komák megfelelő gaz
dasági (munkahelyi és kereseti, 
az egyéni kibontakozási, vállal
kozási, más szóval a megélhe
tési, esetleg a vagyonosodási (?!) 
lehetőségeket) és társadalmi 
(oktatási, egészségügyi, köz
igazgatási, vallási, környezeti 
stb.) körülményeket. Ezeknek a 
viszonyoknak a kialakításában 
jelentős szerepet játszhatnak az 
itt élők.

A legfontosabb és hosszabb 

távra meghatározó körülmény, 
hogy a jövőben milyen vezetők, 
milyen vezető testületek irányít
ják a községeket, a kistérségi 
központ szerepét játszó várost, 
városokat. Ennek a feladatnak a 
figyelmen kívül hagyása, idegen 
szóval elbagatellizálása súlyos 
károkat okozhat mind a telepü
lések, mind pedig a kistérség 
jövőbeni életében. Ezért minden 
választópolgárnak nemcsak ér
deke, hanem roppant nagy a fe
lelőssége, hogy elmenjen az ön
kormányzati választásra és lead
ja a szavazatát. Ám ez csupán a 
minimum! Ez a legkevesebb, 
amit köteles megtenni. Felelős 
abban is, hogy kit, kiket választ 
meg.

Ajobb tájékozódás érdekében 
nem árt egy kis visszapillantást 
tenni. A pártállami időben első
sorban az országot vezető párt
hoz való elkötelezett hűsége ha
tározta meg a települések ve
zetőinek kijelölését, formális 
megválasztását. Közülük sokan 
“beletanultak” a szakmába, a 
közigazgatásba, amit különféle 
(mindenekelőtt pártiskolai, de 
közigazgatási/jogi) továbbkép
zéssel fokoztak, teljesítettek ki. 
Szerencsés körülmények és 
egyéni rátermettség egybeesé
sével sokan sikeres, megbecsült 
vezetői lettek egy-egy telepü-

(Folytatás a 23. oldalon)
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Járáson túl, kistérség közepén Útépítés lakossági hozzájárulással
(Folytatás a 22. oldalról) 
lésnek, ám mindvégig csak a 
központi akarat végrehajtóiként 
működhettek, vagy terveiket, 
tetteiket a központi akarat enge
délyével valósíthatták meg. Ez 
nem minden esetben esett egybe 
az adott település lakóinak érde
keivel, különösen nem az akara
tával. (Példaként említsükmeg a 
galgamácsai veszélyeshulladék
lerakót, ami ellen mind a helyi 
vezetők, mind a lakosság tilta
kozott, mégis elkészült, mivel 
“fent”—minden kérdezés nélkül 
- eldöntötték) Nyugodtan állít
hatjuk, hogy - az esetek döntő 
többségében - a helyi vezetők és 
vezető testületek a centralizált, 
a központi akarat végrehajtói 
voltak.

A pártállami rendszer utáni 
első többpárti parlament egyik 
legjelentősebb és máig érvényes 
legpozitívabb (minden hibája 
ellenére is) törvénye az önkor
mányzati törvény. Ennek alap
ján szerveződtek újjá a telepü
lések közigazgatásai, mely meg
adta a lehetőséget a képviselő
testületeknek, hogy ne a köz
ponti akaratot érvényesítsék, 
hanem a településen lakó, adó
fizető állampolgárokét. Megad
ta a lehetőséget, hogy olyan ve
zetőket (polgármester, jegyző 
stb.) válasszanak, akik nem ki
zárólagosan a központi akarat, 
adott esetben egy párt kiszolgá
lói csupán, hanem a település 
minden lakójának az érdekében 
eljárók, azokat képviselő veze
tők legyenek. Az új szellemű 
választott képviselő-testületek 
tagjai pedig ne a polgármester 
vagy éppen az őket küldő pár
tok, társadalmi szervezetek 
“fejbólintó jánosai”, hanem az 
összlakosság érdekeiért bátran, 
öntudatosan és alkotón kiálló 
képviselőkként vegyenek részt 
az önkormányzatok életében. 
Az elmúlt 16 év - mint az élet 
számos más területén -, a köz
igazgatásban, az önkormányza
tok életében is átmenetinek te
kinthető.

Ezek után szűkítsük le érté
kelésünket Aszódra és a környe
ző, tehát a kistérséghez tartozó 
településekre. Az esetek több

ségében “új” emberek kerültek 
a polgármesteri székbe, a testü
letekbe. Néhány helyen azonban 
- a választók bizalmából - 
megmaradtak tisztségükben a 
mostantól kezdve magukat 
“függetlennek” nevezett régi 
tanácselnökök, egykori tanács- 
és VB-(végrehajtó bizottsági) 
tagok. S bár az idők folyamán (a 
kormányváltozásokhoz igazo
dóan) nyíltan vagy titokban 
megváltották kötődésüket az 
egykori MSZMP utódpártjához.

Mindez alapvetően nem vál
toztatta meg azt a tényt, hogy 
1990-től a település vezetője 
nemcsak egy pártnak, hanem az 
egész településnek és lakóinak 
az érdekeit képviseli. Mindezek 
a változások és az élet folyamata 
természetesen nem mindenhol a 
demokrácia írott és íratlan tör
vényei szerint valósultak meg. 
Egy autokratának nevelt és az 
autokráciát kiszolgáló vezető 
nem lesz máról holnapra de
mokrata, mindennapi cseleke
deteiben, vezetői módszereiben 
sokszor előbukkannak a régi 
beidegződések. Nyilvánvalóan 
nemcsak a polgármestereknél, a 
képviselőknél, hanem az ön
kormányzati hivatalok dolgozó
inál is nyomon követhető a 
„múlt”. A közszolgálatot a 
mindenkori hatalom irányítja. 
Ha diktatúra van, akkor a köz
szolgálat is olyan lesz, ha de
mokrácia, akkor a helyi vezetés 
és irányítás a nép véleményét is 
meghallgató, figyelembe vevő 
és az állampolgárokat szolgáló 
testületté alakul. Az is nyilván
való, hogy ez nem történik meg 
néhány év alatt, ehhez hosszabb 
idő kell. Ám a legfontosabb, 
hogy az élet minden területén 
erre kell törekedni. Ha ez a jó 
szándékú törekvés hiányzik a 
vezetőkből, akkor a közösség 
helyzete reménytelenné válik, 
legyen az ország, régió, kistér
ség, város vagy falu.
(folytatjuk)

dr. Asztalos István

Köztudott, hogy utat építeni draga dolog, raadasul a 
költségek folyamatosan nőnek. Elég csak arra gondolni, hogy 
az aszfalt készítéséhez kőolajszármazékokat használnak fel, és 
az utóbbi időszakban jelentősen nőtt ezen energiahordozó 
világpiaci ára. A közelmúltban jogszabályi változás is növelte az 
árakat, mivel utat már csak úgy szabad építeni, ha előtte a 
csapadékvíz-elvezetést megoldják.

