
M ' ll XVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
•• •• 2006. AUGUSZTUS

■TU KOR
aBagyin József díszpolgári címet, 

Dászkel László Aszód Városért díjat kapott

Gersei Ferenc felvétele
Elsőként Bagyin József polgármester kapott díszpolgári címet. Mint ismeretes a képvi

selő-testület a közelmúltban átdolgozta az önkormányzat kitüntetésekről szóló rendeletét. 
Megmaradt az Aszód Városért cím - korábban ez volt a legmagasabb kitüntetés de emel
lett a grémium létrehozta az Aszód Város Díszpolgára kitüntetést. A Szent István napi ün
nepségen elsőként a város jelenlegi első embere vehette át a címmel járó díszoklevelet és 
emlékplakettet. Dászkel László, Nyárádszereda első ember az Aszód Városért címet kapta

(Folytatás a 2. oldalon)
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Aszód FC: 
megy-e a megye I.?
Az Aszód FC augusztus köze

pére összehívott közgyűlésén 
sikerült elnökséget és elnököt 
választani. A klub a megyei el
ső osztályban való szereplésre 
nevezett, jószerével csapat nél
kül. A két hete indult bajnok
ságban az előző szezonban 
elsőséget szerző ifjúsági csa
pat tagjai játszanak egy-két 
idősebb focistával kiegészülve. 
Félő, hogy a vereségek miatt 
elmegy a kedvük a játéktól.

(Folytatás a 30 .oldalon)

Kezelhető a költségvetési hiány Helyhatósági választás 21106.
Hetvenmilliót hozott az ONHIKI-pályázat Harmincon felül a képviselő-jelöltek száma

1275 forráshiányos önkor
mányzat - köztük az aszódi - 
pályázott az idén a működésé
hez szükséges állami támoga
tásra. Ebből 31 került elutasí
tásra, a többi eredményesnek 
bizonyult. Aszód 70 millió fo
rinthoz jutott a pályázat segítsé
gével, és ez a forráshiány na
gyobbik felét fedezi. A hiány 

teljes lefedéséhez további 53 
millió forint hiányzik. Szolnoki 
Ferencné, a pénzügyi iroda ve
zetője a képviselő-testület leg
utóbbi ülésén elmondta, a hiányt 
várhatóan tudják kezelni. Ehhez 
azonban a város takarékos mű
ködtetése szükséges, illetve 
többletbevételre is számítanak.

R.Z.

Lapunk úgy tudja, több, 
mint harmincán pályáznak az 
önkormányzati képviselőségre. 
Ez a szám szinte megegyezik a 
korábbi önkormányzati válasz
tások során tapasztaltakkal: 
2002-ben például a három pol
gármester-jelöltön túl harminc
egyen szálltak ringbe a képvi
selő-testületbe kerülésért.

A jelenlegi testület a leg
utóbbi ülésén megszavazta az 
Aszódi Tükör választási kü- 
lönszámának megjelentetésé
hez szükséges összeget, így a 
tisztségekre pályázók térítés 
nélkül mutatkozhatnak be a 
város havilapjában: a polgár
mester-jelöltek egy, a képvi se- 
lő-jelöltek negyed oldalon.
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Bagyin József díszpolgári címet, 
Dászkel László Aszód Városért díjat kapott

(Folytatás az I. oldalról)

A Művelődés Háza udvarán 
tartott ünnepséget ezúttal is 
ökumenikus istentisztelet előz
te meg, amely Maczkó Mária 
csodaszép énekével kezdődött. 
Barthos Gergely református se
gédlelkész és Kovács László 
baptista lelkész imáját követő
en Detre János evangélikus es
peres hirdetett igét. A kenyeret 
amelyet ezúttal is az aszódi ma
lom ajánlott föl a katolikus egy
házközség új plébánosa, dr 
Sántha János esperes szentelte 
meg.

Az ünnepség a Barokk Ka
marazenekar színvonalas mű
sorával kezdődött, ezt köve
tően Honig László szavalta el 
Veres Péter Ha nem lehettél 
szálfa című versét. Az ünnepi 
beszédet ezúttal Bagyin József 
polgármester mondta, majd ki
tüntetések átadására került sor. 
A Tiszta Szép Városért díjat 
ezúttal az Aredo Kft. és a Szent
kereszt utca lakóközössége 
kapta. Előbbi cég az Aredo ét
terem megvalósításáért, a lakó
közösség pedig az utcájukban 
épített viakolor járda megépí
téséért.

Volt helyőrségi klub: 
Ön miért térne be oda a legszívesebben?

A jelenlegi képviselő
testület már nem dönt a Vé- 
csey Helyőrségi Klub hasz
nosítását illetően, arra csu
pán ajánlást tett a követke
ző grémiumnak. A javaslat 
szerint szükséges, hogy fel
mérjék az aszódiak igényét 
arra vonatkozólag, milyen 
funkciókat lásson el a ház. 
Ez derült ki a döntéshozók 
augusztus elején tartott ülé
sén .

Koncepció vagy tanul
mányterv készüljön előbb a 
Vécsey Károly Helyőrségi

Aszód Városért kitüntetés volt. 
A képviselő-testület azonban 
nemrégiben átdolgozta az ön
kormányzat kitüntetésekről 
szóló rendeletért, és létrehozta

Lapunk májusban írt arról, 
hogy Kiss Dávid, a Csengey 
iskola diákja kategóriájában 
ezüstérmet szerzett a kickbox 
Európa-Bajnokságon. Ezt a

A Hagyományőrző Csoport néhány tagjának segítségével 
mindenkinek jutott a megszentelt kenyérből

teljesítményt honorálta most a 
képviselő-testület, és tárgyjuta
lomban részesítette az ifjú sport
embert.

Aszód Város Sportdíját Dá
niel János, az asztalitenisz szak
osztály vezetője vehette át.

Eddig a város által adomá
nyozott legmagasabb díj az

Klub esetében? Ez a dilemma 
foglalkoztatta leginkább a kép
viselőket a napirend tárgyalása 
során. A tanulmányterv elké
szíttetése az alapja egy majdan 
benyújtandó pályázatnak és az 
építési terveknek. Ám elsőként 
mindenképpen azt kell eldön
teni, milyen funkciót töltsön 
be az épület. Hamar egységre 
jutott a testület abban, hogy a 
döntést előzze meg társadalmi 
fölmérés, vagyis derüljön ki: 
mit várnak az aszódiak az épü
lettől, milyen szolgáltatás, te
vékenység miatt térnének be 

az Aszód díszpolgára címet. A 
két kitüntetést ezúttal két 
polgármester kapta: Előbbit 
Dászkel László Nyárádszereda, 
utóbbit Bagyin József, Aszód 
első embere.
Az ünnepség végül a Barokk 
Kamarazenekar játékával, majd 
a Himnusz hangjaival zárult.

oda szívesen. A felmérésnek a 
névválasztásra is ki kell terjed
ni, vagyis a képviselő-testület 
a ház új nevére is várja a javas
latokat.

Kérem írják meg a tevé
kenységre, névre vonatkozó 
elképzelésüket. Javaslataikat 
szíveskedjenek a Közműve
lődés Otthona címére (Kossuth 
Lajos utca 72.) vagy az 
aszod.muvhaz@freemail.hu 
címre küldeni. Együttmű
ködésüket előre is köszönjük!

R. Z.

Köszönet 
a segítségért!

Mint arról már több forrásból 
értesülhettek, a Csengey iskolá
ban befejeződött a.XXI. Század 
Iskolája pályázaton belül a 
Tehetség és hátrányos helyzet 
című projekt. Jómagam egy hiá
nyosságomat szeretném pótolni: 
a zárás nem valósulhatott volna 
meg, ha...

Köszönöm Szarka Attilának, 
a Javítóintézet vezetőjének, 
valamint az intézet azon dolgo
zóinak és növendékeinek, akik 
az átépítés kezdetén és végén 
több napon keresztül kemény fi
zikai munkával segítették a köl
tözködést.

Köszönöm a GAMESZ ve
zetőjének, Tolmácsi Miklósnak 
és dolgozóinak a pakolás köz
beni lomtalanítást. Köszönöm 
Mankovicsné Masznyik Kata
linnak és munkatársainak a 
számlákkal kapcsolatos felada
tok végzését.

Köszönöm Kissné Kulybus 
Gizellának, hogy a közbeszerzés 
lefolytatásakor oly gondosan 
ügyelt az adminisztráció meglé
tére. Köszönöm Kurucz Albert- 
nek, hogy idejét nem sajnálva 
bármikor segítségünkre volt a 
rendszer beüzemelésekor. Kö
szönöm Agfalvi Imre vállalko
zónak és munkásainak, hogy az 
átépítés alatt mindig megpróbál
ták a kéréseinket maximálisan 
figyelembe venni. És végül, de 
nem utolsósorban köszönöm 
minden kollégámnak, hogy a 
projekt lebonyolítása alatt maxi
mális megértést tanúsított, alkal
mazkodott, és mindenben se
gített.

Köszönet mindenkinek, aki 
segített!

ÁcsnéTóth Beáta

Hirdessen 

az 
Aszódi Tii^őrően/

mailto:aszod.muvhaz@freemail.hu
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"Aszódon kívül másutt nem vállaltam volna tanácselnökséget"
Beszélgetés Bagyin József leköszönő polgármesterrel

Helyben minden korábbi 
önkormányzati választásnál 
izgalmasabb lesz a mostani, 
hiszen nem indul a jelenlegi 
polgármester, Bagyin József. 
A város első emberét többek 
között arról faggattuk, miért 
határozott így. Különösen an
nak tudatában - és ezt a ki
hívói is elismerik -, hogy ha 
vállalja a megmérettetést, 
nagy valószínűséggel újra be
futó lenne.

- Hosszabb ideje érlelődött 
bennem ez a gondolat, de csak 
mostanában döntöttem véglege
sen. Látom ugyanis, hogy a 
következő ciklusban - 2007-től 
kezdődően - mennyire mások 
lesznek a követelmények, 
mennyire meghatározóvá vál
nak az európai uniós pályáza
tok. Koromnál fogva nekem 
már nincs időm ezt megtanulni, 
bár négy év alatt valószínűleg 
képes lennék rá. Csakhogy ad
digra már 64 éves leszek, s nem 
biztos, hogy tudnám is kama
toztatni a frissen szerzett is
mereteket. Emiatt gondoltam 
úgy, hogy ideje átadni a helye
met olyan valakinek, aki hasz
nosabb lehet a város számára, 
minién.

- Ön annak idején vízmér
nökként végzett, ezt adta föl a 
tanácselnöki tisztért. Nem saj
nálta a hivatását?

- Két dolgot el kell áruljak: az 
egyik, hogy genetikusán nem 
műszaki ember vagyok, csak a 
végzettségem szerint. A másik, 
hogy én Aszódon kívül másutt 
nem vállaltam volna tanácsel
nöki tisztséget. Mindig egy tör
ténet jut eszembe, és ebben 
édesanyám mondatai. Huszon
évesek lehettünk az öcsémmel, 
amikor egy alkalommal anyánk 
nagyon pörölt velünk valamiért. 
Tréfásan megfenyegettük, hogy 
ha így bánik velünk, disszidálni 
fogunk. Erre ő elkezdett nevetni, 
és az öcsémre nézett:

- Rólad el tudom képzelni. 
Aztán rám pillantva így szólt: - 
Te nem bírnál elmenni, hiszen 
neked már Bagnál honvágyad 
lenne. És ez pontosan így van.

- Az ellenfelei erre rögtön 

azt fogják mondani: ehhez ké
pest Gödöllőn lakik. Eddig 
minden választási kampány 
során elhangzott, hogy Aszód
nak helyben élő polgármester 
keU.

- Nekem mindegy, hogy hol 
alszom. Csak utána hazamehes
sek. Én reggelente jövök haza.

Bagyin József Dászkel László és felesége társaságában
- Mi motiválta, amikor el

vállalta a tisztséget? A feladat, 
az emberek?

- Nehéz ezt szavakba önteni. 
Volt némi „előtanulmányom”, 
mivel 1973-tól tanácstag vol
tam, később pedig végrehajtó bi
zottsági tag is, úgyhogy nagy
jából éreztem, láttam, miről szól 
a munka. Rengeteg közmű
fejlesztés zajlott ekkor, és ezek 
sosem álltak távol tőlem. Azt is 
tudtam, hogy Aszód a magyaror
szági települések között kisebb 
jelentőséget kapott annál, mint 
amit korábban betölthetett. Úgy 
éreztem, a településnek olyan 
adottságai vannak, amivel visz- 
szaszerezheti korábbi státuszát. 
És ezek motiváltak engem, mint 
ahogy az is: szeretem Aszódot. 
Óriási előnyt jelentett, hogy a 
lakótelep kivételével minden 
utcát jól ismertem, és persze a 
benne élő embereket. Arra pedig 
hamar ráéreztem, egy esetleges 
konfliktusnak mi az igazi oka. 
Ennek folytán könnyebb volt a 
viták elrendezése is.

- Talán ezért is irigylik so
kan Öntől a konfliktusmeg
oldó képességét. Ezt tanulta 
valamikor?

- Nem tanultam, hacsak nem 

veszem annak az egyik isme
rősöm által adott jótanácsot, 
mely szerint az ember hallgas
son meg mindenkit, aztán dönt
sön saját belátása szerint. Ko
molyra fordítva a szót: valószí
nűleg a kapcsolatok kezelése 
terén nagyobb a teherbíró képes
ségem az átlagosnál.

-Az előbb azt mondta, hogy 
Aszódnak jó adottságai van
nak. Ilyennek képzelte 26 év
vel ezelőtt a település fejlő
dését?

-Nem. Valószínűleg több van 
benne, mint amit sikerült elérni. 
Talán én voltam óvatos, de hát 
ilyen a természetem. Többre tar
tom ugyanis a jó emberi hangu
latot a folyamatos konfliktusok
nál. Valószínűlegjobban is lehe
tett volna érvényesíteni Aszód 
adottságait, de ehhez én nem 
vállaltam fel összetűzéseket.

- Volt, amikor azt mondta 
magában, na, ezt jól elszúr
tad?

- Nem is egyszer. Egyébként 
nem tudom, hogy a tévedés ellen 
mi lehet az ellenszer, mert két
szer ugyanaz a helyzet sosem is
métlődik meg. Amikor az álta
lános iskola épült, eredetileg egy 
9x18 méteres tornaterem volt 
tervezve. Kis Karcsi bácsiék ki
szorították, hogy egy 36 méteres 
csarnok épüljön. 1981-ben ben
nem nem volt elég spiritusz, 
hogy egy 20x40 méteres küz
dőterű csarnokot brusztoljak ki. 
Pedig így utólag visszagondol
va, biztosan ment volna. Lehet, 
hogy én egy fegyelmivel gazda

gabb lettem volna akkor, de a 
pénzt csak kiszorítottuk volna, 
mint ahogy a 36 méteresre is elő
teremtettük. És lám, az evan
gélikus gimnázium esetében 
megint elkövettük ugyanezt a hi
bát, noha ebben az esetben tel
jesen más volt a felállás.

- Amikor egy-egy nagyobb 
rendezvényen találkoztam 
Önnel, mindig volt egy hiány
érzetem. Aztán rájöttem, hogy 
mit, pontosabban kit hiányo
lok. A feleségét nem szoktuk 
látni ezeken a rendezvénye
ken. Miért maradt kívülálló?

- Ez kifejezetten az ő kérésére 
alakult így. Igaz, ennek volt 
előzménye, egy kellemetlen él
mény az én munkakörömből ki
folyólag, amely után azt mondta, 
nem kíván belefolyni az én dol
gaimba. Még érdeklődés szint
jén sem. Amikor hazaérek, be
csukjuk az ajtót, és kívül reked a 
külvilág.

- Ki várja még Önt otthon, 
amikor hazaér? Pontosabban 
fogalmazok. Ősztől kire, kikre 
jut több ideje?

— Effektíve háromtagú csa
ládban élek a feleségemmel és 
az anyósommal. Rájuk biztosan 
több idő jut.

- Semmi önkormányzati
ság?

- Mostani terveimben e nem 
szerepel. A feleségemnek van 
egy kis vállalkozása, szeretnék 
többet segíteni neki.

- Még nem lehet tudni, ki 
lesz az utód. Mit üzenne neki, 
mire ügyeljen különösen?

- Ezt a kérdést egy kicsit át
alakítom, ha megengedi, meg
jegyezve azt, hogy természete
sen kialakult álláspontom van 
azzal kapcsolatban, hogy ajelöl
tek közül kivel járna a legjob
ban a város. Inkább azt mon
dom, hogy nyugodtan megyek 
nyugdíjba, mert úgy érzem, az
zal, hogy Aszód kistérségi köz
pont lett, elértünk egy megfelelő 
kiindulási helyzetet a további 
fejlődéshez.

Szerkesztőségünk ezúton gra
tulál Bagyin Józsefnek a dísz
polgári cím eléréséhez!

Rácz Zoltán
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A nyárádszeredaiak is 
kitüntették Bagyin Józsefet

2006. július 28-31. között 
aszódi önkormányzati kül
döttség utazott Nyárádszere- 
dára.

Hagyomány szerint ebben 
az időszakban zajlanak a Sze- 
redai Napok eseményei. Július 
30-án a Művelődési Házban 
kórustalálkozó volt Bartók Bé
la születésének 125. évfordu
lója tiszteletére. A házigazdák 
ebből az alkalomból új zászlót 
kaptak, a többi erdélyi kórus 
pedig saját zászlójával vonult 
fel. Vendégként egy szlovákiai 
és egy magyarországi kórus 
színesítette a programot.

Ezen a rendezvényen jelen
tette be Dászkel László, Nyá- 
rádszereda polgármestere, 
hogy a város új kitüntetést ala
pított és ezt elsőként Bagyin 
Józsefnek, Aszód város pol
gármesterének adományoz
zák. A polgármester úr méltat
ta Bagyin József munkásságát, 
amit a két település kapcsola
tának erősítésében, a testvér
városi kapcsolatok kiépítésé
ben kifejtett, majd egy fara
gott, díszes ládikában átnyúj
totta a „Város Kulcsa” kitünte
tést és az adományozó okira
tot. Bagyin József polgár
mester köszönetét mondott a 
városnak és polgármester tár

sának a megtiszteltetésért.
Ezt követően hét kórus mu

tatkozott be a közönségnek. A 
kórusok sok tapasztalatot sze
reztek egymástól, hiszen több
ségük egész kiemelkedő telje
sítményt nyújtott. A szerep
lésért okleveleket és Bartók 
emlékplaketteket kaptak a 
fellépők. A műsort követően 
a nyárádszeredai kórus veze
tője oklevelet adott át Bagyin 
József polgármesternek a két 
város közötti kulturális kap
csolatok támogatásáért. A 
rendezvényt követő fogadá
son szó esett ezen kapcsolat 
erősítéséről, a műsorcserék 
szaporításáról. Ezt Aszód Vá
ros Képviselő-testületének 
mindenkori Művelődési Bi
zottsága bizonyára segíteni és 
támogatni fogja.

