
ingyenes
kiadvány

Átszervezés elõtt áll a Csengey iskola

Igazgatóválasztás után,
megszorítások elõtt

Tiltakozó levél Vácról és Aszódról

Múzeumok központi
igazgatás alatt
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Legutóbb lapunk nyom-
dába adása elõtt, május 10-
én ülésezett a képviselõ-
testület, és egyebek mellett
három városi intézmény-
vezetõi pályázat eredmé-
nyérõldöntött.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola igazgatói álláshelyé-
nekbetöltésérehatpályázatér-
kezett, közülük – a Mûvelõdési
Bizottság, valamint az iskola
munkatársai többségének tá-
mogatása mellett, a második
legtámogatottabb jelölt vissza-
lépését követõen – az ikladi

nevezte ki a gré-
mium. A Városi Óvoda és a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
esetében könnyebb dolguk volt
aképviselõknek,mertcsakaje-
lenlegi intézményvezetõk –

ill.
– nyújtottak be pályázatot, így
a szakmailag jól elõkészített
programok értékelését követõ-
en mindketten ismét bizalmat
kaptak. polgár-

Boda Jánost

Nagy Lászlóné Rónai Lajos

Buzás János

mester az önkormányzat nevé-
ben valamennyi pályázónak és
a dokumentációk elbírálásá-
ban résztvevõnek megköszön-
te munkáját, a megválasztott
intézményvezetõknek pedig
sikeres és eredményes munkát
kívánt.

(folytatása3.oldalon)

Öreg járgány...
...nem vén járgány! (Talán más folytatás is szóba jöhetne, bár a
gazdáik által láthatóan becsben tartott autócsodák többsége

menetre kész...) Tény, hogy április 27-én
Aszódot is érintette a

Mátra 600 Oldtimer Túra útvonala. A
Budapesttõl Galyatetõig, másnap Lillafüredig és vissza a mátrai
üdülõhelyig kijelölt útvonalon 87 járgány versengett. A Város-
háza elõtti útszakaszon gyorsulási mérést végeztek. A legfiata-
labb jármû egy 1992-es Lancia Delta, míg a legkorosabb a képen
látható 1942-es Alfa Romeo volt, amely végül a második helyen
végzett. (Aversenytegy1968-asJaguar420Sovereignnyerte.)

talán szivató nélkül is
2007-es Oldtimer Szuperkupa-sorozat

részeként megrendezett

A Gyermeknapon kicsik
és nagyok birtokba vehetik
a Csengey Gusztáv általá-
nos Iskola szomszédságá-
ban felújított sportpályát.
Lapzártánk után a pályák
vonalrendszerének felfes-
tésétvégezték.

ANemzetiSporthivatal2006
elején pályázatot írt ki egyesü-
letek, civil szervezetek részére
közterületen lévõ sportlétesít-

mények felújítására. Az Aszódi
Szabadidõsport Egyesület a
meglévõ futópálya felújítására,
a felsõ salakréteg pótlására, a
kézilabdapálya balesetveszé-
lyes aszfaltburkolatának javí-
tására, labdafogóhálókelkészí-
tésére, valamint streetball- és
teniszpálya kialakítására nyúj-
totta be pályázatát. (Miután a
megjelölt összegnél kevesebbet
nyertek , a tavalyaz NSH-tól

(folytatásaz5.oldalon)

Több mint hatvanan segítettek

Tenisz- és streetballpálya
pályázati pénzbõl

Az aszódi Petõfi Múzeum-
ban változatlanul kilenc fõállá-
sú és egy félállású munkatárs
dolgozik. A volt múzeumigaz-

gató
munkakörben, havi bruttó 30
ezer Ft-tal kevesebb munka-
bérért dolgozik (tehát az öt
igazgató vezetõi pótléka

megtakarí-
tást jelentamegyének).

Május 11-én délelõtt megér-
kezett egy munkatárs a szent-
endrei Ferenczy Múzeumból,
és a Petõfi Múzeum elõtti ré-
zsûn levágta a füvet (ez a fela-
dat is a központi múzeum ha-
táskörébe tartozik). A megyei
önkormányzat döntésének kö-
szönhetõen

az 1896-ban alapított váci Tra-
gor Ignác Múzeum volt igazga-
tóját Szentendrére rendelték.
Vácott hét,

te-
remõrmunkájaforogkockán.

fõmúzeológus-történészi

össze-
sen havi 150 ezer Ft

nem õ az egyetlen,
aki ingázik: Zomborka Mártát,

csak az idegenfor-
galmi szezonban dolgozó

(folytatása8.oldalon)

Bár a Pest Megye Közgyûlése által az öt területi múze-
um kiállítóhellyé való visszaminõsítése csak június 1-jén
lép életbe, április 20-i hatállyal az öt intézményvezetõ,
ígyAsztalosTamásvezetõimegbízatásátisvisszavonták.
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MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Április 6.
Soron kívüli ülésén a képvi-

selõ-testület a bölcsõdeprojekt
közbeszerzési eljárásán indult
és legkedvezõbb árajánlatot
adó három céggel további – a
kivitelezés összegének további
csökkentésére irányuló – tár-
gyalástkezdeményezett.Avég-
sõ ajánlatok megtételére, azok
értékelésére a Bíráló Bizottság
által, valamint a döntéshozás-
hoz szükséges következõ soron
kívüli testületiülésreáprilis11-
ét jelöltékki.

Ezután–azÜgyrendiBizott-
ság javaslataival és a képviselõ-
testületkorábbihatározatában
rögzítettekkel összhangban –
elfogadtákaSzakorvosiRende-
lõintézet mûködtetésére kiírt
pályázat módosított szövegtar-
talmát, amelyet az ezzel meg-
bízottDNAKft. állítottösszeés
hirdet meg több országos szak-
lapban.

A grémium egy Fesztivál téri
ingatlantulajdonos beadványa
nyomán hozzájárult ahhoz,
hogy a családi okok miatt el-
adásra szánt ingatlan tulajdoni
lapjáról töröljék az elidegení-
tési és terhelési tilalmat. Ez-
után jóváhagyták az új városi
honlap szerkesztésére vonat-
kozó szerzõdés tartalmát.

szerint bár pusztán technikai
feltöltésrõlvanszó(tehátapor-
tálra kerülõ anyagok összeállí-
tásában az anyagokat feltöltõ
személy nem vesz részt), mégis

Kovács Tamás és Koncz István

szükséges a felelõs szerkesztõ

személyének megnevezése

Buzás Zsigmond

Huszár László

Gyárfás
Zsuzsa

további ápolá-
sának szükségességére

pályázat kiírásával
támogat.

Hegyvári László,
piac-

. Egy
szünetbenfolytatottegyeztetés
nyomán a honlapot készítõ és
karbantartó
lett a felelõs szerkesztõ. (Mind-
errõl részletesebben áprilisi
számunkbanolvashattak.)

A közérdekû bejelentések so-
rában a Richard
Fritz Kft. telephelyének szom-
szédságában lévõ terület ren-
dezetlenségére hívta fel a fi-
gyelmet. Kovács Tamás szerint
a fõút menti területek rendben
tartása a közútkezelõ feladata,
nem pedig az azt ténylegesen
elvégzõ GAMESZ-é.

a „Zöld út” óvodapro-
jekttel kapcsolatosan elmond-
ta, hogy egy építész néhány hé-
ten belül készít egy ingyenes
vázlattervet, valamint áraján-
latot a tényleges tervezési fo-
lyamatra. Szólt a közintéz-
mény energiatakarékosságára
vonatkozó auditról illetve az e
témában kiírt pályázati lehetõ-
ségrõl. Végezetül a testvérvá-
rosi kapcsolatok

hívta fel
a figyelmet, amit az Európai
Bizottság

A Trend Építõ Zrt. nyerte a
Bölcsõdeprojekt megvalósítá-
sára kiírt közbeszerzési eljárás
második fordulóját. (Errõl elõ-
zõ számunkban részletesen be-
számoltunk.)

a GAMESZ
vezetõje javaslatot tett a

Április 11.

téri illemhely-probléma

közbeszerzési eljárást

a vezetõség támo-
gatta

megol-
dására, ami egyúttal a városi
rendezvények hasonló gondja-
in is segíthet. Ez alapján a
város a GAMESZ többletbevé-
tele terhére 120 ezer Ft érték-
ben két hordozható WC-fülkét
vásárol a TOI TOI Kommuná-
lisSzolgáltatóKft-tõl.

AzönkormányzatCÉDE-pá-
lyázatot nyújt be a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesz-
tési Tanácshoz a Szent Imre
utca déli oldalán (a Széchenyi
úttól a Szabadság térig) meg-
lévõ keramit tégla járda bon-
tására, felújítására és átépíté-
sére.A4millió440ezerFtössz-
értékû pályázat 30 % önrész-
vállalással jár;aprojektmegva-
lósulása esetén egyebek közt a
Napsugár Óvoda és az épülõ
Katolikus Hitéleti Központ
balesetmentesmegközelítéseis
megoldódik.

Mint arról elõzõ számunk-
ban olvashattak, Aszód is részt
vesz az Országos Labdarúgó-
pálya Létesítési (OLLÉ) Prog-
ramban. Ennek szervezõi az
érintett önkormányzatokkal
együtt
folytatnak le. Kovács Tamás
részt vett az Aszód FC ülésén,
és elmondta:

a pályázaton való rész-
vételt, egyúttal írásban nyilat-
kozottegyetértésérõlahiteltör-
lesztés 15 éves idõtartamára
vonatkozó elképzelésekkel
(másfél évtizedig a klub mû-
ködtetné a mûfüves pályát; az
ebbõl származó bevételek az
FC-nél maradnának, az önkor-

mányzati támogatás pedig az
éves hiteltörlesztés összegével
csökkenne). A képviselõ-testü-
let felhatalmazta
polgármestert az önkormány-
zat képviseletére, egyúttal át-
ruháztaráazeljárássalkapcso-
latosdöntésihatáskört.

önálló kép-
viselõi indítványában 3-4 fõbõl
álló munkacsoport felállítását
javasolta, amelynek feladata az
egy éve átadott (ám a külsõ öl-
tözõk átépítésének elmaradása
miatt, ÁNTSZ-engedély híján
az aszódi és környékbeli polgá-
rok által máig nem látogatha-
tó) uszoda ügyének elõremoz-
dítása. A polgármester el-
mondta: tavaly novemberben

alpolgármes-
ter társaságában járt

a gimnáziumot és az
uszodátmûködtetõPestMegye
Önkormányzata elnökénél, aki
akkor nem tudott válaszokkal
szolgálni kérdéseikre, de

Asztalos Tamás elmondta: a
megyei önkormányzattal
egyetértésben a külsõ öltözõ el-
bontását és újjáépítését támo-
gatják, ám a város hiába aján-
lott munkaerõt,

a beruházás
megvalósítására.
találkozott a megyétõl kikül-

Buzás János

Szigetvári József

Asztalos Tamás
Szûcs

Lajosnál,

ígére-
tet tett az ügy mielõbbi megol-
dására.

a megyének je-
lenleg nincs pénze

Nyíry Zsolt

Uszoda-ügy:
Mégmindig kint
vagyunkavízbõl

„
”

Mielõbbi szigorú megszorító intézkedések
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történtekrõl, majd a Petõfi Mú-
zeum megyei közgyûlés általi
visszaminõsítésérõl szólt (errõl
áprilisi számunkban részlete-
sen olvashattak, a fejlemé-
n

nk be). Nyíry Zsolt a Sza-
badidõsport Egyesület sport-
pálya-felújítási pályázatának
ill. munkálatainak állásáról
számolt be, majd a temetõi ál-
datlan állapotok (falfirkák, sze-
mét, megdõlt kerítés) megoldá-
sára kérte a GAMESZ-t.
Szigetvári József a Berkes utca
és a Kender utca sarkán álló
beépítetlen telek megszerzésé-
vel kapcsolatban az eljárás
lefolytatására felkért ügyvéd

kérte a követ-
kezõtestületiülésekegyikén.
meghallgatását

yekrõl pedig a címoldalon szá-
molu

Április19.
Önhibáján kívül hátrányos

helyzetben lévõ, forráshiányos
önkormányzatként városunk
idén mintegy 45 és félmillió fo-
rint állami támogatásra nyújt-
ja be igényét.

, a polgármesteri
hivatal pénzügyi ellenõre az

pályázat jelentõs szigo-
rításáról számolt be, ami ráa-
dásul

. A város tényleges for-
ráshiánya a pályázaton elnyer-
hetõ összegnél várhatóan ma-
gasabb lesz, amit az önkor-
mányzatnak megfelelõen ke-
zelnie kell, ellenkezõ esetben

Gyárfás Zsuzsa, a

Tárnokiné Szilá-
gyi Erzsébet

önhiki

idénvárhatóan tovább fo-
kozódik

2008-ban csõdhelyzetbe kerül-
het a város.

Pénzügyi Bizottság elnöke el-
mondta: vagy

vagy – és a bizottság
ezt a lehetõséget támogatja –

. Ennek
érdekében számos lépés meg-
tételét javasolják, amit elfogad-
tak a képviselõk.

egymillió
Ft,

kb.
1,3millióFtmegtakarításthoz.
Az önkormányzati intézmé-
nyek – a kötött felhasználású
normatív támogatások és
pályázati pénzeszközök kivéte-
lével –

Átvilágításra kerül a Podma-

felélik a város
vagyonát,

drasztikusan lecsökkentik a
mûködési kiadásokat

A júliusi kép-
viselõi díj megvonása

a bizottságok átalakítása és
létszámának csökkentése

csak az alapvetõ mûkö-
dési kiadásaikat teljesíthetik.

(folytatása4.oldalon)

dött szakemberrel, aki felmér-
teahelyszínta

céljából, s feltette neki a kér-
dést: a 62 férõhelyes uszoda
hétvégi üzemeltetését feleak-
kora kapacitású öltözõkkel
hogyan lehet megoldani a gim-
názium kinyitása nélkül? (ti. a
középiskolában is vannak öltö-
zõk, de az épület esetleges hét-
végi õrzése és takarítása továb-
bi személyi és pénzügyi felté-
teleketkívánna– )

Gyárfás Zsuzsa tudomása
szerint Pest Megye Önkor-
mányzata támogatást kap a
Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanácstól
(amelynek elnöke
a megyei közgyûlés elõzõ el-
nöke – ). Ha ez mégsem
így történne, a megye jövõ évi
költségvetésében szerepelni
fog az öltözõ felújításának ösz-
szege. Szerinte a munkacso-
port létrehozása a
városnak az uszoda megnyitá-
sára vonatkozó igényét egy ön-
kormányzati határozatban
kellenenyomatékosítani.

Némi vita után a képviselõk
felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy járjon el Pest Megye
Közgyûlésének elnökénél a
városi uszoda mielõbbi meg-
nyitása ügyében. Ennek hát-
tértámogatására ad-hoc bizott-
ságot hozott létre, amelynek
tagjai: Szigetvári József és
Nyíry Zsolt képviselõk, vala-
mint , a Petõfi Sán-
dor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
igazgatóhelyettese.

*
Sáhó Béla kérésére a grémi-

um aszódi kiadványokat bizto-
sított az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Verseny aszódi
döntõjében résztvevõ diákok
jutalmazására.

A közérdekû bejelentések
között Szigetvári József a sze-
lektív hulladékgyûjtéssel és
-szállítással kapcsolatos észre-
vételeit osztotta meg a jelenlé-
võkkel. Asztalos Tamás tájé-
koztatót tartott a Galgamenti
Víziközmû Kft. közgyûlésén

30 fõsöltözõépí-
tése és a környezet parkosítása

aszerk.

