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Az idei tervezett hiány a tavalyi fele, de jóval nehezebb lesz kezelni

Elfogadták Aszód 2010. évi költségvetését

A hiány kevesebb a tavalyi-
nál, ugyanakkor 2010-ben már
nem állnak rendelkezésre
olyan bevételi tartalékok, mint
a kereset-kiegészítés központi

támogatása vagy a jelzõrend-
szer többletének utólagos
igénylése.

a Pénzügyi Iroda ve-
zetõje elmondta: az elõírások-

Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet,

nak megfelelõen a könyvvizs-
gáló is áttekintette a költség-
vetést és azt a jogszabályoknak
megfelelõnekítéltemeg.

A hiány kezelésére határo-
zatba foglalt intézkedéscsoma-
gotfogadtakel.Avárosmostel-
fogadott költségvetése csak tá-
mogatási céltartalékot tartal-
maz, így az esetleges
elõrenemláthatóhelyzeteketa
forráshiány ismeretében, s ta-
rtalék hiányában csak a felhal-

vis maior,

A képviselõ-testület február 18-i ülésén, a Pénzügyi Bi-
zottság, illetve a Mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport
Bizottság javaslatainak figyelembevételével, 1 milliárd
756 millió 980 ezer Ft fõösszeggel, 973 millió 638 ezer Ft
mûködési bevétellel/kiadással és 75 millió 891 ezer Ft
mûködési hiánnyal elfogadták városunk idei költségve-
tését.

A térségi hulladékgazdálko-
dási projekt, a Zöld Híd Prog-
ram helyzetérõl
polgármester számolt be a feb-
ruár 18-i testületi ülésen. Esze-
rint a gödöllõ-ökörtelekvölgyi
hulladéklerakó május 1-jei
megnyitását követõen – a feb-
ruár 5-i Társulási Közgyûlés
határozata alapján – a hulla-
dékkezelés (ártalmatlanítás)
tonnánkénti bruttó díja 12.910
Ft lesz. A GAMESZ saját esz-
közeivel végzi a szállítási fela-
datokat, ami éves szinten 7.040
Ft/háztartás.A lakosságihulla-
dékszállítás éves díja (amelyet
a szakértõk tavaly 28-30 ezer
Ft-ra becsültek) idén 19.950,-
Ft-ba fog kerülni háztartáson-
ként.

*
E számunk nyomdába adása

elõtt polgármes-
ter arról tájékoztatta lapunkat,
hogyAszódVárosÖnkormány-
zata a Zöld Híd Program kere-
tében több mint 100 millió Ft

Sztán István

Sztán István

vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert el a tavaly bezárt
aszódi szeméttelep rekultivá-
ciójára.

Aszód százmilliós
támogatást kap

a szeméttelep rekultivációjára

mozási céltartalék terhére tud-
ja kezelni. Aszód állami támo-
gatást nem tud igénybe venni,
ezért a testület kimondta: a
hiány kezelését csak maximá-
lisan takarékos gazdálkodás-
sal, a jogszabályi elõírások szi-
gorú betartásával, a kifizetések
pénzügyiütemezésével, abevé-
telek folyamatos beszedésével
tudja megfelelõen végrehaj-
tani.

(folytatása2.oldalon)

Február 12-én a gödöllõi
Városházán adták át a tele-
pülés idei sportelismerése-
it. A Jövõ Reménysége dí-
jat a tíz éves aszódi Gyõrfi

Benedek, a Gödöllõi Bikák
utánpótlás labdarúgószak-
osztályának játékosa ve-
hetteát.

(folytatása19.oldalon)

Ifjú aszódi sportoló
elismerése Gödöllõn
Gyõrfi Benedek, A Jövõ Reménysége

Idén is a Petõfi Múzeum
elõtt gyülekeztek a márci-
us 15-i ünnepi megemléke-
zés résztvevõi, akiket a
Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény fúvószenekara foga-
dott, majd a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola tanu-
lói és a Városi Civil Vegyes-
kar adott sokak által elis-
merõ szavakat kiváltó mû-
sort. A rendezvényre a ta-
valyinálistöbbenjöttekel.

(folytatása4.oldalon)

Ünnepi megemlékezés a Petõfi Múzeum elõtt

Ma is át kell élni
a forradalom tiszta emberségét
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Egyházi, alapítványi és önkormányzati
Aszód Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testüle-
te február 18-án tartotta
következõ soros ülését. Az
alábbiakban a fontosabb
döntésekrõlolvashatnak.

Pappné Tóth Sarolta negy-
ven férõhelyes ápolási otthon
létesítéséhez egy építési telek
térítésmentes biztosítását kér-
te az önkormányzattól. Az új
intézmény indítását támogat-
hatónak ítélték meg a képvi-
selõk, azonban a kérelmet nem
mindegyik illetékes szakbizott-
ság tudta megtárgyalni. A ké-
relmezõnek pontosítania kell,
mekkora ingatlan szükséges a
projekt megvalósításához; a

Városfejlesztési és Környezet-
védelmi-Közbeszerzési Bizott-
ság ez alapján jelöli ki a szóba
jöhetõ területet, majd költség-
becslést készít az adott terület
közmûvesítésére vonatkozóan.
A testület megbízta a polgár-
mestert, hogy tegyen lépéseket
a kijelölt és megosztásra kiala-
kítható ingatlanhányad felér-
tékelésére. Mindezen lépések
megtétele után ismét napi-
rendre tûzikakérelemmegtár-
gyalását.

Az iskolai védõnõi feladatok
ellátására az Országos Egész-
ségbiztosításiPénztárnembiz-
tosít elegendõ normatívát.
Aszód általános és középisko-
láiban 1984 diák tanul, intéz-

ményi védõnõi ellátásuk ér-
dekében az önkormányzatnak
kell kiegészítenie az állami for-
rást, ami havonta 20 Ft/fõ
összeget, összesen tehát
39.680,- Ft többletkiadást jelen-
tene. doktor-
nõ, az iskolai védõnõi feladato-
katfelügyelõésellátógyermek-
orvos e támogatásért kérelmet
nyújtott be az önkormányzat-
hoz. A képviselõ-testület 9 igen
és 1 nem szavazat mellett, az
idei mûködési hiányra való te-
kintettel a feladatellátás költ-
ségvetésének pontosítására
kérteadoktornõt.

Egyhangúlag elfogadták a
lejárt határidejû határozatok-
ról és a két ülés között tett in-
tézkedésekrõl szóló jelentést.
Ennek keretében összegzõ ja-
vaslatra kérték fel az illetékes
szakbizottságokat a „Szemünk
fénye” fûtés-világítás-korsze-
rûsítési program szerzõdéster-
vezeteinek pontosítása érdeké-
ben. A volt Tiszti Klub bérlõ-
jének visszalépése nyomán új
megoldást kellett keresni a
Galgamenti Nyugállományú
Honvédek Egyesülete helyiség-
bérletének biztosítására. Az er-
re vonatkozó együttmûködési
megállapodás módosításának
elfogadása mellett megbízták a
polgármestert, hogy tárgyaljon
a Csengey iskola ill. a Városi
Nyugdíjas Klub vezetõségével
a megállapodásban rögzített
helyiségek biztosításáról. A vá-
ros idei év elsõ harmadára elfo-
gadott közmûvelõdési prog-
ramjára való tekintettel meg-

Dr. Horváth Anna

Önkormányzati hírek

bízták a polgármestert a Ho-
nestus Plus Kft. által elvégzett
munka ellenõrzésével és a tel-
jesítésekigazolásával.

Egyhangúlag elfogadták a
2009. évi utolsó pénzügyi átcso-
portosításról szóló elõterjesz-
tést. Ezen átcsoportosítások a
kötelezõ állami támogatások,
átvett pénzeszközök ill. helyi
adóbevételek jogszabályban
elõírt rendezését tartalmaz-
zák, s ezek rendezése elenged-
hetetlen a 2009. évi zárszám-
adás elkészítéséhez. Ugyan-
csak elfogadták a 2009. évi
pénzmaradványésvállalkozási
eredmény elõzetes elszámolá-
sátésfelosztását.

Az Aszódi Evangélikus Egy-
házközség a város támogatását
kérteatemetõbenépítendõ jár-
dához. A 307 m hosszú útsza-
kasz mintegy nettó 7,3 millió
Ft-os összköltségének felét az
egyházközség vállalta. A járda
–amelyentemetések idejénha-
lottaskocsi is közlekedhet majd
– a gesztenyefasoron keresztül
vezet. evangéli-
kus lelkész elmondta: a beru-
házás nem veszélyezteti a fasor
egészét, a gyülekezet csak az
életveszélyes fákat vágatja ki a
temetõben, azt is saját költ-
ségén.

Az képviselõ-testület vissza-
vonta decemberben hozott ha-
tározatát, melyben rögzítette:
az Aszód-Galgamácsa Iklad
Környezetvédelem Javításáért
Alapítványban képzõdött 2009.
éviés2010.I. félévi,Aszódraesõ
támogatástatemetõéskörnyé-

Lõrincz Csaba

2010. MÁRCIUS

(folytatásaz1.oldalról)

A Mûvelõdési Bizottság ja-
vaslatát elfogadva a Cívis Pá-
lyázat keretösszegét 200 ezer
Ft-tal csökkentették (egyúttal
kimondták, hogy e pályázat
sportcélokra nem nyújt támo-
gatást), a sporttámogatás ke-
retét pedig ugyanennyivel nö-
velték. Elhangzott, hogy a
sporttámogatási rendszert
egységesen célszerû kezelni,
ugyanakkor a sportegyesüle-
tek támogatás-folyósítási igé-
nyei eltérõek – néhány esetben
már a támogatási pályázat ki-
írása elõtt szükség volna a
pénzügyisegítségre.

A Városfejlesztési Bizottság
a Rákóczi úti iskolaépület ter-
vezett melegítõkonyha-beru-
házásának indítását a felhal-
mozási keretbõl, az ennek fi-
nanszírozására értékesítendõ
ingatlanok eladása utáni visz-
szapótlással javasolta, erre
azonban nem terveztek be ke-
retet a költségvetésbe. A Helyi
Építési Szabályzat módosításá-
val kialakuló önkormányzati
telkek majdani értékesítésébõl
származó összeget a szakbi-
zottság a városfejlesztési alap-
bajavasoltaelhelyezni.

H.Sz.

Elfogadták Aszód
idei költségvetését
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ke rendbetételére kérte fordí-
tani. Ezt az összeget a járdaépí-
tésre fordíthatják, s döntöttek
a még át nem utalt 2010. évi tá-
mogatási keret megelõlegezé-
sérõl. (Eztazösszegetakurató-
rium azóta megítélte a beruhá-
zásnak – ). A város saját
forrásból, a kommunális adó
terhére 1,2 millió Ft-ot biztosít.
A temetõ rendbetételével kap-
csolatban megbízták a polgár-
mestert, vegye fel a kapcsolatot
atemetõingatlanonugyancsak
saját tulajdonnal rendelkezõ
Aszódi Római Katolikus Egy-
házközséggel is.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola Közalkalmazotti Ta-
nácsa kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a béren kí-
vüli juttatás, azaz a

megállapítására. A
Pénzügyi Bízottság javaslatára
olyan intézkedések megtételét
mondták ki, amelyekkel fel-
mérhetõk a juttatások beveze-
tésének körülményei és mû-
ködtetésének lehetõségei. Az
ehhez szükséges pénzügyi fe-
dezet nem növelheti a város hi-
ányát, ezért felkérték a költ-
ségvetési szervekvezetõit,hogy
abizottságokkalegyüttmûköd-
ve tegyenek javaslatot azokra a
saját költségvetési tételeikre,
amelyek csökkentése vagy gaz-
daságosabb megoldása a jutta-
tásfedezetéülszolgálhat.

