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Fõként a magunk

tehetségére számíthatunk

Huszonkét soros és soron
kívüli testületi ülés, több
mint négyszáz határozat
6.171 aszódi polgár életé-
nek, hétköznapjainak, a
város jövõjének biztosítása
érdekében. Néhány adat
csupán, ami elhangzott a
november 27-i közmeghall-
gatáson a Csengey iskolá-
ban.

A megjelenteket
polgármester köszön-

tötte,majdbeszámoltazönkor-
mányzat és a városi intézmé-
nyek éves munkájáról. Külön
kiemelte, hogy a válság elle-
néreésnyertesönhiki-pályázat
híján, szigorú gazdálkodással
sikerült lefaragni a város költ-
ségvetésének év elején még 153
millió Ft-ra rúgó hiányát, egy-
úttal megköszönte a képviselõ-
testület, a szakbizottságok, va-
lamint az intézményekben dol-
gozók munkáját és kitartását.
Kihívást jelentõ feladatok és
nehézségek jövõre is lesznek:
pl. a bölcsõde 125 %-os férõ-
hely-betöltöttséggel mûködik,
és gondok várhatók a helyi

Sztán
István

munkaerõpiacon is. (A polgár-
mesteraRichardFritzKft.pél-
dáját említette: a cég jövõre
profilváltásba kezd, ami

a német cég
teljes kapacitását 2011-ben éri
elújra.)

a Pénzügyi

Gazdasági Bizottság elnöke

utalt rá: sokszor éles viták, el-

lentétek közepette, de a máso-

dik félévre sikerült a költségve-

tési hiányt lefaragni. A bizott-

ság mindvégig igyekezett kitar-

tani amellett, hogy a kötelezõ

feladatokat el tudja látni a vá-

ros. A kötvényt könnyebb volt

felvenni, mint majd visszafizet-

ni – a felhasználására vonatko-

zó elképzeléseket próbálták

úgy körüljárni, hogy azok meg-

valósítása elõsegíti-e a város jö-

võbeni fejlesztéseit. A 2010-ben

leköszönõ képviselõ-testület

célja, hogy

a következõ

grémiumnak a város irányítá-

sát, amilyennel négy évvel ko-

rábbanmegkapták.

közel
száz munkahely idõleges meg-
szûnését jelenti;

Gyárfás Zsuzsa,

legalább olyan kon-
díciókkal adják át

(folytatása3.oldalon)

Idén Hévízgyörkrõl és Kar-

talról is érkeztek pályázatok a

II. Jászol Kiállításra, melynek

megnyitóját lapzártánk után

tartották a Római Katolikus

Hitéleti Központban. Az aszódi

történelmi egyházak, valamint

intarziakészí-

tõ és felesége által életre hívott

Szernecz Zoltán

(folytatása7.oldalon)

A karácsonyvárás jegyében lapzártánk utánra is jutott

két rendezvény: a Hitéleti Központban megnyílt a II.

Jászolkiállítás, a Petõfi Múzeumban pedig rendhagyó

karácsonyitárlatésprogramsorozatvettekezdetét.

Karácsonyi hangulatban

kicsik és nagyok

Karácsonyi hangulatban

kicsik és nagyok...

2010 is nehéz év lesz
Közmeghallgatás a Csengey iskolában

Adventi hangverseny
az evangélikus templomban

Királyod érkezik hozzád, aki
igaz és diadalmas.

Lõrincz Csaba

Varga László

Ezzel az adventi igével kö-
szöntötte evan-
gélikus lelkész a december 6-i
adventi hangversenyen megje-
lenteket. A zsúfolásig megtelt
evangélikus templomban

atya, a Váci szé-
kesegyház karnagya abbéli
örömét fejezte ki, hogy az öku-
menikus hangverseny vala-
mennyi résztvevõje – szerep-

(Zakariás
9,9)

lõk, hallgatók –

Az ünnepi várakozáshoz
méltó rendezvény végén

polgármester köszöne-
tet valamennyi közre-
mûködõnek, külön kiemelve

karnagyot
szervezõmunkájáért, az evan-
gélikus egyházközségnek pe-
digahelyszínbiztosításáért.

Jézusunk je-
lenlétébenvanegyütt.

Sztán
István

Énok-Nagy Levente

mondott

(folytatása4.oldalon)

Szilveszteri  tombola
a  1 6.  o ld a l on
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Elfogadták a jövõ évi költségvetési koncepciót
November 26-án ismét

maratoni, közel tíz órás
testületi ülésen születtek
döntések, amelyek közül a
legfontosabbakat foglaljuk
össze.

A kötvénykamat költség-
megtakarítás terhére mintegy
4,4 millió Ft-tal támogatja a
város a tulajdonában lévõ
Szakorvosi Rendelõintézetet
mûködtetõ MED-CENTER
Kft-t. Az összeget a kazán cse-
réjéreésacsatornahálózat javí-
tásárafordítják.

A jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtásra vonatkozó szö-
vegrész törlésével és a társult
önkormányzatok fizetési köte-
lezettségét rögzítõ szakasz kie-
gészítésével módosították az
Aszódi Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás megállapo-
dását.

Módosították a Településfej-
lesztésiKoncepciótésaTelepü-
lésszerkezeti Tervet. Pl. a kül-
területet érintõ, megvizsgálan-
dó fejlesztési elképzelések közé
bekerült a Szõlõ utca végi terü-
let és a Pesti út menti iparterü-
let. A volt katonai területek
hosszú távú terület-felhaszná-
lásának rögzítése, valamint a
kialakult lakóterületek fejlesz-
tési lehetõségeinek vizsgálata
érdekében

elkészítését,
valamint a Berek erdõ terüle-
teinek fejlesztését, rendezését
mondtákki.

elemzõfejlesztésido-
kumentumok

A rendezési terv módosításá-
ra betervezett mintegy 4 millió
Ft-ot az ÁFA-változás miatt
163,5ezerFt-talegészítettékki.
Számításihibamiatt90ezerFt
+ ÁFÁ-val kiegészítették a Rá-
kóczi úti iskolaépület vizes-
blokkjának felújítására kimon-
dott 512 ezer Ft + ÁFA össze-
get.

A Csengey iskola kérelmére
a Mûvelõdési Bizottság szabad
keretébõl 134 ezer, a Cívis Pá-
lyázatszabadkeretébõl80ezer,
a képviselõi tiszteletdíjaknál
keletkezõ megtakarításból pe-
dig 26 ezer Ft-tal támogatták a
XVII. Kodály Zoltán Emlék-
hangverseny megrendezését
(erre lapunk nyomdába adása
elõtt, december 12-én került
sor). Az adventi hangversenyre
a Mûvelõdési Bizottság szabad
keretébõl 30 ezer Ft-ot biztosí-
tottak.

Miután október 26-án nem
született döntés, ismét napi-
rendre került a 48-as emlékmû
újraállításánakügye.Anévsze-
rinti szavazás alapján az em-
lékmûvet a római katolikus
templom melletti üres terüle-
ten állíthatják fel. (Ezt a hely-
színt

támo-
gatta,mígazeredetihelyszínre

szavazott. az
evangélikus templom mögötti
területre voksolt,

AsztalosTamás,Dr.Bodó
Zsolt, Nyíry Zsolt, Odler Zsolt,
Rigó Lászlóné, Dr. Szigetvári
József és Sztán István

Kvaka István, Kolozsvári Péter,
Koncz István és Kovács Tamás

Sándor János

Gyárfás

Zsuzsa tartózkodott.) A testü-
let megbízta a polgármestert,
hogy a Penny Market vezetõjé-
vel ill. beruházójávalkössemeg
az emlékmû áthelyezésére vo-
natkozómegállapodást.

Felfüggesztették az Aszód
Fesztivál Pénzügyi Bizottság
által megkezdett pénzügyi el-
lenõrzését: tisztázni kell az ön-
kormányzat és a mûvelõdés-
szervezõ között kötött szerzõ-
dés jogi helyzetét, ezzel egyide-
jûleg el kell végezni a témakör-
rel kapcsolatos belsõ ellenõr-
zést. Az önkormányzat tájé-
koztatást kér az Aszód Városá-
ért Alapítványtól az idei Aszód
Fesztivál támogatására beér-
kezett összegekrõl ill. a rendez-
vénykiadásairól.

Elfogadták a karácsonyra
hangoló ünnepségsorozat
programtervezetét. A város té-
rítésmentesen biztosítja a köz-
területet a december 31-i óév-
búcsúztató ünnepség számára;
a karácsonyi rendezvényekhez
nettó 150 ezer Ft elõleget bizto-
sítanak. Ezután két önkor-
mányzati építési telek értékesí-
tésérõl döntöttek, összesen
bruttó8,75millióFtértékben.

A Nyár utca útkeresztezõdé-
seiben hat „Elsõbbségadás kö-
telezõ!” táblával biztosítják a
forgalmat. A táblák 72,5 ezer
Ft-os költségét az útkarban-
tartásterhérebiztosítják.

A belterületi utak (Nyár u.,
Szõlõ u., Berkes u., Síklaki
hegy, Majna-Nyárád-Osváth
Gedeon u., Malom köz) felújí-

Önkormányzati hírek

tására kiírt közbeszerzési eljá-
rás nyerteseként a bruttó 49
millió 210 ezer Ft-os árajánla-
tot adó HE-DO Kft-t jelölték ki
a munka elvégzésére. A Csen-
gey u. 19-20. elõtti támfal felújí-
tására új közbeszerzési eljárást
írnak ki, ennek fedezetét, brut-
tó 290 ezer Ft-ot az útfelújítási
dokumentációk értékesítésé-
bõl befolyt összegbõl bizto-
sítják.

