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Az Orvosi Ügyelet Kht. nyerte el az intézmény mûködtetésének jogát

A megszüntetett álláshelyek egy részére szükség volna

Matematika, magyar: csoport-
bontásban tanulják az elsõsök

Vállalkozói üzemeltetésbe kerül
a Szakorvosi Rendelõintézet

Az ülésen részt vett a két pá-
lyázó – a HospInvest Zrt. és az
Orvosi Ügyelet Kht. – két-két
képviselõje, akik
polgármester kérdéseire vála-
szolva megerõsítették a pályá-
zati anyagban rögzített válla-
lások legfontosabb részleteit.
Arra a kérdésre,

, a

Buzás János

megtartják-e
az intézményben mûködõ szak-
rendeléseket Dr. Kiss Zoltán,

kht. ügyvezetõje elmondta: a
jelenlegi ellátás elemeinek
megõrzése mellett

a
a belgyógyá-

szat és az egynapos sebészet,

körzeti népegészségügyi muta-
tók kielemzése után pedig

is tervezik.
orvos-igazgató, a zrt.

képviselõje kiemelte: elsõsor-
ban

te-
rületén ígérnek ellátás-bõví-
tést. A betegellátás biztosításá-
nak az általuk

eset-
leg további szakrendelések be-
indítását Dr. Assani
Omar

a kardiológia, a nephroló-
gia és a pajzsmirigy-kezelés

stabil hátteréül

dagógus szerzõdése lejárt, egy
másiké szeptember végén szû-
nikmeg.Agyermekkönyvtárat
vezetõ pedagógus a Városi
Könyvtárban kapott állást, egy
fõállású takarítónõ állását
pedigfélállásracsökkentették.

A tíz és fél álláshely meg-
szüntetésetehátelvilegmegva-
lósult, a megfelelõ tantárgy-
felosztás összeállítása érdeké-
ben viszont a felsõ tagozatos
zenei osztályokban

énektanár-karvezetõt
alkalmaznak,azalsótagozaton
dolgozó félállású énektanár ál-
lása három tanórával nõtt, az
egyik, korábban félállású nap-
közisnevelõteljesállástkapott.
Mindez több mint egy álláshe-
lyet jelent. Az iskolavezetés
még egy – jelenleg betegállo-
mányban lévõ,

– pedagógus felmen-
tését tervezte, akinek kérésére

heti nyolc
órában

jövõre nyugdíj-
ba vonuló

(folytatása4.oldalon)

ARendelõintézetügyemellettaCsengeyGusztávÁlta-
lános Iskolát érintõ megszorító intézkedések is hónapok
óta foglalkoztatják városunk közvéleményét. A tanév-
kezdés elsõ hetében tartott képviselõ-testületi ülésen
Boda János iskolaigazgató részletesen beszámolt a vál-
tozásokról,emellettdöntésszületettatúlnagylétszámú-
raduzzadtelsõosztályokcsoportbontásáról.

mûködtetetthatvaniésagyön-
gyösikórházakatemlítette.

vála-
szolvaaHospInvestképviselõje
a törvény szerinti jogok bizto-
sítását, a dolgozók

történõ megtartását és a

garantálta. A szûkös

A dolgozói létszám megtartá-
sára vonatkozó kérdésre

legalább egy
évig
teljesítményösztönzõ bérezés be-
vezetését

(folytatása3.oldalon)

Lapzártánkután,szeptember6-ándöntöttaképviselõ-
testület a Szakorvosi Rendelõintézet külsõ üzemeltetés-
beadásáramásodszorkiírtpályázateredményérõl.Akét
pályázó cég vezetõi hétfõn részletes bizottsági meghall-
gatáson válaszoltak a kérdésekre; a testületi ülésen a
döntésezúttalaligtöbbmintfélóraalattmegszületett.

Az intézmény öt, nyugdíjas
illetve nyugdíj közelében álló
dolgozójának munkaviszonyát

augusztus 31-i hatállyal, fel-
mentéssel szüntették meg. Ket-
tennyugdíjbavonultak, egype-

Kitüntetések
az új kenyér

ünnepén
Az augusztus 20-i ünnepségen átadták

a városi kitüntetéseket. Az Aszód Város
Díszpolgáracímet nyugalma-
zott evangélikus lelkész, esperes vette át

polgármestertõl

DetreJános

BuzásJános (képünkön).
(képes riportunk a 6. oldalon)

Képek

emlékek
az 1976-os aszódi

tartálykocsi-balesetrõl

a 13. oldalon

és



2

Az Önkormányzati Társulási Tanács elnöke segítséget ígért

Rögtönzött kistérségi és lakossági

2007. SZEPTEMBER

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Augusztus23.

A képviselõ-testületi ülés
elsõ napirendi pontjának ven-
dége volt kartali
polgármester, a kistérség ön-
kormányzatai Társulási Taná-
csának elnöke. Beszámolójából
kiderült: december 31-én lejár
a Gaia Alapítvány gesz-torsága
mellett mûködõ LEADER Ak-
ciócsoport mandátuma. A He-
lyi Vidékfejlesztési Iroda létre-
hozására és mûködtetésére ki-
írt pályázaton

Az új
akciócsoport (amely szeptem-
ber 5-én tartotta alakuló ülését
Kartalon – ) az elõrejel-
zésekszerint24önkormányzat
részvételével mintegy 60 ezer
lakos érdekeit képviseli majd.
Aszód önkormányzata kinyil-
vánította csatlakozási szándé-
kát a Kelet-Közép-Magyaror-
szági LEADER helyi akciócso-
porthoz; az ezzel párhuzamo-
san szervezõdõ Területfejlesz-
tési Egyesülethez való csatla-
kozását

A testület
megbízta polgár-
mestert, hogy

aGAIAAlapítványvezetõjé-
tõl a Galgamenti Helyi Vidék-
fejlesztési Akciócsoport helyze-
térõl.

A képviselõk örömmel hal-
lottak a kartali ún.

tervérõl (a termálvíz-
re alapozva

és kiszolgáló létesít-
ményeiépülnénekKartalhatá-

Kovács László

a Szülõföldünk
Kartal Alapítvány nyert.

a szerk.

az alapszabály ismere-
tében tárgyalja meg.

Buzás János
kérjen beszámo-

lót

„Víziváros-
projekt”

fürdõ, szállodák,
filmgyár

rában, a tervek szerint

abban kérte Kovács
László támogatását és segítsé-
gét, hogy az építkezéssel, majd
az üzemeltetéssel járó forga-
lomnövekedés átvezetésére
megépülhessen

tervezett körforgalom. A napi-
rend tárgyalása után a kistér-
ség elnöke beszámolt a Pest
Megye Önkormányzatánál
Buzás János polgármester,

képviselõ, va-
lamint nyu-
galmazott múzeumigazgató
társaságában a Petõfi Múzeum
ügyében folytatott egyeztetés-
rõl. Ittmegnyugtatóválaszokat
kaptak az intézmény jövõjével
kapcsolatban (minderrõl elõzõ
számunk címoldalán számol-
tunkbe).

Szóesettaközösorvosiügye-
leti ellátás kialakításának
problémáiról, valamint a Szak-
orvosi Rendelõintézet kistér-
ségi települési szintû támoga-
tásánaklehetõségeirõl.Utóbbit
Kartalpolgármestereként

A
kistérség elnökeként felaján-
lottasegítségétahelyzetrende-
zésében. Képviselõi kérdésre
válaszolva

a kistérségi csapadékvíz-
elvezetési projekt esélyeit.

a kistérségi ülések
aktuális témájaként felvetette
akistérségi feladatokat isellátó
aszódi

munkát
adva ötezer embernek. Gyárfás
Zsuzsa

a bagi csomó-
pontban és a Szabadság téren

Asztalos Tamás
dr. Asztalos István

csak
egy nullszaldósan mûködõ in-
tézmény esetében támogatna.

kedvezõnek ítélte
meg

Odler Zsolt

Okmányiroda mûködé-

sének támogatását.

semmilyentekintetbennemvál-
tozott,

Szigetvári
József

nyolc éve több alkalommal
jelezték gondjaikat

Kovács Tamás

pályázati támoga-
tásból
lásd külön cikkünket a 4.
oldalon.

Aszód el-
múlt évi kistérségi szerepválla-
lásáról és munkájáról szólva az
elnök hangsúlyozta: mindez

városunk a kistérség
egyik legjelentõsebbtelepülése-
ként napjainkban is fontos sze-
repet tölt be a kistérségi felada-
tokellátásában.

Az Ipari Park ügyében tucat-
nyi lakó és néhány vállalkozó
képviselte a Berkes utca és kör-
nyékének érdekeit.

részletesen beszámolt a
terület be nem épített részei-
nek rendezetlenségérõl (pl. az
igen ritkán kaszált, sokszor ga-
zos területekrõl, az árkokban
megrekedõ és poshadó esõvíz-
rõl), valamint a szûk utcákon
bonyolódó, a lakók nyugalmát
zavaróéstestiépségüketveszé-
lyeztetõ kamionforgalomról. A
lakók hozzászólásaiból kide-
rült:

a polgár-
mesteri hivatal és a GAMESZ
felé, de a problémák nem szûn-
tek meg. el-
mondta: a Céhmester út 500
méteres szakaszának 7 méter
széles, kamionterhelésre alkal-
mas kiépítése vízelvezetéssel
együtt kb. 68 millió Ft-ba ke-
rülne. (Ezt

lehetne megvalósítani –

)
A testület az Ipari Park ren-

dezése érdekében megbízta a
Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottságot koncepció

és költségbecslés, a Pénzügyi
Gazdasági Bizottságot pedig a
területtel kapcsolatos bevétele-
ketéskiadásokatösszegzõtájé-
koztató elkészítésére. A
GAMESZ vezetõjét és a város-
rendészt felkérte a közterület-
fenntartási munkák szervezé-
sérõl és végrehajtásáról szóló
tájékoztató összeállítására,
egyúttal megbízta a GAMESZ-
t az ipari terület gyommentesí-
tésével és a hordalék eltakarí-
tásával.

A grémium elfogadta a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
veszteséges tagintézményei-
nek finanszírozására vonatko-
zó megállapodást. Az iskola
alapító okiratában rögzítették

állator-
vos lakásvásárlás iránti kérel-
mére a testület megbízta az
Origó Centrum Ingatlanfor-
galmazó Bt-t a Kossuth Lajos
út 62. szám alatti önkormány-
zati bérlakás értékbecslõi fela-
dataival.

A háziorvosokkal történt
egyeztetés után a
szociális igazgatásról és ellátá-
sokról szóló rendeletet. A havi
rendszeres gyógyító ellátás
költségei mértékének megálla-
pításánál az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegé-
nek 20 százalékát veszik
alapul.

A képviselõk megbízták
ügyvédet a Tél

a bagi hegedû tanszak és az
ikladi zongora ill. szolfézs szak
törlését.

Dr. Németh Mihály

módosították

dr.
Kolozs László
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(folytatásaz1.oldalról)

dolgozói létszámmal mûködõ
intézmény esetében

Aközhasznútársaságügyveze-
tõje hangsúlyozta: részvételük-
kel elfogadták a pályázati felté-
teleket, s így

, fize-
tésüket a törvényi elõírások-
nak megfelelõen, minõségi
munkavégzésre ösztönzõ bére-
zésselbiztosítják.Ezenkívülaz
aszódi és a környékbeli házior-
vosokkal is jó munkakapcsola-
totkívánnakkialakítani.

A Rendelõintézet adósságál-
lományának rendezését a pá-
lyázati kiírásnak megfelelõen
mindkét cég átvállalta. Az Or-
vosi Ügyelet Kht. emellett

lehetõsé-
get látottalétszámfejlesztésreis.

a helyi dolgozók-
kal való együttmûködést elsõd-
leges feladatuknaktartják

in-
formatikai és infrastrukturális

fejlesztéseket tervez, külön ki-
emelve a mozgásszervi rehabi-
litációt és az egynapos sebésze-
tet. ,aHospInvest
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
olyan

amiben a hatvani és a
gyöngyösi kórház mellett az
aszódi Szakorvosi Rendelõin-
tézet is fontos feladatot kapna,
s így városunk a cég által az
említett intézményekben ter-
vezett

alpolgármes-
tera laboratóriumjövõjérekér-
dezett rá. A helyben levett la-
bormintákat a HospInvest Zrt.
a fõvárosban mûködõ központi
laboratóriumában elemeztet-
né, s a betegek
hozzájuthatnának a leletük-
höz. Az egyik gyógyszergyártó

GászporJenõ

integrációban gondol-
kodnak,

átfogó radiológiai esz-
közfejlesztésbõlisrészesülne.