Agrémium va-
lamint a Papföldi és Podma-
niczky utcai lakók kérelme
alapján megerõsítette, hogy fá-
sítás ill. pihenõparkká alakítás
céljából biztosítja a két említett
utca találkozásánál álló 1505
m nagyságúüresterületet.

A Kossuth Lajos úti OTP-
társasház lakói kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz
parkolási gondjaik megoldása
érdekében. A Városfejlesztési
Bizottság nem javasolta a par-
kolók felfestését ill. a belsõ ud-
varban parkolóhelyek kialakí-
tását. A képviselõk 7 igen és 5
tartózkodás mellett támogat-
ták a bizottság azon javaslatát,
mely szerint a Petõfi út torko-
latánál egy újabb „Megállni

a szerk.

cafeteria
rendszer

FischlLászló,
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tilos!”tábláthelyeznekel,amia
táblával jelzett parkoló határá-
ig megtiltja a jármûvek meg-
állását.

Kimondták a város indulási
szándékát a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium „Az
illegális hulladéklerakók fel-
számolásának feladataira” cí-
mûpályázatán.A legfeljebbhá-
rommilliós támogatást a Berek
erdõ kitisztítására fordítják, s
döntöttek a 750 ezer Ft-os ön-
erõbiztosításáról.

Több képviselõ nemes célok-
ra ajánlotta fel e választási cik-
lus utolsó évének februárjától
szeptemberig járó képviselõi
tiszteletdíját:

az
Osváth Gedeon Emlékére Lét-
rehozott Múzeumi Alapítvány
javára, a Napsu-
gár Óvoda vizesblokkjának fel-
újítására, míg
az Aranykapu Bölcsõde udvari
játékainakgyarapítására.

Asztalos Tamás,
HuszárLászlóésOdlerZsolt

Sándor János

Gyárfás Zsuzsa

A képviselõk hozzájárultak
egy 659 m -es önkormányzati
építési telek bruttó 4,8 millió
Ft-ért történõ értékesítéséhez.
Ezután egyhangúlag megsza-
vazták, hogy a város csatlakoz-
zék az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása Tanácsa által közfoglal-
koztatás-szervezõk foglalkoz-
tatásárabenyújtandópályázat-
hoz. A Szivárvány Óvoda cso-
portbõvítési kiviteli terveivel
kapcsolatban az önkormány-
zat jogi képviselõje által java-
solt ajánlattételi felhívást fo-
gadták el. Az Aszód Galga Pol-
gárõr Egyesület kérésére, az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulóján (idén
20. alkalommal) megrendezen-
dõ légpuska lõverseny rendez-
vényt80.000Ft-taltámogatták.

A tavaszi országgyûlési kép-
viselõi választások Választási
ill. Szavazatszámláló Bizottsá-
gai tagjainak és póttagjainak
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megválasztása után a közérde-
kû bejelentésekre került sor.
Gyárfás Zsuzsa a városi fõ- és
mellékutak hóeltakarításának
hatékonyabb megszervezését
javasolta. polgár-
mester szerint a GAMESZ sze-
rény munkaerõ- és eszközlehe-
tõségeihez mérten kisebb zök-
kenõkkel, de sikerült ellátni a
feladatot. egy
kisebb, a szûk utcákban hókot-
rásra is alkalmas munkagép
beszerzését, ehhez árajánlat
bekérését javasolta.

köszönetet mondott

segítségéért. akik
munkagépeikkel többször köz-
remûködtek az Õsz, a Podma-
niczky és a Nyár utcák hóelta-
karításában. a
választási kampány során az
esetleges kortes- és kampány-
beszédek testületi üléseken
történõ mellõzésére kérte kép-
viselõtársait.

Sztán István

Kovács Tamás

Koncz
István ifj.
Ondrik János, Hatalyák János
és Kiss Imre

Kvaka István

H.Sz.

2010. MÁRCIUS

Felhívás
TiszteltAszódiLakosok,

Üzletvezetõk,Cégvezetõk!

2010.
április 30-ig

szerzõdés nélkül nem
állmódunkbaelszállítani!

SztánIstván

Aszód Város Önkormányzat
vonatkozó önkormányzati ren-
deletei alapján kérem Önöket,
hogy a GAMESZ által kikül-
dött szerzõdést kitöltve,

szíveskedjenek
aláírva visszaküldeni a GA-
MESZ 2170 Aszód, Kossuth
L.út59.címre.

A rendelet, valamint a Zöld
Híd Program a kommunális
hulladék elszállítását kívánja
szerzõdésben rögzíteni mint
vállalt kötelezettséget. 2010.
május 1-tõl lemérten (súlyra)
kell leadnunk a keletkezett
kommunális hulladékot, ezért
azt

Akommunálishulladékdíját
a képviselõ-testület jóváhagyá-
sa után sajtón keresztül közre-
adjuk.

polgármester

–

Támogatás
temetõi

járdaépítésre

Az Aszód-Galgamácsa-Iklad
Környezetvédelem Javításáért
Alapítvány a temetõben meg-
valósuló feladatokhoz a kura-
tórium döntésének megfelelõ-
en a 2009-es alapítványi pénz-
bõl 1,6 millió Ft-tal, a 2010-es
alapítványi összegbõl 1,6 millió
Ft-tal, mindösszesen 3,2 millió
Ft-tal támogatja az egyházak
kérelmét.

Aszód Város Önkormányza-
ta a 40/2010.(II.18.) ÖKT sz. ha-
tározatával a megvalósítandó
feladatokat 1,2 millió Ft-tal
támogatja. A Képviselõ-tes-
tület és a kuratórium nevében
sikereskivitelezéstkívánok.

polgármester,
azalapítvány

kuratóriumánakelnöke

SztánIstván

Megújul
a Berek

Bizonyára sokan emlékez-
nekmég,hogyaBerekerdõben
régebben sétányok, pihenésre
alkalmas területek voltak. Az
évek folyamán kicsit megfeled-
keztünk errõl a területrõl. A
közel 4 hektáros területet na-
gyon sokan a város pihenõ-
parkjávákívánjukátalakítani.

Tisztelettel várjuk az aszódi
polgárokat, civil szervezeteket,
önkéntes csoportokat, akik a
májusban indulóközös feladat-
ra jelentkeznek, hogy együtt,
magunknak, aszódiaknak te-
gyükszebbéeztaterületet is.

Apontos idõpontrólazalábbi
helyeken értesítjük Önöket:
Aszódi Tükör, Galga TV, Falu-
járókútiABCelõttihirdetõtáb-
la, COOP Áruház, Profi Áru-
ház, Szabadság tér, hangosbe-
mondó.

Jelentkezésüket április 20-ig
várjuk a 28/500-666-os telefon-
számonis.

összefogással járda épül a temetõben
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetetmondunkmindazoknak,akikférjem,édesapánk,

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdalmunk-

banvelünkéreztek.

Köszönömcsaládomnakazápolásbanvalósegítséget.

Szilágyi Sándor

Agyászolócsalád

Édesanyátok

(folytatásaz1.oldalról)

Sztán István polgármester
ünnepi beszédében felidézte
egy nyárádszeredai kisdiákkal
tavaly nyáron történt találko-
zását. A fiatalember Petõfi
aszódi tanulmányaira és elsõ
itt írt versére utalva kijelentet-
te: büszke rá, hogy szülõvárosa
Aszódtestvértelepülése.

Az ünnepség végén megszo-
kott koszorúzás ezúttal a mú-
zeum elõtti Petõfi-szobornál
zajlott. A 48-as emlékmûvet a
kedvezõtlen téli idõjárás miatt
még nem tudták felállítani a
Szentháromság Római Katoli-
kus templom szomszédságá-

–Vajonnyugodt lelkiismeret-
tel nézhetünk-e a világszabad-
ságról álmodó nagy költõ sze-
mébe? Rend van-e a magunk
házatáján? Megértettük-e,
megértjük-e végre-valahára,
hogyaparttalanvitákaszéthú-
zást, erõink elfecsérlését ered-
ményezik,solyanútravisznek,
amelynek a végén pusztulás
vár ránk? Megtanultuk-e, meg-
tanuljuk-e végre, hogy csak az
összefogás, a megértés szándé-
ka visz elõre? – sorolta a kér-
déseket, amelyek az erdélyi fia-
talember lelkes szavai nyomán
is megfogalmazódtak benne.
Rámutatott: 2010. március 15-
én akkor ünnepelünk igaz ha-
zafiakhoz illõen, ha megtalál-
juk magunkban a 162 évvel ez-
elõtt zajlott forradalom

Csak a
hazánkért és az egész társada-
lomért érzett felelõsséggel õriz-
hetjük meg mindazt, amiért a
márciusi ifjakharcoltak.

tiszta
emberségét és üzenetét.

ban, de erre néhány héten be-
lül sor kerül (lásd a lap alján
olvashatómeghívót).

H.Sz.
Aszerzõfelvételei

*
Lapunk nyomdába adása

elõtt érkezett a hír: a Szenthá-
romság római katolikus temp-
lom szomszédságában kialakí-
tás alatt álló tér, valamint az
emlékmû újraállításának költ-
ségeit a Penny Market kivitele-
zõje,aCDIBt.állja.

Ma is át kell élni a forradalom tiszta emberségét

Tisztelt Aszódiak!

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 1949-ben felállí-

tott emlékmûve újraállításának ünnepe április 9-én 10 órakor

leszaSzentháromságrómaikatolikustemplommellettitéren.

TisztelettelvárjukAszódlakosságátazünnepre!

polgármester

Sztán István

Ma is át kell élni a forradalom tiszta emberségét
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A COOP törzsvásárlói kártya használatával
a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik

vásárlási utalványt érõ pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

COOP Jó Nekem!
termékcsalád

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

Keresse üzleteinkben az új termékcsaládot!

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

Akció Akciófebruár 17-tõl 28-ig

Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt COOP 1kg napraforgó étolaj 1 l

Hame melegszendvicskrém pizzás 300g Biopon color gél 1,5 l
Knorr tepsis kolbászos burgonya alap 56g Biopon mosópor color komp. 2kg
Maggi húsgombócleves csigatésztával 62g Clin ablaktisztító szóróf. 500ml
Maggi vegyesgombóclev. Csillagtészt.65g Domestos fertõtlenítõ 750ml
Top Fruits õszibarack fel.hám.820g/480g Félzsír.tehéntúró COOP 250g
Dreher classic sör f. üv. 0,5l COOP vajkrém natúr 250g
Kõbányai sör üv. 0,5 l Délhús csülöksonka
Sió prémium PET 1 l Pick borjú párizsi
Steffl sör üv. 0,5l UHT tej 1,5% 1 l Euromilk,v. Madeta
Theodora ásványvíz 1,5 l PET Szarvasi Mascarpone krémsajt 250g
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g Zott szívecske tejberizs csoki/van. 180g

Füstölt fõtt tarja vf. (Debreceni) Arany Ászok sör dob. 0,5 l
Füst.köt.sonka-lapocka vcs. (Délhús) COOP Cola szénsav. Üdítõ 2,5 l
Füstölt hátsó csülök vf. (Kométa) Hohes C rostos narancs 100% 1 l
Univer torma reszelt erõs 190g Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET
Univer majonéz csepp alakú flak. 420g Zwack Unicum 0,5 l +Unicum 0,1 l aj.

