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ingyenes
kiadvány

szemléletet tükrözõ portréit,
csendéleteit, grafikáit,

üde
csendéleteit. A kiállításról
anyanyelven készült katalógus
megjelenését támogatta a Ma-
gyarországiNemzetiésEtnikai
Kisebbségekért Közalapítvány,
a rendezvény sikeres lebonyolí-
tásában aktívan részt vett a
Gödöllõi, a Sárospataki, a Mú-
csonyi és a Tiszaújvárosi Ru-
szin Kisebbségi Önkormány-
zat.

Sztaskó
Tibor és Petky Sándor

(folytatása6.oldalon)

Manajló Fedor

Kassai Antal,

Mikita
Volodimir,

Fedinecz Sándor

Szemán
Ferenc, Kremniczki Erzsébet és
BedzirPál

, a kárpátaljai
festõmûvészeti iskola megte-
remtõinek és világszerte elis-
mert alkotóinak korai festmé-
nyeit, a kárpát-
aljai festõmûvészet közép-kor-
osztálya képviselõjének akva-
relljét. Kiállították

az Ukrán Mûvészeti
Akadémia rendes tagjának

sebész pro-
fesszorról készült portréját, a
kárpátaljai modern mûvészet
jeles képviselõi:

egyéniszín-ésvilág-

Hagyományaink
és múltunk tisztelete

Kárpátaljaiak találkozója és kiállítások Aszódon
Az Aszód Város Ruszin

Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében június 13-án
megtartott Kárpátaljai El-
származottak V. találkozó-
jának egyik programja-
ként a Ruthenia Mûterem
Galériában a nagyszámú
érdeklõdõközönségmegte-
kintette Fedinecz Atanáz
és a kárpátaljai festõmûvé-
szek alkotásaiból összeállí-
tottkiállítást.

A tárlaton a látogatók meg-
ismerhették ésBoksay József

Ismét aktív a 15 éve kötött testvérvárosi kapcsolat

Négy nap élményei
a Nyárád mentérõl

530 kilométer. Ekkora tá-
volság választja el Aszódot
Nyárádszeredától, s bizony
az út sem könnyû. Meg kell
birkózni a Királyhágó szer-
pentinjeivel, a magyar
határtól Marosvásárhelyig
jól járható út hatalmas ka-
mionforgalmával és az ez-
után következõ 24 kilomé-
teres szakasz gödreivel.
Bár a fizikai távolság nem
csökkenhet, a szívek min-
den bizonnyal közelebb ke-
rültek egymáshoz a szere-
daiak májusi látogatása, il-
letve az aszódi küldöttség
augusztusi, viszonzó ven-
dégeskedéseután.

Nyárádszereda tizedik alka-
lommal rendezte meg a Vásár

Város Napokat, amelyre ezút-
tal is meghívta testvértelepü-
léseit.Azaszódiakonkívülkép-
viseltették magukat a simon-
tornyaiak és a móriak – utóbbi-

ak testvértérségi megállapo-
dást írtak alá a nyárádszeredai
kistérség településeivel a szom-
bati hivatalos programon –, a

(folytatása2.oldalon)

Vendégek és vendéglátók a nyárádszeredai
Bocskai-szobor elõtt

Rácz Zoltán felvétele

Hét nyertes

pályázat
útépítésre,

óvodabõvítésre

Lapunknyomdábaadása
elõtt érkezett a hír: Aszód
Város Önkormányzata ti-
zenegy, nemrégiben be-
nyújtott Pro Régiós pályá-
zata közül hét tá-
mogatásban.

részesült

A kedvezõ elbírálásnak kö-
szönhetõen a Szivárvány Óvo-
da férõhely-bõvítése mellett
több városi tulajdonú útsza-
kasz kaphat (új) szilárd burko-
latot. Ezek: a Síklaki hegy 1. -
Berek út, a Berkes u., a Malom
köz, a Nyár u. terméskõvel bur-
kolt szakasza, a Szõlõ u. bur-
kolt szakasza, valamint a Maj-
na, a Nyárád és az Osváth
Gedeonutcák.

A Malom közútburkolatát
ispályázati támogatásból

újíthatják fel
HídiSzilveszter felvétele
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Ismét aktív a 15 éve kötött testvérvárosi kapcsolat –
Négy nap élményei a Nyárád mentérõl – Újra

(folytatásaz1.oldalról)

kartaliakpedigamolyanmegfi-
gyelõként vettek részt. Szom-
szédaink ugyanis most keres-
nek testvértelepülési kapcsola-
totaNyárádmentérõl.

A Vásár Város Napok legin-

kább az Aszód Fesztiválhoz ha-

sonlítható, mind jellegében,

mind programjaiban. A ren-

dezvényeken nemcsak a hely-

béliek vesznek részt, hanem a

környék falvainak lakói is. S

bizony, ez a „vásár” inkább a

vurstlihoz hasonlít, nem a

klasszikus kereskedési lehetõ-

séghez – arra a programkezdet

elõtti szerdán volt lehetõsége a

környékgazdálkodóinak.

A polgármester

vezetésével érkezõ aszódiakat

meleg szeretettel, no meg jóféle

kaláccsal és pálinkával várták

a vendéglátók. Az elszállásolás

most is családoknál történt, így

frissülhettek, újraéledhettek a

személyes kapcsolatok. Ezt

szolgálta a másnapi szabadnap

is, amelyen a házigazda csalá-

Sztán István

dok gondoskodtak megfelelõ

programról.

A már említett hivatalos rész

–erreaugusztus1-jén,szomba-

ton délelõtt került sor – kezde-

tén a polgármesteri köszöntõk-

re került sor.

Nyárádszereda polgármestere

beszédében kiemelte: az öt

anyaországi testvérvárosi kap-

csolatuk közül az Aszóddal

1994-ben megkötött a legré-

gebbi. S bár az elmúlt másfél

évtized során a hivatalos kap-

csolatban voltak lanyhulásos

idõszakok, a családok között

létrejött barátságok ezt soha

nemsínylettékmeg.

Sztán István, városunk elsõ

embere nemcsak településünk

üdvözletét adta át a vendéglá-

tóknak, hanem két zászlót is:

Dászkel László,

egy magyar lobogót és Aszód

címeres zászlaját. Mór városa

nevében polgár-

mester üdvözölte a jelenlévõ-

ket, majd szólt a megkötendõ

testvértérségi kapcsolat jelen-

tõségérõl is, amely nemcsak a

Fenyves Péter

gazdasági érdekeket szolgál-

hatja, hanem a lelkek megerõ-

sítését is.

Ezt követõen egy kiállítás

megnyitójára került sor: a je-

lenlévõk kép-

zõmûvész fafaragásaiban gyö-

nyörködhettek. Az, hogy a mû-

vész nemcsak a fával, hanem a

kõvel is kiválóan bánik, a más-

napi kiránduláson derült ki:

Korondra érve ugyanis elsõ-

ként a

címû monumentá-

lisalkotásátcsodálhattukmeg.

Erdélyi látogatásunk idõ-

pontja egybeesett a segesvári

csata 160. évfordulójával. Köz-

tudott, hogy 1849. július 31-én a

Segesvár mellett vívott ütkö-

zetbenfölmorzsolódottazerdé-

lyi hadsereg. E csatában tûnt el

segédtisztje,

Miholcsa József

Magyar anyanyelvünk
emlékmûve

Bem tábornok

A szerzõ felvétele

Hõnig Antal felvételei
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Közös koszorúzás a két aszódi középiskolával
egymásra találtak a magyar lelkek
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Kényeskérdések
A négynapos erdélyi látoga-

tás során bizony volt két kér-
dés, amelyekrõl elõre tudtam,
hogy vendéglátóink föl fogják
tenni. Az egyik országos, a
másikhelyi illetõségû.

