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Kétezernél is több diáknak csöngettek be

Iskolakezdési körkép Aszódon

Aszódon szeptember else
jén több, mint 2000 diáknak 
jelezte az iskolacsengő: eltelt 
a szünidő, mostantól a strand 
helyett reggelente az osztály
termek padjai várják őket. 
Körképünkben arra voltunk 
kíváncsiak, milyen változá
sokat tapasztalhattak a tanu
lók.

A Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola két épületében 
több, mint ötszáz gyermek ta
nul. A tanévnyitó ünnepségen 
ezúttal is ajándékkal - ceruzá
val és füzettel - kedveskedtek 
az elsősöknek. De a többiek is 
örülhetnek, birtokba vehetik 
ugyanis azokat az új eszközö
ket, amelyeket a XXI. század 
iskolája című pályázaton nyert

Első ismerkedés az irkával Rácz Zoltán felvétele
az önkormányzat és a tanintéz- pes és multimédiás oktatást, 
mény. 29 új, hálózatba kötött Lakatos Csillának, az iskola szá
számítógép, nagyteljesítményű mítástechnika tanárának véle
nyomtató, szkenner, digitális ménye szerint minőségi válto- 
fényképezőgép, projektor és vi- zástjelent a fejlesztés.
deokamera segíti a számítógé- -Az új konfigurációk fejhall

gatókat és mikrofonokat is tar
talmaznak, így nyelvoktatásra is 
alkalmazhatjuk őket. Minden 
gépről elérhető az internet, ami 
nagyban segíteni fogja a diákok 
anyaggyűjtését. Lehetőségünk 
lesz saját honlap készítésére is, 
erre a tanterv biztosít órakeretet. 
Először lesz alkalmunk a sajátos 
nevelést igénylő gyerekek infor
matikai oktatására is, reméljük, 
hogy hozzájuk is sikerül fontos 
információkat eljuttatni. A fej
lesztésnek köszönhetően a Rá
kóczi utcai tagiskolában is mi
nőségi cserére kerül sor, mivel itt 
a régebbi, de még a komák meg
felelő gépeink váltják fel a régi, 
486-os komputereket.

A Petőfi Sándor Gimnázi
umban, Gépészeti Szakközép
iskolában és Kollégiumban 733- 
an kezdték meg, illetve folytat
ják tanulmányaikat. A kéttan- 
nyelvű képzés (magyar-francia)

(Folytatás a 4. oldalon)

Uszoda: egyelőre csak tanulóknak
Nem a kistérség lesz az üzemeltető

A „külsősök” nem, de e hét hétfőjétől kezdve a Petőfi gimná
zium diákjai használhatják az április 4-én átadott tanuszodát. A 
külső öltözőkhöz egyelőre hozzá sem nyúltak, erre várhatóan 
csak jövőre kerül sor. Információnk szerint a létesítményt nem 
a kistérség, hanem - az intézményén keresztül - a megyei ön
kormányzat üzemelteti majd.

Úgy tűnik, annak lett igaza, 
aki az uszoda április 4-i átadá
sát politikai kampányfogásnak 
minősítette. Mint ismeretes, a 
jelenleg a megye tulajdonában 
lévő sportlétesítmény akkor 
úgy került felavatásra, hogy 
egy részén - a külső öltözőkben 
— elmaradt a tatarozás. Az azóta 
eltelt bő öt hónap alatt csak egy 
ember mártózott meg a vizé
ben: a létesítményt átadó me-

(Folytatás a 4. oldalon)

Elmarad a 
polgármester-jelöltek 

televíziós vitaestje 
Ketten nem 
vállalták 

a szereplést 
______________(5. oldal)

Wellness- és spa-üdülő lesz a kastélyokból?

Értesüléseink szerint svéd befektetők érdeklődnek a Podma- 
niczky- és a Széchelyi-kastély iránt. Lapunk úgy tudja, a Pod- 
maniczky-kastély tulajdonosa, az evangélikus egyház hajlandó 
túladni az ingatlanon, amelynek felújítása mintegy három-négy 
milliárd forintot igényelne, márpedig erre az egyháznak belát
ható időn belül nem lesz ennyi pénze. (Folytatás az 5. Oldalon)
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Önkormányzati hírek

2006. augusztus 9.
■ A nyári szünetet követő 

testületi ülés első napirendi 
pontjaként a képviselő-testület 
támogatta a Gondozási Központ 
azon kérelmét, hogy az intéz
mény a LEADER + EU vidék
fejlesztési program keretében 
három pályázatot nyújtson be a 
GAIA Alapítványhoz. Az ön
részként biztosítandó összeget - 
összesen 300 ezer forintot - az 
intézmény a saját költségvetésé
ből biztosítja, így ehhez nem 
kellett a döntéshozóknak pénz
ügyi forrást találni, csupán azt 
igazolni, hogy az összeg rendel
kezésre áll. A Gondozási Köz
pont egyébként utazótábor - hát
rányos helyzetű gyermekek tá
boroztatása - szervezésére, ál
láskereső klub működtetésére és 
a jövő évi Idősek Világnapja cí
mű program megrendezésére 
pályázik.

■ Ismét a Szakorvosi Rende
lőintézet pénzügyi helyzetét 
tárgyalta következő napirendi 
pontként a képviselő-testület. 
Dr. Magyart Beatrix főorvos azt 
kérte a képviselőktől, hogy az 
önkormányzat előlegezze meg 
azt a 2,6 millió forintot, amely az 
Iklad-Verseg-Domony telepü
lések fogászati ellátása során ke
letkezett. Mivel az intézmény az 
érintett községek polgármeste
reitől azt az ígéretet kapta, hogy 
a hiányt településeik még ebben 
az évben megtérítik, a képvi
selő-testület az összeg megelő
legezése mellett döntött. Szóba 
került az is, hogy mely rendelé
sek tartoznak a különösen vesz
teségesek közé. Ezek megszün
tetéséről egyelőre nincs szó, a 
képviselő-testület mindenkép
pen meg szeretné várni a szep
tember 15-ig elkészülő szakmai- 
pénzügyi-gazdasági vizsgálat 
eredményét. Az is valószínű, 
hogy az intézmény sorsát befo
lyásoló döntéseket már csak az 
új képviselő-testület fogja 
meghozni. Az említett átvilágí
tást a DNA Kft. végzi, erről a 
grémium soron kívüli ülésen 
döntött, még július 24-én. A 

munka nettó 1 millió forintjába 
kerül a városnak.

■ Pénz volt a napirendi pontja 
a következő napirendi pontnak 
is. Mint arról előző számunkban 
beszámoltunk, közel 70 millió 
forint központi állami támoga
táshoz jut a város az úgynevezett 
önhiki pályázatnak köszönhető
en. Más pótlólagos forrásból to
vábbi 10 millió forint érkezik a 
város kasszájába, így összessé
gében 53 millió forint forráshi
ányt kell saját erőből pótolni. A 
pénzügyi iroda vezetőjének, 
Szolnoki Ferencnének a tájékoz
tatója szerint ez működési több
letbevételből, illetve a kiadási 
előirányzatok csökkentésével 
megoldható, így biztosítottnak 
látszik az idei költségvetés 
egyensúlya.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátásáról szóló meg
állapodás-tervezetet, amely pon
tosan szabályozza a kistérségi 
társulás keretében vállalt köz
oktatási célkitűzéseket.

■ A volt Tiszti Klub haszno
sítására tett javaslat megtárgya
lása volt a grémium következő 
feladata. A témával külön cikk
ben, részletesen foglalkozunk.

■A döntéshozók megválasz
tották a Helyi Választási Bizott
ság tagjait. Az összetétel azóta 
változott, hiszen az elnök - dr. 
Kovacsik Erzsébet - az egyik je
lölt (a fia) személyes delegált
jaként vesz részt a bizottság 
munkájában. Az elnöki tisztet 
dr. Péter Gábor tölti be. A gré
mium elfogadta a számlálóbi
zottságok tagjaira tett javaslatot 
is.

■ A képviselő-testület jóváha
gyása alapján még az idén új fes
tékréteget kapnak a Művelődés 
Háza udvarra eső nyílászárói és 
faszerkezetei. Az állagmegóvás 
során a kilenc éve felújított épü
let bejárati portálját is tataroz
zák.

■ A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy folytatódni kell a 
hagyománynak, vagyis az Aszó
di Tükör választási különszámá- 
ban térítésmentesen mutatkoz

hassanak be a polgármester-, 
illetve aké pviselő-jelöltek.

■ 50 ezer forintos támogatást 
szavazott meg a grémium Kis 
Dávid Európa-bajnoki ezüst
érmes kick-box versenyzőnek, 
aki már a következő, Sevillában 
megrendezendő kontinensvia
dalra készül. Az ifjú sportember 
augusztus 20-án kitüntetést is 
kapott az önkormányzattól - a 
szerkesztő megjegyzése.

■ Öt villanyoszlopot át kell 
helyezni a Berek utcai útépítés 
miatt. A munkát a beérkezett 
árajánlatok alapján az ELMÚ- 
Szolg. Kft végezheti el bruttó 1,8 
millió forint értékben.

■ A képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat 
megismétli a laktanya és a Hon
véd presszó térítésmentesen tör
ténő tulajdonba vételére irányu
lókérelmét.

■ A képviselő-testület végül 
telekvásárlási kérelmek ügyé
ben döntött, majd jelentést hall
gatott meg a két ülés közt tett in
tézkedésekről és a lejárt határ
idejű határozatokról. Eszerint a 
Szakorvosi Rendelőintézet szá
mára átutalták a kért 3,5 millió 
forintot. A külső szakértő kivá
lasztása megtörtént, a szerződés 
is aláírásra került, az összegző 
anyagot a szeptember 28-i ülé
sen ismerhetik meg a képvise
lők. Kialakításra került a Petőfi 
utca 1. szám alatt a szolgálati 
parkoló, a műszaki átadás 
azonban még várat magára. A 
GAMESZ vezetője árajánlatot 
kért a piactéren kihelyezendő 
mobil illemhelyekre. A képvi
selő-testületi ülésről készített 
jegyzőkönyv a Városi Könyv
tárban teljes teijedelmében ol
vasható.

2006. szeptember 6.
■ A képviselő-testület első

ként az önkormányzat szociális 
igazgatásról és a szociális ellá
tásokról szóló rendeletét módo
sította. A változtatás dr. Jólesz 
József vállalkozó háziorvos kez
deményezésére történt, aki kér
te, hogy a grémium vizsgálja fe
lül a közgyógyellátás helyi ren
deletben megállapított mértékét. 
A módosítás alapján a rendelet 
53.§ 3. bekezdése a következő
képpen módosul:

Az 1-2. bekezdésben foglal

takon kívül az a szociálisan rá
szorult személy is jogosult köz
gyógyellátásra, akinek esetében 
a képviselő-testület által itt meg
határozott feltételek fennállnak:
- az egy főre számított havi csa
ládi jövedelme az öregségi 
nyugdíj 150 %-át, egyedül élő 
esetén 220 %-át nem haladja 
meg, továbbá
- a havi rendszeres gyógyító el
látás költségének mértéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25 %-át 
eléri vagy meghaladja.
Az önkormányzati rendelet tel
jes egészében a város honlapján 
olvasható.

■ A képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat 
2007-ben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer
hez. 2006-ban a szociális bizott
ság 29 diák részére állapított 
meg össztöndíjat, fejenként 
2.500 Ft-ot. A tanulók emellé 
ugyanekkora nagyságú állami, 
illetve megyei önkormányzati 
támogatást kaphatnak. Az ösz
töndíj-rendszerhez való csatla
kozásra ismét lehet pályázni, en
nek feltételeit lapunk 3. oldalán 
olvashatják.

■ A 2006. évi első félévi ön
kormányzati költségvetés zár
számadásáról való beszámoló 
következett. Szolnoki Ferencné
nek, a pénzügyi iroda vezetőjé
nek előterjesztéséből kitűnt, 
hogy a pénzügyi gazdálkodás 
időarányos: a bevételi oldalon 
66 %-os, akiadási oldalon 49 %- 
os a teljesítés. Ez 913 millió 876 
ezer, illetve 678 millió 961 ezer 
forintot jelent. Az önkormány
zatnak eddig sem likviditási, 
sem gazdálkodási nehézsége 
nem volt, így valószínűsíthető, 
hogy visszafogott gazdálkodás
sal, takarékossággal az idei esz
tendő pénzügyileg gond nélkül 
teljesíthető lesz.

■ Döntött a grémium a vízmű 
bérleti díjának felhasználásáról. 
Az idei esztendő bevételéből az 
aszódi vízbázis víztermelő tót
jaiba beépítésre kerülő búvár
szivattyúkat vásárolhatják meg 
1 millió 275 ezer forint értékben. 
Az Aszódot és további négy ön
kormányzatot magában foglaló 
szennyvíztisztító telep tulaj-

(Folyíatás a 3. oldalon)
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donközössége által realizált bér
leti díjról is határoztak. Ezt ag
rárhasznosítási terv készítésére 
fordítják, illetve egy komposz
tálótelep létrehozásához szüksé
ges előlegként kezelik. A csator
namű-közösséget alkotó három 
település (Aszód, Iklad, Do- 
mony) által realizált bérleti díj - 
3 millió forint szintén felosztás
rákerült.

■ Lejárt a közművelődési 
megállapodás az önkormányzat 
és Rácz Zoltán, mint vállalkozó 
között. A feladatot ellátó kéré
sére ezt most viszonylag rövid 
időre, 2007. március 31-ig hosz- 
szabbították meg. Addigra talán 
kiderül, mi lesz a volt Tiszti 
Klub sorsa, és ez miképpen be
folyásolja a már említett szerző
dést.

■ A képviselő-testületi ülés 
leghosszabb vitáját az építendő 
bölcsőde közbeszerzési ajánlat
tételi felhívásáról szóló döntés 
hozta. Erről külön cikkben, rész
letesen lapunk következő szá
mában olvashatnak.

■ Módosította a grémium a 
képviselő-testület és szerveinek 
szervezeti és működési szabály
zatáról szóló rendeletét. Erre 
azért volt szükség, mert 2007. ja
nuár elsején életbe kell léptetni 
az iratkezelés új szabályrend
szerét, az SZMSZ-hez pedig 
csatolni kell az Iratkezelés rend
je című mellékletet.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a szociális bérlakást igény
lők sorrendjét tartalmazó listára 
vonatkozó j avaslatot.

■ Ismét a testületi ülés témája 
volt, hogy hol és mennyi fekvő
rendőrt létesítsen a város. Erről 
részletesen, külön cikkben kö
vetkező számunkban olvas
hatnak.

■ A Szabadság tér 8/B számú 
ingatlan lakói megvásárolhatják 
a bérleményüket. A legolcsóbb 
- 3 8 négyzetméteres-lakás ára 
3 millió 408 ezer Ft, míg a leg
drágább - 49 négyzetméteres - 
lakásé 4 millió 972 ezer forint. 
Az összegekre még az ÁFA-t is 
hozzákell számolni.

■ A képviselő-testület dönté
se értelmében - a 2006. évi fel
újítási-kisjavítási keret terhére - 
sor kerülhet a két óvoda nyílás
záróinak cseréjére. A 2 millió 
208 ezer forintos munkával az 
önkormányzat Bartók Kriszti
ánt bízza meg.

■ A döntéshozók elfogadták a 
Richard Fritz Kft. ingatlanvá
sárlási kérelmét. A cég a 744/3- 
as helyrajzi számú, 1585 négy
zetméter nagyságú ingatlant vá
sárolhatja meg 1800 Ft + ÁFA 
négyzetméter áron, és ott fel
színi parkolóhelyet alakíthat ki.

■ Méltányolta a képviselő
testület a Petőfi Múzeum azon 
kérelmét, hogy 180 ezer forintot 
szabadítson fel a támogatási ke
retből, és ezt biztosítsa az intéz
mény számára. Mivel beter
vezett tételről volt szó, a döntés
hozók pozitív döntést hoztak. A 
megyei fenntartási intézmény a 
pénzből többek között egy auto
mata mosógépet kíván vásárol
ni, hogy a kiállított textiltárgyak 
tisztán tarthatók legyenek.

■ Aképviselő-testület - tekin
tettel a cikluszárásra - a polgár
mestert háromhavi, az alpolgár
mester egyhavi illetményének 
megfelelő összeggel jutalmaz
va, ezzel ismerve el végzett 
munkájuk eredményességét. A 
képviselő-testület végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről.

R.Z.

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

hévízgyörki és galgahévízi ügyfeleinek!

Hirdetésfelvétel: Aszód Kossuth Lajos utca 59.
Telefon: 28 402-321; 20 974-3040

Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztéri
ummal együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-pályá
zatot

felsőoktatási tanulmánvokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 
2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko
lások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) j e- 
lentkezhetnek, akik a 2007/ 2008. tanévtől kezdődően állami fel
sőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az 
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felső
oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finan
szírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, 
első szakirányú továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév. Folyósításának kezdete: 2007/2008. tanév 
első féléve.

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az ön
kormányzat egyszer felülvizsgálja. Az önkonnányzat két tanul
mányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj megvonására, 
ha az ösztöndíjas rászorultság már nem áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példány
ban kell benyújtani. Apályázat benyújtásának határideje: 2006. 
október31.
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin al
jegyzőtől kérhető.

Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hunga
rica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó
hellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelent
kezhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben (kivéve a ka
tonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Ok
tatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás 
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali ta
gozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegé
szítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben vagy első 
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek 
részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév. Az ösztöndíj újra pályázható. Az ösztöndíj fo
lyósításnak kezdete: a 2006/2007. tanév második féléve. Az ösz
töndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pá
lyázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban 
kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. 
október31.
Pályázati Űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin 
aljegyzőtől kérhető.
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(Folytatás az 1. oldalról) 
gyei önkormányzati elnök, 
Szabó Imre. A megye első em
bere lapunknak akkor úgy nyi
latkozott, május végére felújít
ják a külső öltözőket is, és attól 
kezdve a város és a környék 
polgárai is használhatják majd 
az uszodát. A működtetést ille
tően pedig azt mondta, az a kis
térség feladata lesz.