Szabó Imre,

a szerk.

szükségtelen,

Sáhó Béla

miatt.) Az állam a minél na-
gyobb osztálylétszámok kiala-
kítását támogatja, s egy új szá-
mítási rendszer bevezetésével
magasabb normatívát biztosít
anagyobb létszámúosztályban
tanulókisdiákokszámára.

A Rákóczi úti iskolaépület
bezárásáról nincs szó, ugyan-
akkor növelni kell a Csengey
úti épület (jelenleg 80 százalék
alatti) kihasználtságát, vagy az

intézmény
A város

anyagi helyzetének javítása ér-
dekében is szükséges intézke-
dések

A képviselõ-tes-
tület tantestületi fórum meg-
rendezésérõl határozott, ahol
a helyzetelemzés után várják a
pedagógusok véleményét és öt-
leteit.

jelentõs pályázati
forrásoktól eshet el.

pedagógusok nyugdíja-
zásával, esetleg elbocsátásával
járnak majd.

n

(folytatásaz1.oldalról)

A képviselõk elfogadták az
április 19-i ülésen kezdeménye-
zett

elsõ lépcsõjét. A három át-
világított intézmény közül a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
esetében mielõbbi tárgyaláso-
kat kezdeményeztek a veszte-
séget termelõ kihelyezett tag-
iskolák által érintett önkor-
mányzatokkal a mûködtetés
támogatásáról.AGyermekélel-
mezési Intézménynél

, és megvizs-
gálják a kihasználtság növelé-
sének lehetõségeit. A Csengey
Gusztáv Általános Iskolában
az állami normatív támogatás
rendszerének átalakítása, va-
lamint a kötelezõ óraszám 20-
ról 22-re történõ emelése miatt
szeptember 1-ig osztályössze-
vonásokra kerül sor. Aszódon
jelenleg több osztály 11-17 fõ
közötti létszámmal mûködik,
ami pedagógiai szempontból
ideális az eredményes munka-
végzéshez. (Az egyik negyedi-
kes osztály létszáma õsztõl
négy fõre zsugorodik a tanulók
többségének nyolcosztályos
gimnáziumbatörténõtávozása

takarékossági intézkedési
terv

meg-
szüntették a nyugdíjasok nor-
makedvezményét

Igazgatóválasztás után...
Átszervezés elõtt áll a Csengey iskola

szükségesek a csõdhelyzet elkerülésére

Közeleg a határidõ

Május 31-e az Evangélikus Gimnázium mögött és a
Berek szomszédságában folyó útépítések befejezésének
határideje. Képünk a Pintér utca felsõ szakaszán ké-
szült,amieredetilegnemkapottvolnaszilárdútalapot;a
kivitelezõ az utca alsó szakaszának késedelmes befe-
jezése miatt a kötbér kifizetése helyett vállalta a
többletmunkát.

– –

2007. MÁJUS
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(folytatása3.oldalról)

niczky Mûvészeti Iskola és a
Gyermekélelmezési Intéz-
mény, valamint Csengey Gusz-
táv Általános Iskola (utóbbinál
különös tekintettel a szeptem-
berbenesedékesóraszám-eme-
léssel elérhetõ megtakarítá-
sokra ill. a tanulólétszám alap-
ján kialakítható osztálylétszá-
mokra).

A grémium elfogadta
aljegyzõ

beszámolóját a 2006. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról. Ugyan-
csak az aljegyzõ terjesztette elõ
a szociális igazgatásról és ellá-
tásról szóló rendelet módosítá-
sát,amirea jogforrásulszolgáló
1993. évi III. törvény változásai
miattvoltszükség.

Május 1-tõl a nem lakás cél-
ját szolgáló bérlemények bérle-
ti díja a folyamatban lévõ szer-
zõdéseknél 30%+ÁFÁ-val, az
1.600 Ft/m /hó+ÁFA összegû-
eknél 7%-kal, nettó 1712 Ft-ra
emelkedett. A grémium kimu-
tatást kért a GAMESZ vezetõ-
jétõl az intézmény épületében
térítésmentesen kiadott iroda-
helyiségekrõl és azok rezsikölt-
ségérõl.

A testület megbízta Asztalos
Tamás alpolgármestert, hogy

mesekönyvének támogatása
ügyében keresse meg a kistér-
ség önkormányzatait. A mûve-
lõdésszervezõ beadványa alap-
ján 80 ezer Ft-tal támogatja az
ön

A hatvani Albert Schweitzer
Kórház írásos megkeresésére
reagálva az önkormányzat ki-
nyilvánította, hogy az egész-
ségügyi miniszter határozata
alapján, az április 1-tõl érvény-
ben lévõ besoroláshoz igazodva

továbbra is a kistar-

Szaba-
diné Bartók Katalin

BalázsGusztávnéPolgárJutka
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Súlypontbanakórház:
Maradunk

Kistarcsánál

városunk

kormányzat a május 19-i
gyermeknapi rendezvényeket.
(A részletes programot lapunk
24.oldalánolvashatják.)

csai Flór Ferenc Kórházhoz kí-
ván tartozni. Bár az utóbbi in-
tézmény Aszódtól néhány kilo-
méterrel távolabb található (és
a hatvanival ellentétben ott
nincs traumatológiai osztály,
ezért a súlyos sérülteket a Pé-
terfy Sándor utcai kórházba
kell szállítani), a szakemberek
szerint felszereltsége és ellátási
színvonala magasabb, mint a
Hevesmegyeikórházé.

Az önkormányzat csatlako-
zott az aszódi kistérség telepü-
lései felszíni vízelvezetésére vo-
natkozó projekthez és elfogad-
ta annak mûszaki tartalmát. A
Kistérségi Társulás által koor-
dinált, összesen kb. 8,4 milliárd
Ft-ra becsült összegû projekt
Aszódra jutó becsült beruházá-
si költsége a járulékos kiadá-
sokkal (a Galga rendezése, ke-
rékpárút építése, talajmecha-
nikai vizsgálatok és tervezés)
együtt672millióFt.ATársulás
törekszik arra, hogy az önkor-
mányzatok önrészvállalása

A terve-
zés 283 milliós költségének vá-
rosunkra jutó része 2,24 millió
Ft, amit az önkormányzat hi-
telfelvételbõlfedez.

Az Aszód, Domony és Iklad
orvosi ügyeleti ellátását végzõ
MEDIC Ügyeletfenntartó Bt-
nek a jogszabályi változások
miatt havonta egy újonnan be-
vezetett nyilvántartást kell az
OEP felé továbbítania, amihez
újszoftverésehhezegyerõsebb
számítógép szükséges (ellenke-
zõ esetben havi 716 ezer támo-
gatástól esik el). Néhány kép-
viselõ szerint a szükséges prog-
ramot és a számítógépet a Bt-
nek kellene kigazdálkodnia,
mígmásokszerintennekbizto-
sításaaháromtelepülés felada-
ta, mert az orvosok nem tud-
hattákelõre,hogyazOEPilyen
feltételeketszabazorvosiügye-
letfinanszírozásaérdekében.

Kistérségi
csapadékvíz-projekt:
Többmilliárdos

projekt

ne
haladja meg a 10 %-ot.

Hosszas vita után a képvise-
lõkmegbíztákBuzásJánospol-
gármestert, hogy vizsgálja meg
a lehetõségét a Csengey iskola
által „A XXI. század iskolája”
címû pályázati összegbõl vásá-
rolt laptopok egyikének ideig-
lenes biztosításának az orvosi
ügyelet számára, illetve azt: az
említett célra biztosítható-e
megfelelõ számítógép – esetleg
felújítás után – a Városháza
használaton kívüli számítógé-
pei közül. A város emellett biz-
tosítja a 100 ezer Ft értékû
program árának lakosságará-
nyos részét. Ha az eszközök ily
módon nem biztosíthatók, a
testület

biztosítja a szükséges esz-
közt és programot. (Lapzárta
után térítésmen-
tesenfelajánlottegyszámítógé-
petafenticélra )

A képviselõ-testület döntése
alapján a polgármester három
árajánlatot kér be a lakótelepi
volt mûszergyári szennyvízte-
lep területén lévõ balesetveszé-
lyes aknák elbontására és tö-
medékelésére, a GAMESZ pe-
dig figyelmeztetõ táblával jelöli
meg a balesetveszélyes terüle-
tet. Ezután elfogadták a város
idei közbeszerzési tervét, majd

a Csengey iskolá-
ban folyó szakmai pedagógiai
munka szakértõi utóvizsgála-
tát. A vizsgálat még 2005-ben
készült, ésaMûvelõdésiBizott-

arányos harmadolás-
sal

Rácz Zoltán

aszerk.

visszavonta

–

ság szerint a két évvel késõbb
elvégzendõ utóvizsgálat

aziskolaszámára.
A grémium elfogadta a DNA

Kft. azon javaslatát, hogy a
SzakorvosiRendelõintézetmû-
ködtetésére történõ pályázati
felhívást – a pályázati doku-
mentáció eladásából származó
bevétel terhére – bruttó
296.940 Ft értékben a

címû napilapban hir-
dessékmeg.

A
napirendi pontban
szólt a t

evangélikus gimnázium mö-
götti területen élõk panaszát
tolmácsolta az ott folyó útépí-
tésekkel kapcsolatos problé-
mákról, így arról is, hogy a ki-
vitelezõBOLAKft.aképviselõ-
testület kérése ellenére

a munka
folyamatokról. Buzás János a
körforgalomnál hónapokkal
ezelõtt beszakadt aknafedél il-
letve a szélvihar miatt a bagi
csomópontnál megdõlt közle-
kedési tábla helyreállítása felõl
érdeklõdött. Minderrõl

a Mûszaki Iroda veze-
tõje elmondta: a mûszaki ellen-
õrneknemfeladataellenõrizni,
hogy a kivitelezõ kiértesíti-e a
lakókat a munkafázisok meg-
kezdésérõl. A Mûszaki Iroda

nem
tud hatékony segítséget biztosí-
tani

Népsza-
badság

Közérdekû információk
Odler Zsolt

nem tá-
jékoztatta a lakosokat

Fehér
Endre,

áborbörzérõl (a kíná-
latról lapunk 21. oldalán olvas-
hatnak). azSándor János

Aszód is részt vesz a kistérségi csapadékvíz-

...áll a nyíllal jelzett tábla a kör-
forgalomból Pest felé kivezetõ
útszakaszon, amely egy meg-
süllyedt (városi tulajdonú) csa-
padékcsatorna-fedélre figyel-
meztet. Mivel a sérült mûtárgy
nem a PEMÁK-é, az útkezelõ
saját költségén nem javította ki
a hibát. A város már megren-
delte a munka elvégzését, de az
mégmindignemtörténtmeg.

Kitudja,talánjobblettvolna,
ha a PEMÁK azonnal meg-
szüntetiahibát,amunkaellen-
értékét pedig kiszámlázza az
önkormányzatnak...n

Három hónapja...

2007. MÁJUS
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ütemtervet kért be a BOLA
Kft-tõl, ami viszont számon
kérhetõakivitelezõn.Amunka
teljes befejezési határideje má-
jus 31. A beszakadt aknafedél
javítását levélben kérték a fõút
kezelõjétõl, ám azt a PEMÁK
nem végzi el, mert a csapadék-
csatorna az önkormányzat tu-
lajdona. Az irodavezetõ a mun-
kára bekért árajánlatok közül
aPEMÁK80ezerFt+ÁFAösz-
szegû ajánlatát javasolta elfo-
gadásra.

Nyíry Zsolt a lakótelepi víz-
torony melletti játszótér rend-
betétele ügyében õt megkeresõ
lakosok kérését tolmácsolta.
Fehér Endre elmondta: a ját-
szóterek EU-szabványok sze-
rinti felújítását 2008-ig el kell
végezni – sajnos egy korábbi
felmérés alapján az Aszódon
található mintegy száz játszó-
téri eszköz közül

Az új eszkö-
zök méregdrágák, ezért azt ja-
vasolta, hogy a város évente
egy-két új eszköz vásárlásával
haladjon a játszóterek szabvá-
nyosítása felé. Gyárfás Zsuzsa
az áprilisi képviselõi tisztelet-
díját és annak járulékait aján-
lotta fel a víztorony melletti ját-
szótér felújítására, Buzás
János pedig festékeket ajánlott
fel a felújítható eszközök színe-
sebbé tételére. (A témáról rész-
letesen lap án ol-
vashatnak.)

SándorJánosa lakótelepikö-
zös hulladéktárolót illetéktele-
nül használók elleni fellépésre
hívta fel a figyelmet.

jelezte: az Újtelepen és a
Fesztivál téren számos lakó
igyekszik parkosítani és csino-

alig néhány
szabványosítható.

Jordán
Imre

unk 11. oldal

sítani a járda és az útpadka
közötti területet, ami dicsére-
tes – azt viszont joggal nehez-
ményezte, hogy a területet bal-
esetveszélyes módon (sziklada-
rabokkal, cölöpökkel stb.) igye-
keznek megóvni a kerékpáro-
soktólésaparkolniszándékozó
autóktól. Ezután a jövõben

javasolt a GAMESZ-nak
az éves lomtalanítás során,
hogy a hulladék maradékát ne
hordja szét a szél.

a Tiszti Klub vázlatter-
veinek helyzetérõl érdeklõdött,
majd a lakótelepi ABC melletti,
néhány személy által

bokros terü-
letrehívtafelafigyelmet.

Odler Zsolt a fitnesscentrum
számára javasolt MÁV-terület
megszerzésére tett lépésekrõl
érdeklõdött. Miután a polgár-
mester elmondta, hogy

ezzel kapcsola-
tos levelére, Odler Zsolt jelezte:
jelentkezett egy kontaktsze-
mély, aki

.

A polgármester végezetül
megköszönteaNyugdíjasKlub
épületének bõvítéséhez anyagi
és szakmai segítséget nyújtó

és
vállalkozók munkáját.

Köszönetet mondott
is, aki egy 1998-as

évjáratú Ford Mondeo gépko-
csit adományozott az aszódi
polgárõröknek.

A testületi ülések jegyzõ-
könyvei a Városi Könyvtárban
olvashatók.

gyorsabb és hatékonyabb szál-
lítást

Kolozsvári
Péter

illem-
helynek használt

a MÁV
nem válaszolt

közremûködne a te-
rület értékesítésének véghezvi-
telében

Tolmácsi László Ágfalvi
Imre

Sóvári
Józsefnek

Aszód Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében
ezútonköszönöm aGalgaTelevíziófelelõsszer-
kesztõjének, hogy Aszód, Iklad és Domony közös orvosi ügye-
letének támogatására egy számítógépet és egy lapmonitort
ajánlottfel.

polgármester

RáczZoltánnak,

BuzásJános

Köszönet
a támogatásért

(folytatásaz1.oldalról)

20x40 m-esre tervezett street-
ball-pálya méretét lecsökken-
tették.) A sportpályák jobb
megközelíthetõsége érdekében
lépcsõt építettek, a régi, veszé-
lyessé vált pályaelemeket pedig
elbontottákésújakracserélték.

A munkálatok megvalósítá-
sát eredetileg 2006 júliusára
tervezték, de a pályázati pénz
átutalására csak tavaly novem-
berben került sor. Akkor a ked-
vezõtlenre fordult idõjárás mi-
att az egyesület a határidõ mó-
dosításátkérteapályázatkiíró-
jától, emiatt a munkálatok be-
fejezésének új idõpontja április
30-a lett. (Április 27-én viszont
újabb határidõ-módosításra
nyílt lehetõség, ami a befejezõ
munkálatokmellettapályázati
összeg elszámolására is elegen-
dõidõtbiztosít.)

