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Fõként a magunk
Tartaléklistán
négy nyeretlen
tehetségére számíthatunk aaszódi
pályázat

Az ökumenikus istentisztelet és a kenyéráldás, az ünnepi
mûsor és a városi kitüntetések
átadása után Sztán István polgármester és Anton Ardelean
megerõsítette a romániai testvértelepülésen június végén
aláírt együttmûködési megállapodást.
– Meggyõzõdésem, hogy erre
a találkozásra, együttlétre alkalmasabb napot nem választhattunk volna, mint augusztus
20-át, amely népünk leggazdagabb ünnepnapja – hangsúlyozta beszédében Sztán
István. – Ezen a napon ünnepeljük Magyarország születésnapját, e napon emlékezünk államalapításunk kezdetére. Ez a
nap Szent Istvánnak, államalapító elsõ királyunknak állít

Augusztusi számunkban
hírt adtunk arról, hogy Aszód
Város Önkormányzata tizenegy benyújtott pályázata közül
hét kapott támogatást. Lapzártánk után érkezett a hír,
hogy a másik négy pályázatot
sem utasították el, hanem – miután tartalmilag mindegyik
megfelel az elõírásoknak – forráshiány miatt tartaléklistára
helyezték.
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács december 5-ig – pénzügyi forrásai
függvényében – dönt e pályázatok sorsáról. Így még mindig

A város idei kitüntetettjei az augusztus 20-i ünnepségen
A szerzõ felvétele
(folytatás a 3. oldalon)
örök emléket. Ezen a napon
szegjük meg az új kenyeret, s
mondunk köszönetet a gabonát – az életet – megtermelõ
földmûveseknek. És végül – de
nem utolsó sorban – ezen a
napon köszöntik a jóakaratú
emberek a harmadízben feltáSzeptemberben egy zenei és két angol tagozatos oszmadt Magyar Köztársaságot, tályban 77 elsõ osztályos gyürkõzött neki a betûvetés és a
és annak minden polgárát.
számolás tudományának a Csengey Gusztáv Általános
E nap jelentõsége – mutatott Iskolában, tudtuk meg Boda János igazgatótól. A tavalyi
rá –, hogy szerte az országban tanévkezdéshez képest tizenöt fõvel, 471-re nõtt a tanuSzent István örökségének lólétszám. A nyolc évfolyamon negyvenkét pedagógus
megvalósításáért dolgoznak az tanít huszonkét osztályban és tizenkét napközis csoemberek, és mert a többség érti portban.
és õrzi tanításainak lényegét. A
magyarság önállóságának,
Az augusztus 31-én tartott Pásztor Attila, a Panorama
fennmaradásának az õ állam- tanévnyitón és az elõzõ heti Plast Kft. ügyvezetõje 140 ezer
férfiúi zsenialitása volt a meg- testületi ülésen is elhangzott, Ft értékben nyílászárókat
teremtõje és védelmezõje. Utalt hogy a GAMESZ által elvégzett ajánlott fel, míg a Sándor WZ
szent királyunk idegenek iránt kisjavítási munkálatok mellett Kft-t képviselõ Frajna György
tanúsított befogadókészségére a Gaalf Bt. 4,5 millió Ft érték- egy budapesti cégtõl leselejte(folytatás a 4. oldalon) ben felújította a Rákóczi úti zett 2-3 éves bútorokat adomáépület vizesblokkját, emellett nyozott városunknak közel 10
Buzás János cégvezetõ felaján- millió Ft értékben, amibõl az
lásával a cég munkatársai to- óvodának, a Városi Nyugdíjasvábbi egymillió Ft értékû fes- klubnak és a GAMESZ-nak is
tési-javítási, valamint bútor- jutott.
szállítási munkát végeztek el.
(folytatás a 6. oldalon)

Hová kerüljön
a 48-as emlékmû?

Felajánlások több mint
tízmillió forint értékben
a Csengey Gusztáv Általános Iskolának

7. oldal

Idén több szempontból is
rendkívülinek mondható
városunk Szent István-napi ünnepsége. Augusztus
19-én városunkba érkezett
Tótmogyorós küldöttsége
Anton Ardelean polgármester vezetésével; a szinte teljes létszámban ideutazó ottani képviselõ-testület
volt az ünnepség és az
Aszód Fesztivál díszvendége. A Szent István-napi
megemlékezés helyszíne
ezúttal az Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti
termének udvara volt.

Önkormányzati hírek
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További pontosításra szorul az IVS anyaga
Augusztus 27.
Elfogadták a képviselõk a város elsõ félévi költségvetésének
teljesítésérõl szóló beszámolót.
A bevételi oldal 1milliárd 244
millió 322 ezer Ft, a kiadási
oldal 208,194 millió Ft. Az intézmények takarékos mûködésének és a pénzügyi szakemberek erõfeszítéseinek köszönhetõen az év eleji 150 milliós
hiány 52 millióra csökkent,
emellett 2,5 millió Ft – egyelõre
fedezet nélküli – plusz kötelezettséget vállalt a testület.
Indokoltnak mondta ki a testület a Podmaniczky u. alsó
szakasza és a Tavasz u. tervezését. Utóbbi szilárd burkolatának megvalósítását egyelõre
hátráltatja, hogy a megfelelõ
útszélesség kialakításához el
kellene venni az ott lévõ ingatlanokból. A megjelent lakók
szavaiból kiderült: ingatlanuk
várhatóan jelentõs értéknövekedése miatt többen önként
felajánlják a telkükbõl az útszélesítéshez szükséges területet, de van, aki kártalanítást

kér, amit állítólag egyes tulajdonosok még a tanácsrendszer
idején megkaptak. A képviselõk megbízták a polgármestert
a lakókkal történõ egyeztetéssel (erre lapzártánk után kerüt
sor); a Pénzügyi Bizottság ezután ad javaslatot a tervezés és
az esetleges kártalanítás elõirányzatára.
A szociális szolgáltatásszervezés kistérségi szintû javításával kapcsolatos pályázat második fordulójára a gödöllõi
Jusztin Terv Kft. nyerte el a
tervezés jogát 3,375 milliós
ajánlatával. Az óvodában és az
általános iskolában tervezett
bõvítési-átalakítási munkálatokkal kapcsolatban ütemterv
készítésérõl döntöttek a várhatóan piac- és forgalomképes
vagyontárgyakra vonatkozóan.
A Rákóczi úti tagiskolában tervezett tornaszoba, tálalókonyha és ebédlõ kialakítását elõkészítõ mûszaki felmérést tudomásul vették, a konkrét tervezésre a pénzügyi fedezet elõteremtése után írnak ki ajánlattételi felhívást. A Városfej-

Sztán István állami kitüntetése
Varga Zoltán önkormányzati miniszter A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát
adományozta Sztán István polgármesternek eredményes
szakmai tevékenysége elismeréséül, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából.
Olvasóink nevében is gratulálunk a rangos elismeréshez!

lesztési Bizottság a pályázatíróval javaslatot tesz hét városi
középület energiahatékonyságának javítására az azt támogató KEOP-pályázat kapcsán.
Összegzõ felmérés híján nem
tárgyalták a tagiskola tornapályája melletti védõkerítés felújításának ügyét.
Tudomásul vették az alapellátást biztosító orvosok adóvisszatérítési ügyérõl szóló tájékoztatót, majd – a Cívis Pályázat mintájára – az egészségügyi ellátás szinten tartását,
esetleges fejlesztését támogató
alap létrehozásáról döntöttek.
Megbízták a polgármestert,
hogy mérje fel a területi és az iskolai védõnõi feladatellátást
biztosító helyiséget, az ellátást
ellátó gyermekorvost pedig
felkérték a feladatellátás pénzügyi oldalát részletezõ kimutatás elkészítésére.
A szakbizottságok és a tervezõ javaslatára további módosító
tételek kidolgozását mondta ki
a grémium a Településszerkezeti, a Szabályozási Terv és a
Helyi Építési Szabályzatot
illetõen.
Az önkormányzat többszöri
módosítási kérelme után is hiányosságok és hibák találhatók
az Integrált Városfejlesztési
Stratégia címû dokumentumban, ezért ezek maradéktalan
teljesítéséig nem fizetik ki a
Bakilex Kft-nek a visszatartott
2,7 millió Ft-ot. Az önkormányzat jogi képviselõje megvizsgálja az eddig kifizetett 6,3 milliós
összeg hibás teljesítés miatti

visszaszerzésének lehetõségét.
A Gyárfás Zsuzsa vezetésével
létrehozott ad-hoc bizottság
adategyeztetõ és összegzõ
munkája mellett egy szakminisztériumi elõadót is felkérnek az IVS elemzésére. (A téma
a szeptember 7-i soron kívüli
ülésen is napirenden volt, ahol
a képviselõk megerõsítették az
elõzõ ülésen született határozatot.) A dokumentum elfogadása a szakvélemények és kiegészítések elkészülte után ismét napirendre kerül.
A nagyobb értékû helyiadótartozásokról szóló beszámoló
elfogadása után döntöttek arról, hogy ezentúl felszámolás
kezdeményezhetõ az adótartozást felhalmozó cég ellen, ha az
összeg végrehajtás útján nem
behajtható.
További összegzõ javaslat
összeállításával bízták meg a
szakbizottságokat a piac-vásárcsarnok megvalósíthatósági
koncepciójához. A tervezett létesítmény mûködtetésére egy
önkormányzati résztulajdonú
projektcég jöhet szóba; a jogi
képviselõt megbízták a mûködtetési konstrukcióra vonatkozó
szakvélemény elkészítésével.
A Koren közi támfalépítés
pótmunkáira több forrásból
bruttó 896 ezer Ft-ot biztosít az
önkormányzat.
Az iskola vezetõségének kérésére módosította korábbi határozatát a testület, így e tanévtõl az elsõsök helyett a második
osztályosok úszásoktatását
biztosítja.

