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Családias légkör,
bõvülõ kapcsolatok

súlyozta ünnepi beszédében
a középiskola

igazgatója. A kéttannyelvû ok-
tatás maradandónak bizo-
nyult, az akkor hazánkban
újszerûnek számító tagozatra
eleinte Debrecenbõl, Gyõrbõl,
Dunaújvárosból is érkeztek

Csobán Attila,
diákok. A napjainkban már
megyei fenntartású középisko-
la az aszódi önkormányzathoz
tartozva erõsödött meg, vált
elismertté. Köszönetét fejezte
ki támogatóiknak, külön kie-
melve akkoriBagyin József

(folytatása11.oldalon)

Ezekben a hetekben hu-
szadiktanévétzárjaaPetõ-
fi Sándor Gimnázium, Gé-
pészeti Szakközépiskola és
Kollégium francia kéttan-
nyelvû tagozata. Az 1990.
szeptember1-jénindultok-
tatás két évtizedét egykori
és jelenlegi diákok és taná-
rok,valamintazindulásnál
és a fenntartásnál bábás-
kodó szakemberek és tá-
mogatókünnepeltékmájus
15-én. A rendezvényt õex-
cellenciája Pierre Labou-
verie, a Belga Királyság
magyarországi nagykövete
ismegtiszteltejelenlétével.

– Elmondhatjuk, hogy az
aszódi francia tagozat elmúlt
két évtizede igazolta az alapító
igazgató, törek-
véseit és célkitûzéseit – hang-

Frajna Miklós

Húsz éves a Petõfi Gimnázium francia tagozata

Hálául a befogadóknak

Az ünnepség végén készült csoportkép (az ülõ
sorban középen õexcellenciája Pierre Labouverie,

a Belga Királyság magyarországi nagyköveteNB III-as
bajnok

az aszódi

asztalitenisz csapat
(20. oldal)

Április hava összefonó-
dott a bölcsõde intézmé-
nyével. Hazánkban az elsõ
kisdedóvó intézményt
1852. április 21-én nyitotta
meg a Pesti Elsõ Bölcsõdei
Egylet. Aszódon 2009. áp-
rilis 23-án a képviselõ-tes-
tület a bölcsõde napjává
nyilvánította április 28-át.
Egy évvel korábban e na-
pon avatták fel az Arany-
kapu Bölcsõdét. S még
min-dig egy április: 1958.
április 13-án nyitotta meg
kapuit településünk böl-
csõdéje.

Április 22-én 14 órakor a bu-
dapesti Bourbon Rendezvény-
házban elõször ünnepelték A
Bölcsõdék Napját. Ezzel egy
idõbenazaszódi intézményben

is ünnepelni jöttek össze az
egykori és jelenlegi kollégák,
valamint a meghívott vendé-
gek, akiket – köztük

korábbi és
Bagyin

József Sztán István

(folytatása10.oldalon)

Április 29-e és május 2-a
között 28 fõs aszódi kül-
döttség járt németországi
testvérvárosunkban,
Obernburgban. A vendége-
ket Walter Berninger pol-
gármester és munkatársai,
valamint a vendéglátásban
nekik segédkezõ helybeli-
ek köszöntötték. A korábbi
látogatásoknak köszönhe-
tõen sokan régi ismerõs-
kéntüdvözöltékegymást.

A szívélyes fogadtatás után
családoknál helyezték el az
aszódi küldöttség tagjait, majd
fogadást adtak tiszteletükre.

(folytatása4.oldalon)
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A Podmaniczky utca is aszfaltburkolatot kap
Április 22-én ismét ülése-

zett a képviselõ-testület, az
alábbiakban a fontosabb
döntésekrõlolvashatnak.

A Galgamenti Víziközmû
Kft a kistérség tizenegy telepü-
lésének ivóvíz-ellátását a turai
és az aszódi vízbázisból látja el.
Elõbbi adja a vízfogyasztás há-
romnegyedét (a Turán kinyert
ivóvíz ráadásul tisztítást sem
igényel), viszont a talajszerke-
zeti tényezõk miatt a vízbázis

A képviselõk
egyhangúlag támogatták a tu-
rai vízbázis diagnosztikai vizs-
gálatát célzó KEOP-pályázat
beadását – azzal, hogy decem-
ber 17-én hozott döntésének
megfelelõen pontosítsák és
írjákaláabeadáshozszükséges
társulásimegállapodást.

Elfogadták a 2009. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló be-
számolót, majd a térítési díjak
idei, 10%-os emelése miatt mó-
dosították a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételérõl és a fize-
tendõ térítési díjakról szóló
rendeletet. A Gondozási Köz-
pont intézményi térítési díja (a
kedvezményeket tartalmazó
sávos besorolás szerint) eképp
módosult: a szociális étkeztetés
405 Ft/ebéd, a házi segítség-
nyújtás 140 Ft/óra, az Idõsek
Klubjában a nappali ellátás 25

sérülékenyebb.

Nõttek a szociális
ellátás díjai

Ft/nap, a szociális étkezés és
házi segítségnyújtás 545
Ft/nap,szociálisétkezésésnap-
pali ellátás 420 Ft, az ebédszál-
lításdíja120Ft/ebéd.

AzAszódiKistérségSzociális
és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás Kistérségi
Gondozási Központjának gesz-
tor önkormányzataként a kép-
viselõ-testületdöntött„Aszoci-
ális szolgáltatásszervezés mi-
nõség javítása az aszódi kistér-
ségben” címû, 343,5 millió Ft-
ot elnyert KMOP-pályázati
projekt közbeszerzésieljárásá-
naklefolytatásáról.

Huszonkilencen pályáztak a
Városi Könyvtár mûvelõdés-
szervezõi álláshelyére, amit

nyert el. Elsõ je-
lentõs feladata a Mûvelõdési
Bizottság javaslatára május 30-
án tartandó városi Gyermek-
nap megszervezése, melynek
programtervezetét elfogadta a
testület. A költségekhez a Mû-
velõdési Bizottság saját kereté-
bõl 100 ezer Ft-ot, a Petõfi Sza-
valóv

rty; ha
Aszód korábban benyújtott
LEADER-pályázata eredmé-
nyes lesz, a grémium májusban
dönt a helyette javasolt Aszód
Juniálismegtartásáról.