Rigó Lászlóné

egy napon belül

cég gödöllõi gyárának egész-
ségügyi szolgáltatójaként az
Orvosi Ügyelet Kht. a helyi fel-
tételeket megfelelõnek tartja,
így továbbra is helyben oldaná
megafeladatot.

A szavazás elõtt a törvényi
elõírásoknak megfelelõen

Miutánakép-
viselõ-testület ah-
hoz, hogy õk is voksolhassanak,
a tizenhárom képviselõ 8:5
arányban az Orvosi Ügyelet
Kht-t bízta meg a Szakorvosi
Rendelõintézet mûködtetésé-
vel. (Az intézmény jelenlévõ
munkatársai szemlátomást
örömmel fogadták a döntést.)
A szerzõdés aláírására az adós-
ságállományátutalásátkövetõ-
en,szeptember17-énkerülsor.

három képviselõ jelezte szemé-
lyes érintettségét.

hozzájárult

H.Sz.

Vállalkozói üzemeltetésbe kerül
a Szakorvosi Rendelõintézet

utca mögötti lakóövezetben a
IX. Portfólió Kft. beruházásá-
ban elvégzett víz- és csatorna-
hálózat közcélú adományként
önkormányzat által átvett va-
gyon ügyébenamegállapodást
elõkészítse.Atestületmegbízta
a címzetes fõjegyzõt és a Galga-
mentiVíziközmûKft.vezetõjét
azzal, hogy pontosítsák a terü-
leten átadott víz- és csatorna-
közmû vagyon üzemeltetésbe
történõ átadás-átvételére vo-
natkozómegállapodást.

A testület az
Aszódi Csatornamû Beruházó
Víziközmû Társulat

vonatkozó kérelmét, és
annak mielõbbi kiegészítésére
kérte a társulat elnökét – külö-
nös tekintettel a csatornahá-
lózat-fejlesztések támogatásá-
ra

A Pénzügyi Bizottság javas-
latára a Városháza elektromos
hálózatának korszerûsítésére
szánt összegbõl, valamint az
útépítéseknél megmaradt
pénzügyi elõirányzatból állja a
város a Fõtér projekt vázlatter-
vének kb. 2,754 milliós költ-
ségét. Ezután két támogatási
kérelem következett. Az Aszó-
di Nyugdíjasklub fennállásá-
nak a beterve-
zett100ezerFt-onfelül további
100 ezer Ft-tal, a

halálának 100.
évfordulóján az Evangélikus
Gimnáziumfalánelhelyezendõ
emléktábla készítését 50 ezer
Ft-taltámogatják.

A képviselõk ezután tájékoz-
tatót hallgattak meg a Szakor-
vosi Rendelõintézet üzemelte-
tésére beérkezett pályázatok-
ról, majd döntöttek az augusz-
tus 29-i lakossági fórum meg-
rendezésérõl.

A volt mûszergyári szenny-
víztelep bontásánál

elszállítani, emiatt2mil-
lió28ezerFt-rakellettemelnia
korábban 788 ezer Ft-os elõ-
irányzatot.

Ezutánkét ingatlanvásárlás-

nem támogatta

szennyvíz-
érdekeltségi támogatás emelé-
sére

várhatóan októberben meg-
jelenõpályázatra.

15. évfordulóját

báró Podma-
niczky Frigyes

jelentõs
mennyiségû szennyvíziszapot
kellett

ra illetve elidegenítési jog törlé-
sére vonatkozó kérelem elbírá-
lása, majd a Hajnóczy utcai la-
kók beadványa következett.
Kovács Tamás elmondta: a Rá-
kóczi utca torkolatánál álló

másrészt vannak,
akik nem rendeltetésszerûen
használják. Az ott elhelyezett
kerti zöldhulladék elszállításá-
ra és feldolgozására egyelõre
nincs lehetõség. A képviselõ-
testület a Városfejlesztési és
KörnyezetvédelmiBizottságja-
vaslatára árajánlatok bekéré-
sérõl döntött a sziget úttól tá-
volabbhelyezésére.

A javaslatára a
képviselõk elfogadták, hogy
akadályoztatása esetén

alpolgármester illetve
képviselõ he-

lyettesítse õt a kistérségi ülése-
ken. Ezután képvi-
selõ bemutatta az új,

amit a képviselõk egyhangúlag
támogattak. Ugyancsak Odler
Zsolt adott tájékoztatást az

hulladékgyûjtõ sziget rossz
helyen van,

Rigó
Lászlóné
Gyárfás Zsuzsa

Odler Zsolt
150 fõs

óvoda vázlat- és látványtervét,

polgármester

épületek akadálymentesítésé-
re kiírt pályázatról. (Az önkor-
mányzatok, egyházak és civil
szervezetek számára egyaránt
elérhetõ pályázati lehetõség
részleteirõl Aszód város hon-
lapján részletes információk ol-
vashatók.) A testület

a munkával a
Raiffeisen Consulting Bank
Zrt-tbíztameg.

A testület a polgármester ja-
vaslatára

Az ben
az egyre gyako-

ribb temetõi lopásokról és ron-
gálásokról szólt.
e bûncselekmények számának
csökkentése érdekében

tett javaslatot, ami tíz-
milliós nagyságrendû összeg-
bõl (akár hitelbõl is) megvaló-
sítható. az uszoda
megnyitásával kapcsolatban

pályázati
anyag elõkészítésérõl döntött az
Okmányiroda ügyfélhívó rend-
szerének kiépítésére és a Tüdõ-
beteg-gondozó Intézet akadály-
mentesítésére;

szeptember végén
dönt a közmeghallgatás idõ-
pontjáról. Egyebek
Koncz István

Sándor János

a tér-
figyelõ rendszer mielõbbi kiépí-
tésére

Nyíry Zsolt

elmondta: információiszerinta
megyei önkormányzat egyelõ-
re nem tud élni az öltözõépí-
tésre fordítható pályázat adta
lehetõséggel,ésamegyénélsze-
mélyi változások is nehezítik
az ügy megoldását. A Petõfi
Gimnáziumban új igazgató
kezdte meg tevékenységét, így
a képviselõ új egyeztetéseket
javasolt. Az új hirdetõtáblák el-
készültét üdvözölte, de város-
szerte több hirdetõ-, illetve
útirányjelzõ tábla elhelyezését
látná szívesen. Gyárfás Zsuzsa
egy

fordítható pályázati lehe-
tõségre hívta fel a figyelmet, s
megkapta a grémium felhatal-
mazását a pályázati egyezte-
tésre. Kovács Tamás a Szent-
kereszt utca végén tapasztal-
ható parlagfû-gondokra, míg

ismét a kóbor ku-
tyákra hívta fel képviselõ-tár-
sai figyelmét. Sándor János egy
korábban beszakadt, majd

elszállítását kérte az evan-
gélikusgimnáziumtól.

villany- ill. fûtéskorszerûsí-
tésre

Jordán Imre

a
javítás után otthagyott aknafe-
dél

n

fórum az aszódi képviselõ-testületi ülésen
a bagi és a Szabadság téri körforgalom ügyének elõremozdításában
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A megszüntetett álláshelyek egy részére nagy szükség volna az iskolában

Matematika, magyar: csoportbontásban...

2007. SZEPTEMBER

(folytatásaz1.oldalról)

méltányosságbólazelsõ félévre
felsõs napközis állást biztosíta-
nakszámára.

Azönkormányzatihatározat
alapján végrehajtott létszám-
leépítésekrõl és az azokat ered-
ményezõ osztály-összevoná-
sokról augusztus végén össze-
vont szülõi értekezleteken tájé-
koztatták az ebben érintett
elsõ, valamint a hatodik, hete-
dik és nyolcadik osztályos ta-
nulók szüleit. Az „a” osztályok
megszûnésével járó összevoná-
sok miatt 25 gyermeket át
kellett helyezni a Rákóczi úti
épületbe. Az elsõsorban a be-
járó ill. a közelben lakó kisdiá-
kokat érintõ döntés ellen

kettejük kér-
vényét indokoltnak tartotta és

négy
szülõ fellebbezett:

elfogadta az iskola vezetése. Az
áthelyezés járt némi problémá-
val (pl. a korábban angolt ta-
nuló gyermekek németet tanu-
ló osztályba kerültek), de eze-
ket sikerült megoldani. A spe-
ciális nevelést igénylõ tanulók
számára az alsó tagozaton
négy,a felsõnkilenc fõsosztályt
indítottak.

A diáklétszám a tanév végé-
hez képest 15 fõvel, 255 fõre
nõtt. (Boda János igazgató la-
punk kérdésére elmondta: bár
néhány gyermeket szüleik má-
sik iskolábaírattak,aversegiés
a kartali iskolák összevonása
miatt még a távolabbi telepü-
lésrõl is érkeztek tanulók.) A
kötelezõ óraszám 22-re növe-
kedésével a tantárgyfelosztás-
ban heti 60 óra túlmunka je-

lentkezik, amit belsõ helyette-
sítésseloldanakmeg.

Az igazgató beszámolójában
jelezte: a megnövekedett fela-
datok miatt nagy szükség len-
ne a megszüntetett iskolatit-
kári álláshely
(a szünet túl rövid a pedagógu-
sokóraközi feladatainakellátá-
sára, ezért elkélne a titkár se-
gítsége), tanóra közben pedig
az iskola elérhetetlen telefo-
non, mert az irodában senki
nincs, aki fogadhatná a hívást.
A takarítás megfelelõ ellátásá-
hoz ugyancsak hiányzik a meg-
szüntetett fél álláshely. A kép-
viselõk hosszas vita után – köz-
célú foglalkoztatás keretén
belül vagy a jövõ évi költség-
vetés összeállításánál –

az iskolatitkári

visszaállítására

megol-
dást ígértek

álláshelybetöltésére.
A tanévnyitó ünnepségen

beszédet mondott
polgármesterhez csatlakozva

és
köszönetét fejezte ki az

iskola elõzõ és jelenlegi vezeté-
sének az önkormányzati hatá-
rozat végrehajtásáért végzett
munkájukért. A Kulturális Bi-
zottság javaslatára a grémium
hozzájárult ahhoz, hogy az elsõ
évfolyamon indított 33 illetve
31 fõs (tehát igen zsúfolt, már-
már

létszámú) osztá-
lyokban a tanítónõk

tarthassák meg a
matematika és a magyar tan-
órákat.

Buzás János

Koncz István Asztalos
Tamás

az oktatás hatékonyságát
veszélyeztetõ

csoport-
bontásban

HídiSzilveszter

Miután az augusztus 23-i
képviselõ-testületi ülésen a
Berkes utcában és környé-
kén élõk személyesen szá-
moltak be a szûkös utcá-
kon át az Ipari Parkba ér-
kezõ kamionok által évek
óta okozott kellemetlensé-
gektõl és károkról, lapzár-
tánk idején a polgármester
összehívta a területen mû-
ködõ vállalkozások vezetõ-
it, hogy közösen találjanak
megoldást.

Buzás János

számít az érin-
tett vállalkozások anyagi hoz-
zájárulására.

önszervezõdõ közösség

polgármester
elmondta: az önkormányzat
pályázati úton szeretné elõte-
remteni a Céhmester utca és a
Galga utca járhatóvá tételének
anyagi feltételeit, a pályázati
önrészhez pedig

–Mindkét fél számára elõ-
nyös lenne, ha az iparterületen
jelenlévõvállalkozásokésaz in-
gatlantulajdonosok körében

alakul-

na ki – mondta Buzás János. –
Így a területet és környékét
érintõ kérdésekben szervezett
formában folytathatunk esz-

mecserét, a pályázatok elõké-
szítése során pedig további
egyeztetésekettarthatunk.

Az említett két utca szilárd

útburkolatának elkészítésével
a teherjármû-forgalom az ipar-
terület menti utcácskák he-
lyett végérvényesen a benzin-
kút és a Tüzép-telep felõl ára-
molhatna az Ipari Parkba.
Addig isaváros ideiglenesmeg-
oldásként járhatóvá teszi a
Céhmester utcát, az Iparos
utcai keresztezõdésnél hat mé-
terre szélesítik az átjárót, az át-
ereszeketpedigkitakarítják. (A
munkálatokat lapunk nyom-
dába adása elõtt megkezdték

)
A területrõl az elmúlt hetek-

ben
szállítottak el, és

a két védõsávot is hamarosan
kitakarítják. A polgármester
határozott fellépést, azaz

ígér az illegális szemét-
lerakókkal szemben. Az aszódi
rendõrõrs parancsnokának
ígérete szerint a rendõrök
ezentúl gyakrabban járõröz-
nek a területen, de a lakosok
bejelentéseireisszámítanak.