Másnap az aszódihoz ha
sonló fözöversenyt rendeztek a 
házigazdák. Náluk is sikeresek 
ezek a rendezvények. Bár a 
mostani program kezdetén ha
talmas felhőszakadás volt, a 
csapatok kitartottak, és nekik 
volt igazuk. Jól sikerült a ver
seny.

Köszönjük a szeredaiaknak 
a vendéglátást.

Gersei Ferenc
Képviselő

Kérelem
Tisztelettel arra kérem a polgármester- és képviselő

jelölteket, hogy bemutatkozó soraikat - mellékelve hozzá egy 
fényképet is - a kopogtatócédulák leadását követően szívesked
jenek eljuttatni a szerkesztőség címére (2170 Aszód Kossuth 
Lajos utca 59). A bemutatkozásokat a hozzá tartozó fotóval e- 
mailen is elküldhetik arazos@invitel.hu címre.
A terjedelem polgármester-jelöltek esetében egy oldal (ötezer 
leütés), képviselő-jelöltek esetében negyed oldal (ezerkétszáz 
leütés) lehet.
Az anyag leadásának végső határideje: szeptember 10.
Kérem, szíveskedjenek a terjedelmi korlátokat és a megadott 
határidőt betartani.
Együttműködésüket köszönöm!
Tisztelettel:

Rá ez Zoltán
felelős szerkesztő

Felhívás

A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény 5.§-a 
alapján az embléma — a Vöröskereszt szervezet ismertetőjele a 
fehér alapon nyugvó vörös kereszt - a Vöröskereszt szervein kí
vül csak a nemzetközi egyezményekben meghatározott egész
ségügyi alakulatok és intézmények, valamint az utóbbiak sze
mélyzetének és felszerelésének védelmére vagy megjelölésére 
használható.

A Vöröskereszt béke idején kivételesen - nemzetközi 
egyezményekben meghatározott célokra-engedélyezheti ajel- 
vények használatát arra az általános szabályok szerint nem jo
gosultak részére. Ennek megfelelően Magyarországon az ki
zárólag a Honvédelmi Minisztérium és szervei vonatkozásában 
engedélyezett. Ennek ellenére az emblémát többen használják, 
így például egészségügyi szolgáltatást nyújtó kórházak, kli
nikák, háziorvosok, magánpraxist folytatók. Megtalálható a 
jelzés továbbá gyógyszerkészítményeken, oktatási kiadvá
nyokon, elsősegélynyújtó felszerelést tartalmazó dobozokon, 
illetve az elsősegély helyet jelző KRESZ táblán is.

A vöröskereszt embléma használatot háborúban és béke-idő
ben egyaránt ”A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és bete
gei helyzetének javítására vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 
12-én kelt Egyezmény” 38-44. cikkei szabályozzák.
Aki ezt a szabályt megszegi, az az egyes szabálysértésekről 
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 14.§ (1)bekezdése a 
leírt cselekményt jogosulatlan címhasználatnak minősíti és 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal szankcionálja.

Televíziós közvetítés: csak választások után
Szerkesztőségünk több levelet is kapott, melyek írói azt 

kérdezik, az Aszód Televízió mostanában miért nem közvetíti a 
képviselő-testületi üléseket. Ennek a kampányidőszak az oka. A 
médiatörvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy a választások idő
pontjának bejelentését - vagyis a kampányidőszak kezdetét - 
követően nem szabad vágatlanul közvetíteni a képviselő-testü
leti üléseket, egészen a választásokig. A törvény így próbál 
esélyegyenlőséget teremteni, vagyis arra törekszik, hogy a je
lenlegi képviselők “a kamerának beszélve” nem kerülhessenek 
előnybe azokkal a jelöltekkel szemben, akik most szeretnének 
bekerülni a döntéshozó testületbe. Természetesen az októberi 
alakuló ülés már adásba kerül. Rácz Zoltán

A leggyorsabban juttatjuk el az Ön 
fontos információit aszódi, ikladi, domonyi, 
bagi, hévízgyörki és galgahcvízi ügyfeleihez! 

HIRDETÉSFELVÉTEL: ASZÓD KOSSUTH LAJOS U, 59. 
Tel.: 28 402-321; 20 974-3040

mailto:arazos@invitel.hu
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Csengey iskola: minden végzős diák továbbtanul
Az igazgatónő beszámolója szerint konszolidálódott a helyzet

Amikor egy intézménynek rossz híre kél, az ott dolgozók
nak két lehetőségük van. Választhatják a fásultsággal páro
suló beletörődést, belenyugvást az azzal járó következmé
nyekkel együtt. Ám lehet motiváló tényező is a munkahely 
renoméjának romlása. Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy 
összeszorítja a fogait, és megmutatja, többre, jobbra képes. 
Mindenképpen ez a nehezebb, fáradságosabb, hosszabb ide
ig tartó út. De csak így lehetséges az önbecsülés, és a mások 
elismerésének visszaszerzése. A Csengey iskola - legalábbis

osztálytársaival.
Az iskola vezetése kéréssel 

is fordult a képviselő-testület
hez, amit a grémium méltá
nyolt. Eszerint a 2007. évi költ
ségvetési koncepció kidolgo
zásánál megvizsgálja, hogyan 
lehetséges egy rendszergazda 
alkalmazása az iskolában, kü

ez tűnik ki a képviselő-testület elé tárt beszámolóból - az 
utóbbi utat választotta.

lönös tekintettel azokra a be
rendezésekre, amelyek nemré
giben érkeztek az intéz
ménybe. Ahhoz is hozzájárul
tak a döntéshozók, hogy az is
kola a fejlesztőpedagógus 
munkáját a 2006-2007. tan
évtől a tantárgyfelosztásban 
külön kezelje. R. Z.

Bizonyára emlékeznek az 
Olvasók arra, hogy a Csengey 
iskolában tapasztalható álla
potokkal - személyi ellenté
tek, munkaügyi bírósági 
ügyek - az országos sajtó is 
foglalkozott. Ez pedig nem tett 
jót az intézménynek, hiszen 
ezekre a hírekre a szülök is re
agálnak: adott esetben másho
vá viszik tanulni a gyereke
iket. Választási lehetőség pe
dig bőven akad környékün
kön.

A megújulás kiindulópont
jának az a tavalyi szakértői lá
togatás mutatkozik, amelyet 
az önkormányzat rendelt meg, 
és amely kiterjedt az iskola 
dokumentációjának ellenőr
zésétől kezdve egészen a szak
mai munka értékeléséig. Az 
összegzést mind a képviselő-, 
mind a tantestület tudomásul 
vette, figyelemmel arra, ez 
lesz a viszonyítás alapja egy 
következő szakmai vizsgálat
nak.

A képviselő-testület leg
utóbb arra volt kíváncsi, mi
lyen konkrét intézkedések tör
téntek. A beszámoló és Acsné 
Tóth Beáta igazgatónő szóbeli 
kiegészítése szerint a munka
közösség-vezetők feladatkö
rét kibővítették a rendszeres 
ellenőrzés kiterjesztésével, de 
munkájuk lett az időszakok
hoz kötött beszámolók meg
tartása is. Ez része a képviselő
testület ama elvárásának, hogy 
az iskola dolgozza ki a szak
mai munka ellenőrzési-értéke
lési rendszerét. A munkakö
zösségek is átszervezödtek: a 
hagyományos szakmai kö

zösségeken - alsós, osztályfő
nöki stb. -túl létrejött a szak
mai munkaközösség, amely
nek feladata a szakmai munka 
egységesítése. Ennek megfele
lően elkészült a 2005-2010. 
évek közötti időszakra vonat
kozó szakmai munkaprogram
tervezet, amely tanévekre le
bontva tartalmazza az egyes 
területek egységesítéséhez 
szükséges intézkedések üte
mezését.

A beszámoló alapján úgy 
tűnik, az iskola vezetése ki
emelt gondot fordított a peda
gógusok szakmai képzésére, a 
„szunnyadó ismeretek” felele
venítésére. Rendszeresek vol
tak a továbbképzések, adott 
esetben a szakmai feladatok 
kidolgozására pedig az iskola 
hívott meg előadót.

Az iskola láttatta a képvi
selő-testület előtt a diákok ta
nulmányi eredményeit is. 
Bagyin József polgármester 
nem titkolta, kellemesen meg
lepődött az elért eredmények 
láttán. Az iskola valamennyi 
végzős tanulója továbbtanul. A 
legtöbben szakközépiskolában 
folytatják, a legkevesebben 
pedig a gimnáziumot válasz
tották. A diákok tanulmányi 
átlaga 4,23. A legeredménye
sebben teljesítő osztály átlaga 
4,53, a leggyengébbé 3,75. 
Hatvan tanuló kitűnő ered
ménnyel zárta az évet, két ta
nuló pedig évet kell, hogy is
mételjen. Nyolc diáknak a 
nyár folyamán is kell(ene) ta
nulni, hogy szeptember elején 
tizenegy tantárgyból igazolja, 
képes tovább haladni eddigi

Az iskola diákjainak az országos 
versenyeken elért eredményei

Zrínyi matematika verseny
Az iskola legeredményesebb diákja: Mihail Andrea
Tudor magyar nyelvi verseny
Országos első: Szilágyi Dávid
Országos anyanyelvi verseny
Bronz fokozat: Búzás Adrienn, Bárdi Lilla, Forgács Jolán, 
Kalina Alexandra, Mina Myrtill
Különdíjat kapott: Búzás Adrienn
Pest megyét képviselve országos döntőbe jutott 
földrajzból: Búzás Adrienn, Kalina Alexandra 
biológiából: Hegedűs Nagy Csaba, Bárdi Lilla, Kulyó 
Rebeka
A Bendegúz matematika versenyen az iskola 12 arany, 8 
ezüst és 1 bronz fokozatot ért el.
Litterátum német nyelvi verseny
Arany fokozat: Hegedűs Nagy Csaba, Adám Norbert
Első Országos Könyvmolyképző
I. Lipták László
II. Bereczki Norman és Csányi Myrtill
Matematika Teki Toto:
Arany fokozat: Fiiszár Dominika, Le Kim Evelin
Körzeti Petőfi Szavalóverseny
I. Gyursánszky Csilla
TLBártfai Máté
Különdíj: Szilágyi Dávid
Éneklő Ifjúság minősítő verseny
Kicsinyek Kórusa: arany fokozat

Sport
Karate Európa Bajnokság
II. hely: Kiss Dávid
Körzeti teremfoci bajnokság
I-II. korcsoport: 2. hely
III. korcsoport: 2. hely
Szabadtéri bajnokság
I-II. korcsoport: 4. hely
III. korcsoport: 2. hely

A Csengey iskola tanévnyitó ünnepsége 
szeptember elsején 16 órakor,

a Rákóczi utcai tagiskolában 17 órakor lesz.
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Polgárőrség: növekvő létszám, növekvő feladatkör
Megmagyarázhatatlannak tartják a városban élők közönyösségét

Évente tízezer óra vállalt 
szolgálat, cserébe legfeljebb 
jó szó vagy köszönet, legin
kább az sem. Megszoktuk és 
természetesnek vesszük, 
hogy a polgárőrök biztosít
ják a rendezvényeket, hogy 
megpróbálják megelőzni a 
bűncselekményeket. Ha pe
dig ez mégsem sikerül - hi
szen ők sem lehetnek min
denütt ott - szemrehányóan 
számon kérünk. Szerencsére 
a szervezet tagjainak mind
ezen tapasztalatok ellenére 
sem megy el a kedvük a 
közösségért való tenni aka
rástól. Jól mutatja ezt, hogy 
a szervezet legutóbbi köz
gyűlésén tíz új tagot köszön
töttek.

Szokásos éves közgyűlését 
tartotta a minap a Galga Pol
gárőr Egyesület. A rendezvény 
legfőbb napirendi pontja az 
eddig végzett munka értéke
lése volt, de legalább ilyen 
súllyal estek latba azok a fel
adatok, amelyek végrehajtá
sára fokozottan ügyelniük kell 
a rend felett önként örködők- 
nek.

Szenoráczki Ferenc, az 
egyesület vezetője nem titkolt 
büszkeséggel számolt be arról, 
hogy az elmúlt esztendőben 
tízezer órát töltöttek szolgálat
ban az aszódi polgárőrök. Az 
óraszám különösen akkor 
szembetűnő, ha más polgárőr 
szervezetével vetik össze. 
Nem lebecsülendő mások tel
jesítménye sem, de nagyság
rendekkel kevesebb az aszódi
akénál. Az egyik szomszédos 
településen tavaly kétezer órát 
voltak szolgálatban. Igaz, az 
önkéntesek létszáma sem éri 
el az aszódi szervezetét, amely 
ismét növekedett: tízen kérték 
felvételüket. Hozzátartozik a 
képhez, hogy nemrégiben 
négy fő távozott. Közülük 
volt, aki máshová költözött, de 
olyan is akadt, akit a vezetőség 
küldött el polgárőrhöz nem 
méltó viselkedés miatt. Az 

egyesület vezetője ezzel kap
csolatban kihangsúlyozta, egy 
polgárőr 70 ezer társa munká
ját teheti semmivé. A mondat
tal arra az ország egy másik 
településén történt esetre utalt, 
amikor is egy ittas, szolgálaton 
kívüli polgárőr úgy megvert 
egy hölgyet molesztáló hajlék
talant, hogy az később belehalt 
sérüléseibe. A tanulságot min
denkinek magának kell levon
ni, ellenőrzésre az aszódi pol
gárőrök is számíthatnak.
A közgyűlésen elhangzottak 
szerint a szervezet célja a fel
adatvégzés minőségének szin
ten tartása, ami a romló anyagi 
körülmények miatt nem lesz 
könnyű. A legnagyobb gondot 
a benzin rohamosan növekvő 
ára okozza. Az aszódi önkor
mányzat immáron hetedik 
esztendeje építi be a költségve
tésébe a polgárőrség támoga
tását, nagyjából hét éve válto
zatlan összeggel, 800 ezer fo
rinttal. Az összehasonlítá

LEKÖTHETŐ lakások Aszódon a Hatvani úton. Ötlakásos társasházban 
73 négyzetmétertől 112 négyzetméterig. Szocpol felvehető. Érdeklődni: 

___________KVADRÁT Ingatlaniroda Gödöllő 70 947-6824__________

soknál maradva, ez önmagá
ban is kisebb a környékbeli ön
kormányzatok támogatásá
nál, a teljesítményt is figye
lembe véve pedig nagyság
rendekben mérhető a különb
ség. Az üzemanyag drágulása 
miatt az egy éve beindított 
nappali szolgálat ellátását át
menetileg szüneteltetik. A tá
mogatás reálértékű csökke
nését a szponzorok támogatá
sával sem tudják ellensúlyoz
ni. A kritikus helyekre - teme
tő, újabban a kastély kert - 
azonban fokozott figyelmet 
fordítanak.

Szenoráczki Ferenc beszá
molójában megemlítette, értet
lenül áll a mostanában tapasz
taltakkal szemben: nevezete
sen azzal, hogy 13-15 éves fi
atalok kóborolnak az éjszaká
ban, szülői felügyelet nélkül. 
Amikor pedig hazaviszik a 
csellengőket, még a hozzátar
tozók vannak azon felhábo
rodva, hogy milyen jogon te

szik ezt. Pedig Aszódon is fo
kozódik a drogveszély, és ép
pen ez a korosztály a legve
szélyeztetettebb. A polgárőrök 
a probléma súlyosabbá válásá
nak megakadályozása érde
kében a rendőrökkel karöltve 
többször tartanak ellenőrzé
seket. Még nagyobb ered
ményt lehetne elérni, ha a szü
lők partnerként kezelnék őket 
e témában, ám erre részükről - 
úgy tűnik - egyelőre nincs haj
landóság. Hiába szervezett 
például a polgárőrség akadé
miát - több előadásból álló 
bűnmegelőzési sorozatot -, hi
ába hívott profi előadókat az 
egyes témakörök tárgyalása
kor, passzivitást tapasztaltak, 
és zárt fülekre találtak.

Ezek figyelembevételével 
nem túlzás állítani, fokozottan 
értékelendő annak a 60 ember
nek a munkája, akik ezeken a 
tapasztalatokon túllépve to
vábbra is hajlandók tenni a 
közért, értünk.
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A Petőfi Múzeum terei
Klamár Zoltán új kötete: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900-2000.)

Klamár Zoltán

Tanyák, parasztgazdaságok 
Magyarkanizsa vidékén 
(1900 — 2000)

Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára 2.

Klamár Zoltán PhD a Petőfi 
Múzeum etnográfus muzeoló-

gusa. 2004-ben az ELTE Nép
rajz és kulturális antropológia 
doktori iskolájában európai et- zata. 
nológia szakterületen szerzett 
doktori fokozatot. Ugyanebben
az évben Asztalos Istvánnal kö
zösen megrendezte az Etnikai 
kontaktzónák a Kárpát-meden
cében a 20. század második fe
lében című nemzetközi konfe
renciát Aszódon. Alapító és el
nökségi tagja a szabadkai Kiss 
Lajos Néprajzi Társaságnak. Ta
nulmányai zömében a vajdasá
gi magyarság néprajzával fog
lalkozik, de Aszódra kerülését
követően a Galga mente kutatása 
is feladatává vált. Megjelent

Felhívás
Megkezdődött az Aszódot ábrázoló képeslapokat tartalmazó 

színes album szerkesztése. A rendelkezésre álló képeslap-gyűj
temény szinte teljes. Tudjuk azonban, hogy vannak még a leen
dő kötetben szereplő képeslapokon kívül, rendelkezésünkre 
nem álló, de létező képeslapok.

Ezért kérek mindenkit, akinek 1945 előtti képeslap a birtoká
ban van, egy szkennelés (számítógépes rögzítés) erejéig engedje 
át nekünk! (Ez gyakorlatilag néhány percet jelent!)
A képeslapokon túl, minden régi, Aszóddal kapcsolatba hozható 
képet, fényképet (családot, személyt, utcát, lakóházat, házbel- 
söt, eseményt ábrázoló képet), okmányt, szerződést, apró nyom
tatványt stb. nagy örömmel fogadunk. Természetesen megért
jük, ha a tulajdonos - érthető okból - nem akar megválni tőlük, 
de szeretnénk a nemzeti történet kincseit minél teljesebben 
megőrizni. Ezért kívánjuk a számítógépes rögzítés idejére tisz
telettel elkérni e tárgyakat.
Nagylelkűségüket köszönjük!