Önkormányzati hírek

Tartaléklistán
a négy nyeretlen aszódi pályázat
(folytatás az 1. oldalról)

van rá esély, hogy a Szentkereszt út megépült szakaszára
és a Papföldi u. burkolaterõsítésére, a vasúton túli területek
csatornázására, a Dózsa
György u. 20. illetve a Koren
köz 2. alatti támfalra benyúj-

tott aszódi pályázat e támogatásból valósuljon meg.
Aszód pályázati sikeressége
eddig is egyedülállónak mondható a kisvárosok kategóriájában; az önkormányzat nagy várakozással tekint a decemberi
döntés elé.
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Új szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
A Zöld Híd Program keretében a meglévõ hat szelektív hulladékgyûjtõ sziget közül ötöt áthelyeznek,
míg a Falujárók úti lakótelep Kartal felõli végén, a
Régész utca evangélikus
templomon túli szakaszán
és a Szõlõ utca elején egyegy újat építenek. A kivitelezés lapzártánk elõtt
megkezdõdött, de az új szigetek elhelyezését máris
kifogásolták néhányan.
A munkásokat és a gyûjtõszigetek kivitelezésének költségét – közel 400 ezer Ft/darab
– a Zöld Híd Program biztosítja. A munkát kötött idõben,
szeptember elején kellett elvégezni, a helyszínek kiválasztása viszont nem most kezdõdött,
mondta Odler Zsolt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke. Sajnos a képviselõktõl többszöri kérésre
sem érkezett javaslat a helyszínekre, ezért a polgármesterrel
és a Mûszaki Iroda vezetõjével
feltérképezték a gyûjtõszigetek
lehetséges helyét.
Az építkezés megkezdésével
jöttek a panaszok, például az út
túloldaláról a Szivárvány Óvoda kerítése mellé kerülõ hulladékgyûjtõ sziget miatt: többen
a konténerekbe fészkelõ rovaroktól és a bedobott rothadó
anyagok miatt terjengõ bûztõl
féltik az udvaron játszó óvodá-

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája pályázatot ír ki

1 fõ adóügyi elõadói és 1 fõ pénzügyi elõadói munkakör betöltésére.
A munkaviszony idõtartama határozott idejû, 2009. november 1-tõl 2 évre, mindkét munkakörben dolgozó GYED, illetve GYES idejére szól.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, középfokú
képesítés, mérlegképes vagy számviteli végzettség, felhasználói szintû Office (irodai alkalmazások) ismeret.
A pályázat benyújtása postai úton történhet, önéletrajz, és végzettséget igazoló dokumentumok másolatának becsatolásával. Benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Tárnokiné Szilágyi Erzsébet nyújt, a
06-28/500-670-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 15.
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sokat. Odler Zsolt rámutatott:
a konténerek csupán néhány
méterrel kerülnek közelebb az
óvodához, így a hulladék gyakori elszállítása és az edények
szükség szerinti tisztítása esetén a gyûjtõsziget szinte észrevétlenül mûködhet, s egy „zöld
fallal” (azaz növényzettel)
megfelelõen el lehet különíteni
az intézménytõl.
Az áttelepítésre egyébként a
szabályozás szigorodása miatt
volt szükség, amit a lakótelepi
létesítmény esetében a vízelvezetõ árok közelsége indokolt.
Az elõírások ugyanakkor támogatják a forgalmas közintézményekhez (a környezettudatos nevelés elõsegítése érdekében oktatási intézményekhez) közeli gyûjtõszigetek kialakítását. Emiatt kerül a Hajnóczy utcából a Rákóczi úti iskola mellé a másik gyûjtõsziget, ami így alig néhány méterre van az Arany János utcai keresztezõdéstõl. A szakbizottság
elnöke szerint az iskola melletti
gyûjtõsziget alatt parkolóhelyet létesítenek, hogy a hulladékot szállító autósok ne az úton
álljanak meg jármûvükkel. Kifogás érte a lejtõs út mentén
magasra kiemelt szigetet is, de
ez nem okozhat gondot, mert a
régi gyûjtõedényeket fokozatosan újakra cserélik, s az új konténerek bedobónyílásai alacsonyabban vannak a mostaniaknál.
Nem kétséges, hogy az aszódi
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek elhelyezésénél sem lehetett
mindenki számára tökéletes
megoldást találni – legfeljebb a
város szélén, ahová a lakosok
többsége nem vinné ki az újrahsznosítható hulladékot. A
háztartásonkénti zsákos gyûjtésnek is vannak elõnyei és
hátrányai, csakúgy, mint a konténeresnek. Egy biztos: a Zöld
Híd Program sikere rajtunk is
múlik – ha pedig sikertelen
lesz, a várost és környékét gyorsan elönti a szemét...
H. Sz.
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Főként a magunk tehetségére számíthatunk
Mukk József operaénekes vehette át az Aszód Város Díszpolgára címet
(folytatás az 1. oldalról)

és megbecsülésére, hiszen a mi
vidékünkön is – a kezdetek kezdetétől – mindig különböző
nemzetiségek éltek és élnek
ma is együtt – magyarok, németek, szlovákok, cigányok –
jobbára békességben, egymás
iránti tiszteletben, egymás erényeiből okulva. Hisz benne,
hogy vidékünk ettől csak gazdagodott, erősebbé vált, s a jövőben még gazdagabb, még
erősebb lesz.
– Mi, Európa kis népei összefogásra ítéltettünk – hangsúlyozta városunk polgármestere. – Fölösleges tévhiteink egyike, hogy Európa vagy a világ
hálával tartozik nekünk, mert
önmagunk védelmében – a tatárjárástól 1956-on át a kommunista diktatúra lebontásáig
– nemcsak a magunk ügyét
mozdítottuk elő, hanem Európa egészének érdekét is. Tudomásul kell végre vennünk: biztosan csak a magunk tehetségére, a magunk leleményére,
munkájára és kitartására számíthatunk és építhetünk.
Szeretett városunk, Aszód
fejlődését is pusztán csak a magunk munkájára alapozhatjuk.
És ezt a munkát bizonyítanunk
kell magatartásunkkal, mások
meggyőzésével és saját meggyőződésünkkel, az itt élők
tiszteletével. Bízom benne, s
bízzanak benne Önök is, hogy a
közös érdek kényszere előbbutóbb megérteti az együttműködés hajlandóságát nagyobb
térségünk és a kishaza együttműködésére vonatkozóan éppen úgy, mint a kölcsönös megismerés vágyát, a kulturális
cserét, a rokoni-baráti kapcsolatok ápolását.

Hídi Szilveszter felvételei

Ezután a városi kitüntetések
átadása következett. 2009-ben
az Aszód Város Díszpolgára címet Mukk József operaénekesnek, az Aszód Városért Emlékérmet pedig Dr. Roncz Bélának,

az Evangélikus Egyház Petőfi
Gimnáziuma igazgatójának
ítélte oda a képviselő-testület.
Az Aszód Városi Sportdíjat Kis
Dávid kick-box versenyző, kétszeres világbajnok, számos
nemzetközi és hazai verseny
dobogós helyezettje érdemelte
ki. Az épített környezet példamutató kialakításáért járó
Tiszta, Szép Városért díjat
Zsigó Zoltán és Sós István vehette át.
*
Idén tizennyolcadik alkalommal rendezték meg az Aszód
Fesztivált, amelynek helyszíne
ezúttal a Szabadság tér, valamint a Széchenyi-kastély udvara volt. (Utóbbit a népes mutatványos-, árus- és körhintássereg számára jelölték ki, ám
egy részük kiszorult onnan.) A
szűkös költségvetés ellenére a
szervezők gazdag és sokszínű
programot állítottak össze,
amiből a helyi művészeti csoportok is kivették részüket.
A kétnapos rendezvény látogatottsága hullámzó volt – néhány együttes, pl. a magyar és
balkáni népzenét játszó CimBali Band, a minőségi jazzt
éneklő Magyar Hajnal, a Barokk Kamarazenekar vagy a
kiváló rockzenét játszó Avatar
együttes jóval nagyobb közönséget érdemelt volna. A fesztiválzáró „teltházas” élő koncertet a Roy és Ádám trió adta –
két részletben, mert a muzsikusok késve érkeztek, a tűzijátékot pedig a meghirdetett
időpontban elindították.
A megkérdezett látogatók és
a szervezők szerint az új helyszín jól vizsgázott, ám ezt a
véleményt a környéken lakók
nem mindegyike osztotta: a késő estébe nyúló hangos zene és
a tűzijáték döreje többek nyugalmát zavarta; volt, aki emiatt
panaszt tett a hatóságoknál.
(Felvételeink ízelítőt adnak
a kétnapos rendezvény
hangulatából.)
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ÕSZI AKCIÓKEZDÉS és NYEREMÉNYJÁTÉKOK!!!
A COOP üzletlánc és a Coca Cola közös nyereményjátékán szeptember 30-ig vehetnek
részt azok a vásárlók, akik akciós Coca Cola terméket vásárolnak és SMS-ben beküldik
(06-30-5555-540) a szükséges adatokat (cola szó*dátum*AP kód). A játék részletei a weboldalon olvashatók.
Nyeremények: 2 db 1.000.000,-Ft értékû bankkártya
50 db 10.000,-Ft
értékû COOP vásárlási utalvány
Szintén szeptember 30-ig tart az Unilever játéka, melynél 2db bármilyen Knorr termék
vásárlásakor a vonalkódokat kell beküldeni az 1507 Bp., Pf. 57. címre.
További információ a weboldalon ill. a 06-40-400-400 számon.
Nyeremények: 7 db 2 személyes éjszaka a „bergengócia” Hét Csillag Üdülõben
50 db 10.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány

AKCIÓ

szeptember 16-tól 28-ig

Sport XXL tejcsokoládé 55g
Univer mustár 70 g
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l
Tokaji Aszú 3 puttony. COOP 0,5 l
Egri Bikavér száraz vörös bor 0,75 l
Borsodi vil.sör f. 0,5 l

AKCIÓ

109,-Ft
99,-Ft
159,-Ft
999,-Ft
599,-Ft+ü.
155,-Ft+ü.

Piroska szörp meggy 0,7 l
Omnia kávé kávé vák. õrölt 500g
COOP tejföl 20% 375g
COOP trappista sajt
Medve sajt natúr 8 cikk. 140g
Medve sajt Toszkán 8 cikkelyes 140 g

szeptember 17-tõl 27-ig

Vénusz napraforgó étolaj 2 l
699,-Ft
Flóra margarin szögletes csészés 500g 379,-Ft
Knorr Rafinéria Milánói alap 61g
219,-Ft
Nimm2 gumicukor jogh. vitaminnal 100g 199,-Ft
AVE ásv.víz dús, v. mentes 1,5 l
79,-Ft
Bomba energiaital 250ml
179,-Ft
Borsodi vil. sör dobozos 0,5 l
165,-Ft
Gösser Naturzitrone dobozos 0,5l
199,-Ft
Ménesi sör dobozos 0,5 l
119,-Ft

AKCIÓ
449,-Ft
899,-Ft
169,-Ft
999,-Ft/kg
199,-Ft
199,-Ft

AKCIÓ

Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g 369,-Ft
Ariel mosópor color komp. 4 kg
2599,-Ft
Tomi Kristály mand.tej color gél 1,5 l 999,-Ft
Tomi Kristály mpor color kom. 2kg
999,-Ft
COOP félzsíros túró 250g
179,-Ft
Délhús Pizza sonkás szelet
1099,-Ft/kg
Pick Zala felvágott
1099,-Ft/kg
Zott szívecske joghurt több ízben 125g 39,-Ft
Pick sülthagymás májpástétom vg.tg.150g 259,-Ft

SZUPER HÉTVÉGE szeptember 18-tól 20-ig
Szatmári finomliszt BL-55 1 kg
Pepsi Cola széns.üdítõ 1,5l PET
Omnia kávé 2x250g + koktélpohár

79,-Ft
199,-Ft
1299,-Ft

Alföldi vödrös tejföl 20% 900g
Trappista sajt Mlekpol
Madeta UHT tej 1,5% 1 l

399,-Ft
749,-Ft/kg
109,-Ft

SZUPER HÉTVÉGE szeptember 25-tõl 27-ig
Koronás kristálycukor 1 kg
199,-Ft
Margitszigeti kristályvíz dús, mentes 1,5 l 99,-Ft
A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l
159,-Ft
Rauch Bravo narancs 12% gyümölcsital 1,5 l 199,-Ft
Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Felajánlások több mint Köszönetnyilvánítás
az István, a király-ért
tízmillió forint értékben
a Csengey Gusztáv Általános Iskolának
(folytatás az 1. oldalról)

A bútorok szállításában és
összeszerelésében a Gaalf Bt.
dolgozói mellett Szincsák
István és Baczó Zsolt szülõk,
Baloghné Tamás Ildikó igazgatóhelyettes és Molnár László
tanár, Balogh Miklós, valamint
a GAMESZ munkatársai segédkeztek. A képviselõ-testület

és az iskola nevében Sztán
István polgármester és Boda
János igazgató is kifejezte köszönetét. Az iskola saját költségvetésébõl egymillió Ft értékben a Rákóczi úti épületben
elkészült négy tanterem és az
emeleti aula és lépcsõfeljáró
lambériázása, emellett függönyöket is vásároltak.