Haribo nagy tojásdrazsé 100g Lívia húsvéti nyúl kakaós tejmassza 50g
Boci tojás 15g Nestlé nyuszi tejcsoki 70g
Kinder surprise 3 db-os Húsvéti Tibi Húsvéti nyúl 40g

69,-Ft 259,-Ft

289,-Ft 999,-Ft

219,-Ft 999,-Ft

199,-Ft 399,-Ft

199,-Ft 399,-Ft

199,-Ft 199,-Ft

179,-Ft+ü. 219,-Ft

99,-Ft+ü. 1159,-Ft

299,-Ft 1529,-Ft

125,-Ft+ü. 139,-Ft

95,-Ft 499,-Ft

399,-Ft 99,-Ft

899,-Ft/kg 169,-Ft

799,-Ft/kg 159,-Ft

779,-Ft/kg 299,-Ft

239,-Ft 99,-Ft

449,-Ft 2299,-Ft

299,-Ft 99,-Ft

75,-Ft 319,-Ft

649,-Ft 165,-Ft

citrus fresh

(meggy,multivit.,narancs)

/kg

/kg

Húsvétra még kedvezõbb árakkal lepjük meg Vevõinket!

Akció Akciómárcius 24-tõl április 3-ig

HÚSVÉTI SZEZON március 17-tõl április 3-ig

Üzleteinkben FRISS SERTÉS- és BAROMFIHÚS
AKCIÓKKAL is várjuk Kedves Vevõinket!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK

KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!
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A Többcélú Társulás Tanácsa
február 17-i ülésérõl

A Társulási Tanács februári
ülésén értékelte a Társulás ta-
valy végzett munkáját. A Ta-
nács az év során 10 ülést tar-
tott,amelysorán67napirendet
tárgyalt. Minden ülés határo-
zatképes volt, jellemzõen mind
a 9 polgármester jelen volt az
egyes döntések meghozatala-
kor. A februári eredménytelen
elnökválasztás után a Tanács
úgy döntött, hogy a 2010-es ön-
kormányzati választásokat
követõ elnökválasztásig a Tár-
sulást az elnökhelyettesek irá-
nyítják.

A kistérségi együttmûködés
célja, hogy az önkormányzatok
minél magasabb szinten bizto-
sítsák az önkormányzati fela-
dat-ellátást és szolgáltatáso-
kat. A társult önkormányzatok
közös közszolgáltatási feladat-
ellátásához jelentõs többletfor-
rást biztosít a költségvetési tör-
vény:2009-ben103millióFt-ot,
amely a közös feladat-ellátás
pénzügyi alapja és ebbõl tör-
téntaszociálisésgyermekjóléti
feladatok ellátásának és a két

közoktatási intézményfenn-
tartó társulás (Kartal-Verseg,
Iklad-Domony) mûködésének
kiegészítõfinanszírozása.

ATársulásteljesévesbevéte-
le 2009-ben 182 millió Ft volt,
ebbõl az önkormányzatok hoz-
zájárulása21millióFt(12%).

Az Aszódi Kistérség Pedagó-
giai Szakszolgálata feladatai-
nak ellátásához 81%-os állami
és más támogatásban része-
sült. A heti gyakorisággal ellá-
tottak átlaglétszáma éves szin-
ten: nevelési tanácsadás 201 fõ,
logopédiai ellátás 320 fõ, gyógy-
testnevelés 90 fõ. A pedagógiai
szakszolgálati feladatok köre
2009. szeptemberétõl – részben
pályázati forrásból– iskolapszi-
chológusi szolgáltatással bõ-
vült, amely elsõsorban a bagi, a
kartali és a turai intézmények-
benvehetõigénybe.

A pedagógiai szakmai szol-
gáltatások közös szervezésé-
nek célja az önkormányzatok
és oktatási intézmények tan-
ügy-igazgatási tevékenységé-
nek szakmai támogatása a

Közoktatási törvény rendelke-
zéseinekmegfelelõen.

A szociális-gyermekjóléti fe-
ladatok (gyermekjóléti feladat,
családsegítés, házi segítség-
nyújtás, idõsek nappali ellátá-
sa, jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás) ellátója a Kistérsé-
gi Gondozási Központ. A jelzõ-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás feladat megszüntetésérõl –
normatív támogatás hiányá-
ban – 2009 októberében dön-
töttek az intézményfenntartó
társulásönkormányzatai.

A belsõ ellenõrzési feladat-
ellátás 8 településen összesen
35 költségvetési szervre terjed
ki. A belsõ ellenõrök 656 el-
lenõrzési napon 61 ellenõrzést
végeztek el, megfelelve a kép-
viselõ-testületek által megha-
tározott éves belsõ ellenõrzési
tervekbenfoglaltaknak.

A munkavédelem területén
már 7 önkormányzat (2009-
ben Aszód is csatlakozott) vesz
részt a közös feladat-ellátás-
ban. Folyamatosan zajlottak a
munka- és tûzvédelmi bejárá-
sok, képzések, elkészültek az
intézményi kockázatelemzés
ésértékelésdokumentumai.

Pályázati forrásbólmájus15-
tõl közfoglalkoztatás-szervezõ
alkalmazására nyílt lehetõség,
aki fõleg adminisztratív segít-
ségetésmunkavállalási tanács-
adást tud nyújtani az egyes te-
lepüléseken.

A területfejlesztési felada-
tokhoz kapcsolódóan 2009-ben
készült el a kistérség települé-
seinek informatikai fejlesztési
stratégiája, amelynek célja a
lakosság számára teljes körû
ügyintézést lehetõvé tevõ e-
közigazgatáskialakítása.

A meghirdetett pályázatokat
a Társulás folyamatosan figye-
lemmel kíséri és tájékoztatja az
önkormányzatokat és a civil
szervezeteket a lehetõségekrõl.
2009-ben a kistérség települé-
sei összesen 26 fejlesztési célú
pályázaton voltak eredménye-
sek, az elnyert összeg több,
mint500millióFt.

ATársulás2009-benkétköz-

munka-programra pályázott
eredményesen: a több mint 30
millióFttámogatás59fõfoglal-
koztatását tette lehetõvé, rész-
bena2010.évreisáthúzódóan.

2009-ben indult útjára a
„Szomszédolás”, a kistérségi
kulturális napok sorozata,
amelyen minden alkalommal
más település látja vendégül a
többi település kulturális érté-
keitbemutatóprogramot.

A Tanács egyhangúlag elfo-
gadta a Társulás 2010. évre vo-
natkozó költségvetését. A ter-
vezett bevételek összege 172
millió Ft, mely tartalmazza az
állami normatív hozzájárulást
(94,4 m Ft), az önkormányza-
toktól átvett pénzeszközöket
(18,6 m Ft), a közmunka-prog-
ramot (15,4 m Ft), az egyéb
támogatásokat (24,3 m Ft). A
fõbb kiadások a következõk:
önkormányzatoknak felada-
tokra átadott pénzeszközök
(44,6 m Ft), a Társulás közös
feladatai ellátásának kiadásai
(60,4 m Ft) és az Aszódi Kistér-
ség Pedagógiai Szakszolgálata
mûködése(61,9mFt).

A tavalyi évhez képest mind
a bevételek, mind a kiadások
megnövekedtek, melynek oka
a közösen ellátott feladatok bõ-
vülése, valamint a téli-tavaszi
közmunkaprogram finanszíro-
zásánakmegjelenése.

A Tanács tájékoztatót hall-
gatott meg a 2010/01 téli-tava-
szi közmunka-program indulá-
sáról, valamint döntött a kiegé-
szítõ programban való részvé-
teli szándékról, a pályázat be-
nyújtásáról. Ennek keretében
3,5 hónapos idõtartamra to-
vábbi 32 közmunkás foglalkoz-
tatásáranyílhatlehetõség.

Társulási Tanács üléseirõl, a
kistérségben zajló aktuális ese-
ményekrõl és pályázati lehe-
tõségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása hon-
lapjánolvashatnak:

kistérségireferens

(www.aszodikisterseg.hu).

dr.KórósTímea

Az Észak-Kelet-Pest Megyei LEADER Egyesület támogatásá-
val március 8-án 24 település, másnap pedig városunk hölgyeit
köszöntötték a Csengey iskola tornacsarnokában. A vendégeket

polgármester, majd , a
LEADER Egyesület elnöke és a Helyi Vidékfej-
lesztési Irodavezetõjeköszöntötte,egyúttalbeszámoltakazegye-
sület feladatairól és a pályázati lehetõségekrõl. A mûsorban köz-
remûködött az erre az alkalomra egyesült Aszód Városi Vegyes-
kar és a Püspökhatvani Pro Musica Kórus, valamint a Barokk
KamarazenekarésaBredazenekar.

Sztán István Dr. Szabóné Müller Tímea

Deák Istvánné,

Térségi és aszódi

nõnapi ünnepség
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Szernecz Zoltán intarziakészítõ tárlata a Petõfi Múzeum Galériájában
A hit fába metszett ereje

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
S megenyhült már a szél is s a rügyek
Kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hû követõi vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja vagyunk
Mi
S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
Mindennapi kenyerünkben s vizünkben
Dicsérjük,
Hogy vérünkbõl való s meghalt értünk
A kereszten.

Az alábbi költeménnyel kívánunk
áldott húsvéti ünnepeket

valamennyi Kedves Olvasónknak!

„Nem létezik több egy Istennél,

és ez az egy isten elég.

Velem van, vigyáz rám, és óv,

mert hazám a világ,

vallásom a jó cselekedet.

Birtokomban múltam és

jelenem lehet csupán,

mely méhében hordozza a jövõt.”

A fenti Byron-idézet amely

címû
intarzia-kiállításának meghí-
vóján is szerepel, s

hitoktató is ezzel kezdte
megnyitó beszédét az alkotó
hitvallásának hû megfogalma-
zása. De mint az a Petõfi Múze-
um Galériájában március 5-én
megnyílt és május 5-ig látogat-
ható kiállításának anyagán is
látható, Szernecz Zoltán a fa
különféle változatainak virtu-
óz használatával erõteljes ké-
pekbeoltjaérzéseit.

kulturális
szervezõ az ókorban is ismert,
majd a reneszánsz idején ismét
felvirágzott intarziakészítés
történeti és technikai hátterét,
majd az alkotó eddigi életpályá-
ját vázolta fel a kisterenyei
gyermekévektõl a kalocsai ka-
tonai és az aszódi hivatásos
tiszti szolgálaton át a tavaly de-
cemberben megszakadt mûbú-
tor-asztalos munkáig. A válság
munkahelyénkeresztülõt isel-
érte, de lakótelepi otthonában
és garázsában, olykor pedig ba-
rátja, mûhelyében

–

–

– Zoli a mûveivel tanúságot
tesz az egy Istenbe vetett hité-
rõl,amitõakatolikusvalláske-
retei között él meg, annak a jel-
képrendszerét használja –
hangsúlyozta Lorencz Klára. –
A meghívó címoldalára válasz-
tott mûve is egy ilyen jelkép: a
Szentháromságot ábrázolja, az
egy Istent, aki három személy:
Atya, Fiú és Szentlélek. „

” – jelké-
pezi a háromszög közepén lát-
hatószem.

Szernecz Zoltán A keresztény
hitvallás és annak értékei

Lorencz
Klára

Asztalos Tamás

Dian Tibor

Velem
van, vigyáz rám, és óv

továbbra is készíti intarziáit,
amelyek az alkotás öröme mel-
lett a megélhetést is jelentik
családjaszámára.