Asztalos Tamás
Igazgató

•*

Ó1TOM KUCAq
J ASZOD *

h LU3.
ABAKELENGYE

OLASZ BÉBI ÉS KISGYERMEKWATÁRV
HMT, HOLLANR BEBDATEKOK 

__________ Nyitva tartás: H-P: 9-17. Szó: 8-12

uamljitia.

dodipetto

UDVARHÁZ

Tel.: 06 30 415-0368

kötete a doktori disszertációjá
nak kiegészített, bővített válto-

Klamár Zoltán 1955-ben To
polyán, egy közép-bácskai tele
pülésen született Jugoszláviá
ban. Magyarkanizsára az egye
tem elvégzését követően került. 
Mind a mai napig ott élne és dol
gozna, ha a délszláv háború nem 
avatkozik bele a vajdasági ma
gyarok életébe. Fia kényszerso
rozását megelőzendő települt át 
Magyarországra, az anyaország
ba. A szülőföld szeretete azon
ban rendre hazaszólítj a. 2001 óta
kutatásokat vezet a szerémségi 
magyarok körében. Kutatásai
tudományos eredményeiről 
folyamatosan számol be nem
zetközi konferenciákon.

Kötetét a szabadkai székhel
yű Kiss Lajos Társaság Könyv
tára 2. számaként veheti kézbe 
az érdeklődő. A szerző Magyar
kanizsa község tanyás- és pa
raszti gazdálkodását mutatja be, 
valamint a vidék paraszti társa
dalmában lezajlott 20. századi 
változásokat kísérli meg nyo
mon követni. Elsősorban arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy 
milyen kényszerítő körülmé
nyek hatására szüremlettek be a 
tanyák, falvak paraszti társadal
mának gazdálkodásába az újí
tások. A vizsgálat alá vont száz 
év korszakhatárait a gazdasági 
folyamatok és a politika hatá
rozta meg. A nagy korszakhatá
rokat (1900-1944., 1945-1990., 
1990-2000.) fontos, mélyreható 
változásokat hozó esztendők 
tagolták: 1920.: Trianon, 1941.: 
Magyarországhoz csatolás, a há
ború után ismét Jugoszláviához 
csatolás, 1945.: a földtörvények 
első éve, 1953.: a szövetkezete
sítés és a beszolgáltatások meg
szüntetése, 1970.: a parasztgaz
daságok gyors és nagyfokú gé
pesítésének a kezdete. A válto
zás így eredendően meghatáro
zó motívuma a munkának.

A dolgozat igen nagy részben 
a szóbeli közléseken alapul, de a 
forrásközlők hitelességét a szer
ző szerteágazó levéltári kutatá

sokkal támasztja alá. Külön 
fejezetben úja le a vidék telepü
léstörténetét, hoz konkrét példát 
a tanyai gazdálkodásra. Részle
tesen foglalkozik a gazdaságtí
pusokkal és a munkaerő-szük
séglettel, a munkaszervezés for
máival és a családszervezet vál
tozásaival. Külön fejezetekben 
tálja elénk a vizsgálat alá vont 
területen termesztett növények 
és tenyésztett állatfajták leírását. 
Kiemelésre érdemes a dolgozat 
azon része, amelyben a beszol
gáltatásokról és a termelőszö
vetkezet alapítása körüli eszten
dőkről ír. A végrehajtás draszti- 
kusságának bemutatásán túl 
- mely a korabeli Jugoszláviá
ban sem volt kíméletesebb, mint 
a szocialista tábor más országai
ban - abban rejlik tudományos 
értéke, hogy a szerző felmutatja, 
ezek az esztendők rengették 
meg igazán a külterületi és a 
nem külterületi lakosság parasz
ti-polgári értékrendjét és létalap
ját.,

És milyen csodálatos a törté
nelem! A szerző Magyarkani- 
zsát területileg Szerbia és Mon
tenegró államszövetséghez tar
tozóként írj a le a 2006-ban meg
jelent kötet bevezetésének első 
mondatában. Montenegró azóta 
kivált, így a terület mai neve 
Szerbia. A változás nem állt 
meg!

A kötet -noha olvasmányos, 
és tudományos eredményeit 
szinte szórakoztatva adja át ol
vasójának - megkerülhetetlen 
alapmű. Hasznos lenne, ha a 
Galga mente, az Aszód közpon
tú kistérség mezőgazdasá
gi helyzetéről, átalakulásáról is 
megszülethetne egy hasonló 
kvalitású összefoglaló munka. 
Leendő tanulságainak köszön
hetően a régiónkat irányító poli
tikusok talán kevesebb hibával 
vezethetnék vidékünk fejlődé
sét.

A kötet a Petőfi Múzeumban 
megvásárolható.

Asztalos Tamás 
igazgató
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A Galga vidék 1990. előtt a 
gödöllői járás huszonhét tele
pülését magába foglaló köz
igazgatási egység része volt. 
Több kistérség mesterségesen 
megalkotott konglomerátuma 
volt ez a járás, melynek rész
egységei (Galga mente, Rákos 
vidéke, Budapesthez tapadó ag- 
lomeráció, az Észak-Alfölddel 
kapcsolatos peremvidék, s ma
ga a központ, Gödöllő) más
más fejlődési folyamaton ki
alakult, más és más gazdasági, 
társadalmi (vallási, etnikai stb.) 
részegységeket alkottak. Ami a 
legszembetűnőbb volt, hogy a 
központ, Gödöllő egymaga 
több fejlesztési támogatást ka
pott az államtól, mint a többi 
huszonhat település összesen, 
amely igazságtalanság nehezen 
megemészthető állapotot jelen
tett az itt lakóknak és a helyi 
vezetőknek.

A rendszerváltást követően 
a járás községei tehát Gödöllő 
városhoz képest jelentős hát
ránnyal indultak az új életnek. 
Pótolni kellett az infrastruktu
rális (telefon-, csatorna- és úthá
lózat stb.) lemaradásait. Az ön
kormányzati különállás megte
remtése jelentős megterhelést 
jelentett mind az adott település

nek, mind az államnak. Rá
adásul az egykori járási “va
gyon” - amit a települések adtak 
össze(!) - mind az egykori köz
pont, Gödöllő tulajdonába ment 
át (pl. balatonlellei úttörőtá
bor). Még ma is számtalan fehér 
folt fedezhető fel az egyes 
települések vagyonállapotában, 
milyen lehetett akkor ez 1990- 
ben?! Összegezve: a rendszer
váltás rengeteg feladatot rótt az 
egyes településekre, melyek 
jelentős részét az új és régi ve
zetők, a négyévenként megúju
ló képviselő-testületek jól- 
rosszul, de megoldottak. 
Mondhatnánk úgy is: semmivel 
sem végezték rosszabbul dolgu
kat, mint ahogyan a 16 éve reg
náló országos politikai elit ren
dezte az ország sorsát.

Azt viszont tudni kell, hogy 
az infrastrukturális megújulás, 
az új kihívások (pl. környezet
védelmi szigorítások), a köz
igazgatás és más hivatali ap
parátusok elbürokratizálódása 
(lásd pl. a Parkinson-törvényt!), 
a nem végiggondolt fizetési (ke
reseti), a szélsőséges és sok 
esetben tisztázatlan meggazda
godási egyenlőtlenségek renge
teg pénzbe kerültek, melyeket 
nem követett szigorú ellenőrzés 

és a megszabott közös tehervi
selés. Ez nemcsak az állam el
adósodásához vezetett, hanem 
az egyes települések (önkor
mányzatok) vagyonvesztésé
hez, elszegényedéséhez is. Sőt! 
Aszód esetében már kezdettől 
fogva költségesebb feladatokat 
kellett finanszírozni, mint 
amennyi befolyt jövedelemmel 
a település rendelkezett. Vagyis 
önhibáján kívüli (ÖNHIKI) 
gondokkal kellett megküzdeni, 
ám ennek folyamatában (nem 
vállalva fel különböző érdek
csoportokkal való szemben
állást) nem mindig hozták meg a 
szükséges takarékossági dönté
seket. Gondot jelentett, hogy 
nem készült a városban hosz- 
szabb távra szóló, az élet min
den területére vonatkozó, a vá
roslakókat is megszólító és be
vonó fejlesztési terv. Ha mégis 
készült valamilyen akcióterv, 
azt sem valósították meg telje
sen, szigorúan, időhatáron belül 
és a távlati közös érdekeknek 
megfelelően (pl. csatornázás).

A fent felsorolt okok miatt a 
Galga menti kistérségbe tartozó 
települések fejlődésében külön
bözőségek mutatkoztak és mu
tatkoznak. Mindezek mellett 
egyértelmű, hogy az utolsó más
fél-két évtized fejlődésének 
eredményeképpen jelentős vál
tozások következtek be, ami 
komfortosabbá tette és teszi az 
itt élők életét, és lehetővé teszi, 

hogy magasabb szintről indulva 
további feladatok megoldásá
val megközelitsük az európai 
közösség (EU) által megkívánt 
és a lakosság igényeit is jobban 
kielégítő színvonalat. E felada
tok sorába tartozik az infra
struktúra teljessé tétele, a kör
nyezetvédelmi, a köztisztasági 
követelmények teljesítése, az 
egészségügy és oktatásügy szín
vonalának emelése és egyben 
racionalizálása, a településfej
lesztés és településrendezés 
korszerűvé tétele, és még sok, 
napjainkban talán még csak me
rész vágynak tűnő elképzelés 
megvalósítása. E sokrétű feladat 
sikeres teljesítéséhez múlhatat
lanul szükséges a települések 
összefogása (kistérségi rend
szer), mely nemcsak a végki
fejlethez, hanem már a tervezés
hez, adott esetben a különböző 
támogatási rendszerek, hitelek 
megkéréséhez is elengedhetet
len.

Ilyenképpen Aszód előtt 
kettős feladat áll. A saját 
települési programok kimun
kálása, megvalósítása, illetve a 
kistérségi vezetői (koordináló, 
esetleg lebonyolító stb.) szerep 
megoldása, amely kettős feladat 
természetesen egybevágóan, 
közös összefogással haladhat a 
teljesítés felé. Feltehetően nem
csak a kistérségi rendszer létre
hozása történt meg, hanem

(Folytatás a 9. oldalon)

ELŐZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL 
JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL 
ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS KÖZJEGYZŐI DÚNÉLKÜL 
BÁR LISTÁSOKNAK IS.
JELZÁLOGHITEL, FELMONDOTT HITELElQ

0670-212-8385
0630-468-5959

' 0620-469-5269
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(Folytatás a 8. oldalról)

különböző műhelyekben már 
régen megkezdődött a tervezés, 
a tudományos előkészítés is.

Mindezeken túl az is na
gyon fontos, hogy az egyes tele
pülések fogalmazzák meg ter
veiket, elképzeléseiket, melyek 
mindaddig levegőben lógnak 
csupán, amíg annak végkifejle
tét nem modellezik, nem végez
nek megfelelő hatástanulmá
nyokat. Egy kistérségben (iga
zodva a régió programjaihoz, az

0

Karászi Tatóir W ©mitekére
“Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőbejárni, 

fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni”

Megdöbbentett a szomorú 
hír: Karászi István, az aszódi 
Evangélikus Gimnázium taná
ra meghalt. Nemrég még együtt 
jártuk be Roncz Béla igazgató 
úr társaságával Erdély kies, és 
gazdag tájait. Mi hárman elvá
laszthatatlan jó barátokként 
ügyeltünk arra, hogy az egri fő
iskola földrajz szakos tanáije- 
löltjeinek útiprogramja teljes
séggel megvalósulhasson.

Utazásaink ideje alatt nem
csak a hallgatók, de én is megis
merhettem azokat a csodákat, 
rejtélyesnek tűnő csillagászati, 
földrajzi, geológiai, és éghajlati 
jelenségeket, melyekre Pista 
barátom hívta fel - rendre - a fi
gyelmünket. Egyik alkalommal 
a Pongrác-tetőn sétáltunk. A há
gó speciális éghajlati viszonyai 
miatt a harmatos gyepen való sé

anyagi lehetőségekhez) nyil
vánvalóan nem lehetnek a parti
kuláris érdekek a meghatáro
zók, hanem az egész mikrotájat 
érdeklő és érintő feladatok meg
valósítása. Ezért roppant nagy 
feladat hárul mindazokra, akik 
az egyeztetésben vezetői szere
pet kapnak a kistérségi közös
ségtől. Fontos része ennek a 
folyamatnak a lakossággal való 
alapos kontaktus megteremtése, 
az elképzelések egyeztetése, a 
folyamatos tájékoztatás, mert 

ta eleinte bosszantott, hiszen a 
cipőm teljesen átázott. Ám mér- 
gelődésem hamarosan csodál
kozássá változott, miután a tanár 
úr felhívta figyelmemet a ma
gashegyi harmat különleges 
alakjára, és a kora reggeli nap
sugár csodás fénytörésére. Lát
tam már különös gonddal és 
szakértelemmel csiszolt gyé
mántot. Bátran állítom, hogy a 
természet e csodája százszor 
jobban hatott rám, mint az a 
mesterien megmunkált drágakő.

Vele járva az erdőket szinte 
észrevétlenül ismertem meg az 
ottani élővilágot, különöskép
pen az avarban megbúvó gom
bák titkait, melyeket szakavatott 
szemmel fedezett fel mindenkor. 
Esténként, amikor jótékony sö
tétség terült a tájra, a tudós csil
lagász kiselőadásait hallgattuk 
az ég kárpitjának bolygóiról, 
csillagairól s a velük kapcso- 
latos mondákról, mesékről.

Kedves Karászi Tanár Úr! Az 
idézett népdal sorait dúdolva 
úgy érzem, hogy a letisztult so
rok mögött gyöngyharmatként 
ragyog fel szerénységed, termé
szet iránti tiszteleted és irántunk 
való önzetlen barátságod. S ha 
ezután felnézek az égre, tudom: 
Csaba királyfi seregében - az égi 
országúton - Te is ott vagy. AKI 

ennek hiányában visszatérünk a 
régi paternalista (és bizonyí
tottan rossz!) irányítói-vezetői 
módszerhez.

Mindezek sikeres megva
lósításához — véleményem sze
rint - új szellemű irányító
vezető garnitúrára van szükség 
mind az egyes településekben, 
mind a kistérségi központok
ban. A közigazgatásban, a tele
pülésfejlesztésben, a környe
zetvédelemben felkészült, jár
tas és igényes emberekre, akik a 
XXL század követelményei 
szerint képesek végezni munká
jukat. Akik mentesek az autok
ratikus gondolkodástól, értik a 
demokrácia lényegét és nem 
csupán - a pártfegyelem fogsá
gában - egyes rétegek, hanem a 
települési és kistérségi teljes 
közösség érdeke szerint csele
kednek. Mindezek az elvárások 
megkövetelendök a képviselő
testületek tagjaitól is, akik nem
csak megjelennek (sok esetben 
felkészületlenül!) az üléseken és 
a csoportérdekek szerint csupán 
“szavaznak”, hanem kreatívan, 
egy (vagy akár több) részterü
letre specializálódva ténylege
sen részt vesznek a közös mun
kában, elősegítve ezzel a veze
tők és a testületek helyes dönté
seit. Ilyen megfontolás alapján 
helyes az a kormányzati döntés, 
mely szerint nem a képviselők 
száma, hanem minőségi munká
ja a sikeres jövő záloga. Mind
ezek mellett a demokrácia alap
törvénye megköveteli a válasz
tott személyek és testületek 
munkájának állandó kontroll
ját, amit a nyilvánosság előtt kell 
fenntartani. Erre való a helyi saj

Az aszódi református gyülekezet 
ezúton hirdeti híveinek, 

hogy a szokásos bibliaóra 
ezúttal rendhagyó módon 

nem Aszódon lesz, 
hanem - e hónap 26-án 15 órakor - 
a hévízgyörki református parókián. 

A bibliaórára és az azt követő 
szeretetvendégségre minden testvérünket 

hívjuk és várjuk 
hozzátartozójukkal egyetemben.

tó, a helyi televízió és más be
számolási alkalmak, melyen ke
resztül nemcsak a testület, ha
nem annak tagjainak az alkotó 
munkáját vagy éppen passzivi
tását is figyelemmel kísérhetik 
az őket megválasztó polgárok.

A történelem tapasztalata be
bizonyította, hogy egy adott te
lepülési közösséget érintő dön
tésekben az a helyes út, ha szé
lesebb alapokra helyezik a véle
ményezők körét. Egykoron - az 
agorán - a népgyűlés döntött 
minden fontos kérdésben, a ve
zetők csak a döntések végrehaj
tói voltak. Természetesen a mai, 
sok problémájú közéletben ezt a 
módit nem lehet már megvaló
sítani. Ám bizonyos jelentős 
döntések meghozatalakor, adott 
esetben speciális szakkérdések
ben akkor jár el helyesen a te
lepülés vezetése, ha kikéri a 
megjelölt kérdésben bizonyí
tottan nagy tapasztalattal rendel
kező helyi vagy helyileg érde
kelt szakemberek (szakemberek 
közösségének) véleményét. 
Ugyanis nem biztos, hogy min
den esetben megfelelő felké
szültséggel rendelkezik a vá
lasztott döntéshozó testület, 
vagy éppen az előkészítő hi
vatal.

Összegezve: a feladatok 
megfogalmazásának, a dönté
sek kialakításának, a bonyolítás 
és annak ellenőrzésének a fo
lyamatát szakszerűbbé, átlát
hatóbbá, tehát korszerűbbé kell 
tenni.
(Folytatjuk.)

Dr. Asztalos István
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MÓNI FOTÓ
Digitális labor

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

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

100 darab kép felett: 9x13 35 Ft; 10x15 45 Ft 
Minolta Dynax 28-80 mm zoom 
tükörreflexes fényképezőgép csak 24.900 Ft 
Canon S2 IS 99.900 Ft

Az ECDL (European Computer 
Driving Licence - Európai Szá
mítógép - használói Jogosít
vány) egységes európai szabá
lyok alapján működó', egy elmé
leti és hat gyakorlati modulból 
álló rendszer.

ÚJ -KOLLíKCIO! Magic Meadows

ECDL START, illetve ECDL FŰIT 
bizonyítvány megszerzésére irányu
ló 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-

Kovácsoltvas virágtartók, italtartók, padlóvázák, 
indonéz kisbútorok, CD-DVD tartók 

bnvül ’ választékban!
* *

W

MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ

TAPÉTA VÁSÁR
TEL/FAX: 06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35

TEL/FAX: 06/37 344-926 ÉS 06/30 680-83-67
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

r rwww.megaprint.hu 
ajándék pendrivk MINDEN GEPHEZ aogvszhisíw 

RÉSZLETRE
ASROCK 754 ALAPLAP 

3000 MHZ AMD 754 CPU 

512/400 MHZ DDR MEMÓRIA

80 GB SAMSUNG HDD

ATI RADEON 9550 128 MB VGA 
PIONNER111D 16x DVD ÍRÓ 

CODEGEN HÁZ TÁP

ASROCK 64 BIT 754 ALAPIAK

2600 AMD 64 BI T PROCESSZOR

256/400 DÓR MEMÓRIA

40 GB HDD

LGII10N ItixDVD ÍRÓ
I CODEGEN HÁZ TÁT

EPSON

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

o hungarocell mennyezet elemek, 
0 külső és belső díszlécek, rozetták, 

poszterek nagy választékban.