ElfogadtákaköltségvetésIII.
negyedévi teljesítésérõl szóló
beszámolót. A bevételi teljesí-
tés 1 milliárd 534 millió 630
ezer Ft, a kiadási 822 millió 516
ezer Ft (ezen belül a GAMESZ
559,756 ezer Ft/552,002 ezer Ft,
míg a Polgármesteri Hivatal
974,874 ezer Ft/270,514 ezer Ft
bevételi/kiadási oldallal). A
Pénzügyi Bizottság javaslatára
felkérték a Környezetvédelmi
Alapítvány kuratóriumát,
hogyadjontájékoztatótaveszé-
lyeshulladék-telepmegnyitásá-
nak kompenzációjaként bizto-
sított 2008. II. félévi támogatás
átutalásának idõpontjáról és a
késedelem okáról. Kinyilvání-
tották, hogy a kb. másfél évtize-
de biztosított kompenzációt ez-
után is az érintett települések-
re jutó arányban fizesse ki az
alapítvány.

Zöld jelzést kapott a város jö-
võ évi költségvetési koncepció-
ja. A végleges költségvetés ki-
dolgozása érdekében egyebek
közt kimondták, hogy az intéz-
ményhálózat mûködtetését és
az egyéb alapellátási kötelezõ
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feladatokat a mûködési pályá-
zatok igénybevételévelésama-
ximális takarékosság betartá-
sával tudja biztosítani. A ter-
vezett hiány csökkent ugyan,
de

; ennek
hiányában a helyze-
tek kezelésére az önkormány-
zat nem rendelkezik költség-
vetési fedezettel. Kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a kötvény
optimális lekötésére, valamint
a tõke 2011-tõl esedékes tör-

mûködési tartalék jövõre
sem áll rendelkezésre

vis maior

lesztéséhez szükséges pénz-
ügyifedezetelõteremtésére.

A házasságkötõ terem bér-
letidíját2010-tõlalkalmanként
10 ezer Ft-ban, az önkormány-
zati területen felépült magán-
garázsok éves bérleti díját
11.160,- Ft-ban állapították
meg. Az Észak-Kelet-Pest és
Nógrád Megyei Regionális
Hulladékkezelõ és Környezet-
védelmi Önkormányzati Tár-
sulás beszámolójának elfoga-

dása mellett kimondták, hogy
az önkormányzat továbbra is
saját szervezésben oldja meg a
hulladékszállítási feladatokat.

A Galgamenti Víziközmû
Kft. által üzemeltetési szerzõ-
dés szerinti bérleti díj idei ösz-
szegét a vasúton túli terület
csatornázására benyújtott pá-
lyázat önrészeként, a szenny-
víztisztító telep bevételének te-
lepülésarányos részét pedig a
Galgamácsa gesztorságával
megvalósulókomposztálótelep

2009. DECEMBER

Településõr foglalkoztatására pályázik a város

(folytatásaz1.oldalról)

Az önkormányzat tervezett
költségvetési hiánya jövõre
mintegy 88 millió Ft lesz, ami-
nek több mint egyharmada a
normatívák csökkenésébõl
adódik, ráadásul várhatóan
nem lesznek a költségvetést
megerõsítõpluszbevételek.

, a Városfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke egyebek mellett
szólt a Szivárvány Óvoda ját-
szóeszközeinek fejlesztésére el-
nyert, november 2-án lezárult
pályázati projektrõl (az utófi-
nanszírozás miatt csak ezen a
napon utalták át a pénzt az ön-
kormányzat számlájára). Jog-
szabály kötelezte a várost az
azonos elnevezést viselõ utcák
nevének megváltoztatására,
amit több hozzászóló kifogá-
solt, elsõsorban az okiratok
cseréjéhez szükséges utánjárás
miatt (és amiatt is, hogy az
érintett lakókat

, milyen új utcanevet sze-
retnének). A Zöld Híd Prog-
ramban résztvevõ város elsõ-
sorbanamunkahelyekmegtar-
tása miatt bízta meg ismét a
GA-MESZ-t a kommunális
hulladék elszállításával. Ösz-
szegzésként hangsúlyozta: a
városfejlesztés során

A hozzászólók többek között
felhívták a figyelmet az ipar-
terület mellett uralkodó állapo-

Odler Zsolt

nem kérdezték
meg

a szemlé-
letváltás néha nehezebb, mint a
pénzügyiháttérelõteremtése.

tokra (út, vízelvezetés problé-
mái), az Arany János utcában,
az iskola közelében lévõ rossz
járdaszakaszra, a kegyeleti he-
lyekre vezetõ utak helyenként
siralmas állapotára, az éjszakai
gyógyszertári ügyelet hiányára
vagy éppen az idõrõl idõre fel-
tûnõ kóbor kutyákra. Volt, aki
a Csengey u. és a Dózsa György
u. életveszélyes támfalainak
mielõbbi felújítását sürgette;
egy másik polgár köszönetet
mondott a Síklaki-hegy útjai-
nak évtizedek óta várt járható-
vá tételéért. Szóba került a Rá-
kóczi u. és a Hajnóczy u. talál-
kozásánál lévõ terület vízelve-
zetésének megoldása, a közte-
rületek tisztán tartásának hiá-
nyosságai.

(ezek
szerint nem csak) :
többen a szomszédok között
feszülõ ellentétekre panasz-
kodtak. Szó esett az épülõ Pen-
ny Market körüli, a gyalogoso-
kat kiemelten érintõ közleke-
dési gondokról. Válaszában a
polgármester hangsúlyozta: a
bevásárlóközpont ügyében a
város minden lehetséges esz-
közzel élt a balesetveszély elke-
rülése érdekében. Ismét téma
volt a bezárt szeméttelep,
amelynek rekultivációs tervét,
illetve az évtizedek alatt állító-
lag az üzemekbõl odahordott
veszélyes hulladék feltérképe-
zéséthiányoltaegyhozzászóló.

Az újraállításra váró emlék-

Rossz szomszédság,
török átok

mûvekkel kapcsolatban két bí-
rálat is elhangzott: az egyik fel-
szólalószerintaz1980-banafõ-
téren felállított, majd a rend-
szerváltás után lebontott Niké-
szobor április 4-re emlékeztet.
Sztán István elmondta: õ nem
a politikát, hanem a görög is-
tennõt látja a Niké-szoborban.
Kisebb felzúdulást keltett egy
másik felszólalás, amely sze-
rint a 48-as emlékmû nem a
római katolikus templom mellé
való.

H.Sz.

Az Aszód Városáért
Alapítvány közleménye

Az Aszód Városáért Alapítvány Kuratóriuma az adózók 2008.
évi adójából befolyt 1%-nak felhasználására beérkezett pályá-
zatokat2009.május25-iülésénértékelte.Azalábbipályázókfela-
dataiszínvonalasellátásáhozbiztosítotttámogatást:

ElektromosGyûjteményAlapítvány 10.000Ft
NyitottKapuAlapítvány 20.000Ft
EvangélikusLelkésziHivatal 20.000Ft
RómaiKatolikusEgyh. 20.000Ft
NyugdíjasokÉrdekképvis.Szervezete 30.000Ft
AranykapuBölcsõde 30.000Ft
AszódVárosiNyugdíjasKlub 50.000Ft
VárosiKönyvtár 50.000Ft
VárosiÓvoda 50.000Ft
GalgamentiNyugálm.HonvédõkEgyesülete 50.000Ft
UnikornisMazsorettCsoport 80.000Ft
OsváthGedeonEmlékm. 80.000Ft
EvangélikusGyülekezet 100.000Ft

-akuratóriumelnöke

összesen: 590.000Ft

ZsemberovszkinéMolnárMárta

2010 is nehéz év lesz
Közmeghallgatás a Csengey iskolában

pályázati önrészének kiegészí-
tésére használja fel az önkor-
mányzat.

A közrend és a közbiztonság
erõsítése érdekében Aszód –
mint közterület-felügyelõket
nem foglalkoztató önkormány-
zat – foglal-
koztatásáraadbepályázatot.A
vásártéri faházatmárcius31-ig
lakhatási feltételként biztosítja
kéthajléktalanszemélynek.

egy fõ településõr

Bursa
Hungarica

A Szociális Bizottság átruhá-
zott hatáskörben elbírálta a
BursaHungarica

pályá-
zatokat. Az típusú pályázat
esetében 22 pályázót támoga-
tott; elutasításra került két pá-
lyázó, kizárás nem történt. A
típusú pályázatra kettõ pályá-
zat érkezett, mindkettõt támo-
gattaabizottság.

polgármester

A

B

SztánIstván

Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerhez beérkezett
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Célegyenesben a felújítás Egy alapítvány is segített–
Segítség a mentõállomásnak

Zöld jelzés a
térségi csatorna-

pályázatnak

Megyei elismerés
a Vegyeskarnak
és karnagyának

Huszonhét
karácsonyfát
ajánlottak fel
városunknak

Az irányító hatóság nyertes-
nek nyilvánította az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása
és szennyvízelvezetése” címû
KEOP-pályázat második for-
dulós anyagát, tájékoztatott

polgármester. Re-
ményét fejezi ki, hogy 2010-ben
megkezdõdik azon csatorná-
zatlanterületekbekapcsolásaa
hálózatba, ahol a lakók erre
évek óta várnak, egyúttal jelez-
te: az érintettek számára 2010
elsõ negyedévében fórumot
tart.

A projekt-konzorcium veze-
tõsége szeretné, ha jövõre lehe-
tõleg mind a tizennégy érintett
településen egyidõben kezdõd-
nénekmegamunkálatok.

Az Aszód Városi Vegyeskar
azönkormányzat felterjesztése
nyomán a

díjat kapta a megyei ön-
kormányzattól. kar-
nagyot lakóhelye, Püspökhat-
van önkormányzata külön fel-
terjesztette a díjra, amit õ is
átvehetett a Megyeházán ren-
dezett ünnepségen. Mindany-
nyiuknak gratulálunk és to-
vábbi eredményes mûvészeti
tevékenységetkívánunk!

