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Nõtlen Tiszti Szálló: Felavatták hazánk
tovább egyeztetnek elsõ ruszin képtárát
Aszód továbbra is megvenné az épületet Negyvennyolc alkotás látható Aszódon
A város továbbra is szeretné
megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által ajánlott 50,9 millió Ft-os
összegért – mondta ki a képviselõ-testület december 11-i ülésén. Megbízták a polgármestert, hogy egyeztessen az MNV
Zrt. vezetõjével a szerzõdés
megkötésére adott határidõ

meghosszabbításáról március
31-ig. A vételár fedezetéül az
önkormányzat kötvénytartalékát jelölték meg, egyidejûleg
megbízták az illetékes szakbizottságokat a hasznosítás és a
megtérülés feltételeinek kidolgozásával.
A testület jóváhagyta a Városi Óvoda, valamint a Podma(folytatás a 2. oldalon)

Váchoz került

December 11-én Aszódon megnyílt az ország elsõ
ruszin képtára. A kárpátaljai gyökerekkel rendelkezõ dr.
Fedinecz Atanáz festõmûvész és felesége, Giricz Vera, az
nak, és megnövelik a múzeum Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke ottgyûjtési területét. Így megyénk honában a ruszin közösséghez és szülõföldjükhöz szorodéli része Ceglédhez, északi san kapcsolódó képzõmûvészek mutatkoznak be.
része pedig – az aszódi Petõfi
Az ünnepélyes megnyitón Oktatási és Kulturális MiniszMúzeum, pontosabban muzeális közgyûjtemény és kiállító- többek közt részt vett Kiss térium fõtanácsosa, aki rövid
hely gyûjtõterületével egye- Szilvia, a Miniszterelnöki Hi- történeti áttekintést adott a
temben – Vác gyûjtõterületé- vatal fõtanácsosa, valamint Dr. ruszin nép elmúlt évtizedeirõl.
Székely András Bertalan, az
(folytatás a 16. oldalon)
hez került.

a Petõfi Múzeum gyûjtõterülete
Pest Megye Közgyûlése november végén döntött a megyei
múzeumi szervezetrõl ill. annak átalakításáról. A döntés értelmében a ceglédi Kossuth
Múzeumnak és a váci Tragor
Ignác Múzeumnak – a korábbi
visszaminõsítéssel ellentétben
– múzeumi rangot biztosíta-

„Szabad-e bejönni
ide Betlehemmel?”
Szabad volt, bizony, december 12-én például a
Római Katolikus Hitéleti Központba, ahol az
aszódi történelmi egyházak, valamint Szernecz
Zoltán intarziakészítõ által gyermekek számára
kiírt képzõmûvészeti pályázatra beérkezett
munkákból rendeztek kiállítást.
A gyermekénekkar, a Napsugár Óvoda betlehemezõ
kicsinyei, valamint Rónai Lajos dudamuzsikája olyan
hangulatot teremtett, ami igen megörvendeztette az
advent hangulatában lévõ közönséget – most, a fényes,
hangulatos ünnepek elmúltával, a szürke januári hétköznapokban pedig vágyakozva gondolunk vissza: Hej,
ha még mindig ott lennénk, karácsony elõtt...!
(folytatás a 6. oldalon)
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A vízdíjból nem marad eszközfejlesztésre
A vártnál jobban kamatozott a lekötött kötvénytartalék –
(folytatás az 1. oldalról)

niczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógiai
programját; ezen dokumentumok összhangban állnak az önkormányzat és a kistérség
esélyegyenlõségi és közoktatási
intézkedési terveivel.

Emelkedett a vízés csatornadíj
Kilenc igen, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett
elfogadták a Galgamenti Víziközmû Kft. elõterjesztését a
víz- és csatornadíj 2009. évi
megállapításáról. A csatornázott területeken a lakossági vízés csatornadíj együtt 6 m3/2 hó

mennyiségig nettó 195 Ft; 6 m3
fölött a vízdíj köbméterenként
245, a csatornadíj 194 Ft (+
20% ÁFA). A szennyvízleürítés
díja egységesen 500 Ft+
ÁFA/m3. Nem lakossági fogyasztók esetében az ivóvizet
köbméterenként 315, a csatornaszolgáltatást 260 Ft-ért biztosítják.
Az Ügyrendi Bizottság elõzetesen támogatta az elõterjesztést, a Pénzügyi Bizottság az ez
évre jelzett 3%-os inflációra való tekintettel magasnak ítélte a
díjemelés mértékét és a Víziközmû Kft. dolgozóinak öt százalékos béremelését, ezért új
kalkuláció elkészítését javasolta. Ritecz György ügyvezetõ

Elsõbbség
a felfelé haladóknak

elmondta: a 11 önkormányzat
által alapított kft. üzemeltetési
színvonalának megtartásához
szükség van legalább a jelzett
díjemelésre. A 24 órás hibabejelentés és -elhárítás fenntartása minimum dolgozói létszámmal történik, a túlmunka szükségszerûen keresetkiegészítést
igényel. A géppark fejlesztésre
is szükség volna, de a költségkeretet nem lehet túllépni. A
tervezett 25% helyett 40%-os
villamosenergia-áremelkedés
különbözetét a bérköltségbõl
kellett kigazdálkodniuk. A díjemelés évfordulón áthúzódó
hatása miatt a béremelésekre
csak áprilistól biztosítható
pénzügyi fedezet.
Elfogadták a Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság azon határozatát, melynek értelmében a
körzet önkormányzatainak
tulajdonába kerül néhány, korábban a PVCSV kezelésében
volt közmûvagyon, köztük az
aszódi 1-es és 11-es mélyfúrású

kút. Az önkormányzat kifejezte azon szándékát, hogy rendezzék a Galgamenti Víziközmû Kft. társtulajdonos önkormányzataival a határozatban
foglalt közmûvagyont és annak
ingatlannyilvántartási bejegyzését.
A vártnál magasabb betéti
kamatot sikerült elérni az önkormányzat kötvénytartalékának rövid távú lekötésével. Az
így keletkezett többletbevételt
a város felhalmozási kiadásokra, a telekbevételi kiesés pótlására fordítja. Az errõl szóló tájékoztató elfogadásakor Gyárfás Zsuzsa a Pénzügyi Bizottság köszönetét tolmácsolta a
pénzügyi iroda eredményes
munkájáért.
Elfogadták a városi 50. évfordulók támogatásáról szóló tájékoztatót. A Mûvelõdési Bizottság kérésére az Aszód Városért
Alapítvány számlájára beérkezett támogatások maradványösszegét, 238 ezer Ft-ot a Csen-

Onnan kétszáz-, innen
száznegyvenmillió
Valósággal „röpködtek” a milliók a november 28-i közmeghallgatáson, s ahogy lenni szokott, egy fontos adat tévesen került beszámolónkba. Az önkormányzat a hatszázmillió Ft névértéken kibocsátott kötvénybõl hatvanmilliót az Aranykapu
A Mély úton a Széchenyi-kastély mellett kihelyezték az Bölcsõdére fordított, s további száznegyvenmilliót tervez az emútszûkületet és az áthaladás sorrendjét jelzõ közlekedési lített pályázati önrészekre, fejlesztésekre. Ha a tervek megvalótáblákat. Ezt sajnos néhány autós még nem vette észre... sulnak, az a korábbi kiadással együtt összesen kétszázmillió Ft
Hídi Szilveszter felvétele felhasználását jelenti.
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a Galgamenti Víziközmû Kft-nél
Tizenötmilliós bevételkiesés az elmaradt telekeladások miatt
gey Gusztáv Általános Iskola
rendelkezésére bocsátották a
zenetagozat jubileumi rendezvénysorozatának kiadásai (közelebbrõl egy kiadás elõtt álló
ünnepi kiadvány és a hangverseny videofelvétele elkészítésének) fedezetéül. A képviselõtestület köszönetét fejezi ki a
programok megszervezését
elõsegítõ polgárok, tanítványok és vállalkozók segítségét,
felajánlásait.
Néhány módosítással elfogadták a Szivárvány Óvoda
eszközbeszerzésére készített
ajánlattételi felhívás és dokumentáció szövegét, illetve az
önkormányzat és bizottságainak 2009. elsõ félévi munkaprogramját. Ezután a törvényi
elõírásoknak megfelelõen lemondtak a 2005. évben a Szent
István u., Szent László köz déli
része, a Podmaniczky utcából

csatlakozó „C” jelû útszakasz
megépítésére elnyert 12,8 milliós támogatásból igénybe nem
vett 1, 385 millió Ft-ról.
Elfogadták a 2008. évi IV. negyedéves pénzügyi elõirányzat
átcsoportosítására vonatkozó
elõterjesztést. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a telekértékesítések elmaradása miatti 15
millió Ft (mûködési többletbevételbõl pótolt) bevételkiesést a
2009-ben jelentkezõ bevételek
teljesülésekor vissza kell pótolni a kockázati tartalékba.
Nyolc igen szavazattal, négy
tartózkodás mellett Szabó
Krisztián közbeszerzési tanácsadót bízták meg a Koren
közi támfallal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A Pénzügyi Bizottság
súlypontozást és értékelési
szempontokat tartalmazó pontos kiírás elkészítését javasolta,

Állásajánlat
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Aszód Városi Gyámhivatal

gyámhivatali ügyintézõ
munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

s hogy ezután térjenek vissza a
pályázat elbírálására. Asztalos
Tamás, a Közbeszerzési Bizottság elnöke hangsúlyozta: bár
az indoklásuk nem volt megfelelõ, a közbeszerzési tanácsadó
személyére tett javaslatuk
igen, s a Közbeszerzési Bizottság tagjai egyértelmûen megjelölték az elsõ és második helyen megnevezett cégeket.
Kovács Tamás javaslatára a
testület megbízta a polgármestert, hogy hosszabb távra, az
általános közbeszerzési tanács-

adás érdekében kérjen be árajánlatokat.
A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló EU-irányelvnek
megfelelõen, az Önkormányzati Minisztérium ajánlása alapján tizenhárom helyi önkormányzati rendeletet láttak el
ún. jogharmonizációs záradékkal.
(A testületi ülések
jegyzõkönyvei hozzáférhetõk
a Városi Könyvtárban
és az aszod.hu honlapon.)