Csakhogy ezt követően nem 

Kétezernél is több diáknak csöngettek be
Iskolakezdési körkép Aszódon

(Folytatás az 1. oldalról)
mellett hat-és nyolcosztályos 
gimnáziumi diákokat, illetve 
gépészeket, informatikusokat, 
technikusokat képeznek. A 
szakközépiskolai részen a régi 
hegesztőműhelyben ma már új 
bútorok csillognak-villognak új 
számítógépekkel. A közeljövő
ben megújul az iskola külső 
homlokzata, valamint az elekt
romos hálózata, amelynek so
rán a világítótestek cseréjére is 
sor kerül. A megyei közgyűlés 
ezekre a munkákra 29 millió 
forintot szavazott meg.

Uszoda: egyelőre csak tanulóknak
Nem a kistérség lesz az üzemeltető

történt semmi. Nem jött létre az 
uszoda működtetésére vonatko
zó kistérségi megállapodás, a 
külső öltözők pedig továbbra is 
romokban hevertek. Ez utóbbi 
nem is csoda, ugyanis mára ki
derült, a felújításukat korábban 
meg sem rendelték. Mindezt - 
lapunk megkeresésére - a fel
újítást végző Tiszajoul Kft. ma
gát megnevezni nem akaró mun
katársa nyilatkozta.

Az 1727-ben alapított evan
gélikus gimnáziumban a 224., az 
iskola újraindítása óta a 13. tan
év kezdődött meg. A kezdéskor 
58 diák tanult itt, most 692-en, 
amely rekordnak számít.

A tanulók ezúttal sem marad
tak újdonság nélkül. A tanév
kezdésre elkészült az udvar gyö
nyörű kőburkolata, valamint egy 
teniszpálya. A két beruházás 
összesen 18 millió forintba ke
rült - tájékoztatta lapunkat dr. 
Roncz Béla igazgató. Az ösz- 
szeget teljes egészében az iskola 
költségvetéséből állták.

Pedig az uszodának ez a ki
szolgáló része befolyásolja a 
működtetés költségeit. Ha 
ugyanis a sportlétesítmény napi 
nyolc órát tart nyitva — ez kizá
rólag tanúszást jelent, és jelen
leg csupán erre van ÁNTSZ-en- 
gedély -, akkor egy órai üzemel
tetés 27 ezer forintba kerül - be
csülik a szakemberek. Napi 12 
órás üzemmód mellett 16 18, 
napi 16 órás nyitva tartás mellett 
óránként 13-14 ezer forintba ke
rülhet az épület fenntartása.

Mostanság azonban legalább 
körvonalazódni látszik a meg
oldás, ha ez az aszódiak számára 
nem is a remélt eredményt hoz
za. A megyei önkormányzat az 
augusztusi ülésén módosította a 
Petőfi Sándor Gimnázium, Gé
pészeti Szakközépiskola és Kol
légium alapító okiratát, amely
ben szakfeladatként megjelölte a 
sportlétesítmény (tanuszoda) 

Eladó Aszódon a Malom közben áj építésű 
társasházban egy 120 négyzetméteres 
kétszintes lakás. Szocpol felvehető. 
Ár: 22 millió forint.
Érdeklődni: Kvedrát Ingatlaniroda Gödöllő 
Telefon: 06 70 947-6824

működtetését. Szeptember 1-től 
erre hat - 1 testnevelő, 2 gyógy- 
testnevelő, 1 gépész-karban
tartó és 2 takarító - státuszt biz
tosít a megye. Ugyanezen a köz
gyűlésen a megyei önkormány
zat egy előzetes együttműködési 
megállapodást is elfogadott, 
amely arról szól, hogy ameny- 
nyiben a környező települések is 
igénybe kívánják venni az uszo
dát iskoláik tanulóinak úszások
tatására, akkor ez az együttmű
ködési megállapodás aláírásával 
lehetővé válik. A más települé
sekről érkező gyerekek a belső 
öltözőket használják majd. In
formációink szerint a külső öl
tözők felújítását - amely mint
egy 15-20 millió forintra rúg - a 
megye jövő évi költségvetésébe 
betervezik. Ez egyben azt is je
lenti, hogy Aszód és a kistérség 
felnőtt lakossága még legalább 
egy évig nem veheti igénybe azt 
a sportlétesítményt, amelynek 
megépítése érdekében két évti
zeddel ezelőtt esetleg adakozott 
is.

Rácz Zoltán
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Elmarad a polgármester jelöltek televíziós vitaestje
Kerten nem ‘vállalták a szereplést

(Folytatás az l.oldalról)

A három polgármester
jelölt közül csupán Kovács 
Tamás, jelenlegi alpolgár
mester mondott igent arra a 
vitafórumra, amelyet az 
Aszód Televízió szervezett, a 
másik két jelölt nem vállalta a 
közös megmérettetést. Közü
lük Búzás János kérte, jelen
tessük meg azt a levelet, 
amelyben nemleges döntését 
indokolja.

Az Aszód Televízió - felbuz
dulva azon, hogy az ország
gyűlési képviselő-jelöltek ápri
lisi vitafórumának igen jó volt a 
visszhangja - szerette volna a 
polgármester-j elöltek televíziós 
bemutatkozó estjét is megszer
vezni, hogy az aszódi választó
polgárok a három jelölt közös 
szereplése alapján is képet kap
janak az indulók városvezetési
elképzeléseiről, a vállalni kí
vánt feladatra való felkészült
ségükről. A 90 percesre terve
zett műsor során ajelöltek elő
ször két-két percben bemutat
koztak volna, majd öt-öt perc
ben ismertethették volna prog
ramjaikat. Ezt követően az 

Önök által korábban beküldött, 
mindhármuknak szóló, közér
deklődésre számot tartó lakossá
gi kérdésekre válaszoltak volna, 
majd egymásnak is feltehettek 
volna két-két kérdést. Végezetül 
két-két percben mindkét jelölt 
zárszót mondhatott volna.

A televízió a felvétel tervezett 
időpontjaként több napot is 
megelölt, hogy könnyebb le
gyen az egyeztetés. Az elfoga
dott dátum előtt két nappal a be
szélgetés egyes témaköreinek 
tárgyában is egyeztetésre került 
volna sor.

R.Z.
Szerkesztőségünknek Búzás 
János képviselő, polgármester-

Wellness- és spa-üdülők lesznek a kastélyokból?
(Folytatás az 1. oldalról)
Az üzletemberek welness- és 
spa-gyógyüdülőt álmodnak a 
számukra romjaiban is megkapó 
egykori főúri rezidenciában. A 
beruházást svéd és magyar ban
kok finanszíroznák. A várható 
pályázatok élőmunkája már fo

és képviselőjelölt az alábbi leve
let juttatta el, és kérte meg'elen- 
tetését.

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Köszönettel vettem levelét a 

polgármester-jelöltek Aszód Te
levízióban történő bemutatko
zási lehetőségéről, melyről 
egyébként az Aszódi Tükörből is 
értesültem. Tény, az Aszód Te
levíziónak nagy szerepe van a 
helyi közélet alakításában. A le
hetőséggel azonban nem kívá
nok élni. Egyrészt azért, mert 
szerencsémre volt módom el
képzeléseimet az aszódi lako
soknak elmondani a „Belső han
gok” című kiadványokkal. Más

lyamatban van.
A svéd befektetők mind a két 

kastélyt szeretnék megvásárolni, 
ám ez a Széchenyi-kastély ese
tében nagy valószínűséggel nem 
lesz lehetséges. Ez az épület 
ugyanis rajta van azon a listán, 
amely az állami tulajdonból ki 

részt úgy vélem, egy televíziós 
vita eleve korlátozná azok szá
mát, akik azt megnézhetik: hi
szen sajnos nincs minden aszódi 
háztartásban kábeltévé. Ráadá
sul egy „műtenni” vita egészen 
más, mint egy nyilvános, 
melyen a lakosság érdeklődő ré
sze is részt vehet. így aztán én a 
választásig hátralévő rövid időt 
inkább az értékesebb, közvetlen 
személyes találkozásokra sze
retném kihasználni.
Kérem, hogy levelemet az Aszó
di Tükörben közölj e.
Munkájában további sok sikert 
kívánok!
Tisztelettel:

Búzás János

nem adható műemlékeket tar
talmazza. Varga Kálmánnak, a 
Nemzeti Örökségvédelmi Hiva
tal vezetőjének a véleménye 
szerint a hasznosítás szempont
jából megoldás lehet egy hosszú 
távú használatbavételi szerződés 
kötése. Ilyenre egyébként már 
számos példa akad az ország
ban.

A svéd üzletembereket Aszó
don kalauzoló Kovács Tamás al
polgármester lapunknak el
mondta, a befektetők a kastélyok 
felújításán túl termálkutat szán
dékoznak fúrni. A feltörő meleg
vízzel nemcsak az építendő ter
málmedencék vízellátását olda
nák meg, hanem a gyógyszál- 
loda fűtését is. R.Z.

A VÁROSI KÖNYVTÁR 
október2-8. között 

rendezi a 
MEGBOCSÁTÁS HETÉT 
A megjelölt időszakban 

az olvasók késedelmi díj 
nélkül vihetik vissza a 

régen kikölcsönzött 
könyvtári könyveket. 
A Városi Könyvtár új 

szolgáltatása: 
iratok laminálása-
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Miért térnék be szívesen Aszód új művelődési központjába?
Egyelőre egy válasz sem érkezett a képviselő-testület által föltett kérdésre

Hiába van két olyan épülete Aszódnak, amely közművelődési feladatokat is kiszolgál, a 
klasszikus értelemben vett művelődési ház alapfeladatait egyik sem képes ellátni. A Mű
velődés Házában csupán egy, többféle funkcióra használt kisterem és egy közös használatú 
kamaraterem van, az alapos felújításra szoruló volt Tiszti Klub épülete pedig nélkülözi a 
legfontosabb kiszolgáló helyiségeket. Az mindenképpen valószínűsíthető, hogy a közel
jövőben ez a ház fogja a közművelődést szolgálni, és arra is esély mutatkozik, hogy a tata
rozásához az önkormányzat európai uniós pályázat segítségéveljusson pénzhez. „Csupán” 
azt kell jól megtervezni, hogy ténylegesen milyen funkciókat töltsön be, illetve milyen 
formában történjen az üzemeltetése.

Mint ahogy arról már előző 
számunkban beszámoltunk, a 
képviselő-testület az augusz
tusi ülésén foglalkozott a volt 
Tiszti Klub épületével. Dönte
ni már nem kívánt a hasznosí
tását illetően, mondván, nem 
volna etikus a következő kép
viselő-testülettel szemben. Az 
épület tulajdonjogát néhány 
hónapja térítésmentesen meg
kapta a város a Honvédelmi 
Minisztériumtól, ám az át
adásra ténylegesen csak a „pa
pírmunkák befejeztével kerül 
sor, addig a korábban kötött 
bérleti szerződés van érvény
ben. A hogyan tovább kérdé
sével azonban hamarosan fog
lalkozni kell: közeleg az év vé
ge, december 31-én lejár a je
lenlegi bérlő szerződése. Az 
október elsején megválasz
tandó grémiumnak több do
logról is határozni kell:

1. Milyen funkciót töltsön 
be az épület a város életében?

2. Ki és milyen formában 
üzemeltesse a házat?

3. Hogyan, miből történjen 
meg az épület felújítása?

Ahogy azt már előzőleg is 
írtuk, a képviselő-testület ab
ban egységesnek mutatkozott, 
hogy a döntést előzze meg tár
sadalmi fölmérés, vagyis az 
aszódiak mondják el ezzel 
kapcsolatban a véleményű 
két: mit várnak el az épülettől, 
milyen szolgáltatásokat ven
nének szívesen igénybe, mi
lyen célból térnének be oda. A 
funkciók meghatározása azért 
is fontos, mert ezek figyelem
bevételével készülhetne el az 
épület felújítására, átépítésére 
vonatkozó tervdokumentáció, 
amelynek segítségével pályáz
ni is lehet. A képviselő-testü

letnek az volt a véleménye, 
hogy a társadalmi vita terjed
jen ki a névválasztásra is, 
vagyis javaslatokat várnak az 
intézmény új nevét illetően is.

Jómagam azt a feladatot 
kaptam, hogy gyűjtsem össze a

Helyzetértékelés: a volt Tiszti Klub adottságai
Az általánosan “tiszti klub

nak” nevezett főtéri épület 
Aszód kisvárosi történetének 
egyik emblematikus jellegze
tessége. A XIX. században épült 
a korábbi, urasági tulajdonú, 
árendások által működtetett 
vendégfogadó, nagyvendéglő 
helyén, rangos helyen: a báró 
kastélya előtti tágas tér és a főút 
sarkán. Szép, nyugodt arányú 
klasszicista épület, műemléki 
védelem alatt áll. Az épületben 
és annak árnyas, védett udvarán 
különféle tulajdoni és szervezeti 
formában mindig vendéglátás és 
kulturális-közösségi élet folyt.
2005. december 31-ig, a hon
védség aszódi jelenlétének meg
szűnéséig a HM Honvéd Szóig. 
Kht. Aszódi Klub (Vécsey 
Károly Helyőrségi Klub) néven 
a honvédség sajátos igényeinek 
kiszolgálása mellett a civil la
kosság számára is végzett szol
gáltatásokat (közétkeztetés, 
színházi előadások, családi és 
intézményi rendezvények, ösz- 
szejövetelek, tanfolyamok, Vé
csey Kamarateátrum stb.).

2006. január 1-jével a HM fel
ajánlása alapján Aszód város 
bérleti szerződést kötött a mi
nisztériummal, majd újabb dön
tést követően térítés nélkül tulaj
donába kerül az épület. 2006. 
december 31-ig a vendéglátó 

beérkezett véleményeket, ja
vaslatokat, és ezt összegyűjtve 
terjesszem az új képviselő-tes
tület elé. Sajnos mindez idáig 
egyetlen levél, észrevétel sem 
érkezett e tárgykörben. Talán 
segít Önöknek az a helyzet-

A tatarozás az uniós főtér-felújítási
program keretében történhet meg

A jelenlegi udvar átépítésre kerül (Rácz Zoltán felvételei) 
egység üzemeltetője érvényes gos “birtokbavétele” már az új 
szerződéssel bír az épület hasz- képviselő-testület működési
nosítására, körülbelül eddig az 
időpontig átmenetileg itt műkö
dik a Gála Divatház.

Fentiek alapján a ház valósá- 

értékelés, amelyet Novák 
Lászlóné közművelődési fő
előadó készített, s amelyet 
most közzéteszek.

Természetesen továbbra is 
várom a tevékenységre, névre 
vonatkozó elképzelésüket, ja
vaslatukat a Közművelődés 
Otthona címére (Aszód Kos
suth Lajos utca 72.) vagy az 
aszod.muvhaz@freemail.hu 
címre. Együttműködésüket 
előre is köszönöm!

Rácz Zoltán 
kulturális menedzser

idejére esik. A 2002—2006 
között dolgozó képviselő-testü
letnek hosszú távú, utódját

(Folytatás a 7. oldalon)

mailto:aszod.muvhaz@freemail.hu
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Helyzetértékelés: a volt Tiszti Klub adottságai
(Folytatás a 6. oldalról) 

terhelő döntéseket hozni nem 
volna korrekt. Ám az sem volna 
korrekt, ha az előzőek miatt nem 
foglalkozna ezzel az eléggé 
összetett kérdéssel.

Az tűnik célszerűnek, hogy a 
mostani képviselő-testület a 
tiszti klub birtokbavételével 
kapcsolatos ismeretek, végig
gondolt lehetőségek és véle
mények birtokában variációkat 
és ajánlásokat adna át, s ezzel 
megkönnyítené utódja munká
ját.

Az épület átvételekor (2006. 
januárjában) Bártfai László 
építész műszaki állapotrögzítő 
leírást készített, mely a felújí
táshoz kiindulásként szolgálhat. 
2005. őszén a klub akkori veze
tője, Győrfi János pedig írásos 
tájékoztatást adott a klub tevé
kenységéről és gazdálkodásá
ról. Ezek az adatok fontos infor
mációkat nyújtanak az intéz
ményszerű működtetés terve
zéséhez.

Az elképzelések kialakítása, 
az alternatív lehetőségek meg
fogalmazása előtt néhány meg
kerülhetetlen kiindulópontot 
feltétlenül tekintetbe kell venni.

1. Az épület értékes, város- 
képileg alapvetően fontos ob
jektum. Mivel műemlék, tetszés 
szerint nem alakítható át, az 
építészeti adottságokat a felúj í- 
tásnál-hasznosításnál figyelem
be kell venni. Ez mind a külső 
megjelenésre, mind a belső ta
golásra (főfalak) vonatkozik.

2. Az épületet fel kell újítani. 
Emellett a benne működő kony
ha messze nem felel meg a köte
lező előírásoknak (HCCP).

3. A belváros rendezési terve 
tartalmaz egy, a főtérről induló, 
a Kossuth és a Petőfi utcával 
nagyjából párhuzamos sétáló
utcácskát. Ez az utcácska a tiszti 
klub területén (használaton 
kívüli, életveszélyes tekepálya 
helyén) haladna át.

4. Az épület átadásának 
feltétele, hogy annak továbbra is 
kulturális célokat kell szolgál
ni, továbbá nem adható el.

5. Meghatározandó az épület 
szerepköre, a működtetés szer

vezeti kerete (intézményi, vál
lalkozói, vegyes működtetés). 
Ehhez végig kellene gondolni a 
város kulturális közösségi szol
gáltatásainak rendszerét (elvárá
sok, intézmények, helyszínek, 
tervezett tevékenységek, szol
gáltatások).