-SzerneczZoltánhalkszavú,
csöndes, olyan ember, aki nem
csupán a kezével, hanem a lel-
kével együttesen munkálja
meg az anyagot hangsúlyozta
Asztalos Tamás. Az intarzia-
készítés nem hangos munka,
elmélyedést, csöndet, vigyázó
óvatosságotigényel.

...Akárcsak a képek megte-
kintése. A megnyitó zaja mégis
örömtelivolt,hiszenezenazes-
tén érdeklõdõk tömege szoron-
gott a Galériában. A mûsorban

míves klarinétfu-
tamai, csengõ
éneke,
furulya-és cite-
rajátéka varázsolt ünnepi han-
gulatot a terembe. S talán az
semvéletlen,hogyatárlatmeg-
nyitása és zárása közötti idõ-
szakot épp megfelezi a húsvét,
akeresztényvallásegyik legna-
gyobbünnepe...

–
–

Rónai Lajos
Kakucs Katalin
Mersváné Dajka Eszter

NagyGabriella

A szerzõ felvételei
Hídi Szilveszter

7
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Két évtizedes fennállását ünnepli a francia gimnáziumi tagozat Aszódon

A huszadik gyertya

Az aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollé-
gium francia tagozata idén
ünnepli fennállásának hu-
szadik évfordulóját. E jeles
eseményt február 26-án
egyvidám,kreatívéskötet-
len összejövetel keretében
ünnepeltük, ahová az or-
szág több iskolájából ér-
keztek lelkes tanulók és
perszetanárok.

Volt francia szavalóverseny a
szabadság témakörében, fran-
cia filmalkotásokat beharango-
zó plakátverseny és képvers
készítõ vetélkedõ is az Eiffel-
torony karcsú sziluettjére;
utóbbira elõzõleg lehetett lead-
niapályamunkákat.

A programok között talán a
legnépszerûbbnek, leglátvá-
nyosabbnak a karaoke bizo-
nyult. A zsûri munkáját

a budapesti Francia
Intézet kooperációs attaséja,

, a Ma-

Annie
Auroux,

Körmendy Mariann

gyar-Francia Ifjúsági Alapít-
vány elnöke, valamint fiatal
francia anyanyelvû tanárok se-
gítették. A megmérettetések
célja mi más lehetett volna,
mintafrancianyelvgyakorlása
játékosan, egy kis kreativitás-

sal és rengeteg tehetséggel ve-
gyítve. A karaoke versenyen
igen színvonalas elõadásoknak
lehettünk szem- és fültanúi, de
nem kellett feltétlenül pacsir-
tahangúnak lenni ahhoz, hogy
valaki kiálljon énekelni egy

szép chansont. Külön örömet
okozott, hogy nemcsak francia
kéttannyelvû gimnáziumokból
érkeztek lelkes versenyzõk, ha-
nem olyan iskolákból is, ahol
csak második nyelvként tanít-
jákafrancianyelvet.

A kis állófogadás után meg-
történt az eredményhirdetés,
ahol kiderült: iskolánk diákjai
kiváló eredményeket értek el.
Végül a nap zárásaként kötet-
len karaokézás vette kezdetét a
kollégium rendezvénytermé-
ben,ezúttalmárnemcsakfran-
cianyelven.

Összességében egy nagyon
kellemes és eredményes napot
tudhatunk magunk mögött,
számos új ismeretséggel és vi-
dám pillanattal. Reményeink
szerint a karaoke hagyomány-
nyá válik iskolánkban és min-
denévbenmegrendezzük!

Az ünnepségsorozat május
15-én folytatódik, ahova várjuk
az iskola jelenlegi és volt taná-
rait,diákjait.

KorenyNóra13.A

Az Aszódi Városi Óvoda
Szivárvány tagintézménye
a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁM-
OP) keretébõl hétmillió Ft-
ot nyert el a kompetencia
alapú oktatás bevezetésére
és legalább öt éven át törté-
nõ fenntartására. A prog-
ramcsomag bevezetésének
elõkészítéseként Kurucz
Gyuláné közoktatási szak-
értõ, óvodavezetõ tartott
elõadást a megjelent óvo-
daiés iskolaiszakemberek-
nek, valamint érdeklõdõ
szülõknek.

Az fenntartható emberi fej-
lõdésegészéletenáttartótanu-
lási folyamatot feltételez, s en-
nek egyik elsõ és egyik legfon-
tosabb színtere az óvoda. A

programkeretébenalakótelepi
óvodában a kor kihívásaihoz
igazodva, új módszer- és esz-
közrendszer segítségével, az
egyenlõ hozzáférés és az esély-
egyenlõség jegyében folyik az
intézménybe járó kicsik fejlesz-
tése. Mindez jelentõs erõfeszí-
téseket kíván az óvodapedagó-
gusoktól, akik munkájuk mel-

lett továbbképzéseken, tanfo-
lyamokon ismerkednek meg a
program részleteivel. Az el-
nyertpályázatkevésbékedvelt,
ámelengedhetetlenvelejárójaa
foglalkozások és azok körülmé-
nyeinekpontos, részletesdoku-
mentálása is. A nevelõtestület
folyamatos megújulását is
eredményezõ program ugyan-

akkor egy olyan helyi szakmai
mûhely létrehozását segítheti,
aholameglévõmódszerekelsa-
játítása mellett új, a gyermekek
fejlõdését szolgáló utak keresé-
sére, szakmai feltöltõdésre ösz-
tönziakollégákat.

Az elsõ idõszak mindenkép-
pen nehéz lesz, de a továbbkép-
zéseken résztvevõ óvónõk igye-
keznek úgy túljutni rajta, hogy
a csoportokba járó gyerekek
zökkenõmentesen éljék meg a
következõhónapokat.

H.Sz.
Aszerzõfelvétele

TÁMOP-elõadás a Szivárvány Óvodában
Egyenlõ hozzáférés és esély
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Gyõzött a házigazda Csengey iskola csapata a kistérségi játékos sportversenyen
Kilenc csapat legjobbja volt az aszódiaké

2010. MÁRCIUS

Második éve, hogy kistérségi
vetélkedõsorozatot szervezünk
iskoláinknak.A2009/2010. tan-
évben ezek a vetélkedõk a kö-
vetkezõk:

A kezdeményezés sikerét jel-
zi, hogy mára már szinte egy is-
kola sem szeretne kimaradni
ebbõl a nemes vetélkedésbõl.
Gyerekeink pedig fejlõdnek s
élményekkelgazdagodnak.

Iskolánk második éve adja a
helyszínt és szervezi a játékos
sportversenyt. Tavaly 7, idén 9
csapat részvételével (Bag, Do-
mony, Galgahévíz, Galgamá-
csa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal
és Aszód), 18-18 versenyzõvel
indult a játék. A versenyfelada-
tokra való felkészülésre két hó-
nap állt rendelkezésre, elõre
meghatározott ügyességi fela-
datokkal. Iskolánkbanezta fel-
készülést

segítette.
Február 25-én érkezett el a

várva várt esemény. Kilenc csa-
pat az elsõ négy feladatban, se-
lejtezõndöntötteel,melyikcso-
portban indulhat a helyosztón.
Aszód csapata az elsõ három
között Tura és Iklad játékosai-
val küzdhetett az elsõ helyért.
A verseny sokszínûsége, izgal-
ma nem csak a versenyzõket,
de a nézõket is magával ragad-
ta; sportszerû és példás bírói

voltak.

1. Aszód 2. Tura 3. Iklad 4.
Domony 5. Galgahévíz 6. Kar-
tal 7. Hévízgyörk 8. Bag 9. Gal-
gamácsa.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola gyõztes csapatának
tagjai:

„Mátyáskirályudvarában...” Kartal

Mezeifutóverseny Iklad

Informatikalevelezõverseny

Teremlabdarúgás Kartal

Játékossportverseny Aszód

Népdaléneklésiverseny Galgahévíz

–

–

–Tura

–

–

–

Korpás Lászlóné,
Pálfi István és Molnár László

Nagyházi Judit, Búzásné
Sánta Erzsébet és Juhász Attila

Gábor Tímea, Homoki
Adél, Dobák Ágnes, Petre Alíz,
Jermi Anna, Szabó Réka,

Végeredmény:

Karácsony Anna, Koncz Luca,
Kádár Luca, Nagy Flóra,
Németh Anna, Németh Klau-
dia, Rezes Nikolett, Gyõrfi Be-
nedek,SztánDomicián,Fagyas
Alex, Horváth Simon, Kádár
György,RellPatrik,BraunSza-
bolcs, Homonyik Álmos, Ond-
rikRichárd,TordaPálésGyõr-

fi Dániel.

Búzás Jánosnak,

Dicséretesen verse-
nyeztek!

Köszönjük
hogy mindig szívügye iskolánk
támogatása. Neki köszönhet-
jük, hogy serlegekkel és érmek-
kel ajándékozhattuk meg a
gyerekeket. Nagy megtisztelte-
tésvolt számunkra,hogyadíja-

kat a magyar
labdarúgás egyik kiválósága
adtaát.

Köszönet iskolánk pedagó-
gusainak, dolgozóinak, hogy jó
házigazdákvoltak.

Varga Zoltán,

FicsorGyulafelvételei
KorpásLászlóné

A képviselõ-testület januárban döntött arról, hogy
Aszód ismét csatlakozik a mezõgazdasági tárca által
rendeletben szabályozott és támogatott Iskolatej Prog-
ramhoz. Reggelente az önkormányzat együttmûködõ
partnere, a „Egertej” Tejipari Kft. szállítja a két aszódi
tagiskolába a 460 pohár kakaós tejet, amit a kisdiákok a
tanításmegkezdéseelõttfogyasztanakel.

HídiSzilveszterfelvétele

Ismét iskolatej... Húsz éves
a Zrínyi Ilona

matematika verseny
1990-ben a Kecskeméti

Zrínyi Ilona Általános Iskola
matematika munkaközössége
egy újszerû matematika ver-
seny elindítását határozta el. A
vetélkedés 1992-tõl országos
szintû lett, s néhány évvel ké-
sõbbahatárontúlimagyardiá-
kok is bekapcsolódtak; ma már
évente mintegy 60-70 ezer diák
vesz részt ezen a népszerû ver-
senyen.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola szinte a kezdetektõl
helyt ad és szervezi a verseny
egyik megyei döntõjét. Az idén
február 19-én volt ez a megmé-
rettetés, melyen 10 településrõl
mintegy 170 matematikában
tehetségestanulóvettrészt.

A szervezés az idei évben is
mintaszerû volt. Köszönet
ezért a Csengey iskola nevelõ-
testületének, a segítõ diákok-
nak és
tanárnõnek, aki a kezdetektõl
fõszervezõje a Zrínyi matema-
tikaversenynek.

iskolaigazgató

Sisáné Maczó Ibolya

BodaJános

A Csengey Gusztáv Általános Iskola vezetõsége ezúton is
köszönetét fejezi ki a március 15-i városi ünnepség valamennyi
közremûködõjének.Különelismerésétfejezikiakövetkezõknek:

Spisák Istvánné és Nagyházi Judit
Énok Nagy Levente

ifj. Rónai Lajos Barlay Edit
KissGábor

(mûsorkészítés), 5.z, 6.z, 2.z
osztályos gyerekek és az énekkarosok,
(karvezetés), (koreográfia), (díszlet),

(hangosítás).
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Zsebesnek áll a világ – szól a
némiképp elferdített közmon-
dás, amivel több aszódi vagy
környékbeli kárvallott egyet-
ért. A Kossuth Lajos úton egy
buszmegállóban várakozó pol-
gár zsebébõl emelték ki a pénz-
tárcát. Az egyik fõúti ruházati
boltban a biztonsági kamera
rögzítette, amint egy férfi el-
emeli egyóvatlanvásárlópénz-
tárcáját a pultról. Ugyancsak
egy bolt volt a helyszíne egy
bûncselekménynek, melynek
során egy férfit a mobiltelefon-
jától szabadítottak meg. Valaki
az egyik vendéglátóhelyen is
hiába kereste brifkóját – csak-
úgy, mint egy Budapestrõl Mis-
kolcra tartó utas is, akitõl a ka-
lauz épp Aszód határában kér-
teamenetjegyet.Akárosultez-
után leszállt a vonatról és felje-

lentést tett ismeretlen tettes
ellen.