Az augusztus 20-i városi
ünnepségen a római katolikus
hittanosok és énekkarosok álHagyományteremtõ társadalmi
tal elõadott István, a király címunka mindkét tagiskolában
mû produkció nem jöhetett volA Narancs Frakció hagyo- vari betonfalának tisztításához na létre, ha
mányteremtõ kezdeményezé- és újrafestéséhez Péter Lajosné
sére lapzártánk után, szeptem- Lakótelepi Festék- és Tapéta- + a szerzõi jogdíjat nem vállalja
ber 11-én és 12-én az iskola pe- boltja, Kmetty László és Major magára Dr. Gyurkovics István
dagógusai, szülõk és önkor- Zoltán biztosított anyagokat és plébános atya és a Közmûvelõmányzati képviselõk részvéte- segítséget. Szombaton a közre- dés Otthona nevében Gyõrfi
lével társadalmi munka kereté- mûködõk kapálással, gereblyé- János;
ben szépült meg a két iskola- zéssel, az udvari fák és cserjék + ha az anyagköltséghez nem
épület környezete.
metszésével tették otthonosab- járul hozzá Buzgán József volt
A kerítések és a fõépület ud- bá az iskolát.
aszódi plébános atya;

+ 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, és hisznek bennük.
Köszönet érte mindannyiuknak!

Lorencz Klára
*
A szerk. megjegyzése: mi pedig köszönjük a produkciót valamennyi közremûködõnek!

Beszámoló a Városi Nyugdíjas Klub
elmúlt nyári programjairól
Beköszöntött a csillagászati õsz, tehát lezárhatjuk
a nyarat, mely nagyon mozgalmas, tartalmas és változatos volt nyugdíjasklubunk életében.
Mint minden évben, az idén
is voltunk strandolni az unokáinkkal Nagykátán, busszal 53
fõ, ebbõl 25 gyermek. Egy nagyon jól sikerült kirándulást
tettünk a hajdúböszörményi
klub meghívására Debrecenben és Hajdúböszörményben.
(Tavaly õk jártak nálunk.) Városnézés volt mindkét helyen
idegenvezetõvel és a Déri Múzeum megtekintése, ahol láthattunk három eredeti Munkácsy-festményt is. Délután az
ottani klubtagok szeretetét élveztük: megvendégeltek bennünket, nagyon jó hangulat
alakult ki.
Negyvennyolc klubtag nya-

ralt egy hétig Berekfürdõn. Ez
önköltséges volt. Már tíz éve járunk együtt nyaralni; bõvebben Budai Józsefné ír errõl.
De nem csak szórakozunk:
két alkalommal ültettünk virágot a Szabadság téren és a körforgalomban, no meg a klubhelyiségünk körül, amit folyamatosan gondozunk. Ezt a nyaralás alatt Budai Imréné tette. Itt
köszönöm meg minden „dolgozónak” a munkáját.
Öt héten keresztül adtunk
helyet a klubban turkálónak.
Folyamatosan köszöntjük a
névnaposokat. Minden hétfõn
próbál a Hagyományõrzõ csoport, amely 2009-ben is sokfelé
szerepelt.
Részt vettünk Tápiószecsõn
a „Pünkösdi Sokadalom” címû
rendezvényen. A Kisnémedi
Baráti Kör ismét meghívott
bennünket a nyugdíjasok találkozójára. Edelmann György

polgármester úr meghívta az
aszódiakat az új Polgármesteri
Hivatal bemutatására, ahol
megvendégelte a csoportot.
Pest megyei rendezvényen szerepeltünk az Arany Alkony
Paskál Otthonban délelõtt is és
délután is. Júliusban Palotási
Falunapon énekeltünk nagy sikerrel. (Hirtelen akkora vihar
kerekedett, hogy mindent vitt,
sodort. Ilyenben még nem volt
részünk, félelmetes volt. Károk
is érték az autósainkat.)
Városunkban is rendszeresen szerepeltünk: május elsején, a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete megalakulásának
15. évfordulóján, augusztus 20án. Itt már délelõtt, a városi
ünnepségen is népviseletben
vettünk részt, ahol Budai
Józsefné zászlóanya István királyról mondott verset. Ezután
átvonultunk a Római Katolikus Hitéleti Központba Fedi-
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necz Atanáz kiállításának megnyitójára.
Megköszönjük a csoport kitartását, kívánunk nekik továbbra is erõt, egészséget, hogy
felkészülhessünk a következõ
megmérettetésre, a Vass Lajos
népdaléneklési versenyre.
Takács Lajosné Tóth Gézáné
klubvezetõ

a Hagyományõrzõk
vezetõje

*
Július 28-tól augusztus 4-ig
Berekfürdõn üdültünk, a Viktória Üdülõben már negyedszer. Hat alkalommal Cserkeszõlõn voltunk. Kellemes helyen, jó idõben, a fürdõhöz közel, ahol jó kezeléseket is kaptunk. Ehhez Aszódról vittünk
beutalót. Összességében elmondhatjuk, hogy jó hangulatban ünnepeltük meg a tizedik
évfordulót.
Budai Józsefné
elnökhelyettes
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Az új csomópont útjában áll a 48-as emlékmû
Maradjon a téren vagy másutt állítsák fel? – Várják a javaslatokat
Az épülõ Penny Market megközelítése miatt le kell
bontani városunk 48-as emlékmûvét. A bevásárlóközpontot építõ cég által megbízott közlekedési szakemberek az aszódi képviselõ-testület hivatalba lépésével párhuzamosan, több mint két és fél éve küzdenek a közlekedési helyzet megoldásával – emiatt legalább néhány
méterrel, de valószínûbb, hogy több mint egy kilométerrel távolabb állítják újra az emlékmûvet.
Mint az a tervezett csomópont vázlatán is látszik, a Kossuth Lajos úton Hatvan felõl
érkezõ jármûvek (közlekedésbiztonsági okokból) közvetlenül nem kanyarodhatnak balra a Penny parkolójába. E célból egy, az emlékmûvet megkerülõ sávot terveztek, amelynek
forgalmát – a csomópont többi
útsávjával és gyalogátkelõhelyeivel együtt – közlekedési
lámpa biztosítja majd. A forgalmas fõutat keresztezõ zebrára
régóta vártak az aszódiak,
azonban sokan tartanak attól,
hogy a lámpás keresztezõdés
miatt csúcsforgalom idején bedugul Aszód fõutcája. A szakemberek ígérete szerint a lámpák vezérlésének megfelelõ beállításával mindez elkerülhetõ.
A csomópont kialakítása mi-

att 5,4 m-rel kelet felé kell tolni
az emlékmûvet, de ez a szakemberek szerint is balesetveszélyes helyzetet teremt (az áthelyezés után kevés tér maradna elõtte, a beforduló jármûvek is szûkösen férnének el,
ami különösen csúszós idõben
veszélyes). Emiatt Sztán István
polgármester azt javasolta,
hogy a Szentháromság római
katolikus templom melletti,
egykori Tabán térre tegyék át
az emlékmûvet, egyúttal új,
ünnepléshez méltó környezetet alakíthatnak ki Aszód ezen
városrészében. Több alternatíva mellett felmerült még a
Fesztivál tér-PodmaniczkyPapföldi u. találkozásánál lévõ
üres telek (ellene szól, hogy távol van a március 15-i ünnepség fõ helyszínének számító

Petõfi Múzeumtól, másrészt a
terület alkalmas egy késõbbi
sorházas beépítésre).
Az augusztus 27-i testületi
ülésen néhány képviselõ ellenezte a javaslatot, utalva arra: az
aszódiak életéhez 1948 óta hozzátartozik a Petõfi utca elején
álló emlékmû. Ugyanakkor elhangzott: az emlékmû csupán
eszmei értéket képvisel, az áthelyezésével együtt a felújítását is el lehetne végeztetni. (Azóta a templom melletti helyszínt több egyházközségi tag ellenezte a közterületi parkolóhelyek elvesztése miatt, ugyanakkor a tér rendezésével hét
szabványos parkolóhely is kialakítható.)
Hayde Tibor fõépítész elkészítette a három lehetséges változat látképét és helyszínrajzát
(utóbbiakat a www.aszod.hu
honlapon tekinthetik meg). A
Polgármesteri Hivatal titkárságára (Aszód, Szabadság tér
9.) október 15-ig várják a véleményeket és a további javaslatokat. Az emlékmûvet ezek figyelembevételével 2010. március 15-én szentelik fel új helyén.
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Aszód legújabb Díszpolgára Japánba tart
Mukk József a Magyar Állami Operaház hét elõadásában szerepel
A hazai és nemzetközi komolyzenei életben betöltött
szerepéért, valamint aszódi gyökereinek kulturális és
társadalmi szintû ápolásáért augusztus 20-án Aszód Város Díszpolgára címet vehetett át Mukk József magánénekes, a Magyar Állami Operaház tenorja.
Mukk József 1962. február
23-án született Gödöllõn; családjával Aszódon élt, s az általános iskolát is itt végezte. 1991ben diplomázott a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskolán
Sólyom Nagy Sándor osztályában, majd a bécsi Zeneakadémián tanult tovább Walter C.
Moore irányításával. 1991 óta a
Magyar Állami Operaház magánénekese. 1992-ben BartókPásztory-díjat kapott. Fõbb
szerepeiben elsõsorban Mozart
hõseit kelti életre (Tamino,
Don Ottavio, Titus, Belmonte),
de az olasz lírai szerepkörben is
otthonosan mozog (Verdi,
Donizetti). Európa-szerte
rendszeresen koncertezik, és
számos lemezfelvétele jelent
meg magyar, német és olasz kiadóknál. Eddigi pályája során
olyan karmesterekkel dolgozott, mint Yehudi Menuhin,
Helmuth Rilling, Peskó Zoltán,
Rico Saccani, Kocsis Zoltán,
Kobayashi Ken-Ichiro, Jurij
Szimonov vagy Vásáry Tamás.
*
Mukk József a díjátadást követõen az Aszód Fesztiválon
fellépett a Barokk Kastélyzenekarral. Az eseménynek szomorú aktualitást adott Király
Gyöngyi zenekarvezetõ néhány nappal korábban bekövetkezett halála.
– Osztálytársam és nagyon jó
barátom volt Gyöngyi – emlékezett zenésztársára. – Együtt
tanultunk zenélni: õ hegedûn,
én elõször csellón kezdtem játszani. Késõbb sokszor koncerteztünk együtt Aszódon és másutt is. Óriási élmény volt számomra, amikor a Debreceni
Szimfonikusok kíséretében a
Nelson-misét énekeltem; akkoriban Gyöngyi is ott muzsikált.