6. Meg kell teremteni a fel
újítás és a működtetés anyagi 
forrásait.

Az épület állaga és a 
felújítás kérdése

A műszaki állapotrögzítő 
leírás megállapításai: “A fő
épület az átadáskor üzemelt, 
üzemképes. Az elvégzett kar
bantartási-felújítási munkák 
utolsó dátuma alapján az épület 
lelakott, nagykarbantartása idő
szerű. Jelentős károsodás ta
pasztalható a talajvíz és a tető
beázás miatt. A víz-, szenny-víz- 
és fűtési rendszere állandó 
karbantartást igényel, életkora a 
teljes cserét indokolja. Nyílás
zárói élettartamának alapján 10 
éven belül teljes cserét igényel. 
Elektromos hálózata várhatóan 
a közeljövőben teljes cserére 
szorul. Az épület üzemeltetése 
állandó karbantartási, hibaelhá
rítási munkákkal tartható fenn, 
az épület üzemeltetése során a 
meghibásodások, üzemzavarok 
az épület állaga alapján várható
an gyakoriak lesznek, azokkal 
számolni kell!”

A melléképületek közül a 
sportépület (tekepálya) életve
szélyes, a többi üzemképtelen 
vagy nem felel meg az építési 
előírásoknak.A fenntartónak 
dönteni kell arról, hogy állandó 
javítgatásokkal, az üzemzava
rok várható sűrűsödése mellett 
kívánja-e üzemeltetni az épü
letet, vagy végiggondolja a rész- 
leges/teljes felújítás lehetősé
geit. A rész leges felújítás a fenti 
tanulmány szerint a víz-, 
szennyvíz és elektromos rend
szereket kell, hogy érintse. 
Szembetűnő a nyílászárók ka
tasztrofális állapota is.

A teljes felújítás eredménye
ként egy nem mindennapi XIX. 
századi, ám a XXI. század igé
nyeihez igazítható közösségi 
épület jöhetne létre.

A teljes felújítás költségei 
nem ismertek, valószínűleg 
60-80 millió forint lenne szük
séges hozzá. Ennek forrásai 
minden bizonnyal pályázat út
ján teremthetők meg (Főtér 
program).

Minél előbb szükség lenne az 
épület felújításának tervére, 
egyenlőre tanulmányterv szin
ten. Részben azért, hogy is
mertté váljanak az elvégzendő 
munkák és a költségek, részben 
azért, mert ez mindenképpen 
előfeltétele a pályázat benyújtá
sának. A terveztetésnél érdemes 
a következőket megfontolni:

A főzőkonyha szabályszerű 
felújítása nemcsak financiális 
szempontból kétséges, de az 
előírások miatt olyan komoly 
helyiségigénnyel jár, hogy tu
lajdonképpen nem férne el az 
épületben. Ha helyette tálaló
melegítő (esetleg szendvics-) 
konyhát tervezünk, a funkció
csökkentés azzal a nyereséggel 
jár, hogy az épület megfelelő 
számú kiszolgáló és szociális 
helyiséget kaphatna. (Ezek hi
ánya most az épület egyik hiá
nyossága).

Az udvari építményeket va
lószínűleg mind le kell bontani 
(legfeljebb raktárnak használha
tó rész maradna meg). Kérdés, 
hogy a főépület talajvizes pin
céje illetve padlása funkcio
nálisan még mire képes, mire 
használható.

Mire alkalmas (mire tehető 
alkalmassá) az épület?

A tiszti klub épülete nem fe
leltethető meg az általános ”kul- 
túrház” képnek, elvárásoknak, 
méretei, elrendezése folytán. 
Fontos egysége a színházterem, 
amely legfeljebb 150 fő befo
gadására alkalmas, a színpad
technikai fejlesztés lehetősége 
igen szűk határok között mozog. 
Egyszerűen díszletezhető ka
maraelőadásokra, egyéni elő
adásokra alkalmas.

Az épület adottságai nem te
szik lehetővé többszáz fős nagy
rendezvény befogadását. Nem 
alkalmas az épület a hagyomá
nyos ifjúsági klub, ifjúsági ren
dezvény befogadására sem. A fi

atalok szórakozási igényeiket 
mostanában a nagyméretű, 
speciális hang- és fénytechni
kával felszerelt, a lakóházaktól 
elkülönült koncert-tánctermek
ben vagy ennek ellentéteként kis 
közösség számára elegendő, az 
adott szubkultúrának megfele
lően kialakított alternatív helyi
ségekben elégítik ki. Igaz, hogy 
fentiek alapján a tiszti klub le
hetőségeiben nem hasonlítható 
a gödöllői, de még a környékbeli 
falvak nagyobb művelődési 
házaihoz sem. Értékei viszont 
szintén az épület adottságaiból 
bonthatók ki. Az átgondolt épí
tészeti-belsőépítészeti tervezés, 
a gondos kivitelezés eredmé
nyeképpen elegáns, a múlt szá
zadfordulóra emlékeztető han
gulatot hordozhatnak. Olyan 
exkluzív, kellemes belsőt lehet
ne kialakítani, mely a különbö
ző közösségek kulturált együtt- 
létét szolgálhatja - külső megje
lenése pedig átvezetne a (remé
nyeink szerint előbb-utóbb fel
újításra kerülő) kastély és a fő
tér, a főutca polgárházai között.

A helyi közművelődés fo
lyamatait alapvetően a település 
hagyományai, tárgyi és szemé
lyi feltételei, civil szerveződé
sei, a helyi társadalom szövete 
határozzák meg. Ezért a házban 
kialakítandó tevékenységrend
szer az aszódiak - szervezetek, 
magánemberek, szakemberek - 
igényein, szándékain, törekvé
sein és cselekedetein múlik. 
Célravezetőnek tűnik egy min
den lehetséges médián és fóru
mon zajló társadalmi párbeszéd 
erről.

A ház működésének lehet
séges módozatai, feltételei

Eldöntendő, hogy a birtokba 
vett épületnek melyek legyenek 
az alapfunkciói illetve milyen 
keretben működjön. Van olyan 
javaslat, mely szerint a tulaj
donos önkormányzat szerződés 
alapján vállalkozónak adná ki az 
épületet, meghatározva a város 
számára ellátandó feladatokat, 
funkciókat. Ebben az esetben a 
Közművelődés Otthona marad
na a Kossuth Lajos utca 72-ben, 
a Művelődés Házában. Mivel 
ott igen szűkös a hely, a koráb
ban tervezett (pályázatot nem

(Folytatás a 8. oldalon)
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Kátyúzás: szervezésből elégtelen
Két alvállalkozót is le kellett cserélni

Mint arról már korábban 
beszámoltunk, több, mint 900 
négyzetméternyi útfelület ja
vítására kötött szerződést az 
önkormányzat a BOLA Kft- 
vel. A megállapodás értelmé
ben a cégnek augusztus 31-ig 
kellett volna elvégezni a mun
kát. A csúszás különösebb 
gondot most nem okozott, hi
szen az időjárás kedvezően 
alakult.

Nem úgy a szervezés. Bosz- 
szantó dolgokat tapasztal
hattak az autósok. A kátyúk ja
vításra való előkészítése ko
rántsem volt összhangban a 
tényleges javítással. Ezeket az

Helyzetértékelés: a volt Tiszti Klub adottságai
(Folytatás a 7. oldalról) 
nyert) bővítéssel lehetne teret 
biztosítani a művészeti iskolá
nak és a Közművelődés Ottho
nának (oldalszárnyak tovább
építése, tetőtér-beépítés). A 
megoldás hátránya, hogy két be
ruházással (felújítással) kell szá
molni, és igazán „művelődési 
ház” jellegű épületrész így sem 
hozható létre (a kamaraterem 
bővíthető, illetve kisebb termek 
alakíthatók ki).

A másik javaslat szerint a 
Közművelődés Otthona átköl
tözne a tiszti klub épületébe, s 
intézményként működne. Az in
tézményi működtetés várható 
feltételeivel kapcsolatban két el
igazító adatsor áll rendelkezé
sünkre. Egyrészt a tiszti klub 
volt vezetőjének 2005. évi fog
lalkoztatási és költségvetési 
adatai, másrészt a Közművelő
dés Otthonának 2006. évi költ
ségvetése. A tiszti klub 3 alkal
mazottal működött (vezető, mű
velődésszervező és rendszer
gazda, takarító-portás). A 2005. 
évben az összes kiadás 10 millió 
672 ezer forint volt, a költségve
tési (fenntartói) támogatás 5 
millió 706 ezer forint. Bevételei 
között jelentős tételként szere

útfelületeket ugyanis sokszor 
már az aszfaltozás előtt egy 
héttel fölvágták, alig hagyva 
lehetőséget a közlekedésre. 
Nappal még csak-csak el 
lehetett közöttük evickélni, de 
éjszaka? Elmaradt a kitáb
lázás, és a környéket kevéssé 
ismerő autósok bizony „adtak 
a futóműnek”. Jó példa volt er
re a lakótelepi élelmiszerbolt 
előtti szakasz, ahol a hibák el
helyezkedése miatt még a ke
rülgetés sem volt lehetséges 
anélkül, hogy valamelyik 
„tankcsapdába” bele ne hajt
son az ember.

Az is „megrázó élmény” 

pelnek a tartós és egyéb bérleti 
díjak, továbbszámlázott energia 
költségek (cca. 2,5 millió fo
rint).

A Közművelődés Otthoná
nak egy alkalmazottja van (vál
lalkozóként), a fenntartói támo
gatás mintegy 5 millió forint, 
melyből kb. 700 ezer forint 
olyan kiadás, mely az épület 
működtetéséhez szükséges (ezt 
mindenképpen továbbra is a 
Kossuth utca 72. épületében kell 
felhasználni, hiszen az továbbra 
is városi intézmény). Úgy tűnik, 
hogy az intézmény “átköltözte
tése” megnövekedett fenntartói 
támogatást igényel. Valószínű
leg három alkalmazottal kell 
számolni. Az igényesen felújí
tott, jól felszerelt épület, na
gyobb humán erőforrással vi
szont az eddigieknél magasabb 
bevételi lehetőséget is biztosíta
na.

Egy, a város polgárainak köz
megelégedésére szolgáló, ele
gáns és anyagilag fenntartható 
művelődési ház (rendezvény
ház) jól felkészült szakembe
rekkel, koncepciózus progra
mokkal büszkesége lehet 
Aszódnak, mint könyvtára, mű
vészeti iskolája, középiskolái, 

volt, hogy a Csengey utca javí
tását éppen szeptember else
jén, vagyis a tanévnyitók nap
ján sikerült betervezni, jókora 
káoszt okozva ezzel. Az út
építők ugyanis délelőtt szintén 
elfelejtettek táblát kitenni, 
amiről kiderült volna, hogy az 
utca átmenetileg zsákutcává 
változott. Arra járva megkér
deztem az egyik munkást, mi
ért nem történt meg a táblázás. 
Azt a választ kaptam, hogy a 
polgármester elfelejtett intéz
kedni. Szerintem ez nem az ö 
dolga lett volna. Lehet, hogy 
ez volt a munkás első útjavítá
sa? Nem kételkedem abban, 

múzeuma.
Avendéglátásról

A ház mindig tartalmazott 
vendéglátói funkciót. A várható 
rendezvényeknek továbbra is 
velejárója az ilyen jellegű ellá
tás. Ha főzőkonyha nem is, de 
kávézó, tálaló-melegítő-szend- 
vicskonyhás étterem, esetleg 
cukrászda valószínűleg nélkü
lözhetetlen. Ennek működteté
se, bérletbe adási lehetőségei 
végiggondolandók.

Összefoglalva
A tiszti klub épülete Aszód 

egyik legfontosabb műemléke. 
Ellentétben a kastélyokkal, sor
sáról a város dönthet. Javasol
juk, hogy a képviselő-testület 
készíttessen a felújításról tanul
mánytervet. Javasoljuk továbbá 
a hasznosítás kérdéseinek tár
sadalmi vitára bocsátását.
(Az előterjesztést megelőző 
egyeztetésekben részt vett Bán
fai László építész, Rácz Zoltán 
művelődésszervező, Eszes Ka
talin művelődésszervező, Kecs
kés József művelődésszervező, 
Asztalos Tamás múzeumigaz
gató, Barabás Tamás, a Vécsey 
Kamarateátrum vezetője, No
vak Lászlóné művelődési szak
főtanácsos. 

hogy a cég megfelelő munkát 
végzett, és jövőre talán keve
sebb felületet kell javítani. 
Ám, hogy szervezésből elég
telenre vizsgázott, az biztos.

A kátyúzás során tapasztalt 
problémákat néhány képviselő 
is felvetette a legutóbbi testü
leti ülésen. Fehér Endre, a 
műszaki iroda vezetője ezzel 
kapcsolatban azt mondta, hogy 
bár maguk is tapasztalták eze
ket, hatékonyan nem tudtak 
fellépni ellene. A munkát vál
laló BOLA Kft. menet közben 
két alvállalkozót is lecserélt, 
mert elégedetlen volt a munká
jukkal. Az egyik ilyen cserére 
éppen az aszfaltozás előkészí
tését követően került sor, ezért 
tátongott sok helyen több na
pig is a gödör. Amikor pedig 
már aszfaltoztak volna, esőssé 
vált az idő, minek következté
ben a műszaki ellenőr nem en
gedte az aszfaltozást, mivel a 
javítóanyag rosszabbul sajto- 
lódott volna a burkolathoz, -r-

Bevált
a 

flottatelefon
Úgy tűnik, érdemes volt az 

önkormányzatnak telefonflottát 
vásárolni. Mint arról korábban 
beszámoltunk, 40 darab rádió
telefon került megvételre majd 
kiosztásra az intézményveze
tők, valamint a kistérségi fel
adatokat ellátó irodák között, 
hogy így próbálják csökkenteni 
a mobilhívások költségeit. A 
flottához tartozó telefonok hasz
nálói ugyanis egymás között in
gyenesen beszélgethetnek, de a 
flottán kívüli beszélgetések 
percdíja is kedvező. Az első két 
hónap tapasztalata alapján el
mondható, hogy a korábbi havi 
140—160 ezer forintos mobil
költség 12-14 ezer forintra csök
kent, így elképzelhető, hogy a 
későbbiekben a flotta újabb te
lefonszámokkal és készülékek
kel bővül.

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

BÁRMILYEN MÁRKÁJÚ GÉPKOCSI
KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSÁNAK ÉS FÉNYEZÉSÉNEK IDEJÉRE:

-INGYENES CSEREAUTÓT BIZTOSÍT
-TELJESKÖRŰ KÁR ÉS PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉST NYÚJT

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

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

Cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.

mailto:fzsolyomi@nissangodollo.hu
http://www.nissangodollo.hu
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art mind

Szórólapok, 
reklámanyagok, 
újságok, könyvek, céges 
levélpapírok, borítékok, 
névjegyek, nyomtatványok

ARTWIND 
Nyomda KFT 

Gödöllői Telephelyen 
IRODA-KÖTÉSZET 

SASHALOM 
Tel./fax: 06/1/401-0842

Árajánlatkérés: 
06/30/685-7711

E-mail: gecs.m@t-online.hu 
kiss.nikolett@silverbook.hu

előkészítése, nyomtatása
KÖTÉSZETE

EGY HELYEN

Állandó partnereink:

OKKER ZRT.
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

ÁT Kft.
Turai Takarékszövetkezet 

Galgahévízi Polgármesteri Hivatal 
Zsámbok Község Önkormányzata 

Aszódi Tükör 
RH+Videó Bt.

Sagittarius 2002 Bt.
Károly Róbert Kér. Szkk. Iskola 

Turai Általános Iskola
Madách Imre Szakközép Iskola 

Szent István Egyetem

KOVÁCS yí&’S’H®' A GÖDÖLLŐI

BB AUTÓSISKOLA KFT
Aszód Kossuth L. u. 19 (volt Ferromechanika)

ASZÓDON A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

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

Helye: Pét *fí Sándor Gimnázium és
Gépészeti Szakközépiskola

Ideje: 2006. 10. 02. 15 óra
Irodánkban: 17 órakor

Előzetes énteklMés: Kovács Péter szakoktatónál
0021981-8886

Vége a kréta korszaknak!
10 éves elméleti oktatás 

számítógépes technikával párositv^^^
100 % siker! ’

Típusválasztási lehetőség:
Opel, VW, Suzuki, Fiat, Renault, Peugeot
Diákoknak, kismamáknak, nagymamáknak 

50 % kedvezmény az elméleti tandíjból
Teljes képzési díj - 30 %
, (SZJA 36/A paragrafus)

Egyéb költség: vizsgaaíj+eü+orvosi
PLH-0021 AKKREDITÁCIÖS LAJSTROMSZÁM: 0758

mailto:gecs.m@t-online.hu
mailto:kiss.nikolett@silverbook.hu
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StMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

MINDENKINEK 
ELÉRHETŐ

Megnyugtatunk mindenkit: az ABS-szel, 
vezetőoldali légzsákkal, szervokormánnyal 
felszerelt SkodaFabia Start modellek nem 
lesznek drágábbak.
Sőt! Most még kedvezőbb áron kínáljuk 
a Fabia személygépkocsikat.
így könnyebb mindenkinek!
Kombinált átlagfogyasztás: 4,6-6,6 1/100 km 
CO2-kibocsátás: 124-158 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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MÓNI FOTÓ
Digitális labor

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 
Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
e-mail: moni-foto@invitel.hu

Új szolgáltatásunk: digitális fotóit e-mailen is elküldheti!
A következő napon a kész fotókat átveheti az üzletben.

Új, kézzel festett hátterek és kellékek érkeztek
Portré, gyerek és családi sorozatok:
5 felvétel: 1500 Ft; 10 felvétel: 2500 Ft

Fotóalbumok, képkeretek óriási választékban 
kaphatók!

Jllatszertdr

UJ K0LL4KCI0! Magic Meadows 
Születésnapra, népnapra és csak úgy...

Kedvére válogathat szép és kedves 
ajándéktárgyainkból!

Mindkét üzletünkben szeretettel várjuk!

Néwio
Díszállat és állateledel 

kereskedés
2170 Aszód Kossuth Lajos u. 2.