A testület támogatta, hogy a
gondozóház létesítésére vásá-
rolt ingatlan árát

öt év alatt, kamatmen-
tesrészletekbentörleszthesse.

Kádasi Csaba

Pappné Tóth
Sarolta

erseny díjaira 50 ezer Ft-
ot biztosít. (A részletes progra-
mot a 14. oldalon olvashatják.)
Pénzügyi fedezet híján május-
ban elmarad az Euro-Pa

Adható juttatások
és gázbrókerség

Döntöttek a közalkalmazot-
taknak adható juttatások fede-
zetérõl.AMûvelõdésiBizottság
egyhangúlag az Aszódi Tükör
önkormányzati támogatásá-
nak megtartása mellett foglalt
állást. A Galga TV a kampány-
idõszakban nem közvetíti a
képviselõ-testületi üléseket,
ebbõl 540 ezer Ft megtakarítás
származik, a földbérleti díjak-
ból pedig 250 ezer Ft éves bevé-
tel került a cafeteria-keretbe.
Utóbbi növelésére
polgármester felvetette egy
József Attila utcai, kihaszná-
latlan önkormányzati ingatlan
értékesítését, az önkormány-
zati ingatlanvagyon mûködési
költségekre fordítását azonban
elvetettékaképviselõk.

A hiányzó összeget a tervek
szerint a szabadpiaci földgáz-
beszerzésbõl származó megta-
karításból teremtik elõ. Június
30-ig az önkormányzatoknak
ki kell lépniük a szabadpiacra,
ahonnan egy-egy nagyobb fo-
gyasztói közösséghez csatla-
kozva vagy közvetítõ cégek
közremûködésével

de
akár a villamos energiát is. A
Simply Green Kft. egy energia-
beszerzési megbízási szerzõ-
déstervezettel kereste meg az
önkormányzatot.

azÜgyrendiBizottság
elnöke néhány módosítást ja-
vasolt, a dokumentumot az ál-
tala tett módosításokkal elfo-

Sztán István

olcsóbban
tudják beszerezni a földgázt,

Dr. Szigetvá-
riJózsef,

Önkormányzati hírek

gadták a képviselõk, ugyanak-
kor megbízták a polgármes-
tert,hogyállítsonösszeajánlat-
tételi felhívást a földgázbeszer-
zésre, és küldje el a hazai föld-
gázszolgáltatóknak.

Döntöttek az intézmények-
ben elvégzendõ nyári kisjavítá-
si munkákról, majd a Mûvelõ-
dési Bizottság javaslatára elfo-
gadták a Cívis Pályázatra be-
érkezett igények elbírálását.
(Utóbbi eredményérõl külön
cikkben olvashatnak.) Módosí-
tották az önkormányzat köz-
beszerzési szabályzatát, majd a
Polgármesteri Hivatal Szerve-
zetiésMûködésiSzabályzatát.

A szakbizottságok kiegészí-
téseivel elfogadták a Szivár-
vány Óvoda csoportbõvítésé-
nek kivitelezésére készített
ajánlati felhívást és a szerzõ-
déstervezetet. Ajánlattételi fel-
hívás készült a Podmaniczky
utca szilárd burkolatának kivi-
telezésére is. Az utca felsõ, Pap-
földi ésRégészutcaközötti sza-
kasza az engedélyes tervekhez
képest részleges kivitelezésben
készül el: vízelvezetéssel és hat
méter széles úttesttel, de az út
menti járdák és parkolók nél-
kül (utóbbiak helyénél süly-
lyesztett szegéllyel). A Városré-
ti és a Papföldi utca közötti sza-
kaszt a tervek szerint építik
meg. A városi tulajdonú utak
kátyúzására 3,7 milliós keret-
összeg áll rendelkezésre; ha ez

Óvodabõvítés,
útépítés, kátyúzás
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nem elegendõ, a felmérésben
rögzített „A” kategóriás úthi-
bákatjavíttatjákki.

Tudomásul vették a burko-
latlan utak helyzetével kapcso-
latos tájékoztatót, egyúttal ki-
mondták, hogy a fedezet bizto-
sításával együtt kell javaslatot
tenni a burkolatlan és felújítás-
ra váró utak kivitelezésére. A
szilárd burkolat nélküli utak
kivitelezésének sorrendiségét
rossz állapotuk, az adott útsza-
kasz esetleg már elkészült út-
alapjának megóvása, illetve a
korábban benyújtott útpályá-
zatokhoz elkészült dokumen-
tációmeglétehatározzameg.

Áprilisban az esõzések és az
ott folyó támfalépítés miatti
földomlás eredményeként le
kellett zárni a Baptista Imaház
mögötti lépcsõt, amelynek ide-
iglenes megszüntetését rendel-
ték el. A támfal mögötti feltöl-
tések tömörödése után, várha-
tóan két év múlva a grémium
visszatéralépcsõújjáépítésére.

A volt Tiszti Klub bezárása
miatt módosították az aszódi
önkormányzat, a honvédelmi
tárca, valamint a Galgamenti
Nyugállományú Honvédõk
Egyesülete között létrejött
együttmûködési megállapo-
dást. Az egyesület foglalkozá-
sainak az Aszód Városi Nyug-
díjas Klub elnökével történt
egyeztetést követõen a Falujá-
rók útja 1. szám alatti helyiség-
benbiztosítanaklehetõséget.

A volt Honvéd Presszó eladá-
sára meghirdetett felhívásra
egyvételiajánlatérkezett,amit
nem fogadott el a képviselõ-
testület, mert azt nem a pályá-
zati felhívás alapján nyújtották
be. Az ingatlant bruttó 24 mil-
lió Ft irányárral ismét meghir-
detik. A legjobb, munkahelye-
ket és helyiadó-bevételt terem-
tõ ajánlat kiválasztása érdeké-
ben a pályázóknak meg kell je-
lölniük az épület majdani
funkcióját, a foglalkoztatottak
számát, a mûködés megkezdé-

Volt Honvéd presszó:
új pályázat

sének idõpontját és a tervezett
árbevételt.