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

Mukk József a díszpolgári cím átvételénél
és a Barokk Kastélyzenekar koncertjén
Aszód legújabb díszpolgárát Aszódra: szervezett itt zenemeglepte a rangos elismerés. kart, társaival sokszor adott
Szerényen megjegyezte: kissé koncertet – hol a kastély díszfiatalnak érzi magát a kitünte- termének avatása, hol a zenei
tésre, ráadásul sohasem sza- tagozat jubileuma kapcsán.
kadt el teljesen korábbi ottho- Édesanyja is itt él, barátaival is

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki részvétnyilvánítással, vigasztaló szóval, emberi
segítséggel mellettünk volt
Gyöngyikénk elvesztésének
fájdalmában, aki búcsúztatásán együtt érzett velünk.
„Érezni ismerõseink szeretetét... életünket éltetõ tûz”.
Hisszük, hogy Õ is érzi ezt!
a Király család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk,

Horváth József
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

rendszeresen tartja a kapcsolatot.
– Az évadot Puccini Manon
Lescaut címû operájának
Edmondjaként kezdem az
Operaházban – felelte a további
terveire vonatkozó kérdésemre. – Izgalmas és nehéz feladatot jelent Benjamin Britten
A kis kéményseprõ címû gyermekoperája is, amelynek próbái most folynak, természetesen sok gyermekszereplõvel.
És hál´ Istennek ismét megyek
Japánba: egy ottani karmester
meghívására utazom, s Mozart
Requiemjét éneklem majd.
Tegyük hozzá, hogy az itthoni feladatok is nagy kihívást
jelentenek, hiszen az Operaház
honlapjának tanúsága szerint
Mukk József a 2009/2010-es
évadban hét zenés elõadásban
lép színpadra. Mindehhez erõt,
további sikereket kívánunk!
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei

Király Izabella: Húgomért
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.
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 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 5.900,- Ft-tól
11.000,- Ft-tól
1 pár bifokális lencse
1 pár multifokális lencse
26.000,- Ft-tól

Meghosszabbítottuk
gyermek-szemüvegkeret
akciónkat!

Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés:
28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30
Pénteken: 15.00-19.30

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

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 16!)
A Tél-Szentkereszt- Városréti út által
határolt területen,
753-tól 1236 m2-ig választható méretig,
összközmûves építési telkek vásárolhatóak!
A szeptember 30-ig megvásárolt
ingatlanokra
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS!!!
Információ-tájékoztatás:
Origó Ingatlaniroda
Aszód, Kossuth L. út 19.
Tel.:
30/857-4513 vagy 30/949-6925
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Legfõbb parancs: a szeretet – vallja a két
Augusztus 20-án Aszód Városért díszoklevelet vehetett át Dr. Roncz Béla,

is, hogy milyen legyen az új
gimnázium, mennyi osztályterem, egyéb kisterem, elõadó és
más kiszolgálóhelyiségek legyenek benne. Utánanéztem
az akkori építési szabályoknak,
az elvárásoknak, a közoktatási
törvénynek. A elképzelésemet
Nagy Tamás Ybl-díjas tervezõ

kellett átvennünk: hat, illetve
négy évfolyamos formában. Az
59 tanulót két tanár kezdte
tanítani: Koncz István és Detre
Zoltán. Én akkor még mellékállásban voltam igazgató. Egerbõl két kiváló fõiskolai tanárt is
sike-rült óraadóként beszervezni: Vajon Imre az állattani
tanszéket, Patkó György a fizika tanszéket vezette; Karászi
István tanár úr a földrajzot és a
csillagászatot tanította. De
helyben is találtunk érdemes
kollégákat Penák Dóra, Soós
Éva, Kovácsné Danis Éva,
Kalina Éva és Gál Tibor sze-

öntötte formába. A kezdeti terveknek megfelelõen 24 tanterem és még néhány szaktanterem (nyelvi, számítástechnikai, biológia-kémia, rajz stb.) és
a tornacsarnok került a tervezõasztalra. Mire visszajöttem
Kínából, júliusban meg is történt a bírósági bejegyzés is:
Evangélikus Egyház Aszódi
Petõfi Gimnáziuma néven,
1994. július 3-i dátummal. Augusztus 26-án megvolt a jelképes alapkõletétel is, az evangélikus templomban pedig az elsõ
tanévnyitó ünnepély.
A tanévet albérletben kezdtük, a Csengey Gusztáv Általános Iskola alagsorában, két
tanteremben. 1948 szellemi
örökségét folytattuk, de a meglévõ gimnázium szerkezetét

mélyében, akik a kezdetektõl
tagjai a tantestületnek.
Elévülhetetlen érdemeket
szerzett Harmati Béla püspök
úr, valamint Frenkl Róbert országos felügyelõ úr is, akik
minden felmerülõ problémában segítségemre siettek. Közben a tanulói létszámunk örvendetesen gyarapodott.
Idõközben felépült az új gimnázium épülete. Átjövetelünkkor már három évfolyamban
204 tanuló volt, 16 fõállású tanár tanította õket.
1994-ben bruttó 570 millió forint értékû kárpótlást kaptunk. Sajnos abban az évben 25
százalék volt az infláció, emiatt
2006-ban csak a felét érte az
eredeti összeg, s így a tornacsarnok építése elmaradt. A

A Szent István napi ünnepségen – városunk polgárainak ajánlása és a képviselõ-testület támogató döntése
alapján – Dr. Roncz Béla, az Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumának igazgatója átvehette az „Aszód Városért” díszoklevelet. A kitüntetés a középiskola elmúlt 15
évében folytatott küzdelmeit és az elért eredményeket
summázta.
– Nem kitüntetésért vagy dicséretért tettem a dolgomat! –
hárította el gratuláló szavaimat, amikor felkerestem munkahelyén, hogy a másfél évtized
történéseirõl egy kicsit bõvebben beszélgessünk.
– 1991-ben, amikor szóba
került, hogy újra induljon az
evangélikus gimnázium, Baranyi Tamás domonyi evangélikus lelkész és Dudás János
vácegresi polgármester felkerestek azzal a kéréssel, hogy
vállaljam el az igazgatóságot.
Akkoriban az egri tanárképzõ
fõiskola személyzeti vezetõje
voltam, így nem éreztem késztetést e feladatra. Szüleim mélyen vallásos emberek lévén
nagyon kértek, hogy ne mondjak ellent a kérésnek. Aztán jó
idõre leállt a visszaigénylés folyamata, mígnem 1994-ben
Detre János evangélikus esperes úr és Baranyi Tamás lelkész úr ismét megkerestek kérésükkel. Akkor arról volt szó,
hogy a régi (ma az állami
gimnázium – a szerk.) épületet
kapjuk vissza. Arra gondoltam,
hogy fõiskolai docensként talán
némi tekintélyem lenne a régi
tanárok között. Ennek ellenére
egy hónapi gondolkodási idõt
kértem a végleges válaszadásra, mert hátha mást is találnak
majd helyettem.
Abban a hónapban Kínába
készültem egy expedícióval.
Néhány nappal késõbb újra felhívott az esperes úr, hogy megváltozott a helyzet: nem a régi
épületet kérjük vissza, újat építünk. Erre a kijelentésre már
határozott választ adtam: elvállalom az igazgatóságot. S
amikor április 22-én elindultam Kínába, már megvolt a kijelölt terület a Papi földeken.
Azonban kellett egy koncepció
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gyerekek minden évszakban az
udvaron tornáztak. Tarthatatlan volt ez az állapot. Magam
egy nemzetközi szabványnak
megfelelõ épületben gondolkodtam, de anyagi okok miatt
csak egy 40 x 18 méter méretû,
lengõ parkettájú, kézilabda tornacsarnok épült meg, az országos evangélikus egyház segítségével. Ezt 2002. májusában
Szebik Imre püspök úr szentelte fel. A következõ évben a kollégiumot is felépítettük. Az
építkezések sorát egy 25 méteres versenyuszoda megvalósításával kívánjuk lezárni.
A felsorolt építmények adják
az optimális keretet az oktatáshoz. De joggal gondolom: nem
minden a létesítmény, az a fontos, ami benne van. Ma már 54
fõállású pedagógusunk 720
gyermeket tanít. A tantestületünkben dolgozik néhány
nyugdíjas, de jobbára saját nevelésû fiatal pedagógusaink
vannak. Utóbbiak az egyházi
iskolában is megállják a helyüket, de egyben egyházunkhoz
is kötõdnek. Jelenleg a tantestületben én vagyok a legidõsebb. Kezdetben 29 év volt az
átlagos életkor, most 40, tehát
korosodunk. Igen nagy a követelmény nálunk, hiszen kettõs
mércének kell megfelelniük:
egyrészt a hatályban lévõ közoktatási törvénynek, másrészt
az evangélikus egyház törvényeinek. A mi pedagógusaink
nagy munkabírásúak, családi
életükben stabilak, így szinte
nem is beszélhetünk fluktuációról.
A pedagógiai koncepcióm
mindig is az volt, hogy ne elitképzés legyen a gimnáziumban, hanem a történelmi egyházakhoz hû, kimûvelt fõket
kell tanítani, nevelni, hogy késõbb szorosan kapcsolódjanak
majd az egyházaikhoz. Nálam
az oktatásnak és a nevelésnek
azonos szinten kell lennie. Ha
nevelés alacsony, okos gyermekek lesznek, de neveltségi
szintjük alacsony marad. A nevelés általános etikai normája
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egyházi középiskolát irányító pedagógus
az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának igazgatója
a keresztyén értékrend. Tulajdonképpen ez az alapja a Tízparancsolatnak, és ezekbõl is
elsõ helyen áll a szeretet. Mert
akiben nincs szeretet, annak az
összes többi parancs is csak
máz.
Magam mindig csak ebben
gondolkodtam, és a kollégáimat is ebbe az irányba próbálom irányítani, egyengetni hivatásuk gyakorlásában. A fiatal tantestületnek az az elõnye,
hogy még könnyen hajlítható.
Ha hivatásuk kezdetén úgy indítanánk el a fiatal pedagógusokat, hogy nem kapnának
megfelelõ feladatokat, segítséget, szeretetet, akkor igen
könnyen félresiklanának munkájukban, de az életükben is
egyaránt.
Visszatekintve az elmúlt
másfél évtizedre úgy gondolom, hogy életem egyik legszebb, szakmailag legértékesebb idõszaka volt. Gondolom,
nagyon keveseknek adatik
meg, hogy egyszerre tanítsanak általános iskolában, gimnáziumban és fõiskolán. 2002ig 8 éven keresztül fõiskolai
docensként fõállásban tanítottam, másodállásban igazgattam a gimnáziumot. Aztán
éppen fordítva történtek a
dolgok: fõállású igazgató
lettem, s csak mellékállásban
tanítottam a fõiskolán.

2002-ben nagy döntést kellett hoznom, amit utólag sem
bántam meg. A gimnázium
ugyanis teljesen más, mint a
fõiskola. Az elõbbiben a gyermekek közelebb vannak hozzánk, így faraghatóak, csiszolhatóak. Itt igazán élõ közösség
van, melynek tevékeny alakítója és még részese is vagyok.
A napi elfoglaltság, az utazások – kezdetben – szinte az
egész napomat kitöltötték, de
kitöltik a mai napig is. Számomra és a családom számára
is nehéz idõszak volt, de támogattak nehéz döntésemben.
Igen kevés idõt tölthettem velük, mert eleinte naponta odavissza 200 kilométert autóztam Egertõl Aszódig, majd
vissza. Késõbb hetente két éjszakát aludtam itt; évente
könnyen összejött 30 ezer kilométer is.
Egyházi és önkormányzati
szinten sok kapcsolatot létesítettem, melyeket az iskolánk
fejlesztésében tudtam kamatoztatni.
2004-tõl kompetencia mérés
történik a 6-8-10. osztályokban;

három éve egyes mûveltségi területeken kompetencia alapú
oktatást folytatunk. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek aktívan
vesznek részt a tanulás és a tanítás folyamatában. Leginkább
a csoportmunkához tudom hasonlítani mint módszert, amiben felhasználjuk az internet
adta szakirodalmat és az interaktív tábla sajátosságait. A
gyermek saját maga tapasztalja meg az elmélet gyakorlati
tudnivalóit, tehát az ismereteit
nem egy száraz órán sajátítja
el. Bár nyugatról érkezett hozzánk ez a módszer, de ezt már a
régi magyar pedagógia is használta, csak mára az eszközök
korszerûbbek lettek. Természetesen kellenek a hagyományos felépítésû órák is, de a kettõt kellõképpen kell ötvözni.
Büszkén jelenthetem ki,
hogy a kompetencia mérésben
az elõkelõ 3. helyen állunk,
megelõzve a híres budapesti
Fasori Gimnáziumot is. Egyébként az evangélikus egyház tizenkét gimnáziumot tart fenn,
így elmondhatjuk: stabil helyet
foglalunk el az iskolák sorában.

