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Fejleszteni és
Jövõre kevesebb lesz
otthonosabbá tenni a költségvetés hiánya
Közmeghallgatás a Csengey iskolában 2009-re 37,5 milló Ft-tal számolnak
November 27-én a képviselõ-testület tagjainak
többségén kívül körülbelül
negyvenen jöttek el a Csengey iskolában megrendezett közmeghallgatásra. A
megjelenteket Sztán
István polgármester köszöntötte, majd beszámolt
az elmúlt hónapok eredményeirõl és megoldásra váró
feladatairól.
Körülbelül hatezer-negyven
regisztrált aszódi polgár, hetvenegy születés, ötvenöt halálozás – három adat városunk népességének eddigi alakulásáról. A népesség, ha szerény

mértékben is, de emelkedik. A
város mûködtetése mellett fejlesztése, otthonosabbá tétele is
feladata az önkormányzatnak,
a lakossággal összefogva. E célt
szolgálja a pályázatok benyújtásához elengedhetetlen Integrált Városfejlesztési Stratégia,
amelynek elkészültét sokan segítették a lapunk augusztusi
számában megjelent kérdõív
visszaküldésével. A Fõtér-programmal kapcsolatban a KözépMagyarországi Régióban jövõre és 2010-ben kiírásra váró pályázatokon indulni szeretne a
város, hogy – a korábbi terveknél mérsékeltebb ütemben –

A november 27-i testületi
ülés az új külsõs bizottsági
tagok eskütételével kezdõdött.
Az Aszód Fesztivál pénzügyi
elszámolásáról szóló mûvelõdésszervezõi beszámoló elfogadása után hat igen szavazattal,
négy tartózkodás mellett elfo-

a Szentháromság templomban

(írásunk a 17. oldalon)

Jótékonysági bálok
a gyermekekért és a sportért
(8., 12. és 19. oldal)

(folytatás a 2. oldalon)

Megyei kitüntetés
a Csengey iskola zenei tagozatának

December 4-én átadták a
megyei önkormányzat idei
kitüntetéseit a Megyeházán. Örömmel adjuk hírül,
hogy a díjak egyike Aszód(folytatás a 4. oldalon) ra került.

Adventi koncert

gadták Aszód Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. A gödöllõi Bakilex Kft. által, a képviselõ-testület kéréseinek figyelembevételével tavasz óta formált
anyagot Gyárfás Zsuzsa annak
fontossága miatt alapos áttár-

A Csengey Gusztáv Általános Iskola zenei tagozata részére Pest Megye Önkormányzata
„köszönetül az ötven éve kiemelkedõ szakmai színvonalon
mûködõ ének-zene tagozat létrehozóinak, és az azóta magas
színvonalon oktató zenepedagógusok mûvészeti nevelõ tevékenységének, kezdeményezõ
és nagysikerû színpadi munkáinak elismeréseként” a Pest
Megye Mûvészetéért Díjat adományozták. A kitüntetést Tarr
Gábor és Énok Nagy Levente
tanár urak vették át.
Aszód környékérõl négyen

részesültek a megyei önkormányzat rangos elismerésében. A bagi Muharay Elemér
Népi Együttes több évtizedes
hagyományõrzõ és színvonalas
színpadi munkájáért ugyancsak a Pest Megye Mûvészetéért Díjat kapta. A hévízgyörki
Bankó Mihályné tanár az
Arany János Pedagógiai Díjat,
a gödöllõi Ferenczi Anna zenepedagógus a Lajtha László Díjat vehette át. Zsámbok Község
Önkormányzata a település
egységes, esztétikus faluképének megvalósítása érdekében
végzett fejlesztésekért, a faluközpont kialakításáért a KulturáltTelepülésiKörnyezetDíjban részesült.
Valamennyi díjazottnak gratulálunk és további sikeres,
valamint eredményes munkát
kívánunk!
-hiszi-

Aszód Város Önkormányzata
és hirdetõink nevében
áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog, sikeres új esztendõt
kívánunk lapunk
valamennyi olvasójának!
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Egy év alatt a Rendelõintézet személyi
Az idei száznegyvenmillió után jövõre várhatóan harminchét
lóját. A tervek szerint 2,5 milliós közmûvelõdési intézményi
mûködési bevétel mellett több
mint négymillió Ft pályázati és
szponzori forrásra lesz szükség
valamennyi tervezett program
megvalósításához.

(folytatás az 1. oldalról)

gyalásra és társadalmi vitára
javasolta, Asztalos Tamás viszont megjegyezte: az IVS egy
dinamikus anyag, amely jelenlegi formájában 4-5 hónapja elkészült. Ugyanakkor az újabb
kihívások megjelenése miatt
sosem tekinthetõ késznek, folyamatosan formálnia kell azt a
testületnek, ezért javasolta a
Bakilex Kft-nek a megbízási díj
fennmaradó 30 %-ának kifizetését. A dokumentum felülvizsgálatáról szükség szerint,
de legalább kétévente a polgármester gondoskodik.

Jó évet zár a
Rendelõintézet
Egyhangúlag elfogadták a
Szakorvosi Rendelõintézetet
egy éve mûködtetõ MedCenter
Kft. tájékoztató jelentését.
Varga Sándor ügyvezetõ igazgató elmondta: a Regionális
Egészségügyi Tanácsnál kezdeményezték az eddig nem kihasznált (pl. gyermekgyógyászati) óraszámok átcsoportosítását az olyan nagyobb óraszámot igénylõ ellátási területekre, mint pl. pszichiátria, reumatológia. Néhány, tömegbetegséget kezelõ szakterületen
(kardiológia, diabetológia, endokrinológia) is szeretnének jelentõsebb óraszámban rendelési idõt biztosítani, ami részben
jelentõs eszközháttér kérdése.

OLLÉ-program:
esetleg a Rákóczi
úti iskolában
Az új külsõs bizottsági tagok átvették megbízólevelüket
A Rendelõintézet átvétele
után néhány hónapig még a
béreket és azok járulékait sem
tudták fedezni az OEP-támogatásból. Ez már a múlté: ma
már havi 1,5-2 millió ponttal
teljesítik túl a teljes volumenkorlátot. Varga Sándor szerint
a vagyongazdálkodás – elsõsorban az épület funkciójához
mérten méltatlan állapota miatt – „nehéz örökség”. A fûtéskorszerûsítés és a tetõcsere
mellett elkerülhetetlen lesz egy
jól átgondolt ingatlanfejlesztés,
ami bevételteremtõ céllal egyfajta egészségügyi szolgáltatóházat eredményezhet gyógyászati segédeszközöket árusító
bolttal, optikai szaküzlettel,
gyógyszertárral stb. Mindez a
MedCenter és a tulajdonos önkormányzat anyagi áldozatvállalása mellett pályázati forrásokból valósítható meg.

Dr. Magyari Beatrix, a Rendelõintézet igazgatója arról
számolt be, hogy az elmúlt egy
évben nõtt a dolgozói létszám
az intézményben. Az orvosi
ügyelet is náluk kapott helyet,
és a Tüdõgondozó Intézeti ellátást átköltöztetését is tervbe
vették. A Kossuth Lajos úti háziorvosi rendelõ átköltöztetése
megfelelõ méretû helyiségek
híján hiúsult meg. Célszerû egy
helyen összpontosítani a város
egészségügyi ellátását, amit
egy nemrégiben egészségcentrumok létrehozására kiírt pályázat is támogat.
Tíz igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadták a 2009. évi közmûvelõdési munka- és rendezvényprogramot. Az évenként ismétlõdõ események mellett jövõre
ünnepeljük a Városi Könyvtár
megalapításának 60. évfordu-

Az önkormányzat a gazdasági helyzetre, az Aszód FC lemondó nyilatkozatára és lakossági kérésekre való tekintettel
lemondott az OLLÉ-programban megpályázott, az aszódi
sporttelepen tervezett mûfüves
pálya megvalósításáról. Kovács
Tamás projektkoordinátor sajnálkozását fejezte ki amiatt,
hogy az Aszód FC vezetõsége
nem kérte a segítségét; meglepte, hogy az elnökség hamar
lemondott a mûfüves pálya
megvalósításáról, amelyet a
klub bérleti szerzõdés alapján
üzemeltetett volna. A város e
bérleti díjból törlesztette volna
a 34,7 milliós projekt hitelrészleteit. Koncz István hangsúlyozta: a városi intézményeknél számos olyan, egyelõre fedezet nélküli feladat szerepel,
amelyek megvalósítása fontosabb (így pl. az óvodai csoportbõvítés, hiszen 2010-tõl minden
gyermeket fel kell venni). A
Pénzügyi Bizottság javaslatára

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.
2008. DECEMBER
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állománya és finanszírozása is gyarapodott
és félmillió forintról indul városunk költségvetési hiánya
az önkormányzat megvizsgálja
a program Rákóczi úti iskola
udvarán történõ megvalósításának lehetõségét.
Az OLLÉ-programra elõirányzott összegbõl mintegy 10
millió Ft-ot a szeméttelep rekultivációs programjának önrészére, 30 millió Ft-ot pedig a
csatornaprogram önrészére
csoportosítanak át.
A város kiadásai idõarányosak, bevételei a telekeladásokat
kivéve a tervezett szinten illetve afelett teljesültek. Az önkormányzat idei gazdálkodása a
nagymértékû forráshiány ellenére is stabilnak mondható, az
intézmények megfelelõen mûködnek – mondta Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ a III. negyedévi pénzügyi teljesítésrõl szóló beszámoló kiegészítéseként, amit
egyhangúlag elfogadott a képviselõ-testület.
37millió 514 ezer Ft hiánnyal
tervezve elfogadták városunk
jövõ évi költségvetési koncepcióját. A Mûvelõdési Bizottság
kérte a pénzügyi fedezettel
nem rendelkezõ feladatok fontosság szerinti rangsorolását. A
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a kommunális adó felhasználásánál kérte a rossz burkolatú közterületek rendbetételének megjelölését (pl. Tavasz u. és Síklaki u.,
ahol a lakók aláírást gyûjtöttek
az utak rossz minõsége miatt).
A Pénzügyi Bizottság a befolyt
bevételekhez igazodó kiadásteljesítések mellett a kötvény
összegének megosztott, minél
magasabb kamatozással történõ lekötését javasolta.

Napról napra
alakul a szemétszállítás ügye
Sztán István polgármester a
szemétszállítás megoldásának
helyzetérõl adott tájékoztatást.
Az aszódi szeméttelepet 2009.
július 16-ig be kell zárni; a kerepes-ökörtelekvölgyi és a nóg-

rádmarcali telepek elkészültéig a gyáli és a vácrátóti telepek
mellett vizsgálják az aszódi szemét Jobbágyiba szállításának
lehetõségét is. Asztalos Tamás
a szeméttelep bezárásáig lehetõleg két lomtalanítási akció
szervezését javasolta a GAMESZ-nak. Megoldásra vár a
szelektív hulladékgyûjtés ügye
is: a II. negyedévben városunkban és környékén 1,3 millió, a
III. negyedévben egymillió Ft
veszteség keletkezett. Ezután
elfogadták a Helyi környezet védelmérõl, a közterületek védelmérõl és a település tisztaságáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását. A szemétszállítási díj jövõre – legalábbis a szeméttelep rekultivációjának kezdetéig – a 120 literes kuka esetében 14.820 Ft/év,
a 60 literes edény esetében ennek fele.
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján jövõre öt százalékkal emelkedik a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati
helyiségek bérleti díja. A volt
Tiszti Klub önkormányzati

tulajdonba kerülésével az arra
érvényes bérleti szerzõdésnél is
ekkora arányú díjemelést hajtanak végre. Ezután módosították az önkormányzat vagyonrendeletét: eszerint a mezõgazdasági rendeltetésû földterületek egy évre adhatók haszonbérbe; utóbbi mértéke jövõre 15 Ft/m2 lesz.
Lakossági kérésre a Mély út
Szent Imre utca és Csengey
utca közötti szakaszára forgalomszabályozó táblákat helyeznek ki. A szûk útszakaszon
több baleset történt, emiatt indokolt az arra haladó jármûvek
számára áthaladási elsõbbségi
rend kialakítása és annak táblákkal való jelzése.
A Közbeszerzési Bizottság
által javasolt ügyvédi irodára
vonatkozó szavazatok aránya
alapján nem született döntés az
önkormányzat és intézményei
jogi képviseletének ellátásáról.
A Mûvelõdési Bizottság javaslatára március 31-ig kötnek
szerzõdést a Galga Televízió M.
M. St. Bt-vel a testületi ülések
közvetítésére. A szerzõdést az

akkori gazdasági helyzet tükrében felülvizsgálják, ugyanakkor az önkormányzati bizottságok február 12-ig összegzõ javaslatot készítenek a szolgáltatás költségtakarékosabb alternatíváira.
Az önkormányzat 4 millió
537 ezer Ft-ban határozta meg
a jövõ évi sportcélú támogatási
keretet. Megbízta a polgármestert az Aszód FC-vel egy Petõfi
utcai ingatlanra kötött tartós
bérleti szerzõdés felmondásával és az ingatlan önkormányzati hasznosítási lehetõségeinek
feltárásával.
A Petõfi u. 46. és a Kossuth
Lajos út 48. számú ingatlanok
mögötti támfalakra bruttó egymillió Ft-os tervezési költséget
különít el a város a 2009. évi
költségvetésben. A szakértõi,
tervezõi és statikai feladatokra
meghívásos pályázati eljárást
folytatnak le.
A testületi ülések jegyzõkönyvei
hozzáférhetõk a Városi Könyvtárban és a www. aszod.hu honlapon.
H. Sz.