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

Aktió!
A hüllők 

10 %-kal 
olcsóbban kaphatók!

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

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

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

MEGAPRINT
ASZÓD KOSSUTH ÚT 3. UDVARHÁZ 

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

, „www.megaprint.hu
AJÁNDÉK FEN ©MIVELMINDEN GEPHEZ augusztusé

RÉSZLETRE
ASROCK 754 ALAPLAP 

3000 MHZ AMD 754 CPU 

512/400 MHZ DDR MEMÓRIA 

80 GB SAMSUNG HDD

ATI RADEON 9550 128 MB VGA 
PIONNER 11ID 16x DVD ÍRÓ

CODEGEN HÁZ TÁP

g
ASROCK 64 BIT 754 ALAPLAP 

2600 AMD 64 BIT PROCESSZOR 

256/400 DDK MEMÓRIA 

40 GB HDD 

LG 1I10N 16x DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ TÁP

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 5 ÉV INGYEN SZERVIZELÉST BIZTOSÍTUNK!

ACER ES GABA MONITOROK

MO

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-TI

EPSON FOTÓNYOMTATÓ
OLCSÓ ÜZEMELTETÉS

W- 

17" CRT MONITOR (3 EV GARANCIA)

EPSON

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

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

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig
L Szó: 6-12-ig ■

mailto:moni-foto@invitel.hu
%25e2%2580%259ewww.megaprint.hu


2006. AUGUSZTUS ±± TÜKÖR________________ 13

www.autocentrumgodollo.hu

Bevezetés a vezetésbe: 
Volkswagen Caddy Intro.
Klímával és tolóajtóval csak nettó 2 799 000 Ft!

• Mechanikus klímaberendezés
• Széria ABS, ASR, MSR, vezetőoldali légzsák
• A kategória legtágasabb, 3.2 m3 -es raktere
• 70 cm széles tolóajtó
• Gazdaságos PD SDI dízel motor
• Alacsony fogyasztás
• 1400 kg-os vonóerő

Haszonjárművek

Autócentrum Gödöllő Zrt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E-mail: vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu

http://www.autocentrumgodollo.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.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-llstásoknak is!
♦ építésre, felújításra,
♦ meglévő hitelek kiváltására
Szoc. pol ügyintézéssel és teljeskörü 
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..

LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER-
JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

Szeptemberi-októberi 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-tól, iskolai felszerelések,
- tolltartók, iskolatáskák, füzetborítók stb.,
- Palmolive sampon (339 Ft)
- papírzsebkendő (39 Ft/1OO db),
- Colgate fogkrém (133 Ft),
- kéztörlő 159 Ft/2 tekercs,
- légfrissítő (135 Ft),
- gyermekjátékok, kreatív eszközök,
- nyomtatványok (kpszla: 369 Ft),
- csomagolóanyagok, dekorkartonok, borítékok,
- háztartási eszközök, pohárkészletek, vegyi áruk,
- szalvéták, térítők, 20 % kedvezmény a partikel lékekre,
- cd, dvd, dvd-tok kapható.
Fénymásolás (A3 A4,nagyítás, kicsinyítés)

színes papírra is!
Komplett öélyegz • készíttetése esetén a lenyomatra 50 %-os engedmény!

48 órán belül új öélyegz •készítését vállaljuk!
Z" TÍTLÍLÉBIEGÉSZÍTORE 10 % KEDVEZMÉNY. A

SO EFT FELETT 15 % KEDVEZMÉNYT APUNK! J

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

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

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
REVIDERM Skin Peder ®
♦ mikro bőrcsiszolás ráncok, pigmentfoltok, hegek 
és más bőrproblémák hatékony kezelése,
♦ menyasszonyi smink, műszempilla,
♦ ultrahangos arckezelés,
♦ krémek, kozmetikumok.

•giTTÖM
ASZÓD J w

UWARHAZ

dodipett^’ iabakelengye
OLASZ BÉBI ÉS KISGYERMEKPiyAJÁRU

Tel.: 06 30 415-0368

$ Horgászbolt
es 

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, kotizerVek, fagyasztott termékek, 

kiegészítők, ápolási cikkek széles Választékával 
Várjuk kedves Vásárlóinkat!

EGÉSZ ZSÁK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
5 % KEDVEZMÉNY!

mailto:pill.bt@invitel.hu
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JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE? NEHEZEN TUD DÖNTENI? MI SEGÍTÜNK! 
TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG CSALÓDNI!

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

Alap Kényelem
Elmélet 20.000.-Ft 20.000.-Ft
Gyakorlat (3 Oó) 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!
■ A hivatalos gyakorló KRESZ programon gyakorolhatnak!
■ 11 különböző típusú modem, ki ímás 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. OKTÓBER 3-án kedden 16 órakor 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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Otthon, Aszódon
BÚZÁS JÁNOS 

független 
polgármester-jelölt

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. A képviselőkön, polgár
mesteren keresztül. Mert nekik - jussanak be bármely párt vagy szervezet színeiben - mindenek
előtt 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 j elentkezem.

Egy oldal kevés ahhoz, hogy a város működésének minden területéről bemutassam elkép
zeléseimet. Ezért juttattam el és juttatom el a jövőben a Belsőhangok eddigi és következő részeit.

FELELŐSSÉG 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

NYILVÁNOSSÁG 
KISZÁMÍTHATÓSÁG

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

TÁMOGATÁS
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség aszódi szervezete 

eddigi munkája, eredményei, kiszámíthatósága és 
embersége elismeréseként 

BÚZÁS JÁNOS 
polgármester-jelöltet 

támogatja a helyhatósági választáson!
Fizetett politikai hirdetés
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Tapasztalat és lendület - Kovács Tamás
Egészségügy, oktatás, sport, civil szervezetek

Az Aszódi Tükör előző szá
maiban jeleztem, meg kívánom 
magam méretni polgármester- 
és képviselő-jelöltként a 2006. 
októberi önkormányzati válasz
tásokon. Bemutatkoztam és be
számoltam az elmúlt években 
végzett munkámról. Röviden is
mertettem, hogy mit tervezek 
városunk gazdasági életében és 
a városfej lesztés területén. A kö
vetkezőkben szeretném vázolni 
azokat az elképzeléseket, 
terveket, amelyek megvalósítá
sára reális esélyt látok a követ
kező 4 -8 évben az egészségügy, 
az oktatás, szabadidő, civil szer
vezetek, illetve környezetvéde
lem területén.

Tapasztalat és lendület 
Magasabb színvonalú ellátást 
és fenntartható egészségügyet!

A szakorvosi járóbeteg-el
látás nem kötelező önkormány
zati alapfeladat, ezért ezt az ál
lam külön nem finanszírozza. A 
2006-os évben az aszódi Rende
lőintézet 30 millió forint műkö
dési forráshiányt már előre be
tervezett, melyet a fenntartó ön
kormányzatnak kell fedezni. Ér
demes tehát már csak emiatt is 
foglalkozni a jövőjével. Rende
lőintézetre, szakorvosi járóbe
teg-ellátásra szüksége van 
Aszódnak és a kistérségnek. A 
rendelőintézet és a Tüdőbeteg
gondozó Intézet a korábban 
megszokott struktúrában üze
mel, egyre rosszabb gazdasági 
feltételek mellett. A jelenlegi 
formában lassan képtelenek le

szünk fenntartani a rendelő mű
ködését, mert a TB-fmanszí- 
rozás nem elegendő az alapvető 
működési kiadásokra sem. Az 
épület rendkívül lelakott, felújí
tására nem tudunk tervezni 
egyetlen fillért sem. Évek óta ép
pen csak a legszükségesebb és 
legégetőbb munkák elvégzésére 
futja.

Mi lehet a jövő? A megoldás 
egyik kulcsa a volt nőtlen tiszti 
szálló épülete lehet. Ha a ház 
városunk tulajdonába kerül, 
lehetőségünk nyílik egy új 
egészségház, egy új egészség
ügyi centrum kialakítására. Az 
új központba költöznének át a 
rendelőintézet szakrendelései, 
valamint a Kossuth Lajos utcai 
háziorvosi rendelő. Az egész
ségház megvalósításával két ön
kormányzati ingatlan üresedik 
meg. Az egyik a Baross úti régi 
rendelő épülete, a másik a Kos
suth utcai háziorvosi rendelő. A 
két ingatlan értéke részben fede
zete lehet a beruházásnak, illetve 
önerő a pályázatok esetén. Amá- 
sik lehetséges forrás a II. Nem
zeti Fejlesztési Terv lehet, mely
nek 2007-2013-as időszakában 
az unió több ezer milliárd forint
tal kiemelten támogatja az 
egészségügy korszerűsítését is. 
Egy átgondolt, jól megírt pá
lyázattal - mely előtérbe helye
zi a kistérségi ellátás fon
tosságát - és megfelelő lobbite
vékenységgel esélyünk nyílhat 
ezen uniós forrás megszerzésé
re.

A megüresedő régi rendelő 
épülete kiváló lehetőséget te
remt egy bentlakásos idősek ott
hona létrehozásához. Jellege 
(sokhelyiséges, földszintes, tel
jes közmüvei ellátott, nagy kert
tel, belső udvarral, parkolókkal), 
a telek elhelyezkedése, a további 
bővítés lehetősége mind olyan 
feltétel, amely ebben az esetben 
adott. Az idősek otthona megva
lósításával egy olyan szolgálta
tással bővülne városunk kínála
ta, amelyre nemcsak Aszódon 
van egyre nagyobb igény, ha
nem a kistérség többi telepü

lésén is.
Egy másik probléma az 

ügyeleti ellátás megszervezése. 
Ha ezt a települések önállóan, 
külön-külön szeretnék biztosí
tani, a lehető legköltségesebb 
megoldást választják. A közpon
ti ügyeleti rendszer megszerve
zését és hatékony, magas szín
vonalú működtetését kistérségi 
szinten lehet és kell megvaló
sítani. A kistérségben működő 
ügyeleteket emelt összegű támo
gatások, pályázati lehetőségek 
segítik. Szeretném megvaló
sítani a központi orvosi ügyelet 
létrehozását, amely alkalmas 
gépjármüvei, központi telefo
nos ügyelettel és állandó elér
hetőséggel nyújtja azt a bizton
ságot, amit a sürgős ellátásra 
váró betegek kívánnak.

Szintén fontos és régóta hú
zódó probléma a Mentőállomás 
helyzete. Munkaidő után és hét
végén nincs ügyeletes mentő 
Aszódon, a gépkocsik baj esetén 
Gödöllőről érkeznek. Szeretném 
felvenni a kapcsolatot az Orszá
gos Mentőszolgálattal, és az 
ügyelet kérdésében ismételt 
tárgyalásokat kezdeményezek. 
Aszód és a kistérség egészség
ügyi helyzetének javítása nem 
valósítható meg az érdekeltek 
(az ellátásban részt vevő házi
orvosok, szakorvosok, intéz
ményvezetők, illetve a betegek, 
érdekképviseleti szervezetek) 
bevonása nélkül. Szükségesnek 
látom tehát többkörös érdek
egyeztetés lefolytatását a na
gyobb változások előtt. Ezért 
kezdeményezni fogom az 
“Egészségügyi Klub” létreho
zását, ahol minden érdekelt fél 
részére teret adunk véleményé
nek kifejtésére.

Összefoglalva:
- A nőtlen Tiszti szállóból 
pályázati forrás igénybevéte
lével Egészségügyi Centru
mot alakítunk ki.
- A rendelőintézet épületéből 
bentlakásos, apartman jelle
gű idősek otthonát hozunk lét
re.

- Kistérségi központi orvosi 
ügyeleti rendszert alakítunk 
ki.
- Újra tárgyaljuk a Mentőál
lomás helyzetét.
- Létrehozzuk az “Egészség
ügyi Klubot”.

Tapasztalat és lendület
Oktatás, szabadidő, civil 

szervezetek.
Városunk életének fontos 

meghatározói az iskolák. A 
meglévő intézményhálózat 
hosszú távon biztosítani tudja az 
aszódi gyerekek alap- és közép
fokú oktatási igényeit. 2006-ban 
várhatóan megkezdődik a 
HEFOP pályázaton elnyert ösz- 
szeg segítségével az új bölcsőde 
építése. Óvodáink két helyen, 
Aszód két területi súlypontjában 
találhatók. A lélekszám növeke
désének első jelei éppen az óvo
dák esetében mutatkoznak. A 
növekvő gyermeklétszám miatt 
2006. január 1-től új csoport in
dítását engedélyezte önkor
mányzatunk. Legsürgetőbb fel
adatunk a két óvoda épületének 
külső-belső felújítása és bővíté
se. Pályázati lehetőségre vá
runk, a felújítás terveinek előké
szítése már megkezdődött. A két 
óvoda közös irányítása jól mű
ködik, megfelelő összhang ala
kult ki a két tagintézmény kö
zött.

Az óvodákhoz hasonlóan 
közös irányítás alatt folyik az 
oktatás az általános iskola két 
tagintézményében. A közös ve
zetés jelentősége és fenntartása 
a várható kötelező óraszám
emelés miatt is fontos, hiszen a 
két tagintézmény közötti „átta- 
nítás” lehetősége egyben a pe
dagógus munkahelyek védel
mét is szolgálja. Az oktató-ne
velő munka tárgyi feltételeiben 
minőségi ugrást jelent a 2006- 
2007-es tanévtől tanrendbe ál
lított korszerű információs tech
nológiai eszközök, az internet és 
az újonnan beszerzett e-tan- 
anyagok széleskörű használata. 
A Csengey úti épület egy része 
is megújult az általam irányított 
felújítási program keretében, a 
két (Csengey és Rákóczi utcai) 
épület teljes felújítására várha-

(Folytatás a 19. oldalon)
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Tapasztalat és lendület - Kovács Tamás
Egészségügy, oktatás, sport, civil szervezetek

(Folytatás a 18. oldalról)

tóan a II. Nemzeti fejlesztési 
Terv segítségével nyílik lehe
tőség. Sajnos a tárgyi feltételek 
javulása ellenére az iskolai lég
kör, a nevelők-pedagógusok 
közérzete az ismert 2005. őszi 
események után sem javult. 
Ezért a jelenlegi igazgató man
dátumának lejártával kiírásra 
kerülő pályázatban olyan veze
tőt kell kiválasztani a két tag
intézmény élére, aki integratív 
személyiségével egységet és 
kedvező munkahelyi légkört te
remt.

Nemcsak Aszódnak, hanem 
az egész Galga mentének igazi 
értéke a Podmaniczky Művé
szeti Iskola. Erre a kincsre vi
gyázni kell. Az iskolának szá
mos Galga menti településen 
működik kihelyezett tagozata. 
Ezek működési költségeit nem 
tudjuk magunkra vállalni, a ki
helyezett tagozatoknak önfenn
tartóknak kell lenniük, vagy az 
adott település (esetleg a kistér
ség) segítségét kell igénybe ven
niük.

Örvendetes, hogy két közép
iskola működik városunkban. A 
két intézmény között korábban 
tapasztalt fagyos viszony mára 
oldódott, s ez így van rendjén. 
Az evangélikus gimnázium 
gyönyörű épülete számos városi 
eseménynek ad otthont. Az ál
lami Petőfi Gimnázium me
gyének történő átadása után egy 
kicsit mintha kiesett volna váro
sunk életéből. Szeretném, ha ez 
megváltozna, és a Petőfi Gim
názium ismét bekapcsolódna 
Aszód vérkeringésébe. Jóma
gam többször fogok kopogtatni 
az iskola ajtaján. Ugyanígy gon
dolom a Fiúnevelő Intézet ese
tében is. Többször és többet kel
lene konzultálni, kapcsolatot ke
resni az Intézet igazgatójával, 
vezetésével.

Összefoglalva:
- Felépítjük és átadjuk az új 
Városi Bölcsőde épületét,
- Pályázati forrásból felújítjuk 
mindkét óvoda épületét,

- Pályázati forrásból felújítjuk 
az általános iskola mindkét 
tagintézményét,
- Elősegítjük a középiskolák 
együttműködését egymással, 
és a várossal egyaránt.

A művelődés meglévő szín
terei, az erre a célra fordítható 
anyagi források meglehetősen 
szűk mozgásteret biztosítanak. A 
Művelődés Háza épületében 
működik a Városi Könyvtár, a 
Podmaniczky Művészeti Iskola, 
valamint a Művelődési Ház. Az 
épület legnagyobb terme 60-70 
Ionéi többet nem képes befo
gadni, itt nagyobb rendezvényt 
nem lehet szervezni. Jelen hely
zetben kitörési pont a honvédség 
tulajdonában lévő Vécsey Hely
őrségi Klub önkormányzati tu
lajdonba történő átvétele. Sze
mélyes véleményem, hogy vá
rosunkban nincs igény két kü
lön álló épületben működő Mű
velődés Házára, megjegyzem 
pénz sincs kettőre. A Művelő
dési Házat át kell költöztetni a 
Vécsey házba, melynek egésze 
így a városi művelődést szolgál
ná. Támogatom azt a megkez
dett társadalmi konzultációt, 
amely a klub további hasznosítá
sának lehetőségeiről szól. E szé
les körű konzultáción alapuló 
művelődési koncepció kidol
gozása után lehet eldönteni, mi-' 
lyen formában működjön az új 
intézmény.

Városunk egyetlen rendsze
resen megjelenő lapja az Aszódi 
Tükör. Havonta egyszer min
den háztartásba díjmentesen el
jut, s a helyi tudósításokon túl te
ret ad a közvéleményt foglal
koztató témákban nyílt vitának 
is. Ahavi megjelenést és a lap in
gyenességét meg kívánom őriz
ni.

Aszódon is kiépült a kábelte
levíziós hálózat. A kábeltévén 
keresztül sok-sok magyar nyel
vű tévécsatorna fogható, s van 
közöttük egy, amely csak itt. Ez 
az Aszód TV adása. Jelenleg ön
kormányzatunk anyagilag nem 
támogatja a működését. Véle

ményem szerint a kezdeménye
zés támogatásra érdemes, ezért a 
közszolgálati percekre megálla
podás alapján anyagi támoga
tást fogunk találni.