A február és a március elsõ
fele a gázórák és nyomáscsök-
kentõk szezonjának bizonyult:
több helyrõl jelentették, hogy
szakavatott kezek eltüntették
az említett gázszerelvényeket.
(A Galgamentén nemrégiben
lefüleltek egy bandát, melynek
tagjai korábban a gázszolgálta-
tónak dolgoztak – a rendõrség
szerint vélhetõen most is ha-
sonlóan képzett személyek kö-
vették el e bûncselekményeket.
Egy békekerti lakos ellen azért
indult eljárás, mert illegális
gázvételezést folytatott, miu-
tán jelentõs hátraléka miatt a
szolgáltató lekapcsolta ottho-
nátarendszerbõl.

A házon kívül semmi sincs
biztonságban: egy cukrászda

faláról is eltulajdonítottak egy
szerelvényt, aCsengeyúti isko-
laépületrõl pedig a légkondici-
onálóberendezéskültériegysé-
gét vitték el. Ismét célponttá
váltaGAMESZvárosszélenár-
válkodó buldózere, amibõl két
hidraulika munkahengert sze-
reltekki;akár300ezerFt.

Egy Csengey úti garázsból
közel félmillió Ft értékben kis-
gépeket és szerszámokat, egy
Kossuth Lajos úti házból pedig
egy motoros fûrészt vittek el. A
Régész utcából két alkalommal
is hírközlési kábeleket loptak,
ezzel több százezer Ft kárt, a
telefon- és internetszolgálta-
tásban pedig jelentõs fennaka-
dást okozva. Egy fõúti telephe-
lyenismeretlentetteseklátoga-
tása nyomán három és félmil-
liós lopási kár keletkezett, a
Bocskaiutcábanpedigmintegy
1,2 milliós zsákmánnyal (kész-
pénz, ékszer) távozott az elkö-
vetõ.

A régi TSZ-tanyán már na-
pok óta folytatott engedély nél-
küli bontási tevékenységet az a
három személy, akiket lakossá-
gi bejelentés alapján fogott el a
rendõrjárõr. Az eltulajdonított

géppel együttugyancsakelõke-
rült az a budapesti férfi is, aki
az egyik aszódi üzembõl egy
egymillióFtértékûgépet lopott
el. A hazánkban igen ritka esz-
közt a tettes a fõvárosban meg-
próbáltaértékesíteni,ezokozta
avesztét.

Az utóbbi hetekben három
bejelentett – szerencsére súlyo-
sabb sérülésekkel nem járó –
balesetrõl tanúskodikazaszódi
rendõrõrs szolgálati naplója.
Az egyik fõúti gyalogátkelõhe-
lyen egy figyelmetlen autós el-
sodort egy gyalogost. A Pesti
úton haladva egy férfi elaludt
vezetés közben, s egy út szélén
parkoló autónak ütközött.
Aszód és Hatvan között ismét
vadelütés történt: az útra té-
vedt õz kimúlt, az autóban je-
lentõskárkeletkezett.

Végezetül egy helyesbítés:
februári számunk rendõrségi
hírek rovatában olvashattak
egy testi kényszerrel végzõdött
rendõrségi intézkedésrõl,
amelynek a leírtakkal ellentét-
ben nem közlekedési baleset,
hanem szabálysértés volt az
elõzménye.

H.Sz.

Hozzáértõ tolvajok lopják a szerelvényeket

Aszódon is jól fogynak a gázórák„ ”

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:
Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171

Az intézmény hagyományai-
nak megfelelõen idén is meg-
rendezték a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskolaésKollégiumAlma
Materért Alapítványának
jótékonysági bálját. A rendez-
vény azzal a céllal jött létre,
hogy a bevételbõl megvalósul-
hasson az iskola tornatermé-
nek felújítása. A nemes cél ér-
dekében fogtak össze szülõk,
pedagógusok, volt és jelenlegi
diákok.

A rendezvény fõvédnöke
úr, az Aszódi Kis-

térség Önkormányzatai Több-
célúTársulásánakelnöke,dísz-
vendége az
iskolaegykoridiákjavolt.

A bált a hagyományoknak
megfelelõen a 8. B osztályos ta-

Dr.
Basa Antal

Klausmann Viktor,

nulók keringõje nyitotta meg.
igazgató úr és

, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke köszön-
tötte az egybegyûlteket, majd a
gimnázium tanulói változatos
mûsorral kedveskedtek a ven-
dégeknek, akik hangszeres be-
mutatókban, táncos, énekes
produkciókban,tornamutatvá-
nyokban, szavalatban gyönyör-
ködhettek. A mûsort ízletes va-
csora, tombola, majd hajnalig
tartótánckövette.

Az est tiszta bevétele 900
ezerforintvolt.Ezútonköszön-
jük mindenkinek, aki adomá-
nyával, jelenlétével, felajánlá-
sával támogatta rendezvé-
nyünket.

Csobán Attila
Szabó Péter

azAlmaMater-ért
Alapítványkuratóriuma

Támogatók: Aredo Étterem
(Aszód), Benkó És Társa Keres-
kedelmi Kft (Hévízgyörk),

(Aszód, Deák F. u.
Virágbolt), Bizarr Butik (Aszód),

(Aszód), Conac-
tion Kft. (Gödöllõ), Divatvarázs,
(Aszód), , Dreher
Sörgyár, Extrém Férfidivat
(Aszód), Fantázia Bútorbolt (Gö-
döllõ), Galga Express Band, Gal-
ga Tv, Galgavirág Bt. (Galga-
hévíz), Hajni Fodrászat, (Gödöl-
lõ), Harisnyabolt – Kis 2008 Kft.
(Gödöllõ), Hatalyák Optika
(Aszód), Hoya Lens, Hungast
Kft. (Budapest),
(Apc), (Gödöllõ),
Kartali Drogéria,

– Léggömb Dekoráció, Kék
Elefánt Bizsu (Gödöllõ), Kis Csu-
ki Vendéglõ (Galgahévíz),

, Lázár Lovaspark

Ber-
kesdi Józsefné

Borkesz Tibor

Dr. Basa Antal

Juhász Gábor
Juhász Péter

Károlyi Krisz-
tina

Klaus-
mann Viktor

(Domonyvölgy), Lila Show Haj
Fodrászat (Galgahévíz),

(Kartal),
Luca Butik (Aszód), Malackert
Étterem (Domonyvölgy), Medi
Shop Egészségtár (Aszód), Móz-
ner Cipõbolt (Aszód), Orchidea
Illatszer (Gödöllõ),

Virágboltja (Kartal),
Pék Pont (Aszód),

festés-mázolás-tapétázás
(Domony), Puskás Alapítvány
(Budapest), Richard Fritz Kft.
(Aszód), Synbol Kft. (Aszód), Su-
zuki Sós (Hatvan),

(Pécel), (Bag),
Tóth és Társai Kereskedelmi
Kft. (Gödöllõ),

(Aszód),T&JBuszprojekt
Kft. (Gödöllõ), Vígh Árnyékolás-
technika(Hatvan),ZeróBest,Ft.
–AmnéziaSörözõ,ZborayésTsa
Bt.(Budapest).

Liesin-
gerné Peterson Mária

Peterson
Krisztina

Podlaviczki
Róbert

Szekeres Ist-
ván Takács Péter

Tóth Zoltánné Pi-
roska

Jótékonysági bál a Petõfi Sándor Gimnáziumban
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Egy kis nyelvelés:

A félmûveltség látleletei
Hajdanában-danában, ami-

kor még bizonyos pártiskolai
végzettség mellé mondjuk pél-
dául történelemtanári végzett-
séget is lehetett kapni, a derék
delikvenseknek csak annyi dol-
guk volt, hogy valamelyik isko-
lában tanítási gyakorlatot vé-
gezzenek, s utána kiállították
számukra a tanításra is jogosí-
tódiplomát.

Így történt az egyik derék
környékbeli pártfunkcionáriu-
sunkkal is. Történetesen a gya-
korló tanítását az akkor állami
gimnáziumként mûködõ Álla-
mi Általános Petõfi Gimnázi-
umban végezte Aszódon. Az
éppen aktuális anyag tárgyalá-
sa közben szóba került a
(ejtendõ: pizai) is.
Derék káderünk természete-
sen a betû szerinti kiejtést kö-
vette, smegvolt lepõdve,hogya
tanulók nevettek. Óra után
megkérdezte egyiküket – egy
kolléga testvére is az osztály-
ban tanult –, hogy min nevet-
tek. Megmondta, s csak annyi
volt a reagálás: miért nem szól-
tak, hogy úgy kell ejteni? (A
funkcionáriusból lett kolléga
késõbbdoktori címetszerzett, s
intézményvezetõként ment
nyugdíjba.)

Szép volt az illetõtõl, hogy
nem sértõdött meg, nem vette
zokon a tanulóktól a kacará-
szást, de azért legyünk annyira
szigorúak, hogy kimondjuk: a
kollégának ezt tudnia kellett
volna. Abban az idõben a klasz-
szikus és hagyományos euró-
pai mûveltség körébe tartozott
ez a kifejezés, s még ma is oda
tartozik.

Mai világunk persze nagyon
megváltozott, zúdulnak ránk
az idegen nevek, kifejezések, s
bizonynemvárhatóelminden-
kitõl, hogy mindegyiket ismer-
je. Az azonban igen, hogy aki
valamivel hivatásszerûen fog-
lalkozik, az nézzen utána a
szakmájához tartozó kifejezé-
seknek és elnevezéseknek. Eh-
hez ma már igénybe vehetjük a
különbözõ szótárak és lexiko-

pisai
ferde torony

nokmellettaz internetnyújtot-
ta lehetõségeket is. Bár egyér-
telmû megoldást így sem min-
digtalálunk.

Azt hiszem, követelmény-
ként megfogalmazhatjuk, hogy
akihivatásszerûenfoglakozika
maga szakterületével – pl. ta-
nár, rádió-, tv-bemondó stb. –,
nézzen utána mindennek,
hogy munkáját nyelvi szem-
pontból istökéletesenlássael.

Elvárható (lenne) még a gya-
korlatlan tv-bemondótól is,
hogy a szót (ejtendõ:
parcium) ne nak
mondja, hiszen történelmi ta-
nulmányai során találkoznia
kellett vele, még akkor is, ha
nemlatinszakoséntvégzettva-
lahol; hogy ne keverje össze a

végzett munkát
a ; hogy
legyen annyi intelligenciája és
jártassága, hogy a
[regina cõli] névre hallgató hí-
res római börtönt nem

-nekejti.