Átadták az aszódi LEADER Irodát
Több mint 1,3 milliárdos támogatás jut a térségnek
December 3-án Dr. Szabóné Müller Tímea, az
Észak-Kelet-Pest Megyei
LEADER Egyesület elnöke
felavatta a területi LEADER Irodát Aszódon, a
GAVIT épületében, majd a
volt Tiszti Klubban átadta
az egyes települések képviselõinek az Európai Falu/
Város Leader Közösség
táblát. Ezt követõen 24 települési referensnek workshopot tartott azzal a céllal,
hogy a továbbiakban õk segítsék a Területi Iroda koordináló munkáját.
A rendezvényen elsõként a
házigazda Sztán István polgármester köszöntötte a 121 tagot
számláló közösség megjelent
képviselõit, majd Dr. Szabóné

Müller Tímea üdvözölte a találkozó résztvevõit. Mint elmondta, Magyarországon 96
közösség egyikeként az ÉszakKelet Pest Megyei LEADERközösség 1,3 milliárd Ft összeget nyert fejlesztésekre.
– A térség települései összefogva, egymással kompromiszszumot kötve jobban meg tud-
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ják oldani a feladatokat, mint
egyedül – hangsúlyozta. – Legyen sikeres a következõ hét év
abból a szempontból is, hogy a
településen élõ civilek és vállalkozások érezzék, mennyi munkát fektettek ebbe a munkába, s
mennyi sikert hoznak ezáltal
lakóhelyüknek.
Ezután átadta a LEADER
táblát a települések vezetõinek
– mint utalt rá: mindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy
bekapcsolódjanak az egy éve
kezdõdött munkába, és 1,3 milliárd Ft pályázati tõkét a térségbe hozva javítsanak a vidéken élõ emberek, vállalkozások
és önkormányzatok életkörülményein.
H. Sz.
A szerzõ felvétele
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Fejleszteni és otthonosabbá tenni
Közmeghallgatás a Csengey iskolában
(folytatás az 1. oldalról)

kis lépésekben megvalósuló,
korszerû városközpont jöhessen létre. (Ezzel kapcsolatban
Sztán István örömmel tájékoztatta a jelenlévõket, hogy egy
elõzõ nap kapott információ
szerint térítésmentesen Aszód
tulajdonába került a volt Tiszti
Klub épülete.)
A polgármester egyebek közt
beszámolt a városi intézményekben végzett felújítási
munkákról, a veszélyessé vált
támfalak megerõsítésére ill. a
szeméttelep közeledõ bezárása
miatti helyzet megoldására
tett lépésekrõl, a 100 milliós
telep-rekultivációs program
megkezdésérõl, valamint a térségi csatornaprogramról,
amellyel a még ellátatlan városrészeket is bekapcsolják a
hálózatba. Utóbbira 60 millió
Ft értékben készfizetõ kezességet vállalt az önkormányzat;
minden érintett ingatlantulajdonost arra kérnek, hogy a
projekt sikere érdekében (és a
késõbb várhatóan jóval magasabb rácsatlakozási díj tudatában) mielõbb jelezzék csatlakozási szándékukat.
A képviselõ-testület nevében
Sztán István köszönetét fejezte
ki az intézményekben dolgozók felé, akik a nehéz gazdasági
helyzetben is megállták helyüket. Szólt az Aranykapu Bölcsõdében tartott EU-ellenõrzésrõl, amelynek során kiderült: az ellenõrök kevés olyan,
pályázati forrásból fejlesztett
helyszínen jártak az országban, ahol az aszódi projekthez
hasonlóan mindent rendben
találtak.
A városban 2009-ben 4500,
2010-tõl 6.000 Ft-ra emelkedik
a kommunális adó, a jogi személyek számára pedig bevezették a telekadót. A többletbevételre szüksége van a város
kasszájának, hiszen Aszód jövõre is hiánnyal fog küzdeni.
Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi

Ellenõrzési Bizottság elnöke elmondta: az idei 140 millióval ellentétben „csak” 38 milliós mínusszal indul az új esztendõ, viszont már ezt az évet is elnyert
„önhiki”-támogatás nélkül kellett túlélni. Bizonytalan még a
hulladékszállítás megoldása,
ami akár 40-50 milliós többletkiadást eredményezhet. Lakossági kérdésre válaszolva elmondta: a 600 milliós kötvény
összegébõl 540 millió még megvan, ebbõl kb. 200 milliót pályázati önrészek forrásaként jelöltek meg. A kötvény felhasználását az önkormányzat és kibocsátó bank is szigorú feltételekhez köti, lekötött részét csak
komoly, üzleti alapú (tehát lehetõség szerint mielõbbi megtérülést hozó) tervek megvalósítására lehet felszabadítani. A
város nem szeretné felélni vagyonát; a pénzügyi gondok
megoldását a takarékos gazdálkodás mellett a jövõ évi költségvetésbe beépülõ kockázati tartalékalap segítheti.
A jelenlévõk közül többen
felhívták a figyelmet a Pesti út
menti lakó- ill. iparterület fejlesztésének szükségességére,
legyen az járda, vízelvezetés,
köztisztaság – vagy éppen a karácsonyi díszkivilágítás, ami a
Szabadság téren véget ér. Kritika ért néhány új építésû önkormányzati utat teherbírásuk
vélt hiányosságai, a mûszaki ellenõrzés esetleges hiánya miatt. Odler Zsolt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta: az
utak építésére is nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen nem
egy-két évre építik azokat. A
látszólag rossz útminõség oka,
hogy néhány helyen (fõként a
még kiépülõ utcákban, ahol jelentõs a tehergépjármû-forgalom) a vastag teherhordó rétegre még nem húzták rá a kopóréteget. Az országos állat- és kirakodóvásárok elmaradására vonatkozó kérdésre válaszolva

utalt azokra a szabályokra,
amelyek betartása (a sertéspestis miatt visszaesett forgalom mellett) havonta több százezres veszteséget jelentene az
önkormányzatnak – a képviselõk ezért döntöttek a vásár
megszüntetése mellett.
Néhány felszólaló kifogásolta, hogy Aszód keveset fordít
kulturális- és tömegsport rendezvényekre. Az engedély nélkül mûködõ szeméttelep és a
több helyütt testületi döntés
nélkül, polgármesteri utasításra kihelyezett közlekedési táblák kapcsán megfogalmazódott: az önkormányzat milyen
alapon várja el a törvényességet
a polgároktól, ha mûködése során maga is törvényt sért. Kritika érte a polgármester városvezetõi stílusát is: a felszólaló
szerint gyakran felülbírálja a

képviselõ-testület akaratát.
Sztán István elmondta: a
szeméttelep miatti kényszerhelyzetbe sok más hazai településhez hasonlóan önhibáján
kívül került a város. Néhány
esetben két testületi ülés között kellett dönteni pl. néhány
életveszélyessé vált fa kivágásáról vagy a Csengey úti iskola
elõtti útszakaszon tapasztalható közlekedési veszélyhelyzetek megoldása érdekében; döntéseivel nem követett el törvénytelenséget. Bár a testületi
üléseken elõfordulnak súrlódások, úgy látja: a város érdekét
szolgálva, a jobbítás reményében egyre jobban összekovácsolódik a testület. Minden jó kezdeményezést támogat, s bármilyen problémával felkereshetik
õt és képviselõ-társait.
H. Sz.

Hirdetmény
Ügy száma és tárgya:
Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu Körjegyzõsége
mint I. fokú Építéshatóság 1909 /2008 számon Aszód Város
Önkormányzat kérelmére a 2170 Aszód 675/2 hrsz.; 676/3 hrsz.;
676/4 hrsz.; 676/5 hrsz.; 676/6; hrsz.677/3 hrsz.; 677/4 hrsz.; 677/5
hrsz.; 677/6 hrsz.; 677/14 hrsz.; 677/15 hrsz.; 677/16 hrsz.-ú.
ingatlanok telekalakítása ügyében határozatot hozott.
Ügyfelek:
Nagy számú érintett esetén a hatásterület a fenti ingatlanokkal
közös telekhatárral rendelkezõ ingatlanok tulajdonosai:
676/2 hrsz., 670 hrsz., 671 hrsz., 677/13 hrsz., 677/12 hrsz.,
674 hrsz., 675/1 hrsz., 676/1 hrsz.
Az ügyben a hatóság döntést hozott, az iratba az ügyfelek
betekinthetnek ügyfélfogadási idõben Galgamácsa
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáján.
Ügyintézõ: Arató János, Tel.: 28/489-002
A hirdetmény kifüggesztésének napja és internetes
honlapon való megjelenésének napja: 2008. december 19.
Így a döntés közlésének napja a kifüggesztés illetve
az interneten való megjelenéstõl számított 15. nap.
A határozat ellen fellebbezést nyújthatnak be, melynek
határideje a döntés közlésétõl számított újabb 15. nap.
Kifüggesztve: 2008. december 19.
Levéve: 2009. január 05.
Fellebbezés benyújtásának határideje:
2009. január 20.
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TÖRZSVÁSÁRLÓI NYEREMÉNYJÁTÉK!
2 Amennyiben 2008. december 1. és december 31. között a COOP Club törzsvásárlói
kártyával rendelkezõ törzsvásárlóink legalább 4 alkalommal vásárolnak összesen
15.000,-Ft feletti értékben, azok részt vesznek
a 200 db 15.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány kisorsolásán,
illetve akik
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legalább 4 alkalommal vásárolnak és a vásárlásuk összértéke
meghaladja a 30.000,-Ft-ot, nyerhetnek:

1 db Dubai utazást 2 fõ részére 500.000,-Ft értékben, vagy
10 db 2 személyes út egyikét a Velencei Karneválra (3 nap, 2 éjszaka)
A játékról bõvebben a COOP üzletekben, illetve a COOP Club weboldalán tájékozódhatnak.