IdénAszódról,Galgahévízrõl
és Hévízgyörkrõl huszonheten
(!) ajánlottak fel karácsonyfát a
város számára. A polgármester
ezúton is köszönetét fejezi ki
mindegyiküknek. A kiválasz-
tott és feldíszített fa fényfüzé-
rét ünnepélyes keretek között,
a december 5-i Mikulás-ren-
dezvényvégénkapcsoltákfel.

Sztán István

Pest Megye Mûvésze-
téért

Pál Lajos

A körzetben élõ vállalko-
zások és magánszemélyek
jelentõs összefogásával a
befejezéséhez közeledik az
aszódi mentõállomás fel-
újítása. A munkájukat fel-
ajánló vállalkozók idõbe-
osztása miatt utoljára ma-
radt az épület tetõzetének
felújítása, amit lapunk
megjelenése elõtt fejeztek
be, tudtuk meg Kinka
Attilaállomásvezetõtõl.

Az ereszcsatorna cseréjét
kartali vállalko-

zó vállalta, az anyagot
bagi vasszerelvény-

Urbán Mihály
Varga

András

boltja biztosította (mindketten
kedvezményes áron). Ha az
idõjárás engedi,
Lakótelepi Festék- és Tapéta-
boltjának támogatásával lefes-
tik a tetõ oromléceit. Újra kell
szigetelni a belül már ugyan-
csak felújított és kifestett ga-
rázs lapostetõzetét: ennek fél-
milliós költségét az Országos
Mentõszolgálattólremélik.

A fóti székhelyû Angyalkéz
Gyermek Alapítvány munka-
társai Aszódon is gyûjtést szer-
veztek a helyi mentõbázis fel-
szereltségének javítására. Bár
az engedélyes papírokról
eleinte hiányzott egy pecsét

Péter Lajosné

(sajnos emiatt több helyen

s volt rá példa, hogy a lakók a
rendõrjárõrt is kihívták), végül
sikerrel zárták akciójukat: 250
ezer Ft értékben mentéstech-
nikai eszközöket (mindent vá-
gó ollót, falra szerelhetõ vér-
nyomásmérõket, lélegeztetés-
hez szükséges segédeszközö-
ket) vásároltak a mentõállo-
másszámára.

Az intézmény munkatársai
ezúton is még egyszer köszöne-
tüket fejezik ki valamennyi tá-
mogató nagylelkû felajánlásá-
ért, legyen az pénzbeni, társa-
dalmimunkavagyalapanyag.

ál-
adománygyûjtõnek hitték õket,

Hírek röviden

(folytatásaz1.oldalról)

A másfél órás koncerten köz-
remûködött az evangélikus
gyülekezet kórusa (karnagy:

), az EvangélikusTarr Gábor

Adventi hangverseny
az evangélikus templomban

Egyház Petõfi Gimnáziuma
felsõ tagozatának énekkara
(karnagy: ), a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola gyermekkórusa (karnagy:

),
(orgona),

(gordonka),
(brácsa), opera-

énekes, Aszód Város Díszpol-
gára, (hegedû),

(hege-
dû)és (orgona).

Szabó Andrásné

Énok-Nagy Levente Budai
Zsuzsanna Hutai
Ágnes Kovács Atti-
la Mukk József

Nagy Tihamér
Nagyné Kánya Andrea

TóthRita

Aszerzõfelvételei

H.Sz.

Sikeres volt a

Nagycsaládosok

Bálja
Sikerrel zárult a Nagycsalá-

dosok Aszódi Egyesületének
bálja. Az ünnepi mûsorban
közremûködött a Galgamenti
Dudazenekar,
és néptáncosai,

ifj. Rónai Lajos
Komáromi

YvettésKomáromiErik.

Támogatók: Korona Ház –
Korona

Cukrászda, Mózner Cipõbolt, Gála
Divatáru, Hölgyek Boltja, Nemo
Díszmadár és -állatkereskedés,
Grund Ételbár, Chili-Burger, Csilla
Ékszer,Divatvarázs,Patina,Optika–

Ondrik Nyomda,
Giorgio, Extrém, Kalamáris Papír-
bolt, Fekete-Fehér Divatáru,

Festékboltja, Rõfös, Riva-Lux,
, Car-Stra, Lakótelepi

Festék-ésTapétabolt–
Kiss Textil,

Bernadett Stúdió, Zöldségbolt,
Direct Sport, Deák Ferenc úti virág-
bolt,Ízvarázs, Sláger Bolt –

Barátok Sütöde,
kozmetikus, Sound Café,

Anikó Kozmetika, Central Diszkont,
30-as Autósbolt, Bizarr Butik,
Kossuth L. úti Bababolt, Pethõ és
Társai Kft., Luca Butik, Kalandtúra,
Ricsi Presszó, Fornetti, Tündérkert
Virágbolt, Elektroszolg-Vill Kft.,

LukácsLajos,CsepeliBalázs,

Hatalyák Jánosné,

Kárász
Pál
Makkai István

PéterLajosné,
Gulyásné Kolesza Mari-

anna,

Rácz
Tiborné, Kiss Zsu-
zsanna

Masznyik Istvánné, Fekete Krisztina,
SándorJánosné.



Decemberi rendkívüli akciók!

Akció Akció2009. december 17-tõl december 31-ig

Ízelítõ a húsakciókból:

Ízelítõ az akciós gyümölcsajánlatunkból:

2009. december 18  –  december 20.

2009. december 18  –  december 20.

Ízelítõ az akcióból:

Kristálycukor 1 kg Finomliszt COOP 1kg Familla napraforgó étolaj 1 l

Karcagi rizs „B” 1 kg Törley pezsgõ Charmant doux 0,75l
Bajai Kékfrankos halászlébor 0,75 l Dr.Oetker puding családi cs. Van.2x40g
Boci tejcsokoládé 100g Dr.Oetker sütõpor családi cs. 4db 48g
Maggi halászlékocka 80 g Dr.Oetker van.cukor családi cs.. 4db 40g
Univer majonéz 420g Backmit darált mák 200g
Zwack Unicum 0,2l Tchibo Family 250g +10% õrölt kávé
BB Spumante pezsgõ édes 0,75l Pepsi Cola szénsav.üd,2 l +0,5 l ajándék
Margitszigeti kristályvíz Biopon color gél 1,5 l
Arany Ászok félbarna Dob. Sör 0,5 l Kamilla Plus Eü.papír
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l Kométa bécsi virsli
Gösser Naturzitrone üv. 0,5 l COOP tehéntúró félzsíros 250g
Szentkirályi ásv.víz 1 Kométa Somogyi háts.csülök füs.csont.vf.
Csirkecomb egész eh. Pulykamell filé eh.

179,-Ft 79,-Ft 239,-Ft

189,-Ft 769,-Ft

349,-Ft+ü. 159,-Ft

189,-Ft 99,-Ft

199,-Ft 99,-Ft

469,-Ft 269,-Ft

949,-Ft 439,-Ft

699,-Ft 299,-Ft

99,-Ft 1199,-Ft

179,-Ft+ü. 199,-Ft

159,-Ft 999,-Ft

189,-Ft+ü. 199,-Ft

109,-Ft 899,-Ft

599,-Ft 1299,-Ft

csepp alakú flakonos

cseresznyevirág illatú

4tekercs, 2rétegû, illatos

dús,mentes 1,5 l PET

/

/

/ /

849,-Ft/ 899,-Ft/

869,-Ft/ 1199,-Ft/

259,-Ft/ 199,-Ft/ 599,-Ft/

449,-Ft

kg

kg

kg kg

kg kg

kg kg

kg kg kg

/tálca

,5 l PET enyhe,mentes,dús

Sertés lapocka Sertés comb
Sertés csülökhús bõrös, Sertés karaj

Banán Narancs TV paprika
Paradicsom fürtös 700g

csont nélkül csont nélkül

Üzleteinkben FRISS SERTÉS és BAROMFIHÚS AKCIÓKKAL
is várjuk Kedves Vevõinket!

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

Kedvezõ karácsonyi csomag ajánlatokkal
és sok-sok hétvégi akcióval

várjuk Vásárlóinkat  COOP üzleteinkben!
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Novemberi ülésén a Tanács
elsõsorbanpénzügyi jellegûna-
pirendi pontokat tárgyalt: elsõ-
ként az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú
Társulása 2009. III. negyedévi
pénzügyi beszámolóját hallgat-
tameg.

ATanácsaTársulás2010.évi
költségvetési koncepciójának
bevételi és kiadási fõösszegét
138,5millió forintösszegbenfo-
gadtael, azonbanezazösszega
2010. évi költségvetési törvény
elfogadása után várhatóan mó-
dosulnifog.

Az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása 2010. évi költségvetési
koncepciója a társult önkor-
mányzatok polgármesterei ál-
talegyhangúlagelfogadott fela-
dat-ellátásitervreépül.

Aköltségvetésikoncepcióbe-
vételi oldala tartalmazza a kö-
zösen ellátott feladatokra igé-

nyelhetõ normatív állami tá-
mogatásokat (összege 93 millió
forint),a társultönkormányza-
tok által az egyes feladatokhoz
való hozzájárulást (összesen 19
millió forint), valamint az
egyéb, megállapodásokhoz kö-
tõdõ bevételeket. Az önkor-
mányzatok hozzájárulásának
alapját a közösen ellátott fela-
datokban való részvétel ará-
nya,azabból igényeltszolgálta-
tásokmértékehatározzameg.

A Társulás élhet a közokta-
tási intézményfenntartó társu-
lások számára a kiegészítõ nor-
matíva igénylésének lehetõsé-
gével:2010-benaKartal-Verseg
társulásnak 16
millió forintot, az Iklad-Do-
mony társulásnak közel 8 mil-
lió forintot adunk át. Az aszódi
székhelyû Kistérségi Gondozá-
si Központ által ellátott felada-
tokhoz a Társulás éves szinten
többmint19millióFt-otadát.

elõreláthatólag

Végezetül a Tanács a Társu-
lás költségvetési szerveinek
(Aszódi Kistérségi Iroda és
Aszódi Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata) 2010. évi belsõ
ellenõrzésitervétfogadtael.