–
aszerk.

hatvan köbméternyi sittet
és hulladékot

felje-
lentést

-hiszi-

A város az Ipari Parkban mûködõ vállalkozások támogatására is számít

Útpályázati önrész adakozásból

Átfolyó és szélesebb híd épül a Céhmester utcában.
Ideiglenes lezárás remélhelõen megnyugtató megoldással–
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ÚJ AKCIÓ szeptember 12-tõl október 1-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

T Ö R Z S V Á S ÁR L Ó I  H ÍR E K

Adambrau sör 0,5 l ü. Biopon mosópor . 2 kg
Arany Ászok sör formaüv. 0,5 l Tomi Krist. . 3kg
COOP ásványvíz 1,5 l Fa tusfürdõ joghurt aloe vera 250 ml
Kékkúti Theodora ásványvíz 1,5 l Danone joghurtos szelet
Eduscho Wiener extra kávé õrölt 250g Delma light margarin 500 g
PUR extra mosogatószer Zott szivecske joghurt 135 g

99,-Ft 1049,-Ft

119,-Ft 1399,-Ft

59,-Ft 269,-Ft

99,-Ft 65,-Ft

299,-Ft 185,-Ft

149,-Ft 39,-Ft

+ü. komp

komp

könnyû és finom 30g

lemon ut. 0,5 l

color, normál

PET

+ü. mpor color, normál

enyhe/dús/szénsavmentes

A Galga COOP Zrt. területén már

ingyenes

több mint 3000

vásárlási utalványt érõ

A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az össze-

gyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi zöld számon érdeklõdhetnek:

törzsvásárlónk rendelkezik

törzsvásárlói kártyával és gyûjtheti a pontokat.

06-80-870-220

Ismét              nyereményjáték indul!!!

Vásároljon augusztus 29. és október 29. között

,
a blokk hátuljára írja rá nevét, címét és dobja be

az üzletben kihelyezett szerencseládába!

Kisorsolásra kerülõ nyeremények:

legalább 3000,-Ft értékben

6 db 1.000.000 Ft-os bankkártya
30 db     100.000 Ft értékû COOP utalvány

Nyerjen Velünk!
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Ünnepség és díjátadás a Mûvelõdés Háza

Szent István szellemiségéhez

2007. SZEPTEMBER

ÜnnepeinkÜnnepeink

Áldás és igei köszöntõ

Augusztus 26-án az evangélikus templomban az egyházközség presbitériuma,
tagjai és a társegyházak képviselõi jelenlétében Mekis Ádám esperes beiktatta
hivatalába Lõrincz Csaba evangélikus lelkészt. A nagy érdeklõdéssel kísért
ünnepi eseményen dr. Fabiny Tamás püspök mondott igei köszöntõt.

Kondella Mihály felvételei

Beiktatták Lõrincz Csaba evangélikus lelkészt

A hagyományokhoz híven

ökumenikus istentisztelettel

kezdõdött az augusztus 20-i

ünnepség. Mint elhangzott: az

ember gyakran keres életében

kapaszkodókat – ha valamikor,

akkor napjainkban nagyon.

Ilyen kapaszkodó Szent István

királyunk, aki a keresztség fel-

vételével

igazi stabilitást adott

ennek a népnek, ezzel alapozta

meg továbbélésünket, ezer év

múltán is ebbõl élünk bizo-

nyosságainkkal és kétsége-

inkkel.

–Augusztus 20-ról eszünkbe

jut Szent István, az államala-

pítás, az új kenyér, az alkot-

mány és a Szent Korona ün-

nepe – kezdte ünnepi beszédét

polgármester. –

Ennek oka, hogy korántsem

hosszú múltra visszatekintõ

nemzeti ünnepünket a 20. szá-

zadban minden politikai rend-

szer a saját elképzelései szerint

alakította. Ezzel együtt, vagy

ennek ellenére emlékezzünk

fontosnak látta Jézus
Krisztustközelhozniamagyar-
sághoz,

Buzás János

arra, hogy a magyarság hosszú

kalandozások, bolyongások

után végre

, megalapította itt, a Kár-

pát-medencében európai

igénnyelsajátönállóállamát.

A polgármester a közelmúlt

helyi gazdasági megszorításai-

ra utalva kiemelte: olyan idõ-

szakban élünk, hogy miközben

szándékunk a legjobb hagyo-

mányok megõrzése, életben

tartása, az a feladatunk, hogy

biztosítsuk a megkerülhetet-

len, olykor személyes áldozato-

kat is követelõ változások felté-

teleit, ittvárosunkbanis.

Ugyancsak a nehéz gazdasá-

gi idõket említette az ország

vezetését is bíráló beszédében

országgyûlési kép-

viselõ, Bag polgármestere, aki

utalt rá: hazánk letért a Szent

István által kijelölt útról. Egyik

legfontosabb feladatunk, hogy

kulturális, gazdasági értéke-

ink, de mindenekelõtt szabad-

ságunk megõrzése mellett is-

mét megtaláljuk nemzetünk

egyensúlyát.

nemzetté szervezõ-
dött

Tóth Gábor

Ezután a városi elismerések

átadása következett. Az

címet

nagyszerû életpályája elisme-

réseként nyugal-

mazott evangélikus esperes-

nek adományozta a képviselõ-

testület. Az

kitüntetést idén ketten vehet-

ték át: az

Aszódi Fiúnevelõ Intézetben

végzett pedagógiai munkája

mellett az Elektromos Gyûjte-

mény létrehozásáért, annak

gondozásáért, továbbá a témá-

ban közzétett szakmai írásai-

ért; , a Petõfi

Sándor Gimnázium, Gépészeti

Szakközépiskola és Kollégium

idén nyugállományba vonult

tanára pedig példamutató, 35

éves aszódi pedagógusi mun-

kájaelismeréséért.

Az

díjban ugyancsak ketten

részesültek: ,

a Városháza pénzügyi iroda-

vezetõje 41 éve kiváló szakmai

hozzáértéssel, felelõsségtudat-

tal, kellõ pontossággal és jog-

szabály-ismerettel, precizitás-

Aszód
Város Díszpolgára

Aszód Városért

Aszód Város Szolgála-
táért

Detre János

Kaáli Nagy Kálmán

Nádasdy Ferenc

SzolnokiFerencné
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Álláskeresõk,
figyelem!

akikmunkavállaláselõtt
állnak,
továbbképzést,képzést
keresnek,
munkahelyeketkeresnek,
munkahelyi jelentkezéshez
kérneksegítséget,

azoknak

témakörben

munkavállalásitanácsadó,
aKontaktAlapítvány

munkatársa.

Jelentkezni leheta

+

+

+

+

„Munkavállalási technikák”

csoportfoglalkozásttart

28/400-103-as
telefonszámon

LencsésNóra

A Többcélú Társulási
Tanács augusztus 22-i

ülésérõl

2007. SZEPTEMBER

Augusztus 22-én tartotta
ülését az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Taná-
csa.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása Tanácsa elfogadta a Pe-
dagógiai Szakszolgálat szak-
mai beszámolóját, amely össze-
foglalja az intézmény 2006/
2007-es tanévben végzett mun-
káját, továbbá – mint fenntartó
– jóváhagyta a Pedagógiai
Szakszolgálat Intézményi Mi-
nõségirányítási Programjának
módosítását.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása 2006. január elsõ nap-
jával alapította meg az Aszódi
Kistérség Pedagógiai Szakszol-
gálatát. Az intézmény most
zárta az elsõ teljes tanévét,
amely alkalmat teremtett a
közös fenntartás tapasztalatai-
nak összegzésére, az intéz-
mény munkájának értékelésé-
re, összevetve azt az önkor-
mányzatok és intézményeik
elvárásaival.

A Tanács tudomásul vette a
Pest Megye Önkormányzata
Hivatalának támogatása fel-
használását elemzõ ellenõrzési
jelentésrõlszólóbeszámolót.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása társult önkormányzatai
2007-ben már közös feladat-
ellátás keretében végzik belsõ
ellenõrzési munkájukat. Ez év-
ben a Társulás és intézményei
mûködésének szabályozottsá-
gát vizsgálta a belsõ ellenõrzési
vezetõ.Abelsõellenõrzés javas-
latai alapján a Tanács határo-
zott a szükséges intézkedések
megtételérõl, a Társulás és

költségvetési intézményei mû-
ködését meghatározó szabály-
zatokfelülvizsgálatáról.

A Pedagógiai Szakszolgálat
szakmai és tanügy-igazgatási
munkáját szakértõk tekintet-
ték át, véleményük figyelembe-
vételével a Társulási Tanács –
mint fenntartó–meghatározta
a következõ tanév ezirányú
feladatait.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása elfogadta, s jogérvényes-
nek mondta ki a Pénzügyi El-
lenõrzõ Bizottság véleménye-
zése után az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2007. I. féléves pénz-
ügyibeszámolóját.

A Tanács döntött a társult
önkormányzatok kistérségi
szinten megvalósítandó felszí-
ni vízelvezetési projektjének a
kiemelt projektek eljárásrend-
jébe történõ regisztrálásáról,
az ehhez szükséges elõzetes
megvalósíthatósági tanulmány
elkészíttetésérõl.

A Társult önkormányzatok
polgármesterei tájékoztatót
hallgattak meg a közmunka-
program helyzetérõl, majd ak-
tuális – a településeket foglal-
koztató – kérdéseket vitattak
meg.

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

www.aszodikisterseg.hu

regionálisregionális

Figyelem!
A

II.programkereténbelül

ACorvusKépzõIntézeta
következõingyenesképzési

lehetõségeketindítja
2007októberében:

Élelmiszerésvegyiáru-
eladó,
Kereskedõ,boltvezetõ,
Pénzügyiésszámviteli
ügyintézõ.

Lépj egyet elõre

Jelentkezésilapot
aKistérségiGondozási
KözpontCsaládsegítõ

Szolgálatánál
(2170Aszód,Petõfiút6/a,

telefon:06-28-400-103)
kellkitölteni,aholrészletes

információtnyújtanak
aszakképzésfeltételeirõl.

új, ingyenes
szakképzési

lehetõségekközül
választhatnaka
tanulnivágyók!

þ

þ

þ

udvarán

híven

sal végzett munkájáért, míg
földrajz-rajz szakos

tanár 37 éven át végzett lelki-
ismeretes pedagógiai munkájá-
ért, a gyermekek és kollégái
iránt egyaránt tanúsított fele-
lõsségvállalásáért.
pedagógus, önkormányzati
képviselõ, az Aszódi Szabad-
idõsport Egyesület elnöke vá-
rosunk sportéletének rendez-
vényszervezésben és pályáza-
tok által gyarapított eszközei-
ben is tükrözõdõ kimagasló
eredményeiért

kapta. Az épített
környezetalakításábanvégzett
példamutató munkájáért

, valamint a a
díjban

részesült. (Nádasdy Ferenc és
Pesti Csaba nem lehetett jelen
az ünnepségen, ezért kitünte-
tésük átadására a szeptember
6-i képviselõ-testületi ülésen
kerültsor.)

BarlaiEdit

Nyíry Zsolt

Pesti
Csaba Gála Kft.

Aszód Város
Sportdíját

Tiszta, Szép Városért



Képviselõi
fogadóóra

TóthGábor

BereczkiJánosné

országgyûlésiképviselõ
06-30-9325-821

toth.gabor@fidesz.hu

munkatárs
06-20-2158-140

bereczki.janosne@fidesz.hu
06-28-435-220

Tura,Tabánu.42.

péntekenként15-18óráig

Tura,Tabánu.42.minden
hónaputolsópéntek

16-18óráig,vagy
Bag,SzentImreu.52.

(PolgármesteriHivatal)
mindencsütörtököndélelõtt,

elõzetesidõpont-egyeztetéssel.

Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:

Fax:

Iroda:
Nyitva:

Képviselõifogadóórák:
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A fém mellett a virágcsokor és az örökzöld is kelendõ„ ”

...mindent, ami mozdítható

2007. SZEPTEMBER

A mondásnak megfelelõ-
en Aszódon is visznek min-
dent, ami nincs lebetonoz-
va. A gyakori lopások és
rongálások egy részét szin-
telehetetlenmegelõzni,né-
hányesetben(pl.nyitvaha-
gyott utcai kapu vagy gép-
jármûajtó, az utastérben
jól látható helyen felejtett
táska, pénz-
tárca) azonban maguk a
polgárok felelõsek azért,
hogy egy-egy bûncselek-
ményáldozataiváváltak.