Az Aszódi Rendõrõrs pa-
rancsnoka benzinkeret-támo-
gatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. A grémium
megbízta a polgármestert,
hogy keresse meg a közrend és
közbiztonság fenntartását is
céljai közt kitûzõ Aszód Váro-
sért Alapítvány kuratóriumát.
Kedvezõ elbírálás esetén támo-
gatási szerzõdést kötnek a
rendõrõrssel.

képviselõ
egy, az aszódi közmûvelõdést
érintõ nyílt levelet szeretett
volna felolvasni a március 25-i
testületi ülésen, amire nem ka-
pott lehetõséget. A levelet az
abban név szerint megszólított

e-mailben szá-
mos aszódi polgárnak továbbí-
totta,majdválaszoltrá.Azügy-
ben állást foglalt

címzetes fõjegyzõés
a

Pénzügyi Iroda vezetõje, vala-
mint ügyvéd,
az önkormányzat jogi képvise-
lõje. A levelezés az április 22-i
testületi ülésre szóló meghívó
24. napirendi pontjára kattint-
va letölthetõ városunk honlap-
járól.

A napirend vitája végén a
címzetes fõjegyzõ kifogásolta:
elsõsorban a személyek elleni
bírálatok kerültek szóba, nem
pediganyílt levélbenmegfogal-
mazott önkormányzati felada-
tok elvégzése. A Mûvelõdési Bi-
zottság állásfoglalásában rög-
zítette:

a képviselõk közötti ilyen
típusú, hangvételû „pengevál-
tásokat”, mivel azok

és nem is se-
gítik elõ a felmerülõ problémák
megoldását, nem hatnak a fej-
lõdés irányába. A grémium 9
igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett tudomásul vette a bi-
zottságiállásfoglalást.

Testület elõtt
a levélcsata

Asztalos Tamás

Gyárfás Zsuzsa

Kissné Kuly-
busGizella
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet,

dr. Kolozs László

nem tartja szerencsés-
nek

hozzájá-
rulhatnak a lakosság bizalma
megrendüléséhez

Elfogadták az önkormány-
zat jogi képviselõjének a
HONESTUSPlusKft.beadvá-
nyára adott válaszát. A cég ja-
nuár végén július 1-jei hatály-
lyal, két hónapos felmondási
idõvel felmondta a mûvelõdés-
szervezõi feladat ellátására vo-
natkozó szerzõdést. Az önkor-
mányzat január végén ugyan-
csak így tett, de március 31-i
hatállyal, s az önkormányzat
jogi képviselõjének állásfogla-
lása szerint

.
Áprilisban újabb, ezúttal út-

beszakadással járó támfalom-
lás történt a Dózsa György
úton. A testület elfogadta a ter-
vezõ által megadott 140 ezer
Ft+ÁFAösszeget

.
A közérdekû bejelentések

között Gyárfás Zsuzsa jelezte:
néhány szelektív gyûjtõedény
nem a tervezett helyére került
– mint kiderült, félreértés tör-
tént, a problémát azóta orvo-
solták.APennyMarketarend-
bentartáshoz szükséges mun-
kaerõhiányrahivatkozvaelzár-
kózott attól, hogy az üzlet par-
kolójában szelektív gyûjtõszi-
get létesüljön. jelez-
te: a szigetek rendbentartása a
GAMESZ feladata, ezért to-
vábbi egyeztetést javasolt. (

az üzlethá-
lózat aszódi üzletében forgal-
mazott üdítõitalok és ásványvi-
zek jelentõs része nem vissza-
váltható palackokban történik
– ezért is fontos lenne, hogy tá-
mogassa a gyûjtõsziget kialakí-
tását.) Ugyanakkor a Penny
Market 1,5 millió Ft-ot szán a
belsõ udvar, illetve a 48-as em-
lékmû korábbi helyének virá-
gosítására.

Gyárfás Zsuzsa szólt a Szé-
chenyi utcai lakók út menti vi-
zesárokkal kapcsolatos pana-
száról. polgármes-
ter elmondta: már felmérték,
milyen betonkávák szüksége-
sek a vizesárokba, azonban a
közútkezelõ március óta nem
küldte meg erre vonatkozó ár-
ajánlatát.

e napon a szerzõ-
désmegszûnt

Odler Zsolt

A
szerk. megjegyzése:

SztánIstván

akiviteli terv
készítésére

Rigó Lászlóné

egyirányúsítsák a Kossuth
Lajos út felé.

Rácz
Zoltán,

Sándor
János

Pálinkás Csilla

alpolgármes-
ter felhívta a figyelmet a kábel-
tévés adások rossz minõségére,
valamint jelezte: a Sütõüzem
hozzájárulnaaMalomközálta-
luk is használt szakaszának
megerõsítéséhez, hiszen teher-
autóikkal nem szeretnék meg-
rongálni a nem teherforgalom-
raméretezettutat.Azalpolgár-
mester asszony javasolta, hogy
a Malom köz kertvárosi szaka-
szát

A polgármester
jelezte: az útépítõ és a malom-
ipari cég megegyezett az alsó
útszakaszról. Kábeltévé-ügy-
benSztánIstvánegyeztetettaz
egyik kábelszolgáltatóval,

a Galga TV szerkesz-
tõje pedig az érintettek türel-
mét kérte a mûszaki probléma
megoldásáig.

Egy, az iparterületen áthala-
dó autóban kõfelverõdés miatt
több százezer Ft-os kár kelet-
kezett. Ennek kapcsán

és dr. Szigetvári József
az iparterület útjainak fejlesz-
tésétszorgalmaztaaz iparûzési
adó egy részének évenkénti rá-
fordításával.
mûszaki irodavezetõ jelezte: a
területen járható útalapot épí-
teni nem célszerû, mert a ne-
hézgépjármûvek gyorsan tönk-
retennék azt. Asztalos Tamás
egy belterületi domboldalon
végzett nagymértékû fakivá-
gásra, valamint egy, a Berekbe
beköltözött, hajléktalan társa-
ság károkozására hívta fel a fi-
gyelmet.KissnéKulybusGizel-
la elmondta: utóbbiakkal a csa-
ládsegítõk foglalkoznak, sajnos
a nekik megajánlott szálláshe-
lyetnemfogadtákel.