Nem bővelkedünk sportese
mények rendezésére alkalmas 
színterekben sem. Az utóbbi 
években azonban megmozdult 
valami. Felújították az uszodát. 
A külső bejárat tatarozása után 
végre megnyílhat a nagyközön
ség előtt is. Ebben további tár
gyalás és egyezség kell az épület 
tulajdonosával, a megyei ön
kormányzattal.

Két éve megalakult az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület, 
mely felkarolta a helyi amatőr 
sportolókat. A legújabb elkép
zelés szerint a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola felső - megle
hetősen elhanyagolt - sportpá
lyáján szabadidős sporttelep 
nyílik. A pálya felújítása érde
kében beadott pályázat sikeres 
volt, mintegy 5 millió forintot 
költhetünk a feltételek kialakítá
sára. Mondom ezt többes szám
ban, hiszen tagja vagyok a sport
egyesület elnökségének.

Elismerésre méltó szakmai 
munka folyik az Aszód Futball 
Club kerete között is. A klub leg
nagyobb támogatója az önkor
mányzat. A támogatás jelenlegi 
mértékét meg kívánom tartani, 
de a jobb és stabilabb szereplés
hez szükség lenne több szponzor 
bevonására. Folytatni szeret
ném a futballpálya felújítását 
is. A két szabadtéri, sportok mű
velésére alkalmas, megfelelő 
minőségű terület (szabadidö- 
sport-pálya, Aszód FC futball
pálya) szerintem elegendő 
Aszód polgárai számára. Nincs 
viszont versenysportok rende
zésére alkalmas sportcsarnoka 
Aszódnak. A II. Nemzeti Fej
lesztési Terv keretében - az ígé
retek szerint - több száz általá
nos iskola felújítására nyílik 
majd lehetőség. Mivel a Csen
gey Gusztáv Általános Iskola 
tornaterme felújításra szorul, ezt 
össze lehetne kapcsolni a sport
csarnokká történő bővítésével.

Az ember alapvetően közös
ségi lény. A hasonló érdeklő
désű, sorsú emberek önkéntes 
közösségbe szerveződnek, ahol 
rendszeresen találkozhatnak. 
Figyelnek, vigyáznak egymásra 
vagy egyszerűen csak együtt 
vannak. Az aszódi civil szerve
zetek alkotó elemei városunk 
életének, bennük él a valódi lo
kálpatriotizmus. Városunk ön
kormányzata eddig is támogatta 
a civil szervezetek működését, a 
támogatás azonban meglehető
sen eseti, előre nem tervezhető 
volt. A megítélt támogatások 
alapvetően egyedi kérelmek 
alapján, a költségvetés helyze
tétől függően kerültek meghatá
rozásra. Azt tervezem, hogy a ci
vil szervezetek képviselőivel 
rendszeresen találkozom, hogy a 
közös egyeztetések nyomán tá
mogatásuk előre tervezhető le
gyen a város költségvetésében. 
Erre a támogatásra bizton szá
míthatnak, saját működésük pe
dig előre tervezhetővé válik. E 
szervezetek vezetőivel rendsze
res kapcsolatot szeretnék tartani, 
ezért létre kívánom hozni a 
“Civil Klubot”. A klub szerve
zett és rendszeres lehetőséget ad 
majd az egymással történő esz
mecserére, az ötletek megosztá
sára, az együttműködés kiala
kítására. Alkalmat adhat pályá
zatírással kapcsolatos képzésre, 
pályázatokra vonatkozó infor
mációk gyűjtésére, kölcsönösen 
előnyös cseréjére.

Összefoglalva:
- A Vécsey-házban kialakítjuk 
az új Művelődési Házat,
- Az Aszódi Tükör havi és 
ingyenes megjelenését fenn
tartjuk,
- Támogatjuk az Aszód TV 
működését,
- Folytatjuk a sportpályák 
megkezdett rekonstrukciój át,
- A Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola felújításánál a tor
natermet kibővítjük és átala
kítjuk városi sportcsarnokká,
- Előre tervezhető módon 
támogatjuk a civil szervezete
ket.
- Létrehozzuk a "Civil Klu
bot”.

(Folytatás a 20. oldalon)
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Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Kedves Olvasó!

Az a cikk, amelyre most re
agálok, az Aszód-Ert kiad
ványban volt olvasható. A vá
lasz azért az Aszódi Tükörben 
jelenik meg - fizetett politikai 
hirdetésként -, mert úgy érez
tem, semmi esély nincs arra, 
hogy Sztán úr ezt megjelen
tesse.

A Magyar Demokrata Fó
rum aszódi szervezetének tag
jai és jómagam meglepődve 
olvastuk Sztán István úr cikkét 
az Aszód-ért című lap augusz
tusi számának hasábjain. 
Cikkem elején szeretném idéz
ni a polgármester-jelölt urat: 
„Csupán arra törekszem, hogy

Tapasztalat és lendület - Kovács Tamás
Egészségügy, oktatás, sport, civil szervezetek

(Folytatás a 19. oldalról)

Tapasztalat és lendület
Környezetvédelem

Környezetünk tisztaságának 
megóvása mindannyiunk érde
ke. Szeretném, ha Aszód utcái, 
terei a korábbi években elkez
dett folyamatnak megfelelően 
még tisztábbak és rendezetteb
bek lennének. Az utak folyama
tos portalanítása, a közterületek 
rendjének fenntartása ma már 
elképzelhetetlen korszerű gépek 
nélkül. A gépesítést anyagi lehe
tőségeinkhez képest folytatni 
kell, s ha mindezt kistérségi 
szinten sikerül megvalósítani, 
akkor ezen nagy értékű gépek 
beszerzése olcsóbb, és kihasz
náltságukkal, költséghatékony
ságukkal sem lesz probléma.

Fontosnak tartom azt is, hogy 
utcáinkat, tereinket minél több 
virág díszítse. Ezért szeretném, 
hogy a költségvetésben város- 
és parkfenntartás címszó alatt 
évről-évre egyre nagyobb ösz- 
szeg szerepeljen.

Gyakran járok futni a város 
külterületein, a városba becsat
lakozó utakon, foldutakon. Saj
nos elkeserítő a kép. Illegális 
szemétlerakó található a legtöbb 

a valóság egy szeletét mutas
sam be olvasóimnak..

Tisztelt Sztán István úr! 
Azért ragadtam tollat (tag
társaim egyetértése mellett), 
mert úgy gondoljuk, hogy mi a 
valóság egy másik szeletét is
merjük! Azt gondoljuk, hogy 
az Ön által leírt információkat 
pontosítani kell! Az első rög
tön az időpont. Ön a követ
kezőt írja: „talán még április 
elejét mutatta a naptár.” Ápri
lis elejét nem mutathatta a 
naptár akkor, amikor szemé
lyesen találkoztam Önnel, hi
szen még Németországban 
voltam ösztöndíjasként Vechta 
városban. Abban egyetértünk, 

ilyen út mentén, melyet hiába 
számol fel időről-időre a GA- 
MESZ személyzete, a hulladék
halmok mindig újra nőnek. Sze
mélyes véleményem az, ha a 
szemetet a város szélére kitalics- 
kázó, kiszállító polgárokkal 
szemben a személyes meggyő
zés nem válik be, akkor a bírsá
golás eszközével kell élni. A te
lepülés rendjéről szóló rendelet 
idevágó passzusait ezért szigo
rítani kell, a büntetési tételeket 
pedig emelni. Természetesen a 
legjobb rendelet sem ér semmit, 
ha nincs, aki betartatja azt. Ezért 
szeretném, ha főállású, minden 
szükséges jogkörrel ellátott vá- 
rosrendészünk lenne, akinek ki
emelt feladata a környezet rend
jének védelme.

Az aszódi hulladéklerakót 
bezáijuk és rekultiváljuk. Vissza 
kell adni a természetnek, ami a 
természeté! A déli iparterületen 
kialakítunk egy hulladékudvart, 
innen kerül majd elszállításra a 
begyűjtött kommunális hulladék 
a térségi lerakóba. A GAMESZ 
meglévő gépjárműparkja jó ala
pot teremt a kistérség települé
seinek kiszolgálására. Ez a GA
MESZ számára folyamatos be

hogy valóban felkerestem Önt, 
és leültünk beszélgetni, hiszen 
tagtársaim és jómagam is kí
váncsi voltam arra, polgár
mesterré történő választása 
esetén milyen jövőre vonat
kozó elképzelései, tervei van
nak. Arra viszont szeretném 
felhívni a figyelmét, hogy Ön 
kezdeményezte a beszélge
tést az MDF helyi szerveze
tével! Az egyik tagtársam 
édesapjával beszélt. Ezt csak 
emlékeztetőként írom.

Szeretném itt megjegyezni, 
hogy abban is egyetértés van 
közöttünk, hogy örömömet fe
jeztem ki azért, hogy elkezdte 
szervezni az Aszódi Zenei Na- 

vételt, az itt dolgozók részére 
biztos munkahelyet j elenthet.

Összefoglalva:
- A közterületek rendjének 
fenntartása érdekében bővít
jük a rendelkezésre álló gép
parkot,
- Szigorítjuk a közterület 
rendjéről szóló rendeletet,
- Minden szükséges jogkörrel 
felhatalmazott városrendészt 
állítunk munkába,
- Új hulladékudvart alakítunk 
ki,
- Bezárjuk, majd rekultivál
juk a városi hulladéklerakót.

Harmadik, egyben utolsó al
kalommal jelentkeztem az 
Aszódi Tükör lapjain terveim
mel. A megvalósításra váró fel
adatokat ismerem, lehetősége
inkkel tisztában vagyok. A ter
vek valóra váltásához alkalmas, 
ambiciózus polgármestert, te
hetséges, együttműködő és al
kotó képviselő-testületet kívá
nok mindannyiunknak.
Támogatásukban bízva, köszö
nettel:

Kovács Tamás
(Fizetettpolitikai hirdetés) 

pok című rendezvénysoro
zatot. Véleményem szerint ez 
egy nagyon jó programsorozat 
volt!

A következő mondatával 
viszont már nem értek egyet: 
„Párttársaim nevében is ké
rem, hogy induljon a mi szí
neinkben, legyen a mi jelöl
tünk, vagy legalább fogadja el 
nyilvános támogatásunkat!” 
Ezt a mondatot nem ejthet
tem ki a számon azért, mert az 
MDF egy demokratikus szer
vezet, és döntést csak a szer
vezet többsége hozhat! Azt 
mondtam Önnek, hogy más 
polgármester-jelöltekkel is le
ülünk beszélgetni azért, hogy 
megismerjük a programjai
kat, mert csupán elegendő in
formáció birtokában dönthe
tünk arról, hogy kit támogas
sunk! Ezt követően találkoz
tunk Kovács Tamás úrral és 
megismertük a programját. 
Természetesen beszélgetése
ket folytattam másokkal is. 
Végül pedig szervezetünk 
egyik ülésén - tagtársaimmal 
együtt - demokratikus módon 
szavazva döntöttünk úgy, hogy 
Kovács Tamás urat fogjuk tá
mogatni. A három polgármes
ter-jelölt közül ugyanis őt tart
juk a legalkalmasabbnak a vá
ros irányítására. Programját 
megismertük, és egyetértünk 
vele!

Ön a következőket írta: „Az 
ajánlatra nem mondtam 
igent...” Ebben teljesen igaza 
van, de engedje meg, hogy azt 
is hozzáfűzzem, hogy nem tet
tem önnek semmilyen fele
lőtlen ajánlatot, csak azt 
mondtam, majd a szerveze
tünk dönt arról, hogy kit támo
gasson! Erre pedig sem igent, 
sem pedig NEMET nem 
mondhatott.

Tiszteletben tartom azon 
véleményét, hogy: „én a 
pártoktól való függetlenséget 
választottam”. Ezt elfogadha
tónak tartom, de kérem, hogy 
Ön pedig azt fogadja el, hogy 
az MDF Aszódi szervezete de
mokratikus szavazás útján úgy 
döntött, hogy mást támogat. 
Véleményem szerint Aszód 
várost nem a pártok, ha-

(Folytatás a 21. oldalon)



2006. SZEPTEMBER ±± TÜKÖR________________ £1

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Megszólíttattam
(Folytatás a 20. oldalról) 
nem az együttműködésre, és 
együttgondolkodásra kész em
berek sokasága viheti csak elő
re. Ennek ellenére viszont azt 
mondom, hogy a helyi politi
kai, és városi életben nagy sze
repe van a pártok bölcsessé
gének és együttműködési ké
pességének! Mi ezért támo
gatjuk az MSZP és az SZDSZ 
mellett Kovács Tamás úr prog
ramját!

Szeretném, ha mindenki 
megértené, ez nem „összebo- 
rulásról”, nem „pozíciók al
kujáról” és „saját elveink fel
adásáról” szól, hanem arról, 
hogy együtt, pártszínektől füg
getlenül tenni akarunk váro
sunkért! Ezt az összefogás pe
dig nem elítélendőnek, hanem 
becsülendönek és lemásolan- 
dónak tartom a nagypolitiká
ban is. Sajnálatos módon 
többször tapasztalom, hogy a 
pártok csak azért nem tudnak 
megegyezni valamilyen fon
tos kérdésben, mert az a másik 
fél ötlete volt, és csak azért is 
ellene vannak. Mi ezt szeret
nénk elkerülni, így azt mond
juk, hogy minden olyan konst
ruktív ötletet támogatunk, ami 
Aszód város jövőjét pozitívan 
befolyásolja!

Nagyon örültem, amikor azt 
olvastam Sztán István úr cik

Hirdessen az Aszódi Tükörben!

Együtt a városért - közös jövőnkért

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

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

Támogassák független polgármesteri 
megválasztásomat!

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

Tisztelettel és köszönettel: Sztán István

(Fizetett politikai hirdetés)

kében, hogy: „egy úton já
runk.” Ezt én is így gondolom, 
mert mind a kettőnknek az a 
célja, hogy Aszód városért dol
gozhassunk! A megvalósítás 
módjában viszont más a véle
ményünk, hiszen mi Kovács 
Tamás úr programjában látjuk 
Aszód jövőjének jó úton való 
haladását! Ez viszont vélemé
nyem szerint így van rendjén. 
Mindannyian mások vagyunk, 
így a véleményünk, elképze
léseink is mások! Egyben vi
szont biztos vagyok: ha Ön 
lesz a polgármester, akkor jó
magam és tagtársaim segítsé
gére biztosan számíthat olyan 
ügyekben, amelyek Aszód jö
vőjét pozitívan befolyásolják!
Végül még egyszer szeretném 
idézni Sztán István urat: „Kár, 
hogy függetlenségem nem volt 
vonzó az Ön számára.” Ebben 
a kérdésben teljesen mindegy, 
hogy számomra mi a vonzó, 
mert nem csak én, hanem a 
tagtársaim is szavaztak arról, 
hogy kit támogassunk!

Az írásommal lezártnak te
kintem az ügyet, és ezúton 
kívánunk sok sikert Önnek 
október 1-jén!
Tisztelettel:

Urbán László
Az MDF aszódi szervezete 

nevében

Bevallom, nem kívántam he
lyi választási témával foglal
kozni. Sztán István úr azonban 
megszólított, amire reagálnom 
kell. Különös tekintettel arra, 
hogy háromszor is felemlegette 
írásában a nevemet.

Mindenekelőtt tisztáznom 
kell: nem kampányoltam senki 
mellett és senki ellen ebben a vá
lasztási küzdelemben, s a to
vábbiakban sem fogok ilyesmi
vel foglalkozni. Még magam 
számára sem tisztáztam, ki kapja 
a voksomat. Majd a fülkében 
megtanakodom magammal. S 
most is csak röviden kívánok re
agálni.

Piaclátogatás: A piaclátoga
tást kifejezetten jó néven ve
szem. Csak ne maradjon abba a 
választás megtörténte után. Mert 
a korábbi helyhatósági válasz
tások alkalmából a hivatalban 
lévő polgármester és kihívói kö
zül is megjelentek néhányan a 
piacon, elbeszélgettek az embe
rekkel, s amikor vége lett a kam
pánynak, évekig nem tették be 
oda a lábukat.

Sztán úr valóban rendszeres 
látogatója a piacnak. Tapaszta
lataim szerint igazán csak azóta, 
amióta nyugdíjban van. Viszont 
azóta tudjuk, hogy szándékában 
áll elindulni a választáson a pol
gármesteri cím megszerzéséért. 
Azt kérem tőle - akár polgár
mester lesz, akár nem —, ez a szo
kása maradjon meg.

Azt sem zárom ki, hogy ko
rábban azért nem láthattam 
rendszeresen, mert munkája, be
osztása a hétvégéket sem kímél
te, s elsősorban annak a kötele
zettségének kellett megfelelnie.

Trianoni megemlékezés: jú
nius elején még senki nem tud
hatta biztosan, hogy kik lesznek 
a polgármesteijelöltek. Egyéni 
ambíciókról hallottunk, s mint a 
mostani helyzet mutatja, egé
szen jól kalkuláltunk. Nem is 
azért írtam, hogy bárkit kipel
lengérezzek. Neveket sem emlí
tettem, mert a jelenségről kíván
tam írni, nem a személyekről. 
Hogy Sztán István úr leleplezte 
magát, arról nem tehetek. Joga 

van hozzá.
Annak kifejezetten örültem, 

hogy három polgármester-jelölt 
jelen volt. Nagyon örülnék neki, 
ha ez a jövőben is így lenne! 
Hogy valóban mindenki rátalált- 
e az igazság útjára, majd a ké
sőbbiekben kiderül. Azt viszont 
hadd mondjam el, hogy örülök 
minden megtért báránynak, de 
egyért kilencvenkilencet nem 
vagyok hajlandó megtagadni 
vagy háttérbe szorítani!