Aszódon az utóbbi eszten
dőkben - örvendetes módon - 
jelentősen nőtt az aszfaltozott 
utak száma. A komfortérzetet je
lentősen növelő beruházást a 
gázvagyon eladásából befolyt 
összegből fedezte a város. Igaz, 
kompromisszumot is kellett 
kötni, mivel ez a pénz nem lett 
volna elég minden betervezett 
aszfaltozáshoz. Ezért döntött 
úgy az önkormányzat, hogy ahol 

Viakolor burkolat a volt Fesztivál téren. Van, akit irritál
várhatóan nem lesz túlsá
gosan nagy leterhelésű az út, ott 
úgynevezett könnyített út
szerkezetet készíttet.

Útépítésekre a következő 
néhány hónapban is sor kerül. 
A következő ütemet a Feszti
vál téri telekeladások generál
ják. Ezen telkek esetében az 
önkormányzat úgy határozta 
meg a vételárat, hogy belekal
kulálta az aszfaltozott utak 
megépítésének költségét is, 
így mindenképpen meg kell 
építenie ezeket. A Fesztivál tér 
mögötti telkek esetében nem 
így történt. Itt az önkormány
zatnak „csupán” az ingatlanok 
megközelíthetőségét kellene 
biztosítania. A tél folyamán ez 
valószínűleg nem sikerülhetett 
maradéktalanul, mert több ut
ca - Szentkereszt, Osváth Ge
deon, Tél — lakói is összefog
tak, és levélben kezdemé
nyezték, hogy legalább a jár
ható útalapot készíttesse el a 

város, amiért hajlandóak anya
gi áldozatot is hozni. Szándé
kuk egybecseng azzal a május 
elsején életbe lépett törvényi 
változással, amely kimondja, 
hogy ha a kiszolgáló utat, illet
ve a közmüveket az önkor
mányzat megépítette, azok 
költségét részben, de legfel
jebb a költségek 90 %-áig az 
érintett ingatlanok tulajdono
saira háríthatja. A legutóbbi 

testületi ülésen elhangzott, a 
város várhatóan kevesebb szá
zalékú önrészben gondol
kodik.
A lakossági hozzájárulással 
történő utak építésének első 
lépcsőjeként felmérik, az érin
tett családok hány százaléka 
bizonyul partnernek ebben. 
Amennyiben túlnyomó több
ségük írásbeli egyetértő nyilat
kozatot ad, az önkormányzat a 
járható útalap megépítése után 
rendeletben állapítja meg a 
hozzájárulás — várhatóan 50 
%-os—mértékét.
Az utak építése némi feszült

séget is okoz a városban, még
pedig azok között, akik több 
évtizede élnek olyan utcában, 
amelyik aszfaltozása egyik 
építési ütembe se fért be eddig. 
Ok azt nem értik, miért számí
tanak — megfogalmazásuk sze
rint - másodrendű polgárok
nak.

R. Z.
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Tábori tapasztalatok
Segítőkészségből jeles Mint a kovász

Őszintén hiszem, hogy min
den borúlátó megállapítás el
lenére még van az emberekben 
önzetlen segítökészség. Nem
csak a tőlünk távol eső emberi 
tragédiák kárvallottjai iránt, de 
szükebb pátriánkban is. Méltán 
bizonyítja ezt annak a húsz hát
rányos helyzetű fiatalnak az 
egyhetes táboroztatása, akik az 
Aszódi Gondozási Központ 
által szervezett programban vet
tek részt.

Talán nem mondok új at azzal, 
hogy az említett intézmény is 
anyagi gondokkal küzd. Azon
ban a munkatársak tenni aka
rása, elhivatottsága minden 
akadályt legyőzött ezeknek a 
fiataloknak az érdekében. Már a 
tervezés időszakában bíztató 
válaszokat kaptak az aszódi kis
térség polgármesteri hivata
laitól, üzleteitől, vállalkozóitól, 
hogy természetben is, anyagi
akban is hozzájárulnak a költ
ségekhez.

Június harmadik hetében 
6-14 éves korú, izgatott fiatalok 
gyülekeztek Iklad község mű
velődési házában Dr. Braun Pál 
jegyző köszöntő szavai után 
elkezdődhetett az a tartalmas 
egyhetes táborozás, mely csak 
igen ritkán adatik meg az aszódi, 
ikladi, domonyi, kartali és vér
ségi hátrányos helyzetű, iskolás 
korú fiataloknak. A különböző 
községek nevezetességeinek és 
tájházainak meglátogatása rá
világított kistérségünk tájbeli 
gazdagságára, valamint az ott 
élő emberek mindennapi tevé
kenységére, életére.

Természetesen nemcsak 
ilyen programok szerepeltek a 
táborozás ideje alatt, jutott idő 
az életkori sajátosságuknak 
megfelelő közösségi játékokra, 
önismereti beszélgetésekre is. A 
játékban, sétákban megfáradt 
nebulók igencsak változatos és 
bőséges ételféleségekkel lakhat
tak jól. Köszönhetően a jólelkű 
adományozóknak. Nemcsak az 
emberek, de a természet is 
hozzájárult a kiváló időjárással 
ahhoz, hogy a táborzárás igen jó 

hangulatban záruljon. A befe
jező gondolatok után néhány tá- 
borozót faggattam a héten 
szerzett élményeikről. A prog
ramok gazdagsága, és változa
tossága igencsak próbára tette az 
emlékezőtehetségüket. így nem 
csoda, ha az olvasók számára is 
“értékelhető” választ csak 
Schandi Barbarától, Lakatos 
Rolandtól, valamint Oláh 
Mátétól kaptam. Ők kíváncsi 
kérdéseimre válaszolva elmond
ták, hogy a tartalmas programok 
mellett igaz barátságokat kötöt
tek, valamint olyan ételeket is 
ehettek, amelyeket eddig csak a 
tévében láttak. A különböző 
községekből érkező tanár nénik 
- a gondozási központ munka
társai - valamint a vendéglátók 
olyan szeretettel vették őket kö
rül, amilyennel csak igen ritkán 
találkoztak eddig a környeze
tükben. Megértették, hogy be
fejeződött a táborozás, de meg
fogalmazták: még sokáig jó. 
volna így együtt lenni!