Az elmúlt rendszer megpróbálta anyagilag és ideológiailag
is maga mellé állítani a pedagógusokat mindenütt, de legfõképp a felsõoktatásban. Magam a legelsõ alkalommal váltottam, hogy ne kényszerbõl
csináljam azt, amit elvártak
tõlem, hanem, hogy visszaléphessek a gyökereimhez. Ezért
hajlandó vagyok sokat dolgozni
érte. Jelenleg zsinati tag vagyok, másodfelügyelõ, gyülekezeti presbiter. Amikor hívtak,
segítettem, mert úgy éreztem:
nem elég, ha gyökereim vannak, a fát is táplálni kell!
Szeptembertõl újabb, egy
évre szóló megbízatásom van,
a budapesti Fasori Gimnázium
megbízott igazgatója is lettem.
Sajátos a feladat: rendbe kell
hoznom az ottani dolgokat.
Egyházunk eddigi munkásságom elismeréseként bízta rám
e megtisztelõ munkát. Egy évvel a hatodik X elõtt még jól
bírom erõvel végezni dolgaimat. Mert az Isten mindenhez
erõt, egészséget és segítséget
adott.
Lejegyezte: - AKI -

Tavaszra ígéri az új uszodaöltözõt
a megyei önkormányzat
Augusztus végén jóváhagyták a szükséges forrást
A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium ezúttal is új uszodaöltözõ nélkül vágott az új tanévnek. Az intézményfenntartó
Pest Megye Önkormányzata
korábban lépéseket tett a külsõs vendégek fogadására is alkalmas öltözõ megvalósítására, de erõfeszítéseik eddig nem
jártak sikerrel. A legfrissebb információk szerint erre legkorábban fél év múlva kerülhet
sor.
„Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése 2007. október 26-i, majd az ezt módosító,

2008. június 27.-i határozatával
jóváhagyta a tanuszoda öltözõjének bontási és építési munkálatait, melynek keretében megterveztette az öltözõt, illetve elkészíttette a kiviteli terveket” –
olvasható a megyei önkormányzat sajtóirodájától kapott
közleményben. – „Mindezen
elõkészületek után nyílt törvényes lehetõség arra, hogy az
Önkormányzat Hivatala a
szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa.
A lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredménytelenül
zárult, mert az Önkormányzat
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mint ajánlatkérõ nem rendelkezett kellõ fedezettel a beruházás megvalósításához. Pest
Megye Önkormányzata 2009.
június 8-án – közbeszerzési eljárás eredményeként – az önkormányzat építési beruházásainak megvalósítására szerzõdést kötött, mely szerzõdés terhére kívánja az Önkormányzat
a nevezett beruházást elvégezni. Pest Megye Közgyûlése a beruházáshoz szükséges forrást
363/2009. (08. 28.) sz. KGYH
határozatával jóváhagyta. A
beruházás megkezdésének tervezett idõpontja 2010. tavasz.”
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A táj és az alkotó ember szeretete
Fedinecz Atanáz tárlata a Római Katolikus Hitéleti Központban
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 képekbõl: az ecsetvonásokból a
láttatás tárgyilagossága sugárzik. Olyannak mutatja az eltûnõ világot, amilyen az volt: komoly, gondterhes és estenként
lírai.

Hit, remény, szeretet címmel augusztus 20-án nyílt
meg Fedinecz Atanáz aszódi ruszin festõmûvész kiállítása a Római katolikus
Hitéleti Központban.
A vendégeket Giricz Vera, az
Országos Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, a mûvész felesége köszöntötte, majd
szóét a kiállítás kárpátaljai és
aszódi hátterérõl, vonatkozásairól, a ruszinok történelmének elmúlt évtizedeirõl.
– Slava Isusa Hrista! Dicsértessék a Jézus Krisztus! – üdvözölte a vendégeket Dr. Klamár
Zoltán muzeológus-etnográfus,
aki megnyitó beszédében kiemelte: a mûvészvilágban
Fruciként ismert Fedinecz
Atanáz õszinte és lírikus alkotó, képeibõl nemcsak a táj szeretete árad, hanem a tájban élõ
emberé is. Azé az emberé, aki

átformálja a tájat, alkot: templomot és lakóházat. Apró falvak
balladákból, népdalokból ismert világát tárja elénk szelíd
derûvel és aggodalommal, de a
szemtanú hitelességével.
„Az alkotásnak olyannak
kell lennie, hogy az elsõdleges

érzelmi hatás után ne kerülje el
a tudatot, teremtsen egységet a
múlt és a jelen, az ember és a
természet között, vagyis szolgálja a harmóniát.” – fogalmazza meg ars poeticaként
Fedinecz Atanáz. Képeit nézve
a csendes szemlélõdõben létre-

A megnyitón Ljahovics
Anna magánénekes ruszin dalokat adott elõ. A szeptember
13-án zárult kiállítást élénk érdeklõdés kísérte, a felnõtt látogatók mellett számos középiskolai osztály is megtekintette.
A látott festmények megvásárolhatók, néhány már el is kelt;
a mûvész a befolyt összegbõl a
gödöllõi görög katolikus templom építését segíti.
H. Sz.
A szerzõ felvétele

Szent Korona, nemzetiszín szalag, büszkeség
A Nyitott Kapu kiállítása a szlovákiai Tardoskedden
A Szabadbattyánban augusztus 15-én nyílt tárlatunkról hazaérve máris
nekiláttunk a következõ
anyag összeállításának,
mert augusztus 20-án a
szlovákiai Tardoskeddre
mentünk az ottani polgármester meghívására. A helyi Szabadidõközpontban
másnap nyílt meg a Nyitott
Kapu Alapítvány 94. kiállítása.
Tardoskedd nagyjából Aszód
nagyságú település, amely Érsekújvártól kb. 20 km-re északra van. A lakosság túlnyomó
többsége magyar anyanyelvû.
A tárlatra a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Magyar Kultúra Lovagrendje és a Nyitott
Kapu Alapítvány között létrejött együttmûködési szerzõdés
alapján, „A kultúra a béke követe, kulturális párbeszéd”
program keretében került sor.

Azok a civil szervezetek,
amelyek egyáltalán még fenn
kívánnak maradni, kénytelenek partnerek után nézni, és
szoros együttmûködést kialakítani más kulturális civil szervezetekkel, hogy a mostani nehéz helyzetet túléljék.
Tardoskedden minden esztendõben augusztus 21-én ünneplik Szent István napját. Ekkor tartják a búcsút és a település napját. Az idén az ünnepségsorozat négy naposra sikeredett. A mi kiállításunk is ezt
a rendezvénysorozatot színesítette. PaedDr. Juhász György
PhD., Tardoskedd polgármestere, parlamenti képviselõ úr a
Fõ téren várt bennünket, s
közölte, hogy négy napig a település vendégei vagyunk.
Augusztus 21-én a teljes létszámú képviselõ-testület és
nagyszámú közönség jelenlétében nyitották meg a kiállítást.
A polgármester úr magyarul és

szlovákul köszöntötte az egybegyûlteket. Méltatta Alapítványunk tevékenységét és a kiállított képzõmûvészeti alkotásokat. Az ottaniak körében a
legnagyobb sikert a magyar korona és a köréje szervezett, „a
magyar nép zivataros századait” bemutató képzõmûvészeti alkotások aratták.
A kiállítást követõen fogadást adtak a tiszteletünkre,
amelyen mindenki részt vett,
aki csak számított ezen a településen! Nagyot dobbant a szívünk, amikor megláttuk, hogy
a hosszú – válogatott finomságokkal megrakott – asztalok
piros-fehér-zölddel vannak terítve. Még a szalvéták is pirosfehér-zöldek voltak! A polgármester úr az én aggályos kérdésemre csak annyit válaszolt:
”Ne féljen, Zoltán! Mi a hosszú
évek alatt már megtanultuk,
hogyan kell megvédeni magunkat!”
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Esténként élõkoncertekre
került sor, amelyeken zömmel
magyarországi együttesek léptek fel, pl. a Neoton Família, de
volt erdélyi táncház is.
A helyiek kérésére a kiállítási anyagunk szeptember közepéig marad ott, hogy az iskolakezdés után a tanulóknak is
megmutathassák a magyar koronát. Önök idehaza el sem
tudják képzelni, mennyit jelent
az ott élõ magyaroknak a magyar korona!
A hazafelé úton a rádióból értesültünk arról, hogy a köztársasági elnökünket nem engedték be Szlovákiába. Azonnal
Vass Albert sorai jutottak
eszembe: „A víz szalad, a kõ
marad!”
Hogy Illyés Gyulát is idézzem: „Csak annak, aki érti,
mondom.”
Dr. Rácz J. Zoltán
Az Alapítvány elnöke
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„Mindent, amit kaptunk, most megköszönünk...”
Búcsúzó bölcsõdések babazsúrja az Aranykapu Bölcsõdében
„Nem lehet elég korán elkezdeni…” az edzõdést az
ÉLET megpróbáltatásainak során. Bár ezek a pici gyerekek tudatosan még nem élik át, de érzelmileg hatással
van rájuk a „változás”. Néhány hónappal ezelõtt, a bölcsõdébe történõ beszoktatással kellett szembesülniük; a
szülõktõl, anyától való elszakadás stresszhelyzete állította megpróbáltatás elé a szülõket és a gyermekeket
egyaránt.
Gondoljunk csak bele: nekünk, felnõtteknek is minden
változás (iskola-, munkahely-,
lakóhelyváltás) stresszhelyzet
az életünkben, melynek során
új körülményekhez kell alkalmazkodnunk. A bölcsõdébe kerülõ gyermekek többsége egykét éves korukban szembesül
elõször ezzel az érzéssel.
Emlékezni talán nem fognak
rá – én is, bármennyire is próbálok felidézni pl. óvodás emlékeket, érzéseket, nem sikerül –
de késõbbi életükben, viselkedésükben, vissza fognak köszönni az itt tapasztalt, átélt és
tanult dolgok, melyek mindenképpen a helyes értékrendet
képviselik – és ezért köszönet
minden gondozónõnek.
Ilyen és ezekhez hasonló
gondolatok futottak át az agyamon, amikor augusztus 28-án
délután gyermekemmel az
ölemben, várakozva ültem Közép-Európa talán legszebb bölcsõdéjének aulájában, ahol
még további 33 búcsúzó kisgyermek volt szüleivel, testvéreivel, nagyszüleivel, hiszen
„ballagott” a családban a kis
bölcsis! Csodálatos volt látni,
hogy mindenki mennyire komolyan veszi ezt az „apróságot”, és mennyire készült erre
az – igen is, nagyon fontos – eseményre.
A mûsor meglepõen komoly
és színvonalas volt: elõször
Kovács Ferencné Erzsike néni
köszöntõ szavai hangzottak el,
majd egy varázspálca segítségével átváltoztatta/„kirepítette” az óvoda felé a volt bölcsiseket – akik még a jelükkel ellátott tarisznyát is kaptak, útra-