A társult önkormányzatok
jövõ évi belsõ ellenõrzési fela-
datainak tervezése a települé-
sek jegyzõjének javaslata sze-
rint történt, az éves terv a kép-
viselõ-testületek elfogadó hatá-
rozata után válik jogérvé-
nyessé.

ferens

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az Aszó-
di Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása hon-
lapjánolvashatnak

(www.aszodikisterseg.hu).

dr.KórósTímea
kistérségire

A Többcélú Társulás Tanácsa
november 18-i ülésérõl

A Bag-Domony-Aszód útkeresztezõdésben több halálos, illetve
súlyos sérüléssel járó baleset történt. A térség lakói aláírásokat
gyûjtöttek, országgyûlési képviselõ (FIDESZ) költ-
ségvetési módosító javaslatot, interpellációt nyújtott be, amit a
szocialistáknemszavaztakmeg.

December3-án a„halálkereszte-
zõdésben” fél pályás útlezárással követelték a körforgalom meg-
építését. -

Tóth Gábor

azérintett településekenélõk

Bereczki-

Útlezárás a bagi
csomópontnál

Az óév jónéhány kedve-
zõtlen közlekedési hírrel
búcsúzik városunkban és
környékén.Sajnosazalább
felsorolt helyzetek további
problémákkal, veszély-
helyzetekkeljárhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei Igazgatóságá-
tól megérkezett a Deák Ferenc
út-Széchenyi út forgalmi hely-
zetére vonatkozó válaszlevél,
ami lényegében azt tartalmaz-
za, amit novemberi számunk-
ban már leírtunk:

(Do-
monyon, az egyetlen lehetséges
kerülõ útvonalon keresztül)

Ennek oka a
másik útszakasz rossz útminõ-
sége és az ott bevezetett 5 ton-
nás súlykorlátozás, valamint a
bagi csomópontban várhatóan
továbbnövekvõbalesetveszély.

Ezek szerint a 3. számú fõút
bagicsomópontjánálszükséges
körforgalom megépítésében
nem csak a december 3-án tün-
tetést szervezõ galgamenti pol-
gárok, de az illetékesek sem re-
ménykednek. (Ebben és a for-
galmi helyzet valamilyen más
megoldásábanmáratabániút-
kanyarulat közelében élõk egy
része sem hisz: arrafelé talán
emiatt jelenik meg egyre több
házon az felirat –

)
Az igazgatóság as 2007. évi (!)

forgalomszámlálási adatokra
hivatkozva

minõsíti az itt mért ne-
hézgépjármû-forgalom ará-
nyát: az akkor napi átlagban
mért 3.300 áthaladó jármû 6
százalékaanehézmotoros,8%-
a a nehézgépjármû kategóriá-
ba sorolható. (A környéken la-
kók közül többen jelezték, hogy
a forgalom az utóbbi egy-más-
félévbenjelentõsenmegnõtt.)

December második hetében
elkészültaPennyMarketelõtti
közlekedési csomópont, és
üzembe helyezték a forgalom-
irányító lámparendszert. Mû-
ködésérõl egyelõre nehéz lenne
egyértelmûen nyilatkozni, az

az útszakasz
forgalmának elterelésére

nincs lehetõség.

ELADÓ a
szerk.

a megyei átlag alat-
tinak

viszont már most látható, hogy
a Hatvan felõl a Petõfi utcába
behajtó és egyenesen tovább-
haladni szándékozó gépjármû-
vezetõknek kellemetlen pilla-
natokat okoznak azon autós-
társaik, akik az egyirányú utca
két sávra szélesített szakaszá-
nak végén, közvetlenül a felfes-
tés után parkolnak. A kénysze-
rû sávváltás különösen akkor
veszélyes,haabaloldalisávban
egy másik jármû épp kanya-
rodniszándékozik...

Azok is rosszabbul jár-nak,
akik Aszódról vonattal szeret-
nének Vácrátótra ill. Vácra el-
jutni: az 1951-ben

épült, 1985-
ben villamosított Galgamácsa-
Vácrátót szakasz egyike annak
a27vasútvonalnak,amelyeken
a MÁV Zrt. december 13-tól

a forgalmat. Az
AszódésVácközöttiutasforga-
lomban a Volánbusz veszi át a
szerepet.

teherforgal-
mi kerülõútként

szünetelteti

n

Hátrányok, veszélyek
közúton és sínpáron
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Jászolkiállítás a Hitéleti Központban, karácsonyi tárlat a Petõfi Múzeumban
Karácsonyi hangulatban kicsik, nagyok...

(folytatásaz1.oldalról)

kiállításra a tavalyinál is több
pályamûérkezett.

hitoktató kö-
szöntõjében utalt rá: a hétköz-
napjainkban is fel-felbukkanó,
szeretetet sugárzó betlehemi
kép, valamint szeretteink ölelõ
karjai

: ugyanehhez a szeretet-
hez kell vonzanunk másokat,
hogyha valaki közülünk meg-
botlik, ne essen el, hanem

A Napsugár Óvoda Süni cso-
portjának betlehemes játéka,
valamint az ifjú vendégmuzsi-
kusok által kísért ökumenikus
gyermekkórus mûsora után

kecskedudán ját-
szott, pedig
népdalokat énekelt.

polgármestervalameny-
nyiközremûködõnekelismeré-
sét és köszönetét fejezte ki,
külön és
feleségénekakiállításmegszer-
vezéséért. Megköszönte a szép
számú közönség részvételét, és
arra kérte õket: vigyék hírül,
hogy ma este megint

A tárlatot
történész nyitotta meg. Hang-
súlyozta, hogy a jászol egy
szimbólum, ami a mai napig
hirdeti: az a gyermek, aki egy
város széli istálló jászolában
született, a Földön élõ minden
ember Isten ellen elkövetett
bûnénekMegváltója,azÚrsze-
retett gyermeke. Szólt a betle-
hemezés szokásáról, aminek a
jászol ugyancsak fõ kelléke. Re-
ményét fejezteki,hogymunka-
végzés közben is minden já-
szolkészítõ lelkében

amivel egyút-
tal a kiállítás látogatóit is meg-
ajándékozta.

Lorencz Klára

nekünk is feladatokat
adnak

ölelõ
karokbapottyanjon.

Rónai Lajos
Kakucs Katalin

Sztán
István

Szernecz Zoltánnak

egy ün-
neppelgazdagodottvárosunk.

Dr. Asztalos István

a béke és a
szeretet munkált,

A Betlehemi díj nyertesei:
Egyéni: I. korcsoport (12-18):

, II. kcs. (6-12):
III. kcs. (3-6):

Csoportos: I. kcs.: Csillagok (

II. kcs.: Csengey Gusz-
táv Ált. Isk. 2. z III. kcs.: Hévízgyörki
Óvoda Süni Csoportja. Különdíj:

Czeba
Viktória Mudri Lili
Márta, Szabó Szirka.

Téglás
Eszter, Csörgi Katalin, Benke Beáta,
Detre Dávid.

DávidBlankaésNagyMárton.

A Petõfi Múzeum Galériájá-
ban december 11-én nyitották
meg a

címû rendha-
gyórendezvénysorozatot.Ade-
cember 22-ig látogatható tár-
laton a múzeumhoz valami-

Karácsonyi Tárlat – Ka-
rácsonyi Vásár

a vendégeknek, majd
kulturális szervezõ

megköszönte az alkotóknak,
hogy valamennyien elfogadták
a meghívást. Miként pl. a Mú-
zeumok Éjszakáján, a hagyo-
mányteremtõ szándékkal szer-

Asztalos
Tamás

lyen szállal kötõdõ mûvészek
alkotásaiból láthatunk ízelítõt,
ami egyúttal vásárlási lehetõ-
séget biztosít a karácsonyi
ajándékotkeresõknek.

A megnyitón
nyújtott át szép népdalcsokrot

Gregori Éva

vezett karácsonyelõi program-
sorozattal (és természetesen a
Petõfi Múzeum egyéb kulturá-
lis programjaival) is igyekez-
nek egymáshoz
az intézményt és munkatár-
sait, valamint az itt folyó szak-

közelebb hozni

maimunkátalátogatókkal.
A programsorozatról részle-

tesen novemberi számunkban
olvashattak; lapunk megjele-
nését követõen még elcsíphet-
nekegy-egy,kikapcsolódásraés
lelki felfrissülésre egyaránt al-

kalmas programot. A Galériá-
ban kiállított alkotások decem-
ber 22-ig naponta 9-19 óra kö-
zötttekinthetõkmeg.

HídiSzilveszter

Aszerzõfelvételei

Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Aszód Város Önkormányzata
és lapunk valamennyi
munkatársa nevében

áldott ünnepeket
és boldog új esztendõt
kívánunk valamennyi

Kedves Olvasónknak!
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Jogi tanácsok Az ajándékozásról

Az ajándékozási szerzõdés
alapján az ajándékozó arra vál-
lal kötelezettséget, hogy saját
vagyona terhére a megajándé-
kozottnak ingyenesen vagyoni
elõnyt juttat. A vagyoni elõny
lehet ingó vagy ingatlan dolog,
de akár vagyoni értékû jog is
(pl. haszonélvezeti jog). Termé-
szetesen ha a juttatás nem in-
gyenes, az valamilyen ellen-
szolgáltatás fejében történik,
már ajándékozásról, hanem
valamilyen más típusú szerzõ-
désrõl beszélünk (pl. adásvétel,
tartási szerzõdés). Mivel a köz-
tudatba az „ajándék lónak ne
nézd a fogát!”-elv ágyazódott
be, így sokaknak különös lehet,
hogy az ajándékozónak bizo-
nyos mértékig felelõssége (jog-
és kellékszavatossága) van az
ajándékért, mely hasonlatos az
adásvételi szerzõdésnél megis-
mert eladói felelõsségéhez
azonbanannál lényegeseneny-
hébb. Ez természetesen a leg-
ritkább esetben fordul elõ csa-
ládi körben, azonban az ítélke-
zési gyakorlatban találunk rá
precedenseket.

