
ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI  HAVILAPJA 2009. SZEPTEMBER
XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

ingyenes
kiadvány

Az augusztus 31-én tartott
tanévnyitón és az elõzõ heti
testületi ülésen is elhangzott,
hogyaGAMESZáltal elvégzett
kisjavítási munkálatok mellett
a Gaalf Bt. 4,5 millió Ft érték-
ben felújította a Rákóczi úti
épület vizesblokkját, emellett

cégvezetõ felaján-
lásával a cég munkatársai to-
vábbi egymillió Ft értékû fes-
tési-javítási, valamint bútor-
szállítási munkát végeztek el.

Buzás János

Pásztor Attila,

Frajna György

a Panorama
Plast Kft. ügyvezetõje 140 ezer
Ft értékben nyílászárókat
ajánlott fel, míg a Sándor WZ
Kft-t képviselõ
egy budapesti cégtõl leselejte-
zett 2-3 éves bútorokat adomá-
nyozott városunknak közel 10
millió Ft értékben, amibõl az
óvodának, a Városi Nyugdíjas-
klubnak és a GAMESZ-nak is
jutott.

(folytatása6.oldalon)

Szeptemberben egy zenei és két angol tagozatos osz-
tályban77elsõosztályosgyürkõzöttnekiabetûvetésésa
számolás tudományának a Csengey Gusztáv Általános
Iskolában, tudtuk meg Boda János igazgatótól. A tavalyi
tanévkezdéshez képest tizenöt fõvel, 471-re nõtt a tanu-
lólétszám. A nyolc évfolyamon negyvenkét pedagógus
tanít huszonkét osztályban és tizenkét napközis cso-
portban.

Felajánlások több mint
tízmillió forint értékben
a Csengey Gusztáv Általános Iskolának

Fõként a magunk
tehetségére számíthatunk

Idén több szempontból is
rendkívülinek mondható
városunk Szent István-na-
pi ünnepsége. Augusztus
19-én városunkba érkezett
Tótmogyorós küldöttsége
Anton Ardelean polgár-
mester vezetésével; a szin-
teteljes létszámbanideuta-
zó ottani képviselõ-testület
volt az ünnepség és az
Aszód Fesztivál díszvendé-
ge. A Szent István-napi
megemlékezés helyszíne
ezúttal az Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti
terménekudvaravolt.

Az ökumenikus istentiszte-
let és a kenyéráldás, az ünnepi
mûsor és a városi kitüntetések
átadása után pol-
gármester és
megerõsítette a romániai test-
vértelepülésen június végén
aláírt együttmûködési megál-
lapodást.

– Meggyõzõdésem, hogy erre
a találkozásra, együttlétre al-
kalmasabb napot nem választ-
hattunk volna, mint augusztus
20-át, amely népünk leggazda-
gabb ünnepnapja – hangsú-
lyozta beszédében

. – Ezen a napon ünne-
peljük Magyarország születés-
napját, enaponemlékezünkál-
lamalapításunkkezdetére.Eza
nap Szent Istvánnak, állam-
alapító elsõ királyunknak állít

Sztán István
Anton Ardelean

Sztán
István

örök emléket. Ezen a napon
szegjük meg az új kenyeret, s
mondunk köszönetet a gabo-
nát – az életet – megtermelõ
földmûveseknek. És végül – de
nem utolsó sorban – ezen a
napon köszöntik a jóakaratú
emberek a harmadízben feltá-
madt Magyar Köztársaságot,
ésannakmindenpolgárát.

E nap jelentõsége – mutatott
rá –, hogy szerte az országban
Szent István örökségének
megvalósításáért dolgoznak az
emberek,ésmertatöbbségérti
ésõrzi tanításainak lényegét.A
magyarság önállóságának,
fennmaradásának az õ állam-
férfiúi zsenialitása volt a meg-
teremtõjeésvédelmezõje.Utalt
szent királyunk idegenek iránt
tanúsítottbefogadókészségére

(folytatása4.oldalon)

Avárosideikitüntetettjeiazaugusztus20-iünnepségen
Aszerzõfelvétele

Tartaléklistán
a négy nyeretlen
aszódi pályázat

Augusztusi számunkban
hírt adtunk arról, hogy Aszód
Város Önkormányzata tizen-
egy benyújtott pályázata közül
hét kapott támogatást. Lap-
zártánk után érkezett a hír,
hogy a másik négy pályázatot
semutasítottákel,hanem–mi-
után tartalmilag mindegyik
megfelel az elõírásoknak – for-
ráshiány miatt
helyezték.

A Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács de-
cember5-ig–pénzügyi forrásai
függvényében–döntepályáza-
tok sorsáról. Így még mindig

tartaléklistára

(folytatása3.oldalon)

Hová kerüljön
a 48-as emlékmû? 7.
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További pontosításra szorul az IVS anyaga
Augusztus27.

Elfogadták a képviselõk a vá-
ros elsõ félévi költségvetésének
teljesítésérõl szóló beszámolót.
A bevételi oldal 1milliárd 244
millió 322 ezer Ft, a kiadási
oldal 208,194 millió Ft. Az in-
tézmények takarékos mûködé-
sének és a pénzügyi szakembe-
rek erõfeszítéseinek köszönhe-
tõen az év eleji 150 milliós
hiány 52 millióra csökkent,
emellett 2,5 millió Ft – egyelõre
fedezet nélküli – plusz kötele-
zettségetvállaltatestület.

Indokoltnak mondta ki a tes-
tület a Podmaniczky u. alsó
szakaszaésaTavaszu.tervezé-
sét. Utóbbi szilárd burkolatá-
nak megvalósítását egyelõre
hátráltatja, hogy a megfelelõ
útszélesség kialakításához el
kellene venni az ott lévõ ingat-
lanokból. A megjelent lakók
szavaiból kiderült: ingatlanuk
várhatóan jelentõs értéknöve-
kedése miatt többen önként
felajánlják a telkükbõl az út-
szélesítéshez szükséges terüle-
tet, de van, aki kártalanítást

kér, amit állítólag egyes tulaj-
donosok még a tanácsrendszer
idején megkaptak. A képvise-
lõk megbízták a polgármestert
a lakókkal történõ egyeztetés-
sel (erre lapzártánk után kerüt
sor); a Pénzügyi Bizottság ez-
után ad javaslatot a tervezés és
az esetleges kártalanítás elõ-
irányzatára.

A szociális szolgáltatásszer-
vezés kistérségi szintû javítá-
sával kapcsolatos pályázat má-
sodik fordulójára a gödöllõi
Jusztin Terv Kft. nyerte el a
tervezés jogát 3,375 milliós
ajánlatával. Az óvodában és az
általános iskolában tervezett
bõvítési-átalakítási munkála-
tokkal kapcsolatban ütemterv
készítésérõl döntöttek a várha-
tóan piac- és forgalomképes
vagyontárgyakravonatkozóan.
A Rákóczi úti tagiskolában ter-
vezett tornaszoba, tálalókony-
ha és ebédlõ kialakítását elõ-
készítõ mûszaki felmérést tu-
domásul vették, a konkrét ter-
vezésre a pénzügyi fedezet elõ-
teremtése után írnak ki aján-
lattételi felhívást. A Városfej-

lesztésiBizottságapályázatíró-
val javaslatot tesz hét városi
középület energiahatékonysá-
gának javítására az azt támo-
gató KEOP-pályázat kapcsán.
Összegzõ felmérés híján nem
tárgyalták a tagiskola torna-
pályája melletti védõkerítés fel-
újításánakügyét.

Tudomásul vették az alapel-
látást biztosító orvosok adó-
visszatérítési ügyérõl szóló tá-
jékoztatót, majd – a Cívis Pá-
lyázat mintájára – az egészség-
ügyi ellátás szinten tartását,
esetleges fejlesztését támogató
alap létrehozásáról döntöttek.
Megbízták a polgármestert,
hogymérje felaterületiésaz is-
kolai védõnõi feladatellátást
biztosító helyiséget, az ellátást
ellátó gyermekorvost pedig
felkérték a feladatellátás pénz-
ügyi oldalát részletezõ kimuta-
táselkészítésére.

A szakbizottságok és a terve-
zõ javaslatáratovábbimódosító
tételek kidolgozását mondta ki
a grémium a Településszerke-
zeti, a Szabályozási Terv és a
Helyi Építési Szabályzatot
illetõen.

Az önkormányzat többszöri
módosításikérelmeután ishiá-
nyosságok és hibák találhatók
az Integrált Városfejlesztési
Stratégia címû dokumentum-
ban, ezért ezek maradéktalan
teljesítéséig nem fizetik ki a
Bakilex Kft-nek a visszatartott
2,7millióFt-ot.Azönkormány-
zat jogi képviselõje megvizsgál-
ja az eddig kifizetett 6,3 milliós
összeg hibás teljesítés miatti

Önkormányzati hírek

Varga Zoltán önkormányza-
ti miniszter

eredményes
szakmai tevékenysége elisme-
réséül, állami ünnepünk, au-
gusztus20-aalkalmából.

Olvasóink nevében is gratu-
lálunkarangoselismeréshez!

A Köz Szolgálatá-
ért Érdemjel arany fokozatát
adományozta pol-
gármesternek

Sztán István

Sztán István állami kitüntetése

visszaszerzésének lehetõségét.
A vezetésével
létrehozott ad-hoc bizottság
adategyeztetõ és összegzõ
munkája mellett egy szakmi-
nisztériumi elõadót is felkér-
nekazIVSelemzésére. (Atéma
a szeptember 7-i soron kívüli
ülésen is napirenden volt, ahol
a képviselõk megerõsítették az
elõzõ ülésen született határo-
zatot.) A dokumentum elfoga-
dása a szakvélemények és ki-
egészítések elkészülte után is-
métnapirendrekerül.

A nagyobb értékû helyiadó-
tartozásokról szóló beszámoló
elfogadása után döntöttek ar-
ról, hogy ezentúl felszámolás
kezdeményezhetõ az adótarto-
zást felhalmozó cég ellen, ha az
összeg végrehajtás útján nem
behajtható.

A Koren közi támfalépítés
pótmunkáira több forrásból
bruttó896ezerFt-otbiztosítaz
önkormányzat.

Az iskola vezetõségének ké-
résére módosította korábbi ha-
tározatátatestület, ígyetanév-
tõlazelsõsökhelyettamásodik
osztályosok úszásoktatását
biztosítja.

Gyárfás Zsuzsa

További összegzõ javaslat
összeállításával bízták meg a
szakbizottságokat a piac-vásár-
csarnok megvalósíthatósági
koncepciójához. A tervezett lé-
tesítmény mûködtetésére egy
önkormányzati résztulajdonú
projektcég jöhet szóba; a jogi
képviselõtmegbíztákamûköd-
tetési konstrukcióra vonatkozó
szakvéleményelkészítésével.
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A Zöld Híd Program ke-
retében a meglévõ hat sze-
lektív hulladékgyûjtõ szi-
get közül ötöt áthelyeznek,
míg a Falujárók úti lakó-
telep Kartal felõli végén, a
Régész utca evangélikus
templomon túli szakaszán
és a Szõlõ utca elején egy-
egy újat építenek. A kivi-
telezés lapzártánk elõtt
megkezdõdött, de az új szi-
getek elhelyezését máris
kifogásoltáknéhányan.

A munkásokat és a gyûjtõ-
szigetek kivitelezésének költ-
ségét – közel 400 ezer Ft/darab
– a Zöld Híd Program biztosít-
ja. A munkát kötött idõben,
szeptember elején kellett elvé-
gezni, a helyszínek kiválasztá-
saviszontnemmostkezdõdött,
mondta a Város-
fejlesztési ésKörnyezetvédelmi
Bizottság elnöke. Sajnos a kép-
viselõktõl többszöri kérésre
sem érkezett javaslat a helyszí-
nekre, ezért a polgármesterrel
és a Mûszaki Iroda vezetõjével
feltérképeztékagyûjtõszigetek
lehetségeshelyét.

Az építkezés megkezdésével
jöttekapanaszok,példáulazút
túloldaláról a Szivárvány Óvo-
da kerítése mellé kerülõ hulla-
dékgyûjtõ sziget miatt: többen
a konténerekbe fészkelõ rova-
roktól és a bedobott rothadó
anyagok miatt terjengõ bûztõl
féltik az udvaron játszó óvodá-

Odler Zsolt,

sokat. Odler Zsolt rámutatott:
a konténerek csupán néhány
méterrel kerülnek közelebb az
óvodához, ígyahulladékgyako-
ri elszállítása és az edények
szükség szerinti tisztítása ese-
tén a gyûjtõsziget szinte észre-
vétlenül mûködhet, s egy zöld
fallal
megfelelõen el lehet különíteni
azintézménytõl.