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

2L900
17" CRT MONITOR (3 EV GARANCIA)

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 5 ÉV INGYEN SZERVIZELÉST BIZTOSÍTUNK!

ACER ÉS GABA MONITOROK

EPSON FOTÓNYOMTATÓ
OLCSÓ ÜZEMELTETÉS

Araink tartalmazzák az Afa-ti

WEBKAMERA

2.800.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT

Tel: 28 401-691
Nyitva: H-P: 6-17-ig

Szó: 6-12-ig J

’ ‘Tllli 11'1

rwww.megaprint.hu
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BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ HASZNÁLT 
GÉPKOCSI HITELÜGYINTÉZÉSÉHEZ AZ ALÁBBI

EXTRA BÓNUSZOKAT BIZTOSÍTJA:

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

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

BONUSZKÉNT VISSZAADJUK!

3.HA  A GÉPKOCSIJÁT TŐLÜNK VESZI:
MINDKETTŐT VIHETI!

HITELÜGYINTÉZÉSÉT 48 ÓRA ALATT, 
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VÉGEZZÜK EL, 

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

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

mailto:info@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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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-IIstásoknak 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..

Né lm
Díszállat és állateledel 

kereskedés
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 06 20 585-1660; 20 386-6383

Akció!
Madarak és a hozzá 
vásárolt felszerelés 

10 %-kal 
olcsóbban kapható!

- 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.

15 kg-os tápok
10 %-kal olcsóbban vásárolhatók! 

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

mailto:pill.bt@invitel.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Ha úgy érzi, eljött a döntő pillanat, láto
gasson el hozzánk, ahol megismerheti 
a számtalan részletében megújult 
Skoda Octáviát!
Hozzon egy jó döntést: jöjjön el 
egy tesztvezetésre!
Kombinált átlagfogyasztás: 5,0-7,8 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 135-187 g/km.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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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.Jiu
Ingatlan ian/atunk:

- 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 színteltolásos 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!

mailto:pill.bt@invitel.Jiu
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Maximális erő, minimális fogyasztás 
Az új Golf GT kettős feltöltésű TSI motorral

Azért, mert valami erős, nem feltétlenül fogyaszt sokat. Erre a legjobb bizonyíték az 
új TSI technológiával felszerelt Golf GT. Innovatív kettős feltöltője egyesíti a 
kompresszor erejét és a turbógáz hasznosítását. így képes az 1,4 literes TSI motorja 
125 kilowattos (170 LE) teljesítményre. Sportos eleje kifejezetten karakteressé teszi a 
Golf GT-t, vezetni pedig egyszerűen állati jó.

A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A Volkswagen Golf GT motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,8-9,61/100 km, C02 kibocsátása: 139-178 g/km.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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$
SUZUKI

CSAK NÁLUNK!
Új Suzuki vásárlása esetén 

150.000 Ft értékű 
csomagot választhat!*

RÁADÁSUL!
Az első 2 szervizhez ingyenes külső-belső 
tisztítást adunk maxolen technológiával!

* A készlet erejéig, részletre történő vásárlás esetén!

Az Ön Márkakereskedője:

SUZUKI

3000 Hatvan, Rákóczi út 95.
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 6.
5100 Jászberény, Nagykátaiu.45.

Tel/Fax: 37/542-353
Tel/Fax: 28/504-110
Tel/Fax: 57/515-510

0XY
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG 

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

* szauna: finn és infra,
* manikűr, pedikűr,
* szolárium: álló és fekvő, infraszoli,
* masszázsok, fitnessgépek,
* kozmetika.

Fodrászat: női - férfi - gyermek
Aloe termékek forgalmazása
Megnyitottuk ALOE PRIVÁT klubunkat! 
Az aloe növény termesztése, gyógyhatású termékek 
bemutatása, az ebben rejt* üzleti lehetőségek, 
információk átadása a cél. Minden érdekl*d*t 
szeretettel várunk keddenként18.30-tól!

Telefon: 70 382-9929

bontott, 
gyári, 
utángyártott
karosszériaelemek, kipufogók,
lámpák, futómű-és motoralKsíl^Skek

+

^CastfoL Jfetani

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

C5) mázná O) L®J
HYunDFn ■hiZSfli
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V DIVATÁRU
JBjs ASZÓD, Deák F. u. 8/a (Iklad felé)
U fc. H: 14-17-ig, K-P: 8-17-ig, Szó: 8-12-ig

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

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!
MINDEN FAGYASZTOTT TERMÉKRE 

10 °/o KEDVEZMÉNY!
Tápok, konzerVek, fagyasztott termékek, 

kiegészítők, ápolási cikkek széles Választékával 
Várjuk kedves vásárlóinkat!

EGÉSZ ZSÁK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
5 % KEDVEZMÉNY!

Gyászruhák
Kosztümök, blúzok, felsők, 

nadrágok, aljak, kiegészítők, 
ingek 

EXTRA méretben is!

Elegáns kosztümök, 
blúzok, felsők, ruhák, 
alkalmi összeállítások 
divatos színekben!

Nadrág, szoknya 
hosszfelvarrást vállalok!

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 tanfolyam díj 30 %-át visszaigényelhetik a személyi jövedelemadóból 
Például „B” kategóriás tandij:

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

Jelentkezzen most! Az idén még visszaigényelhető a tandíj 30 %-a!
AMIT MINDEN KEDVES TANULÓNKNAK KÍNÁLUNK:

■ Kedvezményes oktatócsomagot!
■ Vezetést „háztól-házig”, a vizsgákra is!
■ Számítógépekkel felszerelt oktatóteremben tanulhatnak!
■ Ahivatalos 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 SZEMÉLYGEPKOCSIRAÁTLAGOSAN 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. szeptember 5-én 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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LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER-
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

Szeptemberi Akció!
Suli-buli akciók: mindennap más-más iskolaszerre

A beiskolázási támogatáshoz tételes számlát adunk!
A teljes iskolai csomag, illetve 

táska vásárlása esetén 10 % kedvezmény!
- írószerek, füzetek 1? Ft—tói, iskolai felszerelések,
- tolltartók, iskolatáskák, füzetborítók stb.,
- Palmolive sampon (&&9 Ft)
- papírzsebkendő (&9 Ft/1OO db),
- Colgate fogkrém (16& Ft),
- kéztörlő 1^9 Ft/2 tekercs,
- légfrissítő d<3? Ft),
- gyermekjátékok, kreatív eszközök,
- nyomtatványok (kpszla: >369 Ft),
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk,
- szalvéták, térítők, 20 % kedvezmény a partikellékekre,
- cd, dvd, dvd-tok kapható.
Fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés)

színes papírra is! .
Komplett béiyegz* készíttetése esetén a lenyomatra 50 a-os engedmény!

48 órán belül új bélyegz- készítését vállaljuk!

TÁ?LÁLÉKKIEGÉ5ZÍTOKJE 10 °/o KEDVEZMÉNY.
20 EFT FELETT 15 % KEDVEZMÉNYT ADUNK’

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

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

CREDIGEN &

Sulinet -1 expressz */

Számítógépek, kiegészítők, CD-DVD lemezek, nyomtatási kellékek nagy választékban1

PCM a1

Asus Via K8V-MX alaplap VGA+AGP 
AMD Sempron 2600+ 64 bit 
256 MB Samsung DDR memória 
Maxtor 80GB HDD 
16x LG H10N DVD-író
Gaba ház, 400W táppal

58.800 Ft.-

PCM a3

Asus NForce570 M2N-E alaplap
AMD Athlon 64 3800 AM2 64 bit CPU
2x512 MB 400MHz DDR Ram
(Kingmax-SuperRam)
Ati Radeon X1600PRO VGA
(512MB DDR3)
Maxtor 250GB SATA2-300 HDD
16x Pioneer 111D DVD-író
Delux ház, 400W táppal
Delux 2.1 hangszóró, egér, billentyűzet

159.900 Ft.-

LG 16x DVD

PCM a2

Asus NForce4 A8N5X alaplap, 
AMD Athlon 64 3000 939 64bit CPU 
512 MB 400MHz DDR Ram 
(Kingmax-SuperRam)
GeForce 6600 512 MB VGA
Maxtor 160GB SATA2-300 
16x LG DVD-író LightScribe 
Raidmax Sagitta silver ház

114.400 FL-

PCM SE05 _ .. .Suhnet -
MSI alaplap
AMD Sempron 2800+ CPU 
512/400 memória
MSI Radeon 9550 128MB VGA
WD 160GB SATA2 HDD
LG DVD-RW 
billentyűzet, egér

119.900 Ft.-
59 950 FI - VISSZAIGÉNYELHETŐ!

8.480 Ft.-

Újra kapható a leggazdaságosabb tintasugaras nyomtató, a Canon iPI 500' 
Tintapatron: fekete 310 Ft.- színes 440 Ft.~

KINGMAX 1 GB pendrive 6.700 Ft.- 1 GB SD 6.980 Ft.-
KINGMAX 5 1 2MB pendrive 3.600 Ft.-

A FELTÜNTETETT ARAK TARTALMAZZAK AZ AFATI

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 érdeklődés:
0620981-8886

Számoljon!
Velünk számolhat!

Teljes képzési díj - 30 %
(SZJA 36/A paragrafus)

Egyéb költség: vizsgadíj-\-eü-\-orvosi
PLH-0021

AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0758 

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 ajánlatunk:
- 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 színteltolásos 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!

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


2006. AUGUSZTUS ±± TÜKÖR________________12.

jFkX. _ Otthon, Aszódon
Egy város olyan, akár az otthon, amelyet igényeinknek megfelelően alakítunk évről-évre, 
lehetőségeinkhez mérten. Akár egy kerten vagy egy házon, a városon is látszik, ha van gazdája, ha van 
valaki, aki nemcsak a nagyobb, de az apróbb-cseprőbb dolgokra is odafigyel.

Aszódot is nekünk kell alakítani, olyanná tenni, amilyenné szeretnénk. Aképviselőkön, polgármesteren 
keresztül. Mert nekik - jussanak be bármely párt vagy szervezet színeiben - mindenekelőtt az aszódiak 
érdekeit kell képviselniük.

Ismerem a város működését és lehetőségeit, és azt is látom, tudom, hogy mit és hogyan kellene másként 
tenni.
Nyolc éve dolgozom önkormányzati képviselőként. Most a polgármesteri címért szállók harcba. A 
feladatokért jelentkezem.

Egy oldal kevés ahhoz, hogy a város működésének minden területéről bemutassam elképzeléseimet. 
Ezért juttattam el és juttatom el ajövőben a Belső hangok eddig és következő részeit.

A legfontosabb gondolatok azonban egy-egy szóban is összefoglalhatóak:

——- FELELŐSSÉG Jfe
Hl 1 EGYÜTTMŰKÖDÉS

- NYILVÁNOSSÁG .. ”—~
W" JOSZÁMÍTHATÓSÁG

Úgy gondolom, hogy a polgármester és a képviselők vannak a polgárokért, és nem a lakosság van az 
önkormányzatért.

BÚZÁS JANÓT” —
független polgármester-jelölte

^ TÁMOGATÁS *
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség aszódi szervezete 

eddigi munkája, eredményei, kiszámíthatósága és 
embersége elismeréseként

BÚZÁS JÁNOS
polgármester-jelöltet 

támogatja a helyhatósági váiasztáson!
Fizetett politikai hirdetés
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Báró Podmaniczky József (1756—1823), az aszódi szabadkőműves
Sajnos elég kevés adat áll ren

delkezésünkre ahhoz, hogy 
részletesen megrajzoljunk egy 
igen jelentős életutat, egy pro
testáns főnemesi portrét a 
18-19. század fordulójának év
tizedeiből. Az izgalmas korszak, 
mely magában hordozta a 
reformkor előnemzedékét, és 
később útjára bocsátotta a haza 
nagy reformnemzedékét, bővel
kedett kiemelkedően tehetséges 
emberekben. Ezek egyike Pod
maniczky József báró.

A 20. század nagy viharainak 
talán a legnyagyobbikában, a 
második világháború idején el
tűnt vagy megsemmisült a csa
ládi levéltár, melynek biztosan 
voltak olyan, a tudomány szá
mára ismeretlen forrásai - leve
lek, naplók, feljegyzések- me
lyek segítségével sokkal színe
sebb, részletesebb képet lehetett 
volna rajzolni az óriás lelkű, ám 
kis termetű emberről!

A Podmaniczky család II. 
József császártól 1782. június 5- 
én bárói rangot kapott, és így 
bekerültek a magyarországi pro
testáns fönemesség körébe. Az 
aszódi birtokos család két ága 
közül - II. János és I. Sándor - 
az idősebbik ág alapítója, II. Já
nos (1718- 1786) és Kisfaludy 
Katalin (1718-1794) házassá
gából negyedik gyermekként 
Aszódon született József, 1756. 
július 29-én. Rangjához méltó
an és a kor színvonalához ké
pest kiváló képzésben részesült 
az ifjú báró, hiszen házitanítója, 
nevelője a későbbi evangélikus 
püspök Szontágh Sámuel volt. A 
kor divatját követve az ifjú ne
mes hosszabb külföldi tanul
mányútra ment, és felnőttként 
megismerte az akkori Európát. 
Göttingenben az egyetemen 
1776-1779 között Georgia 
Augusta hallgatója volt. Mint a 
18. században oly sokakra, az if
jú Podmaniczky Józsefre is ha
tottak a német felvilágosodás 
eszméi. Hazatérte után őt is ott 
találjuk a patrióta nemesi el
lenzék hangadói között. Orczy 
László báró köréhez tartozott, 
aki nagy csodálattal viseltetett a 

franciák iránt, akik szembe mer
tek szállni az uralkodói abszolu
tizmussal.

A császári udvar gyanakvás
sal figyelte az eseményeket és a 
titkosrendőrség „vigyázó sze
mét” le nem vette Orczyról és 
köréről. A róluk készült jelenté
sekből tudjuk, hogy az „összees
küvő” urak gyakran találkoztak 
Orczy László hatvani és pesti 
kastélyában. Szapáry János gróf 
szerémi főispán mellett ott volt 
ezeken az összejöveteleken 
Sztáray Mihály gróf, Fodor Jó
zsef és Lányi Sámuel, a köz
nemesség két jeles alakja, Szent
mar) ay Ferenc, Orczy titkára, de 
ehhez a körhöz tartozott Pászt- 
hory Sándor fiumei kormányzó, 
Spissich János zalai alispán és 
Nagyváthy János is. Podma- 
niczky József ekkor már a hely
tartótanács tanácsosa volt, Orczy 
pedig a magyar kamara alel- 
nöke.

Az ellenzékiek tábora - mely
hez Podmaniczky József is tar
tozott — egyre növekedett és 
azon munkálkodott, hogy Pestre 
országgyűlést hívjanak össze. A 
császár, II. József halála egy rö
vid időre elbizonytalanította a 
patrióta ellenzéket, akik a kivá
rást választották, hogy lássák, 
mit tartogat az ország számára az 
új trónra lépő: Ferenc császár.

Az 1791. évi országgyűlésen 
Almásy Ignáccal, Jász-Nagykun 
választott követeként a kereske
delmi bizottság tagjává válasz
tották Podmaniczkyt, aki azon
nal hozzálátott az addigi vám
rendszerről alkotott véleményét 
papírra vetni, ami nem volt más, 
mint az osztrák vámrendszer kri
tikai elemzése. A protestáns foúr, 
mint a felvilágosult rendi moz
galom vámpolitikai szakértője 
rámutatott Magyarország alá
rendelt helyzetére, és javasolta a 
belső vámvonal eltörlését. (Amű 
évtizedekkel később, 1826-ban 
Pozsonyban Principia Vettigalis 
Tricesimalis.. .pro Deputatione 
commerciali elaborata címen 
jelent meg.) A kereskedelmi bi
zottság által 1793 legelején be
adott elaborátumot a bécsi ud

var még csak válaszra sem mél
tatta.

A Göttingenben töltött egye
temi évek rányomták bélyegüket 
Podmaniczky általános-, zenei- 
és irodalmi műveltségére, nyelv
ismeretére, világnézetére. A báró 
maga is jó zongorista hírében 
állott, és mint zenekedvelő me
cénás lehetővé tette, hogy a 7 
éves Liszt Ferenc az ő házában 
zenélhessen először nyilvános
ság előtt. A művészeteket ked
velő, az új iránt fogékony Pod
maniczky egyetemi évei alatt, 
majd utazásai során kapcsolatba 
került a szabadkőművességgel. 
Azzal a szabadkőművességgel 
mely: „olyanférfiak szövetsége, 
akik saját maguk erkölcsi és szel
lemi tökéletesítésével testvéri kö
zösségben és a szeretet szolgá
latában elősegítik az egész em
beriség fejlődését, és a rászoru
lókat támogatják. ” Az Angliából 
induló mozgalom Németalföl
dön át érkezett a császárvárosba 
és onnan terjedt tovább Magyar
országra. A szabadkőműves
ségben rejlő veszélyt a francia 
szabadkőműves páholyokból a 
forradalom szellemi magvát ké
pező szabadság, egyenlőség, 
testvériség jelmondat komolyan 
vétele jelentette a császári udvar 
számára.

Tény, hogy a változást, tár
sadalmi fejlődést sürgető főutak 
szabadkőműves páholyokba tö
mörültek, így Podmaniczky Jó
zsefet is egy ilyen páholyban 
találjuk, mégpedig az 1786-tól 
Budán működő Zűr ersten Um- 
schuld, vagyis Az első ártatlan
sághoz nevet viselő páholy tagja 
Kovachich Márton Györggyel, 
Ócsai Balogh Péterrel és Sker- 
lecz Miklóssal. Ennek a páholy
nak tevékeny tagja Széchenyi 
Ferenc gróf is. Igaz, hogy II. 
József szabadkőműves-pátense 
jelentősen korlátozta a páholyok 
tevékenységét vagy sok esetben 
tiltotta is azokat, mégis tovább 
működtek, legális vagy illegális 
formákban. Az összejöveteleken 
továbbra is ott találjuk az aszódi 
birtokos főnemest az Orczy, 
Abafíy, Beleznay és Ráday 

házban. Ott volt Széchenyi 
grófnál 1790. október 3-án báró 
Serényi Gábor, gróf Eszterházi 
Károly, Kazinczy Ferenc, Mári- 
ássy István, Nagyváthy János, 
báró Orczy László, Ócsai Ba
logh Péter, Pálóczy Horváth 
Adám, báró, Vay József és Béla 
társaságában azon az összejöve
telen, melynek célja a magyar 
tudós társaság felállításának 
törvényi előkészítése volt.