Ünnepi és egyéb akciókat, kedvezõ árakat kínálunk
Kedves Vásárlóinknak az év utolsó hónapjában is!
Akciós Mikulások, akciós szaloncukrok, hétvégi akciók, külön akció...
A különbözõ akciókról bõvebben a COOP reklámújságokban olvashatnak!
Decemberi KÜLÖNSZÁM AKCIÓ! - december 10-tõl december 31-ig!
239,-Ft Hohes C Mild Juice narancslé 100% 1 l
259,-Ft
Coop B rizs 1 kg
169,-Ft Hohes C rostos narancs gyüm.lé 100% 1 l 259,-Ft
Knorr halászlé kocka 60g
159,-Ft Kékkúti Theodora ásványvíz enyhe 6x1,5 l 539,-Ft
Univer mustár 160g
139,-Ft Kékkúti Theodora ásv.víz szénsav. 6x1,5 l 539,-Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l
129,-Ft+ü. Pepsi Cola szénsav. Üdítõit. 2,5 l
299,-Ft
Borsodi világos sör f. 0,5 l
289,-Ft
COOP Vincellér Egri Bikavér száraz 0,75l 499,-Ft+ü.Red Bull energy drink 0,25 l
Dreher 24 sör alkoholmentes üv. 0,5 l 159,-Ft+ü. Törley Charmant doux pezsgõ egyut. 0,75 l 699,-Ft
159,-Ft+ü. Törley Talisman félszár. egyut. 0,75 l 699,-Ft
Dreher classic sör f.üv. 0,5 l
179,-Ft+ü. Zwack Vilmos szeszesital DD+Pohár 0,5 l 1999,-Ft
Heineken sör üv. 0,5 l
89,-Ft+ü.COOP UHT tej 1,5% 1 l
129,-Ft
Kõbányai sör üv. 0,5 l
949,-Ft/kg
Zwack Mézes Vilmos szesz.it. +poh. 0,5 l 1999,-Ft Milram Trappista sajt
1999,-Ft Pick téliszalámi normál
3699,-Ft/kg
Zwack Unicum + eleg.fekvõ PDD. 0,5 l
1999,-Ft SZOLE sertésvirsli mûbélben
399,-Ft/kg
Zwack Unicum Next+pohár PDD. 0,5 l

Eh. csirke mellfilé
Narancs

1199,-Ft/kg Eh. pulykamell filé 1199,-Ft/kg Eh. csirke egész comb
249,-Ft/kg Mandarin
299,-Ft/kg Kaliforniai paprika

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
KELLEMES ÉS BÉKÉS ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!!!

549,-Ft/kg
799,-Ft/kg

G

ALGA
COOP
ZRT.
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„A polgármesterség elnyerésével azt
Sztán István véleménye szerint Aszód jövõje és fejlõdése
A többi magyarországi településhez hasonlóan Aszód
is nehéz évet tudhat maga mögött. A helyzetet súlyosbította az idõközi választás, hiszen egy jobb anyagi kondíciókkal rendelkezõ településen sem szerencsés, ha az
önkormányzati ciklus közben történik vezetõváltás. A
helyzet mindenki számára új volt – legfõképp Sztán
István polgármester számára, akivel az elmúlt hónapok
tapasztalatairól beszélgettünk.
– Megválasztása elõtt
külsõ szemlélõként igyekezett megismerkedni az önkormányzat helyzetével, az
elmúlt négy hónapban viszont módjában állt „testközelbõl” tájékozódni. Azt
tapasztalta, amire elõzetesen számított?
– Mindig szívesen vettem
részt az aszódi közéletben; ismertem a kitûzött célokat, de
nem ismertem eléggé a város
gazdálkodását és az ebbõl adódó lehetõségeit. Azóta kaptam
új információkat, de összességében nem értek nagy meglepetések. A város és lakói érdekében természetesen együtt
kell gondolkodnunk a testülettel, amivel – nyugodtan mondhatom:–nincs gond. Nem mondom, hogy nincsenek problémák, súrlódások egyes feladatok kimunkálásánál, de összességében úgy látom: ez a testület
a város jövõjét kívánja megoldani.
– A jövõépítés legfõbb
akadálya a forráshiány,
amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani...
– Nem ígértem száz napos
programot, én a jövõben gondolkodom. Mûködtetni kell az
intézményrendszert, a feladatok többségét nem lehet pénzhiányra hivatkozva elodázni.
Vannak viszont feladatok,
amelyeket kényszerbõl hátrébb kell rangsorolni. Például a
legutóbbi ülésen nagy vihart
keltett a mûfüves pálya programjának törlése. Nagy szükség lenne rá, de ilyen gazdasági
körülmények között ma még
nem tudjuk felvállalni az ön-

rész terhét. Egyébként büszke
vagyok rá, hogy a hivatal dolgozóinak és a képviselõ-testület
tagjainak tudatos munkája
eredményeként nincs hiánya a
városnak, és a kötvény kezelése, felhasználása is megfontolt tervek alapján történik.
– Aszód számára mostanában adódik néhány viszsza nem térõ lehetõség,
amelyek kihasználása
nagyot lendítene városunk
helyzetén. Hogy látja,
mennyire tud élni ezekkel
az önkormányzat?
– Reményeim szerint sikerrel. Vizsgáljuk a város tulajdonába került volt Honvéd preszszó, illetve a megszerzésre váró
volt Nõtlentiszti Szálló hasznosítási lehetõségeit. A Galgamácsa gesztorságával megvalósuló csatornaprogrammal ill. a
tizenkét útra benyújtott pályázattal ki kell teljesíteni városunk közmûellátottságát. Az
itt élõk komfortérzetének növelése mellett mindez azért is
fontos, mert Aszód jövõje és fejlõdése hosszú távon csak befektetõk bevonásával valósulhat
meg.
Egyik polgármester-kollégám egy rendezvényen kijelentette: nincs itt nagy baj, csupán
fentrõl gerjesztik a válságot.
Én viszont azt mondom, baj
van: az emberek pénz nélkül
vannak, nõ a munkanélküliség.
Ezért is kellenek a munkahelyteremtõ beruházások. Az elmúlt hónapokban sok cég jelezte letelepedési szándékát: egyebek közt mezõgazdasági termékekbõl környezetkímélõ
technológiával biomasszát, ab-

ból pedig elektromos energiát
termelõ, valamint biobrikettet
elõállító üzem létesítésérõl van
szó. És ott volt a laktanya ügye:
két-három sikertelen kör után
sem adtuk fel a volt honvédségi
objektumok megszerzését és
hasznosításának lehetõségét.
A termelõi szféra szélesítésével 2011-re szeretnénk megteremteni a felvett kötvény viszszaforgatásának lehetõségét.
Mindehhez idõ kell, itt van rá a
legfrissebb példa: a volt Tiszti
Klub megszerzésére 2005-ben
indított folyamat 2008 végére
ért be. Joggal várják az emberek az új piaccsarnokot; a közel
800 négyzetméteres beruházás
megvalósítására már több mintát és tervet gyûjtöttünk összehasonlítási alapul. Ugyanakkor
a csatorna- és a hulladékprojekt jelentõs önrészt kíván a várostól, ami elsõbbséget élvez.
Friss információm szerint a kerepes-ökörtelekvölgyi lerakó
mégis elkészül 2009. novemberre; most arról folytatunk tárgyalásokat, hogy az aszódi telep
bezárása után jelentõs díjemelés nélkül vihessük Aszódról és
környékérõl Jobbágyiba a
kommunális, valamint a szelektív hulladékot. Arra kell figyelnünk, hogy az új telep beindulásával ne nõjenek jelentõsen a költségek, s ezzel a lakosság terhei.
– A választási programja
kisebb léptékû elemeit is
folyamatosan próbálja
megvalósítani.
– Minden képviselõ megértette, hogy be kell indítani pl. a
Virágos Város programot.
Hosszú folyamat lesz, és a polgárok közremûködését feltételezi, de mindannyiunk érdeke,
hogy pl. a fõutcánk még színesebb, barátságosabb legyen.
Februárban kiírjuk a pályázatot; persze ezzel párhuzamosan
az önkormányzatnak is vannak feladatai a közterület-rendezés területén.
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– Talán mindenki elismeri, hogy Ön rengeteg energiát fektet a polgármesteri
munka ellátásába. S hallani olyan véleményeket is,
amelyek szerint a lelkesedése néha megelõzi a jogszerûség maradéktalan betartását.
– A polgármesterség elnyerésével azt vállaltam, hogy szolgálom a várost. Semmi olyat
nem tettem, ami nem a város
érdekét szolgálja. Olykor két
testületi ülés között is adódnak
sürgõs, azonnali megoldást
igénylõ helyzetek, feladatok.
Úgy érzem, minden esetben a
kötelességeim és a jogaim szerint jártam el. A két ülés között
tett intézkedésekrõl mindig tájékoztatom képviselõtársaim,
akik zömétõl érzem a rugalmasságot: hagynak dolgozni.
– Többször jelezte, hogy
túl sûrûnek tartja a háromhetente tartott testületi
üléseket. A napirendi pontok száma így sem kevés;
nem tart attól, hogy ezzel
beköszönt a maratoni hoszszúságú ülések korszaka?
– Jövõre várhatóan havonta
egyszer ülésezik a képviselõtestület, a rendelkezésre álló
harminc napban pedig átgondolt, lépcsõzetes bizottsági
munkavégzéssel hatékonyabbá válhat az önkormányzati
munka. Az eszmecseréknek,
vitáknak alapvetõen nem a testületi ülésen, hanem a döntéselõkészítés során kellene lezajlaniuk. Jómagam minden bizottsági ülésen szeretnék ott
lenni, és a több bizottság munkájában résztvevõ képviselõknek is meglesz a lehetõségük az
alaposabb felkészülésre.
– Változások történtek a
bizottságok szerkezetében:
tagcserékre, létszámbõvítésre került sor. Miért volt
minderre szükség?
– Személy szerint senkivel
nem volt gondom, de az idõközi
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vállaltam, hogy szolgálom a várost”
hosszú távon csak befektetõk bevonásával valósulhat meg
polgármester-választás feljogosított erre a lépésre. Ennek
nyomán jogszerû lett volna a
bizottságok teljes átalakítása,
de erre nem volt szükség. A bizottsági elnökökkel megvolt a
lehetõség az egyeztetésre, többségükkel sikerült is megbeszélnünk a változtatásokat. Nem a
híveimet hoztam a bizottságokba, hanem olyan embereket,
akik eddigi tevékenysége elismerésre méltó, s kinyilvánították együttmûködési szándékukat. Olyan is elõfordult, hogy az
elnök kérte szakbizottsága frissítését ill. bõvítését.

Hangsúlyozom: a kampányidõszak elmúlt, most a munka
idõszaka van. Közös feladatunk a város mûködtetése és
fejlesztése, hogy 2009 végén elmondhassuk: ismét jó évet zártunk. Mindehhez elengedhetetlen az együttmûködés és a
párbeszéd a polgárokkal. Az viszont nem jó, ha a polgárok félinformációk alapján formálnak
véleményt. Akinek kérdése
van, bármikor megkereshet;
nem fogom válasz nélkül hagyni. A város lakosságát nem fogadóórákon várom – engem
bármikor megtalálhatnak pa-

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a
241/2008. (IX.25.) ÖKT sz.
határozatában foglaltak alapján pályázattal meghirdeti az
Aszód, Falujárók útja 1.
szám alatt megüresedett
1239/2/A/8 hrsz.-ú 42 m2
alapterületû, 2 szoba komfortos bérlakást, mely társasházi tulajdonközösség
része.

naszukkal, javaslataikkal, akár
a hivatalban, akár az utcán.
Szívesen fogadom minden
„ellenfelem” jobbító szándékát,
amit a város érdekében szeretne tenni, velünk közösen.
– Polgármesteri jegyzeteiben mindig van üzenete
az aszódiak számára. Beszélgetésünk, egyszersmind az esztendõ végéhez
közeledve itt a lehetõség...
– Városunk valamennyi lakójának megköszönöm egész
éves munkáját; ezután is várom észrevételeiket, megalapozott kritikáikat, hiszen azokból

is tanulhatunk. Bár a szeretet
ünnepének egész évben kellene tartania, bízom benne, hogy
a decemberi városi programok
és a családi ünnepek tartalmas
kikapcsolódást hoznak valamennyiük számára. Képviselõtársaimmal együtt szeretnénk,
ha az új esztendõben is együtt
munkálkodnánk Aszód és polgárainak boldogulásáért. Ennek szellemében kívánok valamennyiüknek boldog ünnepeket és sikeres új esztendõt!
Hídi Szilveszter

SZILVESZTER 2008

A pályázat elbírálására
és a pályázat nyertesének
kihirdetésére „Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek
bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról” szóló többször
módosított 20/2005.(XII.1.)
ÖR rendelet 36.§-38.§/1./2./7.
bekezdéseiben foglaltakat
kell értelemszerûen alkalmazni, valamint az 52 §./3.
A pályázat leadásának bekezdésében foglalt renhelye: Aszód Város Polgár- delkezéseket.
mesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9., 1. emelet 38Aszód, 2008. december 5.
as szoba.)
Sztán István
Leadásának határideje:
polgármester
2009. január 30.