Az áttelepítésre egyébként a
szabályozás szigorodása miatt
volt szükség, amit a lakótelepi
létesítmény esetében a vízelve-
zetõ árok közelsége indokolt.
Az elõírások ugyanakkor tá-
mogatják a forgalmas közin-
tézményekhez (a környezettu-
datos nevelés elõsegítése érde-
kében oktatási intézmények-
hez) közeli gyûjtõszigetek ki-
alakítását. Emiatt kerül a Haj-
nóczy utcából a Rákóczi úti is-
kola mellé a másik gyûjtõszi-
get, ami így alig néhány méter-
re van az Arany János utcai ke-
resztezõdéstõl. A szakbizottság
elnökeszerintaziskolamelletti
gyûjtõsziget alatt parkolóhe-
lyet létesítenek,hogyahulladé-
kot szállító autósok ne az úton
álljanak meg jármûvükkel. Ki-
fogás érte a lejtõs út mentén
magasra kiemelt szigetet is, de
ez nem okozhat gondot, mert a
régi gyûjtõedényeket fokozato-
san újakra cserélik, s

Nemkétséges,hogyazaszódi
szelektív hulladékgyûjtõ szige-
tek elhelyezésénél sem lehetett
mindenki számára tökéletes
megoldást találni – legfeljebb a
város szélén, ahová a lakosok
többsége nem vinné ki az újra-
hsznosítható hulladékot. A
háztartásonkénti zsákos gyûj-
tésnek is vannak elõnyei és
hátrányai, csakúgy,mintakon-
téneresnek. Egy biztos: a Zöld
Híd Program sikere rajtunk is
múlik – ha pedig sikertelen
lesz,avárostéskörnyékétgyor-
sanelöntiaszemét...

„
” (azaz növényzettel)

az új kon-
ténerek bedobónyílásai alacso-
nyabban vannak a mostani-
aknál.

H.Sz.

Új szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek

Pályázati felhívás
AszódVárosÖnkormányzatPolgármesteriHivatalPénzügyiIrodájapályázatotírki

határozott idejû,2009.november1-tõl2évre,mindkétmunka-
körbendolgozóGYED,illetveGYESidejéreszól.

magyarállampolgárság, cselekvõképesség,büntetlenelõélet,középfokú
képesítés, mérlegképes vagy számviteli végzettség, felhasználói szintû Office (irodai alkalma-
zások)ismeret.

postai úton történhet, önéletrajz, és végzettséget igazoló dokumentu-
mokmásolatánakbecsatolásával. :2009.szeptember30.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt nyújt, a
06-28/500-670-estelefonszámon.

2009.október15.

1fõadóügyielõadóiés1fõpénzügyielõadóimunkakörbetöltésére.
Amunkaviszonyidõtartama

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtása
Benyújtásánakhatárideje

Apályázatelbírálásánakhatárideje:

Tárnokiné Szilágyi Erzsébet

(folytatás az 1. oldalról)

van rá esély, hogy a Szentke-
reszt út megépült szakaszára
ésaPapföldiu.burkolaterõsíté-
sére, a vasúton túli területek
csatornázására, a Dózsa
György u. 20. illetve a Koren
köz 2. alatti támfalra benyúj-

Tartaléklistán
a négy nyeretlen aszódi pályázat

tott aszódi pályázat e támoga-
tásbólvalósuljonmeg.

Aszód pályázati sikeressége
eddig is egyedülállónak mond-
ható a kisvárosok kategóriájá-
ban;azönkormányzatnagyvá-
rakozással tekint a decemberi
döntéselé.
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Mukk József operaénekes vehette át az Aszód Város Díszpolgára címet

Főként a magunk tehetségére számíthatunk

(folytatásaz1.oldalról)

és megbecsülésére, hiszen a mi
vidékünkönis–akezdetekkez-
detétől – mindig különböző
nemzetiségek éltek és élnek
ma is együtt – magyarok, né-
metek, szlovákok, cigányok –
jobbára békességben, egymás
iránti tiszteletben, egymás eré-
nyeiből okulva. Hisz benne,
hogy vidékünk ettől csak gaz-
dagodott, erősebbé vált, s a jö-
vőben még gazdagabb, még
erősebblesz.

– Mi, Európa kis népei össze-
fogásra ítéltettünk – hangsú-
lyozta városunk polgármeste-
re. – Fölösleges tévhiteink egyi-
ke, hogy Európa vagy a világ
hálával tartozik nekünk, mert
önmagunk védelmében – a ta-
tárjárástól 1956-on át a kom-
munista diktatúra lebontásáig
– nemcsak a magunk ügyét
mozdítottuk elő, hanem Euró-
pa egészének érdekét is. Tudo-
másul kell végre vennünk:

Szeretett városunk, Aszód
fejlődését is pusztán csak a ma-
gunk munkájára alapozhatjuk.
Éseztamunkátbizonyítanunk
kell magatartásunkkal, mások
meggyőzésével és saját meg-
győződésünkkel, az itt élők
tiszteletével. Bízom benne, s
bízzanakbenneÖnökis,hogya
közös érdek kényszere előbb-
utóbb megérteti az együttmű-
ködés hajlandóságát nagyobb
térségünk és a kishaza együtt-
működésére vonatkozóan ép-
pen úgy, mint a kölcsönös meg-
ismerés vágyát, a kulturális
cserét, a rokoni-baráti kapcso-
latokápolását.

Ezután a városi kitüntetések
átadása következett. 2009-ben
az Aszód Város Díszpolgára cí-
met operaénekes-
nek, az Aszód Városért Emlék-
érmetpedig ,

biz-

tosan csak a magunk tehetségé-

re, a magunk leleményére,

munkájára és kitartására szá-

míthatunkésépíthetünk.

Mukk József

Dr.RonczBélának

az Evangélikus Egyház Petőfi
Gimnáziuma igazgatójának
ítélte oda a képviselő-testület.
Az Aszód Városi Sportdíjat

kick-box versenyző, két-
szeres világbajnok, számos
nemzetközi és hazai verseny
dobogós helyezettje érdemelte
ki. Az épített környezet példa-
mutató kialakításáért járó
Tiszta, Szép Városért díjat

ve
hetteát.

*
Idéntizennyolcadikalkalom-

mal rendezték meg az Aszód
Fesztivált, amelynek helyszíne
ezúttal a Szabadság tér, vala-
mintaSzéchenyi-kastélyudva-
ravolt. (Utóbbitanépesmutat-
ványos-, árus- és körhintás-
sereg számára jelölték ki, ám
egy részük kiszorult onnan.) A
szűkös költségvetés ellenére a
szervezők gazdag és sokszínű
programot állítottak össze,
amiből a helyi művészeti cso-
portokiskivettékrészüket.

A kétnapos rendezvény láto-
gatottsága hullámzó volt – né-
hány együttes, pl. a magyar és
balkáni népzenét játszó Cim-
Bali Band, a minőségi jazzt
éneklő , a Ba-
rokk Kamarazenekar vagy a
kiváló rockzenét játszó Avatar
együttes jóval nagyobb közön-
séget érdemelt volna. A feszti-
válzáró „teltházas” élő koncer-
tet a Roy és Ádám trió adta –
két részletben, mert a muzsi-
kusok késve érkeztek, a tűzi-
játékot pedig a meghirdetett
időpontbanelindították.

A megkérdezett látogatók és
a szervezők szerint az új hely-
szín jól vizsgázott, ám ezt a
véleményt a környéken lakók
nem mindegyike osztotta: a ké-
ső estébe nyúló hangos zene és
a tűzijáték döreje többek nyu-
galmátzavarta;volt, akiemiatt
panaszttettahatóságoknál.

Kis

Dávid

Zsigó Zoltán és Sós István -

Magyar Hajnal

(Felvételeinkízelítőtadnak

akétnaposrendezvény

hangulatából.)Hídi Szilveszter felvételei
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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 AKCIÓszeptember 16-tól 28-ig

Sport XXL tejcsokoládé 55g Piroska szörp meggy 0,7 l
Univer mustár 70 g Omnia kávé kávé vák. õrölt 500g
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l COOP tejföl 20% 375g
Tokaji Aszú 3 puttony. COOP 0,5 l COOP trappista sajt
Egri Bikavér száraz vörös bor 0,75 l Medve sajt natúr 8 cikk. 140g
Borsodi vil.sör f. 0,5 l Medve sajt Toszkán 8 cikkelyes 140 g

109,-Ft 449,-Ft

99,-Ft 899,-Ft

159,-Ft 169,-Ft

999,-Ft 999,-Ft/kg

599,-Ft+ü. 199,-Ft

155,-Ft+ü. 199,-Ft

AKCIÓ AKCIÓszeptember 17-tõl 27-ig

Vénusz napraforgó étolaj 2 l Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g
Flóra margarin szögletes csészés 500g Ariel mosópor color komp. 4 kg
Knorr Rafinéria Milánói alap 61g Tomi Kristály mand.tej color gél 1,5 l
Nimm2 gumicukor jogh. vitaminnal 100g Tomi Kristály mpor color kom. 2kg
AVE ásv.víz dús, v. mentes 1,5 l COOP félzsíros túró 250g
Bomba energiaital 250ml Délhús Pizza sonkás szelet
Borsodi vil. sör dobozos 0,5 l Pick Zala felvágott
Gösser Naturzitrone dobozos 0,5l Zott szívecske joghurt több ízben 125g
Ménesi sör dobozos 0,5 l Pick 50g

699,-Ft 369,-Ft

379,-Ft 2599,-Ft

219,-Ft 999,-Ft

199,-Ft 999,-Ft

79,-Ft 179,-Ft

179,-Ft 1099,-Ft/kg

165,-Ft 1099,-Ft/kg

199,-Ft 39,-Ft

119,-Ft 259,-Ftsülthagymás májpástétom vg.tg.1

ÕSZI AKCIÓKEZDÉSésNYEREMÉNYJÁTÉKOK!!!

A szeptember 30-ig vehetnek

részt azok a vásárlók, akik akciós Coca Cola terméket vásárolnak és SMS-ben beküldik

a szükséges adatokat (cola szó*dátum*AP kód). A játék részletei a web-

oldalonolvashatók.

Szintén szeptember 30-ig tart az melynél 2db bármilyen termék

vásárlásakor avonalkódokatkell beküldeni az címre.

További információa weboldalon ill. a06-40-400-400számon.

COOP üzletlánc és a Coca Cola közös nyereményjátékán

Nyeremények:

Unilever játéka, Knorr
1507Bp., Pf. 57.

Nyeremények:

(06-30-5555-540)

2db értékûbankkártya
50 db értékûCOOPvásárlási utalvány

7db
50 db értékû COOPvásárlásiutalvány

1.000.000,-Ft
10.000,-Ft

2személyeséjszakaa„bergengócia”HétCsillagÜdülõben
10.000,-Ft

SZUPER HÉTVÉGE szeptember 18-tól 20-ig

SZUPER HÉTVÉGE szeptember 25-tõl 27-ig

Szatmári finomliszt BL-55 1 kg Alföldi vödrös tejföl 20% 900g
Pepsi Cola széns.üdítõ 1,5l PET Trappista sajt Mlekpol
Omnia kávé 2x250g + koktélpohár Madeta UHT tej 1,5% 1 l

Koronás kristálycukor 1 kg Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l
Margitszigeti kristályvíz Rauch Bravo

79,-Ft 399,-Ft

199,-Ft 749,-Ft/kg

1299,-Ft 109,-Ft

199,-Ft 159,-Ft

99,-Ft 199,-Ftdús, mentes 1,5 l narancs 12% gyümölcsital 1,5 l

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

elmúlt nyári programjairól

(folytatásaz1.oldalról)

A bútorok szállításában és
összeszerelésében a Gaalf Bt.
dolgozói mellett

szülõk,
igazga-

tóhelyettes
, valamint

a GAMESZ munkatársai se-
gédkeztek. A képviselõ-testület

Szincsák
István és Baczó Zsolt
BaloghnéTamásIldikó

BaloghMiklós
és

tanár,
Molnár László

és az iskola nevében
polgármester és

igazgató is kifejezte kö-
szönetét. Az iskola saját költ-
ségvetésébõl egymillió Ft ér-
tékben a Rákóczi úti épületben
elkészült négy tanterem és az
emeleti aula és lépcsõfeljáró
lambériázása, emellett függö-
nyöketisvásároltak.

Sztán
István Boda
János

Felajánlások több mint

tízmillió forint értékben
a Csengey Gusztáv Általános Iskolának

Beköszöntött a csillagá-
szati õsz, tehát lezárhatjuk
anyarat,melynagyonmoz-
galmas, tartalmas és válto-
zatos volt nyugdíjasklu-
bunkéletében.