Uram bocsá´

A vasútállomásról ezúttal je-
lentõs mennyiségû kábelt lop-
tak el ismeretlenek. A Széche-
nyi utcában egy építkezésrõl
egy láncfûrész tûnt el. Egy, a
benzinkút mögött parkoló au-
tót feltörve készpénzt és irato-
katvitt el azelkövetõ.AHatva-
ni úton valaki egy autó meg-
rongálásával próbálta megol-
daninézeteltérését.

A Kossuth Lajos úton egy
tisztázatlan tulajdonjogú (a
nyilvántartás szerint

) autó okozott ba-
lesetet, majd ismeretlen sofõr-
jével együtt elgördült a hely-
színrõl. A Falujárók útján egy
motoros elütött egy figyelmet-
lenül közlekedõ gyalogost, en-
nek következtében mindket-
tenmegsérültek.

*
A temetõbõl és a köztéri em-

lékmûvekrõl is

Sajnos nem új-

forga-

lomból kivont

visznek min-

dent, ami értékesíthetõ vagy

hasznosítható.

donság a sírcsokrok eltulajdo-
nítása, de a sírrablók nemrégi-
ben ennél is messzebb mentek:
másfél évtizede elültetett, kb.
tizenhárom méter magas örök-
zöldeket vágtak ki és szállítot-
tak el, több síremlékrõl lefesze-
gették a rézbõl öntött betûket,
vaskerítéstvittekelstb.

Még tavasszal lelopták a fõ-
téri világháborús emlékmûrõl
a központi oszlopra csavaro-
zott, fémlemezbõl készült
Menórát ( he-
lyesebben lásd annak

lásd képünkön

hûlt

–

helyét

hé-

vízgyörki

a fémtolvajokszá-

mára értéktelen, futtatott mû-

anyaggalpótolják.

). A kereszt valószínûleg
csak annak köszönheti „meg-
menekülését”, hogy az eltûnt
jelképnél jóval magasabbra
szerelték. (Nemrégiben egy

olvasónk jelezte szer-
kesztõségünk felé, hogy szíve-
sen támogatná az emlékmû
helyreállítását. Erre hamaro-
san sor kerül – az ellopott jelké-
peketezúttal

)
H.Sz.

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönjük mind-
azoknak a barátoknak, szom-
szédoknak, ismerõsöknek,
akik Õt szerették, hogy felejt-
hetetlenférjem,édesapám,

temetésére eljöttek és sírjára
virágothelyeztek.

KovácsGábor

Felesége és lánya

Videofilmkészítés

újságírás,

kiadványszerkesztés
RH+VIDEO 06 20 9749 850 rhplusz@rhpluszvideo.huTel: E-mail:

digitális technikával

MEGHÍVÓ
Szeretettelvárjuk

Csengey Gusztáv Általános Iskola tornaterme
Az elõzõ évekhez hasonlóan színes programokkal várjuk vendégeinket 11 óra 30 perctõl.

illetve

Jó szórakozást kívánunk!

október13-án(szombaton)
a Kistérségi Idõsek Világnapja címû rendezvényünkre.

Helye:

Kérjük, ebédigényeiket október 5-ig jelezzék az alábbi címeken:
Idõsek Klubja: Aszód, Petõfi S. u. 6/a. Falujárók útja 5.

Kistérségi Gondozási Központ



Detre János kapta az Aszód Város Díszpolgára címet
Negyvenhárom év Aszód szolgálatában

2007. SZEPTEMBER

Ebben az évben ismét
egy jelentõs, javarészt
Aszódon eltöltött életpá-
lyát ismert el a képviselõ-
testület az Aszód Város
Díszpolgára címmel, ame-
lyet Detre János nyugal-
mazott evangélikus lel-
kész, esperes vehetett át az
augusztus 20-i városi ün-
nepségen.

Detre János

Rózsi-
ka nénit

az emberek is
mások voltak, .

ajándéknaktekintettek

és felesége gyer-
mekkoruk óta ismerik egy-
mást, hiszen Mendén ugyan-
abba az iskolába jártak.

szinte a kezdetektõl a
pedagóguspálya vonzotta, férje
viszont ifjúkorában inkább a
természettudományok iránt
érdeklõdött. Elsõre nem vették
fel az egyetemre, s mert a lel-
készi pálya sem állt messze tõle
(édesapja Mendén látta el az
evangélikus lelkészi teendõket,
késõbb pedig az egyházmegye
esperese lett), végül õ is ezt a
hivatást választotta. 1957-tõl
1962-ig a Teológiai Akadémia
hallgatója volt; a lelkészhiány
miatt már eközben is aktív
papi szolgálatot látott el. Ez-
után egy évig Pécsett, másfél
esztendeig pedig Zuglóban, a
Bosnyáktérenszolgált.

–1965. január 1-jén kerül-
tünk Aszódra – emlékezett ide-
költözésük idõszakára. – A
nagyközség még járási szék-
helyként mûködött. Akkori-
ban mások voltak a körülmé-
nyek. A parókia õsztõl tavaszig
fagymentes idõben szinte meg-
közelíthetetlen volt a sártól.
Mire autónk lett, már a Petõfi
utcában is aszfaltúton közle-
kedhettünk. De

mint ma A híve-
im – javarészt földmûvesek,
végtelenül nyugodt emberek –
nyitottsága máig feledhetetlen
számomra. Mindig Isten kezé-
ben érezték magukat már
csak az évszakok szeszélyei
folytán is, s emiatt minden ter-
mést .

–

Az aszódiak hamar befogad-
ták az új lelkészt és családját.
Tiszteletbeli tsz-tagként éve-
ken át ott ült körükben a zár-
számadáson és az azt követõ
díszebéden. A paplak építésé-
nélolykor60-70embersegített,
shakellett,aszövetkezet lovas-
kocsit vagy gépi erõt is biztosí-
tott. Jónásfalva és a városköz-
pontközött az
út – ennek megtételéhez néha

útközben annyian megállítot-
ták,hogyszótváltsanakvele.

–Annyira benne éltünk eb-
ben a közösségben, hogy szinte

másfélkilométer

még autóval is fél nap kellett,

rendszerváltás elõtti ciklusban
akarata ellenére a Temetõalja
lakói

–Szegény körzet, afféle
volt, ahol jól ismer-

tek, s szinte egyhangúlag meg-
választottak–mondtaerrõl.Az
akkoriban közös tanácsi igaz-
gatás alatt mûködõ Aszódon,
Ikladon és Domonyban eleinte
sokan -ként szó-
lították meg, s több esetben õ
volt a „villámhárító”. A rend-
szerváltás után már nem vál-
lalta a jelölést, mondván:

a testü-

megválasztották tanács-
tagnak.

pro-
letár negyed

„pap elvtárs”

szak-
emberekre van szükség

mény, s amit 1997 szeptembe-
rében szenteltek fel. Az ünnepi
alkalmat megelõzõ este a kivi-
lágított iskola elõtt összegyûl-
tek az emberek. Sokan sírtak;
azt mondták, nem hitték el,
hogy megvalósul. De meglett,
ha nem is egészen az elképzelé-
seknekmegfelelõen.

–Ki tudja: ha a kárpótlás ka-
matainak egy részébõl akkor
elkészíttetem a sportcsarnok
alapját, e kényszer alapján ta-
lán ma nem lenne a gim-
názium épülete – gondolkodott
hangosan Detre tisztelendõ úr,
akinek szavaiból az is kiderült:
sajnos az egyház felsõ vezetése

az
aszódiak ezen törekvését.
Ugyanakkor a jelentõs infláció
is arra ösztönözte, hogy mie-
lõbb teljesen bútorozzák be az
újgimnáziumot.

–Apénzügyekérténfeleltem.
Bár sosem láttam az 575 milli-
ót,

az állami
egyházügyi összekötõnek a
pontos elszámolásért – mondta
kisséelérzékenyülten.–

a feleségem már kissé ne-
heztelt is rám, hogy gondolat-
ban elõbbre helyezem az isko-
látacsaládnálésaparókiánál.

–A családban be kellett lát-
nunk, hogy apát segíteni kell –
vetette közbe Rózsa néni. –
János mindig nagyon jó család-
apa és férj volt, de akkoriban

idõszakot éltünk meg, õ
éjszakánként alig néhány órát
aludt. Sokszor felváltva volt el-
foglaltságunk, mégis

Gyermekeink hi-
vatás iránti érdeklõdését pró-
báltuk másfelé terelgetni, mé-
gis követtek bennünket: egyi-
kük pedagógus, másikuk lel-
kész lett. Ma már ünnepnapo-
kontízenüljükkörülazasztalt.

–Az egész pályámra nagy
örömmel, szeretettel és Isten

torzó

nem támogatta teljes erejével

az Állami Számvevõszék el-
ismerését fejezte ki

Nekem
mindenem volt a középiskola
ügye;

pörgõs

haza tud-
tukhozniamunkánkörömét és
a kudarcát is.

(folytatása10.oldalon)

minden örömüket vagy bána-
tukat az elsõk között velünk
tudatták – emlékezett a tiszte-
lendõ úr. – Volt, hogy már kora
reggel csengettek a kapun a
hírrel:

Negyvenhárom év alatt min-
den aszódi evangélikus család-
nál teljesített valamilyen lelké-
szi szolgálatot. És nem csak a
családoknál, hiszen az általá-
nos iskolában negyvenhárom
tanéven át hitoktatóként gya-
rapította a kisdiákok vallási
ismereteit. Természetesen jól
ismerte az egyház politikai
megítélését, de a pártállam so-
sem akadályozta szolgálatát.
(Egyszer pl. az egyik párttitkár
édesanyjának betegágyánál is
tartott istentiszteletet.) Sõt, a

„Hajnalban meghalt a
mama.”

letben. Ugyanakkor lelkészi
munkája során leterheltsége
megnõtt,

Munkája egyik legnagyobb
sikerének az evangélikus gim-
názium 1994 szeptemberi újra-
indítását, illetve az új intéz-
mény tetõ alá hozását tartja. A
középiskola elõször az általá-
nos iskolaalagsorában,majdaz
állami gimnáziumban kapott
helyet. Az új épület alapkövét
már 1994 augusztusában letet-
ték, majd megkezdõdtek a tár-
gyalások az 1948-ban államosí-
tott gimnázium épületéért járó
kártalanításért. Az egyházköz-
ség több részletben 575 millió
Ft-ot kapott, amibõl az evangé-
likus templom szomszédságá-
ban felépülhetett az intéz-

ahetikéthittanórából
hamarosantizennyolclett.
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(folytatása9.oldalról)

iránti hálával emlékszem, hogy
pappá tett, holott sokáig nem
akartam pap lenni – vette
vissza a szót a tisztelendõ úr. –
Hálás vagyok a családomért;
féltem, hogy nehezen fogadják
el:

sosincs magánélete, a
család pedig vele együtt hétfõ-
tõl vasárnapig szolgálatban
van, de a feleségem és a gyer-
mekeink is megértették mind-
ezt. Volt, hogy hétfõn délelõtt
indulásra készen álltunk az
autónk mellett, amikor

ami azt jelen-
tette,hogyvalakielhunyt.Elfo-
gadták, hogy emiatt el kellett
halasztanunkazutazást.

a pap mindig közéleti sze-
mélyiség,

meg-
szólalt a harang,

–Érték-e jelentõsebb kudar-

cokszolgálataévtizedeialatt?

Ha nem
lennének kudarcaink, az nagy
baj lenne

„Tudod, az Isten min-
dig ad annyi kudarcot, hogy el
ne bízd magad, de ad annyi
sikert,hogymeglendítsen.”

meg-
akadályozásának

–Az ember mindig számol a
kudarc lehetõségével.

. Püspököm sokszor
mondta:

Nekem a Podmaniczky-kas-
tély jelent fájó pontot. Mielõtt
visszakaptuk, találkoztam a
döntésre jogosult tárcaközi bi-
zottság mûemlékvédelemmel
foglalkozó tagjaival. Tudatták
velem, hogy a visszaadás

céljával jöt-
tek,demiutánbeszéltemnekik
a terveinkrõl (hogy kollégiu-
mot, múzeumot, restaurálóter-
meket, a parkban üdülõparkot

szeretnénk létesíteni), mind-
annyian a visszaadás mellett
voksoltak. Azóta sem mertem
velük találkozni, mert

Detre János nyugdíjban töl-
tött napjai is hasznosan telnek.
A Szõlõ utcába, felesége szülei-
nek volt házába költöztek, ahol
a család és a kertmûvelés mel-
lett hobbijának,

is hódolhat. Egy évi
munka után tavasszal fejezte
be

történetét összeg-
zõ kötetet. Következõ, megva-
lósulás elõtt álló terve az aszódi
gyülekezet történetének meg-
írása.

szégyel-
lem, hogy az egyház nem be-
csültemeg,amitvisszakapott.

az egyháztörté-
netnek

az északi egyházkerület gyü-
lekezeteinek

H.Sz.