A Gondozási Központ veze
tősége az anyagi ellenszolgál
tatásért cserébe csak egy egy
szerű emléklappal tudta meg
köszönni a támogatók segítsé
gét. Joggal vélem: az emléklap 
feketén írott szavai aranybetűk
kel maradnak meg az adomá
nyozók szívében. Most is, és 
remélhetőleg ajövőben is.

AKI

Együtt a városért - közös jövőnkért

Szebb — jobb — mozgalmasabb várost! 
Ami eddig csak ígéret volt, az valósággá válik.

Csak Önökért és a Városért!
Tisztelt Aszódiak! Hölgyeim és Uraim!

Támogassák független polgármesteri 
megválasztásomat!

A megvalósítandó feladatokat részletesen 
olvashatják az ASZÓD-ÉRT havilapban, 
és a www.aszodifesztival.hu honlapon

Tisztelettel és köszönettel: Sztán István

(fizetett politikai hirdetés)

Aszód fejlődő kisváros. A fő
városhoz való közelsége és a jó 
közlekedési lehetőségek miatt 
sok fiatal telepedett le itt az el
múlt években. Sok család azon
ban nélkülözi a nagymamák, 
nagypapák közelségét. A tavaszi 
ökumenikus női imanap szer
vezése közben fogalmazódott 
meg a gondolat, hogy ajeremiási 
ige: „Fáradozzatok annak a vá
rosnak békességén, ahová fog
ságba vittelek benneteket, és 
imádkozzatok érte az Úrhoz, 

mert annak békességétől függ a 
ti békességetek is!” (Jeremiás 
29:7) alapján gyakorlati segít
séget szeretnénk nyújtani alsó
tagozatos diákok szüleinek a 
nyári napközbeni felügyelet 
megoldásában. Július 3-tól 7-ig 

harminc gyermek volt a gondja
inkra bízva, akiknek a napi 
áhítaton és tornán túl sokszínű és 
kreatív foglalkozásban volt 
módja részt venni (táncház, pó
lófestés, gyöngyfűzés, monda
feldolgozás, akadályverseny, ki
rándulás, bábkészítés és bábo
zás, kavicsfestés...). A je
lentkezésnek nem volt feltétele a 
keresztény családi háttér, tíz 
férőhelyet a helyi Gyermekjóléti 
Szolgálatnak ajánlottunk fel, 
akik hátrányos helyzetű gyere

keket delegáltak a programba. 
Kiemelten fontosnak tartjuk 
azonban, hogy ez a hét a keresz
tény értékrend és szemlélet je
gyében telt. Kapaszkodót és út
mutatást kívántunk nyújtani a 
résztvevő gyerekeknek, hogy
meijék vállalni az „árral szem
ben úszás” kihívását. Akinek 
vannak ilyen korú gyermekei, 
maga is tapasztalhatja, mennyire 
nehéz ma kiskamasznak lenni. 
Veszély, fegyelem, szomorúság, 
áldozat, barátság. Mit jelentenek 
e fogalmak a gyakorlatban ma 
2006-ban.

A program kortárs és felnőtt 
önkéntesek munkájára épült. A 
négy gyülekezetből (evangé
likus, katolikus, református és 
baptista) 26-an jelentkeztek. 
Hozzájuk csatlakozott további 
négy, jelenleg még gyülekezet
hez nem tartozó jószándékú 
aszódi polgártárs, valamint a 

(Folytatás a 25.oldalon)

http://www.aszodifesztival.hu
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ajánlata!
Mireille Guiliano:
A francia nők nem híznak

Az én Jeruzsálemem

Az idei labdarúgó világbaj
nokság közvetítései során az 
operatőrök kedvelt foglala
tossága volt, hogy - vágókép 
gyanánt - a nézőtéren ülő csi
nos nők között “szemezgesse
nek”. Ennek köszönhetően két 
dolgot biztosan megtudtunk. 
Az egyik, hogy a sportág ra
jongói közül egyre több kerül 
ki a gyengébbik nemből (vagy 
csak nem akar otthon gubbasz
tani addig, amíg a párja tor- 
kaszakadtából üvölt a mérkő
zésen...). A másik, hogy van
nak nációk, amelynek hölgy
tagjai szemet gyönyörködte- 
tően szépek. Elég csak a bra
zilokra, a portugálokra, az ola
szokra gondolni. (Sajnos a ma
gyar hölgyek futballcsapatunk 
jóvoltából ezúttal sem bizo
nyíthattak...). De legendásan 
esztétikus benyomást keltenek 
a francia hölgyek is, akik 
amellett, hogy szép arcúak, 
általában filigrán termetűek. 
Ráadásul ezt állítólag koránt

Tábori tapasztalatok
Mint a kovász

(Folytatás a 24.oldalröl)

Gyermekjóléti Szolgálat két 
munkatársa. Továbbá biztos hát
tért nyújtottak a közétkeztetés 
munkatársai és a Művelődési 
Ház gondnokai, a Micsutka 
házaspár. Kedvességüket ezúton 
is köszönjük!

A lelkesedés, mint a kovász, 
beindult. A mindennapi „Áldás, 
békesség” mellé jutott bőven 
málnás édesség, meggyes le
pény, linzerkoszorú is. Hiszem 
és mint a program koordinátora 
tapasztaltam is, hogy a hétköz
napok döntési helyzeteiben, a 
konkrétan megfogalmazott 
szükséghelyzetekben nem a pre
desztinációról vallott nézeteink, 
hanem Isten Lelkének vezetése 
szerint döntünk. Nagy öröm szá
momra, hogy felfedezhettem 
milyen sok elkötelezett, gyakor

sem önsanyargató életmóddal 
érik el. Genetikailag volnának 
ilyen szerencsések? A könyv 
szerzője szerint szó sincs erről, 
csupán úgy élik az életet, hogy 
minden tevékenységben az 
örömüket leljék. Az étkezés
ben is. De nem a mennyiség
ben, hanem az ízekben lelik 
meg az öröm forrását.

A könyv szerzője 18 évesen 
Amerikába került ösztöndíjas 
egyetemistaként. Az ott töltött 
egy év alatt nemcsak az angol
tudása gyarapodott, hanem 
testének tömege is. Pontosan 
12 kilóval. 160 centiméter ese
tében ez bizony felér egy tra
gédiával. Az édesapja nem is 
kertelt, amikor meglátta a re
pülőtéren: “Úgy nézel ki, mint 
egy krumpliszsák.” Kétségkí
vül nem a legdiplomatikusabb 
megfogalmazás volt, viszont 
tettre sarkallta a szerzőt. Sze
rencséjére találkozott dr. Cso
dával. Hogy milyen tanácsokat 
kapott? Erről szól a könyv. -R- 

lati keresztény él városunkban. 
Beszélgetéseinkben új tervek 
fogalmazódtak meg arra nézve, 
hogyan teremthetnénk fiatalja
inknak is alternatívát a pádon 
ücsörgéssel szemben. A tábor 
jövőbeni megszervezését, mint 
valós igényt, megerősítették a 
program értékelése során a gyer
mekek, szülök és segítők is. Azt 
gondolom, Isten áldása ez a lel
kesedés és szeretet, amely túl
mutat ezen az egy héten.