– Hamarosan megkezdõdhet az utak kátyúzása
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Helyreigazítás
Áprilisiszámunkbantévesen

írtuk, hogy

a Pénzügyi Bizottság
javasolta lapunk
támogatásának felére csökken-
tését. A fenti dátum a 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mel-
lett megszavazott önkormány-
zatihatározatbanszerepelt.

a közalkalmazottak
béren kívüli juttatásának fede-
zetéhez

április 1-tõl
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Aszódi küldöttség látogatott Obernburgba

Családias légkör, bõvülõ kapcsolatok

(folytatásaz1.oldalról)

Az ezt követõ napok gazdag
programkínálata között szere-
pelt kastélylátogatás, evangéli-
kus istentisztelet

,
az Elefántcsont Múzeum, vala-
mint a Reis Robotics robotgyá-
rának megtekintése. Utóbbi a
világ egyik legnagyobb, a
különbözõ gyártástechnoló-
giák elvégzésére kifejlesztett
ipari robotokat gyártó üzeme,
amelyet 1957-ben alapítottak
Obernburgban, s világszerte
17üzemegységemûködik.

Az egyik legemlékezetesebb
program a városközpontban
tartott ünnepi felvonulás volt,
amin városunk küldöttsége is
részt vett. A vendéglátók 25 m
magas májusfát állítottak,
amire a által
hozott nemzetiszín szalag is
felkerült. Aszód polgármestere
a következõ húsz év együttmû-
ködésének jelképeként átadta
német kollégájának a magyar
ésazaszódizászlót.

A kapcsolatok továbbfejlesz-
tésének céljával kerekasztal-
beszélgetést szerveztek, ame-
lyen városunk képviseletében
részt vett evan-
gélikus lelkész,

bölcsõdevezetõ,
, a Podmaniczky Júlia Nõ-

egylet elnöke és Tolmácsi
Miklós, a római katolikus egy-
házközség világi elnöke. Az is-
kolák, a múzeum, az egyházi
és a civil szervezetek kapcsola-
tainak bõvítésére a két part-
nertelepülés egy-egy munka-
csoport létrehozásáról állapo-
dott meg. Sztán István tárgyalt

nyugalmazott
obernburgi polgármesterrel,
aki meghívta az aszódi, a nyá-
rádszeredai és a tótmogyorósi
fiatalokat 2011 nyarán rende-
zendõ rajnai táborukba. A
megbeszélések során a két
város sportegyesületeinek kap-
csolatfelvételérõl isszóesett.

a két telepü-
lés lelkészének részvételével

Sztán István

Lõrincz Csaba
Kovács Ferenc-

né Szilágyi
Zita

Wendelin Imhof

H.Sz.

Fotók:
Fercsikné

SzilágyiRamóna
és

RathausObernburg
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Akció Akciófebruár 17-tõl 28-ig

Akció Akció

Akció Akció

május 30-ig

május 28-tól május 30-ig

Ízelítõ az akcióból:

Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5 l Gyermelyi tészta 4 toj. spagetti 500g

Univer ketchup csepp flakon 470g Gyermelyi tészta 4toj. tarhonya 500g

Univer mustár csepp flakon 440g Biopon m.por cseresznyevirág komp.2kg

M&M’s mogyorós v. csokoládés 48g Zewa De Luxe parf.papírzs.3rét.10x10db

Knorr bolognai lasagne tészta 205g Domestos Flóraszept Otthon tiszt. 1 l

Knorr tyúkhúsleves csigatésztával 56g Pur mosogató lemon 2+1 3 x 500ml

Gyõri Édes keksz eredeti 180g Danone Görög joghurt több íz 125g

Top Fruits õszibarack befõtt Pannónia sajt

Pepsi Cola extra szénsav. PET 2,5 l Alföldi Farmföl 20% 350g

Sió Fresh&Fruit multivitamin 1,5 l COOP Jó Nekem Kaukázusi kefír 500ml

Alföldi Harmat UHT családi ital 1,5% 1 l Rocky Cellar sör dobozos 0,5 l

Finomliszt Kunsági BL-55 1kg napraforgó étolaj Familla 1 l
UHT tej 1,5% EMadeta

69,-Ft 299,-Ft

129,- Ft

99,-Ft 259,-Ft

389,-Ft 259,-Ft

269,-Ft 999,-Ft

129,-Ft 269,-Ft

499,-Ft 399,-Ft

169,-Ft 559,-Ft

169,-Ft 69,-Ft

199,-Ft 1799,-Ft/kg

299,-Ft 139,-Ft

239,-Ft 169,-Ft

119,-Ft 119,-Ft

hám. fel. 820/480g

COOP üzleteinkben folyamatos akciókat,

kedvezõ árakat biztosítunk Vásárlóink számára.

Hétvégi akcióinkat is figyeljék,...
érdemes!!!
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Hírek röviden

A tavaszi csapadékos idõjá-
rás nem kímélte az aszódi köz-
területeket: számoshelyen–el-
sõsorban a Berkes utca és az
iparterület körzetében, a teme-
tõ környékén, a Falujárók útja
végén, valamint az útfelújítá-
sok munkaterületeinél – kelet-
keztek kisebb-nagyobb károk,
néhol a vízzel elöntött portá-
kon is. A Szõlõ utcában az ár
megemelte a felújítás alatt álló
utat.

Nemvitás,hogyAszódcsapa-
dékvíz-elvezetésén van mit ja-
vítani – ezen segíthet a Közép-
Magyarországi Operatív Prog-
ram május 10-én,

címmel
közzétett pályázata.

polgármester elmondta:
a május 27-i képviselõ-testületi
ülésen elõterjeszti, hogy Aszód
vegyen részt a települések kör-

KMOP 2010-
3.3.1.B – Belterületi csapadék-
víz-elvezetés és gyûjtés

Sztán
István

nyezetbiztonságánaknövelésé-
re és környezeti állapotának ja-
vítására kiírt pályázaton. A tíz
százalékos önrészt igénylõ pá-
lyázat keretösszege 459 millió
Ft, az igényelhetõ összeg 15-80
millió Ft, a beadási határidõ
szeptember13-a.