Sokszor felmerül kérdés-
ként, hogy visszakérhetjük-e
azadottajándékot,hiszenadott
esetben az ajándékozást köve-
tõen a felek viszonya olyan
mértékben megromolhat,
melynek következtében az
ajándékozó már megbánhatja
az ingyenes juttatást és legszí-
vesebben visszakapná az adott
gyûrût, autót vagy svájci órát.
Nos, a jog, ha szûk keretek kö-
zött is,desegítségünkresieteb-
ben az esetben is. A Ptk. vonat-
kozó rendelkezéseinek értel-
mében három tipikus esetben
van helye az ajándék visszakö-
vetelésének. 1. Visszakövetel-

hetõ az ajándék, ha arra az
ajándékozónak a létfenntartá-
sa érdekében van szüksége, de
csak akkor, ha ezzel nem veszé-
lyezteti a megajándékozott lét-
fenntartását. 2. Az ajándékozó
az ajándékot visszakövetelheti,
ha a megajándékozott, vagy
vele együtt élõ hozzátartozója
az ajándékozó vagy közeli hoz-
zátartozója rovására súlyos jog-
sértést követ el. Az ilyen jogsér-
tésektipikusanazéletvagytes-
ti épség elleni, valamint a va-
gyon elleni bûncselekmények.
(Azt hiszem, vitathatatlan,
hogy ez esetben a megajándé-
kozott utóbb érdemtelenné vá-
lik az ajándékra.) 3. Visszakö-
vetelheti az ajándékot az aján-
dékozó akkor is, ha az a felte-
vés, amire alapozva az ajándé-
kot adta, utóbb véglegesen
meghiúsult, és enélkül az aján-
dékozásra nem került volna
sor. A megcsalt võlegény tehát
alappal kéri vissza menyasszo-
nyának adott jegygyûrûjét, ha
az esküvõ a léha arának kö-
szönhetõen mégsem lesz meg-
tartva. Fontos megjegyezni,
hogy a szokásos mértékû aján-
dék egyik esetben sem jár visz-
sza. Mi a szokásos mértékû
ajándék? Ezt vita esetén az
adott jogvitában a bíró mérle-
gelésselállapítjameg, figyelem-
mel a fennálló társadalmi, gaz-

dasági viszonyokra, a felek kö-
zött kialakult szokásokra. Azt
gondolom, hogy még mai vilá-
gunkban sem tekinthetõ szo-
kásos mértékû ajándéknak a
bajor luxusterepjáró, vagy az
eljegyzési ajándékként adott
budai lakás, viszont szokásos
ajándéki jellegét nem kérdõje-
lezi meg senki a kisebb értékû
ingóságoknak, mint pl. a ruha-
darabok, használati tárgyak,
mûszakicikkek.

Érdemes még megjegyezni,
hogy mivel a megajándékozott
vagyonában az ajándékozás
folytán gyarapodás történik,
így illetékfizetési kötelezettség
keletkezik, de csak akkor, ha az
ajándékozásról okiratot állítot-
tak ki, vagy ingó ajándékozása
esetén okirat kiállítása ugyan
nem történt, de az ingó aján-
dék forgalmi értéke a 150 000
forintot meghaladja. Az illeték
mértékét három tényezõ hatá-
rozza meg: az ajándék értéke,
az ajándék jellege (lakás,
egyéb) valamint az ajándékozó
és a megajándékozott rokoni
viszonya. Valamennyi illeték-
mérték felsorolása meghalad-
ná jelen cikk kereteit, ezért itt
csak két fontos jellemzõre
utalok. Az ajándék lakásokat
terhelõ illeték (5%-tól 30%-ig
terjedhet) kevesebb az ugyan-
olyan értékû egyéb ajándékot
terhelõ illetéktõl (11%-tól 40%-
igterjedhet).Alegkevesebbille-
ték a közeli hozzátartozók
(gyermek, szülõ, házastárs)
ajándékait terheli, míg a leg-
több a távoli rokonok, valamint
rokonikapcsolatbannemlévõk
ajándékait.

Dr.LeitliNorbert
leitli.norbert@gmail.com

Tel.:06-70-509-4587

Közhelyszerû megállapítás, de igaz: a jog mindenhol
körülvesz bennünket, az élet valamennyi területét sza-
bályozza.SzerintemkeveseknekjuteszébeSzentestén,a
karácsonyfa alatti meghitt családi környezetben, a szé-
pen becsomagolt ajándékok átnyújtásakor, hogy bizony
itt egyre-másra köttetnek a polgári jogi szerzõdések, s
ebbõl fakadóan a feleket jogok illetik meg illetõleg köte-
lezettségek terhelik. Az ajándékozás ugyanis a polgári
törvénykönyv egyik nevesített szerzõdésfajtája, ráadá-
suligenrészletesenkerültszabályozásra.

Rendõrségi

hírek
Az elmúlt hetekben váro-

sunkban több gépjármû-feltö-
rés történt, részben a tulajdo-
nosok elõvigyázatlansága mi-
att: a Kossuth Lajos úton és a
temetõnél pl. az autó ülésén fe-
lejtett táska miatt törték fel az
ott parkoló autókat (az egyik
esetben a táska nem tartalma-
zott értékeket). Egy autótulaj-
donos a fõutcán parkoló jármû-
ve rendszámának ellopását je-
lentettebe.ASzéchenyiutcáról
egy személygépkocsit is ellop-
tak;azesetpikantériája,hogya
jármûre nem sokkal korábban
banki lefoglalást rendeltek el,
így a lopás tényét bejelentõ tu-
lajdonos ellen a lízinghátralék
meg nem fizetése miatt eljárás
indult.

Különös betörés színhelye
volt az egyik Kondoros téri üz-
lethelyiség: az elkövetõ csak a
pénztárgépet és a szalagokat
vitte magával. Ismét több mil-
lió Ft értékû telefonkábelt lop-
tak el az evangélikus templom
környéki kábelcsatornákból. A
vasútállomás épületének egyik
ablakát vélhetõen randalírozó
fiataloktörtékbe.

Két, részben körzetünkben
történt bûncselekmény-soro-
zat ügy végére is Aszódon ke-
rült pont. Elfogták a Petõfi ut-
cai álarcos útonállókat, akik
vélhetõen két-három másik
aszódi diákot is kiraboltak – az
aszódi rendõrõrs kéri a káro-
sultak jelentkezését. A két fia-
talkorú elkövetõ egyike nem
csak városunk tanulóifjúságát
„részesítette elõnyben”: egy
másik társával Gödöllõn egy
óra alatt hat (!) diákot rabolt ki
fényes nappal az utcán. Annak
a három fõvárosi betörõnek a
csuklóján is kattant a bilincs,
akik egy Kondoros téri házból
ékszereket tulajdonítottak el.
Az álkulcsot használó banda
nyomát egy ideje már követte a
rendõrség; elfogásukkor az
Aszódról ellopott értékek hi-
ánytalanulmegkerültek.

Könyvelésreálisáron!
www.angelikakonyveles.hu

Tel.:06-70-410-7930

Ingatlanközvetítés,sikeres
értékesítésesetén1,5%jutalék.

www.acingatlan.hu
Tel.:06-70-410-7929

Hirdessen nálunk 2010-ben is változatlan árakon!
Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban.



Megbízónk autóipari alkatrészeket (mûanyag/gumi) gyártó
németországi anyavállalattal rendelkezõ vállalat, amely az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Gépbeállító technikus (gumigyártás területére)

agépek megfelelõ, biztonságos üzemeltetése, gyártásképes állapotban tartása
agépek szerszámozásának támogatása
felmerülõ problémák eseténamûvezetõértesítése és a nem megfelelõ termékek elõírás szerinti kezelése,
elõírtminõségi ellenõrzések vezetése,
agyártási folyamatsoránmeghibásodott termékek hibaelemzése,hibás termékek javítása
átállások,gépbeállítások elvégzése,
karbantartási- és gyártási dokumentációk vezetése,
agépsormeghibásodása eseténa javítási munkálatok irányítása, ellenõrzése
a termelési folyamatmenetének optimalizálása, gépkihasználtság javítása
aktív részvétel a gépsorok és új termékek fejlesztésében

mûszaki szakközépiskolai végzettség (technikus)
magabiztos, felhasználói szintüExcel ismeretek,
minimum 1-2 éves, gummigyártásbanszerezett ipari tapasztalat (REP tipusúvertikális gép)
3 müszakos munka vállalása

németnyelv társalgási szintû ismerete
pneumatikus és elektromos ismeretek

Munkavégzéshelye: Hirdetéshatárideje:

Jelentkezés módja:

Komárom-Esztergommegye 2009.12.30.

Amennyibenérdeklõdikameghirdetettpozíció iránt, akkor önéletrajzát küldjeel 2009. 12.30-iga

email címre.i.nemes@kayser-automotive.com

– –
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Feladatok:

Elvárások:

Elõny:
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Fazekas Lajos fazekasmester bemutató foglalkozása a Petõfi Múzeumban
Nomen est omen...

Egy híres fazekasdinasz-
tia leszármazottja Fazekas
Lajos népi iparmûvész, a
népmûvészet mestere. Fel-
menõi a nagy fazekas ha-
gyományú település, Nád-
udvar lakói voltak; ott él-
ték mindennapjaikat, szor-
gos munkával készítvén a
cserépedényeket.