Adokumentációbeadásának
egyik alapfeltétele volt a minél
nagyobb arányú társadalmi
munka megszervezése.

azegyesületelnökeöröm-
mel számolt be arról, hogy az
egymillió Ft értékû munkavál-
lalást valószínûleg túlteljesítet-
ték: az áprilisi hétvégéken több
mint hatvanan – a Szabadidõ-
sport Egyesület tagjai mellett
szülõk, pedagógusok és önkor-
mányzati képviselõk – vettek
részt a létesítmény felújításá-
banésbõvítésében.

A Szabadidõsport Egyesület
elnöke köszönetét fejezte ki
minden közremûködõnek,
akik nélkül nem sikerült volna
gyarapítani az aszódi sporto-
lási lehetõségek számát. Nyíry
Zsolt reméli, hogy ennek érde-
kében a közeljövõben újabb pá-
lyázati lehetõségeket tudnak
kihasználni.

Nyíry
Zsolt,

H.Sz.

Több mint hatvanan segítettek

Tenisz- és streetballpálya

pályázati pénzbõl

A Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodája értesíti az
autóbusz-közlekedést igénybe-
vevõ polgárokat, hogy a Volán-
busz Zrt. megküldte a menet-
rend könyvben meghirdetett

járatok közlekedésében június
1-tõl érvényes változásokat. Az
érdekeltek a hivatal hirdetõ-
tábláján tanulmányozhatják a
módosításokat.

Június 1-én ismét változik

a Volánbusz-menetrend

A régi-új létesítményt salakos futópálya öleli körül

elvezetési projektben

Nyíry Zsolt felvétele



A Falujárók útján lévõ busz-
fordulóban ismeretlenek rend-
szeresen kárt tesznek az éjje-
lente ott parkoló jármûvekben:
hol az ablakot dobják be kõvel,
hogy a tükröt törik le. A Szõlõ
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Köbméterenként három forint vezeték-felújításra

Ivóvizünk biztonságáért
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A Galgamenti Víziközmû
Kft. legutóbbi közgyûlésén

, Bag polgármeste-
re, a térség országgyûlési kép-
viselõje azzal a javaslattal állt
elõ, hogy köbméterenként egy

Tóth Gábor

forintot
, és ezt különítsék el a kar-

bantartási-javítási munkákra,
megelõzveezzelanehézanyagi
körülmények között mûködõ
önkormányzatok pénzügyi

építsenek bele a vízdíj-
ba

gondjainak további súlyosbo-
dását. Az érintett települések
polgármesterei egy kivételével
elfogadták a javaslatot – azzal a
kiegészítéssel, hogy ne egy, ha-
nem köb-
méterenként az elküönítendõ
összeg.

Egy átlagos család havonta
6-10 köbméter vizet fogyaszt,
tehát a többletköltség 18-30 Ft,
amialigtöbb,mintegykifliára.

három forint legyen

BereczkiErzsébet

Márelegendõ

apályázati

összeg

A tavaly júliusban meg-
hirdetett AVOP LEADER+
pályázatonindulóvállalko-
zások és intézmények kö-
zül többek pályázatát el-
utasították, néhányan vi-
szont (fõleg a pályázatok
szakmai bírálatát végzõ
Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivataltól érke-
zett, terjedelmes hiánypót-
lási lista láttán) maguk
vonták vissza támogatási
igényüket.

A galgahévízi Gaia Alapít-
vány gesztorsága alatt meghir-
detett, összesen 76,5 millió Ft
pályázati pénzre eredetileg 38
pályázó összesen több mint 90
milliós igényt nyújtott be, mos-
tanra viszont fordult a kocka:

Ennek oka a
pályázatok tartalmi illetve
számszaki hibái mellett az,
hogy a pályázati kiírás számos
tekintetben

volt, a feltételeket
pedig közvetlenül a beadási ha-
táridõ elõtt is módosították. Ez
és az MVH illetékesei által tele-
fonon adott (és idõnként egy-
másnak ellentmondó) infor-
mációk a pályázók többségé-
nek jelentõs pluszmunkát
adott – olykor a pályázat

igényelték.

többapénz,mintaszabályszerû
pályázati igény.

hiányos vagy nem
egyértelmû

teljes
átdolgozását n

Tájékoztatóaközgyógyellátásiigazolványról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy akik közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, a

2006. július 1-jét megelõzõen kiállított közgyógyellátási igazolványok a lejárat napjától számított
másodikhónapvégéig,de

A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ, amelyhez zárt borítékban
csatolnikellaháziorvostólkapott igazolást.

rokkantságinyugdíjrólszólóhatározat emeltcsaládipótlékrólszólóigazolás

jövedelemigazolás

Felhívomazérintettekfigyelmét,hogyaz igazolványkiadásáhozszükségesszakhatóságihozzá-
járuláslegalább2-3hónapotvehetigénybe,ezértkérelmükbenyújtásátminélelõbbtegyékmeg.

Aszód,2007.május2.
aljegyzõ

legkésõbb2007.június30-ighasználhatókfel.

SzabadinéBartókKatalin

Továbbicsatolandómellékletek:

Alanyijogonjogosultakszámára:

Méltányosságialaponjogosultakszámára:

A Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság április 21-én – az
elõzõ évektõl eltérõen –
nem a kapitányság székhe-
lyén, hanem a bagi sport-
pályán rendezte meg a
Rendõrnapot.

A rendezvényt
Bag község polgármestere, a
körzet országgyûlési képviselõ-
je és rendõr
ezredes, a Gödöllõi Rendõrka-
pitányság vezetõje nyitotta
meg.Arendezvényenrésztvet-
tek a térség településvezetõi,
köztük városunk
polgármestere.

A programok között szere-
pelt focibajnokság nyolc ren-
dõr és két civil csapat részvé-
telével; a fõzõversenyre kilenc
rendõr és egy civil csapat neve-
zett be. A gyerekek KRESZ-
vetélkedõn, ügyességi kerékpá-
ros pályán próbálhatták ki tu-
dásukat. Ezen kívül a bûnügyi
technikai bemutató keretében
ujjnyomat-vételre,arendõrségi
gépkocsik és motorok „kipró-
bálására” is lehetõség nyílt. A
kicsiket és a nagyokat íjászbe-

Tóth Gábor,

Dr. Juhász István

Buzás János,

Településeink életének egyik legfontosabb lételeme az
ivóvíz folyamatos biztosítása. A Galgamenti vízhálózat
gerincvezetéke több mint negyven éves. Csõtörés, meg-
hibásodás esetén a javítás, a vezetékcsere költségét az
érintett szakasz önkormányzatának kell állnia. Erre a
célra az elmúlt évtizedekben egyetlenegy forintot sem
tettekfélre.

mutató, quadpálya és egy harci
jármûszórakoztatta.

A rendezvényre több mint
ezrenlátogattakel,akikethely-
ben készült marhalábszár pör-
költtel vendégeltek meg a szer-
vezõk. A sikeres Rendõrnap le-
bonyolításához, szervezéséhez
hozzájárult a Bagi Polgárõr
EgyesületésaBagiSportköris.

(aGödöllõi
Rendõrkapitányság

sajtóközleményealapján)

Rendõrnap Bagon

Buszrongálások, vadelütések
utcából (éstöbbkörnyékbeli te-
lepülésrõl) sorra lába kélt a víz-
elvezetõ rácsoknak. (Lapzár-
tánk elõtt a zsákmányt Turán,
egy hírhedt fémkereskedõ ud-
varántaláltákmeg.)

Hatvan és Aszód között egy
kerékpárost azzal állítottak
meg, hogy nézze meg az ott álló
autó egyik utasának sérülését.
A rendhagyó vizit a bicajos
pénztárcájának eltûnésével zá-
rult. A Csengey iskolából egy
50 ezer Ft értékû mobiltelefon
tûnt el, egy Horváth István úti
családi házból pedig egy mobil-
telefont és 30 ezer Ft-ot zsák-
mányolt

.

Városunk fõútján az elsõbb-
ség meg nem adása miatt tör-
tént egy anyagi káros baleset,
Gödöllõ és Aszód között pedig
ismét egyre több a vadelütés.
Kérjük, vezessenek figyelme-
sebben!

ajtón át bejutó elkö-
vetõ

az éjszakára is nyitva
hagyott

n
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Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy

– amint azt Önök is tapasztalhatják – a halad.terveknek megfelelõen

Az átalakítással járó kellemetlenségek miatt kérjük szíves megértésüket!

a Kondoros téri maxi COOP áruházunk bõvítése

A nyitás 2007. július elején lesz.várhatóan

vvvvv

Folyamatos nyereményakciókkal várjuk május hónapban is a Kedves Vásárlókat!

Május 31-ig folytatódik nyereményjátéka

3000,-Ft feletti értékben vásárolnak

sorsoláson vesznek

a COOP üzletlánc saját , amelyben azok

a vásárlók, akik és a vásárlást igazoló blokkot

névvel-címmel ellátva bedobják a bolti szerencseládákba, részt.

A játékban résztvevõ vásárlók között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

C

C

6 db 1.000.000,-Ft értékû bankkártya

30 db 100.000,-Ft értékû bankkártya

A további nyereményjátékokról olvashatnak a COOP szóróújságban!

ÚJ AKCIÓ május 16-tól 26-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

Finomliszt BL-55 1kg Domestos pine fresh750ml

Kristálycukor Horvát 1 kg Lenor summer öblítõ 3 x 1 l

Vénusz konyhatündér 3 l Tomi Kristály gél 1,5 l

Kékkúti Theodora ásványvíz 1,5 l Hajdúsági trappista sajt kerek

Kõbányai sör üveges 0,5 l Szlovák Eidami sajt

Eduscho Wiener extra kávé, õrölt, 250g COOP tejföl 12% 450 g

79,-Ft 359,-Ft

215,-Ft 999,-Ft

815,-Ft 799,-Ft

95,-Ft 999,-Ft/kg

99,-Ft+ü. 899,-Ft/kg

299,-Ft 159,-Ft

A COOP Club törzsvásárlójaként a Galga COOP Zrt. területén

használhatja a pontgyûjtõ kártyáját.

Pontjait gyûjtheti és beválthatja valamennyi COOP Club emblémával

ellátott élelmiszer- és iparcikk üzletben.

már 2000 tag

COOP-hírek
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(folytatásaz1.oldalról)

A Váci Múzeum Egyesület
sem örül a területi múzeumok
–

történt – visszaminõ-
sítésének; az elnökség hangot
is adott aggályainak az inter-
neten is olvasható nyílt levelé-
ben. Ugyanígy tesz április 16-
án kelt levelében az aszódi

kuratóriuma is, amely a kultu-
rális szakállamtitkárnak cím-
zett levelében felhívja a figyel-
met a helyi közösségekben

területi
múzeumok visszaminõsítésé-
nek veszélyeire. Lapzártánk
után megérkezett

, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Köz-
gyûjteményi Fõosztálya veze-
tõjének válaszlevele, amelyben
leszögezi: Pest Megye

a szakma és az érintett önkor-
mányzatok véleményének mel-
lõzésével

Osváth Gedeon Emlékére Lét-
rehozott Múzeumi Alapítvány

kulcsszerepet játszó

dr. Vígh
Annamária

elismerik

Önkormányzatának a múzeu-
mi hálózatának gazdaságosabb
mûködtetésére vonatkozó

de a döntés miatt

A fõosztályvezetõ
arról biztosította a kuratóriu-
mot, hogy a minisztérium csak
a megfelelõen megalapozott és

megol-
dásokat tartalmazó mûködési
engedélyekkiadásához foghoz-
zájárulni.

Áprilisi számunk megjelené-
se óta kétszer kértünk e-mail-
ben sajtóközleményt a megyei
önkormányzat sajtóosztályától
(a múzeum mellett

). Sajtóközle-
mény helyett az Aszódi Tükör
májusi számának megjelenése
elõtti napra – lehetõséget kap-
tam egy interjú készítésére

PestMegyeÖn-
kormányzatánakelnökével.

tö-
rekvéseit,
„súlyos szakmai aggályaik me-
rültek fel.”

szakmailagelfogadható

az aszódi
uszoda ügyérõl is

SzûcsLajossal,

H.Sz.

Múzeumok központi

igazgatás alatt

Az elsõ nagy versenyem!
ják dalaimat. Nagyon szeretek
énekelni. Sok népdalt ismerek.
Ezért úgy gondoltuk, hogy be-
nevezek a versenyre. Tanító
néni azt mondta, hogy érezzem
jól magam. Ez a nap a szórako-
zás és az élményszerzés napja
legyen. Így is lett, de azért egy
kicsit mégis izgultam. Ennek
ellenére második helyezést
értemel.

Nagyon boldog vagyok, hogy
sikerült örömet szerezni a csa-
ládomnakésaziskolámnak.

2.boszt.
*

Gratulálunk és további sike-
reketkívánunk!

TóthKristófRészt vettem egy országosan
meghirdetett népdaléneklõ
versenyen.

Tanítóm, éstár-
saim mindig örömmel hallgat-

Rózsikanéni

SzéchenyiIstvánCivilEgyesület

A Széchenyi István Civil Egyesület május 25-én 19 órakor
tartja a Mûvelõdés Háza kistermében.

VetítettképesbeszámolóazókoriGörögországról.
Aszervezõkmindenérdeklõdõtszeretettelvárnak.

Téma:
következõ találkozóját

potban lévõ kockaház 1420 nm
telken eladó. Iár: 10,8 m Ft Tel.:
06-30-228-1060

Gödöllõtõl 10 km-re, Domony-
ban eladó egy 1700 nm-es tel-
ken lévõ kis ház nyári konyhá-
val8,9mFt-ért.
Tel.:06-70-524-55-90

Eladó 2000 db vörös színû
Bramac cserép 120 Ft/db áron.
Tel.:06-20-2257737.

Megköszönöm mindazoknak,
akikfelejthetetlenférjemet,

tisztelték és szerették, teme-
tésére eljöttek, sírjára elhoz-
ták a megemlékezés virágait
ésosztoztakgyászomban.

Köszönetnyilvánítás

OndrikPált

Gyászolóözvegye

Iklad központjában egy 2004-
ben igényesen felújított 123 nm-
es2,5szobáscsaládiház32nm-
es garázzsal ELADÓ! Irányár:
23mFtTel.:06-20-315-75-69

Pénzintézet érettségizett mun-
katársat keres (átképzéssel).
20/362-3658

Sürgõsen eladó Kartalon egy
két generációnak is alkalmas,
130 nm-es családi ház, két ga-
rázzsal, nagy veteményes kert-
tel 19,9 m Ft-os irányáron. Tel.:
06-70-374-0213

Aszód Falujárók lakótelepén
eladó egy 2. emeleti, 57 nm-es,
2+félszobás, felújítandó, azon-
nal költözhetõ napfényes tégla-
építésû lakás. Iár: 7,9 m Ft Tel.:
06-20/9720-340

Tura központjához közel, 100
nm-es, 2 szobás, tágas, jó álla-

EKSZPANZIÓ XIX. "P Ü N K Ö S D"
Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Találkozó

2OO7. május  26 – 27 – 28 - án
AZ EIPEL / IPEL' / IPUL / IPOLY EURORÉGIÓBAN

Németh Péter Mikola > Németh Zoltán Pál kiállítás-performansza

Aszódon > Magyarnándorban > Terényben > Szandán

Érkezés Aszódra, a vasútállomásra 10.25-kor >>> Akciók
az állomáson, a Múzeumhoz vezetõ úton

VIRÁGZÁS - ÉNEK...