Fotó:SztánIstván

Ismét rombolt a víz
Pályázat a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére

Zavarok a szelektív

hulladékgyûjtésben

Õsszel kezdik

a csatornázást

A szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek idõszakos telítettsége
alapján szemlátomást fenn-
akadások vannak a Zöld Híd
Programban. Lapzártánkig a
Kerepes-Ökörtelek-völgyben
épült hulladéklerakót sem ad-
ták át, s ennek idõpontja még
nemvolt ismert.

– A szelektív hulladékgyûjtés
Aszódon kívül álló okok miatt
nem a korábban kialakított
rend szerint történik – tájékoz-
tatott polgármes-
ter. – A polgárok elnézését és
türelmét kérem az átmeneti
idõszakban tapasztalható kel-
lemetlenségek miatt. Kérem,
hogyaszelektívgyûjtõszigetek-
re zöld- és egyéb, nem odavaló
hulladékotnehelyezzenekel.

Megkezdõdött az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása
és szennyvízelvezetése” címû
nyertes KEOP-pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljá-
rás. A Galgamácsa Önkor-
mányzatának gesztorságával,

Sztán István

14 település részvételével in-
dult projekt keretében szep-
temberben városunkban is
megkezdik az építési munkála-
tokat; ezt megelõzõen a polgár-
mester lakossági fórumokon
tájékoztatja a város csatorná-
zatlan területein élõ polgáro-
kat.

Minden akadály elhárult a
Kistérségi Gondozási Központ

címû projektjé-
nek szeptemberi indulása elõl;
a 343,5 milliós projekt felada-
tait egyeztették az érintett ön-
kormányzatokkal. A szociális
intézmény a két éves projekt
végén a Petõfi utcai volt bölcsõ-
deépületben kap helyet, ahová
elõször – Kossuth Lajos úti
épületének rekonstrukciója
idejére – az aszódi postahivatal
költözik. A Magyar Posta Zrt.
szakemberei még nem fejezték
be az ideiglenes postahivatal
kialakítását, de a késés nem
akadályozza a kistérségi pro-
jektütemezését.

Zöld jelzés
a Gondozási Központ

kistérségi pályázatának

„A szociális szolgáltatásszerve-
zés minõségi javítása az aszódi
kistérségben”

Április 22-én Jari Vilén, Finnország magyarországi
nagykövetének vezetésével népes küldöttség járt a Vá-
rosházán, tagjai között Fabiny Tamás evangélikus püs-
pökkel és Tóth Gábor országgyûlési képviselõvel. A
nagykövetség finn befektetõi háttérrel a Podmaniczky-
kastély hasznosítási lehetõségeirõl tárgyalt a Magyaror-
szági Evangélikus Egyházzal. A külföldi partner a kas-
tély megvásárlása esetén egy kulturális és szálláslehe-
tõségeket, éttermet és kávéházat magába foglaló konfe-
renciaközpontot alakítana ki, ami jelentõs idegenfor-
galmiésmunkalehetõséget teremthetvárosunkésaGal-
gamenteszámára. VargaMihályfelvétele

A Finn Nagykövetség érdeklõdik
a Podmaniczky-kastély iránt

A Finn Nagykövetség érdeklõdik
a Podmaniczky-kastély iránt

A romániai város négy hónapos intenzív nyelv-
tanfolyam és az EU egyik tagországában tett szakmai út
költségeiheznyerttámogatást.Negyvenfõsdelegációjuk
Aszódotválasztottaatanulmányútcélállomásául.

Hârºova

A magyar önkormányzati rendszer mûködésével ismerkedõ
delegáció , Románia budapesti nagykövetének
közremûködésével érkezett városunkba. A Polgármesteri Hiva-
tal tanácstermében polgármester,

címzetes fõjegyzõ és az Okmányiroda ve-
zetõje fogadta a vendégeket, köztük a nagykövet asszonyt (

), és a Duna partján fekvõ romániai város polgár-
mesterét.AzangoltolmácsolásmellettzajlótájékoztatótaRómai
Katolikus Hitéleti Központban a Csengey iskola zenei tagozata
kórusának mûsora követte. A vendégek ezután a Lázár Lovas-
parkkal, másnap pedig Budapest látnivalóival ismerkedtek.

Ireny Comaroschi

Sztán István Kissné Kulybus
Gizella Deme Lászlóné,

ké-
pünkön középen

Hârºova polgármestere viszontlátogatásra hívta meg a vendég-
látókat.

Vendégek Dél-Romániából
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Információ-tájékoztatás:

Origó Ingatlaniroda
Aszód,KossuthL. út19.

Tel.:
30/857-4513 vagy30/949-6925

www.telekbroker.hu
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Aszód Ifjúságért Alapítvány
Pályázati összesítõ a 2010. május 7-én meghozott elbírálás szerint