Az erdélyi magyarok mind
amainapignemértik,hogyan
tagadhatta meg az anyaor-
szágban élõ többség 2004.
december5-énazõmagyarsá-
gukat.Különösenazfájnekik,
hogy a románok ezután úgy
kezdték nevezni õket:

vagyis
Hogy van mit pótolnunk,

azt jól mutatja egy nem is
olyan régi történet. A nyárád-
szeredai Bekecs Táncegyüttes
Hollókõn vendégszerepelt.
Fellépésük végén elénekelték
a magyar és a székely him-
nuszt. Utóbbi után odalépett
hozzájuk egy jól szituált „bel-
sõországi” magyar és azt kér-
dezte:

A 2004-es népszavazásról
jómagam azt vallom, az ered-
mény a belsõ politikai érdek-
ellentétnek köszönhetõ. Mos-
tani látogatásom során ke-
zembe akadt egy ne-
vû, Magyarországon kiadott,
és az anyaországban illetve
Erdélyben egyaránt terjesz-
tett folyóirat. Ebben elolvas-
hattam, hogyan oldották meg
a románok az állampolgárság
kérdését a moldáviai romá-
nok esetében. Egy országgyû-
lési határozattal. Eszerint ro-
mán állampolgár az, aki ro-
mánságát három generációra
visszavetítve igazolni tudja.
Ilyenegyszerûez,kérem.

A másik kérdés az volt ven-
déglátóim részérõl, hány kép-
viselõ van az aszódi küldött-
ség tagjai között. Nem volt
kellemes azt válaszolni:

Fõleg azt
követõen, hogy májusban je-
leztük, szeretnénk
ahivataloskapcsolatot.Hang-
súlyozom: a hivatalost. Mert-
hogy a családiak eddig is kivá-
lóanmûködtek.

bozgo-
rok, hontalanok.

Ez volt a román him-
nuszmagyarfordítása?

Átalvetõ

Csak
egy, a polgármester.

megújítani

„
”

-rá-zó-s-

Petõfi Sándor rejtélyes
eltûnése számos legenda
forrásává vált, s ezek több-
sége máig él a magyarok
emlékezetében. E legen-
dák egyikére – amely

cí-
mû könyvében (Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár,
2002) olvasható –

tanár úr hívta fel a
figyelmemet.

Vofkori György: Székelyke-

resztúr képes története

Hõnig

Antal

Bálint Dániel,

Lázár Márton

„...a holttestet Lázár Már-
ton az istálló mögötti kertjében
hantolta el. Féltett titkát késõbb
megosztotta Gömöri Pál posta-

egy székelyke-

resztúri asztalos és temetkezé-

si vállalkozó leírása szerint az

utolsó estéjét Székelykereszt-

úron töltõ Petõfit másnap a fe-

héregyházi csatából sebesülten

vitte vissza két huszár. A sebe-

sültet piactéri

fogadós istállójában helyezték

el, ahol másnap reggel meg-

halt. Vofkori György sorai sze-

rint

mesterrel,akiaztLázárMárton
haláláig õrizte, majd a történe-
tet sokévtizeddelkésõbbegysze-
gedi lapban közreadta. A hír el-
jutott a leleményes, ötletgazdag
Bálint Dánielhez is, aki többed-
magával felfedte a „szent han-
tot”, amely alatt egy ládában
csontokattaláltak.Ahitelesítést
az akkor még élõ Sipos Sándor-

ral is elvégeztették (Siposvezette
el ugyanis Petõfit a piactérrõl
1849. július 30-án este a Mats-
kási-udvarházba). A csontokat
Székely László katonaorvos le-
fotografálta, a koponyát pedig
Pestre vitték tanulmányozásra.
Hogy mi történt tovább, nem
tudni: a Petõfi Társaság igazo-
ló válaszlevele sohasem érkezett
megSzékelykeresztúrra.”

Fotó:

A csontokat Bálint Dániel

végül cserefa koporsóba he-

lyeztette és nagyszabású bú-

csúztatót rendezett a timafalvi

temetõben. A koporsót tanító-

képzõs diákok vállon vitték a

helyszínre, ahol harangszó,

gyászzene és díszsortûz kísére-

tében bocsátották sírgödörbe.

A Petõfi tisztelõi által máig lá-

togatott hantra kõoszlopot állí-

tottak, amire felvésték a költõ

halálánakidõpontjátésazújra-

temetésdátumát:1849. júl.31. -

1902.okt.25.

H.Sz.
Székelykeresztúr

képes története

Petõfi Székelykeresztúron nyugszik?

PetõfiSándorhonvédõrnagy,az

akkor 26 esztendõs lánglelkû

költõnk is. Vendéglátóink úgy

szervezték vasárnapi autóbu-

szos kirándulásunkat, hogy

részt vehessünk az évforduló

alkalmából Fehéregyházán

tartottmegemlékezésen.Nagy-

szerû volt látni, hogy az aszódi

önkormányzat mellett váro-

sunk két gimnáziuma és az

Országos Petõfi Társaság helyi

szervezete is képviseltette ma-

gát. Küldöttségeik a Marosvá-

sárhelyen megrendezett Petõ-

fi-találkozóról érkeztek a ko-

szorúzáshelyszínére.

A nyárádszeredai látogatás

négy napja alatt minden aszódi

vendég megtalálhatta a neki

való programot:

szívsebész és

dr. Papp Lajos
Molnár V. László

néprajzkutató elõadása, láto-

gatás a parajdi sóbányában,

fürdésSzovátán,avásári forga-

tag megtekintése, népi ételek

kóstolása, Hooligans-koncert

A fehéregyházi csata emlékmûvénél Sztán István
polgármester a két aszódi középiskolát képviselõ

diákokkal koszorúzott
Könyv István felvétele

stb. De talán mindennél na-

gyobb élmény volt megérezni a

magyar lelkek újra egymásra

találását.

R.Z.
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„Cívis” pályázat
1.

2.

3.

4.

5.

2009.

december 31-ével kell elszámolni.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi

dokumentumokat (1 példányban):

2009. augusztus 31. 14.00 óra

A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek mûködé-
séhez és programjaihoz (kultúra, sport, hagyományõrzés
stb.) való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruk-
túra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõse-
gítik a szervezet fejlõdését, mûködését, illetve kitû-
zött programjai megvalósulását.

Aszód Város Önkormányzata az arra érdemes pályáza-
tokat két ütemben részesíti támogatásban 2009. évi
támogatási tartalékkeretének terhére. Jelenleg a támo-
gatás II. ütemére kerül sor.

A támogatottak köre: Aszód város illetékességi terü-
letén mûködõ, bejegyzett civil szervezetek vagy ön-
szervezõdõ közösségek.

Nem nyújthatnak be pályázatot: a) pártok; b) munka-
adói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Egy szervezet vagy önszervezõdõ közösség jelen pá-
lyázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A dön-
téshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.