való pogácsával, csokival, a csoportjukra emlékeztetõ figurával és csoportnévsorral. Két 16
éves iskolás fiú, Szilvási Patrik
és Varsányi Gergõ hangulatos
zsonglõrmutatvánnyal kedveskedett a gyerekeknek, Urbán
Danika édesanyja, Enikõ pedig
erre az alkalomra komponált
egy gyönyörû dalt, melyet gyönyörû énekelõadás keretében
hallhattunk. Refrénjét együtt
énekelve sikerült még inkább
átélnünk a búcsúzás érzését.
„Mindent, amit kaptunk,
Mindent, amit kaptunk,
Most megköszönünk!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Most elköszönünk...”
A gondozónõk és kisegítõk,
profi jelmezekkel és színészeket is meghazudtoló tálentummal adták elõ a Répa mesét!
Köszönjük a „répáknak”
(Ibolya néni és Éva néni), a gazdának és gazdasszonynak
(Margit néni és Ibolyka néni), a
kislánynak és kisfiúnak (Ildikó

néni és Piroska néni), a kutyusnak és cicusnak (Judit néni,
Márti néni) az egérkének és a
nyuszinak is (Anett néni és
Karola néni)!
Ezt követõen egy zenés videoklip segítségével bepillanthattunk csemetéink hétköznapjaiba és ünnepeibe. Zárásként további gyönyörû gondolatokat
kaptunk: Döbrentey Ildikó meseíró erre az alkalomra írt versét, Ima a gyermekért címmel.
S igazi „fénypont” volt a
szikrázó tûzijáték a zsúrkocsin
betolt giga-tortán (készítõje,
felajánlója a Barát Pékség),
melyen cukormázból a bölcsõde logója, az Aranykapu díszelgett! Ekkor még a picit félénkebb gyerekek is közelebb merészkedtek, és ragyogó arccal
figyelték a villódzó fényeket.
Ezt követõen mindenki a saját csoportjában, szûkebb körben folytatta az ünneplést, a
gondozónõk valóban igazi „babazsúr” hangulatot varázsoltak a szobákba: mintha csak a
hét törpéhez érkeztünk volna;
gyönyörûen megterített ici-pici
asztalkáknál, ici-pici székecskéken, ici-pici emberkék tündérien majszolták a pici tortaszeleteket.
Ez az az „idill”, ami soha többé nem tér már vissza az életükbe... amitõl most búcsúznak, mert „felnõttek” az óvodához.
A bölcsi ugyanis a béke szige-

te, ahol mindenki egészen
egyenlõ, mindenki ugyanazokkal a dolgokkal játszik, mindenki mindenkinek a barátja.
A bölcsiben együtt tanulnak
meg beszélni, állni, futni a gyerekek – az oviba már ezen képességekkel felruházva érkeznek.
Megható volt látni azt az
anyukát is, aki könnyektõl csillogó szemmel sétált a „még egy
utolsót” motorozó kisgyermeke után a játszóudvar homokozója körül.
Ismét egy elszakadás, ismét
egy búcsú, egy megszokott,
megszeretett dologtól, ismét
egy új életszakasz kezdete.
Nem volt hosszú idõ ez az itt
töltött átlag 1-1,5 év, mégis talán a legfontosabb, legmeghatározóbb idõszak volt. Ezért is
kell nagyon-nagyon megbecsülni! A rájuk fordított idõ,
energia, figyelem, türelem, szeretet – mind e pici „magocskák” tápanyaga.
S ezt a babazsúrt is, mint a
bölcsõde hétköznapjait is mindig, a minden részletre kiterjedõ, türelmes és szeretetteli
„odafigyelés” érzése hatotta át.
Ezúton köszönjük Lajos bácsinak és a konyhás néniknek
is a munkájukat és a finom ebédeket!
Köszönjük nektek, ti „kedves mostohák”!
KnéZI
egy hálás szülõ

Az Évszázad Tetõje Aszódon
Tondach-elismerés az Aranykapu Bölcsõde tetõfedéséért
A TONDACH Magyarország Zrt. pályázatot írt ki „Az évszázad Tetõje 2008” címmel, melyen a
középületek kategóriájában az Aranykapu Bölcsõde tetõfedése nyerte az elsõ helyezést. A díjat
Vincze István tetõfedõ vette át méltán a szép munkáért.
Köszönet Szücs Pálné és Bulocz Lászlóné bölcsõdei szomszédoknak, akik megengedték, hogy a
lakásuk ablakából mûvészfotók készüljenek a z ünnepi eredményhirdetésre.
Kovács Ferencné
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„Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet”
Országos Nagyi Könyvtári Napok – október 5-12.
Az idén a könyvtárak az 50 év feletti korosztályt szeretnék megnyerni olvasóiknak. Ehhez az országos felhíváshoz a Városi
Könyvtár is csatlakozik különféle programokkal.

Petõfi városa
Dr. Asztalos István Petõfi városa címmel tart elõadást október 6-án 17 órakor a könyvtárban. Az elõadás anyaga nagy
segítség lesz azoknak a diákoknak, akik részt kívánnak venni
a Városi Könyvtár helytörténeti vetélkedõjén.
A játék októberben indul. A
játékosoknak regisztrálniuk
kell magukat személyesen a
Városi Könyvtárban, ahol az
elsõ kérdéssort is megkapják. A
gyõztes az lesz, aki a legtöbbet
tudja városunk történetérõl,
irodalmáról, híres személyiségeirõl, mûemlékeirõl. Eredményhirdetés és díjátadás

APRÓhirdetések

2010. január 22-én, a Kultúra
Napján lesz.
Jó szórakozást kívánunk!

„Netnagyik” a
Könyvtárban!
Érdekli Önt a számítógép és
az internet? Ha igen, akkor jelentkezzen a Városi Könyvtár
nyugdíjasok részére meghirdetett internetes játékában.
Részt venni a játékban érvényes könyvtári tagsággal lehet.
A nyertesek jutalomban részesülnek.
Jelentkezési határidõ: szeptember 28. Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás a könyvtárban kérhetõ személyesen.

Felolvasóest

Angol nyelvtanár oktatást,
Mindenkit szeretettel vákorrepetálást vállal. Tel: 06-70runk október 5-én, hétfõn 17
609-5117
órától a Városi Könyvtárban,
1999-es VW Polo Variant 1.4 aki szeretné megosztani kedbenzines, alufelnis + téligumi- ves olvasmányélményét mászett lemezfelnivel, elsõ tulajdo- sokkal. (Kérjük, hogy egy-egy
nostól eladó. Irányár: 600e Ft. felolvasás ideje ne haladja meg
az 5 percet.)
Tel.: 06-20-9722-837

Könyvvásár
A Mûvelõdés Háza kistermében
október 9-én, pénteken
9-16 óráig
és október 10-én, szombaton
9-12 óráig
Használt könyv: 100 Ft/db
Új könyv: 250 Ft/db

Köszönet...
Sikeres volt a „Ne dobja ki
könyveit, hanglemezeit, kazettáit!” 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 aszódiak fillérekért jutnak számukra kedves könyvekhez, lemezekhez, mi pedig ebbõl a befolyt
összegbõl új könyveket tudunk
vásárolni.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak az
aszódi polgároknak, akik állományunkat gyarapították:
Barlai Edit, Fõzõ Vilmos,
Hajdu Ilona, Ignáth János,
Lukács Beatrix, Mankovics
Melinda, Masznyik Márton,

Mérei László és felesége, Papp
Balázsné, Parádi Katalin, Rács
Balázsné, Urr László.
Külön szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik áldozatos munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz,
hogy a Városi Könyvtár idén is
magas színvonalon rendezhesse meg mindkét olvasótáborát:
Ácsné Tóth Beáta, Barlai
Edit, Braun Krisztina, Dúzs
Márta, Hajdukné Zengõ Ildikó,
Heltai Júlia, Horváth Gergely,
Kassa András, Kottán Kinga,
Molnár László, Molnárné
Jurinka Tünde, Szarka Attila,
Turek Judit, Dr. Zombori Ottó.
Támogatták még:
Aszód Városért Alapítvány
Aszód Ifjúságért Alapítvány
A Városi Könyvtár október
5-tõl 10-ig rendezi az olvasók
által régen várt akcióját, a
„Megbocsátás Hetét”
A meghirdetett idõszakban
olvasóink késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza
a régen kikölcsönzött könyveiket a könyvtárba. Ismét tagjai lehetnek a könyvtárunknak, a 2009. évre ingyenesen.

15

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 nem akciós kamata lekötési idõtõl
és összegtõl függõen: évi 3,2% - 6,13%.

Továbbra is váltható Takarékszövetkezetünkben az ügyfeleink körében közkedvelt 3 hónapos lejáratú
Takarékszelvény, melynek évi átlagkamata 7,5 %.
A betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosítottak.
Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra
a www.turaitakarek.hu címen, vagy keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit,
ahol munkatársaink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

Tisztelettel tájékoztatjuk minden kedves ügyfelünket, hogy a Turai Takarékszövetkezet
nyári szombati nyitvatartásának utolsó idõpontja 2009. szeptember 26-a,
ezt követõen Takarékszövetkezetünk szombatonként zárva lesz.

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

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

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

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013

Némo
Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

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

díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Minden élõállat
10 % kedvezménnyel!
(az élõ állateledel kivételével)
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
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Ismét
Egy kis nyelvelés:
Mit tesz, aki rakoncátlankodik? Jászolkiállítás
Azt hiszem, nincs a magyar
nyelvterületen olyan ember,
aki ne ismerné ennek a szónak
a jelentését. Elsõ hallásra is
nyilvánvaló, hogy valami negatív minõsítés fûzõdik hozzá.
Ezt akkor is érezzük a szó hallatán, ha nem vagyunk teljesen
tisztában a szó jelentésével.
A Magyar értelmezõ kéziszótár a rakoncátlan címszót adja
meg, s hozzá a következõ jelentést: „Szilajul rendetlenkedõ,
fegyelmezetlen <fiatal>, ill.
ilyenre valló.” És megadja még
a rakoncátlankodik ige jelentése gyanánt, hogy „Rakoncátlanul viselkedik”. Egyértelmû,
hogy valamely, a társadalmi
vagy közösségi normát valamelyest sértõ viselkedéssel kapcsolatos megállapítás fûzõdik
hozzá.
Ezzel úgy nagyjából rendben
is lennénk, de mindenképpen
érdekes megvizsgálni, hogy mibõl és hogyan alakult ki ez a
jelentés. Ehhez további támpontot adnak az elõbb említett
szótár rakonca és rakoncás
címszavai. A rakonca „Kocsi
tengelyeinek, szán keresztgerendáinak a végéhez erõsített,
az oldalakat tartó rúd. Teherszállító jármû oldalaihoz erõsíthetõ, a magasra halmozott támasztó rúd”. A rakoncás melléknév pedig értelemszerûen