Mint minden évben, az idén
is voltunk strandolni az unoká-
inkkal Nagykátán, busszal 53
fõ, ebbõl 25 gyermek. Egy na-
gyon jól sikerült kirándulást
tettünk a hajdúböszörményi
klub meghívására Debrecen-
ben és Hajdúböszörményben.
(Tavaly õk jártak nálunk.) Vá-
rosnézés volt mindkét helyen
idegenvezetõvel és a Déri Mú-
zeum megtekintése, ahol lát-
hattunk három eredeti Mun-
kácsy-festményt is. Délután az
ottani klubtagok szeretetét él-
veztük: megvendégeltek ben-
nünket, nagyon jó hangulat
alakultki.

Negyvennyolc klubtag nya-

ralt egy hétig Berekfürdõn. Ez
önköltséges volt. Már tíz éve já-
runk együtt nyaralni; bõveb-
ben írerrõl.

De nem csak szórakozunk:
két alkalommal ültettünk virá-
got a Szabadság téren és a kör-
forgalomban, no meg a klubhe-
lyiségünk körül, amit folyama-
tosan gondozunk. Ezt a nyara-
lás alatt tette. Itt
köszönöm meg minden „dolgo-
zónak”amunkáját.

Öt héten keresztül adtunk
helyet a klubban turkálónak.
Folyamatosan köszöntjük a
névnaposokat. Minden hétfõn
próbál a Hagyományõrzõ cso-
port, amely 2009-ben is sokfelé
szerepelt.

Részt vettünk Tápiószecsõn
a „Pünkösdi Sokadalom” címû
rendezvényen. A Kisnémedi
Baráti Kör ismét meghívott
bennünket a nyugdíjasok talál-
kozójára.

BudaiJózsefné

Budai Imréné

Edelmann György

polgármester úr meghívta az
aszódiakat az új Polgármesteri
Hivatal bemutatására, ahol
megvendégelte a csoportot.
Pest megyei rendezvényen sze-
repeltünk az Arany Alkony
Paskál Otthonban délelõtt is és
délután is. Júliusban Palotási
Falunapon énekeltünk nagy si-
kerrel. (Hirtelen akkora vihar
kerekedett, hogy mindent vitt,
sodort. Ilyenben még nem volt
részünk, félelmetes volt. Károk
isértékazautósainkat.)

Városunkban is rendszere-
sen szerepeltünk: május else-
jén, a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete megalakulásának
15. évfordulóján, augusztus 20-
án. Itt már délelõtt, a városi
ünnepségen is népviseletben
vettünk részt, ahol Budai
Józsefné zászlóanya István ki-
rályról mondott verset. Ezután
átvonultunk a Római Katoli-
kus Hitéleti Központba Fedi-

necz Atanáz kiállításának meg-
nyitójára.

Megköszönjük a csoport ki-
tartását, kívánunk nekik to-
vábbra is erõt, egészséget, hogy
felkészülhessünk a következõ
megmérettetésre, a Vass Lajos
népdaléneklésiversenyre.

*
Július 28-tól augusztus 4-ig

Berekfürdõn üdültünk, a Vik-
tória Üdülõben már negyed-
szer. Hat alkalommal Cserke-
szõlõn voltunk. Kellemes he-
lyen, jó idõben, a fürdõhöz kö-
zel, ahol jó kezeléseket is kap-
tunk. Ehhez Aszódról vittünk
beutalót. Összességében el-
mondhatjuk, hogy jó hangulat-
ban ünnepeltük meg a tizedik
évfordulót.

TakácsLajosné TóthGézáné
klubvezetõ aHagyományõrzõk

vezetõje

BudaiJózsefné
elnökhelyettes

A Narancs Frakció hagyo-
mányteremtõ kezdeményezé-
sére lapzártánk után, szeptem-
ber 11-én és 12-én az iskola pe-
dagógusai, szülõk és önkor-
mányzati képviselõk részvéte-
lével társadalmimunkakereté-
ben szépült meg a két iskola-
épületkörnyezete.

A kerítések és a fõépület ud-

vari betonfalának tisztításához
és újrafestéséhez
Lakótelepi Festék- és Tapéta-
boltja, és

biztosított anyagokat és
segítséget. Szombaton a közre-
mûködõk kapálással, gereblyé-
zéssel, az udvari fák és cserjék
metszésével tették otthonosab-
báaziskolát.

Péter Lajosné

Kmetty László Major
Zoltán

Hagyományteremtõ társadalmi
munka mindkét tagiskolában

Az augusztus 20-i városi
ünnepségen a római katolikus
hittanosok és énekkarosok ál-
tal elõadott cí-
mûprodukciónemjöhetettvol-
nalétre,ha

aszerzõi jogdíjatnemvállalja
magára
plébános atya és a Közmûvelõ-
dés Otthona nevében

ha az anyagköltséghez nem
járul hozzá volt
aszódiplébánosatya;

István, a király

Dr. Gyurkovics István

Gyõrfi
János;

Buzgán József

+

+

+

+

ha az elõadást nem segítik
önkéntes„díszletmunkások”;

végül, de nem utolsó sorban:
ha nincsenek lelkes szereplõk,
akik idejüket, fáradságukat,
lelkesedésüket nem sajnálják,
és ha nincsenek családtagjaik,
akik mindebben támogatják
õket,éshisznekbennük.

*
mi pe-

dig köszönjük a produkciót va-
lamennyiközremûködõnek!

Köszönetértemindannyiuknak!
LorenczKlára

A szerk. megjegyzése:

Köszönetnyilvánítás
az István, a király-ért
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Maradjon a téren vagy másutt állítsák fel? Várják a javaslatokat–

Az új csomópont útjában áll a 48-as emlékmû

Mint az a tervezett csomó-
pont vázlatán is látszik, a Ko-
ssuth Lajos úton Hatvan felõl
érkezõ jármûvek

közvetle-
nül nem kanyarodhatnak bal-
ra a Penny parkolójába. E cél-
ból egy, az emlékmûvet megke-
rülõ sávot terveztek, amelynek
forgalmát – a csomópont többi
útsávjával és gyalogátkelõhe-
lyeivel együtt – közlekedési
lámpabiztosítjamajd.A forgal-
mas fõutat keresztezõ zebrára
régóta vártak az aszódiak,
azonban sokan tartanak attól,
hogy a lámpás keresztezõdés
miatt csúcsforgalom idején be-
dugul Aszód fõutcája. A szak-
emberek ígérete szerint a lám-
pák vezérlésének megfelelõ be-
állításávalmindezelkerülhetõ.

A csomópont kialakítása mi-

(közlekedés-
biztonsági okokból)

att 5,4 m-rel kelet felé kell tolni
az emlékmûvet, de ez a szak-
emberek szerint is balesetve-
szélyes helyzetet teremt (az át-
helyezés után kevés tér ma-
radna elõtte, a beforduló jár-
mûvek is szûkösen férnének el,
ami különösen csúszós idõben
veszélyes).Emiatt
polgármester azt javasolta,
hogy a Szentháromság római
katolikus templom melletti,
egykori Tabán térre tegyék át
az emlékmûvet, egyúttal új,
ünnepléshez méltó környeze-
tet alakíthatnak ki Aszód ezen
városrészében. Több alternatí-
va mellett felmerült még a
Fesztivál tér-Podmaniczky-
Papföldi u. találkozásánál lévõ
üres telek (ellene szól, hogy tá-
vol van a március 15-i ünnep-
ség fõ helyszínének számító

SztánIstván

Petõfi Múzeumtól, másrészt a
terület alkalmas egy késõbbi
sorházasbeépítésre).

Az augusztus 27-i testületi
ülésen néhány képviselõ ellen-
eztea javaslatot,utalvaarra:az
aszódiak életéhez 1948 óta hoz-
zátartozik a Petõfi utca elején
álló emlékmû. Ugyanakkor el-
hangzott: az emlékmû csupán
eszmei értéket képvisel, az át-
helyezésével együtt a felújítá-
sát isel lehetnevégeztetni. (Az-
óta a templom melletti hely-
színttöbbegyházközségitagel-
lenezte a közterületi parkoló-
helyekelvesztésemiatt,ugyan-
akkor a tér rendezésével hét
szabványos parkolóhely is ki-
alakítható.)

fõépítész elké-
szítetteaháromlehetségesvál-
toz

ri Hivatal titkár-
ságára (Aszód, Szabadság tér
9.) október 15-ig várják a véle-
ményeket és a további javasla-
tokat. Az emlékmûvet ezek fi-
gyelembevételével 2010. márci-
us15-énszentelikfel újhelyén.

Hayde Tibor

at látképét és helyszínrajzát
(utóbbiakat a
honlapon tekinthetik meg). A
Polgármeste

www.aszod.hu

Az épülõ Penny Market megközelítése miatt le kell
bontani városunk 48-as emlékmûvét. A bevásárlóköz-
pontot építõ cég által megbízott közlekedési szakembe-
rek az aszódi képviselõ-testület hivatalba lépésével pár-
huzamosan, több mint két és fél éve küzdenek a közle-
kedési helyzet megoldásával – emiatt legalább néhány
méterrel, de valószínûbb, hogy több mint egy kilométer-
reltávolabbállítjákújraazemlékmûvet.
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Mukk József a Magyar Állami Operaház hét elõadásában szerepel
Aszód legújabb Díszpolgára Japánba tart

Mukk József

Sólyom Nagy Sándor

Walter C.
Moore

Yehudi Menuhin,
Helmuth Rilling, Peskó Zoltán,
Rico Saccani, Kocsis Zoltán,
Kobayashi Ken-Ichiro, Jurij
SzimonovvagyVásáryTamás.

*

Király
Gyöngyi

1962. február
23-án született Gödöllõn; csa-
ládjávalAszódonélt,sazáltalá-
nos iskolát is itt végezte. 1991-
ben diplomázott a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskolán

osztályá-
ban, majd a bécsi Zeneakadé-
mián tanult tovább

irányításával. 1991 óta a
Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese. 1992-ben Bartók-
Pásztory-díjat kapott. Fõbb
szerepeiben elsõsorban Mozart
hõseit kelti életre (Tamino,
Don Ottavio, Titus, Belmonte),
deazolasz lírai szerepkörbenis
otthonosan mozog (Verdi,
Donizetti). Európa-szerte
rendszeresen koncertezik, és
számos lemezfelvétele jelent
meg magyar, német és olasz ki-
adóknál. Eddigi pályája során
olyan karmesterekkel dolgo-
zott, mint

Mukk József a díjátadást kö-
vetõen az Aszód Fesztiválon
fellépett a Barokk Kastélyze-
nekarral. Az eseménynek szo-
morú aktualitást adott

zenekarvezetõ né-
hány nappal korábban bekö-
vetkezetthalála.

–Osztálytársamésnagyon jó
barátom volt Gyöngyi – emlé-
kezett zenésztársára. – Együtt
tanultunk zenélni: õ hegedûn,
én elõször csellón kezdtem ját-
szani. Késõbb sokszor koncer-
teztünk együtt Aszódon és má-
sutt is. Óriási élmény volt szá-
momra, amikor a Debreceni
Szimfonikusok kíséretében a
Nelson-misét énekeltem; akko-
ribanGyöngyi isottmuzsikált.

nától (ezzel arra utalt, hogy a
díszpolgári címeket többnyire
az adott településhez kötõdõ,
de mindvégig másutt élõ sze-
mélyeknek ítélik oda). Mukk
József rendszeresen hazajár

Aszód legújabb díszpolgárát
meglepte a rangos elismerés.
Szerényen megjegyezte:

, ráadásul sohasem sza-
kadt el teljesen korábbi ottho-

kissé
fiatalnak érzi magát a kitünte-
tésre

Aszódra: szervezett itt zene-
kart, társaival sokszor adott
koncertet hol a kastély dísz-
termének avatása, hol a zenei
tagozat jubileuma kapcsán.
Édesanyja is itt él, barátaival is

–

rendszeresen tartja a kapcso-
latot.

– Az évadot Manon
Lescaut címû operájának
Edmondjaként kezdem az
Operaházban–felelteatovábbi
terveire vonatkozó kérdé-
semre. – Izgalmas és nehéz fe-
ladatot jelent
A kis kéményseprõ címû gyer-
mekoperája is, amelynek pró-
bái most természete-
sen sok gyermekszereplõvel.
Éshál´ Istennek ismét
Japánba: egy ottani karmester
meghívására utazom, s
Requiemjéténeklemmajd.

Tegyük hozzá, hogy az itt-
honi feladatok is nagy kihívást
jelentenek,hiszenazOperaház
honlapjának tanúsága szerint
Mukk József a 2009/2010-es
évadban

Mindehhez erõt,
továbbisikereketkívánunk!

Puccini

Benjamin Britten

Mozart

hét zenés elõadásban
lép színpadra.

Aszerzõfelvételei

folynak,

megyek

HídiSzilveszter

A hazai és nemzetközi komolyzenei életben betöltött
szerepéért, valamint aszódi gyökereinek kulturális és
társadalmi szintû ápolásáért augusztus 20-án Aszód Vá-
ros Díszpolgára címet vehetett át Mukk József magán-
énekes,aMagyarÁllamiOperaháztenorja.