A pályázatokat Aszód Város Képviselõ-testülete bírálja
el a benmyújtási határidõt követõ testületi ülésen. A
keretelosztásátazAszódiTükörbennyilvánosságrahoz-
za, a pályázókat pedig a döntés után levélben értesíti
kérelmének elbírálásáról. A döntés ellen a pályázó
részérõljogorvoslatiigénybenyújtásánakhelyenincs!
A támogatottal szerzõdést köt a polgármester, mely az
alábbiakat tartalmazza: a támogatás célja, átutalás
idõpontja, elszámolás formája, elszámolás határideje.
A jelen pályázaton nyert támogatási összeggel

A Polgármesteri Hivatal részérõl a megadott határidõig
a pénzügyi irodavezetõ vizsgálja felül a benyújtott
bizonylatok alapján az elszámolást. Amennyiben nem a
megadott célra fordította a szervezet a támogatást, az
összeget vissza kell fizetni. (Amennyiben a szervezet
rajta kívül álló okokból nem tudta megvalósítani cél-
ját, programját, arról a képviselõ-testületet értesí-
tenie kell; a támogatás céljának módosításáról vagy
visszafizetésérõl ebben az esetben a képviselõ-testü-
let dönt.) Az elszámolás megtörténtéig újabb támogatás
nem nyújtható!

bejegyzett civil szervezetek esetében a cégbírósági
bejegyzés másolatát
Önszervezõdõ közösségek esetében a közösség leírása

(hány tagja van, mióta mûködik, milyen eredményeket ért
el eddig) – kötelezõen meg kell jelölni egy személyt,
aki a program felelõseként a támogatási összeg elszámo-
lásáért felelõsséget vállal
Tervezett cél, program rövid leírása
Költségvetés (max. 1 gépelt oldal)

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
II. ütem:

A papíralapú támogatási kérelmek postai úton vagy
személyesen juttathatók el. A postai úton eljuttatott
pályázatok esetében a postai bélyegzõn feltüntetett
idõpont számít.

+

+

+

+

(max. 1 gépelt oldal)

„Cívis” jeligére, Polgármesteri Hivatal (titkárság),

Aszód, Szabadság tér 9.2170

Szeptember 7-én (hétfõn) és
8-án (kedden) felvételi meg-
hallgatást tartunk a mûvészeti
iskolába jelentkezõk részére.
Minden tanszakra várjuk az
érdeklõdõ diákokat, különösen
hegedû, rézfúvós és magán-
énekszakokra.

Elhunyt Király Gyöngyi
Lapunk nyomdába adása elõtt kaptuk a szomorú hírt: hosszú,
súlyos betegség után elhunyt , a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Koren-díjas zenepeda-
gógusa, a Fõvárosi Operett Színház Pásztory Ditta-díjas hege-
dûmûvésze.Emlékétmegõrizzük.

Király Gyöngyi

Felvételi meghallgatás
a Podmaniczky Mûvészeti Iskolában

Örömmel értesítem a dobol-
ni vágyó fiatalokat, hogy szep-
tembertõl beindítjuk az ütõ
tanszakot. A felvételi meghall-
gatásramindenhangszeres fel-
vételizõ készüljön egy szaba-
don választott népdal elének-
lésére.

igazgatóRónaiLajos

A képviselõ-testület a nyári
szünetben két soron kívüli tes-
tületi ülésen egyebek közt két
pályázat elõkészítésével kap-
csolatbanhoztakdöntéseket.

A csatorna-projekt második
fordulójára augusztus 17-én
nyújtják be a pályázatot, az
Aszód Város Önkormányzata
gesztorságával a Kistérségi
Gondozási Központhoz kap-
csolódó projekt második fordu-
lója pedig december 16-án
zárul. Utóbbi elõkészítéséhez
megtörtént a tervezõ kiválasz-
tása, tervezés elõkészítésére el-
készítették és jóváhagyták az
ütemtervet és az ún. útvonal-
tervet. polgármes-
ter elmondta: mindkét pályá-
zat esetében elmondható, hogy
az érintett önkormányzatok
megtették a szükséges lépése-
ket az okiratok eredményes be-
nyújtásaérdekében.

*
A június végén Tótmogyoró-

son aláírt testvértelepülési
megállapodás folytatásaként
augusztus 19-én délben Aszód-
ra érkezik a romániai városka
küldöttsége
polgármester vezetésével; vár-
hatóan az ottani városvezetés
tizenöt önkormányzati képvi-
selõjét is a vendégek között kö-
szönthetjük.

SztánIstván

Anton Ardelean

H.Sz.

Meghívó

AszódVárosÖnkormányzata
Képviselõ-testületenevében

tisztelettelmeghívom
azállamalapításünnepe

alkalmából

tartandó
városirendezvényünkre.

EvangélikusEgyház
KözösségiHáza

(Szontágh-lépcsõ)

polgármester

augusztus20-án10órakor

Arendezvényhelye:

Tisztelettel:

SztánIstván
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A COOP törzsvásárlói kártya használatával
a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik

vásárlási utalványt érõ pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

COOP Jó Nekem!
termékcsalád

A COOP Jó Nekem! termékek minõségi alapanyagokból készülnek,
hozzájárulnak a változatos, egészséges táplálkozáshoz.

Keresse üzleteinkben az új termékcsaládot!

AKCIÓ AKCIÓaugusztus 19-tõl 30-ig

Finomliszt BL-55 1 kg Theodora ásványvíz dús v. mentes 1,5 l PET
Vénusz napraforgó étolaj 1 l Paloma vák. õröltkávé 250 g
Gyermelyi tészta Persil color fresh by Silan mosógél 1,5 l
Rama classic margarin 250g Vanish folteltávolító folyadék 1 l
Globus ketchup flakonos 490g Madeta UHT tej 1,5%
Adambrau sör f. 0,5 l Camping öml. Sajt kördobozos natúr 140 g
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l Danone krémtúró stracciatella ízû 130g
Dreher classic sör 0,5 l dobozos Pick Szögedi tál vg 80g+10%
COOP Visegrádi ásv.víz dús, v. mentes Szarvasi Mozzarella sajt mini 100 g
Donner prémium sör dobozos 0,5 l Kométa Mindennap F. Olasz felvágott
Rauch Bravo narancs 12% gyüm.ital 1,5 l Kométa Mindennap F. Zala felvágott

Margitszigeti kristályvíz 1,5l PET Suzy õszibarack ital 1,5 l
Suzy alma ital szûrt 1,5 l Kozel sör dobozos 0,5 l

89,-Ft 99,-Ft

349,-Ft 389,-Ft

269,-Ft 1499,-Ft

189,-Ft 999,-Ft

379,-Ft 119,-Ft

115,-Ft+ü. 199,-Ft

149,-Ft 99,-Ft

189,-Ft 299,-Ft

55,-Ft 169,-Ft

119,-Ft 1149,-Ft

199,-Ft 1149,-Ft

99,-Ft 169,-Ft

169,-Ft 139,-Ft

4tojásos makaróni v. orsó 500g

dús v. mentes

Augusztusi szuper hétvége!!! 08. 28-tól 08. 30-ig

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

Gratulálunk valamennyi nyertesünknek, aki a

szlogenû játékkal SZIGET NAPIJEGYET NYERT!

Nyertesek:

”CO-OP CLUBBAL A SZIGETRE”

BodorJudit BodnárnéKörmöndi Ilona Aszódi Ferencné

Aszódi Diána BaloghVivienMarcella

Trencsényi Szilvia

– Iklad –Aszód –Hévízgyörk

–Hévízgyörk –Hévízgyörk

–Budapest (Hévízgyörkönvásárolt)
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Köszönet a

közremûködõknek

Tisztem, hogy megköszön-
jemazelmúlthúszévszerkesz-
tõinek munkáját.