Jönnek a kéményseprõk
A Pest megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. (Vác,
Zrínyi u. 9.) értesíti az aszódi polgárokat, hogy a hatályos BMrendelet értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat városunk közigazgatási határain belül január 5-tõl március 31-ig végzik. Munkatársaik arcképes igazolvánnyal végzik a munkát, emellett díjat szednek.

Vendégek Nyárádszeredából
és Obernburgból
Szállásadó családok jelentkezését várják
Április 30-a és május 3-a között két testvérvárosi küldöttség
tartózkodik városunkban az erdélyi Nyárádszeredából és a németországi Obernburgból. Kérjük mindazokat, akik a vendégek
számára szállást tudnak biztosítani, jelezzék a Polgármesteri
Hivatal titkárságán (500-666). Segítségüket elõre is köszönjük!

Megnyílt a jégpálya

Ellátandó feladatok:
+ A gyámhivatali teljes hatáskör – (331/2006.) Korm. rendelet
szerinti – gyakorlása
Három nappal az ünnepé+ önálló kiadmányozási jogkörrel; kapcsolattartás és együttmûködés a gyermekvédelem területén mûködõ más szerveze- lyes átadás elõtt, január 7-én
megnyílt a jégpálya az Aszód
tekkel, intézményekkel;
FC
edzõpályáján, amely a tar+ bírósági perbeli képviselet ellátása
tósan hideg idõjárás nyomán
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvõkékiváló minõségû jéggel várja a
pesség; büntetlen elõélet; fõiskola, közigazgatási vagy szociális
korcsolyázni vágyókat hétközigazgatási szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû pedanap 14 és 22 óra, hétvégén 10 és
gógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi és gyermek22 óra között.
védelmi gyakorlat; felhasználói szintû MS Windows NT/ 2000/
XP; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

az Aszód FC edzõpályáján

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Somorjai Márta gyámhivatal-vezetõ nyújt a 28/500-686-os telefonszámon. További részletek a www.aszod.hu honlapon olvashatók.

A belépõjegy ára felnõtteknek 500, diákoknak 300 Ft.
Bár lapunk nyomdába adásakor enyhült a tél szorítása,
reméljük, hogy minél tovább s
minél többen ki tudják használni ezt az alkalmi helyi sportlehetõséget.

Hirdessen az Aszódi Tükörben!
Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban.
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lett környezetbarát – anyaggal
váltsák fel a sót, amit a fás szárú növények védelmére hozott
kormányrendelet értelmében
Az Aszódra vezetõ utak menFolytatódnak a tárgyalások a 2010. szeptember 1-je után
tén
nemrégiben felállították a
városunkban keletkezõ kom- nem lehet használni a síkos
lokálpatrióták
támogatásával
munális hulladék ideiglenes el- utak járhatóvá tételére.
elkészült
kapukat.
A vendégehelyezésérõl. Ennek tétje, hogy
ket üdvözlõ alkotások egyelõre
az aszódi szeméttelep év közenem végleges formájukban látpén várható bezárása és a kerehatók: tavasszal megnövelik a
pes-ökörtelekvölgyi hulladékfeliratok méretét, s a jó idõ belerakó novemberre tervezett
A Magyar Labdarúgó Szö- köszöntével virágládákkal és
átadása közötti idõszakban minél kevesebb többletkiadással vetség december 18-i ülésén tereprendezéssel csinosítják a
járó megoldást találjanak. Vá- Sztán Istvánt választotta az új- négy kapu környékét.

Gyál vagy
Jobbágyi?

Állnak az
üdvözlõkapuk

MLSZ, FIFA,
Aszód

rosunk Galgamácsával és Ikladdal együtt a Jobbágyiban lévõ lerakót üzemeltetõ KleinMetál Kft-vel, illetve az A.S.A.
Magyarország Kft.-vel tárgyal
az együttmûködésrõl (utóbbi a
gyáli központi telephelyén tudná fogadni az aszódi hulladékot).
Az aszódi telep szolgáltatásait igénybe vevõ települések
közül Domony, Kartal és Hévízgyörk más megoldást keresett a településükön keletkezõ
hulladék elhelyezésére, Bag pedig közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött.

A sónak
mennie kell
A téli idõjárás már eddig több
munkát adott a GAMESZ dolgozóinak, mint tavaly összesen.
A csúszásmentesítés érdekében csak a január második hetében lehullott ónos esõ miatt
közel tizenöt tonna sót szórtak
ki az intézmény munkatársai.
Hegyvári László intézményvezetõ elmondta: elõször a fõbb
közlekedési útvonalak – meredekebb útszakaszok, járdák –
síkosságát igyekeztek megszüntetni, ezután következtek
a kisebb forgalmú közterületek. A létszám és a technikai
lehetõségek miatt nem tudtak
mindenütt jelen lenni, emiatt
érkezett néhány lakossági
panasz.
Az országban szinte mindenütt fejtörést okoz, másfél év
múlva milyen – olcsó és nagy
tömegben hozzáférhetõ, emel-

jáalakuló kisebbségi bizottság
elnökévé. A hazánkban élõ tizenhárom, törvényben elismert nemzetiség (a lakosság
három százaléka) labdarúgósportját koordináló bizottság
idén két – a 14-18 év közötti ill.
a felnõttkorúakból álló nemzetiségi csapatok számára kiírásra kerülõ – országos döntõ
megszervezését és lebonyolítását kapta feladatául. Az MLSZ
és a FIFA támogatását egyaránt élvezõ bizottság elnöke
szeretné, ha a két rangos sportesemény közül legalább az
egyiket Aszódon vagy Kartalon
rendeznék meg.

Karácsonyra
hangolódtunk
Karácsony elõtt számos
program segítségével teremtettek ünnepi hangulatot városunkban. A koncertlátogatók
az Evangélikus Egyház Aszódi
Petõfi Gimnáziumában rövid
idõn belül két jubileumi hangverseny részesei lehettek: a

Csengey Gusztáv Általános Iskola megyei önkormányzat által Pest Megye Mûvészetéért
díjban részesített 50 éves énekzene tagozata, valamint a két
évtizede alapított Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai és tanárai
adtak mûsort.
A Biblia Éve zárásaként a
Baptista Imaházban négy napon át volt látogatható az a bibliakiállítás, amelyet december
12-én Urbán Gedeon baptista
lelkész nyitott meg (lásd alsó
képeinken). Az igényesen öszszeállított, kicsiket és nagyokat
egyaránt megszólító tárlat
megnyitóján közremûködött a
baptista gyülekezet gyermekés felnõtt kórusa, valamint
Kovács Ferencné. Ugyancsak
december 12-én nyílt meg a jászolkiállítás a Római Katolikus
Hitéleti Központban, ahol az
aszódi történelmi egyházak
gyülekezetei, valamint Szernecz Zoltán intarziakészítõ felhívására az óvodás és iskolás
korosztály tagjai által készített
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alkotások voltak láthatók.
(Errõl részletesen külön cikkben olvashatnak.) Az Aszódi
Evangélikus Egyházközség
december 15-én tartotta a
Szent Könyv jubileuma alkalmából szervezett elõadássorozatának utolsó alkalmát, amelyen Ittzés János evangélikus
püspök tartott elõadást.