Azt írtam a címben, hogy a
félmûveltség látleleteirõl van
szó. Talán enyhítsünk egy ki-
csit: mondjuk azt, hogy a mû-
veltségbizonyoselemeinekhiá-
nyáról. Mert bizonyosan nem
minõsíthetõ félmûveltnek az a
szülész-nõgyógyász szakem-
ber, aki -ról be-
szél, amikor a sok áldozatot kö-
vetelõ kórról van szó, de az el-
várható, hogy tudja: az

szó egyik összetételi tagja
az a szavunk, amelynek a
szóvégi -ja néma, csak bizo-
nyos hangtani helyzetben ej-
tendõ. S ez elvárható lenne a
rádió- és tv-riportertõl is, mert
a sok évi iskolai tanulmányok
során errõl valamikor tanulnia
kellett.

Bizonyos választott tisztsé-
gekhez és a gazdasági életben
betöltött vezetõi pozíciókhoz
nem feltétlenül köthetõk vég-
zettségi szintek. Éppen ezért
kevésbé csodálkozunk el, ha
egy-egy ilyen körben tevékeny-

Partium
„partium”-

„külsõ térben”
„külterületi munkával”

Regina Coeli

„regina
koeli”

„méknyakrák”

anya-
méh

méh
h

kedõ ember rosszul használ
egy-egy kifejezést, de azért jó
lenne, ha az csomago-
lás vagy kiszerelés helyett nem

-at és fõleg nem
-at mondanának,

vagynemkevernéka és
a , a és

kifejezéseket.

Akadnak persze iskolapél-
dák is: nem dõlt el – s lehet,
hogy megmarad a kettõsség –,
hogy a vagy a

kiejtés lesz-eavégleges,
hiszen mindkettõ ugyanazt je-
lenti, csak az elõbbinek a hasz-
nálója a német ejtést (Projekt)
követi, az utóbbié pedig az
angolt (project). Természete-
sen ettõl még marad
a projektor és nem lesz belõle
még alkalomszerûen sem

. (Legalábbis re-
ménykedjünkbenne!)

És bízom benne, hogy már
túlvagyunkazonaz idõszakon,
amikor a csapatzászló a hon-
védségnél még sokak számára

volt, a rendõr
pedig azért bilincselte meg a
tettét megmagyarázni igyekvõ
állampolgárt, mert

.

originál

„originált”
„oridzsinált”

rézkarc
rézkvarc patinás plati-

nás

„projekt” „pro-
dzsekt”

projektor

„prodzsektor”

„szimbóleum”

„drasztiku-
lált”

-g-l

Akit magyarnak
teremtett az Úristen
és nem fogja pártját

nemzetének – nem derék
ember.

gróf Széchenyi István
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Az OGELMA
felhívása

A Petõfi Múzeum támogatá-
sára kezdte meg 1996-ban mû-
ködésétazOsváthGedeonEm-
lékére Létrehozott Múzeumi
Alapítvány. Több éves mûkö-
désére visszatekintve haté-
kony és kiemelkedõ szerepet
játszott a múzeum kiadványo-
zási,közmûvelõdési,mûemlék-
védelmi,országosésnemzetkö-
zi rendezvényszervezõ munká-
jában.Számoskezdeményezés-
sel (pl. pályázatok kiírásával)
igyekezett a galgamenti tele-
püléseken élõk kultúra megõr-
zõéskultúrateremtõtevékeny-
ségétsegíteni.

Mindezeket csak úgy valósít-
hatta meg, hogy a lakosság
nemcsak erkölcsi, hanem
anyagi támogatásban is része-
sítette az Alapítványt. Így pl.
2009. évben az Alapítvány szá-
mára felajánlott adó 1%-ok át-
utalt támogatásából

bevétel származott, amit ez-
útonisköszönünk.

Kérjük a Múzeumbarátokat,
hogy anyagi támogatásukkal
segítsék Aszód, a Galga vidék
múzeumi központjában lévõ
Petõfi Múzeumot, az Osváth
Gedeon Emlékére Létrehozott
MúzeumiAlapítványt.

2170Aszód,Szontághlépcsõ2.
28/500-650

28/500-651
apm@invitel.hu
www.pmgyk.hu

OTPBankNyrt.aszódifiók
11742166-20018786

Akedvezményezettadószáma:
18683253-1-13

Akedvezményezettneve:
OsváthGedeonEmlékére

LétrehozottMúzeumi
Alapítvány

124.201,-
Ft

Postacím:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Bankszámla:

Az1%befizetési
lehetõsége:
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Itthon és külföldön egyaránt nagy népszerûségnek örvend

Barátokra lel a végvári vitéz a csatatéren,

éve a gyermeknapi rendezvé-
nyen, a Csengey iskola udva-
rán arattak sikert, ezen kívül a
Szabadság téren illetve a Köz-
mûvelõdés Otthonában volt
egy-egy szereplésük. Az utóbbi
években egyre több hazai és
külföldi felkérésnek kell eleget

tenniük, ezért – bár a mûvelõ-
désszervezõ többször felkérte
õket – idõpont-egyeztetési
problémák miatt nem tudnak
minden meghívásnak eleget
tenni. Azon kevés civil szerve-
zet egyikének mondhatják
magukat, akiket

A civil szervezet alapítói út-
törõk voltak a középkori tábor-
építõ, táborlakó létforma hazai
bemutatásában; hasonló tevé-
kenységet csak a honfoglalás-
kor magyar hagyományainak
ápolóivégeztek.

– Az egyesületünk létrehozá-
sa egyenesen következett az
alapító tagok történelemszere-
tetébõl – utalt a kezdetekre

egyesületi elnök,
aki „civilben” a galgamácsai
mûvelõdési házat irányítja. –
Baráti közösségként már

foglalkozunk a vég-
vári korszak felidézésével, ami
nem egyszerûen had-,

a gazdasági

válság ellenére mind több hely-

rehívnak.

Balatoni Imre

tizen-

három éve

inkább

Kutatómunka

és kikapcsolódás

mûvelõdéstörténet:

portyáznak

Forchtenstein –

Ausztria, Burgenland

a korabeli
fegyverforgatás tudománya
mellett kutatjuk és ápoljuk a
zene, az öltözködés, az étkezés,
tehát az akkori életmód legjobb
hagyományait.

Kutatjákésápolják,azazelõ-
készítik, begyakorolják és be-
mutatják a közönségnek, hogy
a török uralom idején hogyan
éltek kardforgató elõdeink. A
korabeli dokumentumok fel-
kutatása során muzeológusok-
kal, tárgyrestaurátorokkal is
együttmûködnek; jó kapcsola-
tot ápolnak a Magyar Nemzeti
Múzeummal és a Hadtörténeti
Múzeummal, valamint grazi és
fraknói szakértõkkel, s az isz-
tambuli fegyvermúzeumba is
ellátogattak. Rendszeresen
együtt egy kassai
lövészcsapattal, ami követendõ
példa lehet a magyar-szlovák
kapcsolatok alakításában, hi-
szen a felvidéki csapatnak csu-
pán egyetlen tagja magyar
nemzetiségû. Év közben Len-
gyelország,Csehország,Szlová-
kia várait járják; a németorszá-
gi Kronach várában tartott
fesztiválok szervezõivel már
hosszú évek óta együttmûköd-
nek, s idén elõször a fraknói
várban (ma

) is kö-
zönség elé lépnek. A tatai, a kõ-
szegi, a szigetvári és újabban a
sárvári fesztiválok középkori
hagyományokat felelevenítõ
programjait a Bethlen Gábor

Vanegyaszódiszékhelyûcivilszervezet,amelyelsõsor-

ban hazánk és Közép-Európa középkori történelmének

jelentõsebb helyszínein szerzett magának ismertséget.

A nyolc éve alakult Bethlen Gábor Hagyományõrség

Egyesületrõl van szó, melynek lelkes tagjai nem kisebb

feladatra vállalkoztak, mint a XVI-XVII. századi Magyar-

országvégvárihagyományainakfeltámasztásáraésnép-

szerûsítésére.

Városunk civil szervezetei
rendszeresen bemutatkoznak
a nagyobb aszódi kulturális
rendezvényeken. A 2002-ben
alakult Bethlen Gábor Hagyo-
mányõrség Egyesület pompás
bemutatóival viszont igen rit-
kán találkozhattunk: három
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Héttorony Hangászok

Tömöczköld meg az töltést!

Tedd helyére az vesszõt! Fel az

fegyvert! Igazítsd az kanócot!

Pofádhoz az fegyvert! Adj tüzet!

Sokorai-Varga

Solt

, vala-
mint a hadtáp, azaz a míves
szakácsmesterség tudorai.
Utóbbiak többször szerepeltek
már a TV Paprika nevû gaszt-
ronómiai csatornán. A szabad-
téri fesztiválok, várjátékok sze-
zonja kora tavasztól késõ õszig
tart, de ezen alkalmakon kívül
is rendszeresen összejönnek
egy kis gyakorlásra, eszmecse-
rére.

Március elsõ szombatján a
puskások a galgamácsai lõté-
ren gyakorlatoztak. A környék
pattogó vezényszavaktól és
fegyverzajtólvisszhangzott.

–

– hangzottak
tûzmester szájából a régi-

es, néhol mosolyt fakasztó kife-
jezések. A Szent István Egye-
tem végzõs agrármérnök hall-
gatója elmondta: e vezénysza-

vak sortûzleírásokból, kivégzõ-
helyek írásos emlékeibõl, vala-
mint
egyébként is gazdag irodalmá-
ból, pl. kiképzõkönyvekbõl ma-
radtak fenn. Egy puskás kikép-
zése akkoriban viszonylag
rövid idõt, fél évet vett igénybe,
amirõl nagyon pontos, részle-
tes dokumentációk maradtak
az utókorra. A hagyományõrzõ
utódok a régi szabályokhoz iga-
zodva,

gyakorolják a
lövészettudományát.

Az egyesület tagjai között
Aszódról és a Galgamentérõl,
Kalocsáról, Fejér megyébõl és a
fõváros környékérõl érkezett
vitéz – a jelenkori hétközna-
pokban fegyverkovács, erdõ-
mérnök, szociális munkás, tûz-

a középkori puskás lét

az eredeti fegyverek hite-

les másolataival

Toboroznak

az vitézek...

oltóvagyéppenkönyvelõ–egy-
aránt található. Balatoni Imre
örvendetesnek tartja, hogy a

az egyesü-
let által képviselt értékmegõr-
zés iránt, s néhányuknál ez az
érdeklõdés nem csupán pilla-
natnyi fellángolásnak bizo-
nyul. (Jó példa erre Solt, a tûz-
mester, aki még 1998-ban, te-
hát igen fiatalon lett a végvári
életmódszerelmese.)

Szeretettel várják az érdek-
lõdõket, akiket a bemutatókon
szerzett élmények mellett bizo-
nyára az egyesület honlapján
( )
található, igengazdag informá-
ciósanyagok–cikkek, fotók,vi-
deók, programajánlók stb. – is
elvarázsolnak.

z

ifjúság is érdeklõdik

A Bethlen Gábor

Hagyományõrség Egyesület

és a szerzõ felvételei

www.bethlenhagyomanyorseg.hu

HídiSzilveszter

Hagyományõrség Egyesület
szervezi, s ezen fesztiválokon

Mindez tehát nem csupán
tartalmas szabadidõs tevé-
kenység, hanem

Költségeiket
elsõsorbanafelléptidíjakból fe-
dezik, sajnos egyre kevesebb az
általuk igénybe vehetõ pályá-
zati forrás.Samitalánalegfon-
tosabb–hangsúlyoztaBalatoni
Imre –: a szabadidejük nagy ré-
szét az egyesületre áldozó tago-
kat mindenben támogatja a
családjuk, hiszen enélkül nem
mûködneazegyesület .