Megköszö-
nöm szerkesztõtársaim,

munkáját is.
Igen, volt olyan is, hogy szer-
kesztõbizottság – alaki forma-
ságok nélkül is. Nem ültünk
össze, nem készült jegyzõ-
könyv stb., de az újság elké-
szült,általábanhatáridõre.

Tisztelt Olvasó! Néhány szó-
val újra vázolom az alapítás
körülményeit. Amatõr lapként
indult a Tükör (a szó legpozití-
vabb értelmében). Jó szándék-
kal, hittel, 6 oldalon. Néhány
kiragadott sorban idézem a
húsz évvel ezelõtti mondan-
dókat:

Megalakult az MDF helyi
csoportja... A mozgalom fórum
jellegû...!

Megalakult az MSZMP re-
formköre... Együttmûködést
ajánl fel a különbözõ szervezõ-
dõmozgalmaknak...!

Aszódi Tükör: „A múltról-je-
lenrõlésa jövõrõl felelõsengon-
dolkodó és cselekvõ lakosoké
legyen ez a helyi újság. Ezért
kérjük, hogy szándékunkat se-
gítse, és érezze magáénak min-
den Tisztelt Olvasó ezt a lapot,
hogy valóban a helyi közélet
fórumáváválhasson.( )

Mi lettünk az ország elsõ
hulladékgyûjtõje (
közlése)

Olcsóbb lesz-e a kenyér? A
háború után szegényebbek vol-
tunk, de zokszó nélkül viseltük
a terheket, mert volt hitünk.
Amikor szétfoszlottak az ál-
mok,ésaz50-esévekterrorjára
ébredtünk, kétféle érzés kez-
dett munkálkodni bennünk, az
elégedetlenség és a változtatá-
sokba vetett bizalom. 1956
után finomodtak a módszerek,
de ismét elmozdult a mérleg
nyelve, s bebizonyosodott, hogy
a honi politikai viszonyok bék-

Asztalos Ta-
másét, Gál Tiborét, Gyárfás
Zsuzsáét, dr. Asztalos Istvánét
és Rácz Zoltánét.

Pardi
Lászlóné, Buzás Mária és
Kovács István

D.L.

Vezér Anna

+

+

+

+

+

lyójában lehetetlen elérni a tár-
sadalmi jólét állapotát. A kül-
földi hiteleket nem modern, el-
adható termékek gyártására
fordították az ország irányítói,
hanem uralmuk megszilárdí-
tására.

alapítószerkesztõ
*

A köszönenyilvánítások so-
rát hosszan lehetne folytatni,
hiszen a húsz év alatt sokan
vállaltak kisebb-nagyobb fela-
datot lapunk megjelenése érde-
kében. Bizonyára mindenki
egyetért abban, hogy

alapító szerkesztõ mun-
kája nélkül illetve Aszód Város
Önkormányzatának anyagi tá-
mogatása híján ma biztosan
nem jelenhetne meg a huszon-
egyedik évét „taposó” Aszódi
Tükör.

Az említetteken kívül három
munkatársunk nevét szeret-
ném külön kiemelni, akik a lap
indulásától – illetve annak az
általam alaposabban ismert el-
múlt évtizedében – szinte min-
den hónapban segítették a
Tükör megjelenését: az

címû rovatot és né-
hány egyéb témájú cikket is
jegyzõ a mindig
aktuális Üzenet szerkesztését
felvállaló
és a keresztrejtvényt készítõ

Köszönjük valamennyiük
munkáját!

Azalapítószerkesztõáltalki-
emelt témák olykor az azóta
eltelt két évtized által némi-
képp átformált tartalommal,
de ma is aktuálisak. Néhány
Olvasónk az Aszódi Tükör ed-
digi valamennyi lapszámát
megõrizte, amelyek a

Ha
idejük engedi, böngésszék

felelõsszerkesztõ

(SzikraJános)

Dinnyés
László

Egy kis
nyelvelés

Hõnig Antalét,

Hõnigné Zádor Éváét

Fercsikné Szilágyi Ramónáét.

DinnyésLászló

HídiSzilveszter

–

–

Városi
Könyvtárban is elérhetõk.

– in-
formációkért, okulásul vagy
csupánanosztalgiakedvéért.

(folytatásaz1.oldalról)

A találkozó résztvevõi meg-
emlékeztek a kárpátaljai lakos-
ság számára tragikus követ-
kezményekkel járó Trianoni
Békeszerzõdés és a Munkácsi
GörögKatolikusEgyházmegye
erõszakos felszámolásának 60.
évfordulójáról, valamit Fedi-
necz Sándor sebész professzor,
azUngváriTudományegyetem
és a kárpátaljai sebészet meg-
alapítójának, számos résztvevõ
tanárának és kollégájának szü-
letésnapjáról. A nagysikerû
rendezvényrõl készült riport
az M1 „Együtt” címû mûsorá-
ban augusztus 27-én 12.30-kor
leszlátható.

Féléves fennállása óta a

Ruthenia Mûterem Galéria be-
bizonyította létjogosultságát,
programjaival hozzájárult
Aszód kulturális palettájának
színesebbé tételéhez. A galéria
tulajdonosa, Fedinecz Atanáz
már orvostanhallgató korában
kezdte el gyûjteni a mûtárgya-
kat és a festményeket, jelenleg
a galéria anyagában közel 500
kép Atanáz alkotása, 150 fest-
mény a kárpátaljai festészeti
iskolát reprezentálja. A

jelenleg szakmai feldolgozás
alatt álló munkáit és a galériá-
ról készült katalógust õszi tár-
latunkonmutatjukbe.

ARKÖelnök

ma-
gyar és külföldi festõmûvészek

GiriczVera

Hagyományaink

és múltunk tisztelete

Augusztus 20-án 12 órai kezdettel az aszódi Római Katolikus
Hitéleti Központban sor kerül Pro Cultura Mi-
noritatum Hungariae díjas festõmûvész
címûkiállításánakmegnyitójára.Atárlatotamûvésznagybáty-
jaéskeresztapja, püspökemlékénekajánlja,akia
II. világháborút követõ években pápai prelátusként hõsiesen
ellenállt a szovjet rezsimnek a Munkácsi Görög Katolikus Egy-
házmegye erõszakos felszámolására irányuló tevékenységé-
nek, és számos paptársával együtt vállalta a gulág táborok és a
kazahsztániszámûzetésmegpróbáltatásait.

A kiállítást etnográfus, fõmuzeológus nyit-
ja meg; közremûködik magánénekes. Az alko-
tások értékesítésébõl befolyt összeget a mûvész a gödöllõi görög
katolikustemplomépítéséreszánja.

Fedinecz Atanáz
Hit, remény, szeretet

ChiraSándor

Dr. Klamár Zoltán
Lyahovics Anna

az Aszódi Tükör jubileuma alkalmából Fedinecz-kiállítás nyílik augusztus 20-án

Köszönet a mazsorett-

csoport támogatásáért

Az aszódi Unikornis Mazsorett Csoport ezúton is megköszöni
támogatóinak, hogy létrejöhetett:
(volt Tiszti Klub), újságboltos,
(Gála Ruházat), mûhímzõ, fodrász,

optikus,

virágboltos, (Aszódi Malom),
könyvelõ, Százforintos Bolt,

(MûszakiBolt),
(Barkácsbolt), .