A szabadkőműves tevékeny
ségével párhuzamosan 1786. 
december 8-án, Budán tevéke
nyen részt vett a fővárosi evan
gélikus gyülekezet megalakítá
sában. Az akkor egyetemes fel
ügyelő báró, Zay Péter távollé
tében elnökölt. A gyűlésen a kö
vetkező határozat született: 
„Miután Pest-Budán az evan
gélikusok száma mindinkább 
szaporodik, az egyetemen sok 
evangélikus ifjú tanul, az itt el
helyezett katonaság közt is igen 
sok az evangélikus vallású, kik 
nem lévén helyben evangélikus 
lelkész, éppen semmi vallás
oktatásban nem részesülnek, a 
gyűlés ezennel elhatározza Pest- 
Budán egy evangélikus egyház 
létesítését. ” A báró az új gyü
lekezet felállításának céljára 50 
forintot ajánlott fel. A gyüleke
zet élére a győri születésű Ráth 
Mátyás lelkész meghívását java
solta, aki a pozsonyi Magyar 
Hírmondó szerkesztőj e volt.
A 18. század vége igencsak 
mozgalmas volt, a fiatal főne
mes pedig szinte mindenütt az 
események középpontjába ke
rült: 1793-1796. között a hely
tartótanács tagjaként az első 
pest-budai magyar színtársulat 
delegált főigazgatója. 1794-ben 
aláírója a nagykárolyi nyilatko
zatnak, amely 400.000 forint tő
ke biztosításával előirányozta a 
Nemzeti Színház létrehozását.
Jellemző az az adalék is, ami 
szintén a tájékozottságáról és a 
haladás iránti elkötelezettsé
géről, anyagi áldozatvállalásáról 
tanúskodik. A 18. század végén 
egy új, Magyarországot ábrázo
ló térkép elkészítésével bízták

(Folytatás a 21. oldalon)
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avagy egy protestáns főúr életének mérföldkövei
(Folytatás a 20. oldalról) 
meg Lipszky Jánost, aki Bogda- 
nich Imre Dánielt kérte fel a csil
lagászati helymeghatározás fel
adatára. Bogdanich Hadley-féle 
szeksztánst és egy Emery-fé 
le kronométert kapott munkájá
hoz Londonból, gróf Széchenyi 
Ferenc és Podmaniczky József 
költségén.

Podmaniczky József 1802-től 
Bács-Bodrog megye főispánja, 
ugyanakkor a 19. század első év
tizedében aktív szerepet játszott 
királyi tanácsosként, mint a víz
ügyek biztosa. A Duna szabá
lyozásának munkálatait irányí
totta. Ekkor hívta fel Schmidt 
György geometriát és „mappá- 
zást” is tanító egyetemi profesz- 
szor a báró figyelmét Beszédes 
Józsefre. A magyarkanizsai szü
letésű tehetséges vízmémökje- 
löltet 1811-ben azután „rajzoló 
inzsellérévé” nevezte ki.

Tehetsége és felkészültsége 
folytán az akkori európai tör
ténelem színpadára is kilépett, 
hiszen 1815-től három éven át 
Ausztria párizsi megbízottja a 
napóleoni háborúkat lezáró bé
ketárgyalásokon. A számoltató 
és osztoztató bizottságban tevé
kenykedő báró egy rendjelet kért 
az uralkodótól, hogy nagyobb 
nyomatékot kapjon személyes 
megjelenése az érdemjelekkel 
dekorált diplomaták között. A 
szolgálati ideje alatt azonban ezt 
megtagadta tőle az uralkodó. A 
tárgyalások sikeres befejeztével 
a Lipót-rend nagykeresztjét 
ajánlották fel számára, ám ő ezt 
visszautasította. Hiúságában 
érezhette sértve magát, bár azzal 
indokolta döntését, hogy aszódi 
jobbágyai rendjel nélkül is 
uruknak tekintik.
Élete alkonyán — 68 esztendőt 
élt - , 1823. május 11-én kelte

zett végrendeletében 5000 forin
tot hagyott a pozsonyi evangé
likus egyházra. Emberi nagy
sága és gondolkodásmódjának 
következetessége a végrendelet 
szövegéből is visszaköszön, 
ugyanis a hatalmas összeg ka
matait olyan fiatalemberek 
anyagi megsegítésére szánta, 
akik kiváló zenei tehetségüek, 
de kép-ésük támogatás nélkül 
nem lehetséges. Gazdag könyv
tára egy részét, valamint mate
matikai és fizikai szereit a po
zsonyi főiskolának adta.

Nemzetközi tudományos és 
politikai kapcsolatainak súlyát 
mutatja, hogy a kor egyik legna
gyobb tekintélyű tudományos 
társasága, a londoni Royal So- 
ciety 1780. június 8-án felvette 
tagjai sorába, valamint a Dán 
királyi Danebroy-rend lovagja 
volt.

Kosáry Domokos Berzeviczy

Gergelyt - Podmaniczky József 
ifjabb munkatársát - idézve az 
alábbiakat írta róla: „E kis ter
metű, púpos emberben »egy óri
ás lelke« éZz-majd így folytatta, 
most már Berzeviczyt idézve: 
„Kétlem, hogy századunk tíz 
ilyen színvonalú embert hozott 
volna létre. ”

Szegény, szegény Podma- 
niczkyak! Ha felülről látják egy
kori javaikat, biztosan mélysé
gesen elszomorodnak, hiszen 
mivé lett az egykor ékes kastély
épület és a park: pusztul, ro
mokban hever. Igen pusztul, 
mert rosszul sáfárkodunk a ránk 
örökül maradt épületekkel. Úgy 
vélem, oktalanság másra muto
gatni, más mulasztására hivat
kozni, mert attól még semmi 
sem oldódik meg. Bizony olyan 
messze vagyunk a jó gazdától, 
mint Makó Jeruzsálemtől...

Klamár Zoltán

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. Bölcsődébe, óvodá
ba, általános iskolába és gimnáziumba is Aszódon jártam. Két idegen nyelven beszélek: franciául (fel
ső fokon) és németül (közép fokon). Jelenleg a SZIE Jászberényi Főiskolai Kar IV. éves (végzős) szo- 
ciálpedagógus hallgatója vagyok. Köztársasági ösztöndíjban részesülök, és 2005-ben megnyertem a 
KariTDK-t.

A 2006. évi helyhatósági választásokon a Magyar Demokrata Fórum önkormányzati képviselő jelöltjeként kívánok in
dulni. Megválasztásom esetén elsősorban két területtel szeretnék kiemelten foglalkozni. Az egyik szakmámból adódóan a szo
ciális ellátás területe, a másik 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 AszódPapfoldiút 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)
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Tapasztalat és lendület - Kovács Tamás

Az Aszódi Tükör előző szá
mában jeleztem, megméretni 
kívánom magam polgármester- 
és képviselő-jelöltként az ok
tóberi önkormányzati választá
son. Bemutatkoztam és beszá
moltam az elmúlt években 
végzett munkámról. Mielőtt rö
viden vázolnám azokat az elkép
zeléseket, terveket, amelyek 
megvalósítására reális esélyt 
látok a következő 4-6 évben, né
hány aktuális kérdésre szeretnék 
kitérni. Három párt (MSZP, 
SZDSZ, MDF) támogatja jelö
lésemet. Mindhárom esetben a 
pártok kerestek meg azzal, hogy 
az induló jelöltek közül az én 
személyemben látják az alkal
mas polgármestert. Megkeresé
süket és támogatásukat öröm
mel elfogadtam, mert azt gon
dolom, helyben, Aszódon meg
mutathatjuk, félre lehet tenni a 
politikai előítéletet, és vannak 
olyan ügyek, aminek érdekében 
a bal és a jobboldal össze tud 
fogni. A koalíciós pártok segít
ségére különösen számítok 
azoknak a pályázatoknak a tá
mogatásában is, amelyek révén 
terveinket valóra válthatjuk. 
Többen felvetették, esetleg fél
állásban végezhetném a polgár
mesteri tevékenységet. Aszód 
hatezer fos kisváros, 1 milliárd 
Ft feletti költségvetéssel. Ekkora 
feladat teljes embert kíván, ezt 
„félvállról” nem lehet végezni. 
Természetesen én is főállásban 
végezném munkámat.

E rövid bevezető után meg
próbálom összefoglalni azokat a 
legfontosabb feladatokat, ame

lyek ránk várnak a következő 
években.
Tapasztalat és lendület — gaz
daság: kereskedelem, ipar, vál
lalkozások

Aszód történelmi hagyomá
nyait tekintve kereskedelmi és 
ipari központja a középső Galga 
mentének. E jellege az elmúlt 
években erősödött, Aszód pl. az 
egy főre jutó kereskedelmi 
bevétel tekintetében kimagaslik 
a környék települései közül. 
Önkormányzatunk tervezett 
iparűzési adóbevétele 2006-ban 
meghaladja a 94 millió Ft-oX.

Városunk kereskedelmi tevé
kenysége alapvetően a Kossuth 
Lajos utca Szabadság tér-Pe- 
tőfi utca közötti szakaszán kon
centrálódik, de a Kondoros téren 
és a Korona téren is több üzlettel 
találkozhatunk. A kereskedelmi 
élet középpontjában továbbra is 
Aszód belvárosa marad, azon
ban településfejlesztési koncep
ciónk és a terület tulajdonosai
nak közös szándéka a Kossuth 
Lajos utcától délre eső' terület 
megnyitása a kereskedelem ré
szére. A kereskedelmi élet súly
pontja a belső, átjárható udva
rokba kerül, mintegy tehermen
tesítve a főutca forgalmát. A te
rület nagy része magántulajdon
ban van, a városnak itt a legfon
tosabb feladata megfelelő számú 
parkoló építése, a szükséges 
közműépítési munkák koordiná
lása, illetve a tulajdonosok érde
keinek összehangolása.

Folytatni szeretném a főutca 
még önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanainak privatizáci
óját. A magántulajdonba kerülő 
épületek megújultak, megszé
pültek és a jó gazda gondossá
gával folyamatosan karbantar
tottak. ízléses, kisvárosi hangu
latú épületek, üzletek várják a 
vásárlókat. Számtalan átutazó, 
Aszódon ritkán tartózkodó is
merősöm dicsérte meg főutcánk 
kialakítását.

A Kondoros téri piac ma is 
fontos bevásárlási lehetőség az 
aszódiak számára. Sajnos a pi
actér állapota - finoman szólva 
is - kívánnivalót hagy maga 
után. Ebben nem sikerült előbb

re lépnünk az elmúlt négy évben. 
Az új piactéri csarnok vázlat
tervei készen vannak, kizárólag 
önerőből azonban nem tudjuk 
megépíteni. Pályázati lehetőség 
esetén azonnal pályázni fogunk, 
illetve vállalkozói tőke bevoná
sával próbálom meg felgyorsí
tani a csarnok elkészítését.

Aszódon három egymástól 
független ipari terület alakul- 
alakult ki. Az egyik a Kartali út 
végén található volt szovjet lak
tanya területén, a másik a 
Tüzép-telep melletti déli ipar
terület, beleértve a Richard Fritz 
Kft-t is, a harmadik a volt ma
gyar laktanya helyén várhatóan 
kialakuló ipari “negyed”. A há
rom legforgalmasabb kivezető 
út (Kartali, Pesti, Hatvani út) 
mellett találjuk ezeket a terüle
teket. A magyar laktanyára ön
kormányzatunk 2005-ben hiva
talosan is benyújtotta igényét, 
szeretnénk térítésmentesen tulaj
donba kapni. Sajnos erre kevés 
esélyünk van. Azonban bárki ve
gye is meg, vélhetőleg ipari-lo
gisztikai tevékenységet fog foly
tatni, tekintettel a laktanya spe
ciális adottságaira. Az önkor
mányzat feladata ebben az eset
ben az a hatósági felügyelet, 
amely megakadályozhatja az új 
tulajdonost a számunkra hátrá
nyos, esetleg kömyezetszeny- 
nyezö tevékenység bevezetésé
ben. Munkahelyteremtő beruhá
zásokat viszont minden lehetsé
ges módon támogatni fogunk.A 
déli iparterület értékesíthető tel
kei lassan elfogynak. Ameny- 
nyiben továbbra is lesz igény 
kis- és közepes vállalkozás szá
mára alkalmas területre, szük
séges az iparterület további bőví
tése Iklad irányába.

Szeretném a mainál jobban 
bevonni városunk közéletébe a 
gazdasági élet helyi, meghatá
rozó vállalkozóit. Számtalan 
esetben keressük meg őket az 
önkormányzat vagy intézmé
nyeink részéről különböző se
gítségkéréssel, támogatási 
igénnyel. E kéréseket nem szok
ták elutasítani. Létre kívánom 
hozni a "Vállalkozói Klubot”, 
melynek keretében rendszere

sen beszámolnánk terveinkről, 
eredményeinkről. A klub lehető
séget nyújthat az egymással tör
ténő kötetlen beszélgetésre, a lo
kálpatriotizmus erősítésére, 
vagy akár új üzletek, együttmű
ködések kialakítására is. A 
Vállalkozói Klub a fentieken túl 
alkalmas lehet uniós pályáza
tokkal kapcsolatos információk 
közvetítésére vagy az ezekkel 
kapcsolatos oktatások megszer
vezésére is.

Folytami kell a lakosság lé- 
lekszámának növelésére irányu
ló erőfeszítéseket. Az elmúlt 
években értékesített lakótelkek, 
lakóterületek benépesülnek, s 
ennek következtében Aszód lé
lekszámú lassan növekedésnek 
indul. Aszód jelenlegi intézmé
nyi kapacitása kb. 7000 főt tud 
kiszolgálni, ekkor lennének in
tézményeink teljesen kihasz
nálva, ekkor működnének opti
málisan. Fontosnak tartom 
azonban, hogy Aszód a lakos
ságszám növekedése közben is 
megőrizze kisvárosi jellegét.

A bevételek növelése, a mű
ködési kiadások csökkentése a 
költségvetési forráshiány foko
zatos csökkenését vonja maga 
után. Ez nem megy egyik napról 
a másikra, aki ezt ígéri, nem 
mond igazat. De középtávon, 
7-10 év alatt, tudatos helyi 
gazdaságpolitikával az egyen
súlyközeli állapot megteremt
hető, ezáltal városunk meglévő 
forrásait nagyobb arányban tud
juk településünk fejlesztésére 
fordítani.
Összefoglalva:
- folytatjuk a Kossuth Lajos 
utcai önkormányzati bérle
mények privatizációját.
- pályázati források igénybe
vételével a Kondoros téri piac 
helyén új, korszerű piac csar
nokot építünk.
- folytatjuk a déli iparterület 
értékesítését, új területek vá
sárlásával bővítjük a lehetősé
geket.
- létrehozzuk a “Vállalkozói 
Klubot”,
- új lakótelkek kialakítására 
alkalmas területeket alakí
tunk ki.
Tapasztalat és lendület - inf
rastruktúra és városfejlesztés

(Folytatás a 23. oldalon)
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Tapasztalat és lendület - Kovács Tamás
(Folytatás a 22. oldalról)

Az elmúlt évek, évtizedek kö
vetkezetes fejlesztései jó alapot 
jelentenek a továbblépéshez. A 
város nagy részén elkészültek a 
legfontosabb alapközmüvek. 
Ahol ezek hiányoznak, ott a kö
vetkező négy évben ezeket meg 
kell építeni. A hiányzó szenny
vízcsatornaszakaszok elkészí
tése, a szilárd burkolattal még el 
nem látott belterületi utak bur
kolása anyagilag sem kis fel
adat. A tervek készen állnak, pá
lyázati források bevonásával, 
ütemezve, előre tervezhető mó
don évről évre haladhatunk elő
re. 2006 tavaszán a képviselő
testület - javaslatomra - több 
ütemre bontott útépítési ütem
tervet fogadott el. Az útépítési 
terv nemcsak az új, hanem a régi 
területekre is vonatkozik. Vagyis
azok is részesülnek máj d a telek
eladásokból befolyó bevételek 
jótékony hatásaiból, akik Aszód 
régi utcáiban laknak. 2006-ban 
tehát út- és csapadékvízcsator- 
na-építés indul az Osváth Gede
on utcában és a Berek utca 500 
méteres alsó szakaszán. A Nyá- 
rád, Majna, Szentkereszt utcák
ban az építőközösség megszer
vezése után, lakossági részvé
tellel tervezzük az útépítést. A 
többi, még burkolatlan belterü
leti utakra vonatkozóan pedig 
még ebben az évben megkezdő
dik a tervezés, engedélyeztetés, 
ezen utcák burkolása a 2006- 
2010. közötti ciklusban fejező
dik majd be. A hiányzó közmű
vek és utak építése mellett az 
egyik legnagyobb feladat Aszód 
városközpontjának rehabilitá
ciója. Városunk főépítésze, Já
nosi János által megálmodott és 
a korábbi képviselő-testületek 
által is elfogadott koncepció sze
rint az új belváros (Szabadság 
tér-Petőfi utca-Templom köz- 
Kossuth Lajos utca által hatá
rolt terület) belső sétáló utcák
kal, kis közökkel tagolt, kisvá
rosi hangulatot árasztó, vonzó 
része lehet városunknak. Persze 
a terv nagy része csak a távoli jö
vőben valósulhat meg, azonban 
következetes várospolitikával 
ez az idő lerövidíthető. Termé-

szetesen itt is számítok ilyen 
célra igénybe vehető uniós for
rásokra, melyek megléte esetén 
a Szabadság tér rendbe tétele, a 
korábban megkezdett felújítás 
teljes befejezése a legelső te
endőnk. Hamarosan elkészül a 
Béke út-Béke kert-Dózsa 
György út által határolt terület 
rehabilitációs terve. A további 
szakági közmű- és úttervek e 
terv szellemében készülhetnek 
majd. A rehabilitációs tervek 
elkészültével az érintett terület 
lakosságával közösen kell kiala
kítani egy olyan középtávú el
képzelést, amelyek már a konk
rét munkavégzésre, a hiányzó 
közművek (szennyvíz és csapa
dékvíz csatorna, utak, járdák) 
megépítésére vonatkoznak. A 
szakági tervek birtokában, az ott 
lakók támogatásának megnyeré

Tisztelt Aszódiak, tisztelt Választópolgárok!
Közeledik az önkormányzati választás, ezért tisztelettel a következő ciklusra is 
felajánlom munkámat, szakmai tudásomat a városban élők szolgálatára, a város 
fejlődésére.

A városi közéletben tíz éve veszek részt. Két ciklusban az Oktatási Bizottság külső tagjaként, 
majd 2001. decemberétől képviselőként segítem a képviselőtestület munkáját és a város
lakók életkörülményeinek javítását. 2002. januárban bizalmat kaptam a testülettől az Ügy
rendi Bizottság elnöki feladatainak ellátására. 2002-ben az őszi önkormányzati választáson Önök 
ismét képviselővé választottak, és korábbi tisztségemben megerősített a képviselőtestület. Fel
adatom volt az önkormányzati rendeletek, határozatok előkészítésének segítése, a különböző sza
bályzatok, szerződések jogszabályi vizsgálata, a testületi ülések szabályszerű lebonyolításának 
segítése. Pedagógusként a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság munkáját is segítettem. Javas
lataim megtételekor mindig a város, a városlakók érdekeit tekintettem a legfontosabbnak, amit a 
sajtóban, kábeltévén is figyelemmel kísérhettek.
Független képviselőként az ésszerűség és az emberek iránti bizalom elkötelezettje vagyok. 
Szeretném, ha a város sokoldalú szolgáltatásaival, a reális fejlődés lehetőségének megteremté
sével minden területen hozzá tudnajárulni az Aszódon élők boldogulásához.
Kérem támogassanak ajánlószelvényeikkel és szavazataikkal! Köszönettel:
(fizetett politikai hirdetés) Puskás Péter

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgár!