NIKOLAY IVANOV

Fazekas László
NÉMETH ZSÓFIA NÓRA

(Aszódi diákok ökumenikus akciói az egykori
"Jézus legszentebb szíve" templom helyén)

KALAHÁRI

Binder Károly zongora koncertje

Megnyitó 16. 30-kor az aszódi Petõfi Múzeumban

35 költõ versei és írásai - közremûködik a

ASZTALOS TAMÁS
> MEDVÁCZ LAJOS

muzeológus, alpolgármester köszöntõje
az Ipoly Eu. elnöke, Balassagyarmat

polgármesterének megnyitó gondolatai >>>

: c. performansza

PÜNKÖSDI REGGELI A SZABADBAN
Joan van Rooijen &  Horváth Ödön

(Br) ének, tambura

Közremûködik: ütõhangszereken
> versmondás

Akik megterítenek:
9.35 órakor utazás vonattal Magyarnándorba

Dénes Imre

MYSTERIUM CARNALE <> PÜNKÖSD-VIGÍLIA

ÁTVÁLTOZÁS

Dúl Antal elmélkedése VaLLáSróL és HaGyoMáNyról
„ki mindeneket összetart, annál van a Szó értelme”

OPÁL SZÍNHÁZ PERFORMANCE
23 órakor Aszódon a Podmaniczky

Mûvészeti Iskola kamaratermében

„A PÜNKÖSDI RÓZSA…”

EKSZPANZIÓS FILMEK VETÍTÉSE A MÚZEUM FALÁRA
27-én, Pünkösdvasárnap 8 órától
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Feladat:
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Használt ésújépítésû lakóingat-
lanokközvetítése,értékesítése
Megbízások felvétele, ingatlanok
megtekintéseésbemutatása
Kapcsolattartása meglévõ
ügyfelekkel

Minimumközépfokúvégzettség
Értékesítési tapasztalat
Kiváló kommunikációs
képesség -szóban és telefonon
egyaránt
Felhasználói szintû számító-
gépes ismeretek

Elhivatottságaz ingatlan-
szférához

Teljeskörû irodai háttér
Kiemelkedõkereseti lehetõség
Tréningek (gyakorlati képzés
ésszakmaisegítség)
Folyamatos fejlõdéséskarrier-
lehetõség
Jóhangulatú,gyõzelemre,
sikerreéhescsapat
Rugalmasmunkaidõ

értékesítés, kereskedelem

Fényképesönéletrajzokatvárunk
azalábbie-mail-címre:

Elvárások:

Amitkínálunk:

Pozíció területe(i):

Jelentkezésmódja:

reich.janos@dh.hu

Sajátautó ésBkat. jogosítvány

Vállalkozói szemlélet

ABest Ingatlan Centrum Kft.

a Duna House Franchise Kft. (Magyarország legnagyobb

ingatlanközvetítõ franchise-hálózata) fiókirodájaként mûködõ

ingatlanközvetítõ iroda. A Duna House Hálózat jelenleg 77

irodával és több mint 600 értékesítõvel áll az ügyfelek rendel-

kezésére. Szolgáltatásai közé tartozik a használt és új építésû

lakóingatlanok közvetítése, bérbeadása, teljeskörû, bank-

semlegesésdíjtalanhitelügyintézés.

Munkatársat keres

Ingatlanértékesítõ
munkakörbe

Aszódra!

Garczik Zoltán
vállalkozó

06-28/469-584
06-20-939-4674

garczik@freemail.hu

Tura, Szent István u. 11.

Vállalja:

családi házak,
épületek

kivitelezését,
átalakítását,

hidegburkolási
munkáit.

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a befizetett
vizitdíjvisszatérítéseirántikérelmetalakóhely,

ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzõjénél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a
tárgyévetkövetõ60naponbelül.

A visszatérítés kérelem alapján,
és istörténhet.

mindenhónapelsõszerdája8-tól16óráig.

A vizitdíj-visszatérítéssel kapcsolatos információk az

aljegyzõi irodábankérhetõk. 28/500-675

aljegyzõ

nem
emeltösszegû

pénztárból történõ kifize-
téssel kiutalással

SzabadinéBartókKatalin

Apénztárbóltörténõkifizetésidõpontja:

Tel.:

–
–

HIVATÁSOS JOGOSÍTVÁNYOK ORVOSI
ÉRVÉNYESÍTÉSE A GALGAMENTÉN

DR. JÓLESZ JÓZSEF
foglalkozás- egészségügyi szakorvosnál

ASZÓD, ARANY J. U. 3.

H., SZ. d.u., K., CS. d.e. 28/400-429
Idõpont-egyeztetés:

Ugyanígy lehet idõpontot kérni
a kedd esti privát-rendelésre is.

HIRDETÉSFELVÉTEL
a VárosiKönyvtárban

Tel.: 28/400-606

nyitvatartási idõben:

hétfõ,kedd,csütörtök,péntek:

szombat:

10.00-12.00és13.00-18.00

13.00-18.00

9
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Kissé kevesen voltunk, de a finom ételek elfogyasztásához elegen
A jó csapat neve: aszódi

2007. MÁJUS

Még a fõzés kezdetén végig-
jártam a csoportokat, hogy ki-
faggassam õket azokról a tit-
kokról, amelyek segítségével
gyõzni szeretnének a megmé-
rettetésen.

A Szabadság tér távolabbi
sarkában már vígan rotyogott
az Aszódi Szabadidõsport
Egyesület kondérjában a

fantázianevû étel.
és sza-

kácsok csak nagy titokban
árulták el, hogy az ízek fokozá-
sára vörösborba áztatott gom-
bát tettek. Természetesen,
hogy a nézelõdõ társaság ne
fázzon, is öntö-
getteknekik .

a Dudások és Ba-
ráti köre Cakk-pakk csoportjá-
nak vezetõje csak

árulta el titkukat: a bugaci
illetõségû kacki-
ás bajuszának három szála lát-
ta kárát a fortyogó disznópör-
költben, melyet még megspé-
keltek krumplival, tésztával és
fõttfüstöltcsülökkel.

A legnagyobb létszámú cso-
port, Aszód Város Önkor-
mányzata, a Polgárõrség és a
Rendõrõrs képviseletében

parancsno-
koltakondérmellett.

–Mi már edzésben vagyunk,
mert elõételként vörösboros
marhapörkölt velõvel hangol-
tukrámagunkataversenyre!–
jelentette katonásan. – A to-
vábbi menü is igen egyszerû
lesz: pulykahús pácolt tarjával,

mar-
hapörkölt Hargita gyümölcsé-
vel Drippey
Lambert Somló Károly

Napoleon-levest

Dian Tibor,

ímmel-ám-
mal

Varga Mihály

Szenoráczki Ferenc

bõven

benne csirkemell Buzás módra
pácolva.

Az Aszód Városi Nyugdíjas
Egyesület nyugdíjasai kollektív
izgalommal állták körül üstjü-
ket. gyakorlott
mozdulatokkal kavargatta éte-
lüket, de kóstolói minõségében

rendre megál-
lította, mert a legjobb ízû to-
kánnyalakartakgyõzni.

több fõzõver-
seny gyõztese árgus szemmel
vigyázott minden mozdula-
tukra.

–Ételünket habarással ké-
szítjük el, melynek eredménye-
ként sûrû lesz a zaftja – magya-
rázta. – A már bevált recept
szerintállítottamösszeazalap-
ját: elõször a füstölt sonka zsír-
jához adott hagymát üvegesre
dinszteltem, majd nyers füstölt
sonkát tettem a húshoz. Utána
jött a habarás. Az így készülõ
ételneve

két baráti csa-
lád nevében babgulyást készí-
tettek.

–Mi nagyon egyszerû ételt

Palik Pálné

Masznyik János

Takács Lajos,

nyugdíjastokány.
BIMÉSZ-ék

fõzünk. – mondták. – Nincs
benne más, csak füstölt fõtt
tarja, marhalábszár és marha-
nyak. S hogy biztosan megfõ-
jön, minden negyedórában
megiszunk egy jó pohár vörös-
bort, csakúgy bíztatásképpen.
No,Isten-Isten...

A legkisebb, de számomra a
legkedvesebb csapat
apa két fiúval indult a verseny-
nek. és

AGÓCHY

Agócs Áron Kenessi

ve, hogy a sok csapat a végére
egy csapattá vált:
Megállapítása szinte össze-
csengett alpol-
gármesterszavaival:

- Azt szeretnénk, ha az em-
berek jóléreznékmagukategy-
mástársaságában. Ehheznem
pénz,csakjóakaratkell.

A tudósító mit tehet még
hozzá?Ígylegyen!

aszódivá.

Asztalos Tamás

-AKI-

Írásomat tulajdonképpen azokkal kezdem, akikkel a
fõzõverseny végén beszélgettem. Bata Loyal Orsolya és
Bártfainé Szabó Tímea férjeik és gyermekeik társaságá-
ban nézték végig a negyedik alkalommal megrendezett
Európarty fõzõversenyének díjkiosztását. Ennek végez-
tével kritikusan jegyezték meg: csak véletlenül olvasták
lapunkban a hirdetést, ami e közös együttlétre invitálta
városunk közösségét. A résztvevõk viszonylag csekély
száma ellenére a fergeteges hangulat és a verseny izgal-
mai bõven ontották a poénokat, melyek eggyé kovácsol-
ták avéltellenfeleket.

Hiányérzet
Az Európarty után többen

kifogásolták, hogy a mûsorból
hiányoztak a könnyed mûsor-
számok. Valóban jó lett volna,
ha a Podmaniczky Mûvészeti
Iskola néptáncosai és a Galga-
menti Dudazenekar, a Nyug-
díjasklub Hagyományõrzõ
Csoportja és a turai Zagyva
Banda igen tehetséges muzsi-
kusai mellett legalább egy,
népszerû popzenét játszó
együttes vagy szólóénekes fel-
lépéseisszínesítiamûsort.

Azonban a teljes képhez az
is hozzátartozik, hogy az új
mûvelõdésszervezõnek

állt ren-
delkezésére a rendezvény elõ-
készítésére (programszerve-
zés, szponzorok felkutatása
stb.). Aki valamennyire is já-
ratos a rendezvényszervezés-
ben, jól tudja: ilyen alkalmak-
ra

azelõadómûvészeket...

alig
több mint három hét

hónapokkal korábban lekö-
tik

-hiszi-
Az Europarty támogatói voltak: Aszód Város Önkormányzata, Aszód Polgárõr

Egyesület, Galga Coop Rt. aszódi boltja, Sztán István, Lukács Lala.
Köszönet a támogatásért, a segítségért.

Ádám

talán a mi csülkös köröm-
pörköltünkleszalegfinomabb!

Buzás
János
Hegyvári László

a versenynek
mindenkigyõzteselesz.

Gyursányszki
Csilla és Dániel Gábor

Varga Dánielné

fiatalos lendülettel
élesztgették rakoncátlankodó
tüzüket, amit a szeszélyes ápri-
lisi esõ kissé megáztatott. Sze-
mükben már láttam a bizako-
dást:

A csapatok látogatása köz-
ben ért a tisztesség:

polgármester úr és
GAMESZ-ve-

zetõ társaságában magam is
zsûritag lettem. Lelkületem-
hez közel álló szabályban álla-
podtunk meg:

Dolgunk végeztével újra fel-
kerestem a baráti társaságo-
kat. Jó hangulatban, az alka-
lomhoz illõ nedûvel mindenki-
nek hamar megjött a jókedve.
Nemcsak a felnõttekre, de a
kisebbekre is hamar átragadt
ez a hangulat.

önfeledt
játszás közben vidáman felel-
ték: élvezet itt lenni, mert na-
gyon jók az ételek és jól érzik
magukat. ezt
erõsítette meg, azzal kiegészít-



11
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Megújulhat a víztorony melletti játszótér
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Hányadrangúkérdés
gyermekeink
biztonsága?

Egy másfél éves kisfiú és egy
6hónapospocaklakóédesanyja
vagyok. Õszintén bevallom,
kisfiam születése elõtt engem
semfoglalkoztatottezakérdés,
azóta azonban egyre jobban.
Nem vagyok tõsgyökeres aszó-
di,kétéve lakunkalakótelepen
kis családommal. Ezalatt a két
év alatt megtapasztalhattam
egy ilyen kisváros nyújtotta le-
hetõségek minden elõnyét és
hátrányát. És sajnos azt ta-
pasztalom, hogy hátrányból jó-
val többel rendelkezik. Nem
térnék ki most az egész város-
nak gondot jelentõ hiányossá-
gokra, csak a lakótelep tart-
hatatlan helyzetére, azon belül
is a két legsarkalatosabb pont-
ra,amelyegyszülõtérint.

Az egyik a járdák teljes hiá-
nya az egész lakótelepen.
Kénytelenek vagyunk a sok
esetben száguldozó jármûvek
elõl elugrálni és biciklizõ gyer-
mekeinket szinte méterenként
félreállásra kérni, hogy elen-
gedjükajármûveket.

Tisztábanvagyokazzal,hogy
mekkora anyagi terhet róna a
városra egy járda megépítése,
ezért arról nem is álmodozom,
de a fekvõrendõrök és jelzõtáb-
lák legalább egy kis esélyt ad-
nának a biztonságosabb közle-
kedésre. Csupán egy rendelet
és a parkolás szabályozása , a
közlekedési szabály betartatá-
sa is nagyban javítana a hely-
zeten és az nem is kerülne túl
sokba.

A másik pedig, ami miatt va-
lójában tollat ragadtam:

Jó néhány, csak jóindulattal
játszótérnek nevezhetõ terület
van a lakótelepen, amelyek sej-
tésem szerint egyidõsek azzal,
azaz legalább 30 évesek. És
hogy ezen idõ alatt együtt fej-
lõdtek, modernizálódtak-e a
várossal? Hát nem! Semmi

játszó-
tereinkállapota.

nemtörténtvelük, csakelhasz-
nálódtak, balesetveszélyessé
váltak. Hisz milyen célt szolgál
egy mókuskerék, melynek a
lécei hiányosak? Ha a kisgyer-
mek lába oda beleakad, egy pil-
lanat alatt eltöri. Vagy a több
méteres csúszdák – már ahol a
csúszda még megvan , amely
még az extrém sportok kedve-
lõinek is kihívást jelentene.
Vagy a hinták, amelyeken még
biztonsági lánc sincs, helyette
azonban vannak kiálló beton-
darabok közvetlenül a hinták
alatt, hogy ha a gyerek kiesik,
biztos hogy nagyobb baj történ-
jen. És már nem egyszer tör-
tént! Velünk is, melynek ered-
ménye felduzzadt, sebes száj
lett. Szerencsére ennyivel meg-
úsztuk!

Mindezen tapasztalatok és
élmények hatására, összefog-
tunk egy másik anyukával és
elhatároztuk, hogy amennyire
erõnkbõltelik, jobbésbiztonsá-

–

fejlett társadalomnak, vala-
mint egy felelõsségteljesen ve-
zetettvárosnak.”