A mester vetette fel az ötle-
tet, mondván, hogy szívesen
tartana foglalkozást aszódi ki-
állítása idejealatt.APetõfiMu-
zeális Gyûjtemény és Kiállító-
hely mindig nyitott volt a ma
divatos szóval

és
aposztrofált feladatokra. A

múzeumi munka fontos eleme
az ismeretterjesztés, mert csak
ilyen módon csempészhetünk
vissza valamit a letûnt korok
tudásanyagából.Ennekamun-
kának fontos részét képezik a
mûhelyfoglalkozások, ezért
örömmel láttuk vendégül a
mestert.

November24-énreggel nyolc
órától délután négyig sereglet-
tek a Cengey iskola diákjai,
hogy ismerkedjenek az agyag-
formázás, korongozás rejtel-
meivel, szépségeivel és a díszí-
téssel, síkálással. Utóbbit a
mester mun-
katársa,

mutattamegadiákoknak.
A mester néhány mondat-

ban elmesélte a családja törté-
netét, beszélt a fazekasságról,
fazekastermékekrõl,azégetés-
rõl ésadíszítésrõl.A„Kipróbál
meg korongozni?” kérdésre
hangos zsivaj: „Én, én!” volt a
válasz és sok kis nebuló keze
lendült a magasba. A mester
egyforma szeretettel, türelem-
mel és odafigyeléssel viseltetett
minden gyermekkel. Mozdula-
taiból, szavaiból a szakma sze-
retete és a hagyománytisztelet
áradt. A lényébõl sugárzó szak-
mai alázat és szerénység még a
muzeológust is meglepte. Ma-
napság,átképzésekkel telimin-
dennapjainkban a

közönségkapcso-
latnak mûvelõdésszervezés-
nek

Beke Sándorné Erzsi-
ke

ma ez va-
gyok, holnap meg valami más

népi iparmûvész

sulykolása a szakmák becsüle-
tét is aláásta. Pár hónapos tan-
folyam után bárkibõl bármi
lehet... A szavunk vala-
ha megbecsülést, rangot jelen-
tett. Ma úgy szokás mondani:

egy mesterember. Pedig

mester

csak

régi szólásunkra illene figyel-
nünk:

Fazekas Lajos úgy véli: mes-
terként kötelezõ a szakma ma-
gas szintû mûvelése. Ha úgy
tetszik, õ azon ritka emberek

Ki minek nem mestere,
hóhéraazannak!

egyike, aki még ad a régi jó ér-
tékrendre.Istenáldjaõtezért!

Mai rohanó és folyamatosan
változó világunkban jó látni,
hogy vannak emberek, akik
úgy akarnak haladni a korral,
hogy a táji és családi hagyomá-
nyaikat átmentve, azokat kor-
szerûsítve, a kor igényeihez
alakítva mutatják fel a múlt
értékeit. Fazekas Lajos mind-
ezt

. Errõl árul-
kodnak csodaszép munkái, er-
rõl árulkodott Aszódon töltött
napja.

Köszönetképpen egy idézet a
PMGYK vendégkönyvébõl:

nem feladatnak, hanem
küldetésnek tekinti

„Nagyonköszönjük,hogybepil-
lantást nyerhettünk a fazekas-
ság mûvészetébe... És elleshet-
tük a fazekasság csínyját-bín-
ját.MÁSKORISJÖVÜNK!!!”

KlamárZoltán
Aszerzõfelvétele

„Lélektõl lélekig” cím-
mel adott otthont a Római
Katolikus Hitéleti Központ
az istenes versek három
korosztályban indított
ökumenikus szavalóverse-
nyénekdecember5-én.

Az ötletgazda,
maga sem gondolta vol-

na legmerészebb álmaiban
sem, hogy a megmérettetés ek-
kora érdeklõdésre tart számot:
közel 70 gyerek indult a nemes
versengésben! Nemcsak Aszód
iskolásai, hanem a térség több
települése Kartal, Iklad, Do-
mony,Bag,HévízgyörkésTura

képviseletébenisvállalkoztak
gyermekek a versenyre, és ez-
zel együtt arra, hogy hitükrõl
tanúságot tegyenek. Hiába volt
pártatlan a zsûri, bizony nehéz
feladata volt egyet-kettõt ki-
emelni a sok értékes hol ked-
ves, lelkes, hol megható pro-
dukcióból. Az ítélethozatal
terhét színház-

Lakos Mária
Lujza

HuszárOrsolya

–

–

–
–

„ ”

történész, a Mária Rádió ön-
kéntes mûsorvezetõje (maga is
egyszavalóversenyre járóésott
gyõztes kislány édesanyja),

drámapedagó-
gus, négygyermekes édesanya,
és a zsûri elnöke:

voltaszódiplébánosatya
hordoztaavállán.

Az eseményt keretbe foglaló
versenyen kívüli produkciók:

nyitó szavalata, mely versmon-
dásból is,dehitbõl ispéldátállí-
tott elénk, valamint a Fiúneve-
lõ Intézet pszichopedagiógiai
csoportjának és nevelõinek zá-
ró mûsora, mely könnyet csalt
mindannyiunk szemébe, bi-
zony feladták a leckét. A ver-
senyzõk azonban méltónak bi-
zonyultak a felállított mércé-
hez.

Köszönet a testvériség és
egység élményéért mindazok-
nak, akik fáradtak azért, hogy
ez az esemény megvalósulhas-
son, ki-ki lehetõségei és képes-

Péch Katalin

Buzgán
József

Kovács Lászlóné Debóra néni

ségei szerint. Adja Isten, hogy
hagyománnyá váljon, és jele le-
hessen a világban annak, ami-
értJézusígyfohászkodott:
„

*

Legyenek mindnyájan egyek...
hogy így elhiggye a világ, hogy
Teküldtélengem.”

LorenczKlára

Azeredmények:
Középiskolás korosztály:

Felsõ tagozatos kor-
osztály:

Alsó tagozatos korosztály:

1. 2.
d 3. Külön-

díj: AFI, pp. cso-
port.

1. 2.
3.

. Különdíj:

1. 2.
3. . Külön-

díj:
.

(Továbbikülöndíjadíjazottak
számára,hogyaMáriaRádió
felvételt fogkészítenivelük.)

Búzás Fanni Lakatos Ri-
chár Nyíri Adrienn.

Burdi Tamás,

Baranyi Richárd
VolterDomonkos KakucsKa-
talin Bognár Tímea
és Bereczki Olympia Fanny.

Varga Barnabás Néma Er-
zsébet Dobák Ágnes

Kovács Benedek és Blaskó
Anna

Zsoltárok gyermekhangokra
Ökumenikus szavalóverseny a Hitéleti Központban



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!
Októberi akciónkat meghosszabbítottuk

december 30-ig!

MINDEN szemüvegkeret

és multifokális lencse

20% kedvezménnyel

kapható!
A részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben!

Boldog karácsonyt és sikeres új esztendõt kívánunk
minden kedves eddigi és leendõ vásárlónknak!
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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

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

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas, OTP,  Posta, PROVITA, Dimenzió

Békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag új évet

kívánnak
minden kedves Olvasónak

a Turai Takarékszövetkezet munkatársai.

Ügyfeleinknek köszönjük a bizalmat,
hogy minket választottak pénzügyeik intézéséhez.
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Egy kis nyelvelés:
veszélyben a hangyabolyok?

A közelmúltban kétféle rek-
lámújság akadt a kezembe,
amelyben ugyanaz a hiba for-
dult elõ: arra próbált rávenni,
hogy vásároljak -t.
Ha értetlenkedni akarok, ak-
kor azonnal úgy reagálok, hogy
nem veszek olyasmit, amirõl
nem tudom, hogy mi is valójá-
ban. De hát a reklámújság nem
azért van, hogy ne legyen ben-
ne tájékoztató ábra. S az ábra
alapján rögtön kiderül, hogy
olyan kis elektromos ketyeré-
rõl van szó, amelynek segítsé-
gével ruháinkról eltávolíthat-
juk a használat következtében

bolytalanító

megjelenõ apró kis göböket,
melyeket nak neve-
zünk.(Egyesszáma: )

A probléma lényege abban
van, hogy a -ra végzõdõ sza-
vak egy részénél ejtjük a szóvé-
gi -t, más részénél nem. Való-
jában csak egyszer kellene
megtanulnunk iskolai tanul-
mányaink alatt, de ez az isme-
ret valahol rendesen elsikkad,
mert tanárok, ügyvédek, orvo-
sok – és még sorolhatnám –
olyan szavak végén is ejtik a -
t, ahol nem kellene. Így lesz az
onkológus és nõgyógyász szá-
ján is „méknyakrák” a méh-
nyakrákból – helyes ejtése: mé-
nyakrák –, esetleg felelés köz-
ben az eminens diák is azt ta-
lálja mondani, hogy „Toldi
megmérkõzött a l”, ho-
lotta szóvégénéppennem
ejtendõa , sa határozórag
változatlan formában kapcso-
lódik a szóhoz és a nem is
hangzik.

A szavunk – a hangya-
boly utótagjaként vagy akár
egy gyermekcsapat mgjelölése-
ként – nem tartalmaz -t, a

viszont igen, s éppen ab-
ba a csoportba tartozik, amely-
nek a végén a -t akkurátusan
ejtenünkiskell.

A szó már nagyon régen
jelen van nyelvünkben –

tanúsága szerint
már 1235-ben biztosan elõfor-
dult a magyar írásbeliségben –,
míg a csak az 1700-as
évek végének írásos anyagá-
banbukkanfel.

Nekemszemélyesmeggyõzõ-
désem, hogy a kulturáltságnak
az egyik fokmérõje is, hogy eb-
benaviszonylagszûkkörûszó-
anyagban eligazodunk-e vagy
sem. Könnyû megjegyezni az
ide tartozó szavakat, s aki ne-
tán valami miatt az iskolai ta-

bolyhok-
bolyh.

h

h

h

csehhe
cseh

h -vel

h

boly

h
bolyh

h

boly
A ma-

gyar nyelv történeti-etimológiai
szótárának

bolyh

nulmányok során lemaradt
volna ezekrõl az ismeretekrõl,
nagyonkönnyenpótolhatja.