S ami a meghívót illeti: Sztán 
úr, amikor arról ír, hogy azért 
nem vett részt a megemlékezé
sen, mert nem kapott meghívót, 
valószínűleg korábbi megem
lékezésekre gondol. Mert idén - 
rajtam kívül még sokan tanú
síthatják —jelen volt.

Amíg a Páneurópai Unió 
Aszódi Szervezete, később az 
MDF és a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezete rendezte a meg
emlékezést, nem küldtünk meg
hívót, mert nem volt hozzá appa
rátusunk. Mellesleg a kézbesí
tést is magunk végeztük, mert 
postaköltségre való pénzünk 
sem volt. Közzétettük viszont a 
rendezvényt az Aszódi Tükör
ben, illetve sok helyen plakáto
kat ragasztottunk ki. Végül is a 
megjelenés nem kötelező. Min
denki maga dönthet a részvétel
ről. Az utóbbi időben az IDF volt 
a szervező, s nekik valamilyen 
oknál fogva volt energiájuk és 
idejük meghívót küldeni, az ő 
„protokoll-listájukat” viszont 
nem ismerem. Legfeljebb ötletet 
adtunk hozzá, ha kérdeztek.

Befejezésül csak annyit: igen
is, tessék reklámozni önmagukat 
akár a piacon is, mert ez nem sér- 
tő a másik jelölttel szemben sem, 
csak aztán ne tessék elmaradni, 
mert már nincs szükség voksra! 
Adassék meg a választópolgár
nak, hogy szemtől szemben kér
dezhessen, ha már egyszer hely
ben fog lakni a polgármester. 
Mert úgy tűnik, az aszódiaknak 
ez a kívánsága teljesülni fog, 
akárki lesz is a győztes. Nyerte
sek viszont a választópolgárok 
szeretnének lenni!

HőnigAntal

http://www.aszodifeszdival.hu
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Nálunk most az üdülési csekkje többet ér... 
élvezze otthon is a termálvíz gyógyító erejét! Sárvár Hotel***

Tudja-e, hogy az üdülési csekk ma Magyarországon az 
egyik legnépszerűbb fizetőeszköz, ami különféle idegenfor
galmi szolgáltatások - pl. szállásszolgáltatás ellenértékének ki
egyenlítésére használható fel? Magyarországon jelenleg az 
elfogadóhelyek száma meghaladja a 3000-et. De hogyan is lehet 
az üdülési csekkhez hozzájutni?

A munkavállalók a munkál
tatójukon keresztül juthatnak 
hozzá. Az üdülési csekk nagy 
előnye, hogy az adott évben a 
mindenkori minimálbér mérté
kéig a munkáltató adó- és járu
lékmentesen adhatja a csekket a 

munkavállaló részére.
Üdülési csekkhez a Nemzeti 

Üdülési Alapítványhoz benyúj
tott pályázat útján is hozzá lehet 
jutni. A pályázatokat nem folya
matosan, hanem időszakosan 
írj a ki az Üdülési Alapítvány.

Ha Ón is szeretne időben érte
sülni arról, hogy mikor lehet 
üdülési csekkre pályázatot be
nyújtani, javasoljuk, hogy láto
gasson el a itw. hotel arboré
tum.!™ weboldalra, és iratkoz
zon fel díjmentes hírlevelünkre. 
Akkor, amikor a pályázati lehe
tőség megnyílik, megrendelőin
ket a hírlevélben azonnal érte
sítjük a lehetőségről, sőt a rész
letes pályázati feltételeket és a 
pályázat beadásához szükséges 
dokumentumokat is letölthetik 
weblapunkról.

Hotelunk a sárvári Hotel*** 
Arborétum - amely szintén üdü
lési csekk-elfogadóhely - most 
egy ajándékkal kedveskedik 
azon Kedves Vendégeinek, kettő 
vagy több éjszakát töltenek el 
nálunk szeptember 1. és decem
ber 27. között. Üdülési csekkel 
történő fizetés esetén egy cso
mag sárvári vagy büki termál
kristállyal ajándékozzuk meg 
Önöket, hogy otthonukban is to
vább élvezzék a termálvíz gyó
gyító erejét.

Hotelunk csendes, nyugodt 

helyen a sárvári Arborétum 
szomszédságában, barátságos 
környezetben helyezkedik el. A 
gyógyfürdő és a belváros is 
egyaránt közel található, a gép
kocsit pedig zárt parkolónkban 
díjmentesen helyezheti el. Két
ágyas szobánk ára egy éjszakára 
12.200 forint (két fő részére, 
reggelivel). Három éjszakás 
foglalástól már 10% kedvez
ményt adunk szobaárainkból, 
sőt, ha hétköznapi időpontra 
foglal bármely két éjszakát, a 
harmadikat éjszakára a mi ven
dégünk (hétköznap Sárváron te
hát kettőt fizet hármat kap).

Várjuk szíves érdeklődésüket 
alábbi elérhetőségeink valame
lyikén:
Címünk: 9600 Sárvár Med- 
gyessyF.u. 20.
Telefon: 06 9552-0630
Weboldalunk címe: www.ho- 
telarboretum.hu
E-mail címünk: info@hotel ar
borétum.hu

(X)

"Keressük Isten országát!" Üzenet
Kedves Barátaim!

“Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam 
nektek, amit Atyámtól hallottam" (Jn 15,15) - mondom én is Jé
zussal, bár még sok dolog van, amit a tudtotokra adhatok, és sze
retnék is. Ezért szeptember 9-én, 18.30-kor a javítóintézeti ká
polnában ebben a tanévben is elkezdjük az ifjúsági hittant. Ezévi 
foglalkozásaink témája: "Keressük Isten Országát"

Azt fogjuk kutatni, mit mond Jézus tanítása itt, ma, Aszódon 
nekünk. A foglalkozásoknak az is célja, hogy kedvet csináljon nek
tek a nyári táborokban és egyéb programjainkban a csoportvezetői 
feladatok ellátásához. Segítségünkre lesz ebben Kardos Gábor, alias 
Schwagy is a gitáijával, de arockerek és punkok is hozhatják a saját
jukat, és bekapcsolódhatnak. Hátha a 2007-es táborra már egész ze
nekarunk lesz! Netán az EGÁ-s áhítatokat is meglephetjük egyszer
egyszer.

Tervezett programjaink ebben a tanévben, amit már biztosan 
tudni lehet: részvétel október 7-én a nagymarosi ifjúsági talál
kozón, illetve tavasszal a hévízgyörki teljesítménytúrán. A 
többit majd együtt kitaláljuk! Foglalkozások különben mindig 
szombatonként, 18:30-kor, a szentmise után lesznek.

Sok szeretettel várlak mindannyiótokat, érdeklődő barátai
tokat is!
Üdv mindenkinek: Klári néni

Arról, hogy az árulót nem kell sajnálni

Az emberi perben, amikor csak lehet, felmentő ítéletet hozni. 
Csak akkor nem, ha a vádlottat lassan és hidegen kitervelt árulás bű
nében találod bűnösnek.

A gyilkosnak is hamarább bocsátani meg, mint az árulónak. A 
gyilkos legtöbbször indulatban cselekszik, s egész sorsával fizet 
érette. Agyilkos és az áldozat legtöbbször kötve vannak egymáshoz, 
valamilyen mély és érthetetlen törvény szerint. A gyilkos legtöbb
ször bitóra megy. De az áruló kezed szorongatja, az áruló szemedbe 
néz, terveid faggatja, veled sóhajt, nyög, fogadkozik. Az árulónak 
ne bocsáss meg soha. Az árulónak ne irgalmazz, Aki egyszer elárult, 
férfi vagy nő, mindegy, annak számára nincs többé vizsga, mentség, 
feloldozás. Száműzzed életedből. Részvét nélkül nézzed sorsát. 
Közösségben és magánéletben ő az utolsó ember, nincs mentség 
számára.

(Márai Sándor: Füves könyv)

A rendőr jár őr telefonszáma: 
06 20 516-5940

http://www.ho-telarboretum.hu
arbor%25c3%25a9tum.hu
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Ki szereti, ha hülyének nézik?
Én, alulírott Honig Antal 

2006. április 1-jén - korántsem 
áprilisi tréfaként - e-mailben 
hívtam fel Magyar Bálint ok
tatási miniszter figyelmét, hogy 
uszodaátadás címén április 4-én 
pártpolitikai kampányrendez
vény lesz iskolánkban. S meg
kérdeztem, mi a véleménye róla. 
Mivel számtalanszor elhangzott 
a miniszter szájából, hogy a po
litikának-szeretném tisztázni: a 
pártpolitikának! - semmi keres
nivalója az iskolában. Arra is 
felhívtuk Magyar Bálint minisz
ter úr figyelmét, hogy az uszoda 
nincsen készen, mert ha készen 
lenne és már használni is lehet
ne, semmi kifogása nem lehetne 
senkinek, hogy kampányidő
szakban adják át.

Levelemre Sípos János he
lyettes államtitkár válaszolt, és 
természetesen minden aggá
lyomat cáfolta, sőt közölte: 
csak gratulálni tud ahhoz, 
hogy pályázati pénzből és ön
erőből a megyei közgyűlés 115 
millió forintot tudott költeni 
egy ilyen nagyszerű intéz
ményre.

Természetesen - hülyének 
nézve mindenkit - átnéztek 
rajtunk, mintha csupán leve
gő lennénk, s szóban és írás
ban, újságban, megyei önkor
mányzati szóvivői nyilatko
zatokban, kistérségi társulás 
elnökének kampánylevelében 
stb. hirdették, hogy az uszoda 
felújítása kiváló minőségben 
megtörtént. Már a tavaszi szü
net idején azt hirdette az 
MSZP aszódi szervezetének 
prominens képviselője, hogy 
diákjaink akár már a szünet 
utáni első naptól úszhatnak. 
Kiderült, hogy mégsem! Majd 
május másodikára megvetet
tük tanulóinkkal az úszófel
szerelést, mivel azt ígérték, 
hogy attól az időponttól bizto
san lesz úszás. Nem lett!

Júniusra kiderült, hogy szűk 

két hónap alatt eltűnt a meden
céből 200 köbméter víz. Hogy 
hová, talán máig sem tudják.

Közel 20 diákunk jelentke
zett testnevelésből érettségi
re, amelyben két úszásnem is 
szerepel a követelmények kö
zött. (Speciális esetben ez más 
sportággal helyettesíthető!) Az 
érintett diákok a tantárgy kö
vetelményeit a hatvani stran
don tudták teljesíteni.

Abban bíztunk, hogy a nyári 
időszakban, ha másért nem, 
csupán azért, hogy ne maradja
nak benne a slamasztikában, 
mégiscsak felújítják az iskolán 
kívüli vendégek fogadásához 
elengedhetetlenül szükséges 
külső öltözőket, végére járnak 
a vízelfolyásnak. Szóval, hogy 

Köszönet a segítségért
A tanévnyitó ünnepségünkön elhangzott, hogy kik segítették 

anyagilag és tényleges munkával az iskolaépülések szépülését. Ek
kor ismét segítséget kértünk azon szülőktől, akik munkájukkal tá
mogatni tudnák az iskolát. Már péntek délután megtörtént az első 
felajánlás, hétfőn pedig a munkások is megjelentek.
Köszönjük a Kis és Kis Bt-nek, személy szerint Kis Gábornak, aki a 
Rákóczi úti épületen az alábbi munkákat végeztette el:
- lerakatott 15 négyzetméternyi viakolort,
- kijavíttatta a homlokzatfal lehullott valolatát,
- újra köveztette az iskola előtti járdát.
Ezenfelül ígéretét bitjük, hogy a lépcső burkolatát csúszásmentes 
köre cserélteti.

Az iskola diákjai és nevelői nevében is köszönöm a gyors és 
nagyszabású segítséget.

Ácsné Tóth Beáta

Merre keressem?
Érdekfeszítő ausztrál dokumentum-sorozat a világ legszebb 

tájairól. Miközben szemléljük a csodálatos filmeket, történészek, 
tudósok és teológusok választ adnak az élet legfontosabb kérdé
seire. A mintegy félórás filmek végén lehetőség van a látottak meg
beszélésére.
A vetítés helyszíne: Aszód Művelődés Háza
Ideje: 2006. október 4. szerda 18 óra, folytatás minden héten 
szerdán 18 órakor. A részvétel díjtalan.

elkészül teljesen, és használ
ható lesz az uszoda. Ehhez ké
pest az öltözőkhöz hozzá sem 
nyúltak. Esős időben beázik az 
uszoda, és a konnektoroknál 
szikrázás tapasztalható. Nincs 
gépész, aki kezelje a gépi be
rendezéseket. Nem jött létre az 
üzemeltetéshez tervezett kis
térségi működtetés, így hát ezt 
a feladatot is az intézményve
zető nyakába varrták. Itt van 
szeptember közepe, és tanuló
ink még mindig nem úsztak, 
vagyis még mindig kinn van
nak a vízből!

Szóval alaposan hülyének 
néztek bennünket: engem is és 
Önöket is tisztelt aszódi és 
Aszód környéki választópol
gárok! Bár én nem csalódtam, 
mert tudtam, hogy az áprilisi 
uszodaátadás valójában blöff. 
Önöket viszont - mivel keve
sebb rálátásuk van az egészre, 
mint jómagámnak -még ma is 
igyekeznek az orruknál fogva 
vezetni. Hogy mikor lesz hasz
nálható a létesítmény legalább 
az iskola tanulói számára, nem 

tudom. De a lakosság számára 
még mindig messze van az 
alagút vége. Ha pedig csak a 
mi diákjaink használják, na
gyon drága lesz a működtetés. 
Most már nem csak politikai, 
hanem anyagi érdek is, hogy 
használni lehessen.

Nyár óta legalább kétszer 
leengedték a vizet. (Nem tu
dom, hány köbméter?!) Pedig 
éppen az lenne a lényeg, hogy 
egy medencényi víz legalább 
fél évig keringjen a tisztító
rendszerben, mert így lenne 
gazdaságos.

Úszásra tehát mind a mai 
napig nem használható az 
uszoda. Csupán egyetlen do
logra jó: öltönymosásra! Sza
bó Imre úr ugyanis az ava
táskor beleugrott a vízbe. Bár a 
szükséges voksot a mutatvány 
nem hozta meg. Viszont Szabó 
Imre úr hitelessége kétségessé 
vált. És nem tudom, Sípos Já
nos úr továbbra is fenntartja-e 
a gratulációját?!

HőnigAntal

Felhívás
Az 5. sz. választókörzet or

szággyűlési képviselője, Tóth 
Gábor felhívja a térség önkor
mányzatainak, pénzintézetei
nek, vállalkozóinak és minden 
polgárának figyelmét, hogy akik 
felelősséget éreznek a lakóhe
lyük közbiztonságáért, azok ké
pességeik és lehetőségeik mérté
kében kapcsolódjanak be a tele
püléseiken történő térfigyelő 
rendszer kiépítésébe, működte
tésébe. A szükséges előkészítő 
intézkedések már folyamatban 
vannak. Az önkormányzati vá
lasztásokat követően az érdek
lődők részletes tájékoztatást 
kapnak.

Kérdéseiket, ötleteiket, vé
leményüket elküldhetik toth. 
gabor@fidesz.hu. vagy a Tóth 
Gábor 2191 Bag Pf.: 9. címre, 
illetve telefonálhatnak a 06 30 
9325-821, a 06 70 386-6181- 
es telefonszámra.

A Polgárőrség telefonszáma: 
06 70 387-4690

mailto:gabor@fidesz.hu
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Virtus vagy bűnözés?
Értékeink rombolói a gázra léptek

Néhány hónappal ezelőtt va
laki ledöntötte a múzeum előtt 
álló Petőfi-szobrot a helyéről. 
Szomorú látvány volt látni a ma
gányos fejet, ahogyan ott hever a 
gyepen. Ez az ember, aki három 
évet Aszódon járt iskolába, aki a 
magyar líra egyik hegycsúcsa
ként áll irodalmunk történeté
ben, aki egyik irányítójaként ki
robbantotta az 1848-as forra
dalmat, s aki hős halált halt a 
csatatéren, újra ott feküdt moz
dulatlanul a földön. “Emlékét itt 
hű anya őrzi.” Igen, az. Mindig 
is az őrizte. Függetlenül azoktól, 
akik a tiszteletet nem ismerve, 
Jópofa” dolognak tartják az ef
féle virtust. Másként állt Aszód
hoz Petőfi, hiszen a várost szere
tő, arra visszanéző ember hang
ján írt diáksága színhelyéről: 
“Üdvözöllek messzi bérctetők- 
röl, szent helyek, hol a Galga 
lassú andalgással hempelyeg”. 
Számára Aszód szent hely volt!

Néhány héttel ezelőtt, egy 
hétvégi éjjelen a Rákóczi utca - 
Hajnóczy utca kereszteződésnél 
álló szelektív hulladékgyűjtő-tá
rolóban a papíros konténert “tré
fából” valaki fölgyújtotta. Az új
ra hasznosítható papír önma
gában nem jelentékeny érték, a 
konténer is megfizethető, bár 
nem olcsó, mégis inkább a tett 
gondatlansága és gondolattalan- 
sága az elkeserítő. Azt a hordó
nyi papírt ugyanis az újtelepiek 
(hasonlóan a többi aszódihoz) 
gondosan gyűjtögették otthon, 
majd ki-ki a maga szállító
eszközével elhozta és bedobta. 
Mindezt azért, hogy a környeze
tünket már oly erősen fölsebző 
ember tettét enyhítse, hogy az 
újrahasznosítással megóvjon 
néhány fát a kivágástól, hogy az 
utánunk következő nemzedék
nek még legyen az egészséges 
életre némi esélye. Ezt semmivé 
tenni egy gyufalánggal, csúnya 
tiszteletlenség.