Diákszínjátszó

kör indul
a Petõfi gimnáziumban
Az öregdiák találkozón

bemutatott tíz perces szín-
darab nagy sikere hallatán
aziskolatanulóiösszeültek
és az igazgató beleegyezé-
sével létrejöhetett a Petõfi
gimnázium diákszínjátszó
köre.

Az iskolában sajnos kevés a
délutáni szabad foglalkozásra
való lehetõség, ezért ígérkezik
nagyon jó ötletnek a színjátszó
kör. A diákok maguk által írt
darabokat és klasszikus mûve-
ket egyaránt játszani fognak, s
remélik: értõ fülekre találnak
aziskolanövendékeiben.

A színjátszó körbe bárki je-
lentkezhet, aki kedvet érez ki-
próbálni, milyen is a „színpa-
don”állni,másbõrébebújni.

–Sajnos nem láthatunk a
jövõbe, de egyenlõre annyi biz-
tos, hogy nagy lendülettel és
kedvvel vágunk neki az újdon-
sült ötlet megvalósításának – –
mondta ,, aki
a Vécsey Kamarateátrum tag-
jaként már több színdarabban
lépettavilágot jelentõdeszkák-
ra. – Reméljük, sok fiatalt vonz
majd a színjátszás, és azt is,
hogy

...

Zatureczki Zsófia

elnyerjük majd a célkö-
zönségtetszését n

Közvélemény-kutatásra
indultam. Felkerestem
olyan középiskolás és egye-
temista diákokat, akik
Aszódon laknak. Örömmel
vettem észre, hogy nyíltan
és õszintén válaszoltak a
várossal kapcsolatos kér-
désemre. Íme egy kis sze-
mezgetésavéleményekbõl:

Szerintedmibenjóilletve
mibenváltozhatnaAszód?

Kérdésemakövetkezõvolt:

(19 éves fõiskolás): Bár
keveset vagyok Aszódon, mégis
úgy gondolom, a vasútállomás
állapota eléggé lesújtó. Emel-
lett jó lenne több kulturális
program, és a parkosítás is elég
jóötletszerintem.

(17 éves gimnazista):
Szerintem Aszód mint város
fordíthatna többet a fiatal ré-
tegre, elvégre iskolaváros sze-
retnelenni.Többekközöttgon-
dolok itt színvonalas fesztivá-
lokra, szórakozóhelyekre, mozi
építésére. Egy hely kéne, ahol
megfelelõ körülmények között
a fiatalokösszetudnakgyûlnia
barátaikkal. Persze én örülök,

Ildikó

Blanka

hogy az iskolám közel van,
színvonalas oktatást kapok
anélkül, hogy órákat buszoz-
nék. A tisztaság is viszonylag
elfogadható (a vasútállomást
leszámítva).

(16 éves középiskolás):
Véleményem szerint Aszód a
közösség miatt jó... nagyrészt!
Barátságos emberek élnek itt,
és a legtöbben összetartanak!
Ami változhatna Aszódban, az
a fellendülés, vagyis több olyan
kulturális központ kialakítá-

sa, ahol a fiatalok jól érzik ma-
gukat, együtt vannak, ismer-
kedhetnek (gondolok igényes
szórakozóhelyre, mozira vagy
nyilvánosuszodára).

(18 éves szakiskolás):
Aszódon csak az aszódi mecs-
cseket élvezem. Nem sokat va-
gyok a városban a megfelelõ
szórakozóhelyek hiánya miatt.
Szerintem ezen kéne változtat-
niaAszódnak.

(21évesvoltszakközép-
iskolás és technikumi tanuló):
Aszódban szeretem, hogy

az emberek. Minden közel van,
emellett jóaközlekedésaszom-
szédos városokba és a fõváros-

–

„ ”

Zsófia

Gábor

József

vi-
szonylag segítõkészek és jó fejek

ba is.
Viszont jó lenne, ha több

lehetõség nyílna a fiataloknak
kikapcsolódásra itt elsõsor-
banaszínvonalasszórakozóhe-
lyekre .

(18 éves középiskolás):
Aszód szerintem egy nagyon jó
város. Jó a közlekedés és

Véleményem szerint a vá-
ros tisztaságánkellenevalame-
lyest változtatni, fõként a vas-
útállomáson.

( 17 éves gimnazista):
Aszódban a legjobban az üzle-
teket szeretem. Nem kell min-
denért Pestre járni. Viszont
szerintem egy jó park vagy egy
mozi még jobban feldobná a
várost.

(16 éves szakiskolás):
Nem is tudom, mit mondhat-
nék. Aszódon sok minden jó.
Szeretem az embereket, a ba-
rátokat, ugyanakkor nem sze-
retem a kocsmákat és a füstös
helyeket. Ezeken kéne változ-
tatni. Kellene egy tényleg nor-
mális és kulturált szórakozó-
hely, esetleg olyan programok,
amelyekérdeklikafiatalokat...

Aszód szerintem szép
város!

vi-
szonylag normálisak az embe-
rek.

–

gondolok
Ferenc

Renáta

Roland

-Z.Sofy-

Mi a jó városunkban és mi lehetne jobb?
Ahogy a fiatalok látják...

Bursa
Hungarica

A képviselõ-testület döntése
érdelmében az aszódi hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok
is élhetnek a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázaton.Az típu-
sú (két féléves) illetve típusú
(hat féléves) pályázatok felté-
teleirõl bõvebb információ a

honlapon ill. a
Városháza hirdetõtábláján
olvasható. A pályázati adatla-
pok
aljegyzõnélszerezhetõkbe.

A
B

Szabadiné Bartók Katalin

www.bursa.hu

Beadásihatáridõ:
október31.
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Testi, lelki táplálék egy héten át
Tábor leányoknak

2007. SZEPTEMBER

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.

Augusztus közepén elõ-
adóként meghívást kap-
tam Aszód egyik testápo-
lással és szépítésével fog-
lalkozó szalonjába. Legna-
gyobb meglepetésemre ti-
zenéves lányok csoportja
fogadott, látható izgalom-
mal. Elõadásom befejezte
után tudakozódhattam
csak Pálné Zsuzsától, a
rendhagyó nyári tábor öt-
letgazdájától.

–Elõre bocsátom: nem va-

gyok pedagógus szakképzett-

ségû, de érdeklõdõ és gyermek-

szeretõ igen – mondta beveze-

tõül. – Már régóta foglalkozta-

tott a gondolat, hogy 10-14 éves

lányoknak szervezzek egy

olyan tábort, ami testi és lelki

egészségük problémakörével

foglalkozik.

A megvalósításban és a prog-

ramok összeállításában ketten

is kiemelkedõ segítséget nyúj-

tottak: a nemrég elhunyt

doktor úr és

tanár úr. A különbözõ

témakörök elõadóinak helyi

szakembereket hívtam meg. A

testi higiéniáról

gyermekszakorvos tar-

tott elõadást.

a lelki bajokat és azok or-

Razsovitz Koncz
István

Dr. Horváth
Anna

Subáné Halmos
Éva

voslását járta körül.

mentálhigiénés szakem-

ber az egészséges gondolkodás-

módról beszélgetett velük. A

Gyermekjóléti Szolgálat mun-

katársai hasznos tanácsokkal

láttak el. (E sorok írója a fiatal-

korúak pártfogó felügyelõje-

ként a kábítószer és más élve-

zeti cikkek fogyasztásának ve-

szélyeirehívtafelafigyelmet.)

Tagadhatatlan, hogy a legna-

gyobb sikert

fodrász, mûkör-

mös és masszõr

aratták. A lelki táplálékok fizi-

kai megtámogatására is szük-

ségvolt: az ízletes

ebéddel, jelentõs

anyagiakkal járult hozzá a tá-

borozáshoz.

Herr Pi-
roska

Rácz Zsuzsanna
Székfi Dóra

Kis Magdolna

LukácsLajos
Molnár József

–Az egyhetes tábor zárása-

kor mindegyik leány bánatára

eljött a búcsúzás. Nemcsak õk,

deaszüleik isa legnagyobbelis-

meréssel szóltak rólunk. Ma-

gam és a férjem úgy gondoljuk,

hogy ez az új kezdeményezés

sikere nemcsak nekünk, ha-

nemahelyi szakemberektudá-

sának és tenni akarásának is

köszönhetõ.

Mi mást kívánhatnánk ez-

után: jövõre ilyenkor, ugyanitt

találkozzunkújra!

AszódiKovácsIstván

Búcsúzó Bölcsisek
Babazsúrja

HIRDESSEN NÁLUNK!
Az Aszódi Tükör városunk minden háztartásába eljut

és az interneten is olvasható.

FerencnéErzsikenéniés

olyan szórakoztató jelene-

tetadtakelõ,amitsohanemfo-

gunk elfelejteni. Még a köny-

nyemiscsorgottanevetéstõl!

Tûzijátékos csokitortával

vendégeltek meg mindannyi-

ónkat, az élõzene pedig

meg-

hozta.

Olyan sok szeretet, kedves-

ség, figyelmesség vett bennün-

ket körül, amit hálásan köszö-

nök minden búcsúzó bölcsõdés

és szülei nevében az intézmény

mindendolgozójának.

Jutka
néni

a fel-

nõttek nótás kedvét is

Egyszülõ

Augusztus 30-án délután
a Búcsúzó Bölcsisek Baba-
zsúrjára gyûltünk össze a
Bölcsõde nagytermében.
Színes, kedves hangú meg-
hívót kaptunk a gondozó
néniktõlerreazalkalomra.
Programjuk izgalmasnak
ígérkezett!

Elõször böl-

csõdevezetõ akárcsak a mesé-

ben óvodássávarázsoltaaböl-

csõdés gyermekeket. A gondo-

zónéniktõl útravalóul tarisz-

nyátkaptakavállukra,amiben

kedves, ötletes ajándékok vol-

tak. A bontogatás-kóstolgatás

örömeután gyer-

mekdalokaténekelt.Mi, szülõk

is bekapcsolódtunk, sõt táncra

is kerekedtünk a jó zenére. A

címû jelenet volt a Baba-

zsúr fénypontja. Kovács

Kovács Ferencné

FarkasGábor

Bendegúz és Bíborka óvodába
indul

–

–
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Száz éve hunyt el báró Podmaniczky Frigyes
Budapest võlegénye

2007. SZEPTEMBER

Krúdy Gyula nevezte így

báró Podmaniczky Fri-

gyest, az aszódi Podma-

niczky-család legismer-

tebb tagját, aki hosszú,

kalandosnak is mondható

életével példája annak a

magyar arisztokratának,

aki mindvégig a közjót

szolgálta.

Gazdagnak született, szeré-
nyen élt, igazi hazafiként nem-
zete, Magyarország felemelke-
désénmunkálkodott.Azország
népe, különösen a fõváros la-
kossága
Budapest egyik felvirágoztató-
jaként emlegeti. Méltán teszi,
hiszen mint a Fõvárosi Köz-
munkák Tanácsának alelnöke,
Budapest fejlesz-
tésében elévülhetetlen érde-
meket szerzett. Ha az utókor
igazán hálás lett volna, akkor a
Sugár utcát (amit neveztek
Andrássynak, Népköztársa-
ságnak stb.) róla, annak megál-
modójáról,

nevezte volna
el. Igazi népszerûségét

, a jeles városvédõ-
nek köszönheti, aki sok-sok
részletet feltárt a kiváló Pod-
maniczky városépítõ munkájá-
ról. Napjainkban a városvédõ-
ket, a múlt értékeinek ápolóit a
veretes Podmaniczky-díjjal
tüntetikki.

Báró Podmaniczky Frigyes
azonban sokkal színesebb

Podmaniczky Frigyest

világvárossá

báró Podmaniczky
Frigyes utcának

Ráday
Mihálynak

egyéniség volt annál, mintsem
csupán városépítõként emle-
gessük.