Koccintás
és tûzijáték
Két év szünet után folytatódott a hagyomány: december
31-én a Sógorok együttes és
Sipos F. Tamás koncertjével
mintegy hatszázan búcsúztatták az óévet a Szabadság téren.
A Himnusz után Sztán István
polgármester köszöntötte a csikorgó hideg ellenére összegyûlt
tömeget, akiknek a szervezõk
pezsgõvel és tûzijátékkal kedveskedtek.
Kép és szöveg:
Hídi Szilveszter

NYERTEK, GRATULÁLUNK!
Örömmel tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy „A COOP-pal
megpecsételheti szerencséjét!” 2008-as nyereményjáték sorsolásán
a Galga COOP Zrt-hez tartozó COOP boltok vásárlói közül összesen
16 szerencsés vevõnk nyert Samsung digitális fényképezõgépet:
Pikács Lászlóné – Galgahévíz n Kátai Sándorné – Tura n Acsainé Teklesz Edit – Tura n Dolányi Józsefné – Tura
Benke Istvánné – Tura n Meleg Péterné – Tura n Szénási László – Tura n Szabó Gyula – Zsámbok
Kemenesné Gódor Anna – Dány n Gubik Istvánné – Hévízgyörk n Bazsik Gáborné – Hévízgyörk
Óbereki Józsefné – Iklad n Kékesi Jánosné – Iklad n Szvitán Józsefné – Domony n Palyáné Bóbis Ágnes – Kartal
Bereczkiné Rizsák Julianna – Kartal

ÚJ ÉV – ÚJ AKCIÓK – ÚJ NYEREMÉNYJÁTÉKOK
A Galga COOP Zrt. 2009-ben is sok szeretettel
és új akciókkal várja Kedves Vásárlóit !!!

Ízelítõ következõ akciónkból:
AKCIÓ

január 21-tõl február 2-ig

COOP Finomliszt 1kg
COOP étolaj 100% napraforgó 1 l
Maggi tyúkhúsleves kocka 88g
Knorr csillagtésztás húsleves 112g
Knorr mexikói chilis bab alap 55g
Globus ketchup flakon. 490g
Adambrau sör f.üv. 0,5 l
Arany Ászok sör PET palack 1,5 l
Soproni sör f.üv. 0,5 l
Hey-Ho classic narancslé 100% 1 l
Zwack Unicum 0,2 l
Bonux comp. act.fr. Mosóp. 2kg
Baba lanolinos tusfürdõ 250 ml

99,-Ft
329,-Ft
199,-Ft
129,-Ft
199,-Ft
359,-Ft
89,-Ft+ü.
299,-Ft
129,-Ft+ü.
199,-Ft
949,-Ft
899,-Ft
299,-Ft

AKCIÓ

Pur extra mosogatószer balzsam ut. 0,5l 189,-Ft
Kamilla toalettpapír 4 tek. 3r. mintás ill. 299,-Ft
Nesquik kakaópor 800g
679,-Ft
Paloma vák. õr. kávé 250g
379,-Ft
Lipton green label tea 37,5g
199,-Ft
Kométa MF. Pepperito pritamin paprikás 1299,-Ft/kg
Palini füstölt,fõtt tarja vf.
1099,-Ft/kg
Pick olasz felvágott
959,-Ft/kg
MIZO kefír 150g
59,-Ft
Rama classic margarin 500g
299,-Ft
COOP friss tej dobozos 2,8% 1 l
179,-Ft
COOP tejföl 20% 375g
169,-Ft
Danone k.és f. eper, barack 4x125g+4x15g aj. 199,-Ft

2009-ben is folytatódnak SZUPER akcióink!!!

Januárban: SZUPER AKCIÓ január 22-tõl 25-ig
COOP friss tej dobozos 1,5% 1 l
Mlekpol trappista sajt

Ringa darálthús 400g
159,-Ft
799,-Ft/kg Arany Ászok sör dobozos, 0,5 l

135,-Ft
129,-Ft
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Ahogyan a gyermekek látják...
Szebbnél szebb munkák az I. Bibliai Jászol Kiállításon
(folytatás az 1. oldalról)

A Jászol Kiállítás megnyitóján megjelenteket Lorencz
Klára hitoktató köszöntötte.
– Betlehem titka szavakba
nehezen önthetõ misztérium,
ésszel föl nem érhetõ rejtelem –
hangsúlyozta. – Csak a mûvészet nyelvén, versekben, zenében, képzõmûvészeti alkotásokban vagy pásztorjátékokban tudjuk igazán kifejezni a
szívünk legmélyén rejtezõ tudást errõl az eseményrõl.
A katolikus egyházban, mivel annyira centralizált, hozzászoktak a hívek, hogy mindent
felülrõl, a hivatalos egyháztól
várjanak. Ez a megnyitó és maga a kiállítás is nagyon jó példa
arra, hogy az egyház mi magunk vagyunk – olyan, amilyenné mi tesszük. Mi formáljuk magunknak a közösséget,
ahol élünk, a városunkat is, az
ökumenét is. Minden az egyes
ember szándékán, jóakaratán,
nyitottságán múlik. Nekünk
magunknak kell ajtót nyitnunk és utat engednünk a kegyelemnek.
Mert mi történt itt? Adott
egy fiatalember (Szernecz
Zoltán intarziakészítõ – a
szerk.), aki tehetséget érez magában arra, hogy kifejezze és
megossza másokkal a szépet és
jót, ami a szívében van. Nincs
errõl papírja, senki sem hatalmazta fel erre, csak teszi, amit
a szíve diktál. A jó szándék
pedig egybõl munkatársakat

terem: elõször is feleségét és
gyermekeit, akik támogatták,
segítették ennek az elképzelésnek a megvalósításában. Aztán
mindazokat, akik a pályázó
gyerekek tevékenységét egyengették, hogy a mûvek megvalósulhassanak. Teremtek támogatók, és létrejöttek a vándordíj
anyagi feltételei, lettek serlegek, meghívók, emléklapok.
Lett zsûri, akinek mondanom
sem kell: nehéz dolga volt.
Végül pedig a jóakarat teremte
mindazokat, akik most mûsorukkal teszik ünnepélyessé ezt
a megnyitót. Egyetlen gondolat
– és máris százan mozdulnak
meg. Teremtõ erõ van a jóakaratban. Jó szándékú tetteink

révén mindannyian Isten
munkatársaivá válunk. Hogy is
tanultuk a katekizmusban a
teremtésrõl?
„Isten csak akarta, hogy legyen, és meglett minden.”
A küldetést Isten adja. A kiállítás üzenet mindannyiunknak, hogy merjünk a szívünkbe
oltott küldetés szerint cselekedni, ne várjuk, hogy felkérjenek,
hogy nógassanak vagy hogy papírunk legyen róla.
Fogadják szeretettel mindazok törekvését, akik a mai napon talentumaik szerint megtették az elsõ lépést ahhoz,
hogy egy szép hagyományt teremtsenek városunkban.

Díjazottak: Betlehemi csoportos Vándordíj: I. korcsoport:
Kisangyalok; II. kcs: Bojtos Blanka-Soós Fanni; III. kcs: Nyuszi
csoport. Betlehemi egyéni díj: I. kcs: Fischl Kamilla; II. kcs: Sípos
Virág; III. kcs: Osgyáni Áron. Leány különdíj: Kisbatta Adél.
Legény különdíj: Márton Péter.
További díjazottak: Sípos Levente, Kádár Ábel, Kis Gábor,
Fóthi Annamária-Könczöl Alexandra, Kalocsai Nelli, Badin
Dániel, Takács Zsófia, Kovács Petra, Mudri Lili Márta, Mertán
Nelli, Horváth Csenge, Pálinkás Ádám, Szûcs Petra, Baptista
Gyülekezet Bibliai Köre, Kis Luca, Kalina Gréta, Betlehemi
Angyalok, Napsugár Óvoda Maci csoportja.
A díjakat a pályázat kiírói mellett a Luca butik, a Manó Vár, a
Grund étterem, a Tidám 2007 és a a Hobbi bolt ajánlotta fel.

Köszönjük
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki segített abban,
hogy egy csodálatos délután jöhessen létre az I. Betlehemi Jászol
Kiállítás alkalmával. Köszönet a kiállító gyerekeknek, fellépõknek, szülõknek, nagyszülõknek, a szervezésben és lebonyolításban résztvevõknek és a támogatóknak.
Szernecz család

Utóhang a köszöntõhöz
Szomorú aktualitást nyertek
a köszöntõmben foglaltak:
nevezetesen, hogy ne várjunk
felsõ utasítást arra, hogy építsük a közösségünket. Január
10-én kaptuk a hírt, hogy Sánta
János plébános atya betegszabadságot és felmentését kérte a
plébánosi teendõk alól a püspök úrtól, amit meg is kapott.

Ok: a négy település ellátásával járó túlterheltség.
Nem belsõ ügy immár, hanem közügy, hogy arról is tudjanak a kedves hívek: néhány
héttel ezelõtt személyesen
ajánlottam fel a szolgálataimat
a püspök atyának, a lelkipásztori szolgálat minden, világiak
által is ellátható területén (igeliturgia, áldoztatás, kereszte-
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lés, temetés), hogy kisegítsem a
plébánosunkat nehéz helyzetében. Nem kaptam rá engedélyt.
Lorencz Klára
*
Lapzárta után megtudtuk,
hogy Gyurkovics István gödöllõi plébános atya veszi át Aszód
és Domony római katolikus
közösségeinek vezetését.
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A Betlehemi Békeláng Aszódon
December 14-én Magyarországra érkezett a Betlehemi Békeláng, melyet a
Duna TV budapesti székházában Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke vett
át Cselényi László tévéelnök, Csáky Zoltán mûsorvezetõ és Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere jelenlétében.
A Betlehemi Békelángot a
megyei és települési önkormányzatok vezetõi és képviselõi, köztük Sztán István polgármester december 16-án vehette
át a gödöllõi Városházán
(képünkön). A napjainkban talán minden eddiginél nagyobb
szimbolikus jelentõséggel bíró
lángot az aszódi Szentháromság Római Katolikus Templomban helyezték el, ahonnan
az ünnepek idején számos
hívõhöz eljutott.