*
Levélírónk észrevételeit a la-

kótelepi közlekedési helyzettel
kapcsolatban továbbítottuk az
illetékesek felé. Szerencsére a
játszótér ügyében már

Névéscím
aszerkesztõségben

nyílófél-

ajánlata alapján mintegy 900
ezer Ft-ért korszerû és bizton-
ságos eszközöket lehetne vásá-
rolni a régi víztorony melletti
játszótérre (ha egyszerre nem
lesz meg rá a pénz, akkor több
lépcsõben).Ugyancsakszükség
lenne ún. kiala-
kítására, ami erre a célra gyár-
tott gumilapokkal kb. 1,7 millió
Ft(utóbbiesetleg

is megoldható 7-800 ezer
Ftértékben).

Gyárfás Zsuzsa a felajánlás
mellett az Aszód Városért Ala-
pítványon keresztül pályázatot
nyújtott be Pest Megye Önkor-
mányzatához, ahonnan a fenti
célra legfeljebb 300 ezer Ft
nyerhetõ el. a
GAVIT vezetõje 900 ezer Ft ér-
tékû földmunka és betonozás
ingyenes elvégzését ajánlotta
fel. A gumi esésvédõ lapok be-
szerzéséhez a képviselõ asz-
szony a Rugalmas Megoldás
Alapítvány támogatását sze-
retné megnyerni (így a lapok
bruttó összköltségének feléhez
lehetne hozzájutni). Az önkor-
mányzat az elvi hozzájárulás
mellett állja a

költségeit.
A teljes kivitelezéshez hiány-

zó forrást Gyárfás Zsuzsa a
helyi vállalkozások és magán-
személyek felajánlásaiból ösz-
szegekbõl reméli. (Szerkesztõ-
ségünk 30 ezer Ft-tal támogat-
ja a játszótér-projektet.) Ennek
érdekében május 21-ig lehetõ-
ség van személyi jövedelem-
adójuk egy százalékának fel-
ajánlására az

javára (adószám:
19180461-1-13), illetve adomá-
nyaik átutalására a

jelige megjelölésével
azalapítványszámlaszámára:

11742166-20005849-00000000

Gyárfás Zsuzsa telefonon is
várja javaslataikat és felajánlá-
sukat (társadalmi munkát is) a
06-30-816-0464-es telefonszá-
mon. Segítségüket elõre is kö-
szönjük!

ütésálló talaj

homokburko-
lattal

Huszár Mihály,

kötelezõ bevizs-
gálás

Aszód Városért
Alapítvány

„Víztorony
játszótér”

HídiSzilveszter

gosabb környezetet harcoljunk
ki gyermekeinknek, Aszód vá-
ros jövõjének. Ehhez szeret-
nénk kérni a város vezetését, a
lakótelepen élõk és mindenki
segítségét.

Tartozunk gyermekeinknek
annyival, hogy biztonságos és
színvonalas játszótereket biz-
tosítsunk, még akkor is, ha ez a
várostól, tõlünk áldozatot kö-
vetel.

„A hasznos és esztétikus
játszóterek a legjobb jelképei a

ben lévõ kapukat döngetnek.
Gyárfás Zsuzsa

egyhavi képviselõi tisztelet-
díjánakfelajánlása

önkormányza-
ti képviselõvel januárban be-
széltünkelõszöralevélhezmel-
lékeltképekenis látható játszó-
tér átalakításáról, amit május
elejéig több elõterjesztése, illet-
ve

követett.
Legutóbb, a május 10-i ülé-

sen arról számolt be, hogy az
Uniósszabványoknakminden-
ben megfelelõ játszótéri eleme-
ket forgalmazó Acer Kft. ár-
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Ülésezetta Gödöllõ és KörnyékeRegionálisTurisztikaiEgyesület
Hiányzó törvény, meglévõ összefogás

Április 26-án a domonyvöl-
gyi Lázár Lovasparkban tar-
totta éves közgyûlését a Gö-
döllõ és Környéke Regionális
Turisztikai Egyesület. A Gal-
gamenti Mûvészek Egyesülete
és a Péceli Városi Zeneiskola
mûsora után Bátovszki
György, a GKRTE elnöke,
majd Tantó Csaba, Domony
polgármestere köszöntötte a
résztvevõket, akik ezután
szakmai elõadásokat hallgat-
hattakmeg.

Imre Zsolt

Pest Megyei Termálgyûrû
.Kardos Endre,

dr.
Csizmadia László,

sci-fi-nek tûnõ marketing

minél több vendég
jöjjön a régióba,

erre egy kicsit születni is kell...
Károvits Tamás

az
APEH is elismerte,

a szerk.

mókus-
kerékben

a magyar piac és a ha-
zai termékek védelme

kabinetfõnök Pest
Megye Önkormányzatának tu-
risztikai marketing tevékenysé-
gét ismertette. Mintmegtudtuk,
a megye vezetése támogatja a

kiala-
kítását aMagyar
Turizmus Zrt. igazgatója és

a Falusi Tu-
rizmus Országos Szövetsége el-
nöke az említett szervezetek te-
vékenységérõl szólt. Elõadásuk
két legfõbb tanulsága az volt: az
olykor
kézzelfogható lényege és ered-
ménye, hogy

a vendéglátás
pedig nem csak pénz kérdése:

, a Magyaror-
szági Vendéglátók Ipartestüle-
tének vezetõségi tagja borúlátó
hangvételû elõadást tartott a
hazai vendéglátás helyzetérõl.
Bár közleményében még

hogy jogsze-
rû adó- és járulékfizetés mellett
pl. egy éttermet sem lehet nye-
reségesen üzemeltetni (talán
ma ezért nem elérhetõ Turán
ilyen szolgáltatás ), a
vállalkozókra nehezedõ adóter-
hek tovább növekedtek. Egy
nemrégiben készített felmérés
szerint a szakma szereplõi ke-
serûen nyilatkoztak helyzetük-
rõl, a rendszerváltás óta

érzik magukat. Az
elõadó

érdeké-
ben is szót emelt. (A rossz köz-
érzetet az is okozza, hogy 17 év
alatt nem született átfogó, a
helyzetet egyértelmûen ésmeg-
nyugtatóan szabályozó turiszti-

–

kai törvény – mutatott rá
a GKRTE felügyelõ Bizott-

ságának elnöke.) Ezután
a Hotelinfo Kft. ügyveze-

tõje vidámabb témáról, a Ma-
gyar Turizmus Kártya birtoko-
sai által igénybe vehetõ kedvez-
ményekrõl szólt.

és a
értékû Heri-

tour Projekt helyzetét ismertet-
te; negyven EU-pályázat közül
ez az amelyet két
olasz, három görög és egy szlo-
vák partner mellett

Ezután a GKRTE pénzügyi
beszámolójára, majd alapszabá-
lyának módosítására került sor.
A turisztikai szervezet vezetõ-
ségében dányi
illetve ikladi
polgármester beválasztásával
erõsítették az önkormányzatok

Perna
Pál,

Gál
Gábor,

Dr. Marián
Miklós dr. Grósz Péter
negyedmillió euró

egyetlen,

magyar
többségû vezetõség irányít.

Gódor András
Madarász István

szerepvállalását. Együttmûkö-
dési megállapodás készül a Gö-
döllõi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Kistérségi Tár-
sulásával, amely

a kistérség
turisztikai marketing tevékeny-
ségének ellátását (s erre hivat-
kozva Gödöllõ épp a GKRTE
ülésével egy idõben

).

Az ülésen átadták a Gödöllõi
Régió Turizmusáért 2007 díja-
kat. A 2000 óta évente kiosztott
elismeréseket idén a domony-
völgyi Lázár Lovaspark mellett

, a GKRTE egye-
sület szakmai titkárhelyettese,

a GKRTE könyvelõje és
az RH+VIDEO Bt.

ügyvezetõje, lapunk felelõs
szerkesztõje vehette át.

felvette önként
vállalt feladatai közé

kilépett az
egyesületbõl

Juhász Mária

dr. Takácsné dr. Váradi Györgyi,
Hídi

Szilveszter,

Országgyûlési
képviselõihírek

TóthGábor

Hárs Gábor dr. Latorcai
János dr. Géczi József
Alajos

országgyûlésikép-
viselõ február 27-e és már-cius
2-a között az IPU Lengyel-
Magyar Baráti Tagozatának al-
elnökeként képviselõtársaival
( MSZP,

KDNP,
MSZP) a lengyel Szejm

vendégeként hivatalos látogatá-
son vett részt Krakkóban és
Varsóban.
A delegáció utazásának egyik

fontos célja a több évszázados
lengyel-magyar barátság politi-
kai deklarációján túl az volt,
hogy a két nép
ugyanazon a napon emlékez-
zen meg az egymás közti jó vi-
szonyról, a történelmünkben
lévõ összefonódásról. Ez a nap
– a Lengyel-Magyar Barátság
Napja (amennyiben a két par-
lament is jóváhagyja) – ezután
március 23-án lesz.
Tóth Gábor képviselõ úrnak

szándékában áll az önkor-
mányzatokon keresztül lengyel
testvérkapcsolatokat is létrehoz-
ni, elsõdlegesen az iskolákra
építve, mivel a két nép jövõbeli
letéteményesei a gyerekek.
Szeretné, ha Krakkó térségé-
ben akár több településsel is fel
tudnák venni a kapcsolatot a
Galgamente települései, külö-
nös tekintettel arra, hogy Wie-
liczkában található egy sóbá-
nya, ahol a múzeumon kívül

egy
egészségügyi intézmény is mû-
ködik. Itt lehetõség nyílna kis-
térségünk krónikus légzõszervi
problémákkal küzdõ gyerme-
keinek és felnõtteinek gyógyí-
tására.

minden évben

(a Világörökség részeként)

B. E.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ közmunka-
programot hirdetett meg 2007
tavaszán. A pályázatra a régi-
ós átlaghoz képest hátrányos
helyzetû kistérségek és a ked-
vezõtlenebb helyzetben lévõ
önkormányzati társulások
kaptakmeghívást.

Hét kistérség (

nyújthatott be pályá-
zatot, ám az utóbbi nem élt a
lehetõséggel, így or-
szággyûlési képviselõ közbenjá-
rására az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú
Társulása is bekerülhetett a pá-
lyázók közé.
A program célja a hátrányos

helyzetû, a regionális munka-
ügyi központnál regisztrált, tar-
tósan munkanélküli állást kere-
sõk számára átmeneti munka-
lehetõség megteremtése. En-
nek köszönhetõen 52 fõ ideig-

Szobi, Buda-
örsi, Ráckevei, Tápiómenti, Dél-
Pest Megyei, Ország Közepe,
Gödöllõi)

Tóth Gábor

lenes foglalkoztatására nyílt le-
hetõség, elõsegítve a halmozot-
tan hátrányos szociális helyzet-
ben lévõk és a roma lakosság
életkörülményeinek és társa-
dalmi helyzetének javulását.
A program megvalósításának

idõtartama 7 hónap (május 2-
november 30.), a rendelkezésre
álló összeg 40 MFt. A létszám
megoszlása települések szerint:

9 fõ, 8 fõ, 4
fõ, 4 fõ,
4 fõ, 8 fõ, 8 fõ,

3 fõ, 4 fõ.
A pályázat keretében számos

tevékenység (pl. csapadékvíz és
belvízelvezetõ csatornahálózat
kialakítása és karbantartása, út-
fenntartás, illegális szemétlera-
kók felszámolása, parkosítás és
parkfenntartás, személyes gon-
doskodás keretébe tartozó alap-
ellátási formák biztosítása, a
temetkezési és kegyeleti helyek
és környezetük rendbetétele)
szerepel. Tervezhetõk az állami
tulajdont érintõ, az idegenforga-
lom fejlesztését vagy a tulajdon
megóvását szolgáló munkák.

Aszód Bag Domony
Galgahévíz Hévízgyörk

Kartal Tura
Verseg Iklad

Közmunkaprogram

indult a Galgamentén

Kiemelt cél lehet a parlagfû-
mentesítés is.
A program 12 fõ átképzésére

is lehetõséget ad. A 40 MFt-ból
az önkormányzatok – igény
szerint – a pályázatban megha-
tározott tevékenységek elvégzé-
séhez szükséges munkaeszkö-
zöket kapnak, melyek a prog-
ram befejeztével várhatóan az
önkormányzatok tulajdonába
kerülnek.

Bereczki Erzsébet

regionálisregionális
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Meghívó
Az Aszódi Petõfi Sándor

Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskola és Kollégium
Baráti Egyesülete, Igazgató-
sága és Tantestülete tisztelet-
tel meghívja volt diákjait és
tanáraitaz

amelyet május 19-én 10 órai
kezdettel tartunk az iskolá-
ban.

Részletestájékoztatásta

honlapon,
a

oldalán
találnak.

Öregdiák–Tanár
Találkozóra,

www.petofi-aszod.hu

Baráti

Egyesület

14

Szakmai technikusminõsítõ verseny házigazdája volt a Petõfi Gimnázium

Kiemelkedõnek ítélték meg a rendezést

2007. MÁJUS

A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 187 végzõs
diákja – öt gimnáziumi és két technikusi osztály – május 4-én, míg az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumának négy osztályában 110, érettségire készülõ diák pedig
május 5-én mondott búcsút az -nek. Lapunk megjelenésekor az írásbeli
akadályokatsikeresenvevõközépiskolásokmárajúniusiszóbelivizsgákrakészülnek.

alma mater

HídiSzilveszterésKonczIstvánfelvételei

Vidám búcsú, nehéz erõpróba
Idén közel háromszáz diák érettségizik Aszódon

Mint arról korábban be-
számoltunk, a Petõfi Sán-
dor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollé-
gium kapta a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttkép-
zési Intézettõl a gépipari
szakmacsoportban tanuló
technikusjelöltek számára
kiírt Országos Szakmai Ta-
nulmányiVersenyideidön-
tõjénekrendezésijogát.

Az április 15-16-17-i rendez-
vénysorozat elõkészületei 2006
októberében, az iskolai selejte-
zõkkel kezdõdtek közel kétezer
diák részvételével. A szigorú
versenyszabályok alapján 738
tanuló jutott tovább a közép-
döntõbe, ahol egy komplex fela-
datsor megoldása és értékelése
után alakult ki az aszódi 23 fõs
döntõmezõnye.

Az OSZTV-n

szakma
képviseltette magát. Az ország
majd´minden régiójából (Gyõr,
Pécs, Szombathely, Veszprém,
Székesfehérvár, Budapest,

a gépipari szá-
mítástechnikai technikus, a gé-
pésztechnikusi és a gépgyártás-
technológus technikus

Eger, Debrecen, Salgótarján és
Hajdúnánás)érkeztekverseny-
zõk a döntõre. A házigazda
aszódi középiskola (amely a
rendezési jog megszerzése hal-
latán e tárgyakban nem indí-
tott versenyzõket ) a
versenyzõ tanulók és kísérõ
tanáruk ittlétük idejére teljes
programot kaptak: megismer-
kedhettek a Galgamente tele-
püléseivel, szakmai bemutatón
vehettek részt és kipróbálhat-
tákuszodánkat.

A versenyzõknek egyszerû,
demindazelméletimindagya-
korlati tudásukat kipróbáló fe-
ladatsorokat állítottak össze. A
döntõ egy háromszor 90 perces
gyakorlati csomagból (mérés,
AutoCAD, kézi forgácsolás) és
egy 10 perces szóbeli feleletbõl
állt. Minden versenyzõ ugyan-

– a szerk.

azon tételeket, feladatsorokat
kapta.