Éppen ezért álljon itt
az

e szavakkal kapcsolatos isme-
reteket taglaló része, a 75. sza-
bálypont:

És természetesen a reklám-
ban szereplõ
helyesen h lenne.
Mert – ahogyan a természetvé-
dõk mondják – a védett, de
a hangya nem. S hozzáteszem:
a védelem a sem ter-
jedki.

A ma-
gyarhelyesírásszabályainak

75.Acéh,cseh,düh, juh,méh,
pléh, rüh stb. névszóban a h-t
csakakkorejtjük,haatoldalék-
magánhangzóval kezdõdik,
vagy magánhangzóval járul a
tõhöz.Akiejtésbentehátnémaa
hezekben: cseh, Csehszlovákia,
csehnek, csehvel, csehtõl; méh,
méhkas, méhnek, méhvel; juh,
juhval, juhtúró, juhakol; stb. –
Hangzik a h ezekben: csehek,
csehet, csehül; méhek, méhes;
juhok, juhász; stb. – Az írásban
azonban, mint a példák is mu-
tatják, a szavak minden alak-
jábanjelenvanah.

A doh, éh, enyh, fel-
lah, keh, moh, padisah, potroh,
sah, Allah, Zilah stb. szónak
minden alakjában ejteni szok-
tuk a h-t, és mindig írjuk is. – A
ch végû szavak (pl. almanach,
pechstb.)végénismindigejtjük
ah-t. [Vö.42.,83.e)]

A h végû szavak egy részének
kiejtése ingadozik. Így például
az ah, áh, eh, hah, heh indulat-
szó ejtésében váltakozik a h-s
alak a h-tlannal. A MÉH betû-
szó inkább h-s ejtésû, mint h-
tlan. – Akárhogyan ejtsük is
azonbanahvégûnévszókat,ah
betût írásban mindig feltün-
tetjük.

bolytalanító
boly talanító

boly

bolyhokra

bolyh,

-g-l

„

”

A jótettek java-
részt titokban szü-
letnek. Semmiféle
mûszer nem jelzi õket, semmi-
féle statisztikai apparátus nem
készít róluk táblázatot. De je-
lenlétük csak annál valósá-
gosabb.

A jótetteknek elenyészõ az
írott történelme. Ha azonban
megszûnnének egyszer cselek-
võenrésztvennia földi életben,
ez éppoly súlyos és elviselhetet-
len csapás lenne, mintha gló-
busunk egyik pillanatról a má-
sikraelveszítenélégkörét.

(PilinszkyJános)

Öt csapat közül válasz-
totta ki a
döntõjének zsûrije az
Evangélikus Egyház Aszói
Petõfi Gimnáziumának
csapatát, melynek fiataljai
között 6. és 12. évfolyamos
diák is szerepelt. A Magyar
Tudományos Akadémián
megtartott vetélkedõt a
Magyar Innovációs Szövet-
ség (MISZ) ifjúsági THE
Programjarendeztemeg.

TeHEtséges vagy?

A megmérettetést egy online
selejtezõ elõzte meg, melyre 50
középiskola 2000 diákja jelent-
kezett, közülük a legjobbak el-
látogathatnak a bécsi Body
Check kiállításra és a budapes-
ti100csodanevûtárlatrais.

Öt, egyenként ötfõs csapat
érkezett a megmérettetésre,
melyen debreceni, csongrádi,
nyíregyházi, váci és aszódi kö-
zépiskolásokvettekrészt.Afia-
taloknak elsõként az otthon el-
készítettzászlót,acsapatotésa
középiskolájukat kellett bemu-
tatniuk, majd ezt követõen elõ-
re kiválasztott témában refe-

ráltak a zsûri elõtt. Az elõadá-
sokat villámkérdések követ-
ték: többek között a napfoltok-
ról, az ózonrétegrõl és a szuper-
vulkánról kellett beszámolni-
uk, majd a szemük elõtt leját-
szódott kísérleteket megma-
gyarázniukafiataloknak.

Az Evangélikus Egyház
Aszódi Petõfi Gimnáziuma,
Szakképzõ Iskolája és Kollégi-
uma csapatát

és
képviselte. Õk magazin

elõfizetést kaptak, a többi dön-
tõshöz hasonlóan pedig elláto-
gathatnak a bécsi Body Check
kiállításra és a budapesti 100
csoda nevû tárlatra. A THE
Program az aszódi középisko-
lába is elviszi a természettudo-
mányos pályát népszerûsítõ
THEroadshow-t.

*
Gratulálunkacsapatna

ésfelkészítõtanáraiknak;
mindannyiuknaktovábbi

sikereketkívánunk!

Koreny Viktor,
Valcsák Réka, Toldi Fanni,
Garai Laura Ladjánszki
Bálint

(forrás:www.edupress.hu)

Aszódi diákok
gyõzelme az MTA-n
a TeHEtséges vagy? döntõjében



Városi ünnep- és eseménynaptár

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:

Idõpont Helyszín Program
December19.18.00
December20.
December 23-2010.jan.3.
December24-25-26.
December31.22.00-tól
Január4.
Január6.
Január14.
Január22.
Január23.

EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma aPodmaniczkyMûvészetiIsk.karácsonyi hangversenye
Advent4.vasárnapja

általánosésközépiskolák téliszünet
Szenteste,Karácsonyelsõésmásodiknapja

Szabadságtér Óévbúcsúztató,tûzijáték,újéviköszöntõ
elsõtanításinap
Vízkeresztünnepe

KözmûvelõdésOtthona AVécseyKamarateátrumbemutatóelõadása
CsengeyGusztávÁltalánosIskola Aféléviértesítõkkiadása

Egységesírásbeli felvételika8.osztályosoknak

2009. DECEMBER
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...És megjött a Mikulás!

...Hogy honnan érkezett a Mikulás és két muzsikáló krampusza, valamint a tréfákat
sziporkázó, kecskedudát fújó subás öreg? Nem tudni biztosan talán az Aszódi Fiú-
nevelõ Intézet irányából. Annyi bizonyos, hogy fergeteges mûsort adtak a Korona Ház
színháztermében szorongó kicsiknek és nagyoknak. Nem jöttek üres kézzel: ajándé-
kaik kiosztásában a Vöröskereszt helyi szervezete segített. A vendégsereg végezetül a
Szabadságtérrevonult,aholkisvártatvafelgyúltakavároskarácsonyfájánakfényei.

HídiSzilveszterfelvételei

–

Zenés mûsor és ajándékosztás a Korona Házban

Emlékezés
Barlai Bélára

és Csengey
Gusztávra

A könyvtárban novem-
ber 14-én Barlai Bélára és
Csengey Gusztávra emlé-
keztek az Irodalmi Teaház
tagjaiésvendégei.

Remenár László

Dr.AsztalosIstván

Budai Józsefné
Takács Lajosné

Bartók Anikó

BarlaiEdit .

Christoph
Willibald Gluck: A boldog lel-
kek tánca címû melódiájából
adott elõ részletet, melyet fu-
rulyán talán még soha senki
nem adott elõ, hiszen hegedûre
írtaaszerzõ.
történész szemmel

méltó megemlékezésünket.
egy antológiá-

ból olvasott fel,
és saját versüket
mondták el. A rendezvényen
részt vett Barlai Béla leánya,

is
Az idén májusban alakult

Irodalmi Teaház legfõbb célja
kultúránk fejlesztése és ápolá-
sa. Feladatuknak tartják a fia-
talok kulturális kibontakozá-
sának támogatását,

beszédkészségük
javítását, a költészettel foglal-
kozók további fejlõdésre kész-
tetését. Minden hónap utolsó
hétvégéjén a Városi Könyvtár-
ban találkoznak, ahol szívesen
látjákazérdeklõdõket.

egészítette
ki

intelligen-
ciaszintjükés



Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

14

férfi-nõi

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 kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Minden élõállat
10 % kedvezménnyel!

(az élõ állateledel kivételével)

sportsport

2009. DECEMBER

Lejátszottuk az utolsó mér-

kõzésünket, snagyszerûenzár-

tuk a 2009. év õszi fordulóját,

hiszen minden mérkõzésünket

megnyertük, így veretlenül

várjuk a következõ év tavaszi

fordulóit.

Õszi bajnok az Aszódi Szabadidõ SE
NB III-as asztalitenisz csapata
A veretlen gárda reális célja az NB II-be való feljutás

Csapatunk valamennyi tagja

mindent megtesz annak érde-

kében, hogy Aszódnak jövõre

már NB II-es asztalitenisz csa-

patalegyen.

Továbbra is várjuk az érdek-

lõdõket hazai mérkõzéseinken

(a tavaszi fordulók idõpontját

februári számunkban közöljük

)

szakosztályvezetõ

*

–aszerk.

DánielJános

AzNBIIIállása
a2009.õszifordulókután:

2.Balassagyarmat

3.HatvaniLokomotív

4.Bátonyterenye

1.AszódiSzabadidõSE 18pont

16pont

12pont

12pont

December20.:

December24-25.:

Dr.HudákPéter

Dr.HajdúPál

Gödöllõ,Százszorszépu.58.

Tel.:06-70-213-1961

Galgahévíz,Fõút84.

Tel.:06-30-475-1739

Állatorvosi ügyelet
December26-27.:

December31-január1.:

Dr.DobosLászló

Dr.SzõkeZsolt

Tura,Thökölyu.35.

Tel.:06-20-925-3824

Kartal,Barossu.207.

Tel.:06-20-956-6529
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A felnõttcsapat a harmadik helyrõl várja a tavaszt
Õszi bajnok az Aszód FC-ifi

2009. DECEMBER

A két utolsó novemberi
fordulóval lezárult az õszi
idény a Pest Megyei Arany
Ászok I/B osztály Északi
Csoportjában.