Néhány nappal ezelőtt valaki 
“leszerelte” a Millenniumi Ka
puról az “Erős vár a mi Iste
nünk” és a kapu történetét be-

gyár Posta és a Petőfi Múzeum 
által közösen állított dísz posta
ládát, a Millenniumi Kapu előtti 
kő virágtartót már többször le
törték, a fasor kandelábereinek

Egyre több a rongálás 
mutató réztáblát. A “színesfém
bányászat eme külszíni fejtése” 
az elkövetők minden értéket 
semmibe vevő jelleméről tesz 
tanúbizonyságot. A kapu egy
koron a Podmaniczkyak fü- 
vészkertjébe nyílt, s a Tuscula- 
numhoz, a nyári lakhoz vezetett. 
Jelenleg az evangélikus temp
lom és gimnázium irányába nyí
lik. A Millennium évében a ma
gyar államalapítás és a váro
sunknak először formát adó 
Podmaniczkyak előtt tisztelegve 
állította régi-új helyére az ön
kormányzat. Ekkor ültettük a fa
sort, állítottuk a kandelábereket,
építettük újjá a lépcsőt. E műem
lék megcsonkítása a nemzeti 
eszme besározása, amely nélkül 
nem mehetünk el szó nélkül!
Korábban ledöntötték a Ma-

(Rácz Zoltán felvételei 
üvegezését rendre kiverik, a fő
utca frissen festett homlokzatait 
összefújják, a padok díszgomb
ját letörik, az új buszmegállók 
üvegezését betörik, a temetők 
sírköveit kifordítják, karácsony 
előtt a köztéri fenyőket kivág
ják...

Minden jó érzésű ember tud
ja, nem a helyes úton járunk. Mi 
a helyes út? A követendő példa 
fölállítása minden bizonnyal a 
helyes út felé irányít. Ez mind
annyiunk feladata. Szülőké, ba
rátoké, pedagógusoké, műemlé
kekkel foglalkozó embereké, hi-

Következő lapzárta: október 12.
Következő megjelenés: október 24.

vatalnokoké, képviselőké, min
denkié, aki egy kicsit is szereti 
Aszódot!

Általános iskolás koromban, 
majd gimnazistaként is, mi még
részt vettünk az iskolánk kör
nyékének gondozásában, a 
sportpálya salakozásában, a kör
nyezet tisztán, rendben tartásá
ban. Magunkénak is éreztük, 
életünk részének tartottuk azt a 
teret, ahol éltünk. Rongálok ak
kor is voltak, mégis, valahogy az 
elkövetők neve közismertté vált, 
a kár anyagi vonzatút nekik kel
lett vállalniuk. Aszódon, e téren 
a helyzet akkor kezdett el rom
lani, amikor büntetlenül föl
gyújthatta valaki a Schossber- 
ger-mauzóleum kupoláját. Tud
ták, ki a tettes, de azt is tudták, 
hogy kinek a “kicsodája”! Meg- 
úszhatta. Ez nem a követendő 
példa.

Egy delegációval a kilencve
nes évek elején Obemburgban 
jártam, s a többi városi intéz
mény megismerése mellett es
tefelé kimentünk a sportpályá
ra, ahol néhány gyerek festette a 
korlátot. Kérdésünkre Wendelin 
Imhof polgármester elmondta, 
hogy a fiúk valami “disznósá- 
got” csináltak, azaz megrongál
ták a pálya tartozékait, s bünte
tésből festenek. Ledolgozzák az 
okozott kárt! Talán ennek a 
módszernek az alkalmazása is 
javítana a helyzeten. Persze ettől 
még a színesfémet a “megélhe
tési bűnözők” (ahogy liberális 
országvezetőink nevezik enge
dékenyen az ilyen veszélyes bű
nözőket) millennium ide, lokál
patriotizmus oda, bátran lopni 
fogják.

Szívesen venném, ha az ön
kormányzat félj elentést tenne is
meretlen elkövető ellen, épített 
örökségünk megrongálása tár
gyában! Annak pedig kifeje
zetten örülnék, ha a rongálok 
nem a gázra, nem is olajra, ha
nem a javulás útjára lépnének, 
még akkor is, ha ez “nem megy 
olyan könnyen faluhelyen”!

Asztalos Tamás
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A Városi Nyugdíjasklub országjárása Köszönet
A 2006-os esztendő sikeres 

év a számunkra. A Mezőköves
den nyert arany minősítés után 
sikerrel szerepeltünk Tápió- 
szelén a Béke Világnapján és 
Tápiószecsőn a Pünkösdi Soka- 
dalom Nyugdíjasok találkozó
ján. Meghívót kapott a Hagyo
mányőrző Csoport Veresegy
házára baráti találkozóra, ahol 
nagy sikerrel mutatkoztunk be. 
Az Ideális nyugdíjas NÓ-t 
adtuk elő. Franka Pálné vidám 
énekével növelte a társaság han
gulatát. A siker újabb meghívást 
hozott, ezúttal Rákóczifalvára. 
Azóta ismét felkeresett ben
nünket a pilisborosjenői nyugdí
jasklub vezetője és dalos talál
kozóra hív. Ez utóbbi meghívást 
elfogadtuk.

A szereplések után pihenés, 
kikapcsolódás következett. A 
klub tagsága Salgótaijánba ki
rándult. A Bányapark-múzeum- 
hoz mentünk először. A veze
tőség meleg szerettei fogadott 
és vezetett le bennünket a föld
alatti lejtős akna szűk, nedves 
járatain. Feledhetetlen, szívszo
rító élmény volt. Búcsúzóul el
énekeltük a bányászok himnu
szát. Ezután kedves barátnőm, 
Editke és félje, Vajvoda Gyula 
vezetésével keveredtünk ki az 
átépítés alatt lévő főtérről a So- 
moskö felé vezető útra. A so
moskői vár alatt álltunk meg, 
ahol nagy sétát követően néztük 
meg Petőfi szálláshelyét és ma
gát a várat. A határon túl, Szlo
vákiában ebédeltünk. Ezután a 
busz egy csodálatos, virágos kis- 
palóc faluba vitt bennünket: Ka
zár bányászfalu volt régen. Itt a 
faluházat, a templomot és a Va
salómúzeumot néztük meg. Ve
zetőnk a falu alpolgármestere 
volt, aki nagy lelkesedéssel, iga
zi lokálpatriótaként beszélt te
lepüléséről.

A nagy pihenés Cserkeszőlőn 
volt, ahová 46 tag üdülését szer
vezte meg Budai Józsefre és 
Szilágyi Sándorné. A nyár leg
kellemesebb idejű hetét töltöttük 
ott. A búcsúvacsorát Takács 
Lajos és csapata készítette.

Ért bennünket egy nagy meg

lepetés: Takács Sándor húszezer 
forintot adományozott a hagyo
mányőrző csoportnak. Köszön
jük! Köszönjük Budai József- 
nének a csoport patronálását, a 
kezelések intézését.

Az unokás fürdésen is min
denkijói érezte magát: Nagyká- 
tán 47 fővel még jó időben pan
csolhattak.

Munkánk során több segítőnk 
van,akik utaztatásban, beszer
zésben vesznek részt: Gábor Pál 
Petrovics András, Takács Lajos 
és Varga Lászlóné Marika. Kö

Francia tagozatos gimnazista lány korrepetálást vállal 
általános iskolások részére, matematika, történelem, magyar 
tantárgyból. 06 70-366-0049
Bank értékesítési képviselőket keres megbízásos jogviszonyban. 
Feladat: lakossági termékek (számlanyitás, jelzáloghitelek, sze
mélyi hitelek) értékesítése teljes banki háttérrel és címanyag se
gédlettel. Előny: értékesítésben szerzett tapasztalat. Érdeklődni: 06 
70361-4291.
Versegen parasztház eladó. Érdeklődni: 06 20 5566-128
Aszódon a Falujárók útján II. Emeleti, 1 szobás szép lakás eladó. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0630301-3678.
Tuját a termelőtől! Oszlopos, kúszó, gömb 60 centimétertől 1 
méter 80 centiméterig, 800 forinttól 1800 forintig darabonként. 
Telefon: 06 30 399-7862.
Aszódon háromszobás családi ház 732 négyzetméteres telken 
eladó. + nappali + garázs + melléképület. Irányár: 18 millió forint. 
Telefon: 0630 522-9636; 28 400-768 (délután 17-20 óra között.
Ugyanitt eladó: négylapos Móra gáztűzhely, 1 darab háromajtós 
szekrény, 2 darabos kombinált szekrény, 4 darabos szekrénysor, ki
nyitható kanapé + 3 darab fotel, 1 darab heverő, dohányzóasztal, 2 
kétszemélyes rökamé.

Duo-Ász Könyvelőiroda
Vállalja egyéni és társas vállalkozások, ala
pítványok teljes körű könyvelését, TB-mun- 
kaügyi ügyintézését. Bevallások küldése már 
internetes ügyfélkapun keresztül.
Az Iroda által teljes körű APEH, TB előtti 
képviselet.
Igénye van naprakész jogszabálykövetésre, 
megbízható tájékoztatásra! Kedvező áron 
gyors, precíz munka. Hívjon bizalommal!

Noskóné Anita 06 30 682-1961

szönjük. A csoportot hűségesen 
videózza Keresztúry István. A 
Nyugdíjasklub épületének kör
nyékét Budai hnréné, Budai 
Józsefhé és Deák Istvánné tette 
rendbe, akiknek köszönjük ezt a 
munkát. A klubot jó gazdaként 
tartja szemmel Szilágyi Sándor
né. így élünk, így dolgozunk. 
Igyekszünk jót s jól tenni egy
másért.

Tóth Gézáné
a Hagyományőrző csoport 

vezetője

A Petőfi Múzeum munka
társai nevében tisztelettel meg
köszönöm Márton Gábor mun
káját!

Márton Gábor szakmai segít
séget nyújtott a Petőfi Múzeum 
számára. Hatékony közremű
ködésének köszönhetően sikeres 
pályamunkát tudtunk benyúj
tani. Az elnyert összeget a múze
umi feldolgozó munkára fordít
juk.

Felhívásunkra, melyben régi 
képeket, képeslapokat, nyomtat
ványokat kértünk a múzeum 
számára, többen ajánlották föl 
ajándékba, számítógépes rögzí
tésre a nevezett tárgyakat. Kö
szönjük Kerényi Jánosné, Nyíry 
Szabolcsúé, Detre János nagy
lelkűadományát!

A Petőfi Múzeum értesíti az 
érdeklődőket, hogy a szeptem
ber-december közötti időszakra 
tervezett kiállításai elmaradnak. 
A programok azért maradnak el, 
mert olyan komoly pénzesz
közre tettünk szert, amely lehe
tővé teszi a régészeti raktárban 
egy korszerű, ún. gördülős áll
ványrendszer kiépítését. A prog
ramok decembertől a tervezett 
módon folytatódnak. Megérté
süket köszönjük!

Asztalos Tamás

Meghívó
Szeretettel várjuk 2006. 

október 20-án (pénteken) az 
Idősek Világnapja rendezvé
nyünkre.
Helye: Aszód, Vécsey Károly 
Helyőrségi Kub

Az előző évekhez hason
lóan színes programokkal ked
veskedünk vendégeinknek.

Helyfoglalás: 12 órától. 
Ebédigényeket október 13-ig 
kérjük jelezzék az alábbi cí
mekre: Aszód Petőfi u.6/a, Fa- 
lujárókú. 5.

Jó szórakozást kívánunk!
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Egy kis nyelvelés
Képzavaros hentesáruk

A képzavar fogalom az iroda
lomhoz, illetve az irodalmi alko
tások hatásával, kifejezésmód
jával foglalkozó stilisztikához 
kötődik elsősorban. Lénye- 
gében olyan esetekben beszél
hetünk róla, amikor két, egy
másra vonatkoztatott dolog kap
csolatában túlságosan távoli, 
erőltetett az összekapcsolás, 
melynek következtében zava
rosnak, össze nem illőnek érez
zük a kifejezést.

Bevallom, eddig fel sem me
rült bennem, hogy egyszer majd 
húsipari termékekkel kapcsolat
ban jut eszembe a szó. Ugyanis 
nem gondoltam arra, hogy azok 
a biológiai ismeretek, amelyeket 
eddig megszereztem, elavulhat
nak, engem pedig a tájékozat
lanság vádjával is illethetnek.

Talán nem is ez történt! Talán 
mindössze arról van szó, hogy a 
különböző termékeket előállító 
cégek már nem tudnak józan, 
normális neveket kitalálni a por
tékájuknak.

Biológiaórán megtanultam, 
hogy a sertésnek sonkája van, a 
csirkének és a pulykának comb-
ja. A házi disznóvágások alkal
mával megtanulhattam azt is, 
hogy a sertés bizonyos részeiből 
készített, a gyomorba más né
ven bendőbe töltött aprólékokat 
disznósajtnak nevezik, amikor 
elkészül. Ehhez képest manap
ság ilyen feliratokat találhatunk 
a bevásárlóközpontokban, na
gyobb csemegeboltokban: puly
ka mellsonka, combsonka, 
hússajt, pulykasonka stb.

A disznó combját sonkának 
nevezzük, ha azt egészben, eset
leg füstölve vásároljuk. Ha 
azonban csak egy részét vesszük 
meg a hentesnél „nyers” álla
potában, akkor már nem sonkát, 
hanem combot veszünk. Azt is 
tudjuk, hogy nem egészen 
mindegy, hogy a disznó első 
vagy hátsó sonkájáról van szó, 
az első sonkát hívják lapocká
nak is. Füstölt, feldolgozott 
állapotában darabolt sonkát is 
lehet kapni a kereskedelmi for
galomban, de a combsonka el

nevezést indokolatlannak tar
tom, nem érzem igazán szüksé
gességét a mindenféle új ter
méknévnek.

A pulykasonka elnevezést

Újabb büszkeségek az aszódi vitrinbe
Aki részt vett az Aszód várossá avatásának 15. évfordulój a alkal

mából rendezett ünnepségen, az talán emlékszik arra a rögtönzött 
kiállításra, amelynek darabjai (könyvek, film, képeslapsorozat, 
hangzóanyag stb.) a város polgárainak, intézményeinek, civil kez
deményezéseinek eredményeként születtek. Most ez a képzeletbeli 
vitrin két új darabbal gyarapodott. Nemrégiben jelent meg az 
Aszódi Evangélikus Énekkar cd-lemeze, amelyen hálaénekek csen
dülnek fel. Huszonnégy ember nagyszerű produkciójaként született 
az evangélikus templomban rögzített felvétel. Az énekkart Tarr

gia segítségével nyomon követhetjük a szakmai oktatás fontosabb 
dátumait, a kortörténeti dokumentumok alapján megismerhetjük az 
építés menetét a tervek elfogadásától kezdve az átadáson át a leg
fontosabb eredményekig. Pontos névsor áll rendelkezésünkre az itt 
tanító tanárokról és az itt végzett növendékekről, a tablóknak kö
szönhetően pedig szembesülhetünk egykori énünkkel. A könyv a 
levelező tagozaton végzettek neveit is közli. “ E kiadvány nem lehet 
teljes és lezárt, a 40. évforduló csak egy állomás, a folytatás az utó
dokra vár”-íija előszavában a szerkesztő. Eme folytatásnak azonban 
nagy segítségére lehet a könyv, mert többek között ráébreszt, mek
kora értéket, hagyományt teremtett a szakközépiskola eddigi négy 
évtizedes működése. R. Z.

még csak értem, még akkor is, ha 
- amint fentebb már tisztáztuk — 
a pulyka végtagját nem sonká
nak, hanem combnak nevezzük. 
Aki evett már filézetlen pulyka
combot, az tudja, hogy erős inak 
teszik próbára a türelmünket, és 
bizony nem szeretünk bíbelődni 
velük. Az ilyesmiktől megszaba
dított pulykacombot megdarál- 

Gábor vezényelte, az 
orgonán Budai Zsu
zsanna működött köz
re. Az ízléses borítóval 
ellátott lemezen utol
sóként hallható műben 
- Telemarni: Két tétel 
az 1. szvitből - pedig 
Adámi Márton, az 
Evangélikus Gimná
zium diákja játszott 
trombitán. Csupán ér
dekesség, hogy az

édesapja a kórus egyik oszlopos 
tagja.

Tavaly múlt 40 esztendeje, 
hogy megindult Aszódon a nap
pali tagozatos szakközépiskolai 
képzés. Az évforduló alkalmá
ból jelent meg Sáhó Bélának, a 
Petőfi Sándor Gimnázium, Gé
pészeti Szakközépiskola és Kol
légium műszaki igazgatóhelyet
tesének a szerkesztésében a 40 
év a szakképzés szolgálatában 
című könyv, amelynek segítsé
gével mindent meg lehet tudni 
az iskoláról: a történeti kronoló

ják, homogenizálják, s megkü
lönböztetésképpen elnevezik 
pulykasonkának. De a pulyka 
mellsonka elnevezéssel egysze
rűen nem tudok mit kezdeni. A 
pulykamell és a pulykacomb 
egymással nem keverhető ösz- 
sze. Ennélfogva a mellsonka el
nevezés igazi képzavar! Vagy 
sonka, vagy mell! Mindkettő 
egyszerre nem lehet.

Nyilvánvaló, hogy a gyártó 
cég azért találta ki az elnevezést, 
mert egy teljesen szabályos for
májú, jól szeletelhető, a korábbi 
pulykasonka elnevezésű ter
mékhez nagyon hasonló új áru
val lepte meg a vásárlóközön
séget. Anatómiailag azonban 
semmiképpen nem helyes az el
nevezés.