Az eredményhirdetésen
, a versenybizott-

ság elnöke ismertette az ered-
ményeket: a gyõri Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Kö-
zépiskola és Kollégium, a de-
breceni Mechwart András
Gépipari és Informatikai Szak-
középiskola és a hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor Gimná-
zium és Szakközépiskola, Kol-
légium tanulói értek el kima-
gasló eredményeket. Az elsõ
három helyezett jeles minõsíté-
si technikusi bizonyítványt ka-
pott,deatöbbiekigyekezetétés
szorgalmát is elismerte a vizs-
gabizottság: õk

a jú-
niusi technikusminõsítõ vizs-
gáikon.

dr.
Márton Tibor

egy-egy vizsga-
részbõl felmentést kaptak

A verseny résztvevõinek kü-
löndíjat ajánlott fel Pest Megye
Önkormányzata, melyet

kabinetfõnök adott át.
kartali polgár-

mester, kistérségi társulási el-
nök Kartal Nagyközség Önkor-
mányzatának és az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatai Több-
célú Társulásának különdíjait
adta át, Aszód Város Önkor-
mányzata pedig minden ver-
senyzõnek a Galgamente tör-
ténetét bemutató albumot
ajándékozott.

A verseny a tudásukat össze-
mérõ diákok mellett a házigaz-
dáknak is erõpróbát jelentett.
A zsûri elnöke rávilágított a
diákok szaktudásának néhány
hiányosságára, de zárszavából
az is kiderült: a vendéglátók
szervezésbõl jelesrevizsgáztak.

Imre
Zsolt
Kovács László

K ö v e t k e z õ
lapzárta: június 5.

megjelenés: június 13.



Guinness-rekordkísérlet a tömeges véradás kategóriában

Aszódon siker, Bulgáriában kudarc
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Lapzártánk után a Cali-
Vita Nemzetközi Véradó-
napon tizenkét közép-ke-
let-európai ország, köztük
hazánk is versenybe szállt
a tömeges véradás 2004-
ben, Indiában felállított
Guinness-rekordjának
megdöntésére. A cél több
mint tizennyolcezer re-
gisztrált résztvevõ véradá-
savolt.

Május 11-én Aszódon, a

Csengey úti iskolában a Ma-

gyar Vöröskereszt Gödöllõi és

Aszódi Szervezete, valamint az

Országos Vérellátó Szolgálat

közremûködésével négy óra

alatt hetvenöten jelentkeztek

Csókás Rita,

Aszerzõfelvétele

a Vöröskereszt

körzeti vezetõje ennek ellenére

elégedettvoltazeredménnyel:

Sajnos a rekorddöntés nem

sikerült. Magyarország jól tel-

jesített, ám néhány más or-

szágban igen csekély részvétel

mellett zajlott az akció: Bulgá-

riában pl. mindössze mintegy

háromszázötven (!) véradót re-

gisztráltak.

–Legutóbb összesen tizenha-

tan jöttek el a véradásra, most

a rendelkezésre álló négy óra

alatt Az is örö-

münkre szolgál, hogy

távoztak a

helyszínrõl.

ötször annyian.

huszon-

ketten új véradóként

H.Sz.

véradásra. (Az interneten lelt

információk alapján városunk

akb.húszhazaihelyszínegyike

volt – ) Sajnos huszon-a szerk.

egyen – elsõsorban a frontos

idõjárásnak „köszönhetõ” ala-

csony vérnyomás miatt – nem

adhattak vért. Gáspárné

Április 12-én több mint
kétszáz aszódi és környék-
beli fogyatékos illetve hát-
rányos helyzetû gyermek
játszott, mulatott, sportolt
önfeledten a Fiúnevelõ In-
tézetben tartott Nyúlcipõ
Sportnapon.

LippaiAnett
ésHídiSzilveszter

A Bice-Bóca 2001 Aszód

Egyesület szervezésében, a

Provident Pénzügyi Zrt., a Ma-

gyar Vöröskereszt és a házi-

gazda intézmény támogatásá-

val létrejött rendezvény sztár-

vendége volt

színmûvész (akit a lelkes rajon-

gók menyasszonyával együtt

autójuk utaste-

rébõl), a néven közis-

mert (aki egy kis

beszélgetésutánegyütt rúgtaa

labdát a gyerekekkel az intézet

futballpályáján) és a

(akik fergeteges

hangulatot varázsoltak a nagy-

terembe).

Fotó:

Németh Kristóf

szinte kitéptek

VV Leó

Nagy Zsolt

Talamba

ütõegyüttes

Nyúlcipõ Nap a Fiúnevelõ Intézetben
Felejthetetlen élmények részesei voltak a résztvevõ gyermekek

15
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Gondolatok egy szép kiállítású könyv, A régi Aszód képes levelezõ-

„Miénk itt a tér…” – avagy a helyi

2007. MÁJUS

Biztosan sokan emlékeznek
a Locomotiv GT régi slágerére:
„

Nos ez
jutott eszembe

címû köny-
vet lapozgatva meg az, hogy
mennyire fontosak a kötõdé-
sek, fõként a helyiek. A beveze-
tõ oldalakon a gyûjtõ

mellett
volt és jelenlegi
polgármester, valamint

múzeumigazgató, a
kötet szerkesztõje vall Aszód-
hoz fûzõdõ kapcsolatáról, ami
egyben a könyv megszületésé-
nekindítéka,történeteis.

Soós Endre messze került a
Galga-parti kisvárostól: Bala-
tonbogláron él. Az aszódi ké-
peslapokat azért kezdte gyûjte-
ni, hogy maradjon valami tár-
gyiasult emlékeztetõ mindar-
ról, aminek valaha aktív része-
se volt, ahol az élete egy szaka-
szának jelentõs eseményei zaj-
lottak.

Barátságokról és azok hely-
színeirõl olvashatunk a rövid
bevezetõkben. Csupa olyan
emberi dologról, aminek ese-
tünkben Aszód épített és ter-
mészeti környezete ad, adott
otthont!

A bevezetõk után egy rövid
várostörténeti összefoglalóban
ismerkedhetünk meg az egy-
kori járási székhellyel, késõbb
már csak nagyközséggel. A sze-
melvények egy korábban meg-
jelent mûbõl,

címû
könyvébõl valók. A képes leve-
lezõlap történetérõl és gyûjté-
sérõl is találunk tájékoztatót:

tanulmány-
kötetébõl ollózott a szerkesztõ.
Fontos kapaszkodókat talál az
olvasó arra vonatkozólag, ho-
gyan indult útjára a képes leve-
lezõlap, milyen levelezési szo-
kások figyelembevételével hoz-
ták forgalomba az elsõ darabo-
kat a 19. század utolsó harma-
dának elején. Azt is megtud-
hatjuk, hogy mi, magyarok eb-
ben is az élen jártunk: a Ma-

Miénk itt a tér, mert mi nõt-
tünk itt fel, s a ház is a miénk,
mert mi viseljük el...”

Soós
Endre Bagyin József

Búzás János
Aszta-

los Tamás

Asztalos István:
Kisváros a Galga mentén

Petercsák Tivadar

A régi Aszód ké-
pes levelezõlapokon

–

gyar Királyi Posta 1869-tõl kí-
nálta az új levelezési lehetõsé-
get. A rövid áttekintés után

nyílik elmerülni az
aszódi képeslapok világában.
Innentõl a könyv rendezõelve
kettõs: idõrendi és térszerke-
zetimegoszlású.Atémacsopor-
tokon belül az idõrendiség a
fontos, ennek megfelelõen so-
rakoznak a képeslapok, legyen
rajtuk kastély, fõtér, fõutca,
egyházi építmények, gimnázi-
um, javítóintézet, híd vagy vas-
útállomás.

Sok mindent mutatnak a ré-
gi képeslapok:

A 19-
20. század fordulója – a boldog
békeidõk utolsó évei – a terem-

al-
kalmunk

értékrendet, élet-
formát és a kor emberét.

földszintes polgárházak és lát-
szik a boltok sokasága:

áruháza, a
Hangya Szövetkezet boltjai és
aPetõfiNyomda.

A város templomai: az evan-
gélikusoké fent a dombon, a
római katolikusoké a Paraszt
utca térré szélesedõ sarkán egy
gémeskúttal, a Magyar Királyi
Javító Intézet temploma és a
zsinagóga – a vallási sokszínû-
ség és az egymás iránti toleran-
cia példái. A két utóbbit az em-
beriostobaságromboltale.

A gimnáziumok,
egykori iskolája és az új fõ-

gimnázium. Egy szabályos fej-
lõdési ív bontakozik ki a Javító
Intézetet mutató lapokról: fõ-

Lang-
felder és Hermann

Petõfi Sán-
dor

tõ igyekezet, a polgári lét nagy-
szerûségét hirdeti. Egy ember-
léptékû,otthonoskisvárosmin-
dennapjai köszönnek vissza. A
zenepavilon mellett, a Casino
szomszédságában a téren lovas
kocsik állnak, közöttük ludak
legelésznek... A tér közepén ke-
rekes kútnál olthatták szomju-
kat az arra járók. A kastély
kertjében a leánynevelõ növen-
dékei néznek kíváncsian a
fényképész lencséjébe. Jól lát-
szanak a zártsoros beépítésû

épület,mûhelysor, igazgatósági
épület, ipariskola, tiszti laká-
sok, pálmaház... Néhány ké-
peslap a Lloyd repülõgép-
gyárról.

A régi Baross tér az emeletes
vasútállomással. Az egykor
fontos csomópont: a Losonc és
Vác felõl befutó szárnyvonalak
itt kapcsolódtak a keleti fõvo-
nalhoz.

Aváltozóvilág isottvanaké-
peslapokon: az elsõ világhábo-
rús hõsi emlékmû a fõtéren és

Petõfi egész alakos szobra az új
fõgimnáziumkertjében...

A kötet végén igen hasznos
információkat találunk az egy-
kori jeles épületekrõl, terekrõl,
utcákról és a hajdan volt aszó-
diakról azokról a szorgalmas
emberekrõl, akiknek köszön-
hetõen ez a múltbéli örökség
ránk maradt, a képeslapok ki-
adóiról:

A szép kiállítású könyvben
láthatóképeslapokszámozását
egy régi aszódi postai bélyegzõ
felhasználásával oldották meg,
úgy, hogy a dátum helyére ke-
rültekaszámok.Alengõoldala-
kat számos régi pecsét, hirde-
tés,hírlapi fejléc, tagságikönyv,
céhlevél és báli meghívó szí-
nesíti.

Akönyvet lapozvaegyrejtõz-
ködõ régi ismerõsre bukka-
nunk: arra az Aszódra, amely
még õrzi múltja darabjait –
amelyet mi is ismerünk. A régi
házak egyikét-másikát sétát
téve a városban még láthatjuk,
devalójábanegyátalakuló tele-
pülésen élünk. Egy olyan kis-
városban, amelyik keresi új, 21.
századi arcát. A változások,
melyekelõttünk,mostaniaszó-
di polgárok elõtt zajlanak, ta-
lán kevésbé szembetûnõk. Ro-
hanó világunkban alig néhány
hónapalattépületektûnnekel,
helyettük újak feszítik szét az
addigiharmonikusegységet.

Asztalos Tamás az elõszóban
többek között ezt írja:

Valóban fogynak értékeink
és
képeslappámerevedett,hajdan
eleven világot. Külön ki kell
emelni, hogy a könyv szövegei
nemcsak magyarul, hanem
angolul és németül is olvasha-
tók, tehát a városba látogató

–

Huszerl Sándorról,
Weil Józsefrõl, Lõwy Andorról,
Wahl Adolfról, Töpfer Béláról,
Varga Józsefrõl és Szcepanov-
szkyZsigmondról.

„Szere-
tem Aszódot, Aszód történetét, s
tisztelem mindazokat, akik ha-
sonlóképpen gondolkoznak a
múltunkról, a múlandósá-
gunkról, a magyarság fogyó
értékeirõl.”

ezakönyvmentiamenthetõt:

Alkotókakönyvbemutatón( ):
Asz

balróljobbra
talosTamásszerkesztõ,SoósEndreképeslapgyûjtõ
ésVetõPéter,aveszprémiAgendaNaturakiadó

ügyvezetõje
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Árpád-év,
Trianon-évforduló

2007. MÁJUS

külföldi vendégek hozzánk
hasonlóan bepillanthatnak le-
tûnt aszódi világunkba és a
magyarázó szövegek segítségé-
vel ismerõsükké válhat a beve-
zetõben emlegetett tér... Fogad-
juk hát magunkba mindazt,
amit ez a pompás kiállítású és
nagyon hasznos könyv kínál.
Zárjuk magunkba a múló idõ

lenyomatát, hogy úgy legyünk
otthon Aszódon, ahogyan a
költõ Szûgyi Zoltán, délvidéki
atyámfia írja: „Ha magadba
zártad a tájat, a kertet, az ud-
vart, a házat, az utat, a folyót, a
fákat, magadban hordod ottho-
nod.Otthonvagy.”

KlamárZoltán

Így látta
SzendreyJúlia

Az új kiadvány bemutatójá-
nak nyitányaként az Evangéli-
kus Egyház Petõfi Gimnáziu-
mának aulájában

címmel
elõadómûvész monodrámáját
láthattákazérdeklõdõk.

Feleségek
felesége Patka Heléna

Április 12-én nagy sikerû,
szenvedélyes elõadást tartott
az MVSZ Aszódi szervezete
meghívására
Diavetítéssel illusztrált elõadá-
sonmutattabeaz1996-bantel-
jesített Magna Hungaria lovas
expedíciót, amelynek vezetõje
volt. Kivetítõn mutatta be a
Bodrogközben felépített „Ber-
zseny”honfoglaláskori falutés
annak mûködését. Nagyon sok
tárgyat nyerget, fegyvereket,
felszerelést hozott magával,
amelyekhez hasonlót használ-
tak honfoglaló õseink. Ezeket a
tárgyakat fõként a Bodrogköz-
ben elõkerült leletek alapján,
régészek, kutatók segítségével

magyar kézmû-
vesek.

Ebben az évben emlékezünk
meg Árpád fejedelem halálá-
nak 1100. évfordulójáról. Ezen

Petraskó Tamás.

–
–

készítették

alkalomból több
civil szervezet Árpád-évet

hirdetett, amit lovas zarándok-
lattal tesznek emlékezetessé,
ami június 3-án indul a Verec-
kei-hágóról és június 16-17-én
ér a budapesti Hõsök terére,
majd vissza a Bodrogközi Ber-
zseny faluba; ott nagyszabású,
az õsöket idézõ ünneppel ér
véget július 7-

on szeretnénk meghív-
ni városunk lakóit a június 4-
én a Szabadság té-
ren, a gyászos Trianoni (béke)-
szerzõdés 87. évfordulója alkal-
mából rendezendõ megemlé-
kezésre. A rendezvény prog-
ramjátkésõbbtesszükközzé.

hagyomány-
õrzõ

18 órakor

BodnárJózsef
AzMVSZAszódicsoportjánakvezetõje

én. Az érdeklõ-
dõk a olda-
lon részletes programot ta-
lálnak.

Ezút

www.bodremka.hu

Két órányi lebilincselõ elõadás, adomák az 1989-es Kapolcsi
Napokból Mûvészetek Völgyévé terebélyesedõ kulturális napok
szervezésének és megrendezésének körülményeirõl, széthúzás-
ról és összefogásról. És egy rendkívüli ember, aki többször bele-
fáradt a szervezésbe, de aztán valahonnan mindig új energiákat
kapott ahhoz, hogy alkotótársaival és a közremûködõ százakkal
összefogva évrõl évre lepje meg a nyár
derekán a Balaton-felvidékre látogatókat. Röviden így lehetne
összefoglalni zeneszerzõ, az Új Színház igazgatója
aszódi vendégeskedésének krónikáját. A sokoldalú mûvész

meghívására május 2-án tartott elõadást a volt
TisztiKlubban sajnosigenmérsékeltérdeklõdésmellett.