A betlehemi láng a krisztusi
szellemiség szimbóluma, mely
nagy út után ér el hozzánk.
Immár két évtizede szervezik
meg a Betlehemi békeláng akciót, melybe évrõl évre több
ember kapcsolódik be. Az
ENSZ 1986-ot a béke évének
nyilvánította. Egy Habsburg

Rudolf nevét viselõ osztrák
cserkészcsapat ötlete alapján a
béke szimbóluma a betlehemi
Születés templomában égõ
láng lett. Azóta évrõl évre Bécsbõl – cserkészek kíséretében –
rendszerint egy-egy különleges
gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol

Karácsonyi ünnepség
a Richard Fritz Kft-nél
Az aszódi Richard Fitz Kft. december 13-án tartotta
karácsonyi ünnepségét. Ulrich Wichert ügyvezetõ igazgató köszönetet mondott a gyár dolgozóinak jó teljesít- Sztárvendégünk a Fiesta volt
ményükért. Év végi összefoglalójában kifejtette, hogy az
elsõ félév termelékenyen zárult, a második félévben
sajnos a negatív behatások törték meg az elsõ félév
pozitív trendjét.
Mint az bizonyára a sajtóból is ismert, szeptembertõl jelentõs
visszaesés történt a személygépkocsik piacán. A cég vevõi (az
autógyártó cégek) az egész világon kevesebb jármûvet adnak el,
így a cég sem tudta kivonni magát e trend alól. Az ebbõl következõ költségcsökkentés sem a munkaadónak, sem a munkavállalóknak nem volt kedvére, de a döntés meghozatala szükséges volt azért, hogy a cégcsoport megtarthassa a vállalatot és
ezzel a munkahelyek nagy részét is. A cég összes munkavállalójának kb. 10%-át érintette az átszervezés. Mivel más termelõcégekhez hasonlóan a vevõk év közbeni változó igényeinek kielégítését kölcsönzött munkavállalókkal biztosítják, az átcsoportosítás elsõsorban ezt a réteget érintette. A Richard Fritz Kft. arra
fogja ezt a helyzetet felhasználni, hogy a konjunktúra fellendülése után megerõsödve kerüljön ki ebbõl a hullámvölgybõl.
A 2009-es évre azt várja a vezetõség, hogy egy mérsékelt kezdés
után az eladási darabszámok az év közepétõl újra nõni fognak és
az aszódi gyárat is meg tudják erõsíteni.
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helyén épült templomban, a
Születés Bazilikában található
örökmécsesbõl lángot vegyen.
Lámpásba zárva viszik aztán
repülõvel Bécsbe, ahol egy hatalmas és nagyszabású ünnepség keretében veszik át az
egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei a lángot.
A betlehemi láng szállítása
speciális lámpákkal és örökmécsesekkel történik. A cserkészek kézrõl-kézre adva juttatják el otthonainkba, hogy ott
karácsonyig folyamatosan égjen. Az otthonokban fénylõ
láng imádságra hívó jelenléte
összeköti a magyar családokat
a világ különbözõ pontjain élõ
keresztényekkel, és elmélyíti
az adventi elõkészület lelkületét. A béke gyertyával továbbított lángja azt is jelképezi, hogy
akárcsak a lángot, a békét is
embertõl emberig kell továbbítani.
(forrás: www.godollo.hu)
Fotó: Balázs Gusztáv
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Nyitott ajtó, téglafal: nem akadály
Besurranó tolvajok, csalók és autófosztogatók az óvatlanságunk nyertesei
Az aszódi rendõrõrs szolgálati naplójában decemberben is több bejegyzés tanúskodik autófeltörésekrõl – valamennyi esetben
jól látható helyen hagyott
táskák ingerelték cselekvésre az elkövetõket. Egy
alkalommal még a jármû
feltörésével sem kellett bajlódniuk, mert nyitva találták azt.
A Falujárók úti bolt mögött
egy személygépkocsi utasterébõl egy táskát emeltek ki, benne iratokkal és készpénzzel; a
kár 400 ezer Ft. Ugyancsak a
Falujárók útjáról, egy zárt telephelyen parkoló autóból egy
laptopot vittek el. Egy beteghez
kivonult, nyitva hagyott mentõautóból egy bankkártyát loptak el – sajnos a PIN-kóddal
együtt, így az elkövetõ a kártya
letiltásáig az egyik bankautomatánál 100 ezer Ft-tal csökkentette a károsult egyenlegét.
Egy Kossuth Lajos úti üzletben az egyik vásárló letette táskáját, amit valaki elvitt, benne
41 ezer Ft készpénzzel. A Városháza egyik irodájából egy
óvatlan pillanatban ismeretlen
tettes elvitt egy táskát, benne
némi készpénzzel és iratokkal;
utóbbiakat késõbb eldobta. Rövid idõn belül négy autóbuszon
ill. vonaton utazó polgárt ért lopáskár: az elbóbiskoló utasok
mellõl gyerekjáték volt észrevétlenül elcsenni a többnyire
készpénzt és iratokat rejtõ táskákat.
A besurranó tolvajokat nem
igazán zavarja, hogy a kiszemelt lakásban otthon tartózkodik valaki – biztos, ami biztos:
éjszakára mindenképp, de nappal is ajánlatos bezárni a családi házak ill. lakótelepi lakások
ajtaját. Legutóbb a Bocskay utca egyik családi házában járt
hívatlan látogató, aki egy táskával, benne 60 ezer Ft-tal távozott észrevétlenül.
Egy melegítõbe öltözött férfi
„nyugdíjkiegészítést kézbesített” egy idõs néninek, és ahogy

lenni szokott: az állítólagos
összeg átadásához pénzváltásra volt szükség. Miután a néni
elõvette megtakarított pénzét,
a látogató vizet kért, s ezalatt
eltüntette vendéglátója összes
pénzét, majd távozott. A rendõrség felhívja a figyelmet, hogy
az állami szervezetek ill. a közüzemi szolgáltatók átutalással
vagy postai úton juttatják el az
esetlegesen (vissza)járó pénzt
az érdekelteknek. Ismeretleneket – fõleg olyasféle indokkal,
mint pl. árusítás, nyereményátadás stb. érkeznek – ne engedjenek be, fõleg, ha egyedül
fogadják õket! Ha felmerül a
csalás gyanúja, azonnal értesítsék a rendõrséget!
Karácsony elõtt ismét falbontásos betörésnél helyszínel-

tek az aszódi rendõrök: ismeretlen tettesek ezúttal a lakótelepi DVD-tékába jutottak be a
falon vágott lyukon keresztül,
és 15 tálca sörrel, valamint egy
karton cigarettával távoztak. A
rongálási kár 150 ezer, az ellopott termékek összértéke 125
ezer Ft.
Decemberben néhány kisebb koccanáson, valamint a
volt Tiszti Klub elõtti zebrán
egy könnyû sérüléssel járó gyalogosgázoláson kívül szerencsére nem történt súlyosabb
közlekedési baleset városunkban. A Gödöllõi Rendõrkapitányság más körzeteiben viszont több is elõfordult, ebbõl
az egyik halálos kimenetelû
volt. Mint megtudtuk, a 3. szá-

mú fõút Gödöllõ nyugati határán túli szakaszán szilveszter
estéjén történt autós tragédia
több tanulsággal járt: a téli útviszonyokhoz képest gyorsan
haladó gépjármûvön nyári gumik voltak, a vezetõ pedig nem
használta a biztonsági övet,
emiatt kizuhant az autóból és
az alá szorult.
A rendõrség kéri a közlekedõket az útviszonyoknak megfelelõ sebesség és követési távolság megválasztására, s hogy fokozottan legyünk türelemmel
óvatosan vezetõ autóstársaink
iránt a közutakon. A téli autógumi nem kötelezõ tartozék,
viszont biztonságosabb haladást tesz lehetõvé, s esetenként
életet is menthet...
H. Sz.