Mukk József a díszpolgári cím átvételénél
és a Barokk Kastélyzenekar koncertjén

Adj virágot a földnek!
A fának alázatot!
Egymáshoz hajolva
Kérjen ellen-, és fele
Csöndes bocsánatot!

Bár megakadt a függöny,
-a húrok is engednek-,
Törött bordák között
Bolyongó bús dallamok
Botladozva zengnek.
Kopott térdek imáján
Áldást üzen a láma.
Vízióban fürdik,
Ha párnákat kacagtat
Morfiumos álma.

Megbicsaklott csontjain
Lágy triolák szakadnak.
Küzd fáradt tüdõ.
Sóhajával sejtjeim
Némán belehalnak.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük minden-

kinek, aki részvétnyilvánítás-
sal, vigasztaló szóval, emberi
segítséggel mellettünk volt

, aki búcsúztatá-
sánegyüttérzettvelünk.

Hisszük,hogyÕisérziezt!

elvesztésének
fájdalmában
Gyöngyikénk

„Érezni ismerõseink szerete-
tét... életünketéltetõtûz”.

aKirálycsalád

Király Izabella: Húgomért

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik férjem, édes-
apánk,

temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és fájdal-
munkbanosztoztak.

HorváthJózsef

A gyászoló család



Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

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

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

Meghosszabbítottuk

gyermek-szemüvegkeret

akciónkat!
Törés- és ütésálló szemüveglencsék

20-40% kedvezménnyel!

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

ATél-Szentkereszt-Városrétiútáltal

határolt területen,

753-tól1236m -igválaszthatóméretig,

összközmûvesépítési telkekvásárolhatóak!

2

A szeptember30-ig megvásárolt
ingatlanokra

FIZETÉSIKÖNNYÍTÉS!!!

Információ-tájékoztatás:

Origó Ingatlaniroda

Aszód,KossuthL. út19.

Tel.:

30/857-4513 vagy30/949-6925

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 16!)

9
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Augusztus 20-án Aszód Városért díszoklevelet vehetett át Dr. Roncz Béla,
Legfõbb parancs: a szeretet – vallja a két

–Nemkitüntetésértvagy di-
cséretért tettem a dolgomat! –
hárította el gratuláló szavai-
mat, amikor felkerestem mun-
kahelyén,hogyamásfélévtized
történéseirõl egy kicsit bõveb-
benbeszélgessünk.

– 1991-ben, amikor szóba
került, hogy újra induljon az
evangélikus gimnázium,

domonyi evangéli-
kus lelkész és
vácegresi polgármester felke-
restek azzal a kéréssel, hogy
vállaljam el az igazgatóságot.
Akkoriban az egri tanárképzõ
fõiskola személyzeti vezetõje
voltam, így nem éreztem kész-
tetést e feladatra. Szüleim mé-
lyen vallásos emberek lévén
nagyon kértek, hogy ne mond-
jak ellent a kérésnek. Aztán jó
idõre leállt a visszaigénylés fo-
lyamata, mígnem 1994-ben

evangélikus espe-
res úr és Baranyi Tamás lel-
kész úr ismét megkerestek ké-
résükkel. Akkor arról volt szó,
hogy a régi (ma az állami
gimnázium – ) épületet
kapjuk vissza. Arra gondoltam,
hogyfõiskolaidocenskénttalán
némi tekintélyem lenne a régi
tanárokközött.Ennekellenére
egy hónapi gondolkodási idõt
kértem a végleges válaszadás-
ra, mert hátha mást is találnak
majdhelyettem.

Bara-
nyi Tamás

Dudás János

Detre János

a szerk.

Abban a hónapban Kínába
készültem egy expedícióval.
Néhány nappal késõbb újra fel-
hívott az esperes úr, hogy meg-
változott a helyzet: nem a régi
épületet kérjük vissza, újat épí-
tünk. Erre a kijelentésre már
határozott választ adtam: el-
vállalom az igazgatóságot. S
amikor április 22-én elindul-
tam Kínába, már megvolt a ki-
jelölt terület a Papi földeken.
Azonban kellett egy koncepció

is, hogy milyen legyen az új
gimnázium, mennyi osztályte-
rem, egyéb kisterem, elõadó és
más kiszolgálóhelyiségek le-
gyenek benne. Utánanéztem
az akkori építési szabályoknak,
az elvárásoknak, a közoktatási
törvénynek. A elképzelésemet

Ybl-díjas tervezõNagy Tamás

kellett átvennünk: hat, illetve
négy évfolyamos formában. Az
59 tanulót két tanár kezdte
tanítani:

. Én akkor még mellék-
állásbanvoltamigazgató.Eger-
bõl két kiváló fõiskolai tanárt is
sike-rült óraadóként beszer-
vezni: az állattani
tanszéket, a fizi-
ka tanszéket vezette;

tanár úr a földrajzot és a
csillagászatot tanította. De
helyben is találtunk érdemes
kollégákat

sze-

Koncz István és Detre
Zoltán

Vajon Imre
Patkó György

Karászi
István

Penák Dóra, Soós
Éva, Kovácsné Danis Éva,
Kalina Éva és Gál Tibor

gyerekek
tornáztak. Tarthatat-

lan volt ez az állapot. Magam
egy nemzetközi szabványnak
megfelelõ épületben gondol-
kodtam, de anyagi okok miatt
csakegy40x18méter méretû,
lengõparkettájú,kézilabdator-
nacsarnok épült meg, az orszá-
gos evangélikus egyház segít-
ségével. Ezt 2002. májusában

püspök úr szentel-
te fel. A következõ évben

felépítettük. Az
építkezések sorát egy 25 méte-
res versenyuszoda megvalósí-
tásávalkívánjuklezárni.

A felsorolt építmények adják
azoptimáliskeretetazoktatás-
hoz. De joggal gondolom:

. Ma már 54
fõállású pedagógusunk 720
gyermeket tanít. A tantestüle-
tünkben dolgozik néhány
nyugdíjas, de jobbára saját ne-
velésû fiatal pedagógusaink
vannak. Utóbbiak az egyházi
iskolában is megállják a helyü-
ket, de egyben egyházunkhoz
is kötõdnek. Jelenleg a tantes-
tületben én vagyok a legidõ-
sebb. Kezdetben 29 év volt az
átlagos életkor, most 40, tehát
korosodunk. Igen nagy a köve-
telmény nálunk, hiszen kettõs
mércének kell megfelelniük:
egyrészt a hatályban lévõ köz-
oktatási törvénynek, másrészt
az evangélikus egyház törvé-
nyeinek. A mi pedagógusaink
nagy munkabírásúak, családi
életükben stabilak, így szinte
nem is beszélhetünk fluktuá-
cióról.

A pedagógiai koncepcióm
mindig is az volt, hogy ne elit-
képzés legyen a gimnázium-
ban, hanem a történelmi egy-
házakhoz hû, kimûvelt fõket
kell tanítani, nevelni, hogy ké-
sõbb szorosan kapcsolódjanak
majd az egyházaikhoz. Nálam
az oktatásnak és a nevelésnek
azonos szinten kell lennie. Ha
nevelés alacsony, okos gyerme-
kek lesznek, de neveltségi
szintjük alacsony marad. A ne-
velés általános etikai normája

mindenévszakbanaz
udvaron

a kol-
légiumot is

Szebik Imre

nem
minden a létesítmény, az a fon-
tos, ami benne van

öntötte formába. A kezdeti ter-
veknek megfelelõen 24 tante-
rem és még néhány szaktan-
terem (nyelvi, számítástechni-
kai, biológia-kémia, rajz stb.) és
a tornacsarnok került a terve-
zõasztalra. Mire visszajöttem
Kínából, júliusban meg is tör-
tént a bírósági bejegyzés is:
Evangélikus Egyház Aszódi
Petõfi Gimnáziuma néven,
1994. július 3-i dátummal. Au-
gusztus 26-án megvolt a jelké-
pes alapkõletétel is, az evangé-
likustemplombanpedigazelsõ
tanévnyitóünnepély.

A tanévet albérletben kezd-
tük, a Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola alagsorában, két
tanteremben. 1948 szellemi
örökségét folytattuk, de a meg-
lévõ gimnázium szerkezetét

mélyében, akik a kezdetektõl
tagjaiatantestületnek.

Elévülhetetlen érdemeket
szerzett püspök
úr, valamint or-
szágos felügyelõ úr is, akik
minden felmerülõ problémá-
ban segítségemre siettek. Köz-
ben a tanulói létszámunk ör-
vendetesen gyarapodott.

Idõközbenfelépültazújgim-
názium épülete. Átjövetelünk-
kor már három évfolyamban
204 tanuló volt, 16 fõállású ta-
nártanítottaõket.

1994-ben 570milliófo-
rint értékû kárpótlást kap-
tunk.Sajnosabbanazévben25
százalék volt az infláció, emiatt
2006-ban csak a felét érte az
eredeti összeg, s így a torna-
csarnok építése elmaradt. A

Harmati Béla
Frenkl Róbert

bruttó

A Szent István napi ünnepségen városunk polgá-
rainak ajánlása és a képviselõ-testület támogató döntése
alapján

az „Aszód Váro-
sért” díszoklevelet. A kitüntetés a középiskola elmúlt 15
évében folytatott küzdelmeit és az elért eredményeket
summázta.

–

– Dr. Roncz Béla, az Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumának igazgatója átvehette
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2002-ben nagy döntést kel-
lett hoznom, amit utólag sem
bántam meg. A gimnázium
ugyanis teljesen más, mint a
fõiskola. Az elõbbiben a gyer-
mekek közelebb vannak hoz-
zánk, így faraghatóak, csiszol-
hatóak. Itt igazán élõ közösség
van,melynektevékenyalakító-
jaésmégrészeseisvagyok.

A napi elfoglaltság, az utazá-
sok kezdetben szinte az
egész napomat kitöltötték, de
kitöltik a mai napig is. Szá-
momra és a családom számára
is , de támo-
gattak nehéz döntésemben.
Igen kevés idõt tölthettem ve-
lük, mert eleinte naponta oda-
vissza 200 kilométert autóz-
tam Egertõl Aszódig, majd
vissza. Késõbb hetente két éj-
szakát aludtam itt; évente
könnyen összejött 30 ezer kilo-
méteris.

Egyházi és önkormányzati
szinten sok kapcsolatot létesí-
tettem, melyeket az iskolánk
fejlesztésében tudtam kama-
toztatni.

2004-tõlkompetencia mérés
történik a 6-8-10. osztályokban;

– –

nehéz idõszak volt

három éve
kompetencia alapú

oktatást folytatunk. Ez azt je-
lenti, hogy a gyerekek aktívan
vesznek részt a tanulás és a ta-
nításfolyamatában.Leginkább
a csoportmunkához tudom ha-
sonlítani mint módszert, ami-
ben felhasználjuk az internet
adta szakirodalmat és az inter-
aktív tábla sajátosságait. A
gyermek saját maga tapasztal-
ja meg az elmélet gyakorlati
tudnivalóit, tehát az ismereteit
nem egy száraz órán sajátítja
el. Bár nyugatról érkezett hoz-
zánk ez a módszer, de ezt már a
régi magyar pedagógia is hasz-
nálta, csak mára az eszközök
korszerûbbek . Termé-
szetesen kellenek a hagyomá-
nyos felépítésûórák is,deaket-
tõtkellõképpenkellötvözni.

Büszkén jelenthetem ki,
hogy a kompetencia mérésben
az elõkelõ 3. helyen állunk,
megelõzve a híres budapesti
Fasori Gimnáziumot is. Egyéb-
ként az evangélikus egyház ti-
zenkét gimnáziumot tart fenn,
így elmondhatjuk: stabil helyet
foglalunkelaziskoláksorában.

egyes mûveltségi te-
rületeken

lettek

Az elmúlt rendszer megpró-
bálta anyagilag és ideológiailag
is maga mellé állítani a pedagó-
gusokat mindenütt, de legfõ-
képp a felsõoktatásban. Ma-
gam a legelsõ alkalommal vál-
tottam, hogy ne kényszerbõl
csináljam azt, amit elvártak
tõlem, hanem, hogy visszalép-
hessek a gyökereimhez. Ezért
hajlandóvagyoksokatdolgozni
érte. Jelenleg zsinati tag va-
gyok, másodfelügyelõ, gyüleke-
zeti presbiter. Amikor hívtak,
segítettem, mert úgy éreztem:
nem elég, ha gyökereim van-
nak,afát istáplálnikell!

Szeptembertõl újabb,
megbízatásom van,

a budapesti Fasori Gimnázium
megbízott igazgatója is lettem.
Sajátos a feladat: rendbe kell
hoznom az ottani dolgokat.
Egyházunk eddigi munkássá-
gom elismeréseként bízta rám
e megtisztelõ munkát. Egy év-
vel a hatodik X elõtt még jól
bírom erõvel végezni dolgai-
mat. Mert az Isten mindenhez
erõt, egészséget és segítséget
adott.