Búcsúzzunk együtt a 2008-as esztendõtõl
Aszódon, a Szabadság téren!

22:30 órától:

a SÓGOROK együttes mûsora
23:30 órától:

SIPOS F. TAMÁS mûsora
Éjfélkor Himnusz, utána újévi köszöntõ és

TÛZIJÁTÉK
Támogatók:
Galgamenti Víziközmû Kft. (Bag)
K&H Bank Zrt.

A pályázati tárgyalás helye:
AszódVárosPolgármesteri
Hivatal tanácskozóterme

Hirdetmény

A pályázati tárgyalás ideje:
2009. február 10.

Aszód Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 242/2008.(IX.25.) ÖKT.számú határozatával elfogadott szabályzata alapján
elbírálta.

A pályázati ajánlatot írásban
kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell

„A”típusú pályázata alapján 25 pályázót támogatott ,13 pályázót nem támogatott, egy pályázót
kizárt a bírálatból. „B” típusú pályázata alapján 2 pályázót támogatott.

a) A pályázó nevét és címét
b) Nyilatkozatot arról,hogy a
pályázati feltételeket elfogadja

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 208/2008.(IX.4.) ÖKT.számú határozata alapján
az önkormányzati ösztöndíj összegét havi 2.500,- Ft összegben határozta meg.
A s z ód, 2008. december 5.
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Sztán István polgármester
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„Megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme...”
Idén is tartalmas évet zár az Aszódi Evangélikus Egyházközség
irányból azóta is töretlenül érzem. Hálás vagyok Istennek,
hogy ennek a gyülekezetnek a
gondozását bízta rám. Ennek
köszönhetõen tudtam ebben az
évben is, még több szolgálatot,
és újabb feladatokat ellátva –
mint például a templom-felgélikus Kántorképzõ Intézet újítási elõkészületek – jelen lenénekkara, 14-én D. Szebik Imre ni az egyházközség és a város
ny. evangélikus püspök úr volt életében.
a gyülekezet vendége.

Az Aszódi Evangélikus Egyházközség és az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma, Szakképzõ
Iskolája és Kollégiuma szervezésében, A Biblia Éve alkalmából márciustól decemberig tíz alkalommal tartottak
elõadásokat. Az eseménysorozat lapunk megjelenése
napján, december 15-én Ittzés János evangélikus püspök
elõadásával zárult.
Lõrincz Csaba, az aszódi
evangélikus gyülekezet lelkésze elmondta: ökumenikus alkalmaik során a meghívott
vendégek – püspökök, teológiai
professzorok, tanárok, mûvészek és a Magyar Biblia Társulat titkára – tartottak elõadást
az Ó- és az Újszövetségrõl, a
Biblia mindennapi életünkben
betöltött szerepérõl, valamint
az irodalomra és a mûvészetek
egyéb ágaira gyakorolt hatásáról. Az elõadássorozat alatt
egyebek közt szó esett a bibliafordításokról, a Szentírás és az
etika, valamint a dogmatika
kapcsolatáról is. Az ökumené
jegyében november 24-én Dr.
Beer Miklós váci római katolikus püspök tartott elõadást
Péter elsõ levele alapján a keresztény reménységrõl.
Az aszódi evangélikusok e
rendezvénysorozaton kívül
sem szûkölködtek ünnepi alkalmakban. Ádvent elsõ vasárnapján teológushallgatók és Dr.
Szentpétery Péter teológiai tanár szolgáltak a gyülekezetben.
December 13-án a Fóti Evan-

Lõrincz Csaba

csonyi üzenetét Lõrincz Csaba
eképpen foglalta össze:
– Nem gyõzhetjük eléggé
hangsúlyozni az egyház részérõl, és személy szerint hitem
megvallásaként is mondhatom: bármilyen nehézség, válsághelyzet is van életünkben,
az egyedüli lehetõségünk és
mentségünk az a Jézus Krisztus, akinek eljövetelét várjuk.
Õ az, aki megoldást adhat; csak

Dr. Beer Miklós váci püspök is elõadást tartott

A gyülekezet és annak lelkiLõrincz Csaba lelkésznek
2008 az elsõ teljes éve aszódi lel- pásztora egyaránt jó kapcsolatot ápol a történelmi egyházak
kipásztori szolgálata során.
aszódi vezetõivel. Hangsúlyoz– Ugyanazt érzem, mint ami- ta, hogy Isten segítségével jól
kor megérkeztem Aszódra – tudnak együttmûködni; ezen
foglalta össze érzéseit –: mind a együttmûködés következõ álloközösség, mind pedig elõdöm, mása lesz januárban az ökumeDetre esperes úr és családja is nikus imahét. Elõtte azonban
nagyon nagy szeretettel foga- a legnagyobb keresztény ündott, s ezt a szeretetet minden nepre készülnek a hívek. Kará-

Õ az, akiben bízhatunk és aki
megváltoztathatja és megújíthatja életünket. Ebben a hitben tekintünk elõre a közelgõ
karácsonyra. Ezzel az igével
kívánok az olvasóknak Áldott
Karácsonyt: „Megjelent az
Isten üdvözítõ kegyelme minden embernek.”
H. Sz.
A szerzõ felvétele

Sikeres utazás és jótékonysági bál
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesületének hírei
Õszi országos találkozón
vettünk részt szeptember 6-7én. Szegeden szálltunk meg,
onnan vittek autóbusszal
Ópusztaszerre. Segítséget jelentett az önkormányzat 75
ezer forintos támogatása, melyet ezúton is köszönünk.
*
Hagyományos bálunkon jól
érezték magukat a résztvevõk.
Köszönjük támogatóinknak a

tombolatárgyakat és az egyéb
támogatást.
*
Az Élelmiszerbanktól kapott
száraztészta, kakaó, liszt és levespor elosztása megtörtént. A
vöröskereszt ruhanemûvel támogatta tagságunkat. Köszönjük segítségüket!
Balázs Józsefné
NAE elnök

Bálunk támogatói: Tiszti Klub – Lukács Lajos, Klagyivik Attila, Ondrik
nyomda, Zsemberovszkiné Molnár Márta keramikus mûvész, Sztán István
polgármester, Mózner, Gála, Hölgyek boltja, Patina, Némó Díszállat és Állatkereskedés, Luca butik, Cipõsarok cipõbolt, Festék-vegyiáru – Kárász Pál,
Kalandtúra, Chili-burger, Extrém férfidivat, La Finestra, Direct Sportbolt,
Barkácsház’94, Megaprint, Más-virág, Grund, Ízvarázs, Ricsi Presszó, Korona cukrászda, Divatvarázs, Márti virág, Rivalux, Hagyományos háztartási és
festékbolt, Vörpi, Elektroszolg-Vill. KFT, 100Ft-os bolt, Bizarr divat, Pöttöm
kuckó, Rõfös, 30-as autósbolt, Farmer shop, Anikó kozmetika, Biokuckó,
Rigó Lászlóné, Dr. Jólesz József, Elektronikai-háztartási felsz.– Szabó Mária,
Berkesdi Józsefné (virágüzlet), Lady XL, Hatalyák optika, Bútor és lakberendezés, Olcsó áruk boltja Katona Lászlóné, Kalamáris, Car-Star KFT, Giorgio
férfidivat, Fekete-fehér, Bernadett stúdió, Lakótelepi festék és tapétabolt –
Péter Lajosné, Pásztorné Szabó Katalin, Juhászné Sándor Erika, Fornetti.
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Kiemelt betétkamat ajánlat, akár évi 10,5%
A Turai Takarékszövetkezet most egy rendkívüli lekötési lehetõséget kínál
Önnek számla mellett lekötött betét váltással december 31-ig,

fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre.
Lekötött összeg és kamat (%/év):
1.000.000 Ft-ig 10,0 %
1.000.001,- Ft-tól 10,5 %
A kiemelt ajánlat a lakossági és pénzforgalmi számlával rendelkezõ ügyfelek részére egyaránt érvényes.

Amennyiben még nem rendelkezik bankszámlával Takarékszövetkezetünknél,
díjmentesen megnyitjuk Önnek, valamint a számlavezetési díj 2 hónapig ingyenes.
Ha rendelkezik bankszámlával, egyéb terméket vagy szolgáltatást nem kell igénybe vennie.

A garantált évi fix kamat a 2 hónapos futamidõ végén realizálódik.
A betét az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosított.
Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért lapozza fel honlapunkat a www.turaitakarek.hu
címen, vagy kérjük, keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

Köszönjük megtisztelõ bizalmát!

a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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Ünnepeink és hétköznapjaink segítõi
A Körzeti Vöröskereszt aszódi akciói az Élelmiszerbank segítségével
A Körzeti Vöröskereszt
idén sikeres szerzõdést kötött az Élelmiszerbankkal,
amelynek gyümölcsét már
a Gyermeknapon érezhettük adomány formájában:
több mint 500 ezer forint
értékû adományt osztottunk ki a gyerekek részére
a Rákóczi úti iskolában.
A kapott élelmiszert a GAMESZ segítségével szállítottuk
a településre, melynek tartalma a következõ volt: almalé,
háromféle Bounduelle zöldségkonzerv , Halls cukor, majonéz,
szaloncukor, Verdák mesenaptár. Minden résztvevõ gyermek
ezzel az ajándékkal távozott a
rendezvényrõl.
Meglepetéssel kedveskedhettünk a Kistérségi Idõsek Világnapján is: Nesquik kakaóval
köszöntöttük a résztvevõket,
aminek igen örültek. A rendez-

vényre 500 csomagot készítettünk félmillió Ft összértékben.
Következõ szállítmányunk Danone joghurt volt, amit a Csengey iskola két épületében a felsõ tagozatosok részére osztottunk ki kb. 50 ezer Ft értékben.
A karácsonyi ünnepekhez is
hozzájárultunk, melynek osztása december 1-jén kezdõdött
és karácsonyig tart. Az élelmiszer szállítását Molnár József
vállalkozó tette lehetõvé gépko-

csi és tárolási hely biztosításával, melyet nagyon köszönünk
a csomagot kapók és a Vöröskereszt nevében.
Az élelmiszerszállítmány
lisztbõl, tarhonyából, tartós tejbõl, instant levesbõl, ásványvízbõl áll. A csomagokat a helyi
lakosság körében osztottuk ki
december 1-jén. A most átadásra került és kerülõ élelmiszer
összértéke meghaladja az egymillió forintot. A felsorolt ado-

mányokkal szeretnénk azokat
a családokat segíteni, akik nehéz anyagi helyzetben vannak
– reméljük, sikerült...
A jövõ évben is szeretnénk
folytatni a sikeres együttmûködést az Élelmiszerbankkal,
hiszen nélkülük ennyi adomány nem jutott volna el a lakossághoz.
Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete
Aszód Gödöllõ Terület

„Szép Karácsony
szép zöld fája...”
December 3-án az autós
daru méltóságos lassúsággal
emelte a helyére Aszód város
fenyõfáját. A csaknem 10 méteres lucfenyõ Pap József édesanyja kertjébõl került a Szabadság térre. A GAMESZ munkatársai, Suba László, Tárnoki
László és Konkoly András a fa
biztonságos beállítását követõen rögtön hozzáláttak a díszítéshez. A színes és látványos,
nagyméretû díszeket a városi
bölcsõde és a Könyvtár munkatársai, valamint a Javítóintézet
növendékei készítették erre az
alkalomra.
„Hull a pelyhes fehér hó...” – énekelték a gyerekek Benkõ Nóra és Korom Attila elõadómûvészekkel december 5-én a volt Tiszti Klubban. A gyermekek örömére a vendégek némi mûhóval
pótolták a hõn áhított havat, ami helyett odakinn kiadós esõ érkezett, meghiúsítva a Szabadság
téren felállított karácsonyfa körüli ünneplést. A jó hangulatról gondoskodott még a Városi Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ Csoportja is, akik szép dalokkal, versekkel álltak a zsúfolásig
megtelt nagyterem színpadára. Végül megérkezett a Milulás is, aki a Vöröskereszt területi szervezete segítségével megajándékozta az õt váró gyermekeket.
Hídi Szilveszter felvételei
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Aznap estétõl már büszkén
ragyogtatta fényeit városunk
fenyõfája, hirdetve az itt lakóknak és az átutazóknak: az aszódi polgárok is készülõdnek a
karácsony ünnepére.
AKI
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Nincs megelégedve
jelenlegi könyvelõjével?
Ha Önnek fõ szempont a korrekt ár, a naprakészség és a precizitás,
akkor válasszon minket!
Csapatunk több éves tapasztalattal vállal teljes körû könyvelést.