Képesség sorsunk irányítására
Tóth Gábor összefogást sürget a közbiztonság javítására
Sikerekben, gondokban bõvelkedõ esztendõn vagyunk
túl, hangsúlyozta újévi köszöntõjében Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Bag polgármestere. Kiemelte, hogy a kistérség
talán legnagyobb problémája a
romló közbiztonság, az egyre
jobban elhatalmasodó bûnözés.
– Térségünkben kevés a szolgálatot teljesítõ rendõr. Miközben a legkisebb falvakból Budapestre vezénylik a mozdítható rendõri erõket, hogy a vergõdõ, hiteltelen kormányzatot
fenntartsák, a vidék szabad
prédájává vált a bûnözõknek –
mutatott rá Tóth Gábor. – Hiába kértünk miniszteri szinten
segítséget, hiába hoztuk létre a
Galgamente Közbiztonságáért
Alapítványt – nem igazán érdekelte még a térségünk polgármestereinek többségét sem
a kezdeményezésünk, pl. a közterületfigyelõ-rendszer létrehozása, közös üzemeltetése a Gödöllõi Rendõrkapitánysággal.
Még Gödöllõ városa is csak
gondolkodik: belefogjon-e és
mikor? Pedig összefogás nélkül
nem megy. Amint egy kistér-

séget átfogó kamerarendszert
tudnánk mûködtetni, még ezzel a kevés számú rendõrrel is
hatékonyabban lehetne a falvainkat pusztító gengszterek
ellen fellépni. De az a kérdés:
kik és miért nem akarnak lépni? Talán 2009 meghozza választ s remélhetõleg a változást, a megoldást is.
Az egész világon válság fenyeget, ami alól mi sem tudjuk
kivonni magunkat. A rabló kapitalizmus és honi helytartói
mindent megtesznek azért,
hogy az utolsó forintjainkat is

kivegyék a zsebünkbõl. Mégis
úgy gondolom: minden magyar
és minden, a Galgamentén élõ
ember rendelkezik azzal a
képességgel, hogy sorsát maga
irányítsa. Ezekbõl a gondolatokból kiindulva van okunk
bizakodásra a jövõ esztendõre.
Közös nemzeti céljainkhoz, a
magyarság felemelkedéséhez
kívánok a világon élõ minden
magyarnak, minden galgamenti és bagi embernek jó
egészséget, sikerekben gazdag,
boldog új évet – zárta köszöntõjét Tóth Gábor.

ÓRIÁS BOLT Gödöllõn
Extra méretû nõi-férfi
RUHÁZAT és CIPÕ
a Városházával szemben,
a Sulyán Cukrászda mellett!
Nyitva:
Keddtõl péntekig: 10-18
Szombaton:
10-12
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Tel.: 06-20-492-7395
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Várják soraikba fiatalabb sorstársaikat
A MEASZ is megtartotta év végi beszámolóját
A Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Aszódi
Szervezete decemberben
tartotta szokásos év végi
beszámolóját. Takács Lajos egyesületi elnöktõl az
elért eredményeikrõl, az év
során felmerült problémáikról érdeklõdtem.
– Tavaly is sok embernek
tudtunk segíteni tanácsadással és egy speciális formanyomtatvány kiadásával – kezdte
beszámolóját Takács Lajos. –
Utóbbi kitöltésével és a szakorvos véleményezésével 150
ezer Ft támogatásban részesültek az erre jogosult súlyosan
mozgáskorlátozottak. A körzetben élõ 220 nyilvántartott
tagunk közül kb. 30 fõ részesült
valamilyen juttatásban. Tudjuk azonban, hogy vannak
olyanok is, akik mozgásukban
sérültek, de valamilyen ok miatt nem jelentkeznek nálunk.
A tagtársak igen nehezen
mozdulnak ki a rendezvényekre, ennek ellenére igen sikeres
volt a jászapáti gyógyfürdõbe
tett kirándulás, de egy rögtönzött szalonnasütés is maradandó élményt okozott mindenkinek.
Idén lesz 15 éve, hogy különváltak a gödöllõi szervezettõl.
Az elsõ egyesületi vezetõ a mindenki által igen megbecsült
Kiss Károly nyugalmazott tanácselnök volt. (A mindvégig
vezetõségi tag Takács Lajos
nyolc éve vette át tõle a stafétabotot.) A közelgõ jeles évforduló tiszteletére nagyszabású
rendezvénnyel szeretnének kirukkolni, de sokban korlátozza
õket a pénzhiány. Szerencsére
Sztán István polgármester úr
már most felajánlotta segítségét.
– Nagy bánatunk, hogy nem
jelentkeznek fiatalabbak közénk – mondta az egyesület elnöke. – A tagság többsége 60 év
fölötti. De más gondunk is

akad: a parkolókban sokszor
illetéktelenek foglalják el a számunkra fenntartott helyeket.
Sajnos a Postahivatalnál semmiféle megoldást nem találtunk, de a Városi Könyvtárat is
problémás megközelíteni.
Az ismert võfélyként is számontartott Takács Lajos szá-

mára a legnagyobb gondot a házasságkötõ terem megközelítése okozza. Mint mondta, még a
menyasszony is összehúzza a
harangszoknyáját a lépcsõházban, ha fel akar menni – nemhogy egy idõs ember, egy kismama a gyermekével vagy egy
tolószékkel közlekedõ!

Szerencsére Aszódon is vannak jóérzésû vállalkozók, akik
mindig szívesen adnak értékes
tombolatárgyakat az egyesület
közös összejöveteleire; az aszódi malom pedig kiemelten támogatja õket.
Aszódi Kovács István

Egy meglepetés tanulságai
Karácsonyvárás a Városi Nyugdíjas Klubbanl
2009. évi asztali naptárakat s
az ilyenkor elmaradhatatlan
fenyõágat, rajta szaloncukorral. Az ajándékozás a Hagyományõrzõ Klub vezetõje, Tóth
Gézáné és a Nyugdíjas Klub vezetõje, Takács Lajosné ötlete
volt. Budai Józsefné még azt is
hozzáfûzte: beteg tagtársaikat
még a közös összejövetelük
elõtt felkeresik, róluk sem feKérdezõsködésem közben is ledkeznek el.
szorgalmasan csomagolták a
A szeretet ünnepe elõtt
néhány nappal a Városi
Nyugdíjas Klub vezetõsége
rendhagyó összejövetelt
tartott a klubhelyiségben.
Ám most nem fontos napirendekrõl tárgyaltak, hanem egy rendhagyó meglepetést készítettek elõ a
klubtagoknak.

Méltán érdemelnek így utólag is dicséretet az ötletadókon
kívül Tóth Géza, Palik Pál és
feleségeik, valamint Budai Imréné és Pethõ Tiborné is. A dicséreten túl azonban példamutató az a magatartás, mely öszszefogásra és nyugdíjas polgártársaink el nem múló megbecsülésére tanítanak bennünket
a maguk élet bölcsességével
„ezek a mai öregek.”
AKI

Sikeres volt a Cipõsdoboz-akció
Az adventi ünnepek elmúltával a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai és az
aszódi családok nevében szeretném megköszönni nagylelkû adományaikat és segítõ
szándékú aggódó jelzéseiket a
rászorultakról, elesettekrõl.
Idén is sikeres volt a Cipõsdoboz-akció” néven ismert év
végi adományosztás.
Bejövõ adományok
összesen:
Evangélikus Egyház Aszódi
Petõfi Gimnáziuma és Kollégiuma: 255 doboz; Hit Gyülekezete Aszódi Szervezete: 44 doboz; Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium: 32 doboz;
Evangélikus Egyházközség: 24
doboz; Római Katolikus Egyházközség: 18 doboz; magánszemélyek: 7 doboz.

Cipõsdobozban részesülõk
aránya:
Aszód, 176 doboz: Aranykapu Bölcsõde, Napsugár, Szivárvány Óvoda, Csengey Gusztáv Általános Iskola hátrányos
helyzetû, Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplõ családok.
Tura, 130 doboz: Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplõ gyermekek.
Domony, Iklad, 74 doboz:
Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplõ gyermekek.
Köszönjük a résztvevõ szervezõk és adományozók lelkes,
áldozatos munkáját!
Köszönjük a Hit Gyülekezete Aszódi Szervezetének élel-

miszer adományait, amivel
minden nap támogatják a rászoruló családokat!!
A fagy és a hideg megjelenésével néhány elesett, családi
otthon és hajlék hiányát szenvedõ társunkat kellett a szociális ellátórendszer intézményei
felé közvetíteni. Nem túlzás, ha
azt mondjuk: a néhány jószándékú és társaira odafigyelõ, aggódó aszódi és kistérségi lakos
jelzése mentette meg a rászorulók életét. Ezek a példák bizonyítják számunkra, hogy létezik városunkban a szolidaritás, embertársainkért érzett felelõsség.
Márta Bettina
Kistérségi Gondozási Központ

Szelíd gyógymódok testi-lelki-szellemi problémák
leküzdéséhez, a szervezet egyensúlyának
visszaállításához. Kérem, hívjon bizalommal.

Csath Veronika: 06-20-489 4791
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Egy kis nyelvelés
Nyelvtudás – kultúra – anyanyelvhasználat
A XVIII. század második felének legnagyobb európai bölcselõje, Herder (1744-1803) polihisztorként szinte minden tudományban rendkívülit alkotott... Jóslata a magyarokról
így szólt: „Két évszázad múlva
a magyar nyelvet csak a lexikonok õrzik.”
Herder úr jóslata nem teljesedett be. Vajon miért nem?...
Nem tudta például, hogy híres és hírhedt jóslatának évében, 1791-ben, Bécsben megszületett a legnagyobb magyar,
gróf Széchenyi István.
Azt sem tudta Herder úr,
hogy azokban a napokban, talán éppen azon a napon, augusztus 15-én, amikor leírta jóslatát, Pest megyében, a Kartal
nevû községben fölsírt egy újszülött, Tamás mester fia, s a
fiúgyermek az István nevet
kapta a keresztségben, a vezetékneve pedig Petrovics.
És azt sem tudta Herder úr,
hogy 11 nap múltán, augusztus
26-án Kartaltól több mint kétszáz kilométerre, északon, egy
Necpál nevû községben fölsírt
egy újszülött kisleány, aki a
Mária nevet kapta a keresztségben, és a vezetékneve Hrúz.
És õk sem tudták, Herder úr
aztán végképp nem tudta, hogy
ez a két kicsi teremtés találkozni fog, s gyönyörû szerelmükbõl megfogan Petõfi Sándor...
Nem is sejthette, hogy jóslata
fölerõsíti a nemzethalál vízióját, és az a fenyegetett állapot
nem gyöngített, hanem cselekvésre sarkallt, ösztönzõ erõt
adott.