Végül hadd álljon itt egy 
gondolat, melyet a nyolcéves 
Lukács Melinda fogalmazott 
meg: „Arrajöttem rá, hogy Isten 
egyformán szereti a katoliku
sokat és az evangélikusokat meg 
a baptistákat, reformátusokat 
• / ” IS!

Kovácsné Blaskó Mariann

Előttem van Jeruzsálem ké- 
pe aMorija-heggyel szemközti 
dombtetőről nézve. A nap va
kítóan tükröződik a Szikla-me
cset arany kupoláján. Körülöt
te a városfalak határolta város. 
Csak a házak tetejét látni, de 
tudni, hogy a lábuknál, a falak 
között zajlik az élet. Emberek 
élnek odalent, akik számá
ra ez az Isten városa. De három 
Isten városa, ha hiszünk nekik! 
Az egyik az, aki Abrahámot ar
ra kérte, áldozza fel neki a fiát 
e helyen. A másik Istenhez 
Mohamed próféta rúgtatott fel 
a lován ugyanerről a szikláról, 
s onnan hozta magával a kinyi
latkoztatott Koránt. A harma
dik Istennek Fia is volt, aki a 
Via Dolorosán vonszolta a ke
resztjét, hogy meghaljon rajta 
a Koponya-hegyen, s harmad
napra feltámadjon. E „három 
Isten” hívei ma fegyveresen 
jámak-kelnek a város utcáin. 
Egymás negyedeit, ha lehet, 
elkerülik. Egy-egy városrészt 
időnként le kell zárni öngyil
kos merényletek miatt. A világ 
Teremtője, Gondviselője, és 
Kormányzója nézi őket, mint a 
homokozóban játszó gyereke
ket, akik egy kislapáton össze
vesznek. És látja, hogy jó. 
Ezek ők. Az ő gyermekei. Sze- 
retete beragyogja a várost. A 
pillanat időtlen, örök. Ebben a 
pillanatban a zarándok is 
megérti, miért szeretné mind
három vallás magáénak tudni a 
helyet...

Nekem van saját Jeruzsá
lemem. Ha Gödöllő felöl köze
lítek, látom a templomot a 
hegytetetőn. Másik Isten
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Tel.: 28 402-321; 20 974-3040

temploma, mint akiben én hi
szek? Nem hiszem. A házak 
között zajlanak a minden
napok. És vannak ünnepek. Az 
ünnepekben ugyanaz az időt
len, örök pillanat érhető tetten, 
mint Jeruzsálemben. E pilla
natban mindnyájan egyek va
gyunk. Megszűnnek a határok, 
amik elválasztanak minket. 
Megszűnik az idő. Csak az van 
jelen, ami örök. Ez az igazi Va
lóság. Atöbbi csakkáprázat.

Az ökumenikus napközi egy 
hete is ilyen ünnep, ilyen örök
kévaló pillanat volt számomra. 
Eszembe jut a dél-afrikai mon
dás, melyet a tavaszi közös 
imanapunkon ismertünk meg: 
„Egy gyermek felneveléséhez 
egy egész falu kell.” A „mi fa
lunk” lakói megértették ezt, és 
egy emberként tudtak fáradoz
ni azon, hogy széppé tegyenek 
egy hetet olyan gyermekek 
számára, akik dolgozó szüle
inek a nyári szünet nehezen 
megoldható fejtörőt jelent.

Ki szakíthat el bennünket 
ettől az egységtől?
„Nyomor vagy szükség? Ül
döztetés vagy éhínség, ruhát- 
lanság, életveszély vagy 
kard?... Biztos vagyok benne, 
hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelemségek, 
sem jelenvalók, sem eljöven- 
dök, sem hatalmasságok, sem 
magasság, sem mélység, sem 
egyéb teremtmény el nem 
szakíthat bennünket... ” (Róm 
8,35-39)
...és én boldog vagyok, hogy 
részese lehetek.

Lorencz Klára

A leggyorsabban juttatjuk el 
az Ön fontos információit 
aszódi, ikladi, domonyi, 

bagi, hévízgyörki 
és galgahévízi ügyfeleihez!
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Új kihívások felé...
Beszélgetés az Aszóéiról távozó Buzgón Atyával

Alig két évvel ezelőtt az Evangélikus Gimnázium által 
szervezett úton Izraelben jártam. Az egyik kirándulás során ar
ra lettem figyelmes, hogy Buzgán Atya két flakon vízzel közelít a 
buszhoz. Kiderült, hogy a vizet a Jordán folyóból merítette az
zal a szándékkal, hogy hazahozza, és a keresztelések alkalmá
val ezt a vizet használja. Nekem akkor ez a cselekedet a plé
bánosnak az Aszódhoz, aszódiakhoz fűződő szeretetét jelezte. 
Talán ezért is meglepő, hogy az Atya nemrégiben áthelyezését 
kérte városunkból.

- Sokadik helyem Aszód, és 
bizton állíthatom, hogy a leg
jobb kapcsolatban itt álltam az 
egyházközséggel, az emberek

kel. Én azonban vándormadár 
természetű vagyok. Kapom a je
leket, mint a fecskék vagy a gó
lyák, és onnan tudom hogy ne
kem menni kell. Az itt töltött tíz 
év egyébként hosszú idő nálam, 
máshonnan sokkal hamarabb 
eljöttem.
-Annak idején milyen jeleket 
kapott, miért gondolta úgy, 
hogy ide kell jönnie?
-A jelek egyénre szólóak. Meg
előzte egy helykeresés. A rend
szerváltást követően életformát 
kívántam változtatni, és szerze
tesrendhez akartam csatlakozni, 
így kerültem Gödöllőre a pre
montreiekhez, ahol négy csodá
latos, ugyanakkor nagyon tanul

Zarándokmenet Litvániából 
Jeruzsálembe

Ötezer kilométert kell leküzdenie a hit erejével annak a zarán
dokmenetnek, amely Litvániából indult, és Dél-Olaszországból 
áthajózva Izraelben, Jeruzsálemben ér véget. A menet Aszódot is 
érintette, így a keresztet és a Mária-szobrot a római katolikus 
templomig az itteni egyházközség néhány tagja vihette. A 
menet célja, hogy tajai a három vallás bölcsöhelyén mondassák 
el Jóistenhez szóló,a békevágyat hirdető imájukat.