A hely i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv. 
27. §/l/ bekezdése értelmében kislistás jelölt az, akit az adott választókerület választópol
gárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott. Ez az aszódi választókerület névjegyzékében sze
replő választópolgárok száma alapján 48 fő.
A törvény 27. § 121 bekezdése alapján polgármester jelölt az, aki Aszód város 
választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott, tehát a szükséges ajánlások száma 144.

OEVI

se után ütemezve hozzákez
dünk a tervek megvalósításá
hoz, Régi adósságot kell itt tör
leszteni. A terület rendbe téte
léhez mintegy 100-150 millió 
forintra van szükség. Aki azt ígé
ri, hogy rövid idő alatt mindent 
megépít, minden problémát 
megold, annak ekkora összeget 
kell előteremtenie. Ellenkező 
esetben az ígéret csak ígéret ma
rad. ..

Városunk fejlődésének meg
gyorsítása érdekében fokozottan 
igénybe kívánom venni a külön
böző pályázati lehetőségeket, 
erre jó alapot adhat a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv, az Európai Uni
óból fejlesztési célokra szánt 
több ezermilliárd forint. Rendel
kezem az uniós pályázatokhoz 
szükséges tapasztalatokkal, s bí
zom benne, hogy a tanultakat 

hasznosítani tudom.
Összefoglalva:
- befejezzük a Szabadság tér 
megkezdett felújítását,
- megkezdjük a városközpont 
rehabilitációjának kivitelezé
sét,
- a szakági tervek elkészülte 
után hozzákezdünk a Béke 
kert-Dózsa György úti terület 
rendezéséhez,
- új lakóterületet alakítunk ki.
- az összes belterületi utat 
ellátjuk szilárd burkolattal.

Támogatásukban bízva, kö
szönettel: Kovács Tamás

Elérhetőségeim:
Tel: 06-30-316-0470 E-mail: 
tamas.kovacs@aszod.hu Web: 
www.kovacstamas-aszod.hu 
Cím: 2170 Aszód, Papföldi utca
13.
(fizetettpolitikai hirdetés)

mailto:tamas.kovacs@aszod.hu
http://www.kovacstamas-aszod.hu
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Meglepetéssel és keserű
séggel olvastam az Aszódi Tü
kör 2006. júliusi számában „Ez 
már nekem is sok(k)!” címmel 
közölt írását, amely meghatá
rozása szerint képviselői véle
mény a fesztivál-ügyről. Ami
kor Ön válaszomat olvassa - és 
valószínűleg Önnel együtt ol
vassák több százan - már túl le
szünk a rendezvényen. A történ
tek, látottak és hallottak, tapasz
taltak alapján remélem, Őn is 
vendég volt, és meg lehet majd 
ítélni, érdemes-e, szükséges-e 
fesztivált rendezni.

Nagyon hiszem, hogy a 
résztvevők - minden bizonnyal 
több ezren - igennel válaszol
nak a kérdésre, ahogyan tették 
ezt már tizennégy alkalommal. 
Bevallom, én arra gondoltam, a 
képviselőtestület már régen le
zárta a fesztivál-ügyet, és nem 
kerül sor újabb és újabb csont
rágásra, hisz fújtak már ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban hideget- 
meleget, ”kivéreztették” az 
ügyet, de úgy látszik, tévedtem. 
Csak mellékesen jegyzem meg: 
milyen jó lenne, ha igazi ügyek
ben (kátyúk megszüntetése, a 
város tisztasága, közutak, járdák 
korszerűsítése, csatornázás be
fejezése, helyi ipar fejlesztése 
stb.) hasonlóan aktív lenne a tes
tület. Talán lesz valaki, aki egy
szer kiszámítja, hogy hány órát 
foglalkoztak Önök egy „város
széli” problémával, melynek 
rendezését megszégyenítő és 
megalázó módon „támogat
ták”. Talán azt is kiszámolja egy 
nagyon ráérő, mennyibe kerül
tek az „álviták” a város kasz- 
szájának!

De téljünk rá a lényegre! 
Szeretném emlékeztetni a tisz
telt képviselő urat, hogy a fesz
tiválok rendezésének sorában a 
legnagyobb munkát mindig a 
honvédség legénységi- és tiszti 
állománya vállalta magára, 
illetve végezte el. Valamennyien 
természetesnek tartottuk ezt, 
mert ezzel is bizonyítani akar
tuk, hogy mi is aszódiak va
gyunk, Aszód az otthonunk, s

Nekem még sokabb a sok(k)
Tisztelt Chugyik Képviselő Úr!

tudtuk: csak vidám, derűs tele
pülésen élhetünk együtt nyu
godt, biztonságos életet. A 
honvédelmi törvény végrehaj
tása már 1990 után elkezdődött, 
ám alakulatunknál csak 2005- 
ben jelentkeztek az ezzel kap
csolatos problémák. Sok volt a 
bizonytalansági tényező. Na
ponta változó hírek okoztak szá
munkra személyes és közösségi 
gondokat, míg végül világossá 
vált a tény: megszűnik a 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezred 
Aszódon, s ezzel együtt meg
szűnik a Helyőrség is. Ebben az 
izzó légkörben, bizonytalan
ságban senki nem foglalkozott a 
fesztivál sorsával, folytatásával. 
Én nyugállományba kerültem, s 
amikor a honvédség életében 
bekövetkezett események által 
okozott „sebek” behegedtek, tet
tem fel a kérdést magamnak: ké
pes lennék-e a régi „ háttér ” nél
kül az ezreket mozgató Aszód 
Fesztivál megrendezésére?

Ugye nem csodálkozik Ön 
azon, hogy egy Aszódhoz kö
tődő, itt három évtizeden át 
közéletet élő, közben igazi lo
kálpatriótává fejlődött ember 
feladatot, elfoglaltságot keres 
magának, hogy ismét részese 
legyen a helyi történéseknek, 
eseményeknek? Nem a félrehú- 
zódást, az elefántcsonttoronyba 
való bezárkózást választottam 
- ezt is megtehettem volna! -, 
hanem ebben az egyre inkább 
elidegenedő világban én mun
kát kerestem!

2006. márciusában jelent
kezett Aszódon az Esemény
marketing Kft. vezetője és tett 
ajánlatot a fesztivál megrende
zésére. Örültem a lehetőségnek. 
A megbeszélésünkön elhangzot

Álláshirdetés
Pénzintézet felvételt hirdet ügyfél kapcsolattartói mun
kakörbe. Feltételek: középfokú végzettség, felhasználói 
szintű számítástechnikai ismeretek, B kategóriás jogo
sítvány. Jelentkezni lehet a megjelenéstől számított 10 
munkanapon belül a 20 9918-012-es telefonszámon.

takról tájékoztattam a város pol
gármesterét. Májusban született 
meg a szóbeli megállapodás, 
majd sor került a szerződés alá
írására. Ma is meggyőződé
sem, hogy ezzel a tevékenysé
günkkel aszódi érdekeket nem 
sértettünk!

Sajnálom, hogy tisztelt 
Chugyik Úr ismét felteszi rogy- 
gyant lemezjátszójára az ezer
szer lejátszott és hallott lemezt, 
és ismét az aszódiak fülébe hú- 
zatja a régi nótát: ki, mikor, mit 
írt alá? Ki, mikor és mit, miért 
csinált? Ki hozott vagy ki nem 
hozott létre szervezőbizott
ságot? Ki látta a szerződést? Ki, 
mit és mennyit tesz saját zsebre 
és így tovább! Csak azt nem kér
dezi: miben segíthetnék? 
Mikor vehetnék kaszát, lapá
tot a kezembe, hogy dolgoz
zak a rendezvény sikeréért?

A szervező bizottságot - 
igen tisztelt képviselő úr - 
Önöknek kellett volna megvá
lasztani az éves munkatervük 
alapján. Tudja, a sivatagban, ha 
nincs víz, keresik, vagy elpusz
tulnak. Mi nem akartuk abba
hagyni a rendezvény folytatását. 
Riasztó számomra, hogy „kiitta” 
poharából az utolsó cseppet. 
Hála Istennek, látom, hogy jó 
egészségnek örvend, tehát nem 
volt mérgező az ital, ezért aztán 
módja van további „sejtéseinek” 
elsuttogására, mert azt írja, hogy 
az Aszód Fesztiválon aszódi vál
lalkozó nem vehet részt, mert 
már 2005. novemberében min
denhely elkelt.

Mit mutatnak a tények? Jól 
figyeljen képviselő úr! Az 
Eseménymarketing Kft.-vel a 
szerződést 2006. májusában ír
tuk alá. Vezetője 2006. márci

usában tájékozódott Aszódon és 
tett ajánlatot a rendezvény le
bonyolítására, mint társfinan
szírozó. Csak májusban és az ezt 
követő időben az ország kü
lönböző részein tartott rendez
vényeken hirdette meg a keres
kedőknek, mutatványosoknak 
stb. az aszódi rendezvény idő
pontját, a rendezvényen való 
részvétel feltételeit. Az sem va
lószínű, hogy 2005. novemberé
ben egyáltalán tudott Aszódról. 
Tételezzük fel, hogy tudott a vá
rosról, de akkor sem biztos, 
hogy tudott az Aszód Fesztivál
ról is.

Aki a sikerért magáncég
ként letesz az asztalra közel 10 
milliót, bizonyára szeretné leg
alább azt visszakapni. Aki ér
deklődött, megkaphatta a cég te
lefonszámát, és ha meg tudtak 
egyezni, kapott helyet a rendez
vény helyszínén.

Kérem, engedje meg, hogy 
befejezésül egyetlen mondatá
val kapcsolatban én is feltehes
sek egy kérdést Önnek. írását 
így zátja: „Senki nem mondta, 
hogy ne legyen fesztivál, csak 
azt akartuk, hogy ne így le
gyen!”

Nagyra Becsült Képviselő 
Úr! Ha Ön nem szálkát keres a 
gerendát a vállukon cipelők sze
mében, akkor a mondatának így 
kellene hangzani: Csináljuk 
meg együtt a Fesztivált! Nem 
szándékoztam bántani, szíve
sen beszélgetek személyesen is 
Önnel a történésekről, ezért en
gedje meg egy kérésem tolmá
csolását, melyet képviselőtársai 
figyelmébe is ajánlok: Külön
böző ügyekben csak meggyőző 
információk birtokában szíves
kedjenek nyilatkozni és állást 
foglalni! Szívélyesen üdvözlöm, 
s nagyon hiszem, hogy soraim
mal segítettem megszüntetni az 
Önnek álmatlan éjszakai órákat 
okozó „sokkot”, segítettem el
juttatni a felismeréshez: ha az al
kotó munka kevés is, vagy nem 
pontosan olyan, amit a kiművelt 
elme kíván, még mindig több, 
nagyobb értékű, mint a sokkot 
okozó sok szó.

Együttműködő szándék
kal: Sztán István
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Mindenütt ott vannak
Milyen különös — mondta 

egyik ismerősöm hogy a pol
gármester-jelöltek, amióta el
kezdődött a kampány, hétről- 
hétre ott ácsingóznak a piacon, 
bezzeg a nyugalom éveiben ta
lán azt sem tudták, merre talál
ható a piactér. Valószínű, hogy 
abban az időben nem voltak 
kíváncsiak a városi piac körül
ményeire sem. Nem látták a ká
tyúkat, napsütésben nem nyel
ték a felkavart port, esős hét
végeken nem totyogtak a sár
ban.

A polgármester-jelöltek piac
látogatási szokásáról Honig 
Antal tanár úr írásából értesül
hettünk: „Önmaguk reklámo
zására igen kiváló hely a piac 
is.”

Az írással kapcsolatban le
gyen szabad egyetlen észrevé
telt tenni. Én bizony sok-sok éve 
rendszeres látogatója vagyok a 
piacnak. Ez piac mindenki szá
mára - akit érdekel lakóhelyé
nek hangulata, a várospolitika

Légy Úr vagy Úrnő!
Nagy tisztelettel meg

kérlek, hogy 2006. augusztus 7- 
én 16-17 óra közötti időben el
tulajdonított táskámat - mely
ben a pénzen kívül befizetett, 
befizetetlen csekkek, számlák, 
bélyegző, kulcsok és egyéb, szá

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Ismerőseim hívták fel fi

gyelmemet, hogy az Aszódi 
Tükör 2006. júliusi számában 
„Megkezdődött az aláírás
gyűjtés” címmel cikk jelent 
meg, melyben engem, mint 
bagi polgármestert is megem
lít az országgyűlési képviselő.

Körzetünk honatyájával fél 
éve nem beszéltem, nem talál
koztam, levélben meg nem ke
resett. 

alakulása, a lakosságot minden 
nap foglalkoztató kérdések sora 
-, a legjobb információs for
rás, afféle közvéleménykutató 
bázis.

Békés megyéből kerültem 
Aszódra. Gyermekkorom máig 
megmaradt egyik legszebb em
lékeként őrzöm a gyulai, békés
csabai piacok tarka sokaságának 
forgatagát, ahol a szüleim a 
szomszédos településeken élő 
ismerőseikkel, rokonaikkal 
meghányták-vetették a saját éle
tük és a világ dolgait, az idő
járás alakulását, a búza várható 
árát, a gyerekek viselkedését, 
szidták a kormányt vagy éppen a 
helyi tanácsot. Szó esett hát min
denről, ami fontos volt számuk
ra.

Ez az emlék szinte ösztönzött 
és ösztönöz ma is arra, hogy a 
rendszeres szombati piacláto
gatással és vásárlással fejezzem 
be a hetet. Megfigyelhettem, 
hogy ugyanazokról a dolgokról 
esik szó Aszódon 2006-ban is, 

momra nagyon fontos tárgyak 
vannak - úriember módjára, in
kognitóban szolgáltasd vissza. A 
napnak bármelyik időszakában 
elhelyezheted, bedobhatod az 
elkövetés helyszínének hátsó 
udvarába vagy az igazol

2006. július utolsó hetének 
egyik délelőttjén az asztalomra 
jutatott Sz.T. bagi lakos egy 
fénymásolt petíciót, melyen az 
Aszódi Kistérség polgármes
tereinek aláírása is szerepelt, a 
kartali és a bagi polgármester 
kivételével. Az ívre azt a meg
jegyzést tettem, hogy az ügy
ben már küldtem levelet mi
niszter úrnak a körforgalom 
ügyében. 

mint gyerekkorom piacain az 
ország másik felében. Mindig jó 
érzés elbeszélgetni a helyiekkel, 
a domonyi, galgahévízi őster
melőkkel, jó összefutni régen 
látott ismerősökkel egy baráti 
szóra és kézfogásra... Sosem a 
kampány csalt ki a piacra, és 
nem a kampányért megyek az 
emberek közé ma sem a pi
actérre, hanem a bennem mun
kálkodó közösségi érzés miatt. 
Ha Honig úr most rossz néven 
veszi a polgármester-jelöltek pi
aci látogatásait s neheztelését 
nyilvánosságra hozza, jó lett 
volna, ha írásában megjegyzi: 
Tisztelet a kivételnek!

És ha már itt tartunk, egy má
sik megjegyzésem is volna Ho
nig tanár úr részére. A már idé
zett írásából valók a következő 
sorok is: „a suttogó propaganda 
szerint lehetséges polgármester
jelöltek közül hárman(l) meg
jelentek a Trianoni emlékün
nepségen.” Ha elfogadjuk a régi 
mondás igazságát, mely szerint 
„többet ér egy megtért bárány, 
mint kilencvenkilenc igaz” - és 
miért ne fogadnánk el?- akkor 

ványban szereplő cím udvarába. 
A pénz a tiéd marad, lehet, hogy 
már nincs is belőle, pedig szép 
összeg volt. A többit úgysem tu
dod használni, mert le van tiltva 
minden.

Még egyszer kérlek, hogy 
kérésemet fontold meg, ezzel 
megkímélnél a rengeteg utána
járástól és újabb pénzösszegek 
kiadásától. Bízom józan ítélő
képességedben.

Czmorek Istvánná
Síklaki-hegy 8.

Bag polgármestereként 
évek óta tapasztalom az or
szággyűlési képviselő stílusát.

A bagi elágazásnál kialakí
tásra váró körforgalom meg
építését évek óta kérjük, köve
teljük, a közút kezelőjének is 
többször tolmácsoltuk kéré
sünket. A Bagi Hírlap júliusi 
számában megjelent az a levél 
is, melyet dr. Kóka János 
miniszter úrnak írtam a csomó
pont kialakításával kapcso
latosan. Jamrik László 

örülni kell, hogy hárman immár 
ráleltek az igazság útjára. Csak 
maradjanak is rajta!

Elmondom, hogy nyugdí
jazásom előtt, de nyugdíjazá
som után is szinte kötelesség- 
szerűen - de inkább erős kö
zösségi érzésem és Aszódhoz 
való kötődésem miatt min
dig mindenütt ott vagyok, 
ahová hívnak, amiről tudo
mást szerzek. Az említett ren
dezvényen a legnagyobb saj
nálatomra nem vettem részt, 
aminek egyszerűen az volt az 
oka, hogy nem kaptam rá meg
hívást, nem szereztem sehon
nan tudomást a megemléke
zésről. Ugye, emlékszik rá a 
tanár úr, hogy én mindig küld
tem meghívót Önnek, és kül
dök a jövőben is a kopjafánál 
rendezett és rendezendő, kato
nahősökre emlékező ünnep
ségünkre. Ha a piactéren 
összefutottuk volna, s ott adja 
számomra hírül a Trianonra 
emlékezés időpontját és he
lyét, ezeket a sorokat nem 
írom Önnek.

Azt remélem, hogy észrevé
teleim közlésével megerősí
tettem azt a tényt, hogy javí
tani kellene városunkban az 
információáramlást, a propa
gandát. És íme, itt egy ötlet; 
hasonló kisvárosok, sőt közsé
gek is havi műsorfüzetben tá
jékoztatják településük pol
gárait a különböző intézmé
nyek, szervezetek, pártok ren
dezvényeiről. Talán léphetne 
egyet Aszód is. (Lehet, hogy 
ennek a hiánynak egyszerű 
oka van? Esetleg nincs mit 
ajánlani?) Nagyon szeretném 
hinni, hogy Ön is, mint olyan 
sokan mások, szívesen dicse
kedne közeli és távoli tájakon 
élő barátainak: Nálunk Aszó
don mindig történik valami! 
Csakhogy amíg eljutunk idáig, 
sok akadályt le kell győzni, ám 
ehhez csapatmunka kell, s 
ebben a csapatban Önnek is 
helye lenne, illetve helye van.