Lejegyezte:

egy
évre szóló

-AKI-

a keresztyén értékrend. Tulaj-
donképpen ez az alapja a Tíz-
parancsolatnak, és ezekbõl is
elsõ helyen áll a szeretet. Mert
akibennincsszeretet,annakaz
összes többi parancs is csak
máz.

Magam mindig csak ebben
gondolkodtam, és a kollégái-
mat is ebbe az irányba próbá-
lom irányítani, egyengetni hi-
vatásuk gyakorlásában. A fia-
tal tantestületnek az az elõnye,
hogy még könnyen hajlítható.
Ha úgy in-
dítanánk el a fiatal pedagógu-
sokat, hogy nem kapnának
megfelelõ feladatokat, segítsé-
get, szeretetet, akkor igen
könnyen félresiklanának mun-
kájukban, de az életükben is
egyaránt.

Visszatekintve az elmúlt
másfél évtizedre úgy gondo-
lom, hogy életem egyik leg-
szebb, szakmailag legértéke-
sebb idõszaka volt. Gondolom,
nagyon keveseknek adatik
meg, hogy egyszerre tanítsa-
nak általános iskolában, gim-
náziumban és fõiskolán. 2002-
ig 8 éven keresztül fõiskolai
docensként fõállásban tanítot-
tam, másodállásban igaz-

iskolán.

hivatásuk kezdetén

gattam a gimnáziumot. Aztán
éppen fordítva történtek a
dolgok: fõállású igazgató
lettem, s csak mellékállásban
tanítottamafõ

2009. SZEPTEMBER

A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium ezúttal is új uszoda-
öltözõ nélkül vágott az új tan-
évnek. Az intézményfenntartó
Pest Megye Önkormányzata
korábban lépéseket tett a kül-
sõs vendégek fogadására is al-
kalmas öltözõ megvalósításá-
ra, de erõfeszítéseik eddig nem
jártak sikerrel. A legfrissebb in-
formációk szerint erre legko-
rábban fél év múlva kerülhet
sor.

„Pest Megye Önkormányza-
tának Közgyûlése 2007. októ-
ber 26-i, majd az ezt módosító,

2008. június 27.-i határozatával
jóváhagyta a tanuszoda öltözõ-
jénekbontásiésépítésimunká-
latait,melynekkeretébenmeg-
terveztette az öltözõt, illetve el-
készíttetteakiviteli terveket”–
olvasható a megyei önkor-
mányzat sajtóirodájától kapott
közleményben. – „Mindezen
elõkészületek után nyílt törvé-
nyes lehetõség arra, hogy az
Önkormányzat Hivatala a
szükséges közbeszerzési eljá-
rást lefolytassa.

A lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredménytelenül
zárult, mert az Önkormányzat

mint ajánlatkérõ nem rendel-
kezett kellõ fedezettel a beru-
házás megvalósításához. Pest
Megye Önkormányzata 2009.
június 8-án – közbeszerzési el-
járás eredményeként – az ön-
kormányzat építési beruházá-
sainak megvalósítására szerzõ-
dést kötött, mely szerzõdés ter-
hérekívánjaazÖnkormányzat
a nevezett beruházást elvégez-
ni.PestMegyeKözgyûléseabe-
ruházáshoz szükséges forrást
363/2009. (08. 28.) sz. KGYH
határozatával jóváhagyta. A
beruházás megkezdésének ter-
vezett idõpontja2010.tavasz.”

Tavaszra ígéri az új uszodaöltözõt

a megyei önkormányzat
Augusztus végén jóváhagyták a szükséges forrást

az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának igazgatója
egyházi középiskolát irányító pedagógus
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A Nyitott Kapu kiállítása a szlovákiai Tardoskedden

Szent Korona, nemzetiszín szalag, büszkeség

A Szabadbattyánban au-
gusztus 15-én nyílt tárla-
tunkról hazaérve máris
nekiláttunk a következõ
anyag összeállításának,
mert augusztus 20-án a
szlovákiai Tardoskeddre
mentünk az ottani polgár-
mester meghívására. A he-
lyi Szabadidõközpontban
másnap nyílt meg a Nyitott
Kapu Alapítvány 94. kiál-
lítása.

Tardoskedd nagyjából Aszód
nagyságú település, amely Ér-
sekújvártól kb. 20 km-re

van. A lakosság túlnyomó
többsége magyar anyanyelvû.
A tárlatra a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány, a Magyar Kul-
túra Lovagrendje és a Nyitott
Kapu Alapítvány között létre-
jött együttmûködési szerzõdés
alapján, „A kultúra a béke kö-
vete, kulturális párbeszéd”
programkeretébenkerültsor.

észak-
ra

Azok a civil szervezetek,
amelyek egyáltalán még fenn
kívánnak maradni, kénytele-
nek partnerek után nézni, és
szoros együttmûködést kiala-
kítani más kulturális civil szer-
vezetekkel, hogy a mostani ne-
hézhelyzetettúléljék.

Tardoskedden minden esz-
tendõben augusztus 21-én ün-
neplik Szent István napját. Ek-
kor tartjákabúcsútésatelepü-
lés napját. Az idén az ünnep-
ségsorozat négy naposra sike-
redett. A mi kiállításunk is ezt
a rendezvénysorozatot színesí-
tette.

Tardoskedd polgármes-
tere, parlamenti képviselõ úr a
Fõ téren várt bennünket, s
közölte, hogy négy napig a tele-
pülésvendégeivagyunk.

Augusztus 21-én a teljes lét-
számú képviselõ-testület és
nagyszámú közönség jelenlété-
ben nyitották meg a kiállítást.
A polgármester úr magyarul és

PaedDr. Juhász György
PhD.,

szlovákul köszöntötte az egy-
begyûlteket. Méltatta Alapít-
ványunk tevékenységét és a ki-
állított képzõmûvészeti alkotá-
sokat. Az ottaniak körében a
legnagyobb sikert a magyar ko-
rona és a köréje szervezett, „a
magyar nép zivataros száza-
dait”bemutatóképzõmûvésze-
tialkotásokaratták.

A kiállítást követõen foga-
dást adtak a tiszteletünkre,
amelyen mindenki részt vett,
aki csak számított ezen a tele-
pülésen! Nagyot dobbant a szí-
vünk, amikor megláttuk, hogy
a hosszú – válogatott finomsá-
gokkal megrakott sztalok
piros-fehér-zölddel vannak te-
rítve. Még a szalvéták is piros-
fehér-zöldek voltak! A polgár-
mesterúrazénaggályoskérdé-
semre csak annyit válaszolt:
”Ne féljen, Zoltán! Mi a hosszú
évek alatt már megtanultuk,
hogyan kell megvédeni ma-
gunkat!”

– a

Esténként élõkoncertekre
került sor, amelyeken zömmel
magyarországi együttesek lép-
tek fel, pl. a Neoton Família, de
volterdélyitáncházis.

A helyiek kérésére a kiállítá-
si anyagunk szeptember köze-
péig marad ott, hogy az iskola-
kezdés után a tanulóknak is
megmutathassák a magyar ko-
ronát. Önök idehaza el sem
tudják képzelni, mennyit jelent
az ott élõ magyaroknak a ma-
gyarkorona!

Ahazafeléútonarádióbólér-
tesültünk arról, hogy a köztár-
sasági elnökünket nem enged-
ték be Szlovákiába. Azonnal

sorai jutottak
eszembe:

Hogy is idéz-
zem: „Csak annak, aki érti,
mondom.”

AzAlapítványelnöke

Vass Albert
„A víz szalad, a kõ

marad!”
Illyés Gyulát

Dr.RáczJ.Zoltán

Fedinecz Atanáz tárlata a Római Katolikus Hitéleti Központban

A táj és az alkotó ember szeretete

Hit, remény, szeretet cím-
mel augusztus 20-án nyílt
meg Fedinecz Atanáz aszó-
di ruszin festõmûvész kiál-
lítása a Római katolikus
HitéletiKözpontban.

A vendégeket , az
Országos Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, a mû-
vész felesége köszöntötte, majd
szóét a kiállítás kárpátaljai és
aszódi hátterérõl, vonatkozá-
sairól, a ruszinok történelmé-
nekelmúltévtizedeirõl.

–
– üdvö-

zölte a vendégeket
muzeológus-etnográfus,

aki megnyitó beszédében ki-
emelte: a mûvészvilágban

ként ismert
õszinte és lírikus alko-

tó, képeibõl nemcsak a táj sze-
retete árad, hanem a tájban élõ
emberé is. Azé az emberé, aki

Giricz Vera

Slava Isusa Hrista! Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus!

Dr. Klamár
Zoltán

Fruci Fedinecz
Atanáz

átformálja a tájat, alkot: temp-
lomotéslakóházat.Aprófalvak
balladákból, népdalokból is-
mert világát tárja elénk szelíd
derûvel és aggodalommal, de a
szemtanúhitelességével.

„Az alkotásnak olyannak
kell lennie, hogy az elsõdleges

érzelmihatásutánnekerüljeel
a tudatot, teremtsenegységeta
múlt és a jelen, az ember és a
természet között, vagyis szol-
gáljaaharmóniát.”– fogalmaz-
za meg ars poeticaként
Fedinecz Atanáz. Képeit nézve
a csendes szemlélõdõben létre-

jön ez az egység: eggyé válik
múlt és jelen, megelevenedik a
természet, keretbe foglalja a
mûvet és a szemlélõt egyaránt.
Mégsem a nosztalgia árad a ké-
pekbõl: az ecsetvonásokból a
láttatás tárgyilagossága sugár-
zik. Olyannak mutatja az eltû-
nõ világot, amilyen az volt: ko-
moly, gondterhes és estenként
lírai.

A megnyitón
magánénekes ruszin da-

lokat adott elõ. A szeptember
13-án zárult kiállítást élénk ér-
deklõdés kísérte, a felnõtt láto-
gatók mellett számos középis-
kolai osztály is megtekintette.
A látott festmények megvásá-
rolhatók, néhány már el is kelt;
a mûvész a befolyt összegbõl a
gödöllõi görög katolikus temp-
lomépítésétsegíti.

Ljahovics
Anna

Aszerzõfelvétele
H.Sz.



2009. SZEPTEMBER

Búcsúzó bölcsõdések babazsúrja az Aranykapu Bölcsõdében
„Mindent, amit kaptunk, most megköszönünk...”

Gondoljunk csak bele: ne-

künk, felnõtteknek is minden

változás (iskola-, munkahely-,

lakóhelyváltás) stresszhelyzet

, melynek során

új körülményekhez kell alkal-

mazkodnunk. A bölcsõdébe ke-

rülõ gyermekek többsége egy-

két éves korukban szembesül

elõszörezzelazérzéssel.

Emlékezni talán nem fognak

rá – én is, bármennyire is pró-

bálok felidézni pl. óvodás emlé-

keket, érzéseket, nem sikerül –

de késõbbi életükben, viselke-

désükben, vissza fognak kö-

szönni az itt tapasztalt, átélt és

tanult dolgok, melyek minden-

képpen a helyes értékrendet

képviselik – és ezért köszönet

mindengondozónõnek.

Ilyen és ezekhez hasonló

gondolatok futottak át az agya-

mon, amikor augusztus 28-án

délután gyermekemmel az

ölemben, várakozva ültem Kö-

zép-Európa talán legszebb böl-

csõdéjének aulájában, ahol

még további 33 búcsúzó kis-

gyermek volt szüleivel, testvé-

reivel, nagyszüleivel, hiszen

„ballagott” a családban a kis

bölcsis! Csodálatos volt látni,

hogy mindenki mennyire ko-

molyan veszi ezt az „aprósá-

got”, és mennyire készült erre

az–igenis,nagyonfontos–ese-

ményre.

A mûsor meglepõen komoly

és színvonalas volt: elõször

néni

köszöntõ szavai hangzottak el,

majd egy varázspálca segítsé-

gével átváltoztatta/„kirepítet-

te” az óvoda felé a volt bölcsise-

ket – akik még a jelükkel ellá-

tott tarisznyát is kaptak, útra-

az életünkben

Kovács Ferencné Erzsike

való pogácsával, csokival, a cso-

portjukra emlékeztetõ figurá-

val és csoportnévsorral. Két 16

éves iskolás fiú,

hangulatos

zsonglõrmutatvánnyal kedves-

kedett a gyerekeknek,

édesanyja, pedig

erre az alkalomra komponált

egy gyönyörû dalt, melyet gyö-

nyörû énekelõadás keretében

hallhattunk. Refrénjét együtt

énekelve sikerült még inkább

átélnünkabúcsúzásérzését.

A gondozónõk és kisegítõk,

profi jelmezekkel és színésze-

ket is meghazudtoló tálentum-

mal adták elõ a Répa mesét!