ságos esztendőt töltöttem. Az 
egyházi szabályok szerint négy 
év után örök fogadalmat kell 
tenni, vagy pedig el kell menni a 
rendből. Én akkor úgy láttam, 
hogy nem ott a helyem, holott 
nagyon tetszett a gimnázium 
légköre. Kértem Keszthelyi 
püspök urat, hogy adjon nekem 
a közelben egy plébániát. Elő
ször Szadára szerettem volna 
menni, de a paptársaim közül 
többen Aszódot ajánlották. így 
kerültem ide. El kell mondjam, 
hogy Aszód nem könnyű tele
pülés. Nagyon összetett lakos
ságú, szemben a környékbeli fal
vak homogénebb társadalmával. 
Ilyen helyekre nyitott ember 
kell, aki mindenki irányába nyi
tott, és a tehetségének, lehetősé
gének megfelelően mindenki
nek szeretné teljesíteni a kíván
ságát. Sajnos mostanában elég 
gyakori, hogy feltételekhez pró
bálják kötni a szentség kiszol
gálását. Nálam nincsenek fel
tételek. Én úgy érzem, hogy a 
küldetésem mindenkihez szól, 
és nem állíthatok föl mércéket.
-Valószínűleg az aszódiak ép
pen ezért a nyitottságért fo
gadták Önt a szívükbe. De a 
nyitottság miatt Önnek keserű 
pirulákat is kellett nyelni...

— Harcot kívánt tőlem ez a 
helyzet, nemcsak másokkal, 
hanem önmagámmal szemben 
is. Él bennem az a törekvés, 
hogy szolidáris legyek a kollé
gáimmal, a paptársaimmal, és 
engedelmes legyek a püspök 
iránt. Csak vannak helyzetek, 
amikor ez a szolidaritás — most 
kemény szót fogok használni - 
már bűnpártolás. Ha a nagyobb 
jó azt kívánja, hogy adjam föl a 
szolidaritást, és egy olyan úton 
járjak, ami mások számára jár
hatatlan és bosszantó, akkor 
nekem magammal szemben is 
meg kell vívnom a harcot, hogy 
merjek azon az úton elindulni, 
haladni. Sokszor megtettem ezt, 
és biztos, hogy hátránnyal is járt 
- például megorroltak a kollé
gáim -, de akkor is fel kellett 
vállalnom.

- Immáron köztudott, hogy 
Ózdra megy. Mit érez, miért 
éppen oda szól a küldetése?
- Ezt valószínűleg csak tíz év 

múlva tudom megmondani, 
amikor majd onnan is tovább
megyek. A plébánia területén 
húszezer ember lakik. Négy 
templom tartozik majd hoz
zám. Az biztos, hogy a külde
tésem nehéz sorsú emberekhez 
szól majd. Ózd a kohászatáról 
volt ismert, amely napjainkra 
szinte teljesen megszűnt. Nagy a 
munkanélkülésig, a fásultság. 
De pont az ilyen embereknek 
van szükségük arra, hogy öröm
hírt vigyünk számukra. A Jóisten 
mindenkiről gondoskodik, csak 
esetleg nem pont úgy, ahogy mi 
szeretnénk. A gondoskodás hitét 
kell bennük erősítenem. Egy 
biztos, ugyanazzal a nyitottság
gal megyek, mint amit az aszó
diak tapasztaltak.
- Aszódon is maradt elég 

feladat küldetés gyanánt. Asz
talon vannak a tervek, rövi
desen indulhat az új plébánia, 
a közösségi ház építése. Nem 
érzi úgy, hogy ezt még végig 
kellene vinnie?
-Nem. Ez olyan, mint a gyü

mölcs. Ha megérik, már nem 
szabad a fán maradnia. És szá
momra Aszód ilyen. Itt már tel
jesítettem a küldetésem. Persze 
ezt valószínűleg csak én látom a 
már említett jelekből.
- Pedig az évkönyvekbe azok 
neveit jegyzik föl, akik épít
keznek, létrehoznak egy új 
épületet. Ön előkészítette a 
szóban forgó építkezést, ám 
50-100 év múlva az annalesek 
mégsem az Ön nevét említik 
majd, hanem azét, aki lebo
nyolította az építkezést.

— Én is ismertem olyan papo
kat, akik mindenáron építeni 
akartak meguknak egy emlék
művet állítani. Ha valaki egy 
templomot épít, a nevének is 
emlékművet állít. Csakhogy ez 
engem soha nem csábított. Én 
inkább élő templomokat szeret
nék építeni, olyanokat, amelyek 
még több száz év múlva is élnek. 
Aszódon 10 évig ékítettem eze
ket, és gyanítom, Ózdon is több 
ezret találok majd.
Lejegyezte: Rácz Zoltán
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www.volkswagen.hu

Shalímar II

Amit csak lehet, mindent beleadtunk
Az akciós modell főbb felszereltsége:

• Klímaberendezés automatikus 
hőfokszabályozással

• 5 ajtó
• Metálfény
• Elektromos ablakemelők, elektromosan 

állítható és fűthető külső tükrök
• ABS, ASR, 6 légzsák

• CD-s rádió 6 hangszóróval
• 16’’-os könnyűfém-felni
• Bőr váltó- és kézifékkar, bőrkormány
• Elektromechanikus szervokormány
• Rádió-távirányítású központi zár
• Multifunkciós kijelző
• Sötétített üveg (B oszloptól)

Már havi 38 680 Ft-tól, THM 6,34%*

A Golf azok számára készült, akik a dinamizmust 
kedvelik, és egyszerűen csak élvezni akarják a vezetést. BANK

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

Az ajánlat 2006. május 22-tül június30-ig. vagy visszavonásig, hasziiállauíó-besz;iiiiíi.'issal egyílli firvúnyes. A képen látható gépkocsi illusztráció. A Volkswagen Golf nunorizáltsílgiúl lüggó, kiiinliiiirtlidiingitigjuv,tósa; 5,O-O|2 l/ioo km, COj-klbocudutao; 
116-278 g/km. A részletekről érdeklődjön mtirkakereskedésiinkben. ”20% önerő. 15% maradványérték. 84 hónap futamidő, CHF alapú konstrukció.  A Porsche Bank Zrt. finanszírozási ajánlata tájékoztató jellegű, egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében 
érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Aszódi karatés sikerek
A gyerekek nyárra is kértek edzéseket