További mûködésünkhöz hozzájárult az Aszód Városért Ala-
pítványésazAszódIfjúságértAlapítvány.

Kéttûs Veronka, Lukács Lajos
Veselitsné Julika Szovics Pálné

Csabai Tündike Varga Nelli
Gyõrfi János, Rõfös Zsuzsi, Hatalyákné Pannika
BorkeszTibor,Koncz István,RonczBéla,BodaJános,Berkesdiné
Erzsike Brandelisz László Könczöl
Tamásné Rónai Lajos, Takács
Lajosné,CsûriFerenc,SzabóMária TóthnéÉvike

BalázsnéZsuzsa

PálaSándorné
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Sikerélmények és tanulságok az ökumenikus nyári táborból

Egzotikus nyaralás válság idején

2009 nyara sok tekintet-
ben más, mint az elõzõ éve-
ké. Az általános világgaz-
dasági válság rányomta bé-
lyegét az idei üdülési ter-
vekre is. Egy dolog azon-
ban biztosan ugyanaz volt
ittAszódon,mintakorábbi
három évben: az aszódi ke-
resztény felekezetek össze-
fogásával létrejött nyári
ökumenikus napközi
tábor.

Könnyen lehetett ugyanaz,
hiszen nem ingatlan vagy jel-
zálog alapú, nem bedõlõs fajta
devizahitelekre épül, hanem

, melyek
forrásainak az a furcsa sajátos-
sága van, hogy minél többet
merítünk belõle, annál több
lesz a felhasználásra váró kész-
let. Ezt egyik bank sem tudja
utánunk csinálni! Felnõtt és
gyermek segítõ tevékenysége
egyaránt önkéntes, fizetségük
nem pénz, hanem a résztvevõ
gyerekek öröme, csillogó sze-
me,szeretete.

Ebben az évben 26 felnõtt és
nyolc kortárs önkéntes vett
részt a munkában. A tábor
megvalósításának anyagi felté-
telei is hasonló cselekedetekbõl
jöttek létre. Mindazok, akik az
aszódi alapítványoknak ada-
koztak, vagy magánszemély-
ként közvetlenül a tábor céljai-
ra: valami nagyobb jó érdeké-
ben mondtak le jövedelmük
egy részérõl – ami a jelen vál-
sághelyzetben nem kis dolog.
Azönkéntesekpedigévirendes
szabadságukból áldoztak egy
hetet – a gyerekekre? Inkább
saját magukra, hiszen minden
befektetett perc és verejték-
csepp százszorosan térült visz-
sza, soha nem feledhetõ él-
mény formájában. (Vö.: piaci
kamat!)

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindannyiuknak:
aszódi önkormányzatnak,
mely a Cívis pályázat
keretében, az Aszód Ifjúságért
Alapítvány szintén pályázati
úton segítette a napközi meg-

szeretetre és jóakaratra

„ ”

valósulását, a négy helyi egy-
ház az ökumenikus imahét tel-
jes perselybevételét ajánlotta
fel e célra, az aszódi Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
latnak, a gödöllõi Horváth Kö-
tészetnek, a foglalkozásokat
vezetõ és segítõ lelkes önkénte-
seknek és kortárs segítõknek,
akik idejüket, süteményüket,
és nem utolsósorban szeretetü-
ket adták a megvalósuláshoz.
Köszönet jár még

aki a technikai hát-
teret biztosította

mûsorához,
illetveazáróünnepséghez.

A válság azért ott van mind-
annyiunk életében, gondolatai-
ban, félelmeiben, a gyerekeké-
ben is. A hét reggeli áhítatai-
nak során ezért egy „Isteni vál-
ságkezelõ csomagot” nyújtot-
tak át az evangélikus, baptista,
református és katolikus lelké-
szek a gyerekeknek. Válság
mindig volt, a Biblia szereplõi-
nek életében is. Hogyan reagál-
tak õk erre, hogyan kezelték,
hogyan tudtak emberek ma-
radni a legnehezebb kihívások
között is – erre adtak választ az
elmélkedések a gyerekek nyel-
vén. Az áhítatok és az egész
heti együttlét alkalmával bete-
kintést nyerhettünk a testvér-
felekezetek gondolatvilágába,
az õ szemükkel nézhettünk a
világra.Ezakkorakaland,hogy
semmiféle utazási iroda által
hirdetett egzotikus nyaralás
nem ér fel vele! Ráadásul pénz-
be sem kerül, a „felebarát”

Gyõrfi
Jánosnak,

Levente Péter
ésDöbrentey Ildikó

mindig kéznél van! Ehhez nem
is kell hivatalosan bejegyzett
kereszténynek lenni, bárki
megpróbálhat kirándulni az el-
viselhetetlen rokon, munka-
társ vagy szomszéd lelkivilágá-
ba! Hogy miért olyan nehéz
mégis belevágni? Miért köny-
nyebb a bungee jumping vagy a
vadvízi evezés? Mert itt önma-
gunkról kellene lemondanunk,
ésazegónkhozmégapénzünk-
nél, sõt az életünknél is jobban
ragaszkodunk. Hát nem
vicces?

Egy napot a héten hagyomá-
nyosan mindig kirándulással
töltünk. Ideiúticélunkagyadai
tanösvény volt. Vonattal utaz-
tunk Vácig, megtartottuk reg-
geli áhítatunkat a Fehérek
Templomában, majd autóbusz-
szal jutottunk el a túraútvonal
kiindulópontjára. A csapatok
kaptak egy-egy munkafüzetet
a tanösvényhez, ezt kellett ki-
tölteniük, nyitott szemmel jár-
va végig a túrát. Izgalmas aka-
dályokon átverekedve magun-
kat, megérdemelten jutottunk
ebédhez a kosdi baptista gyüle-
kezet közösségi termében. A fi-
nom gulyást és süteményeket
önkénteseink készítették ne-
künk, amíg mi a természet
szépségeibengyönyörködtünk.

Egész heti együttlétünkért

utolsó nap este hagyományo-
san – ökumenikus istentiszte-
lettel adtunk hálát. A hét folya-
mán végzett jócselekedetekért
tombolajegyet „vásárolhattak”
a gyerekek. A tombolasorsolás
szinténazáróünnepségkereté-
ben zajlott, és ugyancsak itt
gyönyörködhettek a hozzátar-
tozók a gyerekkórus énekében
valamint a hétrõl készült fény-
képes beszámolóban. Az ön-
kéntesek is egy énekkari szám-
ban tettek hitet amellett, hogy
bárkülönfélehangszereken,de
egy zenekarban játszunk, a
Nagy Zeneszerzõ mûvét kell
harmóniában megszólaltat-
nunk. Mennyei Atyánk az ün-
nepség végén csodálatos szi-
várvány formájában mosoly-
gottránk!

Ez a mosoly kötelez minket,
tovább kell adnunk mindenki-
nek, aki csak igényt tart rá.
Keressük a megoldást, hogy jö-
võre ne legyen jelentkezõ, aki-
nek nemet kell mondanunk.
Mint a korábbi híradásból már
értesülhettek a kedves olvasók,
az idén sajnos a jelentkezõk
több mint a felét kellett elutasí-
tanunk helyhiány miatt. Nem
volt könnyû feladat, és azon
dolgozunk, hogy megtaláljuk a
lehetõségekhez képest legjobb
megoldást. Várjuk további ön-
kéntesek jelentkezését, nemre,
korra, felekezetre való tekintet
nélkül, hadd lombosodjon az a
fa, melynek magját négy évvel
ezelõttültettükel!