az 1%-os adományokból és a Sauber Macher Magyarország Kft támogatásából

Városi Könyvtár, Nagy Judit Olvasótábor általános iskolásoknak, 40 000 Ft; Szivárvány Óvoda, Nagy
Lászlóné Szivárványnap 20 000 Ft; Szivárvány Óvoda, Nagy Lászlóné Családi sportnap,15 000 Ft
Napsugár Városi Óvoda, Oláh Károlyné Napsugár napok, 20 000 Ft Napsugár Városi Óvoda Benkó Éva
Helyi hagyományok, 25 000 Ft Napsugár Városi Óvoda Mersváné Dajka Eszter Budapesti Közlekedési
Múzeum, 20 000 Ft Szernecz Zoltán Betlehemi játékkiállítás, 60 000 Ft Római Katolikus
Egyházközösség, Adámi Mihályné Rk. Katolikus gyerekek 7 napos programja, 45 000 Ft Lator Úszó és
Vizisport Egyesület Úszóverseny szervezése, 26 000 Ft Városi nyugdíjas Klub Takács Lajosné Helyi
hagyományok ápolása, 24 000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Benkóné Molnár Marianna Iskolaszépítõ
tevékenység,10000Ft CsengeyGusztávÁlt.Isk.,ÁcsnéTóthBea Mozaikfizikaitanulmányiverseny,3300
Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Bábosik Dezsõné Kiváló tanulmányi eredmények jutalmazása, 20 000 Ft
Csengey Gusztáv Ált. Isk., Ácsné Tóth Bea Filmklub, 10 000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Karácsondiné
Mûveltségi vetélkedõ jutalmazás, 20 000 Ft Városi Civil Vegyeskar, Pál Lajos Keszthelyi kórusfesztivál, 35
000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Tóth-Ilkó SzilviaErdei iskola Fertõd-Sopronban, 30 000 Ft Csengey
Gusztáv Ált. Isk., Bobály István 1.B szülõ Közösségépítõ program, 27 600 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk.,
Karácsondiné N.E.Genius-Logikusmatematikaiverseny,20000Ft CsengeyGusztávÁlt. Isk.,Énok-Nagy
Levente Pünkösdi Nemzetközi Kórusfesztivál, 15 000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Baloghné Tamás
Ildikó Környezetszépítés, 10 000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Korpás Lászlóné Õszi futóverseny, 12 000
Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Korpás Lászlóné Tavaszi futóverseny, 12 000 Ft Petõfi Sándor Gimn. és
Szakközépiskola 1000 perces sportnap, 40 000 Ft Evangélikus Egyház, Jerminé Nagy Mária Ev.
Gyermekek hittantábora, 45 000 Ft Szabadidõsport Egyesület, Nagyházi Judit Nyári sporttábor
gyógyúszás, kerékpározás, 35 000 Ft Csengey Gusztáv Ált. Isk., Énok-Nagy Levente Éneklõ Ifjúság
minõsítõhangverseny,15000Ft EvangélikusGimnázium,FáczánZoltán 10évesazEGAsportnap,30000
Ft Evangélikus Gimnázium, Fáczán Zoltán24 órás labdarúgó bajnokság, 25 000 Ft Aranykapu Bölcsõde,
Kovács Ferencné Szakmai nap, 25 000 Ft Aranykapu Bölcsõde, Berényiné Baranyi Márta Családi du.,
zenés interaktív bábelõadás, 20 000 Ft Unikornis Mazsorett csoport Pála Sándorné Testvérvárosi fellépés
programja, 20 000 Ft Kistérségi Gondozási Központ, Varga Jánosné Idõsek világnapja, 30 000 Ft
Kistérségi Gondozási Központ, Erdélyi Katalin Prevenciós közösségteremtõ program, 29 000 Ft Kovács
Janka Tímea "Kakukktojás" keresztyén ökumenikus csendesnap, 20 000 Ft Kovácsné Blaskó Mariann
Ökumenikus nyári gyermektábor, 54 000 Ft Ambrus Szabolcs Pál Dél-Koreai nemzetközi versenyre
nevezés,40000Ft.

n–
– –

– –
–

–
–

– –
–

–
–

– –
–

–
–

–
– –

–
– –

–
–

–

– –
–

–
–

– –
–

n n

n

n

n n

n

n

n

n

n n

n

n

n n

n

n

n

n

n n

n

n

n

n

n n

n

n

n n

n

n

n

Összesen: 947900Ft

Tájékoztatóa2010.évi
„Cívis”pályázat

I. ütemének
eredményérõl

A március 31-i határidõig hét pá-
lyázat érkezett be, ebbõl a képviselõ-
testület hat civil szervezetet, önszer-
vezõdõ közösséget részesített támo-
gatásban:

A„Cívis”pályázatonsportcélokra
támogatás nem igényelhetõ, ezért
annak keretébõl egy szervezet a
Regionális Szabadidõsport Egyesü-
let, Aszód által benyújtott pályá-
zatra a képviselõ-testület nem nyúj-
tott támogatást a „Cívis” pályázat
keretében.

Galgamenti Nyugállományú Honvédõk
Egyesülete 60.000,-Ft– Aszód Városi
Nyugdíjasklub – 122.000,-Ft Nyugdíja-
sok és Idõskorúak Érdekvédelmi Szerve-
zete – 50.000, Ft Aszódi Unikornis Ma-
zsorett csoport – 67.500,-Ft Aszódi
Szentháromság Egyházközösség Alapít-
vány – 85.500,-Ft Ökumenikus Nyári
NapközisTábor–50.000,-Ft

n

n

n

n

n

Összesen:435.000,-Ft

–

–
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Beszélgetés Tóth Gábor országgyûlési képviselõvel

Újabb ajtók nyílhatnak meg a kistérség elõtt

A Bag polgármestereként
elsõ ciklusát töltõ Tóth Gábor
nem tulajdonít nagy jelentõsé-
get annak, hogy a szavazókö-
rök többségében pártja, a
FIDESZ-KDNP néhány szava-
zattal többet kapott, mint sze-
mélye; szerinte a párt elfoga-
dottsága nem feltétlenül jár
együtt a párt színeiben induló
jelöltével. Hangsúlyozta, hogy
ettõl függetlenül a következõ
négy évben is

a Magyar Köztársaság
Országgyûlésében.