A nyertes versenyzők és két edzőjük: Fási Tibor és Hajdú Pál
Csapatbronz katában (for

magyakorlat), számos egyéni 
sikerrel társítva. Röviden így 
lehet összefoglalni az aszódi, 
wado-ryu szakághoz tartozó 
karatésoknak az országos 

gyermek és utánpótlás-baj
nokságon elért eredményeit. 
Az aszódiak azzal is büszkél
kedhetnek, hogy a 166 indu
lóból 28 versenyzőt ők nevez
tek, ezzel a legnépesebb gami- 

túra volt az övék.
Első helyezettek: Németh And
rea, Fási Vita, Hajdú Gréta, 
KosikZoltán.
Második helyezettek; Molnár 
Márton, Búzás Fanni, Csitári 
Márk, Búzás Blanka,
Harmadik helyezettek: Bori 
Richárd, Molnár András, Sin- 
kó József
Negyedik helyezés: Kalina 
Melinda
Ötödik helyezés: FásiBence 
Lány csapat bronz (katában): 
(Búzás Blanka, Hajdú Eszter, 
Hajdú Nóra)
Az aszódi karateklub az Aszód 
FC mellett a legtöbb verseny
zőt foglalkoztató egyesület, 
hiszen mintegy hatvanan űzik 
ezt a nagy önfegyelmet kívánó 
sportágat. Fási Tibor, a klub 

vezetője kiemelte a Csengey 
iskolával való jó kapcsolatot, 
azt, hogy az iskola rugalmasan 
áll hozzá minden kérésükhöz. 
Persze az sem rossz reklám, 
hogy az egyik testnevelő tanár 
mindkét fia ezt a sportágat 
választotta.

Más sportágakkal ellen
tétben a karatésoknál ezúttal 
sincs nyári szünet, mivel a 
gyerekek igényelték az edzést. 
Augusztusban edzötáborozni 
indul a csapat. Több, mint 60 
gyerek köztük 30-an Aszód
ról táborozik Tápiógyörgyén, 
ahol az edzések mellett stran
dolás is vár rájuk. Teljesíteni 
azonban ez alatt az egy hét 
alatt is kell, az utolsó napon 
ugyanis övvizsgára kerül sor.

R. Z.

FELHÍVÁS
Az Aszód FC ügyvezetése tagtoborzó közgyű
lésre hívja mindazokat, akik tenni szeretnének 
azért, hogy Aszódon - a fejlődés, a szép sikerek 
után - ne szűnjön meg a labdarúgás.
A gyűlés célja, hogy megalakuljon az új elnök
ség, ezzel biztosítva a futballklub munkájának 
folymatosságát.
Aközgyűlés időpontja: 2006. július 31.18 óra 
Helye: a volt Helyőrségi Klub

Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelés, hitelesítés, 
APEH-ügyintézés. 06 20 9281-526
Versegen parasztház eladó. Érdeklődni 17 óra után 06 20 
55-66-128
500 darab kétkampós (volt békéscsabai) bontott cserép 50 Ft/db 
áron eladó. 28 401-539.
Analóg audió-és videofelvételek digitalizálása zajszűréssel, 
kívánságra szerkesztve, menüvel ellátva. Minőségi nyers
anyag, korrekt ár. 20 974-3040.
Eladó: szép, intarziás, 10 darabos ebédlő, szekrénysor, ülőgar
nitúra két nagy fotellel, dohányzóasztal fotellel, egy csiszolt 
üvegcsillár, 4 db 2x3 méteres gépi perzsaszőnyeg.
Érdeklődni: 0670241-0061
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Rollerrel a Bécs-Budapest maratonin
Hars Dénes népszerűsítője lehet a sportágnak

Idén 17-edszer indul útjára ez 
az ötnapos verseny, amelynek 
befutója hagyományosan októ
ber 23-án van a Hősök terén. Az 
útvonal ebben az évben halad át 
először három országon Szlo
vákia belépésével. A hosszú
távfutás hazánkban legismer
tebb versenye a “Bécs-Buda
pest”, az egyéni versenyzők 
mellett ötfos csapatok is in
dulnak, a futókon túl görkor- 
csolyások és kerékpárosok is 
teljesítik a 345 kilométeres 
Bécs—Pozsony-Győr—Tata- 
Budakeszi-Budapest távot.

Magamról néhány mondat. 
Hárs Dénes vagyok, 54 éves 
aszódi lakos. Amatőr módon fii
tok, kerékpározom, legújabban 
rollerozom is. Háromszor fu
tottam le a maratoni 42 kilo
méteres távját, csapatban részt 
vettem már a Bécs-Budapest 
versenyen is. Többször indul
tam az ausztriai Veitsch-ben 
évente megrendezett hegyifu
táson is, legutóbb egyéniben 
teljesítve a 2000 méter szintkü

lönbségű, 56 kilométeres útvo
nalat. Canicrossban (kutyás 
futás) több Európa-Bajnokság 
résztvevője voltam, legjobb 
eredményem - több országos 
bajnoki cím mellett - Európa

bajnoki bronz érem. Kerék
páron a legkomolyabb teljesít
ményem az ausztriai Sámson 
Marathon 185 kilométere, ahol 
3000 méter szintkülönbséget 
kellett legyűrni. A túra vagy 
országúti rollerozás ellenben 

még oly ritka hazánkban, hogy 
ilyen versenyeredményekről 
nem számolhatok be. Néhány 
futóverseny, illetve kerékpáros 
teljesítménytúra távját már le
hajtottam ezen a módon (pél
dául a Duna menti Szuper- 
maraton Komámo-Stúrovo 52 
kilométeres szakaszát).

Aszódi kapcsolatom - azon 
kívül, hogy itt lakom -, hogy 
részt vállalok az Aszódi Tükör 
hibamentes megjelentetésében, 
a kész oldalak (egy részének) 
helyesírási és stilisztikai szem
pontból való átnézésével. Kita
lálója vagyok az ez évben elő
ször megrendezett Aszód kerék
páros teljesítménytúráknak, il
letve - ami még “a jövő zenéje” 
- a régiós hosszú távú és váltó
futásnak, továbbá a Galga Ma- 
raton futóversenynek.

írásommal azért keresem fel 
Önt, hogy őszi célom eléréséhez 
támogatását kérjem. Sajnos 
egyedül nem tudom kigazdál
kodni az ötnapos verseny során 
felmerülő kiadásokat (nevezési 

díj, szállás, kísérőautó ), ezért 
lenne szükségem támogatókra, 
szponzorokra.