A szüleivel kell kezdeni.
Édesapja, báró

diplomás bányamér-
nök, a magyar jakobinus moz-
galom részese (amiért bünte-
tésben részesült), szoros kap-
csolatban állt a német roman-
tika jeleseivel. Elsõ felesége

, a német iro-
dalom fiatalon meghalt büsz-
keségének, volt a
menyasszonya. Házasságuk

Podmaniczky
Károly

Carpentier Júlia

Novalisnak

Jänkendorf-Nosticz Elizát

Júlia

báró Jósika Miklósnak

Ármin bárónak
Hunfalvi Pál

vet-
te feleségül. Házasságukban
több gyermek született, akik
közül a magyar regény-
irodalom egyik megteremtõ-
jének,
volt a hitvese, s akit hûségesen
követett emigrációjában, ahol
aztán õ is jeles író lett. Frigyes-
nek és két évvel fiatalabb öcs-
csének, a kivá-
ló magyar tudós,
volt a magántanítója, nevelõje,
akinek irányításával Késmár-
kon, majd pedig Berlinben vé-

rövid volt, az anya gyermek-
szülésben, Aszódon halt meg.
Ezt követõen a Szász Királyság
miniszterének a leányát, báró

évtizedea fontos, amikormég–
éppen a szabadságharcban va-
ló részvétele miatt nem játsz-
hatott szerepet a nagypolitiká-
ban, s ideje javát csendesen
meghúzódvaAszódon,ámnem
haszontalanul töltötte. Öröm-
mel vállalta el a domonyi evan-
gélikus gyülekezet felügyelõi
tisztségét,éspénzétsemkímél-
veállt fivéremelléa latin iskola
megmentéseérdekében.Közis-
mert, hogy báró Podmaniczky
Árminnak köszönhetõ a latin
iskola algimnáziummá fejlesz-
tése, mely feladat megoldására
létrehozott iskolai bizottság-
nak jeles tagjavoltFrigyesbáró
is. Ezekben az években kezdte
meg szépírói munkásságát is
(

stb.), mely mûvek azokban
az idõkben igen olvasottak vol-
tak, és szerzõjüket ismertté,
népszerûvétették.

A Bach-korszak után, az al-
kotmányosság részbeni vissza-
állításakor (1861), majd 1865-
tõl 1905-ig országgyûlési képvi-
selõ volt; Ezen évtizedekben az
ország legjelesebb közéleti sze-
mélyiségei közé tartozott. A
nagy élettörténet aszódi fejeze-
te volt, amikor 1869-ben

Árminta
teljes gazdasági összeomlástól.
Miután a nagy kastélyt, az õsi
fészket a családnak el kellett
adnia, ettõl kezdve kizárólag
Pesten, egy szerény kétszobás
lakásban, csupán fizetésébõl
élt. Nem nõsült meg, életét a
köznek,amagyarkultúránaks
anemzetnekszentelte.

Ezekben az évtizedekben
már nem látogatott Aszódra.
Aszóddal való találkozása már
csak 1907. október 19-én bekö-
vetkezett halála után történt,
amikor is kihûlt tetemét õsei
mellé, a családi kriptába
helyeztékvégsõnyugalomra.

BudapestvõlegényeAszódon
alusszaörökálmát.

–

saját
vagyonának feláldozásával
mentettemegfivérét,

Úti naplómból, Álom és való-
ság

A.I.

Báró Podmaniczky Frigyes portréja és emlékmûve
a fõvárosban, a róla elnevezett téren

gezték tanulmányaikat. Fri-
gyesbárónak1887-1888-banírt

címû életrajzá-
bólszámosolyanismeretetsze-
rezhetünk, mely a reformkori
Aszódot idézi elénk, továbbá a
fiatal báró politikai karrierjé-
nek a kezdetét (1847-ben az or-
szággyûlési követválasztáson

fõkortese volt), az
1848/49-es forradalomban és
szabadságharcban való részvé-
telét, majd közlegénnyé való le-
fokozása után olaszországi ka-
tonaiszolgálatátmutatjabe.

A „bakaságból” hamarosan
szabadult, és számunkra ép-
pen az életének ezt követõ, az
irodalomban kevésbé ismert

Naplótöredékek

Kossuth

Hirdetési díjaink:

1 oldal (180mm x 252mm)
1/2 oldal (180mm x 125mm)
1/4 oldal (88,5mm x 125mm)
1/6 oldal (88,5mm x 80mm)
1/8 oldal (88,5mm x 60mm)
apróhirdetés:

26.000,- Ft
13.000,- Ft
6.500,- Ft
4.500,- Ft
3.600,- Ft
60,- Ft/szó

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban



Egy mentõápoló emlékei az 1976 szeptemberi aszódi tragédiáról

Ami a szívünkbe, elménkbe van írva

2007. SZEPTEMBER

A Földnek talán nincs is
olyan emberlakta települé-
se,aholnetörténtvolnava-
lamiféle, egyént vagy kö-
zösséget érõ tragédia. A
régebbi történések emlé-
kei elõbb-utóbb elhalvá-
nyulnak az emberek emlé-
kezetében. Azonban akik
akkor azt átélték, azok
számára örökre emlékeze-
tes és élõ marad a dráma.
Ezalólnincskivétel.

Errõl beszélgettem
nyugdíjas mentõápoló-

val, aki a 31 évvel ezelõtti aszó-
di kamionbaleset áldozatai
mentésének egyik fõszereplõje
volt.

–Máig ismegremegaszívem,
hacsakrágondolokarraaszep-
temberi napra – emlékezett
vissza. – Az aszódi mentõállo-
máson hajnal felé hatalmas
robbanást hallottunk, ami
utánmegszûntazáramszolgál-
tatás. Hogy mi történhetett,
még nem tudtuk, de már ké-
szenlétbe helyeztük magunkat
egy turai kollégámmal,

gépkocsivezetõvel. A
szolgálatvezetõ parancsára szi-
rénázva indultunk a fõút és az
ikladi út keresztezõdéséhez,
ahol egy folyékony halmazálla-
potúgázt szállítókamionfelbo-
rult és romba döntötte a ka-
nyarban álló házat. A helyszín-
re érkezve láttuk, hogy igen
nagy a baj. Egy sérültet – a
gépkocsivezetõt – akkorra már
el is szállítottak, mert igen sú-
lyos égési sérüléseket szenve-
dett, azonban még volt ideje ki-
nyitni egy biztonsági szelepet,
amivel megmentette Aszód
központi részét. Utóbb meg-
tudtuk: ha ezt nem tette volna,
kb. 600 méteres körzetben el-
pusztult volna minden és min-
denki,haatartályfelrobban.

A helyszín szemrevételezése
után a romos ház udvarán ke-
resni kezdtük az áldozatokat.
Meg is találtuk õket, sérülten,
sokkosállapotban,deélve.Köz-
ben az utcáról kiabáltak:

Takács
Lajos

Keve
József

„Ide,
ide gyorsan, mert a pincében is

bennrekedt valaki, aki nem tud
kijönni!”

Petro-
vics András Szlanka György

kárhelyparancsnok

Két kezünkkel áll-
tunk neki kiszabadítani õt.
Közben megérkeztek a szolgá-
laton kívüli kollégáink:

és
mentõápolók, akik a közelben
laktak. Az így kiegészült csapa-
tunk már hatékonyabban lát-
hatott neki a módszeres men-
tésnek.Azonbaneziskevésnek
bizonyult, ezért további men-
tõsegységeksegítségétkértük.

A helyzet hozta, hogy én vol-
tam a – az,
akielsõkéntérkezikahelyszín-
re, s mindaddig e tisztsé-
get, míg meg nem érkezik egy
magasabb beosztású mentõs

viseli

fonáltak: sikerült a lángot elol-
tani.Vége,atartálykiürült!

Sajnos a szakszerû és gyors
segítségnyújtás ellenére két
ember meghalt: egy, a házban
lakó férj a feleségét siratta, míg
a vétkes gépkocsivezetõt a ro-
konsága.

-Visszaidézve az események
sorát – zárta elgondolkodva be-
számolóját –, az
események után kaptam egy
infarktust. Nem azt mondom,
hogyemiatt,deez isközrejátsz-
hatott. Ma már nyugdíjas va-
gyok, de ha életmentõ segítség-
nyújtásról lenne szó, gondolko-
dás nélkül újra megtenném

Takács Lajos

bármikor, bármilyen körülmé-
nyek között, mert abban a
helyzetben az ember nem ön-
magát nézi, hanem a feladatot.
Ezt írta be a természet látha-
tatlan ceruzával a szívünkbe,
elménkbe.

AszódiKovácsIstván

szakember. A Budapestrõl idõ-
közben megérkezett orvosi
esetkocsi doktornõje megha-
gyott ebben a beosztásomban,
mondván:

A sérültek elszállítása
után nekem még tíz óráig a
helyszínen kellett maradnom a
váltásmegérkeztéig.

Még szinte haza sem értem,
máris újra szolgálatba kellett
állnom, hogy összeszedjem a
szolgálaton kívüli kollégáimat,
mert akkora volt a baj, hogy az
említett körzetbeli lakosság
egy részét is kitelepítették. Az
állandó robbanásveszély miatt
sok steril kötözõanyag, lepe-
dõk, gyógyszerek és mûszerek
érkeztekteherautókkal.Akilö-
vellõ tûzcsóva eloltásához spe-
ciális tûzoltók érkeztek. Már
nem emlékszem pontosan, mi-
kor, de még azon a napon tele-

„Maga ismeri jól a
helyet.”

13

IllusztrációkéntaBelügy-
minisztériumlapja,
a hasáb-
jainmegjelentfelvételeket
ésaPestMegyeiHírlap
cikkéthasználtukfel.
( és

könyvtárosnak
ezútonisköszönjük,
hogyadokumentumokat
arendelkezésünkre
bocsátották.)

Érdekesség,hogyaPMH
cikkéhezamentés egyik
vezetõje1990novemberé-
benhelyesbítõsorokat
mellékelt.Eszerint
abalesetaszódiáldozatát
csakmásnapreggel
találtákmegabeomlott
pincében.A

kitelepített
lakosságésamentésben
résztvevõkélelmezését
ahonvédségoldottameg.

MagyarRendõr

DemeImrénének
NagyJudit

CsattosPálfelvételei

tartálykocsi
többminthúszóráig
lángolt.A
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Kulics Lászlóné évtizedeket töltött el a bölcsõdés gyermekek között

„Újra csak ezt a hivatást választanám”

2007. SZEPTEMBER

Nyugdíjas bölcsõdei gon-
dozónõk társaságában fi-
gyeltem az ünnepélyes ke-
retek közt elhelyezett új
Városi Bölcsõde alapkõ-le-
tételét. Miközben zajlott az
ünnepség, néhány percre
elkalandozott az emlékeze-
tem issza a múltba, ami-
kor még bölcsõdés volt a
legkisebblányom.

– v

Hajdúné Erzsike néni

Tordáné Irénke néni

Kulics

LászlónéMarikanénit

és
voltak

azok, akik végigkísérték gyer-
mekem bölcsõdei életét egé-
szen az óvodáskorig.

is ismer-
tem Judit lányom bölcsõdés
korából, de nem került
akkortájt, hogy õ is az elsõk kö-
zött kezdte gondozónõi tevé-
kenységét. Az alábbi sorokból
mosteztiskiderül:

–A nyolcadik osztály elvégzé-
se után nem tanultam tovább

. Két évig
mindenfélével próbálkoztam,
mígnem 1958. április 16-án át-
adtákAszódközségelsõbölcsõ-
déjét, ahová mint fiatalkorú
dolgozó felvételt nyertem. Ám
a helyiségek és többi kiszolgáló
egységek beüzemelése, a cso-
portszobák teljesen új bútorok-
kal való berendezése, a kisgyer-
mekekegységesruházatánaka
szétosztása még két hetet vett
igénybe. Miután tökéletesen
felkészültünk a gyermekek fo-
gadására, május másodikán

megérkeztek az elsõ böl-
csõdések.

Mindannyian nagy izgalom-
mal vártuk õket. Bár negyven
férõhelyesreterveztékabölcsõ-
dét, az elsõ napon csak tizen-
három gyermeket hoztak el,
mert idegenkedtek

és fenntartással
viseltettek a szülõk. Azonban
ez a rossz érzés fokozatosan
feloldódott bennük, így néhány
hónap múltán már teljes lét-
számmal mûködhettünk. A

szóba

–
emlékezett vissza –

végre

a bölcsõdei
gondozástól

csecsemõk és kisgyermekek
napi gondozása szakértelmet
kíván. Éppen ezért a munkám
mellett továbbtanultam. Így
szereztem meg
a gyermekgondozónõi szakké-
pesítésemet.

A napi munkámban sokat
segítettek a nálam idõsebb
munkatársaim, valamint a böl-

jó eredménnyel

egészségügyi képesítéssel
kellett rendelkeznie neki is és a
szakácsnõnekis.