életre szóló élményekkel

Márta István

Szigetvári József
– n

Lebilincselõ elõadás, kevés érdeklõdõ
Anekdoták a Völgyrõl

kötõdések lélektana
lapokon megjelenése kapcsán

„Mi, magyarok, érezzük magunkban az élet szent parancsoló
szavát, amely múltunkhoz mindig hû és egyenes kiállást paran-
csol. Érezzük és tudjuk, hogy megvan bennünk mindama feltétel,
mellyel az örök magyar élet méltó hordozóivá leszünk az elkövet-
kezõ századokra is. Adja a Teremtõ, hogy minden magyar lelké-
ben eltiporhatatlanul és eladhatatlanul éljen az örök magyar erõ,
amely történelmi idõkben történelmet van hivatva alkotni a ma-
gunk helyes, megalkuvást nem ismerõ hitének igazolására és utó-
dainkboldogabbmagyarjövõjénekbiztosítására.”

Gróf Esterházy János

(EsterházyJános)

HõnignéZádorÉvaMária

a huszadik század legkiemelkedõbb
magyar politikusa volt. Felvidéki politikus, aki egész életében az
egymás mellett élõ magyarok és szlovákok békés és jószomszédi
viszonyáért küzdött. Mindenfajta jogtalanság ellen fölemelte a
szavát, legyen az felvidéki magyart ért sérelem vagy magyaror-
szági szlovák tisztviselõk elbocsátása. Õ volt az egyetlen, aki a
pozsonyi parlamentben a szlovákiai zsidók kitelepítése ellen sza-
vazott. Hazáját soha nem hagyta el. A második világháború után
a csehszlovák állam koholt vádak alapján halálra ítélte, majd ki-
adta a szovjeteknek, akik munkatáborba zárták. A pokoli körül-
mények miatt tüdõbajt kapott, így amikor „kegyelembõl” élet-
fogytiglani szabadságvesztésre módosított ítélettel hazaszállítot-
ták, már nagyon beteg volt. Soha nem nyerte vissza szabadságát,
1957 márciusában a legszörnyûbb csehszlovákiai börtönben,
Mírovbanhaltmeg.Hamvainakhollététmasemtudjabiztosana
család. A Rákóczi Szövetség élére állt a rehabilitálásáért folyta-
tottküzdelemnek.
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(Történeti ismertetõ mindenkinek – 1. rész)
A Podmaniczkyak nyomában

2007. MÁJUS

Akik kevésbé járatosak
hazánk, még inkább a
Galga vidéke és Aszód tör-
ténetében, bizony felkap-
ják a fejüket e családnév
hallatán, s közülük sokan
csupán vá-
rosvédõ televíziós mûsorá-
ra gondolnak, melyben
sokszor hangzik el

a
kiváló fõúrnak, Budapest
világvárossá építõjének a
neve, kinek szerény, de mû-
vészien megformált szobra
fõvárosunk egyik belvárosi
terétdíszíti.

Ráday Mihály

báró
PodmaniczkyFrigyesnek,

Pedig hát a történelem meg-
sárgult lapjainecsaládmúltjaa
középkorig vezethetõ vissza.
Már a XIV. században a Tren-
csény vármegyei törzsökös
nemesi családok közé, a vág-
besztercei vár dárdás õrségé-
hez tartoztak, nevüket a közeli

nevû falubirtokról
kapták.

A család felemelkedése
(uralkodott

1437-1439 között) országlása
idején indult meg, amikor is a
király
szolgálatai jutalmául Vág-
Beszterce várát és a hozzá tar-
tozó uradalmat adományozta.
Az õ fia aki elsõ felesége
( ) halála
után az ország egyik legtekin-
télyesebb fõurának a leányát,

vezette
az oltárhoz. A meggazdagodott
és tekintélyében a legelõkelõb-
bek közé tartozó Podmaniczky
László 1494-ben bekövetkezett
halálautánnégyélõgyermeket
hagyott maga után. Egyik fia,

1505-ben mint fõkama-
rás szerepelt a rákosi ország-
gyûlésen. Másik fia,
nyitrai püspök, aki szerencsé-
sen túlélte a mohácsi csatát, s
az ezt követõ királykoronázá-
sokban játszott meghatározó
szerepet: elõbb

fejére, majd tettét meg-
bánva
fejére helyezte a magyar koro-

Podmanin

Habsburg Albert

Podmaniczky Antalnak

László,
Gálszéchy Magdolna

Guthi Országh Ilonát

János

István

Szapolyai
János

Habsburg I. Ferdinánd

nát.Eztkövetõenfeladtaapapi
pályát és két házasságában
több gyermeke született. Egyes
kutatók szerint az õ ivadékai-
nak egyikébõl származott a
családaszódiága.

II. László fia volt aki
mintmagas tisztségetbetöltött
katona a mohácsi csatamezõn
vesztette életét. Több gyerme-
ke közül és ját-
szott jelentõs szerepet a XVI.

Mihály,

János Ráfáel

keztében 1542-ben a pozsonyi
országgyûlés – hûtlenség miatt
– számûzte õket. Helyzetük re-
ménytelenségét látva letettéka
hûségesküt I. Ferdinánd elõtt
és így megtarthatták birtokai-
kat. János nõtlen emberként
halt meg 1543-ban; vagyona fi-
vérére, Rafaelre szállt, aki Led-
nicze, Palota és Vág-Beszterce
(itt tartotta lakását) várainak
uraként, zabolátlan természe-
tét követve még saját édesany-

nyughatatlan kényúr 1558-
ban, utód nélkül halt meg. Sem
a felesége, sem más rokona
semmit sem tudtak maguknak
megkaparintani Ráfael hatal-
mas vagyonából, számos birto-
kából: azokat a vagyis a
kincstár szerezte meg. Mûvé-
szettörténeti érdekesség a vág-
besztercei római katolikus
templomban fennmaradt dí-
szes síremléke, mely az adott
korból egyedülállóan szlovák
nyelvûfelirattalrendelkezik.

Egy évszázad is lepergett a
történelem homokóráján, ami-
kor ismét felbukkan az okleve-
lekben a Podmaniczky család-
név. Az 1646. esztendõben Kor-
pona szabad királyi város or-
szággyûlésikövetevolt

Atovábbiakbana
város egyik tanácsnoka, sõt
1654-tõl fõbírája. Házasságot

kötött,
akit 1672-ben már özvegyként
említ egy okirat. Három fiú-
gyermekük érdemel említést:

1676-ban említik az
iratok; Korponán1659-
ben született és
valamint

vezette oltárhoz.

fiscus,

Podma-
niczkyGábor.

Roznauer Eufrozinával

Gábort
András

Rákóczy János
Géczy Zsuzsanna

Évát
leá-

nyát,

század közepén, az ország leg-
vérzivatarosabb évtizedeiben.
Mint Szapolyai János hívei
mindketten kihasználták a két
király közötti belháborút, az
anarchikus évtizedeket és ha-
talmaskodásaikkal, birtokszer-
zéseikkel számos törvénytelen-
séget követtek el, minek követ-

ját is kiûzte házából. Podma-
niczky Ráfael a kor tipikus ma-
gyar fõura volt, aki a zavaros
évtizedeket kihasználva nem
az ország sorsával, hanem va-
gyona gyarapításával törõdött,
és ezzel a fennálló rendet gyen-
gítve elõsegítette a török ma-
gyarországi térnyerését. A

Vág-Beszterce romjai napjainkban

Korpona Podmaniczky
Gábor a város országgyûlési követe,

késõbb tanácsnoka, majd fõbírája volt

Lent: a XVII. században.

Mihály
Thököly Imre

Wester Dorottyával
János, aki

(folytatjuk)

1669-ben az eperjesi
Collégiumban is-
kolatársa volt, házasságot

kötött, aki-
tõl egy fia született:
a család aszódi ágának a meg-
alapítója.

AsztalosIstván



Egész évben olcsó ár, nagy választék!
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Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
Poszterek nagy választékban
Színes beltéri falfestékek
Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Nyitvatartás:

hétfõ, szerda: 9.00-18.00

kedd, csütörtök: 14.15-18.00

péntek: 9.00-19.00

Bejelentkezés: 28/401-966, 06-20-575-5809

Aszód, Érdy J. u. 21.

J e l z á l o g -

06-20-362-3658

H I T E L E K
Közvetítõi jutalék nélkül!
+

+

+

lakásvásárlásra, felújításra, építésre
adósságrendezésre

szabad felhasználásra

Állami támogatással, adókedvezménnyel,
jövedelemigazolás nélkül is.

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód

Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,

06-20-386-6383

G

G

G

G

G

tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,

karbantartása

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Mp Eheim komplett akvárium
54 literes (60x30x30 cm)

(akv. tetõ + fénycsõ, belsõ szûrõ, th. vízmelegítõ, hõmérõ)
19.990,- helyett

(Csak a készlet erejéig!)

AKCIÓ!!!

17.990,-
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Aszód Fesztivál
augusztus elején

Augusztus 3-4-5-én a szokott
helyen, a volt laktanya melletti
területen rendezik meg az
Aszód Fesztivált – tudtuk meg
lapzártánk után

, a rendezvénysorozat fõ
szervezõjétõl. A Fesztivál

idõpontját azért
módosították, hogy elkerüljék
az ütközést az augusztus 20-a
idején Kartalon és Aszódon ter-
vezett rendezvényekel. A rész-
letes mûsortervet július köze-
pénteszikközzé.

Sztán István-

tól

ha-
gyományos

Helyreigazítás

Az áprilisi Aszódi Tükörben

címmel megjelent írásomban
nemBudaiImre,hanem

adta a vízmelegítõt. A
hibáértelnézéstkérek.

a klub elnöke

„Köszöni a nyugdíjasklub”

Budai

Imréné

TakácsLajosné
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Diákoktól tanultam ...„ ”

Egy kis nyelvelés

2007. MÁJUS

Nagy igazság van abban a
szólásban, hogy holtig tanul az
ember. Ezt teszi még az a tanár
is, aki már régóta gyakorolja
hivatását, hiszen újabb és
újabb dolgokat tud meg diák-
jaitól. Hol valóban helyes isme-
retet sajátít el, hol pedig olyan
új felfedezéseknek lesz részese,
amelyek nem állják meg a he-
lyüketsemmilyenpróbaesetén
sem. Viszont ez utóbbinak is
megvan az a haszna, hogy ta-
nulni lehet belõle. Ilyen új felfe-
dezések a dolgozatokból és
egyéb írásbeli munkákból ösz-
szegyûjtött„csemegék”is!

Még mielõtt a tisztelt olvasó
arra gondolna, hogy a tanár ne-
vetségessé kívánja tenni vala-
mely hibát elkövetõ tanítvá-
nyait, rögtön jelezni kívánom,
hogy csupán azt
szeretném, hogy feltáruljon a
hiba/hibák oka, s aki ezt az
írást olvassa, legközelebb fi-
gyeljen arra, hogy ne kövesse el
ugyanezt vagy valami ehhez
hasonlót.

A korábbi típushibáktól elté-
rõ hibák egy része egy újabb
típusú fogalmi azonosítási hi-
bából származik. Egyre több-
ször találkozunk azzal a jelen-
séggel, hogy a szót és a

szókapcsolatotegymás
helyett használják. Tulajdon-
képpen kölcsönösen, mindkét
jelentésben oda-vissza. Nyil-
vánvaló, hogy a nyelvhasználó-
nak hiányosak a szófaji ismere-
tei, s nem tudja, hogy a névmá-
sok között létezik olyan kate-
gória is,hogyhatározatlannév-
más, s ebbe a kategóriába tar-
tozik a szavunk is.
Olyankor használjuk, amikor
valamely megállapításunkkal
nem konkrét személyre uta-
lunk, hanem inkább arra a cse-
lekedetre, amelyet elvégeztek a
környezetünkben. Pl.:

Ebben az
esetben valószínûleg nincs tu-
domásunk a tettesrõl, csupán
cselekedetének a következmé-
nyét látjuk. Vagy ha azt mon-

errõl szó sincs:

valaki

van,aki

valaki

Valaki

betörte az ablakot.

dom óra közben, hogy valaki
törölje le a táblát, nem nevezek
meg senkit, hogy végezze el ezt
a tennivalót, hanem azt a kí-
vánságomat jelzem, hogy tiszta
táblát szeretnék látni a munka
folytatásához vagy a következõ
órát tartó számára tiszta táblát
szeretnék hagyni, s az ered-
mény szempontjából teljesen
mindegy,hogyki törli lea táblá-
ról a rajta található szöveget
vagy ábrát. A szószer-
kezet többek között ilyen mon-
datokban használatos: „

Sajnos azonban má-
ra sokakban a kettõ közötti
különbségösszekeveredett.

Nem ugyanilyen, de az ifjú-
ság körében terjedõ típushiba,
hogy a szó helyett töme-
gesen megjelent a (sic!)
használata.Aforrásalighanem
korunk modern technikájában
keresendõ: amióta divatba jött
az és a , a
fiatalok rendkívül aktívan kap-
csolódtak be mindkét kommu-
nikációs tevékenységbe. Vi-
szont mindkettõre jellemzõ,
hogy sokat rövidítenek, telje-
sen figyelmen kívül hagyják a
helyesírási szabályokat és nor-
mákat. Éppen ezért – ez nem
az én megállapításom, hanem
az övék – rendkívüli mérték-
benromlottahelyesírásis.

A helyesírási hibák jelentõs
részét még mindig az összetett
szavak írásával kapcsolatos
kérdések alkotják. Egyik tanu-
lóm
címû versével kapcsolatban az
alábbi megállapítást tette:

Nyilvánva-
lóan kellett volna ír-
nia, de mivel a egyben
rossz, tehát is, számára
nyilvánvaló volt, hogy a

szóebbenazesetbenhelyes.
(Csakmellesleg jegyzemmeg:a

szót a számítógép
memóriájában lévõ helyesírási
programnemismeri,mintaho-

van, aki

Van,

aki tudja, mirõl van szó, van,

aki nem.”

milyen

mien

sms-küldés chat-elés

Babits Mihály Húsvét elõtt

„A

költõ tiltakozott a háború okoz-

ta vérrontás ellen.”

vérontást

vérontás

rontás

vérron-

tás

vérrontás

gyan nem szerepel a szó sem

– hét kötet –, sem

és nem található a for-
galomban levõ helyesírási szó-
tárakbansem.)

Egy idõnként olvasható má-
sik, egyes vidékek talán pün-
kösdi ünnepköréhez tartozó
összetett szó a . Ne
lepõdjön meg a kedves olvasó,
mert semmit nem kell sütni,
fõleg azt nem, ami az összetett
szó vélelmezett elõtagjából kö-
vetkeznék! Csupán a kakasvia-
dalhoz – brutalitásában min-
denképpen – hasonló, hagyo-
mányos szórakoztatásról van
szó. Kétségtelen azonban, hogy
a dolog a kakasoknak minden-
képpen fájdalmas, nekünk pe-
dig elsõ olvasásra

durva.