Az egyesületben külön szek-
ciót alkotnak a puskások, az
ágyúsok, a lándzsás-pikások, a
korhû muzsikáról gondoskodó

részben vagy kizárólag õket lát-

hatjaaközönség.

idõt és energi-

át,valamintpénztés lemondást

igénylõ életmód.

Tömöczköld,

igazítsd!

ha míves fegyvert vagy fakanalat ragad
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Jogi tanácsok A szavatosságról

Szavatosság. Szabályait a
Polgári törvénykönyv tartal-
mazza. Eszerint abban az eset-
ben, ha valamilyen szolgálta-
tásra irányuló szerzõdés alap-
ján (adásvételi, bérleti, vállal-
kozási szerzõdés) a szolgáltatás
a teljesítés idõpontjában nem
felel meg a szerzõdésben vagy
jogszabályban foglalt feltéte-
leknek (pl. a megvett áru hibás,
a bérelt ingatlanban nincs fû-
tés), akkor a kötelezett hibásan
teljesít, és a hibás teljesítésért
felelõsséggel tartozik. Ez a

Mentesül a
szavatossági felelõsség alól a
kötelezett, ha a jogosult a hibát
a teljesítés idõpontjában ismer-
te vagy azt ismernie kellett. Ér-
telemszerûen tehát a kishibás-
ként vett termék esetében erre
a hibára hivatkozva szavatos-
sági igényt érvényesíteni az el-
adóval szemben nem lehet.
Alapvetõ tévedés azonban a
köztudatban, hogy használt
termék esetében nincs szava-
tossági kötelezettség. Ez óriási
tévedés. Tipikusan a gépjármû
adásvételi szerzõdésekben
szoktak az eladók olyan kikö-
tést tenni, hogy az eladott autó
hibáiért felelõsséget nem vál-
lalnak. Megítélésem szerint ez
a Ptk. rendelkezéseibe ütközõ,
és így érvénytelen szerzõdési
kikötés. Természetesen az más
eset, ha a vételt követõen jön
elõ valamilyen hiba, de pl. a
használt gépkocsi eladója ige-
nis felel azért a hibáért, ami
már az eladás pillanatában is
megvolt, de azt a vevõ nem is-
merhette fel. Fontos megje-
gyezni, hogy fogyasztói szerzõ-
dés esetében (leegyszerûsítve:
kereskedõ eladó, magánsze-
mélyvevõ)vélelmezzük,hogya
6 hónapon belül felismert hiba

sza-
vatossági felelõsség.

már a teljesítéskor megvolt. Ez
abizonyítási teherszempontjá-
ból igen fontos rendelkezés,
ugyanis így a vételt követõ hat
hónapon belül a kötelezett kell
bizonyítsa,hogyahibaateljesí-
téskor nem volt meg, 6 hóna-
pon túl pedig a jogosult vállán a
teher, hogy bizonyítsa, hogy a
hiba már a teljesítéskor fenn-
állt.

Amennyiben a vásárolt áru-
val minõségi problémánk van a
Ptk. szerint elsõsorban

vagy kérhetünk.
A választás joga a vásárlót illeti
meg, kivéve azt az esetet, ami-
kor a választott szavatossági
igény a másikkal összehason-
lítva aránytalanul nagy több-
letköltséget róna az eladóra.
Tehát pl. ha a vásárolt cipõ
talpa leválik, nem kérhetjük
azonnal kicserélését, ha az
könnyedén megragasztható.
Ha kijavítás vagy a kicserélés
nemlehetséges,aztakötelezett
nem vállalta, vagy megfelelõ
határidõn belül nem tudta tel-
jesíteni, akkor
kérhetünk vagy a szerzõdéstõl

. Az elállással a
szerzõdés akként szûnik meg,
hogy az eredeti állapot áll hely-
re, tehát a felek a maguk szol-
gáltatását visszaadják. Érde-
mes még megjegyezni, hogy a
törvény lehetõvé teszi: ha a kö-
telezett a hibát megfelelõ ha-
táridõben nem javítja ki, azt a
jogosult a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja. Természetesen
a szavatossági igény érvényesí-
tésével felmerülõ mindenne-
mû költség (anyagköltség,
munkadíj, szállítási költség) a
kötelezettetterheli.

A szavatossági jogok érvé-
nyesítése körében fontos a ha-

kijaví-
tást kicserélést

árleszállítást

elállhatunk

táridõk betartása. A hibát a fel-
fedezést követõen a lehetõ leg-
rövidebb idõn belül be kell je-
lenteni. Fogyasztói szerzõdés
esetében a két hónapon belül
tett bejelentést kellõ idõben
megtettnek kell tekinteni. Sza-
vatossági igényünket a vásár-
lástól (teljesítéstõl) számított
két éven belül tudjuk érvénye-
síteni (bizonyos esetekben, pl.
cégek egymás közötti ügyletei-
ben ez csak hat hónap). Ez a
határidõ irányadó a használt
áruk esetében is! Jó tudni: az,
hogy a szavatossági igényünk
érvényesítésében valamiért
(kórházi kezelés, külföldön tar-
tózkodás) akadályoztatva va-
gyunk, nem zár el bennünket
az igényérvényesítés elõl, hi-
szen az akadály elhárulását kö-
vetõen ugyanúgy felléphetünk,
még,ha igényünkakétév letel-
tével el is évült. Természetesen
ezt a függõ jogi helyzetet nem
lehet az idõk végtelenségéig
„húzni”, ezért a törvény meg-
határoz egy úgynevezett jog-
vesztõ határidõt is, amely lejár-
tát követõen még akkor sem
léphetünk fel az igényünkkel,
ha azt addig menthetõ okból
nemtudtukérvényesíteni.Eza
jogvesztõ határidõ három év,
tehát annak elteltével szava-
tossági igényünkvéglegesenel-
évül.

A jótállás és a termékfelelõs-
ség kérdéseit következõ cik-
kembenfogomtárgyalni.

Dr.LeitliNorbert
leitli.norbert@gmail.com

Tel.:06-70-509-4587

Mintaztegykorábbicikkembenaz ingatlanadás-vétel
kapcsán már megemlítettem, az eladó az eladott ingat-
lan vonatkozásában jog- és kellékszavatossággal tarto-
zik. Természetesen ez a szavatossági kötelezettség nem
csak az ingatlan eladóját terheli, hanem minden eladót,
tágabb értelemben pedig minden szolgáltatásra irányu-
ló szerzõdés kötelezettjét. De mit is takar a szavatosság
fogalma? Mi a különbség a szavatosság és a jótállás, a jót-
állásésagaranciaközött?

Bejelentkezés:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi

1százalékszázalék
KedvesTámogatónk!

Adószámunk:

KovácsJudit

A Magyar Amatõr Kajak-
Kenu Egyesület

Adószámunk:

dr.JóleszJózsef

Kérjük,döntseelÖn,hogyaz
állam mire költse jövedelem-
adójának1%-át!

Bizonyára az Ön számára is
fontos a Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága múzeumai
(Aszód, Cegléd, Nagykõrös,
Ráckeve, Szentendre, Szob, Tá-
piószele, Vác, Verõce, Zebe-
gény) történeti, kulturális, mû-
vészeti értékeinek gondozása,
bemutatása, ezért tisztelettel
kérjük,ajánlja felaPestMegyei
Múzeumok Igazgatósága ré-
széreadója1%-át.

15440196-2-13
Köszönjük támogatását és

várjukmúzeumainkban!

*

1989-ben
alakult. A versenyzésbõl „ki-
öregedett” kajak-kenu sporto-
lók, családtagjaikésmindenér-
deklõdõ számára segíti a sza-
badidõ hasznos, egészséges el-
töltését jó levegõn, vizen és szá-
razon. Számukra szabadidõs
programokatszervez,biztosítja
az információkat a masters
versenyekkelkapcsolatban.

Kérünk (és családtagjaidat,
barátaidat, kollégáidat), segíts
azszja1%-kal.

18083488-1-13
(Levélben és elektronikusan

lehet rendelkezni, kérdezd a
könyvelõdetvagyazAPEH-ot!)

Köszönjük!
elnök

megyei múzeumigazgató-helyettes
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Április3-4-5.:

Április10-11.:

Április17-18:

Dr.DobosLászló

Dr.NémethMihály

Dr.MártonJános

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

Aszód,KossuthLajosút62.
Tel.:06-30-275-4718

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

APRÓhirdetésekMárcius 13-14-15.:

Március20-21.:

Március27-28.:

Dr. Dóka József

Dr.HudákPéter

Dr.SzõkeZsolt

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

Gödöllõ,Százszorszépu.58.
Tel.:06-70-213-1961

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

Állatorvosi ügyelet

Eladó Aszód külterületén, Pas-
komban600m kiskert,5x3m-
es kõházzal. Ár megegyezés
szerint. Jó levegõ, madárfütty
ingyen.
Érdeklõdni:06-30-635-1006

2

Üzemképes állapotban T4 kis-
traktoreladó.
Tel.:06-30-353-9642

TÁMOGATOTT OKJ-s képzé-
sek indulnak! Kéz-, lábápoló
mûkörömépítõ, fodrász, koz-
metikus,masszõr.
Tel.:06/70533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Falujárók úti garázssoron fel-
újítandó, széles garázs eladó.
Áram,szerelõaknavan.I.á:250
ezerFt.Tel.:06-20-9749-850

A Polgármesteri Hivatal és a
körzeti állatorvos ezúton érte-
síti a lakosságot, hogy az ebek
veszettség elleni kötelezõ védõ-
oltása az alábbi idõpontokban
éshelyszínekenlesz:

április9. (péntek)14-17óra:

április16. (péntek)14-17óra:
Kondorostér

PolgármesteriHivatal

Az oltások alkalmával kell
megfizetniazoltási illetéket, az
oltóanyag, a féregfertõtlenítõ
és egyéb anyagok költségét
(3.000,- Ft/eb), az Állatorvosi
Kamaraelõírásaszerint.

Az oltáskor az eb oltási
igazolványát szíveskedjék
elhozni.

Lehetõség lesz a kutyák tar-
tási helyén történõ oltására is,
ebben az esetben a fenti költ-
ség mellett, az elõzõ évekhez
hasonlóan kiszállási költsé-
get is kell fizetni. Az ebek ve-
szettség elleni oltásának jelen-
tõs köz- és állategészségügyi je-
lentõsége van, ezért indokolt
mindeneboltása.

körzetiállatorvos

–

–

Dr.NémethMihály

Felhívás kötelezõ eboltásra Gyógyszertári
ügyelet

a Városi
Gyógyszertárban (Szabadság
tér2. Tel.:500-015)

a Szent
István Patikában (Kondoros
tér49. Tel:400-552).

szombaton 8-12-ig,
vasárnap 9.30-11.30-ig

páratlan hétvégén

páros hétvégén

(március
20-21., április 3-4-5.)

(március
27-28., április 10-11.)

–

–
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Aszódi  Kertészet
(régi  Volán-telep,  Pesti  út  25.)