– Mindenekelõtt szeretném
megköszönni a választópolgá-
rok bizalmát, amit igyekszem
megszolgálni. Valóban, ellen-
zékben jóval kevesebb eszköz
állt rendelkezésemre a kam-
pány során kitûzött célok meg-
valósítására, az elmúlt két cik-
lust mégsem töltöttem tétle-
nül. Egy friss példa: még ellen-
zéki képviselõként kerültem
kapcsolatba a budapesti finn
nagykövettel, aki nemrégiben
Aszódon tárgyalt a Podmanicz-
ky-kastély megvásárlásáról és
hasznosításáról. A városnak
hatalmas lehetõségei nyílhat-
nakafinnkapcsolatrévén,dea
Podmaniczky-kastély kulturá-
lis-idegenforgalmi hasznosítá-

a választókerület
egészének érdekeit fogja képvi-
selni

– Képviselõ úr, a magam
és olvasóink nevében gra-
tulálok a képviselõi man-
dátum újbóli megszerzésé-
hez. Az utóbbi nyolc évben
ellenzéki képviselõként
korlátozott lehetõségei vol-
tak arra, hogy segítse az
aszódi választókerület ti-
zenhét településének fejlõ-
dését. Kormánypárti hon-
atyaként mit tart legfonto-
sabb feladatának ezen a
területen?

sa a kistérség egészének is ko-
moly gazdasági-kulturális elõ-
nyöket jelenthet. A volt lakta-
nya tervezett privatizációját az
elmúlt években lehetõség sze-
rint igyekeztem
hogy az objektum állami tulaj-
donbanmaradjon.

hibernálni,

Nemegykis-
városi léptékû laktanyáról van

nem tudott élni; a projekt meg-
feneklett, nemrégiben még a
kútfejet is ellopták. A program
sikeréhezazUniósforrásokfel-
kutatása és kiaknázása mellett
további lehetõséget jelent egy, a
turai termálkincs iránt érdek-
lõdõ
megjelenése. Bár a világgazda-
sági válság még mindig közbe-
szólhat, reményeim szerint
még

Ke-
reskedelmi, logisztikai és zöld-
ségkereskedelmi felvásárló
központotszeretnénklétrehoz-
ni, ami piacralépési lehetõséget

hazai magánbefektetõi kör

az idén megkezdõdik a
bagi ipari park fejlesztése.

tettlépéseket,sikertelenül;
most lát-e esélyt a problé-
mamegoldására?

– Képviselõ úr, Ön 2006
óta Bag polgármestere, s
mint azt korábban kijelen-
tette,azönkormányzativá-
lasztásokon ismét ringbe
száll a tisztség elnyerésé-
ért. Az aszódi választóke-
rület egyébként sem kicsi a
maga tizenhét településé-
vel – ha ismét megválaszt-
ják, hogyan tudja ellátni a
kéttisztséget?

HídiSzilveszter

– Ezután is szorgalmazni fo-
gom a csomópontnál tervezett
körforgalom megépítését, eset-
leg közlekedési lámpás forga-
lomirányító berendezés telepí-
tését. Ennek érdekében Bag
Község Önkormányzata már
megtette az elsõ lépéseket: kü-
szöbön áll a keresztezõdés köz-
világítással történõ ellátása.
Pályázati úton, esetleg saját
erõbõl a vízmû elõtti szakaszon
járdát, az úgynevezett „HÉV-
árok” felett pedig gyaloghidat
szeretnénk építeni a település
határától a keresztezõdésig.
Remélem, hogy Aszód és Do-
mony önkormányzata ezután
ispartner leszacsomópontbiz-
tonságossátételében.

– A polgármesterként eltöl-
tött elsõ egy-másfél esztendõt
nem sorolom életem legvidá-
mabb idõszakai közé; nagy ki-
hívást jelentett, hogy megáll-
jam a helyem. Most viszont
már rendelkezem az alapvetõ-
en szükséges önkormányzati
tapasztalatokkal és ismeretek-
kel, jól ismerem a munkatár-
saimat, s vallom: jól képzett,
együttmûködõ partnerekkel
mindkét munkát megfelelõen
el lehet látni. Azok az „ajtók”,
amelyeketországgyûlésiképvi-
selõként meg tudok nyitni,
nemcsupánBagnak,hanemaz
egész kistérségnek nyílnak
meg. Partnere voltam és va-
gyok a kistérség és a választó-
kerület valamennyi településé-
nek, így természetesen Aszód
városánakis.

szó,

elhelyezkedése és adott-
ságai alapján az aszódi a leg-
esélyesebb

a tu-
rai termálprojekt továbblendí-
tése.

s nem lenne jó, ha kisebb,
egyenkéntnehezebbenhaszno-
sítható, s ezért kevésbé értékes
egységekre szabdalnák szét.
Jelenleg a mátyásföldi és a ceg-
lédi laktanyákkal áll verseny-
ben egy honvédségi logisztikai
központ kialakításáért, s úgy
tûnik,

. Az is elképzelhetõ,
hogy a laktanya a Vám- és
Pénzügyõrség logisztikai bázi-
sakéntéledújjá.

Atérségmásik,Aszódhozkö-
zeli fejlesztési lehetõsége

Az ezredfordulón a város a
kút újrafúrásával új lehetõsé-
get kapott, amivel egyelõre

biztosíthat a magyar agrárium
számára.

Fontos, minden települést
érintõfeladatnaktartomméga
közbiztonság stabilizálását. A
Galgamentének nyugalma
több alkalommal – legutóbb a
választási kampány idõszaká-
ban is, provokatív jellegû meg-
mozdulásokkal – meginogni
látszott. Meg kell õriznünk a
szélsõségektõl közéletünket,
hétköznapjainkat és ünnepe-
inket.

– Az aszód kistérség köz-
lekedésének egyik veszé-
lyes pontja a 3. számú fõút
bagi-domonyi leágazása.
Ennek biztonságossá téte-
lére Ön már korábban is