A

magyar nyelv értelmezõ szótá-

rában A ma-

gyar nyelv értelmezõ kézi szótá-

rában,

kakasütés

– enyhén
szólva–

-g-l



Városi ünnep- és eseménynaptár

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat –
– küldjék meg mûvelõdésszervezõ

részére! Aszód, Szabadság tér 9. aszod.muvhaz@freemail.hu 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,

amelyrõl tájékoztatást kapunk.
(A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

és a korábban leadott

programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:
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Idõpont Helyszín Program

Május 26 - július 8. Petõfi múzeum Galériája Mysterium Carnale ( Pünkösd)
Június 1. PetõfiS.Gimn.,GépészetiSzki. ésKoll. juniális
Június 1- Napsugáróvoda,Szivárvány óvoda nyári élet azóvodákban
Június 1. EvangélikusEgyházPetõfi Gimnáziuma sportnap
Június 1.13 -18 VárosiKönyvtár kézmûves foglalkozás
Június 3. Szentháromság vasárnapja
Június 3.10 rómaikatolikus templom bérmálás
Június 3.17 Délegyháza, sportpálya DélegyházaKSE-AszódFClabdarúgómérkõzés (felnõtt-ifi)
Június 8.13 -18 VárosiKönyvtár kosárfonás
Június 8. PodmaniczkyMûvészeti Iskola Évzárónövendékhangverseny
Június 8. Városipedagógusnap,KorenIstvánDíj átadása
Június 8. SZ.M.MAszódi Javító Intézet Pedagógusnapi fõzõverseny
Június 9.17 Aszód, sportpálya AszódFC-Törökbálint labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Június10. Évközi 10.vasárnap,Úrnapja
Június15. CsengeyGusztávÁltalános Iskola vidámballagás
Június15.16 CsengeyGusztávÁltalános Iskola ballagás, évzáróa Csengeyúti iskolában
Június 15.13 -18 Városikönyvtár Játszóház
Június16. 10 CsengeyGusztávÁltalános Iskola ballagás, évzáróa Rákóczi úti iskolában
Június17. Évközi 11.vasárnap
Június17.17 Fót, sportpálya FótiSE-AszódFClabdarúgómérkõzés (felnõtt-ifi)
Június18-22. Városikönyvtár MarékVeronikaOlvasótáboralsósoknak
Június18. EvangélikusEgyházPetõfi Gimnáziuma beíratkozás
Június19. PetõfiS.Gimn.,GépészetiSzki. ésKoll. tanévzáróünnepség
Június19-29. EvangélikusEgyházPetõfi Gimnáziuma szóbeli érettségivizsgák
Június21.16 Városháza Képviselõ-testületiülés
Június23. EvangélikusEgyházPetõfi Gimnáziuma tanévzáróünnepség
Június24. Évközi 12.vasárnap
Június25-29. VárosiKönyvtár KarinthyFrigyesOlvasótábor felsõsöknek

00 00

00

00

00 00

00

30

00 00

00

00

00
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A Nyári Táborbörze kínálatából
Július23-28-ig Nagyvisnyón,

Információ:

A Városi Könyvtár Micimackó Olvasótáborába június 18-22-ig, odmaniczky Frigyes Olvasótáborba június 25-29-ig

Jelentkezés:

Focitábor június25-30-ig

Helyismereti tábor a Bodrogközben június 25-29-ig

Információ:

Nomádhagyományõrzõtábort július1.ésaugusztus4.közöttegyhetesturnusokban

Információ:

Eurowellness 2007 rendhagyó nyári napközis élménytábor

Információ:

Aszódi Szabadidõsport Egyesület július 3-7-ig kerékpártábort szervez a Zemplénbe.

Információ:

Rajzfilmes tábort

Információ:

felsõ tagozatos hittanos gyerekek szerveznek nyári tábort a „Tiszafüredi” Ifjúsági Táborban (a Bükkben, Szilvásvárad
közelében).Ahétköltségekb.18.000,-Ft/fõ. AdáminéMihályiErzsébethitoktató(06-20-472-8252)

8-11 éves, a P 12-14 éves
gyermekeket hívnak. Színes programjaik között szerepel könyv- és könyvtárismereti vetélkedõ, szavalóverseny, bábszínház, kézmûves foglalkozások,
sakk-ésmalomversenyek,tollasozás,kastélylátogatás.Atáboringyenes,aprogramok9-16óráigtartanak. Tel.:28/400-606.

lesz az Aszód FC pályáján és a Csengey iskola sportcsarnokában , naponta 9-tõl 16 óráig. A napi két edzés mellett kiegészítõ
sportágakkal (tollaslabda, asztalitenisz, kosárlabda, íjászat), videovetítésekkel, ebéddel és uzsonnával várják a gyerekeket. A foglalkozásokat Pozder
NenadésMolnárLászlóvezeti.Arészvételidíj6.900,-Ft, jelentkeznijúnius10-igleheta06-70-326-7025-ösésa06-30-676-8998-astelefonszámokon.

lesz , az alsóberecki Ágóc Vendégház és Kempingben 10-14 éves gyerekek számára (esetleg
július 1-5-ig). A programban a környék látnivalóinak felkeresése mellett sportolási és strandolási lehetõség is szerepel. A részvételi díj 15.000,- Ft, ami a
teljesellátást,azutazásiköltségeketésbelépõketistartalmazza. BodnárJózsef(06-20-9672-830).Infó:www.e7.hu/agockemping

szerveznek Tatabányán.Aszállásegy -oskempingben
álló, jól felszerelt házakban lesz. A környéken tett túrák mellett a népi mesterségek gyakorlására, néptáncok és -dalok, játékok tanulására, madár-
befogásra és -gyûrûzésre, íjászatra, úszásra, labdasportokra stb. nyílik lehetõség. A részvételi díj 25.000,- Ft. Tel.: 06-20-419-0575,
www.nomadtabor.extra.hu.

címmel várja a serdülõ leányokat az aszódi Oxy szépségszalonban önismereti, moz-
gáskultúra,szépségápolási,nõgyógyászatiésdrogprevencióselõadásokkal,beszélgetésekkelstb. PálaSándornéZsuzsa(06-70-382-9929)
Az A résztvevõk Szerencsig vonattal utaznak, majd
Göncz, Pálháza, Felsõberecki és Tokaj szálláshelyek mellett felkeresik a térség legnevezetesebb helyeit. A részvételi díj (ami a vasúti utazás költségét
nem tartalmazza) egyesületi tagoknak 15.000,- Ft, külsõ táborozóknak 20.000,- Ft. Nyíry Zsolt (06-20-994-7480) és Budavári Erika (06-30-
381-7217).

indít a Pannóniafilm Kft. 6-17 éves korig. A ötnapos foglalkozásokat hétfõtõl péntekig 9-16 óráig tartják. A program rajzfilm-
vetítésselésstúdiólátogatássalegészülki. Tel.: (1)250-1355,250-0432.

**
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Pontvesztés és vereség után gyõzelem a Diósd ellen

Aszód FC: még él a remény...

2007. MÁJUS

Április22.

Április29.

Szeifert mesterhármasával:
Szigethalom - Aszód FC 1:3
(0 1); Ifjúságiak: Szigethalom -
AszódFC:2 3.

Az utolsó percben vesztet-
tünk két pontot: Aszód FC -
Dömsöd 2 2 (2 0); Ifjúságiak:
8 1.

Igazi szeszélyes áprilisi idõ-
ben léptek pályára az ifik. Az
elsõ félidõ rekkenõ melegben, a
második szakadó esõben, dör-
gés-villámlás kíséretében zaj-
lott. Az egyre magabiztosabb
aszódi fiataloknak nem jelen-
tett akadályt az utolsó helyen
álló dömsödi csapat, alaposan
megtömték az ellenfél kapuját
gólokkal.Aszurkolókközülné-
hányanakétszámjegyûgyõzel-
met reklamálták. Hiába, a
szurkolóörökkételhetetlen...

Két forduló, két gyõzelem,
hat pont. Azt reméltük, a kie-
séstõl való elõremenekülés to-

:
:

: :
:

vább folytatódik. Dömsöd erõs
középcsapat, kíváncsiak vol-
tunk, mire képes az aszódi egy-
let egy erõs ellenféllel szemben.
Mintegy 150 nézõ látogatott ki
a sporttelepre. Jól kezdõdött a
meccs. Már a 7. percben meg-
szereztük a vezetést. Szabad-
rúgáshoz jutottunk,

éles szögbõl be-
adás helyett a kapuba vágta a
labdát (1:0). Az elsõ vendég-
helyzetre a 12. percig kellett
várni, de 10 m-rõl a kapunk
mellé lõttek. A 27. percben
tovább növeltük elõnyünket.
Ismét Jaca volt eredményes,
kapáslövése éppen befért a bal
kapufa mellett (2:0). Jól és lel-
kesen játszottunk, csúsztak-
másztak, ha kellett, ütköztek
játékosaink a pályán. A félidõ
végén mintaszerû akcióban
lábról-lábra járt a labda a döm-
södi kapu elõtt, a
lövést a vendégek kapusa nagy
bravúrralhárítanitudta.

Juhász
Jácint (Jaca)

azonban

A második féldõre alaposan
megváltozott a játék képe.
Dömsöd folyamatosan táma-
dott, igyekezett beszorítani a
hazai csapatot kapuja elé. Az
aszódiaknak a védekezés mel-
lett csak egy-egy gyors kont-
rára futotta. Helyzeteinket
azonban sorra elpuskáztuk.
Elõbb majd
lõtt centikkel a kapu mellé.
Igyekeztünk tördelni a játékot.
A 27. percben szabadrúgáshoz
jutott a vendég együttes. A jól
helyezett lövésutattalálta jobb
alsó sarokba (2:1). Dömsöd
mindent egy lapra téve táma-
dott,

a folyamatos nyo-
mást. A 44. percben egy erõsen
vitatható tizenegyest adott a
játékvezetõ a vendégek javára.
A megítélt büntetõt magabiz-
tosan értékesítették, így a mér-
kõzésvégeredménye2:2lett.

két ellentétes
félidõt láthattunk. Az elsõben

Bosánszki, Szeifert

az aszódi csapat sajnos
nem bírta ki

Összefoglalva:

sportsport

az aszódi csapat játszott jobban
és lõtt két gólt, a másodikban a
dömsödi csapat volt a jobb és
két gólt lõtt. Igazságos döntet-
len született tehát, bár ez min-
ket egyáltalán nem vigasztalt.
Két dolog azonban vitathatat-
lan:azújedzõvelmégnemkap-
tunk ki, és hosszú hónapok
utánelkerültünkabajnoki táb-
lázatutolsóhelyérõl.

Fekete szombat: minden csa-
patunk kikapott. Aszód FC -
Bag (serdülõ): 0 4; Tápiósze-
csõ -AszódFC(U19):4 1;Tápi-
ószecsõ-AszódFC(felnõtt):5 0.

Aszód FC - Diósd 2:0 (0:0). Egy
akció- és egy tizenegyes-góllal
tovább élnek a bennma-
radással kapcsolatos remé-
nyeink. Ifi cspatunk
gólzáporos gyõzelmet aratott a
nyárelõimelegben.

Május5.

Május13.

KovácsTamás

:
:

:

8:1arányú

www.aszod.hu
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adat!49.Liter50.Tüzetszüntet
51. Ellenállás jele 52. Irodalmi
mûvet alkotó személy 53.
Európaiállóvíz.

1. Bútor 2. Vasár-
napieledel3.Erek!4.Amper 5.
Joule 6. Sándor betûi, kever-ve
7. Er! 8. Becézett Tamás 9.
Magyar rockzenekar betûi, ke-
verve 10. Hangosan búg 11.
Egye!17.Római200018.Vissza:
Pest megyei település lakója 19.
Doktor röv. 24. Méter 26. Ked-
ves földönkívüli lény 28. Ke-
resztül 29. Csapadék-elvezetõ
csatorna 30. Elem! 32. Rang-
jelzõ 33. Vonatkozó névmás 35.
Tényezõ 36. Darab 38. Névelõ
40. Fekete István gólyája 41.
Országos Rádió és Televízió
Testület 42. Magyar Honvéd-
ség 43. ZY 45. Fantáziavilág-
beli faj 46. Tartó 47. Nem hasz-
nál 52. Határrag 54. Spanyol
autójel 55. Egyharmad! 56. Le-
fele!57.Nitrogén.

Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

június 4-ig.

A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvény-

nyel ellátott,

küldhetik be cí-

münkre – Polgármesteri

Hivatal (Aszódi Tükör),

Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk

között a Galga Coop 3.000

Ft értékû vásárlási utalvá-

nyát és a Fáma Könyves-

*

„Kerekecske, gombocska,

volt egy kicsi dombocska.

Dombon állt egy házikó,

házikóban ládikó,

ládikóban egy kerek tálca,

a tálcánmeg öt pogácsa...”
(Füzesi Zsuzsa:Mondókáskönyv I.)

Vízszintes: 1. A mondóka foly-

tatása, elsõ rész, zárt betû: G

17. A mondóka befejezõ sora,

zárt betû: E

12. Latyak 13. Sugár jele 14.
Üreg 15. Észak 16. Üres zene!

20. A szélein tart!
21. Spanyol fõváros 22. Telek
szélek! 23. AOM 25. Ételízesítõ
26. Retek közepe! 27. Páratlan
lett! 28. Tetõkészítõ mester 29.
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem 31. Dunántúli város 33.
Kar, angolul 34. Kiejtett betû
36. Nemzetközi szállítmányozó
cég 37. Kicsinyítõ képzõ 38. ...
Sámuel, Árpád-házi királyunk
39. Boci mondja 40. Durva,
rosszindulatú 44. Dísz 45. Ma-
gyar író, ... Péter 48. Páros

bolt 3.000 Ft értékû könyv-

utalványátsorsoljukki.

*
Elõzõszámunkrejtvényének

megfejtése:

„Atestedenkívülõrködjön
valakifölött.”

A Galga COOP Rt. utalvá-
nyát (Sikla-
ki hegy 4.), a Fáma Könyvke-
reskedés utalványát pedig

(Falujárók útja
5/15.)nyerte.

Gratulálunk!Anyereménye-
ketpostánküldjükel.

Varga Mihályné

Iván László

G ye rm e k n ap ra

gyermekna

Értékes nyeremények,
ajándékok a versenyek

résztvevõinek!

p
május 19-én 10 órától

Az iskola elsõ udvarán,
a színpadon:

(10 órától alsósoknak,
13 órától felsõsöknek)

13 órától:

13.00

14.00

15.30

17.00

18.00

19.00

13 órától:
Gumi ugrálóvár

(egész nap ingyenes)
Üvegfestés, kézmûves

foglalkozások, arcfestés
Kirakodók, vásárosok
a lezárt utcaszakaszon

a Csengey Gusztáv
Általános iskola elsõ

udvarában, a felújított
sportpályán és az iskola

mellett húzódó útszakaszon

(zenés mesejáték)

A rendezvény segítõi:
Aszódi Szabadidõsport

Egyesület
az általános iskola pedagógusai

Galga Polgárõr Egyesület
Aszód Város GAMESZ

Programok:

Kísérõprogramok:

gyermeknapi foci kupa

sportversenyek

streetball villámtorna

ügyességi vetélkedõk

Rendõrségi KRESZ

tesztlapok és  ügyességi

pálya bicajosoknak

Szabad a színpad:
gyermekek mûsorai

gyermekeknek
A teknõs és a nyúl
versenyfutása

A Bethlen
Hagyományõrség

íjász és lovagi torna
bemutatója

A Bóbita együttes
gyermeknapi koncertje

Sportversenyek
eredményhirdetése

A sportpálya
ünnepélyes átadása

tombolahúzás
(fõdíj: kerékpár)

zenés gyermeknapi
búcsúztató

Mindenkit szeretettel
várunk!