Az egész Kárpát-medencét
kitöltõ valamikori Nagy-Magyarországra jellemzõ volt a
nyelvi sokszínûség, a lakosság
szemszögébõl nézve: a valamelyes többnyelvûség. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén élõk közül igen sokan beszélték a németet mint összekötõ nyelvet. Azonban a 20.
századi történelmi változások
következtében nem csak területileg és lélekszámában zsugorodott az ország, hanem nyelvikulturális körülményeiben is.
A két világháború között volt
egy zseniális kultuszminiszterünk – gróf Klebelsberg Kunó –,
aki felismerte, hogy a megcsonkított, természetes életterétõl
nagy mértékben megfosztott
Magyarország úgy maradhat
erõs, ha mûvelõdik, kulturálódik. Olyan tanügyi reformot
valósított meg, amely késõbb
Nobel-díjas tudósok sorát adta
országunknak. Ez akkor is
igaz, ha Nobel-díjasaink ezt a
kiemelkedõ elismerést – Szentgyörgyi Albert kivételével –
már nem itthoni életükben
kapták meg. Tehetségüket, fogékonyságukat, idegen nyelvi
környezetben való alkalmazkodni tudásukat az itthoni iskolarendszer alapozta meg.
Azután jöttek a II. világháború utáni évtizedek: egy hagyományainktól teljesen idegen, a
bizantinizmusra épülõ kulturális rendszer telepedett ránk,
s ennek lett áldozata az egész

ország. Az orosz nyelv egyoldalú kötelezõvé tételével azt érték
el, hogy nagyon kevesen tanultak nyugati, ún. világnyelveket, az oroszt pedig sokan csak
kényszerbõl tanulták, így nem
is tanulták meg igazán, amihez
nagyon nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a politikai
berendezkedés ellenére sem lehetett szabadon utazni az egykori Szovjetunióba, s néhány
kivételezett helyzetben lévõ iskola kivételével – ahol házasság
révén Magyarországra került
orosz anyanyelvû feleségek dolgoztak orosztanárkét – fel sem
merülhetett, hogy anyanyelvû
tanároktól tanulhasson a diákság.
Hiába történt meg majd
húsz évvel ezelõtt a nyelvi liberalizáció, az idegen nyelvet beszélõk száma még ma is nagyon alacsony, a jól beszélõk
aránya még ennél is elszomorítóbb képet nyújt. S még az is
gondot jelent, hogy – az olvasási
kedv jelentõs csökkenése miatt
– a tanulók jelentõs része ma
már nem ismeri meg a magyar
irodalom nagy klasszikusait,
Petõfit, Aranyt, Vörösmartyt,
Jókait, Mikszáthot, Móriczot és
még sok mindenkit. Maximum
az egyetlen kötelezõ olvasmányt tudja bevasalni a magyartanár, a tanulók más mûveket nem ismernek meg még
a felsorolt szerzõktõl sem, s így
jelentõs hiányosságot szenved a
mûveltségük is. Ennek követ-

Duo-Ász Könyvelõ Iroda
Vállalja egyéni és társas vállalkozások,
alapítványok teljes körû könyvelését,
bér, Tb és munkaügyi ügyintézését.
Igénye van naprakész jogszabálykövetésre,
megbízható tájékoztatásra?
Gyors, pontos, precíz munka.
Hívjon bizalommal!

(Lezsák Sándor:
Mit nem tudott Herder úr?)

Noskóné Anita

06-30-682-1961
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keztében romlik az anyanyelvi
kifejezõkészség, s hiába tanulnak meg a tanulók jól egy-egy
idegen nyelven, nagyon sokszor rosszul fordítanak idegen
nyelvekbõl származó kifejezéseket, mert nem ismerik az
anyanyelvi gyökereket. Így fordulhat elõ, hogy az angolul nyilvánvalóan jól beszélõ ifjú tévés
titán az angliai birtok gyepét,
füvét rendben tartó dolgozót a
televíziós interjúban egyszerûen csak gyepmesternek fordítja, és így fordulhat elõ az is,
hogy az egyik áruházlánc kínálatában levõ borítékcsomag
tartalmát „nemes egyszerûséggel” csak küldõtasaknak
nevezi.
S közelmúltbéli élményem
az is, hogy az egyik felvidéki
üveg- és porcelántermékeket
árusító boltban vásárolt talpas
boros poharak dobozának magyar nyelvû címkéjén ott díszelgett a szöveg: vizeskehely. Ezt
nem a szlovákok fordították
félre, mert a címkébõl egyértelmûen kiderül, hogy a cseh
üvegipar terméke egy székesfehérvári kft. közvetítésével került a felvidéki boltokba, így Rimaszombatba is. Lehet, hogy a
cseh nyelv bonyolult, de a vizet
a borral csak egy simlis kocsmáros tudja összekeverni! Legalábbis eddig így gondoltam.
Persze változnak az idõk!
Ezek után már nem is csodálkozom azon, hogy egy nyolcadik osztályos gyermek Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig címû mûvének olvasásakor nem tud mit kezdeni a
pakk szóval. Merthogy Nyilas
Misi pakkot kapott otthonról.
Úgy értelmezi, hogy a kapott
csomagban volt egy pakk, amirõl azonban nem derül ki igazán, hogy micsoda. Olyan ez,
mint amikor a tapasztalatlan
egyetemista a vargányagomba
nevét a szó szerinti fordításnak
megfelelõen fehér gombának
fordította oroszról magyarra.
-g -l

11

2009-ben is várjuk Önt
széleskörû banki szolgáltatásainkkal!
Betét üzletág
+ Könyves betétek
+ Betéti okiratok

+ Számla melletti lekötések

Számlavezetés

Hitelek

+ Lakossági bankszámla

+ Fogyasztási kölcsönök

+ Szabad felhasználású jelzáloghitelek
+ Lakossági folyószámlahitelek

+ Diák és Nyugdíjas számla
+ Vállalkozói bankszámla

+ Start-számla, „Baba-kötvény”
+ Bankkártya
+ Internet-bank
+ SMS szolgáltatás
+ ATM

+ Vállalkozói kölcsönök, folyószámlahitelek
+ Építési, tatarozási és lakóingatlan-vásárlási

hitelek

Várják Önt a Turai Takarékszövetkezet munkatársai!

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
Üzleteink:

Aszódon
a Deák Ferenc utcában
és a PROFI mellett

most épülõ
kis méretû lakások
és üzletek

ELADÓK!
Érdeklõdni lehet:

06-30-946-7702
vagy

28/419-616

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

Hoyalux ID
multifokális lencse

Január 31-ig

Transitions
minden típusú,
fényre sötétedõ lencse
20%
árengedménnyel!
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In memoriam Dédi
Advent alatt elment a nagymamám. Hová? Ahonnan jött,
s ahová most visszatért a Teremtõ hívására. Egyedül élt;
testvéreit, férjét, egyetlen fiát
már eltemette. A szívével volt
problémája, azt mondta, pont
úgy, mint az édesapjának. Végezte a mindennapi otthoni
teendõit, és zihálva lélegzett. A
gyógyszerét nem szedte. Én
úgy érzem, hogy várta már,
hogy újra otthon lehessen a Jóistennél. A kis pénzecskéjét a
temetésére már rég összegyûjtötte, sõt azon felül is. Azt
mondta, hogy neki már nem
sokra van szüksége. Szépen,
rendben hagyott maga után
mindent, nem maradt elvarratlan szál. Õ készen állt.
Egy-két hónapja lehetett,
hogy azt mondta nekem: csak
azt bánja, hogy elhagyta magát. Nem tudtam pontosan,
hogy a fia (az én apukám) vagy
a férje elvesztésére gondol-e

pontosan, de azt tudtam, hogy
a kettõ közül valamelyikre.
Szerintem az utóbbira, a nagypapámra gondolt, mert mikor
apukámat (a fiát) veszítette el,
még volt feladat: a férje körül
sürögni, forogni – fõzni, mosni
és minden, ami a háztartással
jár. Csak mikor a férje is elhagyta földi utazásának színterét,
akkor vált úgymond feladat
nélkülivé. Az egészsége is ebben az idõben romlott meg. Én
mindezeket nem „elhagytam
magam-nak” nevezném, hanem egyszerû emberi magatartásnak, megnyilvánulásnak: fájdalomnak.
A nyolc és fél éves lányom
egy fél perces heves zokogással
fogadta a hírt, utána pedig napokig boldogan magyarázta nekem, hogy nem azt kell nézni,
hogy nekünk milyen rossz, hanem azt, hogy a dédinek (õ így
hívta) most milyen jó! Hogy
nem szenved tovább. És értsem

meg, hogy ennek kell most
örülni! (Hiszen õ is látta már az
utolsó hónapokban, milyen nehéz neki az élet, a légzés.) És
emlékeket, történeteket mondott dédirõl hosszasan, amik
csak az eszébe jutottak. És nevetett, mikor azt mesélte, hogy
dédi milyen jóízûen tudott kacagni. Volt, hogy táncra is perdült, és énekelt, hogy milyen jó
a dédinek, mert Jézussal, Máriával és az angyalokkal van.
Az én lelkemben is béke van,
mert tudom, hogy a létezõ legjobb helyen van az én nagymamám – akárcsak a többi eltávozott szerettem. Megvívta a maga nagy csatáját – az életét.
Fülemben cseng a fenti utolsó,
és tán legnagyobb tanítása számomra: sose hagyjam el magam... Köszönöm dédike, Isten
áldjon!
Cs. V.