Köszönjük a répáknak

( ), a gaz-

dának és gazdasszonynak

( ), a

kislánynak és kisfiúnak (

Szilvási Patrik
és Varsányi Gergõ

Urbán
Danika Enikõ

„Mindent, amit kaptunk,
Mindent, amit kaptunk,
Most megköszönünk!

Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Most elköszönünk...”

Ibolya néni és Éva néni

Margit néni és Ibolyka néni
Ildikó

„ ”

néni ésPiroskanéni

Döbrentey Ildikó

Imaagyermekért

), akutyus-

nak és cicusnak (Judit néni,

Márti néni) az egérkének és a

nyuszinak is (Anett néni és

Karolanéni)!

Ezt követõen egy zenés vide-

oklip segítségével bepillanthat-

tunkcsemetéinkhétköznapjai-

ba és ünnepeibe. Zárásként to-

vábbi gyönyörû gondolatokat

kaptunk: me-

seíró erre az alkalomra írt ver-

sét, címmel.

S igazi „fénypont” volt a

szikrázó tûzijáték a zsúrkocsin

betolt giga-tortán (készítõje,

felajánlója a Barát Pékség),

melyen cukormázból a bölcsõ-

de logója, az Aranykapu díszel-

gett! Ekkor még a picit félén-

kebb gyerekek is közelebb me-

részkedtek, és ragyogó arccal

figyeltékavillódzófényeket.

Ezt követõen mindenki a sa-

ját csoportjában, szûkebb kör-

ben folytatta az ünneplést, a

gondozónõk valóban igazi „ba-

bazsúr” hangulatot varázsol-

tak a szobákba: mintha csak a

hét törpéhez érkeztünk volna;

gyönyörûen megterített ici-pici

asztalkáknál, ici-pici székecs-

kéken, ici-pici emberkék tün-

dérien majszolták a pici torta-

szeleteket.

Ezazaz„idill”, amisohatöb-

bé nem tér már vissza az éle-

tükbe... amitõl most búcsúz-

nak, mert „felnõttek” az óvo-

dához.

Abölcsiugyanisabékeszige-

te, ahol mindenki egészen

egyenlõ, mindenki ugyanazok-

kal a dolgokkal játszik, min-

denki mindenkinek a barátja.

A bölcsiben együtt tanulnak

meg beszélni, állni, futni a gye-

rekek – az oviba már ezen ké-

pességekkel felruházva érkez-

nek.

Megható volt látni azt az

anyukát is, aki könnyektõl csil-

logó szemmel sétált a „még egy

utolsót” motorozó kisgyerme-

ke után a játszóudvar homo-

kozójakörül.

Ismét egy elszakadás, ismét

egy búcsú, egy megszokott,

megszeretett dologtól, ismét

egyújéletszakaszkezdete.

Nem volt hosszú idõ ez az itt

töltött átlag 1-1,5 év, mégis ta-

lán a legfontosabb, legmegha-

tározóbb idõszak volt. Ezért is

kell nagyon-nagyon megbe-

csülni! A rájuk fordított idõ,

energia, figyelem, türelem, sze-

retet – mind e pici „magocs-

kák”tápanyaga.

S ezt a babazsúrt is, mint a

bölcsõde hétköznapjait is min-

dig, a minden részletre kiterje-

dõ, türelmes és szeretetteli

„odafigyelés”érzésehatottaát.

Ezúton köszönjük Lajos bá-

csinak és a konyhás néniknek

isamunkájukatésa finomebé-

deket!

Köszönjük nektek, ti „ked-

vesmostohák”!

KnéZI
egyhálásszülõ

„Nem lehet elég korán elkezdeni…” az edzõdést az
ÉLET megpróbáltatásainak során. Bár ezek a pici gyere-
kek tudatosan még nem élik át, de érzelmileg hatással
van rájuk a „változás”. Néhány hónappal ezelõtt, a böl-
csõdébe történõ beszoktatással kellett szembesülniük; a
szülõktõl,anyátólvalóelszakadásstresszhelyzeteállítot-
ta megpróbáltatás elé a szülõket és a gyermekeket
egyaránt.

ATONDACHMagyarországZrt. AzévszázadTetõje2008 címmel,melyena

középületek kategóriájában az Aranykapu Bölcsõde tetõfedése nyerte az elsõ helyezést. A díjat

tetõfedõvetteátméltánaszépmunkáért.

Köszönet és bölcsõdeiszomszédoknak,akikmegengedték,hogya

lakásukablakábólmûvészfotókkészüljenekazünnepieredményhirdetésre.

pályázatot írtki„ ”

VinczeIstván
SzücsPálné BuloczLászlóné

KovácsFerencné

Az Évszázad Tetõje Aszódon
Tondach-elismerés az Aranykapu Bölcsõde tetõfedéséért
Az Évszázad Tetõje Aszódon
Tondach-elismerés az Aranykapu Bölcsõde tetõfedéséért
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Petõfi városa
Dr. Asztalos István Petõfi vá-

rosa címmel tart elõadást októ-
ber 6-án 17 órakor a könyvtár-
ban. Az elõadás anyaga nagy
segítség lesz azoknak a diákok-
nak, akik részt kívánnak venni
a Városi Könyvtár helytörté-
netivetélkedõjén.

A játék októberben indul. A
játékosoknak regisztrálniuk
kell magukat személyesen a
Városi Könyvtárban, ahol az
elsõkérdéssort ismegkapják.A
gyõztes az lesz, aki a legtöbbet
tudja városunk történetérõl,
irodalmáról, híres személyisé-
geirõl, mûemlékeirõl. Ered-
ményhirdetés és díjátadás

2010. január 22-én, a Kultúra
Napjánlesz.

Jószórakozástkívánunk!

Ha igen, akkor je-
lentkezzen a Városi Könyvtár
nyugdíjasok részére meghirde-
tett internetesjátékában.

Részt venni a játékban érvé-
nyes könyvtári tagsággal lehet.
A nyertesek jutalomban része-
sülnek.

Jelentkezési határidõ: szep-
tember 28. Jelentkezés és bõ-
vebb felvilágosítás a könyvtár-
bankérhetõszemélyesen.

Mindenkit szeretettel vá-
runk október 5-én, hétfõn 17
órától a Városi Könyvtárban,
aki szeretné megosztani ked-
ves olvasmányélményét má-
sokkal. (Kérjük, hogy egy-egy
felolvasás ideje ne haladja meg
az5percet.)

„Netnagyik” a
Könyvtárban!

Felolvasóest

Érdekli Önt a számítógép és
az internet?

Könyvvásár

Köszönet...

október9-én,

ésoktóber10-én,

Használtkönyv:100Ft/db
Újkönyv:250Ft/db

AMûvelõdésHázakistermében

„Ne dobja ki
könyveit, hanglemezeit, kazet-
táit!”

Barlai Edit, Fõzõ Vilmos,
Hajdu Ilona, Ignáth János,
Lukács Beatrix, Mankovics
Melinda, Masznyik Márton,

pénteken
9-16óráig

szombaton
9-12óráig

Sikeres volt a

akciónk, sok értékes
könyvvel gazdagodtunk. Az
ajándékok egy része bekerült
az állományunkba, de vannak
olyan dokumentumok, amik
nem illenek a gyûjtõkörünkbe,
azokat kiárusítjuk. Így az aszó-
diak fillérekért jutnak számuk-
ra kedves könyvekhez, leme-
zekhez,mipedigebbõlabefolyt
összegbõl új könyveket tudunk
vásárolni.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni azoknak az
aszódi polgároknak, akik állo-
mányunkatgyarapították:

Mérei László és felesége, Papp
Balázsné,ParádiKatalin,Rács
Balázsné,UrrLászló.

Ácsné Tóth Beáta, Barlai
Edit, Braun Krisztina, Dúzs
Márta,HajduknéZengõIldikó,
Heltai Júlia, Horváth Gergely,
Kassa András, Kottán Kinga,
Molnár László, Molnárné
Jurinka Tünde, Szarka Attila,
TurekJudit,Dr.ZomboriOttó.

Külön szeretnénk köszöne-
tet mondani azoknak, akik ál-
dozatos munkájukkal, segítsé-
gükkel hozzájárultak ahhoz,
hogy a Városi Könyvtár idén is
magas színvonalon rendezhes-
semegmindkétolvasótáborát:

AszódVárosértAlapítvány
AszódIfjúságértAlapítvány

Támogattákmég:

Az idén a könyvtárak az 50 év feletti korosztályt szeretnék megnyerni olvasóiknak. Ehhez az országos felhíváshoz a Városi
Könyvtáriscsatlakozikkülönféleprogramokkal.

„Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet”
Országos Nagyi Könyvtári Napok – október 5-12.

A Városi Könyvtár október
5-tõl 10-ig rendezi az olvasók
általrégenvártakcióját,a

„ ”
A meghirdetett idõszakban

olvasóink késedelmi díj megfi-
zetése nélkül hozhatják vissza
a régen kikölcsönzött könyve-
iket a könyvtárba. Ismét tag-
jai lehetnek a könyvtárunk-
nak,a2009.évreingyenesen.

MegbocsátásHetét

Angol nyelvtanár oktatást,
korrepetálást vállal. Tel: 06-70-
609-5117

1999-es VW Polo Variant 1.4
benzines, alufelnis + téligumi-
szett lemezfelnivel, elsõ tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 600e Ft.
Tel.:06-20-9722-837

APRÓhirdetések
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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

BETÉT AKCIÓ nem csak új ügyfeleknek–
Számla melletti lekötött betét váltási lehetõség a Turai Takarékszövetkezetnél

09. 01.-tõl  09. 30.-ig, fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre.
1.500.000 Ft lekötött összegig 7,25 %/év

1.500.001 Ft lekötött összeg felett 7,50 %/év
Az ajánlat minden ügyfelünk és leendõ ügyfelünk részére érvényes

A számla mellett lekötött betétek kamata lekötési idõtõl
és összegtõl függõen: évi 3,2% - 6,13%.

nem akciós

Továbbra is
Takarékszelvény 7,5 %

váltható Takarékszövetkezetünkben az ügyfeleink körében közkedvelt 3 hónapos lejáratú
, melynek évi átlagkamata .

A betétek az , a törvény szerint meghatározott mértékig .Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak

Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra

a címen, vagy keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit,

ahol munkatársaink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

www.turaitakarek.hu

Tisztelettel tájékoztatjuk minden kedves ügyfelünket, hogy a Turai Takarékszövetkezet

nyári szombati nyitvatartásának utolsó idõpontja 2009. szeptember 26-a,

ezt követõen Takarékszövetkezetünk szombatonként zárva lesz.

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

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

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)
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Egy  kis nyelvelés:

Mit tesz, aki rakoncátlankodik?
Azt hiszem, nincs a magyar

nyelvterületen olyan ember,
aki ne ismerné ennek a szónak
a jelentését. Elsõ hallásra is
nyilvánvaló, hogy valami nega-
tív minõsítés fûzõdik hozzá.
Ezt akkor is érezzük a szó hal-
latán,hanemvagyunkteljesen
tisztábanaszójelentésével.

A
a címszót adja

meg, s hozzá a következõ jelen-
tést:

És megadja még
a ige jelen-
tése gyanánt, hogy „Rakoncát-
lanul viselkedik”. Egyértelmû,
hogy valamely, a társadalmi
vagyközösséginormátvalame-
lyest sértõ viselkedéssel kap-
csolatos megállapítás fûzõdik
hozzá.

Ezzel úgy nagyjából rendben
is lennénk, de mindenképpen
érdekes megvizsgálni, hogy mi-
bõl és hogyan alakult ki ez a
jelentés. Ehhez további tám-
pontot adnak az elõbb említett
szótár és
címszavai. A „Kocsi
tengelyeinek, szán keresztge-
rendáinak a végéhez erõsített,
az oldalakat tartó rúd. Teher-
szállító jármûoldalaihozerõsít-
hetõ, a magasra halmozott tá-
masztó rúd”. A mel-
léknév pedig értelemszerûen

Magyar értelmezõ kéziszó-
tár rakoncátlan

„Szilajul rendetlenkedõ,
fegyelmezetlen <fiatal>, ill.
ilyenre valló.”

rakoncátlankodik

rakonca rakoncás
rakonca

rakoncás

rakoncával ellátott, rakoncával
rendelkezõvalamit jelent.

A és a
szó megértése annak

ellenérenemokozgondot,hogy
viszonylag ritkán fordul elõ a
mindennapi nyelvhasználat-
ban. S vajon régi szavunk-e
vagy csak az utóbbi idõben
bukkant fel nyelvünkben szár-
mazékaivalegyütt?