Express-profit
Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllõ, Blaháné út 72. Telefon: 06-28/527-290, Fax: 06-28/527-291
2170 Aszód, Petõfi Sándor u. 8. fsz. 1. Telefon: 06-28/553-330, Fax: 06-28/553-331
E-mail: expressp@vnet.hu

Honlap: www.expressprofit.extra.hu
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Hatszázezer forint segítség a kicsiknek
Sikeres volt az aszódi óvodák javára rendezett jótékonysági bál
November 22-én a kissé
zord idõjárás ellenére 138
fõ részvételével rendeztük
meg a Szivárvány és a Napsugár Óvoda javára meghirdetett jótékonysági bált
a hévízgyörki mûvelõdési
házban.
A jó hangulatban telt, vacsorával egybekötött estét színesítette koktélosunk ízkavalkádja, valamint Kató Sándor elõ-

adómûvész Pásztortánca. A köszönet támogatóinknak,
hajnalig tartó talpalávalót a akik anyagi és tárgyi felajánláS.M.O.G. Zenekar szolgáltatta. saikkal segítették munkánkat.
Bálunk céljául tûztük ki,
Köszönettel tartozunk az hogy a bevételbõl meg tudjuk
óvodai dolgozóknak, külön ki- valósítani a Napsugár Óvoda
emelve Kovácsné Orehovszki kötelezõ eszközbeszerzését és a
Éva óvó néni munkáját és a Szivárvány Óvoda egy-egy beszülõk támogatását; Sztán járati ajtójának cseréjét. A beléIstván polgármester úr kedves- põ- és támogatójegyek értékesíségét, aki virággal fogadta tésébõl, a tombolából, anyagi és
hölgyvendégeinket, és megnyi- tárgyi felajánlásokból 413.300
totta az idei bálunkat. Külön Ft-ot könyvelhettünk el. A vá-

rosunk képviselõ-testülete által megszavazott 200.000 Ft dologi megtakarításokból származó támogatással bõvült az
összegünk, így a teljes összeg
613.300 Ft. E szép összeggel
megvalósíthatjuk elképzelésünket!
Köszönöm mindenki segítségét a Szülõi Munkaközösség
képviseletében!
Tóth Zoltánné

Támogatóink: Aszód Város Önkormányzata; Benkó László Vas-Mûszaki Kereskedés – Hévízgyörk; BH Média – Aszód; Biokuckó – Szabó Józsefné – Aszód;
Bori Kémény Dr. Kft.- Aszód; Borkesz Tibor – Aszód; Car-Star Kft.- Aszód; Chili Burger – Aszód; COOP – Aszód; Csoma Istvánné Fûtéstechnika – Hévízgyörk;
Divatvarázs – Cseri Béláné – Aszód; Elektronikai-Háztartási Felszerelés – Szabó Mária – Aszód; Elektroszolg-Vill. Kft. - Aszód; Ezer Apró Árucikk – Aszód;
Fekete-Fehér Divatáru – Aszód; Fornetti Üzlet – Teller Zoltánné – Aszód; Galga COOP Zrt. – Tura; GAVIT – Aszód; Happy Gold Divat-áru Kft. - Aszód;
Harajka Jánosné – Aszód; Hatalyák Optika – Aszód; ICE CUBE Jéggyártó Kft. – Budapest; Ikladi úti Virág-Ajándék Üzlet – Aszód; Íródeák Papír-Írószer –
Aszód; Kalamáris Papírbolt – Aszód; Kalandtúra – Aszód; Kárász Pál – Aszód; Kísértés – Aszód; Korona Cukrászda – Aszód; Luca Butik – Aszód; „Márti”
Virág – Aszód; Maspex Olympos Kft. – Nyár-lõrinc; Más-Virág Virágüzlet – Aszód; Masznyik Istvánné – Virág-Ajándék- Aszód; METRO Áruház – Budapest;
Móni Fotó – Aszód; Nagy Gusztáv – Aszód; Némo Díszállat – Aszód; OMV Benzinkút – Bag; ORION Kft. - Buda-pest – Sóskút; Orvos Kata Zöldségháza –
Aszód; Péter Istvánné – Aszód; Reál Üzlet – Hévízgyörk; Riva Lux – Aszód; Rõfös Méteráru – Aszód; 100 Ft-os Bolt – Aszód; S.M.O.G. Zenekar – Hévízgyörk;
Szalay Könyvkiadó – Kisújszállás; Szolnoki Cukorgyár Rt. - Szolnok; Maros-Épker Tüzép – Tura; Varga András – VASZIL – Bag; VIVIEN Ásványvíz Rt. Bicske; VIZMÛ Rt. - Bag; Volán-telepi Zöldségház – Aszód; WOOLKÁN Szépségszalon – Aszód.

Ajándék a Turai
A kettõs értékû feladat
Takarékszövetkezettõl Ünnep A Szociális Munka Napján
Bensõséges ünnepség
keretében emlékeztek meg
a Aszódi Fiúnevelõ Intézet
szakszervezeti termében A
Szociális Munka Napjáról.
A meghívott vendégek között ott voltak a Gondozási
Központ, a Városi Bölcsõde, valamint a házigazda
intézmény szociális munkásai és intézményvezetõi.

A Turai Takarékszövetkezet
karácsony elõtt – ahogy az elmúlt évben is – idén is támogatja a mûködési területén lévõ
óvodákat, hogy ily módon járuljon hozzá a környékbeli kisgyermekek karácsonyának
szebbé tételéhez.
(A képen Medla Erzsébet, a
Turai Takarékszövetkezet
Aszódi Kirendeltségének vezetõje és Nagy Lászlóné óvodavezetõ.)

Tudja, hogy az a tevékenység,
amit e szakemberek végeznek,
kettõs értékû: hálátlan, de egyúttal hálás feladat is. Sokszor
bizonyára nagyon nehéz túljutni a kudarcokon, de az elért
eredmények hamar elfeledtetik a sikertelenséget.
A jövõben még nehezebb lesz
az emberek élete, ezért egyre
nagyobb szükség lesz a szociális munkások szakmai tudására és elhivatottságára. Ehhez jó
egészséget, és kitartó munkát
kívánt befejezésül.
-AKI-

Sztán István polgármester
bevezetõ gondolataiban hangsúlyozta: megtiszteltetésnek
Köszönjük kedves ügyfele- tekinti, hogy városi szinten is
inknek, hogy 2008-ban minket köszöntheti a megjelenteket.
választottak, és nálunk intézték pénzügyeiket, így Önök is
közremûködtek a gyerekek
megajándékozásában.
A Turai Takarékszövetkezet munkatársai békés,
boldog karácsonyi ünnepe2009. január 20-án, kedden 14 órától fórumra várják az érdeklõket és eredményekben gaz- dõket, melynek témája napjaink szabványosított játszótere, a terdag új évet kívánnak min- vezésrõl a praktikus játszóeszközökön át a telepítésig.
den kedves olvasónak!
A rendezvény helyszíne még egyeztetés alatt áll; kérjük, kísér(x) jék figyelemmel a városi honlapot.

Fórum a szabványos
játszóterekrõl
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Civil összefogással megépült
a Szentkereszt utcai játszótér
2008 augusztusában e lap
hasábjain civil, önkéntes adakozásra szólítottuk meg a város lakóit a Szentkereszt utcai
köztéri játszótér felépítésére. E
projekt kapcsán leginkább az
vezérelt, hogy bebizonyosodjon,
egy szegény önkormányzat területén, egy nehéz, válságos
gazdasági helyzetben is történhet pozitív, értékteremtõ beru-

házás, csak hinni kell az összefogás erejében.
Úgy vélem, mindenekelõtt
szemléletváltásra van szükség
a tekintetben, hogy minek építsünk újat a köznek, ha azt úgyis lerombolják, megrongálják.
Ez még a múlt rendszerbõl
megörökölt attitûd a köz ügyei
iránt.
A legnagyobb értéke ennek a

játszótérnek, hogy nem közpénzbõl, hanem önkéntes adományból, felajánlásokból tudott megvalósulni a köz számára. Közel 30 család, akik a
Szentkereszt utcában vagy annak környékén élnek, saját családi jövedelmükbõl 5.000 és
30.000 Ft közötti adományt fizettek be az Aszód Városért
Alapítvány számlaszámára,

unokáink számára biztonságos
játszótér építése és felszerelése
10-15 millió Ft, melyhez tervezni kell a karbantartási, felügyeleti és ellenõrzési költségeket.
Éves fenntartása egy kisebb intézmény költségvetése.
A szabályozás szerint 2008
januárjától játszótéri eszköz
csak megfelelõ biztonsági tanúsítvány birtokában hozható
forgalomba, de gondoskodni
kell az eszközök rendszeres
vizsgálatáról, évenkénti ellenõrzésérõl is.
Annak ellenére, hogy a szabályozás szigorú feltételeket ír
elõ, alkalmazása mégis önkéntes, kivéve, ha a jogszabály kötelezõen alkalmazandónak
nyilvánítja. Az elõírások betartatására semmilyen hatóság
nem kötelezi az önkormányzatokat, ellenben bármilyen balesetért, melyet a játszótér okoz, a
tulajdonos, azaz a városi önkormányzat felel.
Gyermekbaleset volt, van és
lesz is a játszótereken. A baleset bekövetkezésének kockázatával sajnos mindig kell számolnunk, de a súlyosságát okozó tárgyi környezetet mi alakítjuk, mi szabályozzuk. Mindannyiunk érdeke és felelõssége,
hogy játszótereink olyanok legyenek, ahol gyermekeink önfeledten tudnak játszani, biztonságos és folyamatosan ellenõrzött körülmények között.

azért, hogy legyen a gyermekeinknek az uniós elõírásoknak
megfelelõ játszótere. Noha ez a
közel 1 millió Ft-os összköltségnek csak az egynegyedét jelentette, hiszem, hogy szimbolikus
értéke van a civil önrésznek.
(ha tudatosítjuk gyermekeinkben az anyagi áldozatvállalást,
talán felelõsségteljesebben játszanak és védik meg épített
környezetüket!).
A játszótér megépülését – a
köz ügyeiért felelõsséget érzõ
és mutató magánemberként –
pénzbeli adománnyal támogatta Gyárfás Zsuzsa képviselõ
asszony. A játszótér projekt
kapcsán a szervezési feladatokban, a felmerülõ problémák
megoldásában együttmûködõ,
segítõ szándékot tapasztaltunk
a várost irányító Sztán István
polgármester úrtól. A K&H
Bank az aszódi fiók megnyitása kapcsán nagyobb összegû
pénzbeli támogatással, a GAVIT ingyenes földmunkával segítette a játszótér létrejöttét.
A támogató családok, magánszemélyek névsora: Péter
Lajosné, Schnellenperger Katalin, Majoros György, Szilágyi
Zita, Fercsik Gábor, Rasovszky
Miklós, Tóth Tamás, Tóthné
Hevesi Zsuzsa, Kádár András,
Varga János, Murguly L.,
Contact Invest (Pezenpacher
család), Eberhardtné, Pesti
Csaba, Szabó Miklós, Lukácsé
Szabó E, Mihalicsné B. Krisztina, N. Köteles Vilmos.
A közösségi szolidaritás a
polgári társadalmon belül a
civil társadalom legfontosabb
emberi értéke. Kimondhatatlan örömmel tölt el, hogy
Aszódnak ebbe az új városrészébe ilyen csodálatos emberek
költöztek. Nagyon köszönjük
mindenkinek, aki pénzben
vagy akár egy jó szóval is támogatta célunkat. Legyen ez az
összefogás példa minden itt élõ,
Aszódot szeretõ, a városért tenni akaró ember számára.