Fel hát, kalandra! A
utazás meg van hir-

detve! , hogy fel-
ismerjük, urai vagyunk a vál-
ságnak, ha akarjuk, ha me-
rünk kirándulni a szeretet re-
pülõgépén felebarátunk világá-
ba! És akkor semmiféle válság
nemtudkifognirajtunk.

–

LAST
MINUTE

Utolsó pillanat

KondellaMihályfelvétele
LorenczKlára

ELADÓ vagy KIADÓ
Kartalon új, 108 m -es családi ház 1300 m -es telken,

különálló garázzsal.
Érdeklõdni: 06-70-342-8423-as telefonszámon.

22
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

G

G

G

G

G

édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

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

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden élõállat
10 % kedvezménnyel!

(az élõ állateledel kivételével)

26 éve az Önök szolgálatában!
1 pár mûanyag lencse

+ tükrözõdésmentes réteg

1 pár bifokális lencse

1 pár multifokális lencse

5.900,- Ft-tól

11.000,- Ft-tól

26.000,- Ft-tól

Augusztusban

gyermek-szemüvegkeret

akció!
Kinõtt, megunt

szemüvegkeretét

3.000 Ft értékben

beszámítjuk*
*komplett szemüveg

(keret+lencse) vásárlása esetén

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas,

OTP,  Posta, PROVITA, Dimenzió
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

Bár iskolai tanulmányaink
során sokszor halljuk, hogy a
nyelvállandóanváltozik,mégis
idõnkéntmegfeledkezünkróla,
s akkor döbbenünk meg, ami-
kor olyan szó vagy kifejezés
bukkan fel környezetünkben,
amelyet nem ismerünk. Egyik
erdélyi író-újságíró barátom
legújabb könyvét majdnem
(táj)szótárral kell olvasnom,
mert gyerekkori történeteire
visszaemlékezve azokat a sza-
vakat használja, melyeket még
a nagyapjától (ottani kifejezés-
sel ) hallott és ta-
nult, s bizony jót mosolygott
rajtam, amikor kérdésére vála-
szolva elmondtam, hogy néha
gondolkodnom kell egy-egy
szó,szókapcsolat jelentésén.

Így jártam a nyárádszeredai-
ak tavaszi látogatása alkalmá-
val is. Gyönyörû szép idõ volt, a
természet a maga ilyenkor szo-

a nagytatától

kásos szépségében pompázott,
s a szokott idõpontnál valami-
vel korábban nyílt az orgona.
Vendégeink, barátaink meg is
jegyezték, hogy milyen gyönyö-
rû színe van a .
Elõször nem tudtam, mirõl be-
szélnek. A hangzás alapján bo-
rostyánra gondoltam, de zava-
ró volt a szituáció, mert boros-
tyán nem volt a környezetünk-
ben. Aztán kiderült, hogy a va-
lóban nagyon szép színárnya-
latú orgonánkról van szó. S az
is, hogy ezt a szót mind hang-
alakját, mind jelentését tekint-
veakkorhallottamelõször.

Ezután az kezdett el foglal-
koztatni, vajon a virágra vonat-
kozó orgona szavunk honnan
eredhet, mióta van írásos nyo-
ma nyelvünkben, s vajon lehet-
e kapcsolat a templomi hang-
szer és a virág elnevezése kö-
zött. Legnagyobb meglepeté-
semre igen, bár minden egyes

burusnyánnak

mozzanatanemmagyarázható
megekétszókapcsolatának.

Ahangszer jelentésûszómár
1372 és 1448 között megtalál-
ható a Jókai-kódexben: egy

hallgató
személyreutalaszöveg,snagy-
jából ugyanabban az idõben a
Bécsi kódex

tesz említést. Szár-
mazását tekintve mindenkép-
pen a latinból eredeztethetõ a
szó.

A virág, fa jelentésû szó írá-
sos említésére 1788-ból van
adatunk. Jelentése

. A nyelvészek magyar fejle-
ménynek tartják, s a hangszer
és a virág elnevezése közötti
kapcsolat nem kérdõjelezhetõ
meg, a pontos magyarázat
azonban kételyeket és változa-
tokat is felvet. Magyarázható
az elnevezés közvetlenül a

éneklést és orgonálást

orgonálásról és he-

gedülésrõl

kerti dísz-

cserje lila vagy fehér virágok-

kal

hangszer nevébõl is, mert fájá-
ból sípot lehet készíteni, s így
hang, dallam kibocsátására al-
kalmas eszköz készíthetõ belõ-
le, illetve csöves, sípszerû virá-
gai egymás mellett helyezked-
nek el, mint az orgonasípok, s
minden bizonnyal az

jelentésû népnyel-
vi (elsõ írásos emlí-
tése 1778-ból származik) sza-
vunk is kapcsolatba hozható a
virágnevével.

A szó pedig kife-
jezetten tájnyelvi, illetõleg a
regionális nyelvhasználat kö-
rébe tartozó szó, amely – eddigi
ismereteim szerint – eléggé
szûk körben használatos. A

szóhoz azonban eti-
mológiailag semmi köze nincs,
csak hangzásbeli hasonlóság
vanközöttük.

orgonafa,

orgonavirág

orgovány

burusnyán

borostyán

-g-l

Egy kis nyelvelés: Mi is az a burusnyán?
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Dr. Szekeres Pál sebész szakorvos

Sebészeti magánrendelés
általános sebészeti vizsgálat,

aranyeres panaszok
(proktológiai) vizsgálat,

végbéltáji panaszok kezelése,
végbéltükrözés,

fekélyes sebek kezelése,
benõtt köröm kezelése,

visszeres panaszok vizsgálata,
bõrelváltozások kimetszése,

mûtéti megbeszélés stb.

Tel: 06-20-406-5063
(bejelentkezés hétköznapokon este 18-20 óráig

valamint hétvégi napokon)

web:

cím:

www.drszekeres.tvn.hu

2100 Gödöllõ, Gábor Áron u. 2-10
(Átrium üzletház, emelet)

Rendelési idõ: hétfõ 17-20 óráig

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

A Turai Takarékszövetkezet
családias, barátságos környezetben,

korszerû szolgáltatásokkal várja ügyfeleit!
Betét üzletág Számlavezetés Hitelek

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

Könyves betétek
Betéti okiratok
Számla melletti lekötések

Lakossági bankszámla
Diák és Nyugdíjas számla
Vállalkozói bankszámla
Start-számla „Baba-kötvény”
Bankkártya
Internet-banking
SMS szolgáltatás
ATM

Fogyasztási kölcsönök
Szabad felhasználású jelzáloghitelek
Lakossági folyószámlahitelek
Vállalkozói kölcsönök, folyószámlahitelek
Építési, tatarozási és lakóingatlan-vásárlási hitelek
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Városi ünnep- és eseménynaptár