Ajánlatunk:
Vetõ- és virágmagok, virághagymák
Fûmagok, tápoldatok, mûtrágyák

Rózsák (park, bokor, futó, mini)

Törpe örökzöldek, cserjék, díszfák

kutya-, macskaeledel
Rex kutya-macska szalámi 215,- Ft/kg

Kerámia és mûanyag kaspók, cserepek
Ágyásszegélyek

Tõzeg, marhatrágya, fenyõkéreg (mulcs)
Virágföld (45 l)

Sziklakerti évelõk
Nádszövet

650,- Ft

200,- Ft-tól

350,- Ft/m(6 m hosszú) 400,- Ft/m2 2helyett

Akciós növények 500,- Ft-tól

Nyitva tartás:

Tel.:

H-P 9-17, Szo: 8-14, V: 8-12

28/500-100, 06-30-3327-947
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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

Törpenyuszi

húsvétra
akciós áron kapható!
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Elõször játszik színes bõrû játékos az Aszód FC színeiben
Gyõzelemmel kezdõdött a tavaszi idény

2010. MÁRCIUS

sportsport

A holtszezonban sem pihen-
tek labdarúgóink. Beindult a
játékoskeringõ , melyben re-

ményeink szerint erõsödött az
együttes. A mellett

távo-
zott a csapattól, helyükre

(õ lesz az elsõ
színes bõrû játékos Aszódon!)
valamint mind-
annyian Kerepesrõl ,

Veresegyházról és az
õszi solymári gólkirály

kapus,
középpályás,
kapus,

középpályás,
védõ,

középpályás, védõ,
középpályás,
védõ,

középpályás,
védõ, csa-

tár, védõ,
csatár, vé-

dõ, csatár,
védõ, csa-

tár, védõ. M

( )
*

Az immár szokásos összetar-
tás – a hajdúszoboszlói tábor –
ismétjólsikerült.

*
Lapzártánk után, március

14-én, vasárnap hazai pályán
rajtolt az Aszód FC ifjúsági és
felnõtt csapata; az ellenfél a
Dány KSK volt. Felnõtt csapa-
tunk1:0-ragyõzött,azifikmér-
kõzéseelmaradt.

„ ”

–
–

ester-
edzõ:

Balázs fiúk
Kósa Dávid és Tóth Péter

Mici
Dániel, Stanley

Teréki Dávid
Bitter

Balázs
Kun

György.

Gendúr László
Stanley Ebede
Jeszenszki Csaba Gohér
Gábor Besenyei
László Tasnádi Tamás

Szabó Imre
Lipcsei Mihály
Lukács Arnold Garai
Gábor Terjéki
Dávid Tóth Norbert

Budai Kornél Kun
György Miczi Dávid

Farkas Ádám Bitter
Balázs Tõkés János

Dina László

Játékosaink:

Derecske-AszódFC2-2
H.szoboszló-AszódFC0:2

PellerGábor.
forrás:www.aszodinfo.hu

További mérkõzések követ-
kezõ lapzártánkig

:
(a PMLSZ

közlésealapján)
Március21.vasárnap15:00:

VerõceSE-AszódFC

Március28.vasárnap13:00:
TinnyeKFC-AszódFC

Pomáz-ICOSE-AszódFC

Április4.vasárnap13:30:

Április10.szombat15:30:
AszódFC-Tura-BiotechUSA

Az ifjúsági mérkõzések két
órávalelõbbkezdõdnek.

Bízunk az õszi szezon vég-
hajrájánakfolytatásábanésab-
ban, hogy új igazolásaink beil-

leszkedésejólsikerül.Ehhezkí-
vánunk sok sikert az új szezon-
ban az Aszód FC korosztályos
csapatainak, edzõiknek, az
aszódi labdarúgásért tevõknek
éstenniakaróknakegyaránt.

Várjuk hûséges szurkolóin-
kat hazai és idegenbeli mérkõ-
zéseinken!HajráAszód!

-tövis-

Bár az idõjárás még jobbára téli képet mutat, elkezdõ-
dött a tavaszi idény a Pest megyei I/B osztály Északi Cso-
portjában. Több mérkõzés a pályák rossz állapota miatt
elmaradt, a pilisvörösvári pálya használhatatlansága az
elsõ forduló Solymár SC (a jövõben: Pilissport-PLSE)
Aszód FC összecsapást is meghiúsította. A mérkõzést
május26-ánjátsszákle.

–

A tavalyi rákellenes szolida-
ritási rendezvényünk iránt
mutatkozó érdeklõdés hatásá-
ra az idei Nemzeti Rákellenes
Napon is megszervezzük az
„Aszódi rákellenes futást és
kerékpározást”. Menetünk –
amelyhez bárki csatlakozhat –
április 10-én, szombaton délu-
tán 3 órakor a Javítóintézetbõl
indulésugyanidetérvissza.

Futók és kerékpárosok
együtt teszik meg a mintegy 13
kilométeres távot, ami érinti a

domonyi és az aszódi temetõt.
Ezeken a helyeken mécseseket
helyezünk el a Javítóintézet
rákban elhunyt dolgozóinak
sírjánál.

Már 14 órától lehet regiszt-
rálniaz intézetudvarán;ennek
díja felnõttek részére 600 Ft,
diákoknak 300 Ft – további
adományok felajánlását is szí-
vesen fogadjuk. Az így befolyt
összeget a „Rák ellen, az embe-
rért, a holnapért” Alapítvány-
nak ajánljuk fel; a szervezet

képviselõi is jelenlesznekaren-
dezvényen.

Nem utolsó sorban remélhe-
tõleg kellemes idõben, jólesõ
testmozgásra számítunk a
húsvét utáni szombaton, ami-
korszeretettelvárunkminden-
kit!

Aszervezõk

Ifjú aszódi sportoló elismerése

Futva és kerékpáron…

Gyõrfi Benedek A Jövõ Reménysége Gödöllõn

Egy haladó sporthagyomány a rák ellen

(folytatásaz1.oldalról)

Bár (képün-
kön középen) csak tavaly ápri-
lis óta a Gödöllõi Bikák 1999-es
korosztályának játékosa,máris
acsapatoszlopos tagjánaktart-
ják. Példamutató hozzáállásá-
val és kiemelkedõ játékával ér-
demelte ki a díjat, amit

polgármester-
tõlvehetettát.

Többnyire a középhátvéd
poszton játszik, de a szabadrú-
gások és a szögletrúgások spe-
cialistája is. Nemrégiben a Pest
megyei válogatott megfigyelõi
Gödöllõre látogattak, hogy
megnézzék Benedek és egyik
csapattársa játékát; egy késõb-

Gyõrfi Benedek

Dr.
Gémesi György

bi próbajátéktól függõen a me-
gyei válogatott játékosa lehet.
Edzõje

A jövõ aszódi futballremény-
sége a Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola negyedik osztályos
tanulója, osztályfõnöke

Mint elmond-

SmelóDávid.

Gyime-
siné Szelei Éva.

ta, két-három évig biztosan
marad iskolájában, de késõbb
sporttagozaton szeretne to-
vábbtanulni. Gratulálunk a díj-
hoz és kívánjuk, hogy a sport
területén ismindnagyobbsike-
reketérjenel!

H.Sz.

Balázs Gusztáv felvételeBalázs Gusztáv felvétele



laikarélénállószemély6.Akö-
zepén vénás! 7. Kálium 8. Étel-
ízesítõ 9. Zé! 10. Ácsorog 11. Ra-
goznikezd!17. ...PlazaBevásár-
lóközpont 18. Egykori várme-
gyénk ma Székelyföldön 19.
Nem az 23. Computer Tomog-
raphy 25. ÓZC 27. Magyar lab-
darúgó, ... Zoltán 28. Nátrium
29. SÁLE 32. Citrom, angolul
33. Mondani kezd! 34. Meny-
asszony 35. Deák Ferenc 36.
Idõszámításunk elõtt 40. Leve-
gõben repül 41. Több anyag ke-
veréke 42. Nõi név

44. Gyökér 45. Mérni
kezd! 48. Konyhakerti növény
52. Szintén 53. Derékszíj 55.
Idõsebb röv. 56. Tetejére 57.
Hatharmad! 58. Dehogy! 59.
Óradarab!

43. A gon-

dolat második része (zárt

betû: A)

- fné-

ápri-
lis 6-ig.

*
A megfejtést a lap aljáról ki-

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

A megfejtõk között a
Galga Coop 2x3.000 Ft értékû
vásárlási utalványát sorsoljuk
ki.

*
Februári számunk rejtvé-

nyénekmegfejtése:

.

nyílt levelezõlapon

„...üdvöt,gyönyört
csakegymásajkánleljünk ”

„Negondoljarosszra,mert

amélybetaszít.Ajógondolat...”

:

(

12. Morze vészjelzés
13. Magam 14. Korszak 15. Fek-
tet, angolul 16. Tóth Kinga 17.
Fa fajta 19. Tova 20. Amper 21.
ra, párja 22. Négyzetháló 24.
Félsz! 25. Állat lak 26. Dél-ame-
rikai 29. Számolni kezd! 30.
Rendben van! 31. Foszlós étel
33. Konzervatív, régies 37.
Igekötõ 38. Idõmérõ

43. Éj-
félig tart 44. Tanuló vezetõ 45.
Munka 46. Ek! 47. Névelõ 48.
Tág49.Ilyenfaisvan50.Juttad
51. Mágia része! 53. Személyes
névmás 54. Rege közepe! 55.
Szirénarésze!

1. Opel típus 2.
Mókás ember 3. Kertet mûvel
4. Nitrogén 5. Egyetem, fõisko-

HiosziTatiosz)

1. A gondolat

folytatása, elsõ rész (zárt

betû: N)

39. A gon-

dolat harmadik, befejezõ

része (zárt betû: K)

Vízszintes

Függõleges:

A Galga COOP utalványait
(Siklaki

hegy5.)és (Dózsa
Györgyu.31.)nyerte.

Szikora Bernadett
ZsebiRoland

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

APRÓhirdetések

LapzártaLapzárta

Következõ
lapzárta:

március 10.

megjelenés:
március 18.

Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

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

Készült 2.500 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 03/2010

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

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

–

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

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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Sajnos váratlan problémát
okozott az idei nyeremények

beszerzése, ezért idei
nyerteseinknek

csak ezután tudjuk
postázni az utalványokat.
Köszönjük megértésüket!

3.

A jó gondolat

Felhívás
Tisztelt Aszódiak!

2012-ben az aszódi labdarú-

gás 100. évfordulója lesz. Az év-

forduló megünnepléséhez ke-

ressük azon polgárokat, akik

valamilyen emléktárggyal, írott

anyaggal, emlékkel rendelkez-

nek, és szívesen bocsátják ren-

delkezésünkre az eredeti anya-

gokat (természetesen kölcsön).

Jelentkezésüket írásban várjuk

a 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

címre, a Polgármesteri Hiva-

talba.

Kérjük, írják rá a borítékra:

„100 éves az ASZÓDFC”

Tájékoztató
Tájékoztatom Aszód lakossá-

gát, hogy az Euro Party ren-

dezvény p

nem május 1-jén

kerül megrendezésre, hanem

május 22-én, együtt a Gyer-

meknappal.

énzügyi és technikai

okok miatt

Bababörze
KedvesKismamák,Nagymamák,Anyukák!

Infovonal: 36-30/816-0432

A Podmaniczky Júlia Nõegylet
az használt bébi- és

gyermekruhavásártrendez!(Eladóknakkapunyitás9.30órakor.)
Várjuk azokat, akik eladnának, vagy vásárolnának bébi és

gyermekruhákat, -bútorokat, játékot, könyveket, diafilmeket,
babakocsit,egyébfelszereléseket.

A Nõegylet helypénz helyett adományt gyûjt, amit gyermekek
nyáritáborozásárafordít.

Mindenérdeklõdõtszeretettelvárunk!

április 17-én, szombaton 10-

14 óra között Aranykapu Bölcsõdében