Köszönjük...
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága aszódi Petõfi
Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely munkatársai köszönetünket fejezzük ki a következõ adományozóknak, akik
gazdagították a Múzeum
gyûjteményét:
Köszönjük Dr. Kovacsik
Erzsébet, Laczkovich Endréné
Perényi Éva, Koncz István,
Masznyik Istvánné, Szokoly
Józsefné, Huszár László adományait, valamint Molnár
József, Kalina Csaba és Zab
Miklós fölajánlott munkáját!

rakoncával ellátott, rakoncával
rendelkezõ valamit jelent.
A rakoncátlan és a rakoncátlankodik szó megértése annak
ellenére nem okoz gondot, hogy
viszonylag ritkán fordul elõ a
mindennapi nyelvhasználatban. S vajon régi szavunk-e
vagy csak az utóbbi idõben
bukkant fel nyelvünkben származékaival együtt?
Ehhez segítségünkre van A
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, melybõl megtudhatjuk, hogy a rakonca szó
igen korán megjelent írásos
emlékeinkben. Már 1287 és
1296 között van írásos nyoma:
latin szövegben fordul elõ Rokoncha alakban. Néhány évtizeddel késõbb a Rokunchas,
Rakoncha alakok is felbukkannak. Elsõ azonosítható jelentése 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 támasz, támaszték, majd
az 1600-as évek elején kifejlõdik a gát, korlát jelentés is. Nyomon követhetjük, hogy a konkrét, lõcs jelentésû szóból hogyan lesz általánosabb jelentésû támasz, támaszték, illetve
gát, korlát jelentésû szó. A korábban az egyetlen lõcsöt jelentõ szó az 1500-as évek közepén
általánosabb jelentésû, de mindenképpen pozitív jelentéstartalommal rendelkezõ szóvá tágul, viszont az 1600-as évek elején kifejlõdõ gát, korlát jelentés
már negatív, valamit tiltó, valamilyen tevékenységet szûkítõ
jelentést is hordoz. A XVIII.,
majd a XIX. században megjelenik a rakoncátlan melléknév,
majd a rakoncátlankodás fõnév és a rakoncátlakodik ige.
Ezek már rosszalló jelentésû,
ún. pejoratív megállapítást hordozó szavak.
Érdekes, hogy igen korai
idõktõl kezdve (1364) a rakonca
szóval párhuzamosan él nyel-

vünkben a lõcs szóalak is. Elsõ
elõfordulásával kapcsolatosan
ennek is latin nyelvi környezetet találunk, s egy 1509-bõl
származó jelentés szerint már
a szekér négy szögletén a tengely végére támaszkodó ívelt
rúdról tájékoztat minket. Azt is
megállapíthatjuk, hogy a lõcs
szó szorosan megmaradt az
eredeti jelentésben, elvont értelemben történõ használatáról
egyedül a fejlõdési rendellenességet visszatükrözõ lõcslábú
összetett szó esetében tudok,
míg a rakonca szó alapjelentése
az idõk során – mint fentebb
láthattuk – tágult, változott,
sõt a stílusértéke is jelentõsen
átalakult.
Mindenképpen ide kívánkozik egy észrevétel, amelyet
megmagyarázni és egyértelmûen megfejteni nem tudok.
Egyik egyetemi diáktársam
sokszor emlegetett egy Rakonczás tanár úr névre hallgató
személyt. Az nem derült ki számomra, hogy egyetemi oktatói
között volt-e ilyen nevû tanára
vagy a korábbi tanulmányok
során. Mint ahogyan az sem,
hogy Rakonczás tanár úr a szónak melyik, milyen tulajdonságra utaló jelentését hordozta
tovább nevében, amely név
minden bizonnyal ragadvány-g -l
névi eredetû.

A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel idén is
megrendezik a Betlehemi
Jászolkiállítást a Római
Katolikus Hitéleti Központban.
Pályázni lehet a Jézus születéséhez kapcsolódó jelenetek és
személyek ábrázolásával. A pályamunkákat kézmûves technikákkal, természetes anyagokból lehet elkészíteni.
Pályázni lehet egyénileg és
csoportosan (3 vagy több fõ),
mindkét esetben három korcsoportban: 3-6, 6-12 és 12-18
éves korig. Részletes felvilágosítás a hitoktatóktól kérhetõ.

Próbál a Régi
Diákok Kara
Az Aszódi Zenei Tagozat
„Régi Diákok Kara” szeptember 26-án (szombat) 10-12-ig
tartja elsõ próbáját. Szeretettel
hívjuk és várjuk énekelni szeretõ volt diákjainkat. Idei célunk: megrendezni elsõ önálló
énekkari estünket.
Tarr Gábor
kórusvezetõ

„Telik az idõ, telik az élet... Választások jönnek. Felmegy a népek ára erõsen. Már hetekkel azelõtt autók járják a falvakat embert vásárolni. Röpcédulákat osztogatnak, lelkesen ígérnek mindenfélét, többnyire 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 érvényes, azontúl úgysem törõdik velük senki. Akár ez a párt kerekedik felül, akár a másik. De azért hallgatják, mert minden ígéret
szépen hangzik s még csak pénzbe sem kerül. Némelyek már csak
azért is gyûlnek oda, hadd hallják, melyik tud nagyobbat hazudni
az urak közül.”
(Wass Albert)
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Idõpont
Szeptember 19. 10.00
Szeptember 19. 10.00
Szeptember 24. 16.00
Szeptember 26.
Október 5-11.
Október 8. 17.30
Október 17.
Október 17.
Október 22.
Október 23. 10.00
Október 24.

Helyszín
Közmûvelõdés otthona
Aszód, Sportpálya
Városháza
Közmûvelõdés Otthona
Városi Könyvtár
Közmûvelõdés Otthona
Csengey Gusztáv Ált. Isk. tornacsarnoka
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Közmûvelõdés Otthona udvara
Közmûvelõdés Otthona

Program
Egészségnap, ingyenes szûrések
Kisebbségi focitorna; 13 órakor L. L. Junior-koncert
képviselõ-testületi ülés
Irodalmi Teaház
Könyvtári hét
Töklámpás szépségverseny
Idõsek világnapja rendezvény
Szüreti felvonulás és mulatság
Október 23-i megemlékezés
Városi ünnepség
Irodalmi Teaház

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Megváltozott
munkaképességû
(leszázalékolt)
kollégákat keresünk
budapesti munkahelyre.
Napi munkába szállítás
megoldott!
„B” kategóriás
gépjármûvezetõi
engedéllyel rendelkezõk
jelentkezését várjuk!!!

Könnyû betanított munka,
napi 7,5 órás munkarend,
fix havi minimálbér
szerinti bérezés.

Érdeklõdni lehet a
06-1/370-87-27-es
telefonszámon.

Meditáció

Jelentkezni telefonon vagy
e-mailben lehet
(06-20-489-4791)
A meditációkról bõvebben itt
olvashatsz: www.csathveronika.hu

KÖVETKEZÕ
lapzárta:
október 7.

megjelenés:
október 16.

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
A belépés ingyenes! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Gödöllõn a Shanti Jóga Stúdióban
péntekenként 18-19 óra között.
(Kérlek, a pontos idõpontokat mindig nézd meg a honlapon.)

Kartalon a Kristály Házban
megfelelõ számú jelentkezõ esetén októbertõl
szerdánként 18-19 óráig.

EGÉSZSÉGNAP ASZÓDON
2009. szeptember 19. szombat 9.00 - 13.00
Aszód, Közmûvelõdési Otthona
AZ EGÉSZSÉGNAP CÉLJA:
A prevenció jelentõsége
A súlyos népbetegségek megismertetése
A betegségek következményeinek és hatékony kezelésének
várható elõnyei
A népbetegségek megelõzésének bemutatása,
a korai felismerés lehetõségei
AZ EGÉSZSÉGNAP PROGRAMJA:
Vérnyomásmérés
Vércukor-, koleszterinmérés
Testtömeg-index meghatározás
Lakossági kérdõív [egészségrõl, szûrõvizsgálatok jelentõségérõl]
Életmód tanácsok [szórólapok, füzetek]
PSA-szûrés 45 feletti férfiak számára
Bõrgyógyászati szûrés Allergiaszûrés

A RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÖSSZES VIZSGÁLAT INGYENES
Az egészségnap fõ szervezõje:
MESZK Pest Megye Területi Szervezet Elnöksége
Helyi szervezõ: Szabó Erzsébet, a MESZK Gödöllõ helyi szervezet elnöke

2009. SZEPTEMBER
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Aszód FC: kitûnõ kezdés után megtorpanás
Az ifik pontvesztés után gyõzelmeket arattak
Az õszi szezon elsõ mérkõzésén 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 erõfelméréssel telt, a másodikban
már gólokra váltották a helyzeteket. A nem is titkos favoritnak kikiáltott Solymár nem
találta ellenszerét a letámadásos, gyors aszódi futballnak.
Aszód FC – Solymár 2:0
Ifi: Aszód FC – Solymár 2:2

szerveznie a sportkörnek. Az
Újpest U19-es csapata látogatott el hozzánk, és szoros mérkõzésen 2:1-re gyõzött.

Az aszódi mumus Dány csapata volt a következõ ellenfél,
kiket ha gyengébb játékkal is,
de sikerült kétvállra fektetnie
tizenegyünknek. A kiegyenlített elsõ félidõ után a jobb játékerõkbõl álló csapatunk biztosan gyõzött.
Dány – Aszód FC 2:4
Ifi: Dány – Aszód FC 1:2

Salgótarján ellen szeptember 6-án 17:1-re gyõzött
az Aszódi Szabadidõsport Egyesület NB III-as asztalitenisz csapata. A többi hazai mérkõzéseinkre is várjuk kedves szurkolóinkat. Célunk a bajnokság megnyerése és feljutás az NB II-be.

A Verõce elleni meccs sajnos
nem a terveknek megfelelõen
sikerült. Az ellenfél tördelte a
játékot, elõreívelésekkel, gyors
csatáraikkal igyekeztek helyzetet teremteni kapunk elõtt. A
taktika bevált, bár az aszódi
fiúk erõltették a támadásokat,
melyet a második félidõ elején
gólra váltottak. A gyors válaszgólra nem számítottunk, így lélekben már nem hitték futballistáink, 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 ificsapatának az ezüstérmeket.
Szép volt, fiúk!
Aszód FC – Verõce 1:2
Ifi: Aszód FC – Verõce 6:0

Dániel János szakosztályvezetõ

A sorsolás értelmében szabad hétvége következett, de a
sportkörnek erre a napra is sikerült egy barátságos meccset

Gödöllõn sajnos a csapat „elszórakozta” a mérkõzést. A kötelezõ gyõzelem helyett pontosztozkodással végzõdött a találkozó.
Egyetértek Tóth József klubelnök megállapításával: aki

bajnok akar lenni, annak minden meccsen úgy kell pályára
lépnie, mintha ott dõlne el a
bajnoki cím sorsa!