Sáhó Béla
munkabiztonsági szakértõ

Szilágyi Zita
projektfelelõs

Gyermekeink és játszótereink
biztonságáról
A mai harmincasok,
negyvenesek, ötvenesek talán nem is tudják, mekkora
veszélyben voltak gyerekkorukban, amikor a számukra épített és felszerelt
játszótéren játszottak.
Minden településen volt szülõi-munkahelyi felajánlásból
épített hinta, mászóka, linóleummal bélelt csúszda. Ezeket a
játszótérépítéseket a segíteni
akarás és a jó szándék vezérelte; a telepített eszközök többségében vasból-acélból készültek, kiterjedt, alapos beton rögzítéssel. Akkoriban ugyanis
még kevésbé szigorúan szabályozták, milyen paramétereknek kell megfelelniük a játékoknak, hogy ne szorulhassanak be a legapróbb ujjak, kezek, lábak, vagy a fejek sem.
Nem volt követelmény, hogy a
csúszda véletlenül se sebezze
fel a gyerek popsiját, hogy ne a
betonra, hanem puha gumitéglára, fakéreg zúzalékra vagy
gyöngykavicsra essen, aki lepottyan a mászókáról.
A néhány évvel ezelõtt történt, nagy visszhangot kiváltott játszótéri balesetek ugyan
ráirányították a figyelmet a játszóterek eszközeinek tarthatatlan állapotára, de akkor még
nem volt olyan jogszabály,
amely kötelezõen elõírta volna,
hogy változtatni kell a helyzeten. Napjainkra viszont szigorodtak a szabályok – olyannyira, hogy 2008. december 31-e

után le kell bontani azokat a
játszótereket, amelyek nem felelnek meg bizonyos üzemeltetési és használati elõírásoknak,
felújításukat, cseréjüket az önkormányzat nem tudja finanszírozni.
A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (GKM) 2008. január 1-jén életbe lépett rendelete idõben megkésettnek
mondható, de mindenképp új –
viszonylag megnyugtató –
helyzetet teremtett a hazai játszóhelyek terén, mert kimondja, hogy az ország valamennyi
gyermekparkját felül kell vizsgálni, s azokat, amelyeknél
használati-biztonsági hiányosságokat tapasztalnak, fel kell
újítani. Városunk élõ játszótereinek egyike sem felelt meg a
szabályozás által elõírt biztonsági követelményeknek.
A meglévõ játszóterek felülvizsgálatát az üzemeltetõknek
– esetünkben a Polgármesteri
Hivatalnak – legkésõbb 2005.
június 30-ig kellett elvégeztetnie, 2008 végéig pedig az új elõírásoknak megfelelõen átalakíttatnia. Városunkban a nem
megfelelõ, balesetveszélyes játszóeszközökkel felszerelt parkok felszámolása elkezdõdött.
A felmérésben, a döntés elõkészítésében részt vettem;
nem volt könnyû egy adott lakóközösséghez tartozó játszópark sorsáról dönteni, ahol
még a mostani szülõk, nagyszülõk is játszottak. Ma egy
egyszerû, de gyermekeink és
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Mese a világjáró szemeteskukáról
„hol volt, hol nem volt,
Volt egyszer egy hol nem volt...”
A lányom kezdte így meséit
óvodáskorában, mikor kedvenc
játékainak mesélt. A mesék
befejezése pedig a következõképpen hangzott: ”minden jó,
ha jó a jó!” Örültünk a családban, mikor lányunk mesélt,
mert láttuk, mennyire jó irányba formálja, neveli, tanítja õt a
mesék világa.
Azért írom le a mi szemeteskukánk történetét is, mert szeretném, ha a történet úgy végzõdne, mint kisleányom meséiben, ahol a jó mindég legyõzi a
rosszat és „minden jó, ha jó a
jó”.
Évekkel ezelõtt történt, hogy
testvérvárosunk segítségével
Aszód polgárai, köztük mi is
mérsékelt áron szemeteskukához juthattunk. A sok jó tulajdonsága miatt új szeméttárolónkat hamar megszerettük,
hisz formája, ûrtartalmának
nagysága, zárható fedele, könynyû kerekes mozgatása lehetõvé tette a higiénikus hulladéktárolást. Gondoljunk egy pillanatra vissza azokra az idõkre,
amikor az elszállításra váró
szemétkupacokat a tárolóedényeknek kinevezett ócska vödrökbõl, szétmálló hordókból
esetenként kóbor ebek kapargatták szét. Szóval nagyon
megszerettük a kukát, észrevétlenül vált mindennapi életünk természetes eszközévé,
de mivel mesét ígértem, nem
csak életünk része lett, hanem
több annál: családtaggá vált a
120 literes mûanyag szeméttároló. Szeretetünket bizonyítván elneveztük „GI”-nek, s annak rendje-módja szerint becsületes nevét az elülsõ oldalára körülbelül tíz centiméter
nagyságú betûkkel, fehér színû
festékkel rápingáltuk.
A mi „GI” nevû kukánk mindent tudott rólunk, például:
tudta, mikor van családi ünnep, mikor van nálunk az unokánk, mikor hullott le az udvar
díszét képezõ diófa levele. Jól is

érezte magát velünk hosszú
éveken át, hiszen minden hulladékot örömmel elnyelt, és mikor gondoskodóan megtisztítottuk, újkori fényében tündöklött.
Történt egy szép napon,
hogy kukánk fejébe vette: elindul világot látni! Nem éreztük
igényét a változásra, hiszen fedelét továbbra is örömmel nyitogatta, amikor szükség volt rá.
Az elhatározást tett követte,
megvárta a vasárnapot, amikor hamuba sült pogácsamorzsa került beléje, és hétfõn így
gurult ki a kiskapun, látszólag
örömmel várva a szemétgyûjtõ
autó érkezését. Mikor észrevette, hogy nem figyelünk rá eléggé, azonnal kerteket oldott. Nagyon szégyellhette a búcsú nélküli távozást, mert házunk
elõtt hagyta sebesült testvérét,

egy hosszában kettérepedt másik kukát! Tudta, érezte, hogy
családunk gondoskodása meggyógyítja sérült fivérét, vagy ha
ez nem lehetséges, méltó elmúlást biztosít számára.
Jelenleg itt tart mesém története, de ahhoz, hogy ez a mese
is mesébe illõ módon – ”minden jó, ha jó a jó!” – befejezõdhessen, szíveskedem segítségért fordulni a kedves olvasókhoz. Amennyiben találkoznak
egy „GI” nevû világjáró 120 literes mûanyag kukával,
kérem, mutassák meg neki az
Aszód, Széchenyi út 52. számú
házhoz vezetõ utat, hogy szeméttárolónk a földkerekségen
szerzett tapasztalatokkal felvértezve továbbra is családunk
megbecsült tagja lehessen.
Köszönettel:
Grózsmik István

Álommusical
Így nevezi a Madách Színház
honlapja Andrew Lloyd Webber
József és a színes szélesvásznú
álomkabát címû musicaljét.
Álom – mert a bibliai József
álmaival indul (Ter 37; 39-50),
amellyel kivívja testvérei ellenszenvét. Álomfejtéssel folytatódik a fáraó börtönében, majd a
fáraó színe elõtt, mígnem az álmok megvalósulásának ideje is
elérkezik: József megmenti
Egyiptomot a hét szûk esztendõtõl, fivérei pedig meghajolnak elõtte.
Álommusical, mert meghökkentõ formában dolgozza fel a
történetet, de így közvetít igazán örömhírt, evangéliumot:
„Ne félj, sosem vagy egyedül,
Istennek gondja van rád!” Egyben orron fricskázza a hagyományos, álszenteskedõ vallásosságot, mely túl nagy fontosságot tulajdonít saját magának,
szem elõl veszítve a lényeget:
Isten országa itt van közöttünk!
A saját korunkban, a saját kultúránkban, mint ahogy ott volt
mindig, a József története óta
eltelt háromezer évben, mindig

más színfalak között, de
ugyanaz az ország.
A színpadon a történetet egy
Narrátornõ meséli el gyerekeknek. Voltaképp hittanórát látunk, melyben a gyerekek szeme láttára elevenedik meg a
tananyag. Ennek õk sokszor tevékeny részesei. Nagyon jól tudok azonosulni ezzel a „hittantanárnõvel”; még egy rendhagyó elsõáldozást is el tudok
képzelni ebben a formában.
Nagyszerû énekesek, színészek, táncosok, ragyogó díszletek – és Webber zenéje: a musical e tekintetben is álom volt.
A római katolikus ifjúsági
hittanosokkal és felnõtt hozzátartozóikkal összesen tizenhárman láttuk a fergeteges elõadást Aszódról. Mindannyiunkat feldobott az élmény; megállapodtunk, hogy szívesen megnéznénk újra, az összes lehetséges szereposztásban. Akinek
sikerült felkelteni a kíváncsiságát, bõvebben is olvashat errõl
a Madách Színház honlapján:
www.madachszinhaz.hu
Lorencz Klára
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Tisztelt
Polgármester Úr!
Az Aszódi Tükörben olvastam tájékoztatását a „Virágos
Aszód” programról. Ön leírta,
hogy személyesen megkereste
a fõúton lévõ üzletek vállalkozóit, háztulajdonosait, hogy a
programot támogassák. Nagyon örülök, hogy részt vesznek a programban, így a fõutca,
a fõtér meg fog újulni.
A virágot jómagam is szeretem, s ezt a programot nagyon
jónak tartom, s véleményem
szerint ez Aszód valamennyi
lakosát érinti. Ezt az ügyet
mindenkinek támogatnia kell.
Vannak lakosok, vállalkozók,
akik már évek óta rendszeresen gondozzák, szépítik környezetüket pl. a lakótelepen és
az újtelepen. Példát kellene
vennünk ezekrõl az emberekrõl, valamint a környezõ településekrõl, akik ezt természetesnek veszik!
A program által környezetünk sokkal szebb, kellemesebb
lenne. A virágok nemcsak szépek, szemet gyönyörködtetõek,
de a léleknek is megnyugvást
adnak. Jusson eszünkbe a közmondás: „Ki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet!”
Ezúton szeretnék köszönetet mondani jómagam s valamennyi lakótelepen élõ nevében, hogy a polgármester úrnak „szívügye” a lakótelep környezetének, parkjának, árkainak rendezettsége. Rendszeresen vágják a füvet, a kiszáradt
bokrokat, fákat kivágták – így
szép, rendezett a környezet.
Polgármester úr! Ön az elsõ
lépéseket megtette, s remélem,
ösztönzõleg hat az itt élõ emberekre, hogy részt vegyenek a
városszépítõ programban.
A „Virágos Aszód” programhoz és valamennyi jövõbeni tervéhez sok sikert és jó munkát
kívánok!
Tisztelettel:
Lajtos Magdolna
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Adventi koncert a Szentháromság templomban
Nagy sikert aratott december 7-én az adventi hangverseny, amelyet Énok Nagy Levente zenepedagógus-karnagy szervezett. A Római Katolikus Hitéleti Központba
meghirdetett programot a nagy érdeklõdésre való tekintettel a Szentháromság templomban tartották meg, ahová még így is alig fértek be a koncertre érkezõk.
A vendégeket Varga László
atya, az Országos Magyar
Cecília Egyesület központi
igazgatója, valamint Sztán
István polgármester köszöntötte, majd az ének- és a muzsikaszó keltette áhítat percei következtek. A mûsorban közremûködött a Csengey Gusztáv
Általános Iskola gyermekkórusa Énok Nagy Levente karnagy
vezetésével, az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziuma
énekkara Szabó Andrásné karnagy vezetésével. A felkérésnek eleget téve hét mûvész –
Hutai Ágnes (gordonka), Nagy-

Idõpont
December 17. 14.00
December 18.
December 19.
December 19.
December 19. 16.00
December 20.
December 21.
December 21. 16.00
December 21.
December 21.
December 25.
December 26.
December 31. 22.30Január 1.
Január 4.
Január 5.
Január 11.
Január 16.
Január 18.
Január 23. 19.00
Január 24.
Január 25.

né Kánya Andrea (hegedû),
Tóth Rita (orgona), Kovács
Attila (brácsa), Mukk József
operaénekes, Nagy Tihamér
(hegedû) és Novák Károly
(oboa) – is gazdagította az ünnepi koncert programját.
– A karácsonyt megelõzõ idõszak, az advent jó lehetõség az
elõrelépésre, a fejlõdésre –
hangsúlyozta Boda János iskolaigazgató a színvonalas mûsor
utáni köszönõ szavai bevezetõjeként. – Az advent négy hetében négyféle kísértés éri az embert, s ezekkel szemben négyféle morális képességet kell

megerõsítenie magában: az
igazságosság, a mértékletesség
a bátorság és a bölcsesség ókori
erényeit. Hiszem azt, hogy iskolánk mai adventi koncertje
segített minden jelenlévõnek

Helyszín

az ünnepre hangolódásban, az
advent misztériumának megélésében, s ezáltal hozzájárult
mindannyiunk lelki fejlõdéséhez.
H. Sz.