Ehhez segítségünkre van

, melybõl meg-
tudhatjuk, hogy a rakonca szó
igen korán megjelent írásos
emlékeinkben. Már 1287 és
1296 között van írásos nyoma:
latin szövegben fordul elõ

alakban. Néhány évti-
zeddel késõbb a

alakok is felbukkan-
nak. Elsõ azonosítható jelenté-
se 1395 körülrõl származik:
„lõcs, illetõleg a szánon vagy
szekéren a keresztgerendák
vagy a tengelyek végére szerelt
négy rúd közül egy”. Késõbb,
1567-ben felbukkanó jelentése
már , majd
az 1600-as évek elején kifejlõ-
dika jelentés is.Nyo-
mon követhetjük, hogy a konk-
rét, jelentésû szóból ho-
gyan lesz általánosabb jelen-
tésû , illetve

jelentésû szó. A ko-
rábban az egyetlen jelen-
tõ szó az 1500-as évek közepén
általánosabb jelentésû, de min-
denképpen pozitív jelentéstar-
talommal rendelkezõ szóvá tá-
gul, viszont az 1600-as évek ele-
jén kifejlõdõ jelentés
már negatív, valamit tiltó, vala-
milyen tevékenységet szûkítõ
jelentést is hordoz. A XVIII.,
majd a XIX. században megje-
lenik a melléknév,
majd a fõ-
név és a ige.
Ezek már rosszalló jelentésû,
ún.pejoratívmegállapításthor-
dozószavak.

Érdekes, hogy igen korai
idõktõlkezdve(1364)arakonca
szóval párhuzamosan él nyel-

rakoncátlan rakoncát-
lankodik

A
magyar nyelv történeti-etimo-
lógiai szótára

Ro-
koncha

Rokunchas,
Rakoncha

támasz, támaszték

gát,korlát

lõcs

támasz, támaszték
gát, korlát

lõcsöt

gát, korlát

rakoncátlan
rakoncátlankodás
rakoncátlakodik

vünkben a szóalak is. Elsõ
elõfordulásával kapcsolatosan
ennek is latin nyelvi környeze-
tet találunk, s egy 1509-bõl
származó jelentés szerint már
a szekér négy szögletén a ten-
gely végére támaszkodó ívelt
rúdróltájékoztatminket.Azt is
megállapíthatjuk, hogy a
szó szorosan megmaradt az
eredeti jelentésben,elvontérte-
lemben történõ használatáról
egyedül a fejlõdési rendellenes-
séget visszatükrözõ
összetett szó esetében tudok,
míga szóalapjelentése
az idõk során – mint fentebb
láthattuk – tágult, változott,
sõt a stílusértéke is jelentõsen
átalakult.

Mindenképpen ide kívánko-
zik egy észrevétel, amelyet
megmagyarázni és egyértel-
mûen megfejteni nem tudok.
Egyik egyetemi diáktársam
sokszor emlegetett egy

tanár úr névre hallgató
személyt. Az nem derült ki szá-
momra, hogy egyetemi oktatói
között volt-e ilyen nevû tanára
vagy a korábbi tanulmányok
során. Mint ahogyan az sem,
hogy Rakonczás tanár úr a szó-
nak melyik, milyen tulajdon-
ságra utaló jelentését hordozta
tovább nevében, amely név
minden bizonnyal ragadvány-
névieredetû.

lõcs

lõcs

lõcslábú

rakonca

Rakon-
czás

-g-l

„Telik az idõ, telik az élet... Választások jön-
nek. Felmegy a népek ára erõsen. Már hetek-
kel azelõtt autók járják a falvakat embert vásárolni. Röpcé-
dulákat osztogatnak, lelkesen ígérnek mindenfélét, többnyi-
re máséból.

A falusi népek már ismerik ezt. Körülállják az autókat csupa
kíváncsiságból, hallgatják a beszédeket s mosolyognak hozzá.
Tudják jól, mindez a sok szép ígéret csak a szavazás napjáig ér-
vényes, azontúl úgysem törõdik velük senki. Akár ez a párt kere-
kedik felül, akár a másik. De azért hallgatják, mert minden ígéret
szépen hangzik s még csak pénzbe sem kerül. Némelyek már csak
azért isgyûlnekoda,haddhallják,melyiktudnagyobbathazudni
azurakközül.”

(WassAlbert)

Köszönjük...
A Pest Megyei Múzeumok

Igazgatósága aszódi Petõfi
Muzeális Gyûjtemény és Kiál-
lítóhely munkatársai köszö-
netünket fejezzük ki a követ-
kezõ adományozóknak, akik
gazdagították a Múzeum
gyûjteményét:

Köszönjük

ado-
mányait, valamint

fölajánlottmunkáját!

Dr. Kovacsik
Erzsébet, Laczkovich Endréné
Perényi Éva, Koncz István,
Masznyik Istvánné, Szokoly
Józsefné, Huszár László

Molnár
József, Kalina Csaba és Zab
Miklós

Próbál a Régi
Diákok Kara
Az Aszódi Zenei Tagozat

„Régi Diákok Kara” szeptem-
ber 26-án (szombat) 10-12-ig
tartja elsõ próbáját. Szeretettel
hívjuk és várjuk énekelni sze-
retõ volt diákjainkat. Idei cé-
lunk: megrendezni elsõ önálló
énekkariestünket.

kórusvezetõ
TarrGábor

Ismét

Jászolkiállítás
A tavalyi nagy sikerre

való tekintettel idén is
megrendezik a Betlehemi
Jászolkiállítást a Római
Katolikus Hitéleti Köz-
pontban.

Pályázni lehet a Jézus szüle-
téséhezkapcsolódó jelenetekés
személyek ábrázolásával. A pá-
lyamunkákat kézmûves tech-
nikákkal, természetes anya-
gokból lehetelkészíteni.

Pályázni lehet egyénileg és
csoportosan (3 vagy több fõ),
mindkét esetben három kor-
csoportban: 3-6, 6-12 és 12-18
éves korig. Részletes felvilágo-
sításahitoktatóktólkérhetõ.



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
Szeptember19. 10.00
Szeptember19. 10.00

Október5-11.
Október8.17.30
Október17.
Október17.
Október22.
Október23.10.00
Október24.

Közmûvelõdésotthona Egészségnap, ingyenes szûrések
Aszód,Sportpálya Kisebbségi focitorna;13órakorL.L.Junior-koncert

képviselõ-testületiülés

VárosiKönyvtár Könyvtárihét
KözmûvelõdésOtthona Töklámpásszépségverseny
CsengeyGusztávÁlt.Isk.tornacsarnoka Idõsekvilágnapjarendezvény

Szüreti felvonulásésmulatság
CsengeyGusztávÁltalánosIskola Október23-imegemlékezés
KözmûvelõdésOtthonaudvara Városiünnepség
KözmûvelõdésOtthona IrodalmiTeaház

Szeptember24. 16.00
Szeptember 26.

Városháza
KözmûvelõdésOtthona Irodalmi Teaház

2009. SZEPTEMBER

EGÉSZSÉGNAP ASZÓDON
2009.szeptember19.szombat 9.00-13.00

Aszód,KözmûvelõdésiOtthona

AZEGÉSZSÉGNAPPROGRAMJA:

AZEGÉSZSÉGNAPCÉLJA:
Aprevenciójelentõsége

Asúlyosnépbetegségekmegismertetése
Abetegségekkövetkezményeinekéshatékonykezelésének

várhatóelõnyei
Anépbetegségekmegelõzésénekbemutatása,

akoraifelismeréslehetõségei

Vérnyomásmérés
Vércukor-,koleszterinmérés

Testtömeg-indexmeghatározás
Lakosságikérdõív[ ]

Életmódtanácsok[szórólapok,füzetek]
PSA-szûrés45feletti férfiakszámára

Bõrgyógyászatiszûrés Allergiaszûrés

egészségrõl,szûrõvizsgálatokjelentõségérõl

A RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÖSSZES VIZSGÁLAT INGYENES

Azegészségnapfõszervezõje:

SzabóErzsébet
MESZKPestMegyeTerületiSzervezetElnöksége

Helyiszervezõ: ,aMESZKGödöllõhelyiszervezetelnöke

Gödöllõn a Shanti Jóga Stúdióban

Kartalon a Kristály Házban

péntekenként 18-19 óra között.

(Kérlek, a pontos idõpontokat mindig nézd meg a honlapon.)

megfelelõ számú jelentkezõ esetén októbertõl
szerdánként 18-19 óráig.

Meditáció
Jelentkezni telefonon vagy

e-mailben lehet
(06-20-489-4791)

A meditációkról bõvebben itt
olvashatsz: www.csathveronika.hu

Megváltozott
munkaképességû

(leszázalékolt)
kollégákat keresünk

budapesti munkahelyre.

Könnyûbetanítottmunka,
napi 7,5 órás munkarend,

fix havi minimálbér
szerinti bérezés.

Napi munkába szállítás
megoldott!

„B” kategóriás
gépjármûvezetõi

engedéllyel rendelkezõk
jelentkezését várjuk!!!

Érdeklõdni lehet a
06-1/370-87-27-es

telefonszámon.

Kisebbségi labdarúgó torna

szeptember 19-én 10 órától az Aszód FC sportpályáján

a Magyar Labdarúgó Szövetség
és az MLSZ Kisebbségi Bizottsága támogatásával

13 órától: L. L. Junior-koncert

Abelépés ingyenes! Mindenérdeklõdõt szeretettel várunk!

KÖVETKEZÕ
lapzárta:
október 7.

megjelenés:
október 16.
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Az ifik pontvesztés után gyõzelmeket arattak
Aszód FC: kitûnõ kezdés után megtorpanás

Augusztus 29-én húsz
gyermekcsapat, köztük a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola gárdája részvételé-
vel Tiszaburán tizedik al-
kalommal rendezték meg a
Dr. Berrár Mihály Labda-
rúgóEmléktornát.

A sportesemény díszvendége
a legendás lab-

darúgó-válogatott játékos, a
Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség Nagykövete, volt; a
Magyar Labdarúgó Szövetsé-
get polgármester,
az MLSZ Kisebbségi Bizottsá-
gánakelnökeképviselte.

A neves klubok utánpótlás-
csapatainak erõfölénye a vég-
eredményen is meglátszott:
elsõ lett a Ferencváros, meg-
elõzve a Debrecent, a Szanda-

,Fenyvesi Máté

Sztán István szõlõst, valamint a Budapesti
Honvédot. Csapatunk mérlege
3-3 gyõzelem, döntetlen és ve-
reség, ami végül a 13. helyezést
jelentette.

A csapat tagjai: Áchim
Ottó, Braun Szabolcs, Djácsuk
Iván, Djácsuk Mirkó, Gyõrfi

Benedek, Horváth Simon,
KotaszDávid,MódosDominik,
Vastag Levente, Zámbó Kornél,

Kovács Benedek
Csordás Barna. Vastag
Mihály.

valamint két gödöllõi vendég-
játékos: és

Edzõ:

H.Sz.

Tiszabura, középmezõny
Gyermekfocistáink kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak

Az õszi szezon elsõ mérkõzé-
sén nagyszerû játékkal lepte
meg szurkolóit az Aszód FC
felnõtt csapata. Játékosan az
elsõ perctõl nagy lelkesedéssel
vetették magukat a játékba, és
bár az elsõ félidõ óvatos erõfel-
méréssel telt, a másodikban
már gólokra váltották a helyze-
teket. A nem is titkos favorit-
nak kikiáltott Solymár nem
találta ellenszerét a letámadá-
sos,gyorsaszódifutballnak.

Az aszódi mumus Dány csa-
pata volt a következõ ellenfél,
kiket ha gyengébb játékkal is,
de sikerült kétvállra fektetnie
tizenegyünknek. A kiegyenlí-
tettelsõfélidõutánajobbjáték-
erõkbõl álló csapatunk bizto-
sangyõzött.

A Verõce elleni meccs sajnos
nem a terveknek megfelelõen
sikerült. Az ellenfél tördelte a
játékot, elõreívelésekkel, gyors
csatáraikkal igyekeztekhelyze-
tet teremteni kapunk elõtt. A
taktika bevált, bár az aszódi
fiúk erõltették a támadásokat,
melyet a második félidõ elején
gólra váltottak. A gyors válasz-
gólra nem számítottunk, így lé-
lekben már nem hitték futbal-
listáink, hogy ez a meccs még
nyerhetõ. A jól játszó verõceiek
vesztett helyzetbõl is fordítani
tudtak és megérdemelten
nyertek.

A felnõtt csapat mérkõzése
elõtt adták át a 2008/2009-es
bajnoki második Aszód FC ifi-
csapatának az ezüstérmeket.
Szépvolt, fiúk!

A sorsolás értelmében sza-
bad hétvége következett, de a
sportkörnek erre a napra is si-
került egy barátságos meccset

AszódFC–Solymár2:0
AszódFC–Solymár2:2

Dány–AszódFC2:4
Dány–AszódFC1:2

AszódFC–Verõce1:2
AszódFC–Verõce6:0

Ifi:

Ifi:

Ifi:

szerveznie a sportkörnek. Az
Újpest U19-es csapata látoga-
tott el hozzánk, és szoros mér-
kõzésen2:1-regyõzött.