Tisztelettel üdvözlöm:
Sztán István

A Polgárőrség 
telefonszáma; 
06 70 387-4690
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Hogyan etessük kedvenceinket?
Nem biztos, hogy a legolcsóbb takarmány a legkifizetődőbb

Kutyáink ősei általában fal
kában vadásztak, az elejtett nö
vényevő állatokat azok gyomor- 
és béltartalmával együtt felfal
ták. Tehát - bár a kutya húsevő 
(ragadozó) állat - nem kizárólag 
húsevéssel veszi fel a számára 
szükséges tápanyagokat, vitami
nokat, makro- és mikroeleme
ket. A kutya emésztő szervrend
szere az emberéhez képest rö
vid, mivel a hús kiváló táp
anyagforrás, emésztése nem 
igényel hosszú folyamatot és 
bakteriális segítséget, mint a 
rágcsálók, a kérődzők vagy akár 
a lovak esetében. A kutyák a 
nyers növényeket igen rosszul, 
vagy egyáltalán nem képesek 
emészteni. A zsákmányállat 
béltartalmából felvett előemész
tett növényi anyagokat azonban 
már képesek hasznosítani. Ezt a 
folyamatot mi otthon leginkább 
a főzéssel tudjuk utánozni. Tehát 
a húsféléket (megbízható for
rásból) nyugodtan etethetjük 
nyersen, ám a zöldség- és gabo
naféléket mindig főzve adjuk. 
Ha kedvencünknek a legjobbat 
szeretnénk, akkor a napi hús
adagjához főzzünk rizst és egy 
kis zöldségfélét. Etetéskor hálás

Kalasnyikovval intette csendre a szomszédot
A sérült is lebukott: ellene több hónapja elfogatóparancsot adtak ki

Augusztus 7-én bejelentés 
érkezett a Gödöllői Rendőrka
pitányság ügyeletére, hogy Tú
rán a Gyóni Géza utca egyik 
családi házánál valaki egy gép
pisztollyal lövöldözik. A hely
színre kiérkező rendőrök megál
lapították, hogy Gy. József 44 
éves helyi lakos egy engedély 
nélkül tartott Kalasnyikov típu
sú géppisztolyból több lövést 
adott le a ház és az udvar irá
nyába, és az egyik lövedék meg
sebesítette az udvaron tartózko
dó férfit, aki nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedett.

Gy. József gyanúsítottkénti 

tekintet lesz a jutalmunk, és a 
tisztára nyalt tál elmosása sem 
lesz gond.

Ha nincs kedvünk vagy időnk 
a kutyaeledel elkészítésére, 
rendelkezésünkre állnak a kész, 
teljes értékű száraz és konzerv 
kutyatápok is. A száraztápok 
esetében fordítsunk gondot arra, 
hogy önmagában csak a jó 
minőségű tápokat etessük, az ol
csó tápok jellemzően nem hús
ból, hanem növényi alapanya
gokból (szója), és rosszul hasz
nosítható állati eredetű össze
tevőkből állnak. Ezek egyhangú 
etetése alultápláltságot (fehéije-, 

kihallgatása során elmondta, 
hogy évekkel ezelőtt illegálisan 
vásárolta a géppisztolyt egy kis
puskával és a hozzájuk tartozó 
lőszerekkel. A fegyvereket a há
za pincéjében befalazta. A gép
pisztolyt most azért vette elő, 
hogy az utcában lévő színesfém
kereskedés által keltett és őt na
gyon zavaró zajokat megszün
tesse.

Gy. József ellen - akit a rend
őrség őrizetbe vett - lőfegyver
rel való visszaélés bűntett elkö
vetése miatt indult büntetőel
járás. Az ügy érdekessége, hogy 
a lövöldözésben megsérült férfi 
ellen korábban országos elfoga

zsír- és vitaminhiányt) okoznak, 
melynek tünetei a következők: 
kutyánk szőre fénytelen, esetleg 
gyér is, izmai nem teltek, kóro
san sovány, nem növekszik meg
felelően, összességében a kutya 
nem szép. A száraztápok ideális 
fehéijetartalma 23 % körüli, a 
kölyöktápoké kissé magasabb, 
zsírtartalom 10-15 % közötti, 
kutyánk kondíciójának és terhe
lésének megfelelően. (Ez az 
arány a húsevésre hasonlít, a 
húsok átlagos fehéijetartalma 
19-23%, zsírtartalma 5-11 %, 
ehhez adódik az elfogyasztott 
háj zsírtartalma és a feltárt 

tóparancsot adtak ki.
Ugyancsak Túráról érkezett 

az a bejelentés, hogy a Tavasz 
utca egyik családi házának 
udvarán a betonkeverő mellett 
eszméletlenül találták az ott élő 
16 éves lányt, akinek az életét a 
gondos orvosi ellátás ellenére 
már nem tudták megmenteni.

Az eddigi adatok alapján 
valószínűsíthető, hogy a lakás 
felúj ítása során használt beton
keverő tisztításával megbízott 
lányt halálos áramütés érte. 

A rendőrjárőr telefonszáma: 
06 20 516-5940

növényi tápanyagok.) Említeni 
kell még a konzerveledeleket is, 
melyek általában nem olcsóak, 
sok esetben mégsem megfelelő 
minőségűek, gyakran csak 7 % 
körüli fehéijetartalmúak. Önma
gukban etetve ezek is alultáplált
ságot okoznak. Persze konzerv- 
eledelekből is vannak kiváló mi
nőségűek.

Az sem jó, ha ebünket túltáp
láljuk, túl kövéren tartjuk, hiszen 
—hozzánkhasonlóan- mozgás
szervi és keringési problémákat 
fog okozni a túlsúly. Ha kutyánk 
oldalán végigsimítva nem érez
zük a bordáit, akkor bizony ked
vencünk túlsúlyos.

Kutyáinkat etessük kétszer, a 
kölyköket háromszor, így a gyo
mor és a bél terhelése kisebb, ez
által csökkenthetjük a gyomor és 
bélcsavarodás esélyét, főleg az 
arra hajlamos fajtáknál (nápolyi 
masztiff, német dog) és egye- 
deknél. Az esti etetést időzítsük 
úgy, hogy ha probléma lép fel, 
azt még észrevegyük. Száraztáp 
etetésekor különösen fontos, 
hogy kutyánk előtt legyen ivó
víz.

Gyakori probléma a csont
etetés túlzásba vitele, amely igen 
extrém székrekedéseket képes 
okozni. Kerüljük a hegyesen ha
sadó, erős, csöves csontokat (pl. 
pulyka és víziszámyas szárny és 
láb csontjai), mert sérüléseket
okozhatnak a bélcsatomán, és 
állatorvosi beavatkozást tehet
nek szükségessé.

Érdemes említést tenni még a 
táplálék-kiegészítőkről, melyek 
különböző (bőrtápláló, csont
erősítő stb.) céllal kerülnek for
galomba. Ne feledjük el, hogy 
ezek tényleg „csak” kiegészítők, 
és csupán akkor érik el optimális 
hatásukat, ha kutyánk takarmá
nyozása alapjaiban megfelelő.

Ha kedvencünket helyesen 
tápláljuk, akár másfél évtizedig 
is egészségesen élhet, és örömet 
szerezhet nekünk szeretetével, 
munkájával, kedvességével és 
szépségével.

Lados Tibor
Kutyakiképző
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Láblógatás vagy felelősségteljes tevékenység?
Nem az ebédkihordáshoz kell a diploma

Ebben a cikkben a család
segítésről, következő hónapban 
pedig a gyermekjóléti szolgálta
tásról szeretnék írni, mert az em
berek többsége nem ismeri azt a 
munkát, amelyet a szociális 
szakemberek végeznek a Csa
ládsegítő és a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. Sok ismerősöm, 
rokonom kérdi tőlem, hogy mi
vel foglalkoznak a fent említett 
intézményekben dolgozó szak
emberek. Egy esetben a követ
kező mondattal szembesültem: 
„Nem értem, hogy miért kell 
diploma az ebédkihordáshoz.” 
De már olyan véleményt is hal
lottam, mely szerint a szociális 
szakemberek csak beszélgetnek 
és elüldögélik a napot.

Ezek a vélemények nagyon 
lesújtók. Az említett intézmé
nyekben komoly munka folyik, 
méghozzá felelősségteljes em

Zenei napok Aszódon
Bizonyára sokaknak feltűnt a 

Szabadság téren az a nagy 
transzparens, amely a nyári hó
napok idejére zenei felüdülésre 
invitált bennünket. Én az első al
kalommal elhatároztam, hogy 
amelyiken csak tehetem, részt 
veszek. Nemcsak azért, mert az 
egyik produkcióban a gyerme
kem is érintett volt, hanem azért, 
mert szeretem a zenét, a hard 
rock mellett sok mindent szíve
sen hallgatok. Hiszek a zene 
összetartó erejében, a közös ze
nehallgatás közbeni egymásra 
találásban. Igazán nagyszerű öt
let volt Sztán István ny. ezredes 
úrtól, aki ezt megszervezte. 
Sajnos azonban azt kellett látni, 
hogy településünk lakóinak 
döntő többségét abszolút nem 
érdekli ez arendezvénysorozat.

Szomorú volt látni, hogy a 
nagyszerű vendégzenészek, fel

berekkel. Szó sincs ebédkihor
dásról, netán üldögélésröl I

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény Magyarország 
valamennyi települési önkor
mányzata számára előíija azt, 
hogy lakosságuk szociális alap
ellátását biztosítsák. A törvény 
szerint ezek a következők:
- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- családsegítés.

Egyes alapellátási feladatok 
falugondnoki szolgálat kereté
ben is elláthatók. Ennek célja az, 
hogy az aprófalvak (600 lakos
nál kisebb települések) vagy 
egyéb külterületen lévő lakott 
helyek intézményhiányból adó
dó hátrányait kompenzálja, és az 
alapellátáshoz való hozzájutás 
lehetőségét biztosítsa az ott élők 
számára.

lépők produkciójára mennyire 
kevesen kíváncsiak. Pedig szá
mos felejthetetlen koncertél
mény akadt, amelyet a kevés 
jelen lévő is megerősíthet. Ki
emelem a Podmaniczky Művé
szeti Iskola növendékeinek és 
tanárainak műsorát, amely az 
egyik legnagyszerűbb előadás 
volt az összes közül. Sokan nem 
is tudják, micsoda kincs van 
Aszód kezében ezzel a zenekar
ral, hála Szegedi József tanár úr
nak, aki létrehozta a művészeti 
csoportot, és fáradságot nem is
merve begyakorolta velük a ze
neműveket. Szponzorálni kel
lene őket, erre pénzt kellene ál
dozni, művészeti fejlődésüket 
segíteni. Óriási élmény hallgatni 
őket. Már többször volt erre al
kalmam, és soha nem unatkoz
tam. Véleményem szerint már 
most alkalmasak arra, hogy ki-

A fent említettek közül most 
csak a családsegítésről szeretnék 
bővebben írni. A családsegítő 
szolgáltatás a szociális munka 
eszközeinek és módszereinek 
felhasználásával működik, és a 
települési önkormányzat műkö
dési területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt 
nehéz élethelyzetbe került egyé
nek, családok és különböző kö
zösségi csoportok életvezetési 
képességének megőrzését, fej
lesztését, az ilyen helyzetbejutás 
megelőzését, valamint a krízis
helyzetek azonnali kezelését, 
megszüntetését segíti elő.

A Családsegítő Szolgálat 
néhány fontos feladata:
- családgondozói feladatokat lát
nak el, valamint segítik a szo
ciális ellátásokhoz való hozzá
jutást.
- figyelemmel kísérik a telepü- 

lépjenek a település szűk köré
ből és vendégelöadásokkal is 
hirdessék, milyen színvonalú 
zenei képzés folyik Aszódon. 
Büszkének kellene lenni rájuk, 
és törekedni arra, hogy leg
alább Pest megyében megis- 
merjékőket.

És ez csak egy a sok felejt
hetetlen előadásból. Remélem a 
folyamat nem szakad meg és j ö- 
vőre ismét találkozhatunk az itt 
megfordult kiváló zenekarok
kal, előadó együttesekkel.

Gratulálok Sztán Istvánnak, 
mert neki köszönhetően igazán 
kellemes és szórakoztató fúvós 
együttesekkel ismerkedhettünk 
meg. Media Zoltán 

Arany János utca

Szeptember 1-től 
megváltozik a 

Szakorvosi
Rendelőintézet 

számos rendelése.
Tájékozódjon 

az 
500-790-es 

telefonszámon! 

lésen élő, intézményhez forduló 
személyek szociális és mentálhi
giénés állapotát, azért, hogy 
megismeijék az egyén, valamint 
a család életében adódó problé
mák okait, és azokat velük 
együttműködve igyekeznek 
megoldani,
- veszélyeztetettséget, és krízis
helyzetet észlelő jelzőrendszert 
működtet Ennek keretében se
gíti az egészségügyi szolgálta
tók, oktatási intézmények, a 
gyermekjóléti szolgálat, a társa
dalmi szervezetek, a települési 
önkormányzat és magánsze
mélyek részvételét a prevenció
ban,
- információt nyújt a szociális, a 
családtámogatási és a társada
lombiztosítási ellátások formái
ról, az ellátáshoz való hozzájutás 
módjáról, valamint lehetősége
iről,
- tanácsadást végez szociális, 
életvezetési és mentálhigiénés 
problémák esetén,
- hozzájárul a családban jelent
kező krízishelyzetek, működési 
zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásához,
- segítséget nyújt a kliensnek, 
valamint a családnak a szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ügyek vitelében. Meghallgatja 
problémáikat, és lehetőség sze
rint intézkedik annak megoldása 
érdekében.

Hiszem és remélem, hogy a 
felsorolt tevékenységekből lát
szik, a szociális munkás felelős
ségteljes munkájával hozzájá
rul ahhoz, hogy a rászoruló 
egyének megkaphassák a nekik 
járó ellátást, és hogy a családok 
megfelelően működjenek. És 
mivel a család a társadalom 
alappillére, közös érdekünk, 
hogy a szociális szakemberek el
ismerést tapasztalva végezhes
sék munkájukat. Hiszen sehol 
sem jó úgy dolgozni, hogy min
den pillanatban meg kell küz
deni a szakma elismeréséért.

Urbán László Zoltán
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Egy kis nyelvelés
Buborékfúlyó szett

Mielőtt még a kedves olvasó 
szememre vethetné, hogy he
lyesírási hibát vétettem a cím
ben, igyekszem megnyugtatni, 
hogy az írásmód nem véletlen: 
egyik bevásárlóközpontunkban 
kínálták ebben a formában a 
gyermekeknek szánt népszerű 
portékát. S az is helyén való, ha 
már most megjegyezzük, hogy 
sajnos nem ez az egyetlen hibás 
felirat ezekben a hiper-szuper 
áruházakban.

Gyerekkorunkban mi még 
szappanos vízzel és valódi szal

maszál alkalmazásával űztük ezt 
a szórakoztató játékot. Később, 
ahogyan fokozatosan megje
lentek a különböző samponok, 
fürdőhabok és tusfürdők, egyre 
könnyebb volt elkészíteni a gyö
nyörű, szivárványos színben 
csillogó gömbök fújásához az 
alapanyagot. A „forradalmi” vál
tozást a szívószál megjelenése 
jelentette, mert innentől kezdve 
nem kellett szalmaszálról gon
doskodni ahhoz, hogy buboré
kot fújhassunk. Mára pedig már 
odáig jutottunk, hogy kifeje-

Üzenet

Eskü
Ne csak akkor szeresd, amikormintjó anyád 

lágy bölcsőben ringat,féltve óv, dédelget, 
vizeiben fürdet, szép álommal altat, 
messze űzi tőled bánatod, félelmed!

Ne csak akkor szeresd, mikor téged ünnepel,

bátorító szép mosolyát reád ragyogtatja, 
bársony köpönyegét alád teríti, 

bőségét, kincseit mind-mind eléd rakja.

Akkor is szeresd, ha sorsod rosszra fordul, 
mikor befú hó 

val, mikor vesszővel vág, 
mikor könnyebb volna idegenbe menni, 
akkor kell szeretned legjobban a hazád!

Amikor a hűség legfájóbban fájhat, 
amikor a szükség legjobban megaláz, 

akkor legyél férfi, akkor mutass példát, 
hogyan kell szeretni a szülőhazát!

Esküszöm, hogy a haza érdekében 
minden erőmmel a várat megvédem, 

élve el nem hagyom, pogánynak nem adom, 
a magyarok Istene engem úgy segéljen!

Erő és fortély meg nem félemlít, 
meg nem tántorít pénz, se ígéret, 

és a vár feladására való minden haj landóságot 
sújtsa erős, jogos, halálos ítélet!

AHazanem eladó!
(Dobó esküje az Egri csillagok című musicalből; 

meghallgattuk2006. július 29-én Csíksomlyón, a nyeregben.) 

zetten erre a célra szolgáló kész
letet lehet vásárolni.

Nem baj, ha a kellék moderni
zálódik, de a játék gyakorlatilag 
változatlanul megmarad. A baj 
az, hogy a társadalom helyesírási 
szintje fokozatosan és jól kita- 
pinthatóan romlik. S ebben je
lentős szerepet játszanak a ked
velt bevásárlóközpontok is.

A címszóra visszatérve el
mondhatjuk, hogy az összetett 
szó második fele pontosan 
ugyanabból az igéből származik, 
mint amelyikkel a levegő moz
gását is kifejezzük: a szél fúj.

A juj igét természetesen pon
tos j-vel újuk, bár vannak a szó
nak olyan származékai is, ahol a 
j hang, illetve betű eltűnik, vagy 
pedig v-vel helyettesítödik. Pl. a 
szél nem csak fúj, hanem válasz
tékosabb nyelvhasználatban afú 
alakot is szoktuk használni. Az 
enyhe szellő neve a költészetben 
gyakran fuvallat. A meleg ételt 
vagy italt megfújjuk, hogy hűl
jön, a folyékony üvegből dísz
tárgyat vagy használati eszközt 
készítő személyt nem üvegfú- 
jónak, hanem üvegfúvónak ne
vezzük. A homokkal üvegfelü
letet érdesítő szakember nem 
homokfújással, hanem homok
fúvással éri el a kellő hatást mun
kája során. A hangszer fuvola, 
nem pedig fuj óla, s a robbanó
motor fúvókáját sem hívjuk fú
jókának. Ugyanakkor a játék

vezető a sípjába fúj, lefújja a 
mérkőzést stb.