Az egyik dunántúli húsipari 
cég kevésnek tartotta terméke 
neve előtt a megyére, illetve a 
térségre vonatkozó jelző feltün
tetését, termékválasztékát még 
azzal is szélesíteni vélte, hogy a 
disznósajt elnevezés helyett a 
hússajt kifejezést használta. Ha 
a hús előtag azért került volna a 
termék nevébe, mert a gyártó 
arra kívánta volna felhívni a 
figyelmünket, hogy pl. nem tej
termékről van szó, eljárása min
denképpen helyeselhető lenne. 
De az új megnevezés teljesen 
fölösleges, mert a csomagolás 
láthatóvá teszi: szeletelt állapot
ban csomagolt disznósajtról van 
szó, s a terméket biztosan nem 
fogjuk összekeverni a trappista 
sajttal. Ha pedig arra kívánta 
volna felhívni a vásárlók figyel
mét, hogy a sajt elkészítéséhez 
nem csak disznóhúst használtak 
fel, akkor helyénvaló lenne az 
elnevezés. Csakhogy a hagyo
mányokhoz nem tartozik hozzá, 
hogy más állat húsát beleke
ver ék az efféle termékekbe. S 
ez utóbbiról nincs is szó: jóma
gam fogyasztottam ebből a hús
sajtnak nevezett termékből. íz
letes volt, minőségi kifogást 
nem tudok felhozni. Csak a név
vel nem tudok megbékélni. 
Minden maradj on az, ami!

Vagy esetleg újfajta bioló
giát oktatnak az iskolában, s mi 
lemaradtunk valamiről?

-G-l
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"Boldog embernek tartom magam, hogy Istenről beszélhetek"
Bemutatkozik dr. Sánta János, Aszód új plébánosa

Szeretettel köszöntőm a 
Kedves Olvasót, s szívből kívá
nom, hogy Isten áldása töltse be 
az életét!

Magamról annyit, hogy 
1965-ben születtem, és Min
denszentről származom. Hely
ben végeztem az általános isko
lát, majd a gimnáziumot a közeli 
Hódmezővásárhelyen. 1983- 
ban, érettségit követően jelent
keztem a Váci Egyházmegyébe 
papnövendéknek. Felvettek kis- 
papnak, és az akkori gyakorlat 
szerint következett a katona- könnyű beszélni, a mögöttük le-

(Forrás: internet)
időszak, másfél év, melyet Mar
caliban töltöttem. 1985-től 
1990-ig voltam papnövendék, 
Szegeden tanultam. 1990-ben 
Marosi Izidor püspök Atya 
szentelt pappá, melyet három év

Vivit in aeternum
Higgyük, hogy azok a né

hai polgártársaink, akik az aszó
di temetőben nyugszanak, már 
az örökkévalóságban élnek és 
így igaz a latin nyelvű sírfelirat, 
ami a B III-as parcella 2. sorának 
16. síremlékén olvasható.

Lassan egy esztendeje, 
hogy - 2005. októberében - el
indult a temető helytörténeti
néprajzi feldolgozásának része
ként az adatfeltáró munka. Ek
kortóljárta e sorok írója kisebb- 
nagyobb megszakításokkal a 
katolikus temetőt. Az adatfel
vétel 2006. tavaszára befejező
dött. Ez 1184 sír részletes vizs

római tanulmány követett.
1993-tól 2004-ig Vácott voltam 
püspöki titkár, majd irodaigaz
gató. 2004-ben kerültem Buda
pestre, a Püspöki Konferencia 
Titkárságára, ahol jelenleg is 
végzem egyházi szolgálataimat. 
Néhány év óta Egerben a pap
növendékeknek filozófiát is ta
nítok. Mindemellett augusztus 
1-je óta igyekszem az aszódi ka
tolikusoknak is szolgálatára len
ni.

A számolható dolgokról 

vökről már nehezebb. Sokan 
kérdik, miért lettem pap? Azt is 
kérdezik, hogy bírom immáron 
14. éve egyházi irodai szolgá
latában.

Régebben többször faggattak 

gálatát, adatfelvételét jelenti, 
amely nyughelyekben 1859 
elhunyt pihen. Minderről 1118 
fotó készült. Nagy segítség volt 
a munka során a temetői térkép, 
mely alapján egyszerűbben ki
igazodhattunk a néhol egymás
ba folyó sorok bokrokkal, fákkal 
megszakított folyamában. Az 
evangélikus temetőrész adatfel
vétele még várat magára, ugyan
is más múzeumi feladatok miatt 
a munka sajnos kényszer szüne
tet szenved, de remélhetőleg 
hamarosan folytatódhat a hely
színi adatfelvétel. Kisebb ugyan 
a temetőrész, de mivel nem ren

arról, már ritkábban, hogy nem 
bántam meg, amiért nem a há
zasságot választottam? Mosta
nában inkább azt kérdezik, 
hogyan lehet ennyiféle életfor
mát összehangolni?

Egyáltalán nem tartom ma
gam különleges embernek. Hit
vallásom ugyanaz, mint mind
egyik katolikus hívőé. Boldog 
embernek tartom magam, hogy 
Istenről beszélhetek, aki közénk 
jött az élő Krisztusban. Bárki na
ivnak tarthat, de őszintén mon
dom, eddigi életem során így ta
pasztaltam: ha többet beszélünk 
Istenről, jobban megoldódnak 
emberi bajaink is. Annál kap- 
kodóak leszünk, minél inkább 
bűnnel válaszolunk a bűnre. 
Azok a nagy emberek, akik mer
nek a rosszra jóval válaszolni. S 
nem lehet megmagyarázni, mi
ért, ez nem logikus dolog, hanem 
afölötti. Jézus nem magyaráz
kodással váltott meg bennünket, 
hanem kereszthalállal, melyet a 
Mennyei Atya úgy fogadott, 
hogy feltámasztotta őt. Meijük 
fölvállalni mindennapi nagy
péntekjeinket, mert már látjuk, 
mi történik ilyenkor: az értelmes 
áldozatra az örök Isten válasza.

Örülök az újság adta lehető
ségnek. Ez után is kérem, hogy 
adjanak javaslatokat, miként le- 

delkezünk térképpel, valószínű
síthetően lassabban fogunk ha
ladni a domboldal teraszain, 
hiszen kevésbé áttekinthető a sí- 
rokrendje.

A múzeum adattárába került 
és kerülő dokumentációt szeret
nénk feldolgozni, temetői mo
nográfiát készíteni, hogy a las
san eltűnő régi kövek adataiból 
visszaidézzük a hajdan volt 
aszódiak emlékét. A jeles hely
béliekről Asztalos István, míg a 
temető néprajzából e rövid hír
adás írója készít majd tanul
mányt.

Klamár Zoltán 

hetne még több embert meg
szólítani. Balás Béla kaposvári 
püspök atya szokta mondani, 
amikor a somogyi lelkiállapotok 
közepette biztatja papjait, hogy 
ha üres a templom, az ne a tét
lenségre és a beletörődésbe ad
jon biztatást, hanem arra, hogy a 
pap jáijon utána mindenkinek. 
Aszódon sokan aktív módon ki
veszik részüket az Egyházkö
zösség életéből. Hála Istennek, 
számos jele van annak, mely az 
ősegyházat jellemezte; egy volt 
mindenük, és arról ismerték 
meg őket, hogy szeretik egy
mást. De vannak még felada
taink.

Beer Miklós püspök atya 
kitüntetett figyelemmel kíséri 
életünket, és egyre jobban úgy 
látszik, hogy Aszód nem csak 
közlekedési csomópont, hanem 
lelki táplálkozási pont is lesz. 
Ezért is épül az új plébánia, 
mely nem azt szolgálja, hogy a 
plébános kényelmesebb helyen 
lakjon, hanem azt, hogy egy
házmegyénk egyik lelki centru
ma lehessünk. Ez nagy bizalom 
jele, püspök atya számít ránk, 
krisztusi életünk mintául kell, 
hogy szolgáljon a környéknek.

Aszódon komoly hagyo
mánya van az ökumenikus kap
csolatoknak. Szeretettel köszön
tőm evangélikus és más hitval
lású testvéreimet is. Nagy lehe
tőséget rejt ez a testvéri együtt
élés. Ma az élet olyan kihívá
sokat állít elénk, hogy szeren
csére bőven van alkalom felül
emelkedni a felekezeti határo
kon. Ezzel nem mossuk egybe 
különböző hitvallásainkat, ha
nem egyesítjük eltérő értéke
inket. A virág is attól szép, hogy 
több szirma van. Ugyanazt a 
Jézus Krisztust valljuk. A fele
kezeti kapcsolatok terén azt lá
tom, hogy többre mennek azok, 
akik nem egymást nézik, hanem 
akik együtt néznek előre. Isten 
vonzása tartsa frissen értelmün
ket és hitünket, és akkor em
beribb emberek leszünk!
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Szabadidősport egyesületi hírek Szenvedjük a generációváltást
A korábbi évekhez hason

lóan augusztus elején többna
pos kerékpártúrán vehettek 
részt az egyesület tagjai. Az 
idei úticél az Aggteleki Nem
zeti Park volt. A résztvevők az 
öt nap alatt a következő helye- 
kenjártak:
Meszes (Rakaca víztároló) 
Szalonna (Román kori mű
emléktemplom)
Martonyi (pálos kolostor-rom) 
Jósvafö (Vörös tó barlang, 
táj ház)
Derenk romközség, Szád-vár 
Rudabánya (ásványmú-zeum) 
Boldva (műemléktemplom) 
Edelény (borsodi tájház)

A fenti programok jól szol
gálták az ország e műemlé
kekben, természeti szépsé
gekben gazdag részének meg
ismerését.

Az idei évben Aszód Város 
Sportdíját Dániel János, az 
asztalitenisz szakosztály veze
tője vehette át augusztus 20-

án. Munkájához további sike
reket kívánunk.

Megkezdte bajnoki mene
telését az egyesület asztalite
nisz szakosztálya is. Az első 
fordulóban a következő ered
mények születtek:
NBIII.
Aszód-Tápiógyörgye 9:9 
Megyei bajnokság
Aszód II.-Vác 10:8

Sajnos a Nemzeti Sporthi
vatal pályázatán tavasszal el
nyert pályázati pénz még nem 
került átutalásra, így a pálya
felújítások nem kezdődhettek 
el a nyár során.

Szeptember 9-én az egye
sület kerékpáros túrát szer
vezett a Dunakanyarba Vác- 
Zebegény-Vác útvonalon, me
lyen hét fő vett részt.

Nyíry Zsolt
ASZE-elnök

Futás az éjszakában

Az Evangélikus Gimnázium több, mint 70 diákja futotta le az 
egyik kereskedelmi bank által támogatott éj szakai futás 6,5 kilomé
teres távját szeptember 9-én szombaton. A diákok még az előző tan
év végén határozták el osztályfőnökeikkel, Kovácsné Jakus Katá
imnál és Ecker Erikával, hogy részt vesznek egy ilyen próbatételen. 
Erre a legjobb alkalomnak a már említett futás mutatkozott. A 21 
órai rajtot követő egy órán belül mindenki célba ért. A diákok el
mondták, óriási élmény volt a kivilágított főváros utcáin fúrni, s 
többen már most jelezték, szeretnének egy újabb ilyen megmérette
tésen részt venni. A sport iránti érdeklődésük egyébként nagyban 
köszönhető osztályfőnökeiknek, akik rendszeres résztvevői a kü
lönböző futóversenyeknek: legutóbb a félmaratoni verseny 21 kilo
méteres távját teljesítették. R.Z.

Ifjúsági labdarúgócsa
patunk a felnőttek között, ser
dülő csapatunk az ifjúságiak 
helyén szerepel a megyei lab
darúgó-bajnokság első osztá
lyában. Bár lelkesedésben 
nincs hiány, fiataljaink egye
lőre erőnlétileg nem bírják 
felvenni a versenyt, és persze 
sok esetben a rutin is hiány
zik. Mindez az eredménye
ken is látszik. Az első félidőt 
általában sikerül minimális

gólkülönbséggel teljesíteni, a 
mérkőzés végére rendre mé
retes zakó birtokosai leszünk. 
A legutóbbi, Örbottyán ellen 
idegenben vívott találkozón 
már csak ötöt kaptunk a 
korábbi 8-10 gólos veresé
gekkel szemben. A csapat je
lenleg 0:44-es gólkülönb
séggel, pont nélkül áll az utol
só helyen. Türelemre tehát 
továbbra is szükség van.

R.Z.

"T" aszódi szurkolók!
Az elmúlt események arra késztetnek, hogy tollat fogjak és 

tisztelettel kéijek mindenkit, hogy szurkoljanak ennek a fiatal 
tinédzsercsapatnak és ne ellendrukkerek, legyenek.

Miért írom ezt le? Mert a két hazai mérkőzésünkön egyes druk
kerek csak azért jöttek a meccsre, hogy sorozatosan negatív véle
ményekkel zavaiják a fiatal játékosokat.

Fiatal csikócsapatról van szó, melynek játékosait bíztatni kell 
még akkor is, ha hibáznak. Hát persze, hogy hibáznak, hisz most 
tanulnak járni a felnőttek között. Minden tisztelet azoknak a lab
darúgóknak, akik merték vállalni a megméretést, pedig ők is tud
ták, hogy ami az ifibajnokságban elég volt, az a felnőttek között 
nem lesz az. A más egyesületbe távozóknak, kik e megmérette
tést nem vállalták, sok sikert kívánunk.

Nagyon elkeserítő, hogy azok, akik valaha ezt a sportot űzték 
nem buzdítanak, hanem negatív kritikákat fogalmaznak meg. 
Pedig nekik tudni kellene, hogy ezeket a fiúkat bedobták a mély
vízbe, mégpedig mentőöv nélkül.

Sokan bírálják az egyesület elnökségét is, amiért nem a megye 
ÜL osztályú (járási) bajnokságban indult a csapat. A válaszom: 
akik valaha ott játszottak vagy edzettek csapatot, azoknak tudni 
kell, hogy a járási bajnokságban mennyivel durvább, keményebb 
a játék. Márpedig nekünk fiataljaink egészsége mindennél 
fontosabb. A másik érv, hogy ebből az osztályból ki lehet esni. Ha 
ki is esünk, a gárda mögött már lesz egy év tapasztalat, rutint sze
reznek, megtanulják a csibészséget. Es ha ez az állomány együtt 
marad még a sok-sok kudarc után is, ki merem jelenteni, hogy 1-2 
év múlva sok-sok örömbe lesz része az aszódi szurkolóknak.

Minden tiszteletem Kiss Jánosnak, aki fáradságot nem kímélő 
módon ment, kilincselt, a reménytelen helyzetet is vállalva azért, 
hogy ne szűnjön meg a labdarúgás Aszódon. Pedig volt bőven el
lendrukker.

Kérek minden szurkolót, volt játékost, hogy tegye félre a vélt 
vagy valós sérelmét, és támogassa a tinédzser csapatot. Amiben 
most csak helyiek játszanak többségben. Az elnökség pedig min
dent megtesz, hogy Aszódon fennmaradjon a labdarúgás, akkor 
is, ha nagyon sokan kihátráltak, elmenekültek, itt hagyták a szeke
ret a sárban.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az elkövetkező hazai és ide
genbeli meccseken több legyen a Hajrá Aszód!, mint a mocsko- 
lódás.
Sporttársi tisztelettel:

Bán József
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Hárman egymás ellen
Szeretett jó szüléink, Drága Nagymama!

Pali megbízásából írom ezt a levelet. 0 ki akar menni Amerikába új 
életet kezdem, és meg akar gazdagodni, hogy büszkék lehessetek rá. 
Én csak azért megyek vele, hogy egyedül ne féljen. Sajnos nagyon 
kevés megtakarított pénzünk van, ezért sokat kell majd küzdenünk, 
de ezt nem is bánom! Harc edzi a férfit és munkában az igazi gyö
nyörűség...
Sírig hű, szeretőfiatok: Pali és Laci
Utóirat: Mihelyst megtanultam angolul, magánúton teszem le a né
metpótvizsgát, mert én nem vagyok olyan.

Aki már vigignevette a Ketten Párizs ellen című regényt, talán azt 
gondolta, hogy már nem is lehet felülmúlni a két, pótvizsga helyett 
Párizsbe menekülő kamasz hajmeresztő kalandjait. Ám most 
kiderül, hogy van tovább... A két testvér, Pali és Laci Amerikába 
készül, miközben az egyikük német pótvizsgára tanul, a másik 
pedig vagyonos ember akar lenni. Közéjük szegődik Szegő Jóska, 
aki azon túl, hogy szellemi társuk lesz, verekedni is kiválóan tud. A 
három, alapvetően harmatos lelkű fiatal Marseille-be keveredik 
kalandorok, lánykereskedökés kikötői bunyósok közé...

R.Z.

-tJ Actaris
metering systems

A Ganz Mérőgyár Kft 
gépbeállító munkakörbe, három műszakos munkarendbe 
munkatársat keres. A felvételre kerülő munkatárs feladata 
automata forgácsológépek beállítása, üzembentartása, mű
ködtetése lesz.

Elvárás: legalább szakirányú szakmunkás végzettség.
Előnyt jelent a gépipari technikusi végzettség vagy auto
mata forgácsológépek működtetésében szerzett gyakorlat.

A jelentkezőktől egy rövid szakmai önéletrajzot várunk az 
alábbi címre:

GANZ MÉRŐGYÁR KFT
2100 GÖDÖLLŐ TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 11.

___________________ Tel,: 28 520-647___________________

Álláshirdetés
Pénzintézet felvételt hirdet ügyfélkapcsolattartói munkakörbe. 
Feltételek: középfokú végzettség, felhasználói szintű számítógé
pes ismeretek, B kategóriás jogosítvány. Jelenkezni lehet a meg
jelenéstől számított 10 munkanapon belül a 20 9918-012-es tele
fonszámon.
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A szeretettől
„ Mondd az embereknek, akiket 
szeretsz ismét és ismét, hogy 
szereted őket. Az ember szere- 
tete a jóságos szavakból él. 
Mind idős és nagy emberek, 
mind a hatalmasok... ” 

/Ludwig Köhler/
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Augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: A pénz jó szolga, de 
rossz úr! A Móni Fotó 2000 forintos filmkidolgozásra és aján
dékfilmre feljogosító utalványát Sárai Judit (Ady Endre út 12.) 
míg a FÁMA könyvesbolt 2500 forintos vásárlási utalványát 
Bágyoni Gáborné (Malom köz 3.) nyerte. A nyereményükről 
szóló értesítést postán küldjük el. Gratulálunk!
Mostani rejtvényünk beküldési határideje: október 10.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
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