Program

Aszód Városi Nyugdíjas Klub

a Mozgáskorlátozottak Egyesülete karácsonyi összejövetele
Cukorbetegek Agyesületének évzáró ünnepe
Aszód Városi Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége
Csengey Gusztáv Általános Iskola
karácsonyi zsibvásár
Korona Ház
Téli mesék – bábszínház
munkanap
Evangélikus gyülekezeti terem
evangélikus gyermekek karácsonyi mûsora
Baptista Imaház
adventi bábelõadás gyerekeknek
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma a 20 éves Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény díszhangversenye
Advent negyedik vasárnapja
Karácsony elsõ napja
Karácsony második napja
Szabadság tér
koncertek, újévi köszöntõ, tûzijáték a fõtéren
Újév
Vízkereszt
Csengey Gusztáv Általános Iskola
a téli szünet utáni elsõ tanítási nap
Évközi 2. vasárnap
Csengey Gusztáv Általános Iskola
az elsõ félév vége
Évközi 3. vasárnap
Közmûvelõdés Otthona
A Magyar Kultúra Napja – a Kamarateátrum elõadása
egységes írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak
Évközi 4. vasárnap

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!
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Elsõ utunk Nagy-Britanniába
Ahol az aszódi gimnazisták is „vérbeli londoniaknak” érezhették magukat
sic Park kulisszái mögé, hiszen
itt mozgó, hörgõ T-rexek és támadásra kész velociraptorok
keresztezték utunkat. Múzeumi sétánkat interaktív játékok
tették még emlékezetesebbé.

Lelkesen vágtunk neki az
idei tanévnek abban a biztos
tudatban, hogy õsszel elindulunk életünk elsõ londoni útjára Krompáczki Katalin és Péter
Katalin tanárnõk vezetésével.
Két hónappal elõtte még
vágya-kozva gondoltunk rá,
egy héttel elõtte pedig már
visszaszámlálást indítottunk.
Aztán elérkezett a várva várt
nap. Hatalmas csomagokkal és
elemózsiával jócskán megrakodva vágtunk neki az utazásnak. Az idõ lassabban telt, mint
azt elõre gondoltuk. Reggelre
mindenki enyhe nyakfájással
és ropogós csigolyákkal ébredt.
Ezek után felüdülés volt, hogy
a Csalagútban kinyújtóztathattuk elmacskásodott végtagjainkat.
Ahogy megérkeztünk Anglia
földjére, szemlélõi lehettünk a
híres „doveri fehér szikláknak”. Délután felfedeztük Canterburyt, azután sétálhattunk
Dickens városában, Rochesterben. Este pedig elfoglaltuk a jól
megérdemelt ágyainkat a londoni mobile home-okban.
A következõ három napban
megcsodálhattuk London leghíresebb nevezetességeit: a St.
Paul katedrálist, a Parlamentet, a Big Bent, London Eye-t, a
Tower Bridge-et, és részt vettünk a Buckingham Palota
medveszõrsapkás õreinek zenés õrségváltásán is. A British
Múzeumban megismerkedhettünk többek között a múmiák
titkaival, a híres Rosetti kõvel
és a japán szamurájokkal.

Mindezek után önfeledt költe- Leonardo da Vinci, Vincent
kezésbe merültünk az Oxford van Gogh, Raffaello és BottiSreeten.
celli tehetségét. Másnap a Natural History Múzeumban
A tanulmányi kirándulás ré- nézhettünk farkasszemet egy
szeként a National Galleryben életnagyságú kékbálnával, beélõben érzékelhettük Picasso, tekintést nyerhettünk a Juras-

A hatodik napon búcsút vettünk London belvárosától, a piros emeletes buszoktól, a fekete
taxiktól, a hangulatos kis
puboktól, a minõségi teáktól, és
nem utolsó sorban a mindig segítõkész londoniaktól. A buszon hazafelé kissé szomorkásan, ugyanakkor örömmel gondoltunk arra: ha csak egy kis
idõre is, de az elmúlt napokban
mi is vérbeli „londoninak”
érezhettük magunkat.
Szabó Dóra 11.C

Vendégünk volt Sohonyai Edit
Író-olvasó találkozó a Gyermekkönyvtárban
„Adj Uram érzéket a humor
iránt! Add, hogy mindig megértsem a tréfát, s adj örömet a
szívembe, hogy mindenkivel
megoszthassam.” – írta Sohonyai Edit írónõ a Gyermekkönyvtár vendégkönyvébe.
Sikerült. Ezt mutatta az Országos Tini Könyvtári Napok
keretében megrendezett író-olvasó találkozó is.
Szénási Zsófi, könyvtárunk
olvasója így ír róla: „Sohonyai
Edit írónõ nagyon érdekes elõadást tartott, amelyben életét
mesélte el nekünk. Most egyik
könyvét olvasom, és már az elsõ oldal nagyon izgalmas, ajánlom mindenkinek (Le a csajok-

kal! avagy kinek kell a szerelem...). Remélem, eljön máskor
is, és ha igen, akkor én biztosan
ott leszek.”
A találkozó óta az írónõ köte-

tei kézrõl kézre járnak a Gyermekkönyvtár olvasói között.
Sikerült meghozni kedvüket az
olvasáshoz. Köszönjük, Edit!
Nagy Judit

Megnyílt a Római Katolikus Hitéleti Központ könyvtára
November 5-én megnyitotta kapuit a Római Katolikus Hitéleti Központ könyvtára, melyben teológiai és lelki irodalom mellett
szépirodalmi mûvek, történelmi- és természetfilmeket tartalmazó videók és DVD-k kölcsönözhetõk, illetve böngészhetõk
egy-egy forró tea kíséretében.
A beiratkozás erre az évre 100 Ft. A könyvkölcsönzés ingyenes. Videofilm- ill. CD-kölcsönzés darabonként 100 Ft.
Nyitva tartás: szerdán és szombaton 19 órától 20 óráig. A beiratkozási illetve kölcsönzési díjak a hitéleti központ
javára kerülnek felhasználásra. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Egy kis nyelvelés
Aszód környéki helynevek olvasatáról nyelvészeti aspektusból
Örömmel vettem kezembe az aszódi Petõfi Múzeum ötvenéves évfordulója
alkalmából megjelent jubileumi kiadványt. Ott találtam azokat a helyneveket,
szavakat, amelyekrõl szakmámból kifolyólag írni szeretnék.
Ma már nem vitatja senki,
hogy honfoglaló õseink ismerték az írást, mégpedig a rovásírás valamelyik válfaját. Ahogyan a mai magyar nyelvben
közel negyven beszédhangunk
van, nagyjából ennyi volt/lehetett a honfoglalás korabeli magyar nyelv beszédhangjainak a
száma is. Ezek mindegyikének
jelölésére volt önálló rovásjel.
Elsõ királyunk törvénye értelmében azonban át kellett térni
a latin betûs írásra. A latinban
viszont alig több mint húsz jel
állt rendelkezésre. A papság
egy része nem is magyar anyanyelvû volt, tehát nekik még
külön kihívást jelentett a magyarul való szövegrögzítés.
Minden bizonnyal így volt ez a
Halotti beszédet lejegyzõ pap
esetében is, mert ha magyar
anyanyelvû lett volna, akkor
nem halalnec, puculnek, muga
nec (halálnak, pokolnak, magának) formában jegyezte volna
le ezeket a szavakat és még sok
mást ugyanebben a szövegben.
Az u hangnak nagybetûs formában a V jel felelt meg, a szöveg tartalmától függõen olvasták u-nak vagy v-nek. Az ny, gy,
ty, zs stb. hangoknak nem volt
semmiféle jelölésük. Ezeket a
magyar nyelv évszázadok alatt
„izzadta ki magából”.
S még lehetne árnyalni a fentieket, mert minden nyelv
hangképzõ bázisa más és más,
s nem biztos, hogy egy másik
nyelvet beszélõ személy mindig
annak minõsít egy hangot,
aminek az a mi nyelvünkben
megfelel. Talán egy 20. századi
példa is elég ennek illusztrálására. Illés Endre, a múlt század
kitûnõ írója olyan vidékrõl

származott, ahol az a hangok
nem teljesen egyeznek meg a
köznyelvi ejtés a-jával. Az õ
kiejtésében Babits Mihály neve
sokkal inkább „bobics”-nak
hangzik, mint Babitsnak.
Amikor a fentebb említett kiadványban Klamár Balázs kitûnõ összefoglalójában valaki
heuizi szóalakkal találkozik,
nyugodtan olvassa hévízi-nek,
mert ekkor nyelvünkben még
nem volt egyértelmû jelölésük
a hosszú magán- és mássalhangzóknak, a v hang jelölésére sem volt még önálló betûnk.
A Kurthol ~ Kartal névazonosításban sincs semmiféle gond,
mert nyelvünkben a magánhangzók tekintetében erõteljes
nyíltabbá válás következett be
az évszázadok folyamán. Így
lett a pucul-ból pokol, az urdung-bõl (ejtsd: ürdüng, az
egykori n hangot az ördöngös
szavunk õrzi) ördög, s a Kartal
névben pedig az u-ból és az oból a. A th használatával kapcsolatban az a feltevésem, hogy
az Itáliában tanuló szerzetesek
hozták magukkal az olasz
nyelvbõl, ahol a h használata az
elõtte álló hang kemény ejtésére utal. S ez a jelenség gyakran
fordul elõ a korabeli szövegekben.
Ugyanígy a Sydo név nyugodtan ejthetõ zs-vel, hiszen az
s grafikai jel a mai s, sz és zs
hangunk jelölésére is megtalálható az emlékekben. A Sambuc név is valószínûleg Zsámbuk-nak hangzott, amelybõl
aztán Zsámbok lett. Iklad neve
esetében is nehezen dönthetõ
el, hogy az Iklod alakban még o
hangzott-e vagy már a mai a.
Aszód névadóját pedig minden
bizonnyal sz-szel ejtették
(aszai), hiszen a két magánhangzó között a sz~z változást
semmi nem indokolja. Ezt erõsíti meg Vácszentlászó településünk egykori neve is: Zenthlazlow.
S hogy mennyire számít egy
adott személy eredeti anyanyelvének hangképzõ bázisbeli

sajátossága, álljon itt az a hihetetlennek tûnõ példa, hogy a
cseh nyelvben (vele együtt a
szlovákban is) a tevét jelentõ
tava szó magyar jövevényszó.
Hogyan lehet? Kizárólag úgy,
hogy a szót a cseh nyelvben
meghonosító személy olyan
magyar tájnyelvi kiejtésû szót

ismert meg, ahol az e hangok
egy részét olyan nyíltan ejtik,
hogy az idegen fül számára
inkább a-nak tûnik. Úgy, mint
mikor a vasúton bemondják,
hogy „Az a vágányon vonat
halad át. A mint Alamér.”
-g -l

Áldott a porszem,
az útszéli kõ,
a szél hosszú ostora, amint a tûzfalon csattan,
a hazafelé menõk lábnyoma
s a hallgatag farakás az alkonyatban.
Áldott a fû,
a patak,
a végtelenbe úszó, szakadozó madárhad.
Áldott a biztatása
az ablakon beintõ, testvéri
nyírfaágnak.
Áldott az otthon,
a család,
a szívmeleg beszélgetés, ahogy kivirágzik szelíden,
vidáman.
Áldott a harangszó, amint végigfolyik a városon,
s el-elakad
a tengernyi kéményben, ágban.
Áldott, aki jót akar,
aki utat épít,
akire úgy mosolyog a jövõ, akár egy napcsókos,
üde erdõrészlet.
Áldott, aki irgalmaz,
s minden szépszívû ácsolója
a békességnek.
(Káldi János: Karácsonyi ének)

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik férjemet,

Kópis Istvánt
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek el.
Külön köszönetem fejezem ki Detre János esperes úrnak
és feleségének, Az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi
Gimnáziuma vezetõinek és dolgozóinak, az utcabélieknek,
Bubencsok Józsefnének, a Cukorbetegek
Aszódi Egyesületének,
valamint Ács László temetkezési vállalkozónak.
Kópis Istvánné Szvitan Erzsébet
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Minden hüllõ

A k c i ó ! 10%

kedvezménnyel!

G tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,
karbantartása
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Üzleteink:
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

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
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

A Medcenter Kft.
Aszódi Szakorvosi Rendelõintézete
várja Önöket új szolgáltatásával!

Szemüvegkeret akció!
Most cserélje le régi/megunt/kinõtt
szemüvegét újra!
Decemberben:
1. Minden komplett szemüveg vásárlása
esetén régi szemüvegkeretét
4.000 Ft értékben beszámítjuk!
2. Minden, raktáron lévõ keret árából
20% árengedményt adunk!
A két akció nem vonható össze.
A részletekrõl érdeklõdjön
boltjainkban!

JADE masszázságy
A Jade ágy segít az izmok ellazulásában,
meleget ad és kellemesen masszíroz.
Az infravörös hõ pedig átmenetileg megszünteti
az izom és ízületi fájdalmakat, merevséget.

20 perc kezelés ára: 500,- Ft
Idõpont egyeztetés:
2170 Aszód, Baross u. 4. (SZTK)
Tel: 06-28/500-790
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„Félházzal” is jó hangulatú volt
az idei aszódi sportbál
December 6-án este harmadízben került sorra az
Aszód FC rendezésében a
jótékonysági sportbál a
volt Tiszti Klubban. Bár a
meghívóknak csak körülbelül a fele kelt el, mégis jó
hangulatú, színvonalas
rendezvénynek adott teret
az egykor jobbára kulturális események fogadására
használt intézmény.
Tóth József szakosztályvezetõ köszöntõje után a hatvani
Citcar Tánc Sportegyesület ifjú
táncosai nyitották meg az est
programját. Bécsi keringõjük
és latin táncegyvelegük látvá-

nyos és hangulatos volt, méltán
érdemelték ki a megjelentek elismerõ tapsát.
A finom és bõséges vacsora
után a jókedvrõl és táncra pezsdítõ zenérõl Mihály Zsolt és zenekara gondoskodott. A lakodalmas rocktól a slágerzenéig
széles repertoárt felvonultatva
hangulatos muzsikával szórakoztatták a bálozókat.
Az est szépséghibája mindössze az volt a mérsékelt rész-

vétel mellett, hogy a városvezetõk többsége távol maradt a
rendezvénytõl. Sajnos a leginkább érintettek, a labdarúgók
egy része sem képviseltette
magát a csapat edzõjével egyetemben.
Aki jelen volt ezen a nagyszerû hangulatú bálon, minden bizonnyal kellemesen érezhette
magát, és elmondhatta:
- Jövõre veletek ugyanitt!
-tövis-

Következõ
lapzárta: január 12.
Megjelenés: január 21.

APRÓhirdetések
Kiscsoportos (10-12 fõs) foglalkozások óvodás ill. kisiskolás korú gyermekek számára. A
45 perces játékban résztvevõk
eredeti versek, mondókák, mesék, kiszámolók, kör és szerepjátékok segítségével ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Foglalkozások: kedd, szerda, csütörtök és szombat délelõttönként Gödöllõn, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban. A foglalkozások ára 6-800 Ft/alkalom a csoport létszámától függõen.
Érdeklõdni lehet: (20) 334-6101
Eladó széles, szerelõaknás,
felújítandó garázs a Falujárók
úti lakótelepnél. Irányár: 280
ezer Ft. Tel.: 06-20-9749-850

Nem úgy! 58. Forró, angolul 59.
Házasulandókat összead 61.
Férfinév 63. Osztódott pete(Áprily Lajos) sejtek.

„Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást…”

Vízszintes:1. Az idézet befejezõ sora, zárt betû: S 12.
... a foltját (illik hozzá) 13. Becézett nagymama 14. Budapesti
Értéktõzsde 15. Fizetés 18. Kiskorú nevelõje 19. Kevert ropi!
21. Kisméretû hajó 23. Igavonó
24. Sugár jele 25. Mindenki, németül 27. Pohárba tölt 29.
Gramm 30. Téli sporteszköz 32.
Elõd 33. Nõi név 35. Hibáztat
38. Este közepe! 40. Prímszám
41. Liter 42. Kenyérsütõ 44.
Száguldj!, angolul (ZOOM) 47.
Dehogy! 48. Kedves földönkívüli 50. Dohányzásra használt
eszköz 52. ..., alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derül! (Kölcsey)
54. Szõrtelenítõ márka 56.

Függõleges: 1. Szén 2. Gyönyörû 3. Opelfajta 4. Kiejtett
betû 5. Néma Jákob! 6. Régi 7.
Méter 8. Engedni kezd! 9. Tengerparti tavak 10. Határozatlan
névelõ 11. Pest megyei település 14. Egytálétel 16. Díszes 17.
–ra párja 20. Repülõgép típus
22. Magasodik 26. Tüzel 28. Néma tanú! 31. Igevégzõdés 34. A
gyengébbik nem 36. Operálni
kezd! 37. Lépésed 38. Illat 39.
Állóvíz 43. Szobából 45. Vissza:
téli csapadék 46. Magyar Hirdetõ röv. 49. Rak 51. 3,14 53. Késõbb 55. Szántó eszköz 57. Igen,
angolul 60. Személyes névmás
62. Sír 53. Félre! 65. Római 100
66. Kifele!
-fnéKöszönetnyilvánítás
*
A megfejtést a lap aljáról
Ezúton mondunk köszönetet
kivágott rejtvényszelvénymindazoknak, akik
nyel ellátott, nyílt levelezõdrága halottunk,
lapon küldhetikbecímünkBagyin Józsefné
re – Polgármesteri Hivatal
temetésén megjelentek, sírjára (Aszódi Tükör), Aszód, Szabadság tér 9. – 2009. január
virágot helyeztek és kifejezték
12-ig. A megfejtõk között a
együttérzésüket.
Galga Coop 3.000 Ft értékû
A gyászoló család vásárlási utalványát és a

Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljuk ki.
*
Októberi számunk
rejtvényének megfejtése:
„...mintha még nálunk volna
a fecske.”
A Galga COOP Zrt. utalványát Máthé Tamásné (Vö-

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

rösmarty u. 2.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig
Balik Gabriella (Kossuth
Lajos út 80.) nyerte.
Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttattuk
nyerteseinknek.

L a pzár ta
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Közelednek az ünnepek, szaporodnak a bûnesetek
Egyetlen éjszaka fosztották ki a lakótelepi húsboltot és törtek fel hét garázst
A szokásosnál több bûncselekmény illetve baleset
történt városunkban és
környékén. Vélhetõen egy
szervezett csoport is portyázik a környéken, melynek egyelõre ismeretlen
tagjai néhány napig Aszódon „vendégeskedtek”.
A Hunyadi utca egyik családi
házának udvarába többször
toppant hívatlan látogató, s
mindannyiszor kisebb értékû
szerszámokkal, eszközökkel
távozott. A laktanyából négy

gázzsámoly eltûnését jelentették be. Az egyik aszódi üzletházban elvitték egy vásárló
pénztárcáját, benne iratokkal
és 25 ezer Ft készpénzzel. A
Rákóczi utcában ajtóbefeszítéssel jutottak be egy családi
házba, ahonnan egy LCD-tv-t
és valutát loptak el; a kár 200
ezer Ft. A Napsugár óvoda elõtt
az intézmény egyik dolgozójának autóját a rendszámtábláitól „szabadították meg”.
A már említett portyázó
bûnbanda jelenlétére utal a Falujárók úti lakótelepi húsbolt

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Aszód és Környéke
Helyi Szervezete karácsonyi összejövetelre hívja tagtársait
december 17-én 14 órára az Aszód Városi Nyugdíjas
Klubba.Tisztelettel hívjuk és várjuk tagtársainkat,
hozzátartozóikat, valamint minden érdeklõdõt.
Mûsorral és csekély ajándékkal szeretnénk meghittebbé
tenni az ünnepet sorstársainknak.
a Vezetõség

Ünnepi szemétszállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy
az év végi ünnepekre való tekintettel az alábbiak szerint
módosítjuk a hulladékszállítási
idõpontokat:
Karácsonyi szállítás:
A hétfõi, keddi, szerdai szállítás a megszokott ütemterv szerint folyik. A december 25-26án (csütörtökön és pénteken)
esedékes szállítás 27-én (szombaton) kerül lebonyolításra.
Szilveszteri szállítás:
A hétfõi, keddi, szerdai szállítás a megszokott ütemterv szerint zajlik. A január 1-jén (csü-

törtökön) esedékes szállítás január 2-án (pénteken) kerül lebonyolításra.
Kérem Önöket, hogy a zökkenõmentes lebonyolítás érdekében idõben helyezzék ki edényeiket!

feltörése és kifosztása, illetve
onnan kétszáz méterre hét garázs feltörése – mindez egyetlen éjszaka. Az üresen talált garázsokban másnap a rongálás
nyomait fedezték fel a tulajdonosok, máshonnan autógumik,
szerszámok, egy feltört autóból
pedig autó-hifi-berendezés
tûnt el. Pár nappal késõbb szintén a lakótelepen sikertelenül
próbáltak ellopni egy lezárt,
leriasztózott személygépkocsit;
a rongálási kár 250 ezer Ft.
A Falujárók útján egy, az út
szélén botorkáló ittas embert
sodort el egy személygépkocsi.
A Széchenyi utcában egy autó
vezetõje elsõbbségadást elmulasztva kanyarodott az útra, s
árokba lökött egy szabályosan
közlekedõ jármûvet. A Kossuth
Lajos úton egy személygépkocsi a követési távolság be nem
tartása miatt ütközött az elõtte
haladó jármûnek, amelynek
utasa megsérült. A Nyár utcára nagy ívben kikanyarodó kisteherautó egy ott parkoló jármûnek lökött egy szabályosan
közlekedõ személygépkocsit. A
bagi csomópontnál elhagyta a

helyszínt az a jármû, amelynek
veszélyes manõvere miatt
árokba borult egy autó.
A téli hónapokban a megváltozott útviszonyokon kívül a
kószáló vadak is veszélyt jelentenek. Vadelütés miatt legutóbb Domonyvölgynél történt
anyagi káros baleset. Ahol tábla jelzi a vadveszélyt, az autós
felelõs az ilyen balesetek bekövetkeztekor, az érintett vadásztársaság pedig kárigénnyel léphet fel a vétkes sofõr felé. (A
szerk. megjegyzése: arra sem lehet alapozni, hogy a vadak
többnyire éjszaka mozognak a
fõutak környékén: egy átvonuló vaddisznókonda december
elején délelõtt lepte meg az autósokat Gödöllõ határában.)
*
Az aszódi rendõrõrs boldog,
nyugodt karácsonyt és új évet
kíván lapunk olvasóinak. Arra
kérik Önöket, hogy az ünnepek
idején is legyenek óvatosak a
közlekedésben és vagyontárgyaik megõrzésénél. A jószomszédság a közbiztonság területén is hasznos lehet: az ünnepi
rokonlátogatások idején is figyeljenek egymás portájára!

A magam és munkatársaim
nevében minden ügyfelünknek áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag boldog új esztendõt
kívánok!
Hegyvári László
GAMESZ vezetõ
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