Gödöllõn sajnos a csapat „el-
szórakozta” a mérkõzést. A kö-
telezõ gyõzelem helyett pont-
osztozkodással végzõdött a ta-
lálkozó.

Egyetértek klub-
elnök megállapításával: aki

Tóth József

bajnok akar lenni, annak min-
den meccsen úgy kell pályára
lépnie, mintha ott dõlne el a
bajnokicímsorsa!

GEAC Aszód
FC1:1

Tura-Biotech
USA AszódFC:

2-3

–

–
Ifi:

Várjukajobbfolytatást.
HajráAszód!

-tövis-

Megkezdõdött az
asztalitenisz bajnokság
Salgótarján ellen szeptember 6-án 17:1-re gyõzött

az Aszódi Szabadidõsport Egyesület NB III-as aszta-
liteniszcsapata.Atöbbihazaimérkõzéseinkre isvár-
juk kedves szurkolóinkat. Célunk a bajnokság meg-
nyeréseésfeljutásazNBII-be.

Csapatunk következõ mérkõzései: Aszódi Szabadidõ SE -
Lõrinci AC ( Hatvani Loko-
motív SE - Aszódi Szabadidõ SE (

Aszódi Szabadidõ
SE - Dózsa Diák SE B.gyarmat II. (

Dózsa Diák SE B.gyarmat I. - Aszódi Szabadidõ SE
(

Aszód, Hatvani út 3. - 09. 20. 10.00);
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.

Újhatvani Óvoda és Ált. Isk. - 09. 27. 11 );
Aszód, Hatvani út 3. - 10. 25.

10 );
Balassagyarmat,DózsaGy.u.17.Ált.Isk. -11.15.10

.00

.00
.00)

DánielJános szakosztályvezetõ

2009. SZEPTEMBER
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A Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület nyári eseményei
Övvizsga, tábor, bemutatók

Május31.:karate
happeningaBika-tónál

Június20.:
FalunapHévízgyörkön

Immár hagyomány, hogy a
felnõtt edzés résztvevõi össze-
fognak,kiválasztanakegymin-
denki számára kedvezõ idõ-
pontot, és családjukkal együtt
kivonulnak a galgahévízi Bika-
tóhoz. Az összejövetel apropója
a közös fõzés, gondtalan kikap-
csolódás,beszélgetés,sportolás,
természetjárás. Idén harmad-
szor gyûltünk össze, kb. 40-50
fõ volt jelen. Az idõjárás nem
volt kegyes hozzánk, szinte
egész nap esett az esõ, de ez
sem tudta elrontani ennek a
vidámnapnakahangulatát.

A helyszín ingyenes biztosí-
tását köszönjük a Galgahévízi
Faluszövetkezetnek.

A környezõ településeken
(Hévízgyörk, Tura) már rend-
szeres résztvevõi vagyunk a
falu- illetve városnapi rendez-
vényeknek. A közönség kíván-
csian várja a „karatésok” be-
mutatóját, amely különleges
látványosság a hagyományõr-
zõ együttesek mûsora mellett.
A bemutató forgatókönyvét
mindig úgy állítjuk össze, hogy
a helyi gyerekek bemutathas-
sák, mennyit fejlõdtek az eltelt
egy év alatt. Instruktorunk,

általános is-
kolában végzett pedagógiai
tevékenységét (testnevelés-
órák levezetése, sziklakert ki-
alakítása a gyerekekkel közö-

Fási Tibor Sensei

sen, madártani és botanikai
elõadások megtartása) a Hé-
vízgyörki Önkormányzat és

polgármester úr
kitüntetéssel ismerteel.

Évek óta rendszeresen fellé-
pünk a község legfontosabb
eseményén; sportolóink külön-
féle törés- és formagyakorla-
tok, valamint küzdelmek be-
mutatásával adnak számot tu-
dásukról.

Az idei táborozás Meste-
rünknek, Fási Tibornak jubile-
umi eseményt jelentett, hiszen
20. alkalommal töltötte „nyári
szabadságát” edzéssel és vizs-
gára való felkészítéssel. A csa-
ládok anyagi helyzetének rom-
lása kevesebb jelentkezõt ered-
ményezett, ezért a bérleti díjat

Bobál István

Július11.:
FalunapGalgahévízen

Július26–augusztus1.:
Edzõtábor

Tápiógyörgyén

és a férõhelyeket megosztottuk
a 4. danos nem-
zetközi mester által vezetett
HatvaniTaekwondoKlubésaz

által szervezett
turai Galga Expedíció táboro-
zóival, résztvevõivel. Elmond-
hatjuk, hogy az elmúlt évek
egyik leghangulatosabb tábo-
rozását eredményezte a közel
120 fõs, jobbára sátorlakó
társaság közös idõtöltése. Ra-
gyogó napsütésben élvezhet-
tükazedzéseket, a strandolást,
a különféle bemutatókat, így

karate instruktor
és kutyakiképzõ interaktív be-
mutatóját (kutyás támadás el-
hárítása, praktikus tanácsok,
valamint önvédelmi technikák
utcaitámadásesetén)

. Közös ed-
zést tartottunk a hatvani taek-
wondosokkal (lazítási gyakor-
latok, köríves rúgások, ütés-
technikák).

A tábor igazán megerõltetõ
edzései után minden vizsgázó
izgatottan, de magabiztosan
vett részt az övvizsgán. Ez al-
kalommal
volt a meghívott szakértõ, a

Dudás Attila

Abért Zsolt

Lados Tibor

Juhász Attila Sensei

és
madártani témájú vetí-

tését szenegáli kalandjairól (le-
bilincselõ elõadó, sok humor,
fantasztikus fotók, mindez az
éjszakába nyúlóan)

Orbán
Zoltán

Augusztus1.:
Övvizsga

Tápiógyörgyén

A tápiógyörgyei övvizsga eredménye,
a megszerzett övfokozatok:

1. gyermekfokozat: 2. gyermekfokozat:
8. kyu (sárga öv):

7. kyu (narancs öv):
6. kyu (zöld öv):

5. kyu (kék öv):

1.kyu(lilaöv):

Balla Botond. bért Márton,
Seress Adrián. Barta Máté Zsombor, Dr. Barta Sándor,
Köles Koppány, Lebhardt Dávid, Nagy Ábel Márton, Nemes Bálint, Stefán
Kristóf. Bazán Attila, Bazsik Bálint, Bányánszky
Ákos, Both Sára, Marosi Fanni. alla Márton, Boriné
Molnár Ildikó, Gregus Alexandra, Nagy Szilvia. Balla
Tímea, Buzás Blanka, Gólya Katalin, Hajdu Eszter, Hajdu Nóra, Sinkó
József. HajdúGréta,HajdúnéDinnyésGabriella.

A

B

vizsgabizottságban Fási Tibor
irányított,
pedig bemutatta és vezényelte
a kötelezõ gyakorlatokat. Rö-
vid bemelegítés után a karaté-
kák övfokozat szerinti sorrend-
benadtakszámottudásukról.

Büszkén adhatunk hírt ar-
ról, hogy a követelményeket
teljesítették, ezáltal egyre több
magasabb övfokozatú, színes
öves taggalbõvültaGalgamen-
ti Karate Egyesület. Kék és
zöld öves társaink nemzetközi
versenyhez méltó színvonalon
küzdöttek egymással, mellyel
felejthetetlen élményt nyújtot-
tak a vizsgabizottságnak és a
közönségnekegyaránt!

A táborozási díj kiegyenlíté-
sében és az egyes programok
megvalósításában köszönjük a
térség elöljáróinak támogatá-
sát! Anyagi segítséget nyújtot-
tak: Aszódi Önkormányzat,
Galgahévízi Önkormányzat,
Turai Önkormányzat. Köszön-
jükszépen!

HajráGalgamente!

Hajdu Pál Sempai

Tábori
pillanatképek

Tábori
pillanatképek
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lõ 53. Kis felesége 55. Elegyen-
get 58. Tüzel 59. Római száz-
ötven 60. „Égbõl pottyant” me-
semondó.

1.Étel2.Római
(II.) triumvir 3. Vágóeszköz 4.
Vas, angolul 5. Félsz! 6. Szélein
érez! 7. Göröngy 8. Ilona becéz-
ve 9. Nyugatos költõnk 10. Fele
zene! 11. Nam abba! 15. Asz-
szonyképzõ 20. ... a hangya
(animációs film) 22. Evõeszköz
24.Nõinév26.Kétes!27.Csont-
héjastermés30.Anglia,röv. 31.
Ételízesítõ 33. Néma zug! 34.
Észak-olaszországi város 35.
Budapesti sziget 36. Téli sport
41. Kémhatást jelöl 44. Csem-
pe, angolul 45. Átkoz, angolul
47. United Kingdom 48. Szál-
kátlanított hús 51. Német né-
velõ 52. Ül, angolul 54. Még-
hogy! 56. Sáv szélek! 57. Szemé-
lyes névmás 61. Pé! 62. Sugár
jele.

Függõleges:

-fné-

októ-
ber 7-ig.

*
A megfejtést a lap aljáról ki-

vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, küld-
jék be címünkre – Polgármes-
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a Fáma
Könyvesbolt 3.000 Ft értékû
könyvutalványátsorsoljukki.

*

nyílt levelezõlapon

„Anagyszavaknemérneksemmit,

Elszállnak,mintazõsziszél

Deaszeretet,hatisztaszívbõl fakad ”...

12. Földig hajol 13. A szomszéd
nõje mindig … amerikai film
(1993) 14. Nyomtatómárka 16.
Fickó, angolul 17. Szobába 18.
Római 501 19. Les 21. Kén 22.
Üt 23. Férfinév 25. Kötõszó 27.
Dícsérni kezd! 28. Tanuló veze-
tõ 29. Fazekas mûve: ... Matyi
32. Gyümölcs 37. Kellemesen
szép37.Agyagember58.Út jele
a fizikában 39. Nagy Gábor 40.
Internet Protocol 42. Keleti fér-
finév43.Baszkterrorszervezet
45. Átmérõ jele 46. Magyar fo-
rint nemzetk. röv. 49. Középen
megy! 50. 3,14 51. Német néve-

(JózsefAttila)

1. Az idézet
befejezõ sora, zárt betû: M

Vízszintes:

Augusztusi számunk rejtvé-
nyénekmegfejtése:

„...ésmindenárnyékmögéd
kerül.”

A Galga COOP utalványát

(Falujárók útja 5/10.), míg a
Fáma Könyvkereskedés utal-

Ivánné Majoros Hajnalka

ványát
(KossuthLajosút31.)nyerte.

Jamrik Dávidné

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

APRÓhirdetések

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

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
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LapzártaLapzárta

TiszteltKépviselõ-társaim!
KedvesSzülõk,

ÖnzetlenSegítõink!

Tisztelettel megköszönöm a
szeptember 11-12-én az általá-
nos iskola két tagintézményé-
ben végzett munkájukat. Kü-
lön köszönöm az anyagi segít-
séget nyújtóknak:

uraknak
ésPéterLajosnéMagdikának.

Külön köszönöm azon szü-
lõksegítségét, akikrésztvettek
a tagintézmények csinosításá-

Buzás

János, Major Zoltán, Kmety

László, Farkas Imre

ban.Nemutolsósorbanmegkö-
szönöm azon képviselõ-társa-
im önzetlen segítségét, akik
részt vettek a munkában
(

). Köszönöm a pedagó-
gusok közremûködését és ko-
ordináló tevékenységét, külön
kiemelve igazgató-
nak és

igazgatóhelyettesnek.

Az iskola és az óvoda vezeté-
se nevében tisztelettel megkö-

Asztalos Tamás, Sándor

János, Odler Zsolt, Huszár

László, Kolozsvári Péter, Dr.

Szigetvári József, Koncz

István

Boda János

Karácsondiné Nagy

Erzsébet

szönöm úrnak az
intézmények részére térítés-
mentesen elkészített szabad-
téribútorokatésvirágládákat.

Ezúton köszönöm a város
érdekében végzett munkáját

és csapatának, az
Aszód Városért Alapítvány-
nak,

, valamit az Aszódon
mûködõ nyugdíjas-egyesüle-
teknek.

polgármester

Dajka József

Szamosvölgyi Istvánnak,

Dajka Józsefnek, Molnár

Józsefnek

Buzás Jánosnak, Csabai

Tündének

SztánIstván

Tájékoztató
Tájékoztatom Aszód lakos-

ságát, hogy a „Virágos Aszód-
ért” pályázat felmérése meg-
kezdõdik; az eredményhirde-
tésre az október 23-i ünnep-
ségenkerülsor.

*
Tájékoztatom azon aszódi

polgárokat, akik az „Aszód
agglomerációban elkészülõ
csatorna” programban érin-
tettek, hogy a második fordu-
lóban beadott pályázat befo-
gadásamegtörtént.

polgármester
SztánIstván

Köszönet a segítségért