Az Aszód Városért Alapítvány beszámolója
Az Alapítvány a 2007 évre megállapított 1%-os felajánlásokból 540.479.-Ft-ot kapott. A felajánlott
1 %-ot a beérkezett pályázatok elbírálása alapján az alábbi célokra megszavazta a kuratórium. Az
elnyert támogatást a megjelölt célokra fel is használták a pályázók.
Intézmény megnevezése
Galgamenti Nyugáll. Honvéd Egy.
Hagyományõrzõ Csoport
Elektromos Gyûjtemény
Városi Nyugdíjas Klub
Városi Civil vegyeskar
Közmûvelõdés Otthona
Városi Könyvtár

Program
Megszavazott összeg
Mûködésük 30 éves évf. megszervezése
20.000
Fellépésekhez utazási ktg. + programok
50.000
Gyûjtemény gondozásának ktg.-i
10.000
Klub programokra költségvetés
50.000
Kórustalálkozó Nyárádszereda
40.000
Városi gyereknap ktg. Igény: 70 ezer Ft
30.000
Olvasótábor mûködtetés eszköz
és berendezés fejlesztés ktg.
40.000
„Március 15” Kupa rendezvény ktg.
40.000
Mûsoros közvetítés ktg.
20.000
Környezetszépítés dekoráció az új bölcsõdében
10.000
Ifjusági tábor ktg.
60.000
SNI-s osztály CDlejátszós rádió (Kassainé K. Lívia)
20.000
30.000
Erdei iskola a Mátrában (Molnár Zsuzsa)
Ének-zene tagozat 50 éves évf. (Énok Nagy Levente) 50.000
Rákóczi iskola farsang (Karácsondiné Nagy Erzsébet) 30.479
Udvari játék
40.000
Összesen:
540.479

Boldog új
évet!
Új év, új lehetõségek, új
szemlélet. Talán ez utóbbi a legfontosabb, hiszen ma, amikor a
gazdasági válság is megérinti
mindannyiunk életét, kell
szemléletet, nézõpontot váltanunk. Lássuk meg azt amit mi
tehetünk egymásért, a környezetünkért! Vegyük észre az értékeket, melyek körülvesznek
bennünket, és tegyük jobbá,
szebbé azokat.
Egy konkrét példát hadd említsek: az evangélikus gimnázium mellett található egy zöld
terület, mely az év nagy részében gazzal és szeméttel telített.
Ezt a területet, közösen az ott
lakókkal, megpróbáljuk tavasszal rendbe szedni, hiszen
ha mi nem teszünk a saját környezetünkért, akkor ki fog?
E gondolatokkal szeretnék
mindenkinek tettekben és odafigyelésben gazdag, boldog új
évet kívánni.
Tisztelettel: Fischl László

Köszönet az
egy százalékért

Az Aszódi Elektromos Gyûjtemény Alapítvány 2008. december 20-án kapott értesítést
a részére felajánlott 37.697,- Ftról, amit ezúton köszön meg
minden támogatónak. Az öszszeget mûködési költségek pótlására használjuk fel.
Tisztelettel kérem az elekGalga Polgárõr Egyesület
tromos
készülékek tulajdonoRómai Katolikus Egyházközség
sait,
hogy
ne csak használják
Városi Bölcsõde
jelen
korunk
technikájának
Katolikus Hittanosok
csodáit, hanem gondoljanak
Csengey Gusztáv Általános Iskola
azok elõdeire, fejlõdésükre.
Csengey Gusztáv Általános Iskola
2009. évi felajánlásukkal megCsengey Gusztáv Általános Iskola
tisztelik az elõdök munkáját.
Csengey Gusztáv Általános Iskola
A kedvezményezett neve:
Városi Óvoda
Aszódi Elektromos
Gyûjtemény
Alapítvány
Az Alapítvány 2007. évi 1%-ból 2008 évben 575.121 Ft támogatást nyert el. Az elnyert támogaadószáma: 18666911-1-13
tásra ismét lehet pályázni, a leadási határidõ 2009 február 15. Pályázni az alapítványi
Elõre is köszönjük adójuk
célok bármelyikére lehet. Kérjük, a 2008. évi adójából támogassa Alapítványunkat, a felajánlott 1%
1%-ának szíves felajánlását.
-ot teljes egészében az aszódi intézmények és civil szervezetek használhatják fel.
Kaáli Nagy Kálmán
Buzás János, a kuratórium elnöke
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A Római Katolikus
Hitéleti Központ könyvtárának
nyitva tartása 2009-ben

Megyei vers- és
prózaíró verseny

Csütörtökön és szombaton 19 órától 20 óráig
Vasárnaponként 9 órától 10 óráig

Pest Megye Önkormányzata, a Pest Megyei Információs Központ és a Tápiószecsõi Damjanich Mûvelõdési Ház az „Anyám,
Anyám, Édesanyám”címû vers- és prózaíró verseny folytatásaként, „Kapcsolatom a szüleimmel, családommal” címmel
XIII. alkalommal vers- és prózaíró versenyt hirdet. Célunk: rohanó, elidegenedett világunkban ezzel is nagyobb figyelmet fordítani a családokra.
A meghirdetett versenyre gyermek és felnõtt kategóriában
lehet jelentkezni. A jelentkezõknek szülõkrõl, családról szóló verset (max. 2) vagy prózát (max. 3 oldal) kell írniuk. Óvodás korosztályúak rajzzal jelentkezhetnek.

Könyvtárunkban teológiai és lelki irodalom mellett szépirodalmi mûvek, történelmi- és természetfilmeket tartalmazó videók
és DVD-k kölcsönözhetõk, illetve böngészhetõk egy-egy forró tea
kíséretében.
A beiratkozási díj 2009-re 200 Ft. A könyvkölcsönzés ingyenes,
videokazetta ill. DVD kölcsönzése darabonként 100 Ft. A fenti
díjak a hitéleti központ javára kerülnek felhasználásra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A mûvek beadási határideje: 2009. március 15.
Postacím: Damjanich Mûvelõdési Ház
2251 Tápiószecsõ, Bajcsy-Zs. u. 1. Pf. 3
E-mail: lesti.bertalan@damjanichmuvhaz.hu

Nyitvatartás:
hétfõtõl péntekig

A zsûri óvodás, gyermek alsó ill. felsõ tagozatos és felnõtt
kategóriában díjazza a legjobbakat, emellett különdíjakat ad át.
Az eredményhirdetés 2009. május 03-án 16 órakor lesz az „Anyák
napi ünnepségen”, melyre minden pályázót szeretettel várunk.
A leadott mûveket füzet formájában szeretnénk megjelentetni,
amelyet a díjátadáson minden résztvevõ pályázónak átadunk.
Tápiószecsõ, 2009. január 15.

15.30-18.30

Walter János
a mûvelõdési ház igazgatója

Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Január 22. 16.00
Január 23. 19.00
Január 24.
Január 25.
Február 1.
Február 6.
Február 8.
Február 8.
Február 12. 16.00
Február 14.
Február 15.
Február 20. 18.00
Február 22.

Helyszín

Program

Városháza
Közmûvelõdés Otthona

Képviselõ-testületi ülés
A Magyar Kultúra Napja – a Kamarateátrum elõadása
Egységes írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak
Évközi 4. vasárnap
Évközi 5. vasárnap
Petõfi. S. Gim., Gépészeti Szki. és Koll. Farsangi bál
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Farsangi bál a Csengey úti épület tornatermében
Évközi 6. vasárnap
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimn. Szülõk, nevelõk jótékonysági bálja
Évközi 7. vasárnap
Korona Ház
Táncház
Évközi 8. 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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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Minden hal

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!

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

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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Dobogós helyen az Aszód Szabadidõ SE
NB III-as asztalitenisz csapata
A Férfi NB III Észak-Magyarország „A” 2008/2009
õszi forduló végeredménye:
1. Bátonyterenye VASK 18 p.
2. ALOE- INVEST Szerva16 p.
3. Aszód Szabadidõ SE
14 p.
4. Hatvan Asztalit. SE
11 p.