Ezt a versenyt a média 
fokozott figyelemmel kíséri, a 
rollerral való versenyzés pedig 
olyan új színfolt lesz, ami (fel
tehetően) sok riportert érdekelni 
fog. Tervem szerint egy piros 
mezben rollerozom majd, ezen a 
támogatók lógói jól fognak mu
tatni. Ha sikerül megfelelő 
mennyiségben aszódi támogatót 
találni, és a mintegy 130.000 fo
rint innen összejön, akkor a há
tamon - és a kísérőautón - a vá
ros címerét és ASZÓD feliratot 
is elhelyeznék.

Kérem segítségét a verse
nyen való részvételben. Nem 
akarok tolakodó lenni, ezért 
javasolom, hogy Ön vegye fel 
velem a kapcsolatot személye
sen (A szód Baross utca 2.), te
lefonon (06 20 331-2928) vagy 
e-mail útján (harsdenes@in- 
vitel.hu).

Az összeg az Aszód Városért 
Alapítványon keresztül is utal
ható a rendeltetés pontos meg
nevezésével.

Köszönöm, hogy végigol
vasta soraimat. Üdvözlettel:

Hárs Dénes

Köszönjük mindazoknak, akik férjein, Masznyík 
Márton halála miatti fájdalmunkban együtt ereinek 
velőnk.

Masznyík Mártonná
Aszói Kossuth l. utca 9J.

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik Salamon Istvánná, 
született Varga Judit temetésén részt vettek, fájdalmunkban 
Osztoztak. A gyászoló család

Pöttöm Gfaickó
Aszód Kossuth Lajos u. 3.

Nyitva: H-P: 9-17; szó: 8-12

06 30 415-0368
Babakelengye, 

kisgyermekdivat, 
játékok.

Augusztus 10-től márkás olasz minőségi 
gyermekruházat és játékok!

Pöttöm
termekek
termelői

áron

Üzerjete

„Urak, akik a világ dolgát igazítjátok: adjátok vissza a he
gyeimet!

Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a vi
lágnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, me
lyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érde
kelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán: adjátok vissza 
a hegyeimet!

Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a 
világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém 
volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe 
vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az or
szágokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek ma
gamnak hegyet a Kordillerákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a 
más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szép
ségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza 
az én hegyeimet!”

(Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!)

Elnézést kérek mindazoktól, akiknek cikke anyagtorlódás 
miatt most nem tudott megjelenni.

Közlésüket a következő számban tervezem.
Rácz Zoltán felelős szerkesztő

mailto:harsdenes@in-vitel.hu
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Megszűnés előtt az Aszód FC?
Se csapat, se pénz, se felelős

(Folytatás az 1. oldalról)
Állítólag csak a kívülállókat 

lepte meg az Aszód FC rend
kívül súlyos helyzete, a tűzhöz 
közelebb állók már régóta 
sejtették, hogy idáig fajulhat a 
dolog. Ám az elnökség meg
osztottsága miatt nem sikerült 
a menet közbeni változtatás. A 
legutóbbi közgyűlésen elhang
zott tájékoztatás szerint a játé
kosok fix pénzért játszottak, 
vagyis igazából nem voltak ér
dekeltté téve, hogy jól telje
sítsenek. Az őszi rossz telje
sítményt látva az elnökség a 
tavaszi szezon előtt felére 
csökkentette a járandóságukat. 
A változtatni szándékozók ezt 
még radikálisabban kívánták 
módosítani, oly módon, hogy 
meccspénz legyen, vagyis 
csak győzelem esetén legyen 
pénzbeli juttatás. A csapat 
szponzorai közül ketten azon
ban ehhez nem járultak hozzá, 
és jelezték, ha ez így változik, 
ők kiszállnak. Mivel maradt 
minden a régiben, áprilisban 
két elnökségi tag mondott le. 
Mint köztudott, a felnőtt csapat 
végül 13. lett, igen gyatra tava-
szi teljesítménnyel, és kiesett 
az első osztályból. Ezt tapasz
talva az elnökség többi tagja is 
úgy döntött, nem folytatja to
vább, élén az elnökkel, Eltér 
Csabával.
Rendes kerékvágás szerint

Az Aszód FC ügyveze
tése várja azon játéko
sok jelentkezését, akik 
egy-két éve szögre 
akasztották a stoplist, 
de most újra előven
nék, hogy az Aszód FC 
mezében játsszanak 
annak érdekében, hogy 
ne szűnjön meg Aszó
don ez a szép sportág. 
Edzés kedden és pén
teken 18 órakor az 
Aszód FC pályáján. 

ilyenkor összeül a közgyűlés, a 
régi elnök beszámol, majd új 
választásra kerül sor. Csak
hogy manapság már elnökje
löltet sem könnyű találni. Ajú- 
lius 17-én tartott közgyűlés 
elején úgy tűnt, van vállalkozó 
a tisztségre. De aztán - ahogy 
mondani szokás - kiborult a 
bili. Kiderült, hogy az elnök 
még nem számolt el a II. ne
gyedéves számlákkal sem, 
enélkül pedig az önkormány
zat nem folyósítja a következő 
negyedéves támogatást. Az el
nökjelölt jelezte, ö csak akkor 
vállalja a feladatot, ha az el
számolás megtörténik, és ren
dezett a csapat helyzete. Az 1,9 
millió forintos adósság azon
ban őt is meglepte. Ráadásul ez 
az összeg nem is tartalmazza a 
játékosok elmaradt járandó
ságát, „csupán” azokból a téte
lekből jön össze, amelyeket az 
önkormányzati támogatásból 
kellett volna fedezni: edzők 
bérét, buszköltséget, villany
számlát stb.
Eltér Csaba állítja, az okozza 
a gondot, hogy több szponzor 
csak ígért, pénzt azonban a mai 
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napig nem adott. Szerinte 1,3 
millió forint betervezett összeg 
nem érkezett be. Neveket 
azonban nem említett. Persze 
az is kérdés, hogy ha ekkora 
adósság halmozódott fel, ak
kor az önkormányzati támo
gatás végül mire fordítódott...

A közgyűlésen - mely végül 
nem tudott elnököt választani 
- jelenlévő támogatók jelez
ték, újabb összegeket nem haj
landók a játékosok juttatására 
adni: ha adnak, azt már az új 
csapat építésére kell fordítani, 
így nem volt mit tenni, másnap 
be kellett jelenteni a labdarú
góknak, hogy nem jutnak 
pénzhez. A roppant hálátlan 
feladatot Szovics Pál, az FC 
pénztárosa vállalta magára, 
akit a bejelentést követően 
meg akartak verni, illetve el 
akartak ütni. Az egyik játékos 
odáig merészkedett, hogy fi
zetség gyanánt elvigyen egy 
garnitúra mezt.