Mivel a bölcsõde területe
adottvolt,nagyobbépítkezésre,
bõvítésre nem volt lehetõség,
de a mosónõ munkájának meg-
könnyítésére felépült az igé-
nyekhez igazodó mosókonyha.
Agyermekekruhácskáit bele-–

csoportba 1 éves korig, a kö-
zépsõ csoportba a 2 évesig, a
harmadik csoportba pedig az
óvodás korú gyermekek tartoz-
nak. Magam tíz évig a csecse-
mõcsoportban voltam. Azért,
mert egyrészt imádtam õket,
másrészt kezdetben nem volt
szokásban, mint módszer, hogy
a gondozónõ végigviszi a kez-
dettõl a bölcsõdei élettõl való
búcsúzásigacsoportját.

–Elszaladtakamunkásévek.
Az akkori bölcsõdések felnõt-
tek, õk is szülõk lettek. Büsz-
kén mondhatom, közülük so-
kanigenkiválóembereklettek.
Az egyik például országgyûlési
képviselõ lett, többen mérnö-
kök, pedagógusok, még táncta-
nár is akad közöttük, de van-
nak segédmunkások és köz-
munkások is. Ha találkozom
valamelyikükkel, így szólíta-
nakmeg:

–Csókolom, meg tetszik is-
merni?

Sénmegismeremõket.

Négyévtizedutáneljöttapil-
lanat, amikor

a fiataloknak. Mert a
pihenésnek is meg kell adni az
idejét. Nyugdíjba vonulásom-
kor megkaptam minden elis-
merést, a legnagyobbat azon-
ban a gyerekektõl. A velük töl-
tött élmények közül örökre
emlékezetes számomra az,
amikor egy hosszabb szabad-
ság után beléptem a bölcsõde
kapuján, sakisgyermekekhoz-
zám rohantak. Átölelték a
combomat, sikongattak örö-
mükben. Az egyik még bele is
harapott nagy igyekezetében.
Kérdem én: kell ennél õszin-
tébbelismerés?

–S ha újra kezdhetném? –
kérdezett vissza beszélgeté-
sünk végén. Újra csak ezt a
hivatást választanám.

át kellett adni a
helyemet

–

AszódiKovács István

csõde elsõ vezetõi,
és

Akkoriban,mintmost is,kiváló
munkahelyi légkörben dolgoz-
tunk. Kölcsönösen segítettük
egymást, szakmailag és embe-
rileg egyaránt. Erre igencsak
nagy szükség volt, hiszen már
1-2 hónapos kisbabákat is gon-
doztunk, mivel akkor még nem
volt GYES. A munkamegosz-
tásban kiemelkedõ fontosságot
kaptak a konyhai dolgozók is,
mivel a kisgyermekek táplá-
lása, s így az ételek elkészítése,
ízesítése komoly szakmai ki-
hívást jelent. Az étlap terve-
zése, összeállítása egyéb fela-
datai mellett a midenkori ve-
zetõ feladata volt, így nyilván-
való, hogy nagyon felkészült

Bodorkos

Józsefné Sebestyén Gézáné.

–
–

értve a fehérnemûiket is õ
gondozta.

Akik kisgyermekekkel fog-
lalkoznak, tudják, hogy a napi
elfoglaltság fontos része a sza-
badban való játék. Az átadás-
kor csaknem üres volt a játszó-
tér. Mi ültettünk fákat, virá-
gokat, gyepesítettünk, kialakí-
tottuk a homokozót, egyszóval

tettük az udvari
életet.

Csakúgy, mint manapság is,
reggel 6 órától este 6 óráig volt
a nyitvatartás. A bölcsõdések
elhelyezése korcsoportonként
történik, az életkortól függõen
a csecsemõ-, a középsõ és a
nagycsoportban. A csecsemõ-

–

barátságossá

Egy kép tizenhat éves
korából, pályája

kezdetérõl...

...és egy a közelmúltból



Központozás
Egy kis nyelvelés

2007. SZEPTEMBER

A címbeli fogalom
nem a politikai

életben használatos, még
csak nem is valamely di-
vatosszakmafogalomköré-
be tartozik, hanem a nyel-
vészet egyik fontos fogal-
ma.Ebbeakörbetartozika
mondaton belül használa-
tos írásjelek alkalmazásá-
nakmindenrészlete.

köz-

pontozás

–
–

Mondaton belül gyakran
használunk pontot, vesszõt,
kettõspontot, pontosvesszõt,
zárójelet, idézõjelet, gondolat-
jelet stb. Mindezek használata
a gondolat pontos tagolását
szolgálja. Az írott szövegben
látható módon, vizuálisan ér-
zékelhetõen jelennek meg ezek
a jelek, a hangzó szövegben
pedig szünettel, intonációval
érzékeltethetjükajelenlétüket.

De ahogyan rohanó vilá-
gunkban sok minden érték ál-
dozattá válik, ilyen áldozattá
válik nyelvünk szépsége, zenei-
sége és helyesírása is. Külö-
nösen aggasztóak a reklámszö-
vegek. Rádióban és televízió-
ban egyaránt. Nem csupán
azért, mert néha a szövegbõl
vagy a szöveget kísérõ képek-
bõlsemderülki,hogyvajonmit
is akarnak reklámozni, hanem
azért, mert mindkét médium-
ban elhadarják a szöveget, a
képi megjelenítés írott kiegé-
szítései pedig semmiféle he-
lyesírási szabálynak nem felel-
nekmeg.

Azon már el sem csodálko-
zom, hogy ha rádióban vagy
televízióban sugárzott többré-
szes film vagy rádiójáték felve-
zetésekor az hangzik el, hogy

Haamû-
sorközlõ az szó után egy
kis szünetet tart, és ezt köve-

„Kedvesnézõink!Önökmostaz
XY címû mûsor ötödik befejezõ
részét látják/hallják.”

ötödik

tõen tájékoztat minket a befe-
jezõ rész sugárzásáról, akkor
tudjuk, hogy a következõ per-
cekben az illetõ sorozat utolsó
részét tekintjük vagy hallgat-
juk meg. Persze a nézõ/hallgató
sem olyan ostoba, hogy ne tud-
ná, hogy a befejezõ rész követ-
kezik, de a felvezetés alapján
úgy tûnhet, mintha az adott
mû befejezésekor az alkotók

kínálnának a
nagyérdemûnek, s most ezek-
bõl éppen az ötödik változat
következik. Miért nem lehet
nyelvünket úgy használni,
hogy megfeleljen az elõadás-
módakövetelményeknek?

Az egyik tévécsatornán az
egyik – egyébként értelmes,
talpraesett riporter – minden
igényt kielégítõen beszél, ha
közvetlenül õ készít valakivel
riportot, azonban ha narrátor-
ként mûködik közre hírmûso-
rokban, a hangja eltorzul,
hanghordozása teljesen a gép-
hangérzetétkelti.

Újabban a televíziókban na-
gyon divatosak a fájdalomcsil-
lapítók reklámjai. Sokféle pati-
kaszert ajánlanak, s többször
megjelenik a reklám végén a
felirat: Ezzel
az egyszerû, rövid szövegrész-
lettel is több probléma merül
fel. A kifejezést – amely
a elköszönõ for-
mulából rövidült – gyakran
használjuk mindennapjaink-
ban.

A
„viszlát”-tal megszólítjuk az
illetõt, így akitõl búcsúzunk,
megszólítottnak minõsül. Eb-
ben az esetben a megszólítás
után vesszõt kell írnunk, az el-
köszönõ formula végére pedig
felkiáltójelet. A reklámban ér-
telemszerûen a fájdalomtól bú-
csúzunk, tehát a szó
minõsül megszólítottnak, s eb-

variánsokat

Viszlát fájdalom.

viszlát
viszont látásra

Csakhogy használatakor
valakitõl búcsút veszünk.

fájdalom

ben az esetben ugyanúgy vesz-
szõt kellene a két szó közé ten-
ni, mintha személy/ek/rõl len-
ne szó, a végére pedig felkiáltó-
jelkívántatik.

Tessék nekem elhinni, hogy
ez sem bonyolultabb, mint az
egykori rádióreklám:

A
bökkenõcsakaz,hogyareklám
négy szóból állt. Amint valaki
ezt szóvá tette, be is fejezték a
sugárzását. A hibát mindig
szabad javítani! Nem az elkö-
vetés a legnagyobb vétség,
hanem az, ha meghagyjuk a
rosszat.

„Három
igaz szó: A tiszta ruha jó!”

-g-l

Uram,álddmegeztaföldet
smindennemzetét!
Napodfényeboldogítsa
népekéletét.
Szomszédokköztmegértést,
szeretetetésbékét,
Uram,álddmegeztaföldet
mindennemzetét!

Uram,álddmegeztaföldet
smindennemzetét!
Szórdszeretetsugarát
otthonafölé.
Éhezõnekkenyeret,
erõtadjabetegnek,
Uram,álddmegeztaföldet
smindennemzetét!

(Amagyarországi
szlovákokhimnusza)

Felhívás a Csengey Gusztáv
Általános Iskola Zenei

Tagozatának volt növendékeihez

Kedves Gyerekek , Kedves Volt Tanítványaink!

2008-ban ünnepeljük zenei tagozatunk születésének 50. év-
fordulóját.Ezzelkapcsolatosan2008májusábanemlékhangver-
senyt rendezünk, melyen szeretne fellépni a most szervezés
alatt álló is. Ebbe a régi-új énekkarba
várunktiteketénekelni.

Próbák havonta egyszer lennének, mindig a hónap utolsó
szombatján. Gyülekezés 9.30-tól 10 óráig, próba 10-tõl 12 óráig.
Az elsõ próbát , Szent Mihály napján tartjuk
iskolánkban(Aszód,Csengeyutca30.).

Minden volt növendékünket szeretettel várja a Csengey
GusztávÁltalánosIskolaIgazgatóságaésTanáriKara

Szervezõtanár: (Tel.:06-20-473-1530

Régi Diákok Kara

TarrGábor

szeptember 29-én

„ ”

„ ”

TÁNCTANFOLYAM
Kartalon
Diákoknak:

Hastánc felnõtteknek:

rockand roll hastánc látványtánc

kezdés:

péntek:
szombat:

Érdeklõdni lehet:

szeptember14. 14.17órától

19órától
16 órától

06-70-539-0276    06-20-360-7400

Hastáncmûsorrendelhetõ!

– –
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Programok a Városi Könyvtárban
A Nagy Olvashow

2007. SZEPTEMBER

Ódon, érdekes épületek falai között
Fáklyás séta Aszódon

Könyvtárunkmindenévbenrésztveszaz
programsorozatban. Idén a

programjelszava.
A Városi Könyvtár tervezett programjai korosztályonként a

következõk:
Kölyökolvashow (Gyermek-

könyvtár) Udvari mulatság hercegnõknek és lovagoknak (3-9
éveseknek)

Tiniolvashow(Gyermekkönyvtár)
AKékbolygó információkeresés, elõadása tengerekvilágáról

(10-16éveseknek) Vendég: tanárnõ
A tengerek világa elõadás fel-

nõtteknek(Felnõttrészleg) Vendég: tanárnõ
Nagyiolvashow (Felnõtt

részleg) z Internet a jövõ ismerkedés az Internettel nyug-
díjasokszámára.

Mindenkitszeretettelvárunk!Találkozzunkakönyvtárban!
*

A Városi Könyvtár ezúton is köszöni

könyvadományait. A
nyári olvasótábor résztvevõinek a sok ajándékot az Aszód Ifjú-
ságértAlapítvány,aCoopüzlet,aMano-LandKft.ésaRõfösüzlet
biztosította.

A Városi Könyvtár örökös tagsággal jutalmazza a 100 könyv
felettiadományozókat.

*
A Városi Könyvtár október 1-tõl 6-ig

rendezi az olvasók által régen várt akcióját, a

A meghirdetett idõszakban olvasóink késedelmi díj megfize-
tésenélkülhozhatjákvisszaarégenkikölcsönzöttkönyveiket
akönyvtárba
Ismét tagjai lehetnek a könyvtárunknak, a 2007. évre
ingyenesen

10-12, 13-18óráig
zárva
9-12, 13-18

„Összefogásakönyv-
tárakért”

BarlaiEdit

BarlaiEdit

Bálintné Mayer Katalin,
Barlai Edit, Czmorek István, Gódor Ervin, Klacskó Andrea, Dr.
Kovacsik Erzsébet, Ludszky László, Medla Zoltán, Nagy Lajosné,
Pintérné Takács Renáta, Szabó Viktória

A NAGY OLVASHOW

Október 6. szombat 10 óra:

Október8.hétfõ16óra:

Október 9. kedd 17 óra:

Október 11. csütörtök 17 óra:

Kedves érdeklõdõk!