Várjuk a jobb folytatást.
Hajrá Aszód!
-tövis-

GEAC – Aszód
FC 1:1
Ifi: Tura-Biotech
USA – Aszód FC:
2-3

Megkezdõdött az
asztalitenisz bajnokság

Csapatunk következõ mérkõzései: Aszódi Szabadidõ SE Lõrinci AC (Aszód, Hatvani út 3. - 09. 20. 10.00); Hatvani Lokomotív SE - Aszódi Szabadidõ SE (Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
Újhatvani Óvoda és Ált. Isk. - 09. 27. 11.00); Aszódi Szabadidõ
SE - Dózsa Diák SE B.gyarmat II. (Aszód, Hatvani út 3. - 10. 25.
10.00); Dózsa Diák SE B.gyarmat I. - Aszódi Szabadidõ SE
(Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. Ált. Isk. - 11. 15. 10.00)

Tiszabura, középmezõny
Gyermekfocistáink kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak
Augusztus 29-én húsz
gyermekcsapat, köztük a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola gárdája részvételével Tiszaburán tizedik alkalommal rendezték meg a
Dr. Berrár Mihály Labdarúgó Emléktornát.
A sportesemény díszvendége
Fenyvesi Máté, a legendás labdarúgó-válogatott játékos, a
Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség Nagykövete, volt; a
Magyar Labdarúgó Szövetséget Sztán István polgármester,
az MLSZ Kisebbségi Bizottságának elnöke képviselte.
A neves klubok utánpótláscsapatainak erõfölénye a végeredményen is meglátszott:
elsõ lett a Ferencváros, megelõzve a Debrecent, a Szanda-

szõlõst, valamint a Budapesti
Honvédot. Csapatunk mérlege
3-3 gyõzelem, döntetlen és vereség, ami végül a 13. helyezést
jelentette.
A csapat tagjai: Áchim
Ottó, Braun Szabolcs, Djácsuk
Iván, Djácsuk Mirkó, Gyõrfi
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Benedek, Horváth Simon,
Kotasz Dávid, Módos Dominik,
Vastag Levente, Zámbó Kornél,
valamint két gödöllõi vendégjátékos: Kovács Benedek és
Csordás Barna. Edzõ: Vastag
Mihály.
H. Sz.
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Övvizsga, tábor, bemutatók
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület nyári eseményei
Május 31.: karate
happening a Bika-tónál
Immár hagyomány, hogy a
felnõtt edzés résztvevõi összefognak, kiválasztanak egy mindenki számára kedvezõ idõpontot, és családjukkal együtt
kivonulnak a galgahévízi Bikatóhoz. Az összejövetel apropója
a közös fõzés, gondtalan kikapcsolódás, beszélgetés, sportolás,
természetjárás. Idén harmadszor 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
vidám napnak a hangulatát.
A helyszín ingyenes biztosítását köszönjük a Galgahévízi
Faluszövetkezetnek.

Június 20.:
Falunap Hévízgyörkön
A környezõ településeken
(Hévízgyörk, Tura) már rendszeres résztvevõi vagyunk a
falu- illetve városnapi rendezvényeknek. A közönség kíváncsian várja a „karatésok” bemutatóját, amely különleges
látványosság a hagyományõrzõ együttesek mûsora mellett.
A bemutató forgatókönyvét
mindig úgy állítjuk össze, hogy
a helyi gyerekek bemutathassák, mennyit fejlõdtek az eltelt
egy év alatt. Instruktorunk,
Fási Tibor Sensei általános iskolában végzett pedagógiai
tevékenységét (testnevelésórák levezetése, sziklakert kialakítása a gyerekekkel közö-

Tábori
pillanatképek

sen, madártani és botanikai
elõadások megtartása) a Hévízgyörki Önkormányzat és
Bobál István polgármester úr
kitüntetéssel ismerte el.

Július 11.:
Falunap Galgahévízen
Évek óta rendszeresen fellépünk a község legfontosabb
eseményén; sportolóink különféle törés- és formagyakorlatok, valamint küzdelmek bemutatásával adnak számot tudásukról.

Július 26 – augusztus 1.:
Edzõtábor
Tápiógyörgyén
Az idei táborozás Mesterünknek, Fási Tibornak jubileumi eseményt jelentett, hiszen
20. alkalommal töltötte „nyári
szabadságát” edzéssel és vizsgára való felkészítéssel. A családok anyagi helyzetének romlása kevesebb jelentkezõt eredményezett, ezért a bérleti díjat

és a férõhelyeket megosztottuk
a Dudás Attila 4. danos nemzetközi mester által vezetett
Hatvani Taekwondo Klub és az
Abért Zsolt által szervezett
turai Galga Expedíció táborozóival, résztvevõivel. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek
egyik leghangulatosabb táborozását eredményezte a közel
120 fõs, jobbára sátorlakó
társaság közös idõtöltése. Ragyogó napsütésben élvezhettük az edzéseket, a strandolást,
a különféle bemutatókat, így
Lados Tibor karate instruktor
és kutyakiképzõ interaktív bemutatóját (kutyás támadás elhárítása, praktikus tanácsok,
valamint önvédelmi technikák
utcai támadás esetén) és Orbán
Zoltán madártani témájú vetítését szenegáli kalandjairól (lebilincselõ elõadó, sok humor,
fantasztikus fotók, mindez az
éjszakába nyúlóan). Közös edzést tartottunk a hatvani taekwondosokkal (lazítási gyakorlatok, köríves rúgások, ütéstechnikák).

A tápiógyörgyei övvizsga eredménye,
a megszerzett övfokozatok:

Augusztus 1.:
Övvizsga
Tápiógyörgyén

1. gyermekfokozat: Balla Botond. 2. gyermekfokozat: Abért Márton,
Seress Adrián. 8. kyu (sárga öv): Barta Máté Zsombor, Dr. Barta Sándor,
Köles Koppány, Lebhardt Dávid, Nagy Ábel Márton, Nemes Bálint, Stefán
Kristóf. 7. kyu (narancs öv): Bazán Attila, Bazsik Bálint, Bányánszky
Ákos, Both Sára, Marosi Fanni. 6. kyu (zöld öv): Balla Márton, Boriné
Molnár Ildikó, Gregus Alexandra, Nagy Szilvia. 5. kyu (kék öv): Balla
Tímea, Buzás Blanka, Gólya Katalin, Hajdu Eszter, Hajdu Nóra, Sinkó
József. 1. kyu (lila öv): Hajdú Gréta, Hajdúné Dinnyés Gabriella.

A tábor igazán megerõltetõ
edzései után minden vizsgázó
izgatottan, de magabiztosan
vett részt az övvizsgán. Ez alkalommal Juhász Attila Sensei
volt a meghívott szakértõ, a
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vizsgabizottságban Fási Tibor
irányított, Hajdu Pál Sempai
pedig bemutatta és vezényelte
a kötelezõ gyakorlatokat. Rövid bemelegítés után a karatékák övfokozat szerinti sorrendben adtak számot tudásukról.
Büszkén adhatunk hírt arról, hogy a követelményeket
teljesítették, ezáltal egyre több
magasabb övfokozatú, színes
öves taggal bõvült a Galgamenti Karate Egyesület. Kék és
zöld öves társaink nemzetközi
versenyhez méltó színvonalon
küzdöttek egymással, mellyel
felejthetetlen élményt nyújtottak a vizsgabizottságnak és a
közönségnek egyaránt!
A táborozási díj kiegyenlítésében és az egyes programok
megvalósításában köszönjük a
térség elöljáróinak támogatását! Anyagi segítséget nyújtottak: Aszódi Önkormányzat,
Galgahévízi Önkormányzat,
Turai Önkormányzat. Köszönjük szépen!
Hajrá Galgamente!

L a pzár ta
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Köszönet a segítségért
Tisztelt Képviselõ-társaim! ban. Nem utolsósorban megköszönöm azon képviselõ-társaKedves Szülõk,
im önzetlen segítségét, akik
Önzetlen Segítõink!
részt vettek a munkában
Tisztelettel megköszönöm a (Asztalos Tamás, Sándor
szeptember 11-12-én az általá- János, Odler Zsolt, Huszár
nos iskola két tagintézményé- László, Kolozsvári Péter, Dr.
ben végzett munkájukat. Kü- Szigetvári József, Koncz
lön köszönöm az anyagi segít- István). Köszönöm a pedagóséget nyújtóknak: Buzás gusok közremûködését és koJános, Major Zoltán, Kmety ordináló tevékenységét, külön
László, Farkas Imre uraknak kiemelve Boda János igazgatóés Péter Lajosné Magdikának. nak és Karácsondiné Nagy
Erzsébet igazgatóhelyettesnek.
Külön köszönöm azon szüAz iskola és az óvoda vezetélõk segítségét, akik részt vettek
a tagintézmények csinosításá- se nevében tisztelettel megkö-

Tájékoztató

szönöm Dajka József úrnak az
intézmények részére térítésTájékoztatom Aszód lakosmentesen elkészített szabad- ságát, hogy a „Virágos Aszódtéri bútorokat és virágládákat. ért” pályázat felmérése megkezdõdik; az eredményhirdeEzúton köszönöm a város tésre az október 23-i ünnepérdekében végzett munkáját ségen kerül sor.
Szamosvölgyi Istvánnak,
*
Dajka Józsefnek, Molnár
Tájékoztatom azon aszódi
Józsefnek és csapatának, az polgárokat, akik az „Aszód
Aszód Városért Alapítvány- agglomerációban elkészülõ
nak, Buzás Jánosnak, Csabai csatorna” programban érinTündének, valamit az Aszódon tettek, hogy a második fordumûködõ nyugdíjas-egyesüle- lóban beadott pályázat befogadása megtörtént.
teknek.
Sztán István
Sztán István
polgármester
polgármester

lõ 53. Kis felesége 55. Elegyenget 58. Tüzel 59. Római százötven 60. „Égbõl pottyant” me(József Attila) semondó.

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az õszi szél
De a szeretet,ha tiszta szívbõl fakad...”

Vízszintes: 1. Az idézet
befejezõ sora, zárt betû: M
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 vezetõ 29. Fazekas mûve: ... Matyi
32. Gyümölcs 37. Kellemesen
szép 37. Agyag ember 58. Út jele
a fizikában 39. Nagy Gábor 40.
Internet Protocol 42. Keleti férfinév 43. Baszk terror szervezet
45. Átmérõ jele 46. Magyar forint nemzetk. röv. 49. Középen
megy! 50. 3,14 51. Német néve-

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Étel 2. Római
(II.) triumvir 3. Vágóeszköz 4.
Vas, angolul 5. Félsz! 6. Szélein
érez! 7. Göröngy 8. Ilona becézve 9. Nyugatos költõnk 10. Fele
zene! 11. Nam abba! 15. Aszszonyképzõ 20. ... a hangya
(animációs film) 22. Evõeszköz
24. Nõi név 26. Kétes! 27. Csonthéjas termés 30. Anglia, röv. 31.
Ételízesítõ 33. Néma zug! 34.
Észak-olaszországi város 35.
Budapesti sziget 36. Téli sport
41. Kémhatást jelöl 44. Csempe, angolul 45. Átkoz, angolul
47. United Kingdom 48. Szálkátlanított hús 51. Német névelõ 52. Ül, angolul 54. Méghogy! 56. Sáv szélek! 57. Személyes névmás 61. Pé! 62. Sugár
jele.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldjék be címünkre – Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. – október 7-ig. A megfejtõk között a
Galga Coop 3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a Fáma
Könyvesbolt 3.000 Ft értékû
könyvutalványát sorsoljuk ki.
*

Augusztusi számunk rejtvé- ványát Jamrik Dávidné
nyének megfejtése:
(Kossuth Lajos út 31.) nyerte.
„...és minden árnyék mögéd
kerül.”
A Galga COOP utalványát
Ivánné Majoros Hajnalka
(Falujárók útja 5/10.), míg a
Fáma Könyvkereskedés utal-

Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.
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