Május23-24.:
Dr.MártonJános

Galgamácsa,Kiskútu.3.
Tel.:06-30-400-9819

Május30-31-június1.:
Dr. Dóka József

Vácszentlászló,Kossuthu.3.
Tel.:06-30-270-6872

Június6-7.:
Dr.DobosLászló

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

Június13-14.:
Dr.SzõkeZsolt

Kartal,Barossu.207.
Tel.:06-20-956-6529

Állatorvosi ügyelet
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Iskolai büfé

bérleti joga

eladó

Tel.: 06 30 468 80 82

ANGOL, NÉMET NYELVTANFOLYAMOK
INDULNAK ASZÓDON SZEPTEMBERBEN,

kezdõ, újrakezdõ, haladó
és nyelvvizsga felkészítõ szinten

Érdeklõdni lehet:

gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt

diplomás, nyelvvizsgáztató tanárokkal

06 30 464 00 49 vagy
kodakmoni@syscon.hu

Alacsony ár, magas minõség

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

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

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

és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:

Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Idõpont Helyszín Program
Augusztus19-20. Aszód,Szabadság tér XVIII. AszódFesztivál
Augusztus20.10.00 Evangélikusgyülekezeti teremésudvar Ökomenikus istentisztelet, városiünnepség
Augusztus27.16.00 Városháza képviselõ-testületiülés
Augusztus31. 17.00:Csengey GusztávÁltalános Iskola Tanévnyitó

18.30:Rákóczi úti tagiskola
Szeptember1. (kedd)
Szeptember19.19 óra KözmûvelõdésOtthona a Kamarateátrumbemutatóelõadása
Szeptember24.16.00 Városháza
Szeptember 26. KözmûvelõdésOtthona Irodalmi Kávéház

Tanévnyitó
Csengey GusztávÁltalános Iskola elsõ tanításinap

képviselõ-testületiülés

Azelmúlthónapokhelyiköz-
biztonságiadataiazaszódi ren-
dõrõrs szolgálati naplója sze-
rint csendes idõszakról tanús-
kodnak, bár néhány eset a Gö-
döllõi Rendõrkapitányság ha-
táskörébe került, így azok nem
szerepelnek a naplóban. Ilyen
volt pl. az év elején bezárt sze-
méttelepen május közepén ta-
lált holttest ügye (információ-
ink szerint a hajléktalan férfi
természetes halállal hunyt el),
illetve az aszódi OTP-fióknál
történt, személyisérüléssel járt
közlekedési baleset, amely vél-
hetõen gyorshajtás miatt kö-
vetkezettbe.

Egy idõs férfinak a pénztár-
cája bánta a segítõkészségét: a
tolvajok egyike megszólította
õt és egy utca felõl tudakozó-

dott, ezalatt társa elemelte az
áldozat tárcáját. A GAMESZ-
udvaráról ezúttal 150 l gázolaj
tûnt el, a kár 40 ezer Ft. Ga-
rázdaság miatt folytat nyomo-
zást a rendõrség az egyik helyi
kávézóban történt verekedés
miatt, amit néhány dányi ille-
tõségû férfi kezdeményezett a
tulajdonossal.

Abenzinkútnál egykisteher-
autó takarásában kiszereltek a
lemezszekrénybõl és elvittek
egy50ezerFtértékûporszívót.
A Régész utcában egy autót
megszabadítottak a rendszám-
tábláitól. Sajnos az is a nyári
szünidõ kezdetét jelezte, hogy
június 19-én gyerekek megdo-
báltak egy, az aszódi állomáson
áthaladó gyorsvonatot; szemé-
lyi sérülésszerencsérenemtör-

tént, a MÁV ismeretlen tette-
sekellen .

Az Aszód FC sportpályájánál
egy nyitva felejtett autóból is-
meretlen tettes iratokat vitt el.
A bejárati ajtót befeszítve hí-
vatlan látogatók jártak a Csen-
gey iskolában, azonban vélhe-
tõen megzavarták õket, mert
zsákmánynélkültávoztak.

*
A megszaporodott bûncse-

lekmények számának vissza-
szorításaérdekébenakistérség
polgárõr szervezetei tavasz óta
hét összehangolt akcióban vet-
tek részt az aszódi rendõrõrs
járõreivel, tudtuk meg

, a Pest Megyei
Polgárõr Szövetség alelnökétõl.
Alkalmankéntnyolc-tízpolgár-
õri jármûvel és két rendõrautó-
val20-25 fõ tartottesti-éjszakai
ellenõrzéstakistérségtelepülé-
sein, ahol összesen közel 300

feljelentésttett

Szeno-
ráczki Ferenctõl

polgárõr teljesít szolgálatot. A
közösakcióknakköszönhetõen
érezhetõen csökkent a bûnese-
tek száma, ezért havonta több
alkalommal folytatják az
együttmûködést, emellett is-
mét közös akciókat szerveznek
avácikörzetpolgárõreivel.

A megyei alelnök elmondta:
helyi és kistérségi szinten is
igyekeznek forrást szerezni a
járõrszolgálatok finanszírozá-
sához. Olykor nyernek kisebb
pályázati összegeket a benzin-
költségekre, de többre van
szükség: jönatermény-betaka-
rítások idõszaka, ami a polgár-
õröktõl is fokozott jelenlétet
igényel a határban. Nagyobb
anyagi támogatást remélve
hamarosan egyeztetést folytat-
nak az érintett polgármeste-
rekkel.

H.Sz.

Közbiztonsági hírek
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végei! 15. Kiemelkedett földfel-
szín 19. Bór 20. Részedre 21.
Savval kezelõ 23. Menyasszony
24.Tamásbetûi,keverve27. -be
párja 28. Füredi bál 29. Egyen!
31. Hozzám 32. Information
Technology 33. Szülõ nõ 34.
Ríni kezd! 37. …Karzai, afgán
kormányfõ 38. Roham 40. Ko-
rábbi 43. Félni! 44. Gyõztes 45.
Becézett Samuel (ang.) 46. Fog-
gal õröl 48. Herélt juh 49. Talál
51. MÖ 52. Folyadék 53. Erre-
fele! 55.Spanyolautójel.

-fné-

szeptember 11-ig.

A megfejtést a lap aljáról ki-
vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, küld-
hetik be címünkre – Polgár-
mesteri Hivatal (Aszódi Tü-
kör), Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfej-
tõk között a Galga Coop 3.000
Ft ér-tékû vásárlási utalványát
ésaFámaKönyvesbolt3.000Ft
értékû könyvutalványát sor-
soljukki.

*

*
Júliusi számunk rejtvényének
megfejtése:

nyílt levelezõlapon

„...melyfelébresszen
egyboldogabbvalóra?”

„Fordítsd az arcodat

a nap felé…”

Helen Keller

1. A gondolat

folytatása, zárt betû: Y

Vízszintes:

Függõleges:

12.
Lakás része 13. A világ legna-
gyobb élelmiszer vállalata 14.
Dunántúli folyó 15. Szólít 16.
Liter 17. Kelvin 18. Ezüst vegy-
jele 19. Krémez 21. Méter 22.
Kálium 23. Ábécé elsõ betûi 25.
Kétéltû 26. Abba fele! 28. …
JánosXIX.sz-imagyarköltõ30.
Ritka nõi név 32. Tanonc 33.
Aszódi étterem 35. Üres tan!
36. XIX. sz-i festõ, ... Mór 39.
Délelõtt 40. Egye! 41. Amper
42. Becézett Mátyás 44. Tova
45. Kén 46. Sugár jele 47. Ma-
gyar Tudományos Akadémia
48. Pest megyei település 50.
Germán eredetû nõi név 53.
Csatorna

1.Égtáj 2. Illat 3.
Magyar Országos Levéltár 4.
Liba darab! 5. Nátrium 6. Át-
mérõ jele 7. Nõi név 8. Kacag 9.
Földet forgat 10. ... Klub, keres-
kedelmi tévécsatorna 11. Nyél

54. A gondolat be-

fejezõ része, zárt betû: E 56.
Õk!