Láthatjuk tehát, hogy ugyan
annak a szótőnek többféle szár
mazéka van jelen nyelvünkben. 
Természetesen jelentés-megkü- 
lönböztető szereppel bíró alak
változatokról van szó, egyes 
egyedül az ly-os változat hely
telen.

Ugyanakkor találunk nyel
vünkben olyan szópárt is, 
amelyben az ly-os és a pontos j-s 
változat is megjelenik az írás
képben, viszont a kiejtésben 
nincs közöttük semmilyen kü
lönbség. A folyik és a fojt szavak 
esetében találkozunk ezzel a je
lenséggel. A folyik szó töve azo
nos a folyó szavunk szótövével, 
s mindig ly-nal újuk, a fojt sza
vunk töve a megfojt, elfojt sza
vakban is előfordul. Mindig 
pontos j-vel íródik. Afojt szó je
len idejű és a folyik szó múlt ide
jű alakjai között folyt azonban 
csak azonos alakúság állapít
ható meg. Hangzásuk ebben az 
alakban teljesen egyforma, je
lentésük között viszont semmi
lyen összefüggés nem állapít
ható meg, sőt még a nyelvtani 
idő sem azonos. A szövegben 
betöltött jelentése alapján tudjuk 
eldönteni, hogy melyiket kell 
pontos j-vel, s melyiket ly-nal 
írni.

-G-l

Köszönet
Munkatársaim és a magam nevében köszönettel és tisztelettel 

tartozunk azoknak az Uraknak, akik felismervén a Rendelőintézet 
pénzügyi helyzetét és a segítségünkre siettek.

A fül-orr-gégészeti szakrendelő falának teljes burkolása lehe
tővé teszi az audiológiai hallásvizsgálat beköltözését, ezzel a beteg
ellátás színvonalának emelését. Az ebédlő falának és mennye
zetének festése szükséges volt, hogy az eddig külön épületben 
elhelyezett gazdasági iroda szintén a rendelőn belül működhessen. 
Ezekre a munkákra, felhasznált anyagokra a rendelőnek egyetlen 
fillérje sem volt.

Köszönjük minden közreműködőnek: Búzás Jánosnak, Ma
ródi Györgynek, Tóth Ilkó Mihálynak és Sztán Istvánnak.

dr. Magyar! Beatrix

Következő lapzárta: 
szeptember 12.

Következő megjelenés: 
szeptember 25.
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Aranyérem törésben, bronzérem formagyakorlatban
Édesapja nyomdokaiban jár az aszódi diák

Szép sikert tudhat magáénak Bures Tamás, az aszódi 
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 
kollégium diákja, aki májusban a Romániában megrende
zett taekwando Európa Bajnokságon korosztályában törés 
kategóriában aranyérmet, formagyakorlat kategóriában 
pedig bronzérmet szerzett.

Az Aszódon tanuló, Gödöl
lőn lakó diák tíz évvel ezelőtt 
úgy döntött, hogy versenysze
rűen sportol. A választást 
nagyban segítette, hogy az 
édesapja a nyolcvanas évek
ben szintén ezt a küzdő 
sportágat űzte. Bekopogott hát 
Czeba Mihály edzésére, tet
szett, amit ott látott, így rend
szeres látogatója lett a gyakor
lásoknak. Szorgalma azóta tö
retlen, és ez most meghozta 
gyümölcsét.

Az EB-t Constanzaban, a 
kikötővárosban rendezték meg 
május elején, közel négyszáz 
versenyző részvételével. A 
küzdelmek egyenes kiesési 
rendszerben zajlottak, vagyis 
aki veszített ellenfelével szem
ben, máris mehetett öltözni.

Tamás az ifjúsági korosz-

A megyei labdarúgó bajnokság 
őszi menetrendje

Apróhirdetések

1.forduló 2006.augusztus 13. Vasárnap Felnőtt: 17.00 Ifjúsági: 15.00
Dunaharaszti | Aszód FC

2. forduló 2006.augusztus 20. Vasárnap Felnőtt:17.00 lfjúsági:15.00
Aszód FC | Kóka

3,forduló 2006,augusztus 26. Szombat Felnőtt: 17.00 Ifjúsági: 15.00
Érd | Aszód FC

4.forduló 2006.szepember. 3. Vasárnap Felnőtt: 16.00 Ifjúságidé.00

Aszód FC | Gödöllő

5.forduló 2006.szeptember 9. Szombat Felnőtt:16.00 Ifjúságidé.00
Hévízgyörk | Aszód FC

e.forduló 2006.szeptember 17. Vasárnap Felnőtt: 15.30 Ifjúságid 3.30
Örbottyán | Aszód FC

/.forduló 2006.szeptember 24. Vasárnap Felnőtt: 15.30 Ifjúságid 3.30

Aszód FC | Szigethalom

8,forduló 2006.október 1. Vasárnap Felnőtt: 15.30 Ifjúságid 3.30

Dömsöd | Aszód FC

9.forduló 2006.október 7. Szombat Felnőtt:14.30 lfjúsági:12.30
Aszód FC | Tápiószecső

10.forduló 2006,oktöber 15. Vasárnap Felnőtt:14.30 lfjúsági:12.30

Dlósd | Aszód FC
11.forduló 2006.október 22. Vasárnap Felnőtt: 13.30 Ifjúsági: 11.30

Aszód FC I Bag

12.forduló 2006.október 29. Vasárnap Felnőtt: 13.30 Ifjúságid 1.30

Felsőpakony | Aszód FC

13.forduló 2006.november 4. Szombat Felnőtt: 13.30 Ifjúságid 1.30

Aszód FC | Délegyháza

14.forduló 2006.november 12. Vasárnap Felnőtt:13.00 Ifjúsági: 11.00

Törökbálint | Aszód FC

15.forduló 2006.november 19. Vasárnap Felnött:13.00 Ifjúsági: 11.00

Aszód FC | Főt

Nagyméretű szépségszalon 
teljes felszereléssel kiadó. 
0670382-9929
Pénztárgépek, mérlegek adás
vétele, szervizelés, hitelesítés, 
APEH-ügyintézés. 06 20 
9281-526
Versegen parasztház eladó. 
Érdeklődni 17 óra után: 06 
20556-6128
500 darab kétkampós (volt 
békéscsabai) bontott cserép 50 
Ft/db áron eladó. 28 401-539
Analóg audió- és videofelvé
telek digitalizálása zajszű
réssel, kívánságra szerkeszt
ve, menüvel ellátva. Minősé
gi nyersanyag, korrekt ár. 06 
20974-3040.
Vállalkozó fodrászt, kozmeti
kust felveszek. 28 400-854
Aszódon a Falujárók úti la
kótelepen földszinti, másfél 
szobás lakás eladó vagy egy
szobásra cserélhető érték
egyeztetéssel. 06 20 585-1660 
A Kossuth Lajos utca 71. szám 
alatt (a Művelődés Házával 
szemben) üzlethelyiség kiadó. 
Ugyanitt fekvő és állószolá
rium eladó 06 20 9111-104. 

tályban indult, mivel csak a kö
zeljövőben tölti be 18. élet
évét. A formagyakorlat kate
góriában az elődöntőbe jutá
sért egy angol fiút vert meg, 
majd a döntőbe kerülésért egy 
olasz versenyző következett, 
akitől viszont vereséget szen
vedett. A sportágban azonban 
az elődöntők vesztesei nem 
mérkőznek a bronzéremért, 
mindketten megkapják azt. 
Törés kategóriában huszon- 
ketten indultak. Itt a célponto
kat - összesen öt törőállványt - 
240 centiméter magasra helye
zik, azt kell ötféle rúgótech
nikával „megsemmisíteni”. A 
rúgásokat pontozzák. A legke
vesebbet elérők kiesnek, a 
bennmaradókkal folytatódik a 
küzdelem. A versenyzőknek 
holtverseny esetén a tíz centi
méterrel megemelt állványt 
egy, a versenybizottság által 
kisorsolt rúgótechnikával kell 
eltalálni. A verseny addig tart, 
amíg ki nem alakul a végső 
sorrend. Ez Bures Tamás ese
tében a bajnoki címet jelentet
te.

Arra a kérdésre, hogy mit 
szólnak a sikerhez a társai, 
Tamás így válaszolt:
- Igyekszem nem visszaélni az 
eddig tanultakkal, egyébként 
meg engem is meg tudnának 
verni, ha akarnának. Nem 
szoktam az eredményeimet 
szétkürtölni. Természetesen a 
baráti körömben elmondtam, a 
szüleim is biztosan beszéltek 
róla szűkebb ismeretségi kö
rükben, de szó sincs kérkedés
ről.

A hírről szerencsére az is
kola nevelőtestülete is érte
sült, így Tamás testnevelés tan
tárgyból az év végén nevelő
testületi dicséretet kapott. 
Nyilván ez is motiválja majd, 
hogy tovább űzze a sportágat. 
Mint mondta, még sokáig sze
retne versenyezni, de azt köve
tően sem fordít majd hátat az 
edzőteremnek, mivel rendkí
vül fontosnak tartja az egész
ségmegőrzést is.

R. Z.
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Aszód FC: megy-e a megye I.?
Az ifjúsági csapatunk játszik 

a felnőtt bajnokságban

A Kóka elleni legnagyobb helyzet - sajnos kimaradt
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Aszód FC helyzetének 
stabilizálása versenyfutás volt 
az idővel, mivel július végéig le 
kellett adni a nevezést - ennek 
előkészületeit a régi vezetőség 
nem végezte el ráadásul részt

vevők híján két korábbi időpont
ra összehívott közgyűlés meg
tartása is meghiúsult. Ebben a 
helyzetben Kis János vállalta a 
teendők ellátását az új elnökség 
megválasztásáig. Segítségével 
megtörtént a nevezés, és meg

kezdődött a lehetséges elnöksé 
gi tagok toborzása is.

Az augusztus 10-i közgyűlés 
eredményt hozott, a régi vezető
ségi tagok lemondását követően 
Tóth József személyében sike
rült elnököt választani, s a részt
vevők egyetértettek az elnökségi 
tagok személyével is.
Gond azonban továbbra is bő
ven akad. A legnagyobb fejtörést 
a pénzhiány okozza. Minden
képpen szükséges újabb szpon
zorok felkutatása, emellett rend
be kell tetetni az FC könyvelé
sét. Az önkormányzat pénzügyi 
revizora már jelezte, minden
képpen azt javasolja a képvise
lő-testületnek, addig ne utalják a 
III. negyedévi támogatást, amíg 
az egyesület naplófőkönyve 
nincs naprakészen vezetve - a 
nevezési díjat az önkormányzat 
biztosította az említett keret ter
hére - a szerkesztő megjegy
zése.

Legalább ilyen gond, hogy 
nincs felnőtt csapat, az előző baj
nokságban szereplő játékosok - 
miután megtudták, hogy nem 
számíthatnak pénzre — szinte 
kivétel nélkül itt hagyták Aszó- 
dot. Most-egy-két idősebb játé
kossal kiegészülve — a tavalyi 
bajnok ifjúsági csapat labdarú
gói próbálnak helyt állni a ruti
nosabb gárdákkal szemben. 
Akaratban nincs hiány, de a ta
pasztalat hiányzik. Az eredmé
nyek ismeretében félő, hogy az 
ifjú sportolóknak elmegy a ked
vük a pofozógép szerepétől. Bár 
két forduló után van már javulás, 
a Dunaharaszti elleni 11:0 után 
idehaza csupán hatot kaptak a 

Kókától. Egyébként az is balsze
rencséje az együttesnek, hogy a 
bajnokság elején rögtön az első
ségre hajtó két együttest kapta 
ellenfélként. A vezetőség abban 
bízik, hogy az őszi szezon végé
re stabilizálódik a klub anyagi 
helyzete, és az átigazolási idő
szakban sikerül három-négy 
olyan rutinos játékost Aszódra 
hozni, akikkel a tehetséges fiata
lok egy ütőképesebb csapatot 
alkotnak majd. A cél természe
tesen a bennmaradás.
A gárdát egyébként már nem 
Dejan Milovanovics edzi - in
formációink szerint a vezetőség 
egy beszélgetés erejéig sem ke
reste meg őt -, hanem Gohér 
János, aki korábban Ikladon és 
Bagón is volt tréner. Úgy tudjuk, 
az ifjúságiakat irányító Molnár 
László nem vállalja a munkát - 
őt szerette volna megtartani az 
FC -, egy évig pihenni szeretne. 
A serdülők edzőjével kapcso
latban nincs hírünk, Pálfi István 
még szabadságon van.

Az első két fordulót látva, egy 
biztos: türelemre van szükség, 
mind a vezetők, mind a csapat, 
mind a szurkolók részéről. Utób
biak esetében e sorok írójának - 
szerencsére - pozitív élményei 
vannak: a drukkerek minden 
pozitív dolognak - egy jó 
becsúszás, harcosság, szép csel - 
örültek és megtapsolták a játé
kosokat. És ez most mindennél 
fontosabb a foggal-körömmel 
küzdő, mindössze tizenhét éves 
átlagéletkorú együttes számára.

Rácz Zoltán

Kérdezzen On is 
a polgármester-jelöltektől!

Az Aszód Televízió szeptemberben bemutatkozó estre invitálja 
a helyhatósági választás aszódi polgármester-jelöltjeit, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy segítse a választók, az Önök dönté
sét. A beszélgetés rögzítésre kerül, amelyet a kampány utolsó 
hetében nézhetnek meg. Szeretnénk, ha Ön, Tisztelt Olvasó, Té
vénéző segítené a munkánkat. Olyan — névvel és címmel ellá
tott - kérdéseket várunk, amelyek közérdeklődésre tarthatnak 
számot, és MINDHÁROM JELÖLTHÖZ szólnak. Kérdéseiket 
küldhetik levélben szerkesztőségünk címére (Aszód Kossuth 
Lajos utca 72.) vagy drótpostán az aszodtelevizio@ffeemail.hu 
e-mail címre. Segítségüket előre is köszönjük. A kérdéseket be
küldők közül sorsolunk, a nyeremény egy DVD-lejátszó!

Megnyílt Magdika 
masszázsdája!

Biorezonanciás kezelések. 
Aromaterápiás 
stresszoldás.

06 70 382-9929

mailto:aszodtelevizio@ffeemail.hu
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Aszód Fesztivál: tizenötödször is Vélemény a pénzről

Bagyin József szponzorok megnyerésével idén is segített

Egy régi ismerős:Lagzi Lajcsi 
talán az aszódi katonaéveken mereng

Sztán István szavatartó ember. Amikor kiderült, hogy a város 
képviselö-testülete nem támogatja közpénzzel az idei, a jubi
leumi rendezvényt - a részletekről Önök korábban olvas-hattak 
-, úgy nyilatkozott, hogy munkacsoportja segítségével minden
képpen megrendezi a háromnapos eseményt. A Fesztivál lap
zártánk után kezdődött, illetve ért véget. Pontos adatokat az ese
mény látogatottságáról nem ismerünk, ám jövőre gazdaságilag 
mindenképpen mérhető lesz. Ha ugyanis a rendező cég 2007- 
ben nem jelentkezik be ismét, azt jelenti, hogy nem érte meg ne
ki az idei Aszód Fesztivál.

Sztán István szavatartó ember. Amikor kiderült, hogy nem 
lesz városi támogatás, nem titkolta, kampányolni fog a fesztivál 
során a polgármesteri tisztség elnyerése érdekében. Maradjunk 
annyiban, ezt az ígéretét is betartotta...

A fesztivál sorsáról a következő képviselő-testületnek dönte
nie kell. A határozatot nagyban befolyásolhatja, ha a laktanyát 
időközben értékesítik. Mert ez akár azt is jelentheti, hogy a mel
lette lévő terület nem áll majd a város rendelkezésére. R. Z.

ASZÓDITÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő': Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: 

2170 Aszód Kossuth Lajos u. 59.
Tel./fax: 28/402-321; e-mail: aszoditukor@freemail.hu 

Nyomdai előkészítés:
Zoltán Videostúdió - Aszód Kossuth Lajos u. 59. 

Tel./fax: 28/402-321; 20/974-3040; razos@invitel.hu 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

2500 példányban 
ISSN-1217-890X

Alexandre Dumas Fils: „Ne 
becsüld a pénzt se többre, se 
kevesebbre annál, amennyit 
ér... ”

Vízszintes: 1. Dumas idé
zetének befejező sora. Zárt 
betű: G 12. A harmadiknak 
13. Betétdal 14. Éjfélig tart 
15. Gát szélek! 16. Illatos nö
vény 18. Átmérő jele 19. Rit- 
kás erdő 21. Kén 22. Kicsi
nyítő képző 23. Római 1 24. 
Ötnél eggyel több 25. Kórház 
26. Kerület, röv. 27. Szappan
márka 29. Magyarország au
tójelzése 30. Gyógyuló 32. 
Anyagi javak 35. Volt 36. Ti
tokban figyel 37. Meztelen kép 
38. Nitrogén 39. Hiányos perc! 
41. Félsz! 42. A rossz ellentéte 
43. Pé! 44. Romlott 46. Sugár 
jele 47. Üzlet 49. Európai 
Unió 50. Keresztül 52. Pest 
megyei város 53. Oxigén, jód

5 5. Török autój elzés 56. Euró
pai állóvíz

Függőleges: 1. A britek hazája 
2. Becézett Péter 3. Dísz 4. 
Kozmetikai márka 5. Tízhar
mad! 6.Megy 7.Azidőmérők 
javítómestere 8. SIG 9. Közé
pen szab! 10. Origó 11. Elem! 
17. A házunkban 20. Szellem, 
angolul 22. Fekete István gó
lyája 25. Baráti 26. Zárat nyit 
28. Híres a hagymája 30. Joule 
31. Római 5 32. Hajat hátra
fésülve tart 33. Zé! 34. Nano 
40. Családtag 43. Szegény, 
angolul 45. Este betűi, keverve 
47. Végtelenül buta! 48. Hajó 
része 51. Személyes névmás 
52. Féltetö! 54. Igazgató, röv. 
57. Kálium 58. Spanyol 
autójelzés 59. Az ellenállás je
le

- fné-

Júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: “Maradandót csupán az 
ekefarag. ” AMóni Fotó 2000 forintos filmkidolgozásra és aján
dékfilmre feljogosító utalványát Nagy Erika (Falujárók útja 
5/17.) míg a FÁMA könyvesbolt 2500 forintos vásárlási utalvá
nyát Kiss Mária (Kossuth Lajos utca 80.) nyerte. A nyeremé
nyükről szóló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: szeptember 12.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

mailto:aszoditukor@freemail.hu
mailto:razos@invitel.hu
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GYÓGYSZERTÁR

MEGNYÍLT A GÖDÖLLŐI

ÁRUHÁZBAN

GYÓGYSZEREK 
GYÓGYTERMÉKEK 

VICHY KOZMETIKUMOK 
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 

HOMEOPÁTIA

NYITVA TARTÁS: 
HÉTKÖZNAP: 9h-TÓL 20h-IG 

SZOMBAT: Sh-TÓL 13K-IG