AszódFC-PerbálSE2:1
Ifjúságiak:3:1

PécelSE-AszódFC0:4
Ifjúságiak: 0:1

Alacsony színvonalú mecs-

csen, tartalékosan is sikerült a

gyõzelem, bár a perbáliak a szó

szoros értelmében széttördel-

ték a játékot. Ifistáink

mesterhármasával biz-

tosangyõztek.

Biztosan gyõzött a jobb erõ-

bõl álló, gyorsabb játékot pro-

dukálóvendégAszódFC.Ifistá-

ink a hajrában biztosították

gyõzelmüket az igyekvõ péceli

fiatalokellen.

*

Ki kell emelnünk azt a nagy-

szerû teljesítményt, hogy az

Aszód FC ifi csapata 2007 októ-

bere óta veretlen! Ez minden-

képpen játékosaink szorgal-

mát, és edzõjük,

odaadó, lelkes munkáját dicsé-

ri.Gratulálunk eh-

hezésazõsziszerepléshezis!

Felnõtt csapatunkat is dicsé-

ret illeti, hogy kilábalva a hul-

lámvölgybõl, sérülésekkel tize-

delve is, képességeihez megfe-

lelve, jó hajrával versenyben

vannak a bajnoki címért. (A ta-

bellát vezetõ Solymárt

egyedül az aszódi csapat tudta

legyõzni!)

*

az Aszód FC el-

nökének tájékoztatója alapján

két-három távozó játékos he-

lyét új igazolású fiatalokkal

pótolva játékosanyag dolgában

nem kerülünk hátrányba ta-

vasszal.Asportvezetõezútonis

köszöni szurkolótáborunknak

a sok biztatást, az esõben, szél-

ben való kitartást a csapat mel-

Kovács
Kristóf

Pintér Miklós

Tóth József,

acsapatnak

õsszel

lett, és azt, hogy idegenbeli

mérkõzéseinken sokszor több

aszódi szurkolót lehetett látni,

minthelyidrukkert.

A sportegyesület nevében

Tóth József kiemeli és ezúton

köszöni polgár-

mester úr és a képviselõ-testü-

let, , a Suzuki

Sós, Golden-Glob Trans Kft, a

GAMESZ, a Polisign Kft, az

Akvíz Kft, a Barkács Centrum,

aMEGASPORT,aHarsona,az

Aszódinfo, a Szikora Bt,

Sztán István

Molnár József

Búzás

István, Sebák Ervin, Erdõsi
Kálmán, a Dajka Kft, a GE-FA

FAKERtámogatását.

Az Aszód FC Vezetõsége ne-

vében minden kedves szurko-

lónknak, segítõnknek, játéko-

soknak, edzõknek kellemes ka-

rácsonyi ünnepeket és boldog

új évet kívánva fejezte be tájé-

koztatójátasportklubelnöke.

Ehhez csatlakozik a cikk

szerzõje éstovábbrais:

HajráAszód!

–

-tövis-

sportsport

Úszószakosztállyal bõ-
vült az Aszódi Szabadidõ-
sport Egyesület. A civil
szervezet vezetõségének
reményei szerint a szabad-
idõ- és a versenysport egy-
aránt jól megfér majd az
ASZEkereteiközött.

– Mind a tagságunk, mind

pedig az uszodát üzemeltetõ

Petõfi Sándor Gimnázium ve-

zetése támogatja elképzelése-

inket – mondta az

ASZE elnöke. – Az úszószak-

osztállyal színesebb lesz váro-

sunk szabadidõ- és verseny-

sport-lehetõségeinek palettája,

egészséges versenyhelyzetet

fenntartva a körzet többi (vízi)

sportszakosztályával. A külsõ

öltözõ elkészülte után a nagy-

közönség elõtt is nyitva áll

majd az uszoda, ami nagyobb

lehetõséget biztosít a szabad-

idõsport számára, s reménye-

ink szerint

Nyíry Zsolt,

nem befolyásolja a
szakmaimûhelymunkát.

Az utóbbira vonatkozó ötle-

tével úszó-szak-

edzõ kereste meg Nyíry Zoltot.

Garádi Géza

ASzéchyTeam-nél,majdahat-

vani Lator SE színeiben is

eredményes munkát végzõ tré-

ner szakmai okokból jött el

Hatvanból.

A szakedzõ elmondta: a gim-

názium uszodájának viszony-

lagos zártsága is nagyon vonzó

számára (amin vélhetõen az a

bizonyos régen várt öltözõ sem

fog rontani, ha egyszer végre

elkészül). A szakosztály egy da-

rabig biztosan nem lesz nyere-

séges, de nem is ez vezérli õt,

hanemmagaa lehetõség.Egye-

– Széchy Tamás több mint

négy évtizede a KSI lepukkant

huszonötös medencéjében, a

„Kis Büdösben” létrehozott

egy szakmai mûhelyt, ahol

nemzetköziszíntérenissikeres

úszókat nevelt ki – utalt vissza

a múltra Garádi Géza a szak-

osztály megalapítása kapcsán.

– Az aszódi medence hasonló

adottságokkal bír, mint az em-

lített „Kis Büdös”, ebben lát-

tam meg a lehetõséget. Bár itt

nincs tanmedence, az uszodai

környezet alkalmas a hat éves

és idõsebb úszópalánták fej-

lesztésére.

lõre kedden és csütörtökön fél

hattól fél hétig tartanak edzé-

seket (az érdeklõdõket is szíve-

sen látják), de lehetõségük van

ezen alkalmak gyarapítására;

szeretnének el-

jutni a szakmai szempontból

kívánatosnapiedzésmegtartá-

sához.

egy éven belül

– A jövõ eldönti, melyik kor-

osztályig bezárólag biztosítha-

tunk magas szintû edzéskörül-

ményeketAszódon–zártaabe-

szélgetést Garádi Géza –, de

biztos vagyok benne, hogy az

úszni vágyó gyerekeknek

tudunk sze-

rezni. Nem beszélve arról, hogy

számos serdülõ fiatal szabad-

idejének hasznos eltöltésében

issegíthetünk.

siker-
élményt és örömet

H.Sz.

Megalakult az ASZE Úszószakosztálya

Amikor a kis úszómedence
is elõny lehet
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Függõleges: 1. Idegen férfinév
2. Rengeteg 3. Szokol közepe! 4.
Irodalmi szerzõ 5. Volt 6. Muta-
tószó 7. Magas építmény 8. Me-
zõgazdasági eszköz 9. Kifele! 10.
Bántani kezd! 11. Budapesti
egyetem röv. 16. Nem jó 18. Mi-
csodát? 19. Nõi név 23. Idegen
nem25.Vármaradvány26.Ok!
29. Magyar cukormárka 30. Sü-
teményféle 32. Disznó 34. Ró-
mai 3 37. Repülõgép „háza” 39.
Földre 42. Néma Valér! 44. El-
ipszilon! 47. Tintafolt 49. Súly-
mérték 50. Hatalmas 52. ...-bo-
ga 54. Ragadozó madár 55. Al-
koholos ital 57. Páratlan savó!
59. Tátogni kezd! 62. Kilo 63.
Szén.

A Galga COOP utalványát
(Falujárók

útja 5/9.), míg a Fáma Könyv-
Szatmáry Sándor

-fné-

január 11-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 kö-
zöttaGalgaCoop2x3.000Ftér-
tékû vásárlási utalványát sor-
soljukki.

*
Októberi számunk rejtvényé-
nekmegfejtése:

nyílt levelezõlapon

„...Hozzákakoporsót,
jöjjetek,gyászolók.”

„Neahóban,csillagokban,
Neünnepifoszlóskalácson,
Nedíszített fákon,hanem…”

(SzilágyiDomokos)

Vízszintes: 1. Az idézet foly-
tatása, zárt betû: N

62. Az idézet
befejezõrésze.

12. Ajtó,
angolul13.Panaszszó14.Ácso-
rog 15. Majdan 17. Magányosan
él20.Méter21.Oxigén22.Yoko
…, Lennon felesége volt 24.
Nervus 25. Sugár jele 26. Lopa-
kodik 27. Morze hang 28. Egy-
harmad! 29. Idõs 31. Párosan
nyom! 33. Soha, németül 35.
Mosópor márka 36. Zárthelyi
38. … Delon (francia színész)
40. Félre! 41. Római 55 43.
Mindenki, németül 45. Jód 46.
Ásvány 48. Nyalni kezd! 49. Ká-
lium 50. Nitrogén 51. Ruhane-
mû 53. Lassú állat 56. Mester
ember58.Akadály60.Épphogy
61. Maró anyag

kereskedés utalványát
(Falujárók útja 5/13.)

nyerte.

Pesti
Imréné

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

APRÓhirdetések

LapzártaLapzárta

Következõ
lapzárta:
január 11.

megjelenés:
január 20.
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Tisztelt Aszódi Polgárok!

Valamennyiüknekköszönetemetfejezemkia2009.évbenAszódVárosérdekében
nyújtottsegítségükért.

melyre tisztelettel meghívom Önöket.

Az est folyamán a támogatók jóvoltából értékes tárgyakat
sorsolunk ki. Az Ön és családja tombolaszelvénye a bal felsõ sarokban található.

A tombolaszelvényt a gyûjtõládába dobó látogatók közül az elsõ ezer ajándékot
kap, amibõl elfogyaszthatja a forralt bort vagy a teát.

Aszód Város Képviselõ-testülete nevében : polgármester

December 31-én 22 órától 2010. január 1-jén 0.30 óráig Önöknek,
aszódiaknak óévbúcsúztató rendezvényt szervezünk a Szabadság téren,

(kb. 22.30 órakor)

A sorsoláson egy család csak egy sorszámmal vehet részt!

A részletes programotaplakátokon, szórólapokonés avároshonlapjánolvashatja.

Sztán István

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
meghitt, boldog új esztendõt kívánok!