A Galga COOP utalványát
(Bethlen G. u. 1.), a

Fáma Könyvkereskedés utal-
ványát pedig (Fa-
lujárókútja27.)nyerte.

Kun Attila

Buzás Klára

Arccal a nap felé

sportsport

Aszódi

szöveg:CenturySchoolbook_PFL9,5 pt (betûköz: -10%;szóköz:50%)

A hatvani Lator SE 2007

szeptemberétõl Aszódon is

várja az úszósportok iránt

érdeklõdõ fiatalokat. Szá-

mos tehetséges aszódi

gyermek rendszeresen dol-

gozik azért, hogy minél

jobberedményeketérjenel

ezzel is hírt és elismerést

szerezvevárosunknak.

A Lator SE úszói legutóbb a
XIV. FUNRA B kategóriás
Országos Bajnokságon vettek
részt Orosházán. A versenyen
a

8.o. 4x100m-
es(vegyesváltó3.hely);
> Buzás Janka

„ ”

–

Csengey Gusztáv Általános
Iskola három tanulója szép
sikereketértel:

>

>

Molnár Alexandra Fanni

Barna Gergõ

3.z
4x50 m-es vegyesváltó 4. hely,

50m leány mellúszás 7.
hely;

5.z 50m fiú
mell3.hely,100mmell3.hely.

Gratulálunk a versenyzõk-
nek és edzõiknek, mindannyi-

–

–

egyéni

uknak további sikereket kívá-
nunk!

*
Kérjük a város vezetõségét,

hogy lehetõség szerint segítsék
ill. támogassák az egyesület
munkáját, hogy gyermekeink
minél jobb eredményeket

érhessenek el a különféle ver-
senyeken. Idén az egyesület a
Cívis Pályázaton keresztül
30.000 Ft támogatást kapott,
mely mindössze 30 db úszósap-
kabeszerzéséttettelehetõvé.

MolnárNorbert

Aszódi úszók sikerei az orosházi OB-n

BuzásJanka MolnárAlexandraFanni BarnaGergõ

Három bronzérem, egy negyedik és egy hetedik helyezés a Lator SE színeiben

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146
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Osztrák oldalon az ASZE bringásai

Fertõ-tavi
kerékpártúra

Kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.

Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 8/2009

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Solti Balázs

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

LapzártaLapzárta

Az Aszódi Szabadidõ-
sport Egyesület tagjai 2004
után másodszor vettek
részt kerékpártúrán a Fer-
tõ-tó partján. Míg 2004-ben
a résztvevõk inkább a ma-
gyar, idén elsõsorban a tó
osztrák oldalán található
nevezetességekkel ismer-
kedhettekmeg.

A szálláshely a határ melletti
Fertõrákoson ideális helyszíne
volt a csillagtúráknak. Drót-
szamárral nagy élmény volt a
példásan karbantartott, kitáb-

lázott osztrák kerékpárutakon
haladva megtekinteni Mör-
bisch, Ruszt, Podersdorf, Kis-
marton, Fraknó látványossá-
gait. A túra egyik napján a
Fertõ-tó osztrák oldali (85 km)
megkerülésevoltacél,melyet9
fõ teljesített, míg öten a teljes
tavat (170 km) karikázták
körbe.

A jó hangulatú túra utolsó
napján a Hegykõi strand ter-
málvizében pihenhették ki a
résztvevõk (16 fõ) a kerékpáro-
zásfáradalmait.

NyíryZsolt

A Pest Megyei Labdarú-
gó Szövetség a bejelentett
változásoknak megfelelõ-
en átalakította a II. osztály
mezõnyét, ennek alapján
az Aszód FC 2009/2010-es
bajnoki szezonban a Pest
megye I/B osztály Északi
csoportjábakerült.

A csoport további csapatai:
Solymár, Dány, Verõce, Gödöl-
lõiEAC,PomázICO,Pilisszent-
iván, Isaszeg, Piliscsaba, Mo-
gyoród, Kisnémedi, Dunakeszi
Kinizsi, Dunabogdány, Perbál,
Pécel.

Mivel a bajnoki mezõny 15
csapatos, így minden csapat
egy fordulóban szabadnapos
lesz. Az elsõ forduló augusztus
15-én kezdõdik, az utolsó õszi
fordulóidõpontjanovember22.

A bajnoki évadra a szakosz-
tály vezetõsége megerõsítette
tisztségében
edzõt, a felnõtt csapat meste-

Peller Gábor

rét, ezért az õ irányításával ké-
szültek játékosaink az õszi sze-
zonra.

Új játékosaink: ,
(Felsõpakony),

(ESMTK),
(Gyöngyös),

(Iklad),
(Vácrátót).

Elsõsorban a kulcsponti
posztokon kapus, középpá-
lyás erõsítettünk, és remél-
jük, sikeresen épülnek be az
újak a csapatba, amihez sok si-
kert kívánunk nekik a bajnoki
küzdelmekben.

Az elõkészületi mérkõzések
általában jól sikerültek, így bi-
zakodva várja a csapat a sze-
zonkezdést.

Dina László
Rajz Miklós
Kovács Tamás
Góhér Gábor Tóth
Árpád Bozori Balázs

–
–

Szeretettel várjuk szurkoló-
inkat az Aszód FC õszi mérkõ-
zéseire. Sok sikert kívánunk
felnõtt és korosztályos csapata-
inknak!HajráAszód!

-tövis-

Tizenöt forduló, egy szabadnap

Solymár ellen kezd
a megerõsített Aszód FC

Az Aszód FC õszi mérkõzései
1.forduló aug.16. vasárnap17.30 AszódFC–Solymár
2.forduló aug.23. vasárnap17.30 Dány–AszódFC
3.forduló aug.30. vasárnap17.30 AszódFC–Verõce
4.forduló szept.5.
5. forduló szept.12. szombat 16.30 GödöllõiEAC–AszódFC
6.forduló szept.20. vasárnap16.00 AszódFC–PomázICO
7.forduló szept.27. vasárnap16.00 Pilisszentiván–AszódFC
8.forduló okt.3. szombat 15.00 AszódFC–Isaszeg
9.forduló okt.10. szombat 15.00 Piliscsaba–AszódFC

10.forduló okt.18. vasárnap14.30 AszódFC–Mogyoród
11.forduló okt.25. vasárnap13.30 Kisnémedi–AszódFC
12.forduló nov.1. vasárnap13.30
13.forduló nov.8. vasárnap13.30
14.forduló nov.15. vasárnap13.30 AszódFC-Perbál
15.forduló nov.22. vasárnap13.00 Pécel–AszódFC

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

azAszódFCszabadnapos

AszódFC–DunakesziKinizsi
Dunabogdány–AszódFC

Van egy személyes erõ,
amely próbál minket a szeretet útján
vezetni, fogja kezünket, segít,
hogy kitartsunk, és van egy erõ,
amely próbál minket errõl letéríteni.

*

Mennyire balgák vagyunk,
mikor egymást kölcsönösen
kikiáltjuk terroristának,
megrögzött, elvetemült népellenségnek
és ádáz gyûlölettel pusztítjuk egymást
a gonosz lélek sátáni kacajától kísérve.
Ha gyûlöletben, kapzsi butaságban élünk,
akkor vásári bábok vagyunk
a gonosz kezében.

(Böjte Csaba)