Megbocsátás

Hetét”

Akönyvtárnyitvatartása:

hétfõ,kedd,csütörtök,péntek:

szerda:

szombat:

–

–
–

–
–

– A –

óráig

„

&

&

Program:

Kísérõprogramok:

17.30-18.00 Gyülekezõ

18.00 Fáklyagyújtás

A séta útvonala:

21.00: Kegye János

A programok ingyenesek, fáklya az indulás

helyszínén beszerezhetõ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

a Mûvelõdés Otthona udvarán

Schossberger-mauzóleum – Evangélikus templom
– Katolikus templom – Podmaniczky-kastély –

Szabadság tér.

pánsípmûvész
élõ koncertje a Szabadság téren.

éjszakai nyitvatartásaz aszódi Petõfi Múzeumban
18-24 óraközött
éjszakai szabadúszás azaszódi uszodában18-24 óra
között.

A különbözõ helyszíneken neves elõadók mutatják
be az épületeket 10-15 perces elõadások keretében.

(a koncert helyszíne rossz idõesetén
a volt Tiszti Klubépülete.)

6

6

Szeptember 15-én,

szombaton

18 órától

APRÓhirdetések
Aszód környékén orosz nyelvet oktató tanárt keresek. Telje-
sen kezdõ szintrõl középfokig. Tel: 06-70-361-7093

Aszód kertvárosi övezetében eladó vagy kiadó 1982-ben
épült, részben alápincézett, tetõtérbeépítéses, 125 m -es,
tetõtérben bõvíthetõ családi ház 324 m nagyságú önálló
telekrésszel 23 MFt-ért.Érd:06-20-950-6012.

2

2



Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

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

AKCIÓ!!!

10 %

Halak

kedvezménnyel!

ÜGYVÉD
Aszód, Kossuth Lajos u. 1. A lépcsõház, I. em. 2.

Ügyfélfogadás

Vállalunk:

DR. PÉLI MARGIT

DR. PFALZER DIÁNA
GYÕRFINÉDR.HAJDÚSZILVIA

hétfõtõl péntekig: szombaton:

ésmunkatársai:

9-18, 9-12

Szeptember1-jétõl –agalgahévízi és turai iroda változatlan
nyitvatartása mellett – márAszódon isvárjuk

Tisztelt régi és leendõÜgyfeleinket.
Azalábbi szakterületekkel foglalkozunk:

polgári jog–büntetõjog munkajog– társasági jog –
szövetkezeti jog–közigazgatási jog–kereskedelmi jog

Okiratszerkesztést, adásvételi ésegyébszerzõdések
készítését, cégalapítást, elektronikusügyintézéssel is,
cégképviseletet, végelszámolást, végrendelet készítést

(igényszerintkiszállással is), polgári, büntetõ-,
közigazgatásiperben jogiképviseletet (munkajogiperek,

házasságibontóperek,gyermekelhelyezés),közbeszerzési
eljárások lebonyolítását, szabályzatokkészítését,
jogi tanácsadást –akárbejelentkezésnélkül is –

ügyfélfogadási idõben.

ügyvéd Tel.: 06-20-911-0962

Tel.: 06-30-419-4201
Tel.: 06-70-941-0022

–

§ §
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Minden üzletben való vásárlás bizonyos értelemben kaland. Ebben az üzletben is, mely
található. Itt azonban a természet szeszélyeihez igazodó

ruházatotéscipõket,valamintkiegészítõkettaláljákavásárlók.A üzlettulajdonosai
feladatuknaktekintikafiatalabbésaközépkorosztály igényeitkielégítõminõségiruházat, lábbeli
ésezekkiegészítõinekforgalmazását.

A természetjárók legújabb divatirányzata nemcsak a túrázók, de az utcai ruházat viselõinek
igényeit is kielégíti. A tiszta pamutból készült kényelmes és szellõs öltözékek jótékonyan hatnak
annak viselõjére. Az õszidõ beköszöntével a és cipõválaszték is bõvült. A férfi és
nõi túra-, edzõ- és utcai cipõk valódi bõrbõl és nubukból készültek, jól és melegen tartják a fázós
lábat is. Az idõ hidegebbre fordultával feltûnnek a polcon az átmeneti, valamint a bélelt
bakancsok és a hótaposók is. S ami a cipõ felett van: a márkájú vastagabb vászon-
nadrágok természetközeli színekben sorakoznak a polcokon. A sötétzöld, khaki és barna színek
valóban a természet színeit utánozzák. A nyarat visszaidézve a rövidujjú pólókat

árusítják. Az õsziek hosszú ujjúak, vastagabbak, zippzárasak, állógallérosak,
ráadásulkapucnisakis.

Ha már a felsõruházatnál tartunk: a sportos kinézetû kabátok, dzsekik legtöbbje esõ-,víz- és
szélálló, de kapható minõségi vászonból készült dzseki is. A férfi kezdõ és profi sportolók a nadrá-
gok színeihez hasonló, egészségbarát melegítõket vásárolhatnak. A hölgyek ruhaválasztéka
természetszerûleg – színesebb. Most nagyon divatosak a fekete-sötétlila és a kék-barna kombiná-
ciók. A kiegészítõk között túra- és sportos hátizsákokat is tartanak. Ezek akár iskolai célra is
megfelelnek, de csak a 10 éven felüli korosztály számára. Akik kisebb méretben keresik, azok

és övtáskákbólválogathatnak.

Aszódon, az új Udvarházban
Kalandtúra

Sherpa Merrell

Heavy Tools

20-30 %-os
árengedménnyel

HeavyTools Sherpa AszódiKovácsIstván

majd

–

(x)

Vajon az elmúlt hónapban
hányszor rakoncátlankodott

a számítógéped?

A az otthoni számítógép-felhasználók problémáira
specializálódott. Tanácsadással, helyszíni szervizeléssel segítünk

a számítógépes problémák megoldásában és megelõzésében.

Vírus Kommandó Bt.

Hívd a szerviz telefonszámát!

06-20-9263-102
( )Tóth László

Ha ezt a hirdetést egy hónappal
ezelõtt olvastad volna,

mára egyetlen számítógépes
problémád sem lenne.

Hasznos, kézzelfogható tanácsok, ingyenesen letölthetõ anyagok
és a regisztrálási lehetõsége

a oldalon.
80 napos, ingyenes e-mail tanfolyamunk

www.viruskommando.hu

18

Aszód, Kossuth L. út 1. (Új Udvarház) Nyitva: H-P: 9-12, 12.30-17, Szo: 8-12
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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:

Idõpont Helyszín Program

Szeptember14. CsengeyGusztávÁltalánosIskola Hulladékgyûjtés
Szeptember15. Sétaindul18órakora Közmûvelõdésotthonaudvarából.

Aszódifáklyássétarégiépületekközött.
országosrendezvény.

Szeptember15.21.00 Szabadságtér(esõesetén:Korona-ház) KegyeJánospánsípkoncertje
Szeptember16 Aszód,sportpálya AszódFC-Szoblabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Szeptember19 CsaládsegítõSzolgálat ingyenesjogitanácsadás
Szeptember19 CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás
Szeptember23. Püspökhatvan,sportpálya Püspökhatvan-AszódFClabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Szeptember29. Korona-háznagyterme (voltTisztiKlub)
Szeptember21. CsengeyGusztávÁltalánosIskola Diákönkormányzatinap: iskolagyûlés,túra,akadályverseny,

fõzés,különazalsóésafelsõtagozatnak
Szeptember25. CsaládsegítõSzolgálat ingyenesmunkavállalásitanácsadásálláskeresõknek
Szeptember26. CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás
Szeptember27.16.30 VárosiBölcsõde szülõiértekezlet
Szeptember30. Aszód,sportpálya AszódFC-Mogyoródlabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Szeptember2-okt.28.PetõfiMúzeumGalériája Kiállítás:„Kettõnállavásár...”
Október1-5. VárosiKönyvtár A„Megbocsátáshete”
Október5. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. megemlékezésazaradivértanúkról
Október5. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma megemlékezésazaradivértanúkról
Október 5. CsengeyGusztávÁltalánosIskola megemlékezésazaradivértanúkról
Október5. SzivárványÓvoda aGézengúzbábegyütteselõadása
Október6. Azaradivértanúknapja.Nemzetigyásznap
Október7. évközi27.vasárnap
Október7. Verõce,sportpálya Verõce-AszódFClabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Október8. CsaládsegítõSzolgálat ruhaosztás
Október9. CsaládsegítõSzolgálat ingyenesmunkavállalásitanácsadásálláskeresõknek
Október12. VárosiKönyvtár BatthyányLajostörténelmivetélkedõ
Október13.
Október14. évközi28.vasárnap
Október14. Aszód,sportpálya AszódFC-Vácrátótlabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Október17 CsaládsegítõSzolgálat ingyenesjogitanácsadás
Október17. CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás
Október18. Városháza Képviselõ-testületiülés
Okttóber19. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma 1956-Emlékezésaforradalomeseményeireésmártírjaira
Október19. VárosiKönyvtár Termésdíszekkészítése
Október19. PetõfiSándorGimn.,Gép.Szki.ésKoll. iskolaiünnepségnemzetiünnepünkalkalmából
Október19. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma iskolaiünnepségnemzetiünnepünkalkalmából
Október20-21. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma 24órásfocitorna
Október21. évközi29.vasárnap
Október21. Evangélikustemplom ünnepiistentiszteletésemléktáblaavatás

báróPodmaniczkyFrigyeshalálának100.évfordulójaalkalmából
Október22. Isaszeg,sportpálya Isaszeg-AszódFClabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Október23. Nemzetiünnep
Október23. Közmûvelõdésotthona Ünnepimegemlékezés
Október24 CsaládsegítõSzolgálat ingyenespszichológiaitanácsadás
Október26. VárosiKönyvtár Játszóház
Október28. évközi30.vasárnap
Október28. Aszód,sportpálya AszódFC-Kerepeslabdarúgómérkõzés(felnõtt-ifi)
Október31. EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma Reformációünnepe;Istentisztelet
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Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

október 4-ig.

1. Kálium 2.
Részvénytársaság3.Római14.
Erõs légmozgás 5. Lobogó 6.
Török autójel 7. Urán 8. Égés-
termék 9. Érzékel 10. Erdei
kunyhó11.Engednikezd!

16. Ká! 17. Kutya 20. Zivatar 25.
A Nana szerzõje 27. Menyasz-
szony 29. Szülõ emlõsállat 30.
Fehéres, kristályos savanykás
anyag 33. Heves megyei telepü-
lés 34. Régi 36. Jód 38. Négy-
lábú bútor 41. Kenderkóc 45.
Szén-monoxid 46. ÕM 48. Mó-
kusféle rágcsáló 51. -elõ 53.
Egyen! 56. Állati fekhely 57. Ke-
resztül 58. Szobába 59. Pincébe
60. Félek! 62. Átmérõ jele 63.
Liter.

12.A
gondolat befejezõ sorának
második része, zárt betû: É

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-

*

„Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok
dicsõ szentjei, virrasszatok a
magyarifjúságfelett,hogy...”

(KissErnõutolsó
mondataakivégzéselõtt)

1.Agondolatbe-
fejezõ sorának elsõ része,
zárt betû: G

Vízszintes:

12. Keserû csoki
13. Lakat 14. Nemes fém 15.
Kén jele 16. Vágó eszköz 17.
Férfinév 18.Spanyolautójel19.
Határozott névelõ 21. Páratlan
láz! 22. Borsod-Abaúj-Zemplén
rövidítve 23. Nitrogén 24. La-
kóépület 26. Landolni kezd! 28.
Kifele! 29. Baszk szervezet 31.
Idõs ember 32. Idõmérõ 34.
Kevert siló! 35. Becézett Zoltán
37. Az egyik szülõ 39. Hangta-
lan lemez! 40. Értéke 41. Szén
jele 42. Kettõs betû 43. Nagyon
régi 44. Észak 45. Üreges hen-
ger 47. Zentai Péter 49. Védel-
mez 50. Amper 51. Vers, ango-
lul 52. Tíz, angolul 54. Ülni
kezd! 55. Zápor betûi, keverve
58. Az egyik oldal 59. Lék szé-
lek!61.Étel.

bolt 3.000 Ft értékû könyv-
utalványátsorsoljukki.

*
Elõzõszámunkrejtvényének

megfejtése:

...csakAngliábamenekült.„ ”

A Galga COOP Rt. utalvá-
nyát (Pesti útBerta Jánosné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

32.), a Fáma Könyvkereskedés
utalványát pedig
(AdyEndreu.12.)nyerte.

Sárai Judit

Gratulálunk!
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rosszabbgólarányukmiattszo-
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