Pest megye „A” Csoportjában 12 csapat társaságában
szereplõ csapatunk a megszerzett 8 pontjával a 9. helyen
végzett.

Eredmények:
Bátonyterenye VASK - Aszód Szabadidõsport SE 12:6
Dózsa DSE Balassagyarmat - Aszód SzabadidõsportSE 4:14
Aszód Szabadidõsport SE - ALOE -INVEST Szerva ASE 3:15
Pásztó AC - Aszód Szabadidõsport SE 8:10
Aszód Szabadidõsport SE - Salgótarján Petõfi DSE 14:4
Aszód Szabadidõsport SE - Domoszló SK 16:2
Aszód Szabadidõsport SE - Hatvani Lokomotív SE 15:3
Hatvan Asztalitenisz SK - Aszód Szabadidõsport SE 8:10
Lõrinci AC - Aszód Szabadidõsport SE 4:14

Eredményeink:
Perbál - Aszód 7:11
Aszód - Nagykõrös 7:11
Aszód - Vác 12:6
Zsámbék - Aszód 16:2
Aszód - Vecsés 3:15
Vámosmikola - Aszód 7:11
Gödöllõ - Aszód 17:1
TEVA Szentendre - Aszód 15: 3
Dabas - Aszód 15:3
Aszód - Csepel 14: 4
Aszód - Göd 6:12

APRÓhirdetések
Mit tartogat Önnek a jövõ?
Pénzt? Szerelmet? Sikert?
Jóslás Tarot kártyából.
Tel.: 06-70-634-1306
Tanulási, viselkedési problémákkal küzd gyermeke? 5-10
éves korig fejlesztést vállalok.
Tel.: 06-70-226-6742
Aszódon a Falujárók úti lakótelepen rendes lakóközösségben, tiszta környezetben 2 szobás felújított lakás igényesnek
kiadó. Tel.: 06-70-315-9384
Megköszönjük mindazoknak, akik
felejthetetlen, drága férjemet,
Masznyik Istvánt
tisztelték és szerették, temetésére

Dániel János eljöttek, sírjára elhozták a megemlékezés virágait és osztoztak
szakosztályvezetõ gyászunkban.
Az egész gyászoló család

Carpe Diem
„Élj a jelenben, emlékezz a
múltra, és ne félj a jövõtõl, mert
nem létezik, és soha nem is fog...
(Christopher Paolini)
Vízszintes: 1. A gondolat
befejezõ sora, zárt betû: S
12. Hull 13. A gyengébbik nem
14. Török tiszti rang 15. Szõlõ
darab! 16. Felsõfok jele 18. Buksi 19. Kérdõ szócska 20. Amper
21. Liter 22. Becézett Vilmos
23. Joule 24. Szomjat oltani 27.
Ifjú hölgy 28. Pincébe 29. Kevert íny! 30. Szobából 31. Tarack 33. El! 34. Egyharmad! 35.
Aszódi Fiúnevelõ Intézet röv.
37. Feléve 38. Mezõgazdasági
eszköz 40. Járunk rajta 42. Nõi
név 44. Krisztust ábrázoló kép
45. Lefele! 46. Pest megyei falu
47. Római 50. 48. Egye! 49. Volt
50. Gyümölcsös õrzõje 52. Ereinkben folyik 54. Igen, németül
55. Arab ország 57. Szobába 58.
Hold, angolul 60. Európai állóvíz.
Függõleges: 1. Gyorsan futó vad 2. Csapadék 3. Sír 4. Némán tököl! 5. Méter 6. Fehérnemû 7. Magasodik 8. Átmérõ
jele 9. Tavaszi virág 10. Gábor,
becézve 11. Csacsogni kezd! 17.
ova 18. Nõi név 20. Az egyik szü-

lõ 22. Váltani kezd! 25. Nátrium, jód 26. Római 1. 27. Lítium
28. Egyel! 30. Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi
Szövetsége 32. Kabát 36. Költözõmadár 37. Feltéve 39. Knock
Out! 41. Tanuló vezetõ 43. Éjfélig tart 44. Kifele! 46. Malõr azonos hangzói! 47. Folyadék 50.
Súrolószer 51. SRE 52. Magot
szór 53. Néma Ramóna! 54.
„Dzsó”! 56. Ablak keret! 57.
Házba! 59. Ország szélei! 61. Idõ
jele a fizikában 62. Spanyol autójel 63. Sugár jele.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetikbecímünkre – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód, Szabadság tér 9. – február 6-ig.
A megfejtõk között a Galga
Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljuk ki.
*
Decemberi számunk
rejtvényének megfejtése:
„...csak jó meleg simogatást.”

A Galga COOP Zrt. utalványát Dallik Gézáné (Vörösmarty u. 10.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig
Ádám Tiborné (Mosolygó A.
u. 5.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

L a pzár ta
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Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát
Negyvennyolc alkotás látható Aszódon
(folytatás az 1. oldalról)

Sztán István polgármester
Aszód életében is fontos mozzanatként értékelte a jeles eseményt, és felajánlotta a város
segítségét, együttmûködését.
Giricz Vera az Aszódi Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat
támogatásáért és a képtár létrehozásához nyújtott segítségéért köszönetét fejezte ki városunk képviselõ-testületének,
külön kiemelve Asztalos Tamást és Odler Zsoltot.
A Ruszin duó mûsora után
Dr. Asztalos István történész, ny.
múzeumigazgató megnyitotta
a képtárat. Beszédében rámutatott: ritka esemény résztve-

või lehetünk, hiszen nem egy
úgy-ahogy finanszírozott állami intézményben, hanem egy
család otthonában vagyunk,
ahol a házigazdák elhatározásából és anyagi áldozatvállalásával magángaléria jött létre.
Ez azért is elismerésre méltó,
mert a mai pénzszûkében sajnos kevesebb jut kultúrára, pedig a mûvelõdés a társadalom
természetes igénye, ami nélkül
az élet egyéb területeit is csorba
érheti.
A görög katolikus egyházi
szertartás keretében felszentelt aszódi ruszin képtárban
jelenleg 48 akvarell, grafika ill.
olajfestmény tekinthetõ meg,

többségük Fedinecz Atanáz al- és frissül a ruszin kultúra gazkotásai; magát a képtárat fele- dagságát és sokszínûségét hirsége álmodta meg. A házaspár detõ alkotások köre.
reményei szerint a helyiségekH. Sz.
ben folyamatosan gyarapodik
A szerzõ felvételei

Hrabal aszódi rajongói
Sátoraljaújhelyen
Nagy sikert aratott az Aszódi
Fekete Ökör Baráti Kör „A
Hrabal-galaxis pillanatképei”
címû kiállítása a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A november 8-án meg-

nyílt és nemrégiben zárult tárlat sok látogatót vonzott a
Zemplén kapujaként is ismert
város múzeumában.
A Zemplén Televízió Mecénás címû mûvészeti-kulturális

Szemtanúkat
keresünk

magazinjának stábja több mint
negyedórás összeállítást készített a kiállítás megnyitójáról,
megszólaltatva a jelenlévõ
alkotókat.
H. Sz.

Tisztelt Polgárok!
Keressük mindazokat a
személyeket, akik 2008. március 18-án este szemtanúi
voltak az aszódi körforgalomnál, a zebrán bekövetkezett balesetnek. A gázolásnál súlyosan megsérült kislányunk érdekében kérjük,
jelentkezzenek az alábbi telefonszámon:
keresésük alapján tájékozta06-20-9722837
tást ad.
Köszönjüksegítségüket!
Fõv. és Pest Megyei Mg.
A szülõk
Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága
Tisztelt Levélíróink!
*
(A körzeti erdõtervvel kap- Lapunk szûkös terjedelmi
lehetõségei miatt kérjük,
csolatos részletes információk
levelüket, cikküket
az igazgatóság honlapján –
röviden,
lényegre törõen
www.aesz.hu – illetve Hatvan
fogalmazzák
meg.
és Aszód városok honlapján olvashatók.)
Köszönettel: a szerkesztõ

Tájékoztató erdõgazdálkodók részére
körzeti erdõterv készítésérõl
Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény értelmében – erdõgazdálkodásunk hagyományainak
megfelelõen, közérdekbõl minden erdõben – az FVM Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságai által jóváhagyott, legalább tíz évre szóló
üzemterv szerint kell gazdálkodni.

Következõ
lapzárta:
február 6.
megjelenés:
február 13.

Az Erdõ tv. 14. §-a alapján az
erdõgazdálkodó a körzetben lévõ teljes területére vonatkozó
üzemterv elkészítésérõl az
FVM miniszter által jóváhagyott körzeti erdõtervnek az
erdõgazdálkodó adatai, elõírásai és iránymutatásai felhasználásával köteles gondoskodni.
A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásával kapcsolatosan
tájékoztatom, hogy 2009. év folyamán Igazgatóságunk a Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának illetékességi területéhez tartozó erdõterületeken terepi felvételeket végez márciustól év végéig. Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal (arcképes hatósági igazolvánnyal) látjuk el.
A terepi felvétel pontos idõpontjától Igazgatóságunk meg-

Kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