A július 21-én tartott össze
jövetelig csupán annyi újdon
ság történt, hogy Eltér Csaba 
bejelentette, leadta a számlá
kat az önkormányzatnak, ám a 
pénzügyi iroda tíz pontból álló 
hiánypótlásra kötelezte. Kide
rült az is, hogy a játékosok 
mindegyike elvitte az igazolá
sát. A résztvevők alacsony szá

ma miatt nem lehetett elnöksé
get választani, de mivel rövi
desen le kell adni a nevezést, 
ügyvezető elnök választására 
mégiscsak sor került. A tisztet 
a július 31-ei közgyűlésig Kis 
János látja el.

Hol tart most az Aszód FC? 
Van egy szép székháza és egy 
viszonylag jó pályája. (Az ed
zőpálya a jégpályává történt 
alakításával használhatatlanná 
vált). Nincs felnőtt csapat, s 
lassan a megyei bajnok ifjúsá
gi csapatot is szétszedik. Há
rom játékost már Ikladra csá
bítottak. Van két negyedévnyi 
lehívható önkormányzati tá
mogatása - mintegy 2,5 millió 
forint -, amelyből 1,9 millió 
forintot ki kell fizetni, és el kell 
indítani az őszi szezont. 
Ahogy mondani szokták, a 
helyzet súlyos, de nem re
ménytelen. Összefogással, de 
csakis összefogással még meg 
lehet menteni az aszódi lab
darúgást. Ha viszont nem si
kerül egy csapatra való játé
kost összeszedni és nevezni, 
kimarad egy szezon, ezt köve
tően a harmadik osztályba so
rolják az Aszódot. A sok te
hetséges fiatalt, az ifjúságiak 
és a serdülők jó szereplését lát
va, ez jelentené az igazi vesz
teséget. R. Z.
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Folytatódik az Aszódi Zenei Napok Kard és kasza
2006. augusztus 11-ig az Aszódi Zenei Napok rendezvény
sorozatának keretében minden pénteken 20 órától a muzsika kap 
főszerepet Aszódon a Szabadság téren (rossz idő esetén a volt 
Tiszti Klub udvarán.) Előtte 19 órától a kistérség települései mu
tatkoznak be. A rendezvény minden műsora díjtalan. íme a hát
ralévő program:
Augusztus 4.
19 óra: a domonyi hagyomány őrzők műsora
20 óra: a Határőrség zenekaraj átszik
Augusztusit.
19 óra: Az aszódi Hagyományőrző Csoport műsora
20 óra: a Magyar Honvédség Központi Zenekarának műsora 
Ajúlius 28-ratervezettműsortechnikai okokmiatt elmarad. 
A rendezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

A15. Aszód Fesztivál programja
2006. augusztus 18.
18.30: Fenyő Miklós műsora
19 00: Zsuzsa és Boglárka műsora
19.30: DÁRIDÓ
22.40: Adagio koncert
23.30: Utcabál

2006. augusztus 19.
19.00: Sógorok

19.45: Bangó Margit műsora
20.30: Anita műsora
21.20: Fourtissimo koncert
22.10: Krisz Rudi műsora
23.00: Utcabál

2006. augusztus 20.
11.00: Szent István-napi ünnepség a Művelődés Háza 
udvarán
18.00: gyermekműsor: Puding és Palacsinta
19.00: L’amour együttes műsora
19.50: Kovács Kati műsora
20.30: a Dupla Kávé együttes műsora
21.20: Hevesi Tamás műsora
22.00: TŰZIJÁTÉK
22.20: LL Junior
23.00: Taky műsora
23.30: a Magna Cum Laude együttes koncertje 
Kirakodóvásár, vursli, étel-ital, édesség, játékok 
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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„Kétféle ember van ezen a vilá
gon, egyik karddal farag világot 
magának, a másik ekével. De a 
karddal faragott világot egy 
másik kard ledöntheti, s újjá 
faraghatja nagyon gyorsan...” 
Wass Albert Kard és kasza című 
regényéből való idézet foly
tatása a rejtvényben.

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része, zárt betű: S 12. Olasz
ország másként 13. Tova 14. 
orosz repülőgép típus 15. Férfi 
nem 16. Kén 17. Éjfélig tart 
18. Félsz! 19. Pé! 20. Dehogy! 
21. Világhírű tokaji borféle 24. 
Vissza: vízi állat 26. Morzejel 
27. A szélein lát! 29. Zorro 30.
Némán tép! 32. Svájc fővárosa 
33. ...Ono (John Lennon hit
vese) 35. Téli kedvencünk, né
mi , hiányossággal’ ’! 3 8. Madár 
féle „farok” nélkül! 40. Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrző Hivatal 42. 
Nikolett becézve 43. Szobába 
44. Tanuló vezető 45. Szénmo- 
noxid 46. Szűrő 48. Ravaszság 
51. Félig ép! 52. Ipszilon 53. 
Tízharmad! 54. Szolmizációs

hang 56. Házrész! 57. Országos 
Takarék Pénztár 59. Földet for
gat 61. Juttat 62. A hét egy nap
ja 65. Szintén 66. A megfejtés 
befejező része.

Függőleges: 1. Az egyik an
gyal 2. Attila becézve 3. Keret 
4. Rangjelző 5. Ék 6. Ak! 7. 
Nitrogén 8. Fenyőfa deszka 
ang. (DEAL) 9. Állatok lakhe
lye 10. Az idő jele a fizikában 11. 
Computer Tomography 17. Mé
ter 18. Bárány, angolul 22. Hív 
23. Inkább előbb, mint ... 25. 
Svéd zenekar volt 26. Török au
tójelzés 28. Japán főváros 31. 
Péksütemény 34. Tüzelőanyag 
36. Római 1000 37. Felvétel
(idegen röv.) 39. Római 1 41. 
Ugoij! 42. Kevert nyári! 44. 
Személyes névmás 47. Vissza: 
magyar rockzenekar 49. Biz
tonsági láda 50. A Gyűrűk ura 
angol rövidítése 55. Nagyon ré
gi 58. Aromás ital 60. Kétes! 
61. Névelő 62. Pengemi kezd! 
63. Nátrium 64. Kilogramm 
66. Amper 67. Kálium
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júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: "S mögöttük a szűzi ég, 
kinyílik az időtlen messziség. ” A Móni Fotó 2000 forintos film
kidolgozásra és ajándékfilmre feljogosító utalványát Molnár 
Mónika (Szabadság tér 8.) míg a FÁMA könyvesbolt 2500 
forintos vásárlási utalványát Garamvölgyi Lajos (Kossuth Laj os 
utca 60.) nyerte. A nyereményükről szóló értesítést postán 
küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési augusztus 12.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
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