A megbízóleveletmájus 3-ánHomokiGábor,
aHelyiVálasztásiBizottságtagjaadtaátTóthGábor

országgyûlési képviselõnek azaszódi Városházán
Aszerzõ felvétele

Tóth Gábor 1998 óta negyedik alkalommal szerzett
országgyûlési képviselõi mandátumot Pest megye 5. szá-
mú választókerületében. Az április 11-én szavazóurnák
elé járult választópolgárok 56,53 %-ának támogatása az
egyik legnagyobb arányú gyõzelmét hozta számára, ami
azt is jelentette, hogy az elõzõ három választástól elté-
rõenmárazelsõfordulóbanbejutottaparlamentbe.
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A Többcélú Társulás Tanácsa
április 23-i ülésérõl

regionálisregionális

A Társulási Tanács fontos-
nak tartja, hogy a Pedagógiai
Szakszolgálat feladatköre kö-
vesse a kistérségben felmerülõ
igényeket, ezért úgy döntött,
hogy 2010. augusztus 1-jétõl az
intézmény nyújtson támoga-
tást a különleges segítséget
igénylõ 0-3 éves korú gyerme-
kek számára a korai fejlesztés
és gondozás keretében, illetve a
tanuló adottságainak, tanulási
képességének, irányultságá-
nak ismeretében biztosítson
továbbtanulási és pályaválasz-
tási tanácsadást. Sikeres pá-
lyázat esetén az õszi tanévkez-
déstõl már két iskolapszicho-
lógus foglalkoztatására kerül
sor. Az egyre bõvülõ feladatkö-
rök, valamint az alkalmazotti
és ellátotti létszám növekedése
miattszükségesséválikahelyi-
ségek számának bõvítése is: az
épületben lévõ ebédlõ felszaba-

dulását követõ bõvítésig a he-
lyiségbérlés jelenthet átmeneti
megoldást, vállalva az azzal
járó többletkiadásokat. Ezen
változásokkalpárhuzamosana
törvényi kötelezettségeknek
eleget téve a Szakszolgálat ne-
ve Aszódi Kistérség Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatára
változik.

A Tanács elfogadta az Aszódi
Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása 2009.
évi költségvetési beszámolóját,
amely tartalmazza a társulási
megállapodásban rögzített
közös feladat-ellátásra vonat-
kozófõpénzügyiadatokat.

A Társulás közoktatási szer-
vezõi és pedagógiai szakszolgá-
lati, pedagógiai szakmai szol-
gáltatási, szociális és gyerekjó-
léti alapszolgáltatási, belsõ
ellenõrzési, munkavédelmi, va-
lamint területfejlesztési felada-

tok kistérségi szintû ellátását
végezte 2009. évi mûködése so-
rán, a társult önkormányzatok
által igényelt formában és tar-
talommal. A szakmai munká-
ról szóló éves beszámolót a Ta-
nács februári ülésén tárgyalta
ésfogadtael.

A Társulás 2009. évi bevéte-
leinek összege 180 millió Ft,
mely tartalmazza a költségve-
tési törvényáltal aközösenvál-
lalt feladatokellátásárabiztosí-
tottnormatívhozzájárulást104
millió Ft összegben, a nevelési
tanácsadási feladatok ellátásá-
hoz a Pest Megyei Önkormány-
zattól átvett 20 millió Ft-ot, va-
lamint a pályázati és egyéb tá-
mogatásokat.

A Társulás költségvetésében
10% az önkormányzati forrás
aránya: a társult önkormány-
zatok az általuk igényelt szol-
gáltatások arányában teljesí-
tettek hozzájárulást. Az átvett
pénzeszközöket logopédiai és
gyógytestnevelési feladatok el-
látásra (10,5 millió Ft), pedagó-
giai szakmai szolgáltatásokra
(1,7 millió Ft), belsõ ellenõrzés-
re (3,4 millió Ft) és munkavé-
delmi feladatra (2,6 millió Ft)
fordítottaaTársulás.

A teljesített kiadások össze-
sen 160 millió forintot tettek ki.
Ennek 3/4-ét a Társulás a saját
intézmények általi feladatszer-
vezésre fordította, 1/4-e pedig
az önkormányzatoknak át-
adottpénzeszköz.

A Tanács döntött a 2009. évi
pénzmaradvány, közel 21 mil-
lió Ft felosztásáról is, megfe-
lelve a bevételi jogcímek sze-
rinti felhasználási kötött-
ségnek.

A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

kistérségireferens

(www.aszodikisterseg.hu).

dr.KórósTímea

Gratulálunk...

Pécsi Zipernowsky Károly Mû-
szaki Szakközépiskola által
rendezett Országos Nyelvi Ver-
senyennémetnyelvbõl9.helye-
zéstértel.

. , a Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
9.C osztályos tanulójának, aki a

..Szarka Zsófiának

Felkészülésében segítségére
volt Benedekné Juhász Kata-
lin, Szabó Piroska, Winkler
MátyásésDubiskóSzilárd.

Tizenhét induló közül a ne-
gyedik helyen végzett a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola
csapata a területi katasztrófa-
védelmi versenyen. A Gödöllõ
Városi Tûzoltóságon rendezett
megmérettetésen a hatodik
osztályos kisdiákokból álló
aszódi csapat (tagjai:

)
két ponttal maradt le a dobogó-
ról. (Érdekesség, hogy a Gödöl-
lõn gyõztes domonyiak a száz-
halombattai megyei döntõn
ugyanilyen eredménnyel vé-
geztek).

A csapatoknak 16 elméleti és
gyakorlati állomáson különféle
ügyességi és tesztfeladatokat
kellett megoldaniuk, de a volt
pl. vöröskeresztes elsõsegély-
nyújtási feladat ill. túlélõcso-
mag összeállítása is. Az aszódi
versenyzõket
tanárnõ, a csapat vezetõje, va-
lamint

öröskereszt körzeti
vezetõjekészítettefel.

Bocsi
Richárd, Bucskó Boglárka
Csobán Attila és Lácz Andrea

ÁcsnéTóthBeáta

Gáspárné Csókás Rita,
a Magyar V

A helyezés értékét növeli,
hogy a gyerekek a zenei tago-
zatos fellépéseik mellett ké-
szültekfel, sezvoltazelsõ ilyen
jellegû versenyük. Csapatveze-
tõjük reményei szerint, a szer-
zett tapasztalatok alapján a
Csengeys „katasztrófavédõk”
a következõ két évben dobogós
helyezésre esélyesek a körzeti
versenyeken.

H.Sz.

Negyedik helyezés
a katasztrófavédelmi versenyen

Aszód környékén
piaci árusításhoz

vállalkozókat keresünk.

Kereseti lehetõség:
300-600e Ft/hó

Tel.: 06-70-778-3885

Az Apáczai
Közalapítvány
a Petõfi Sándor

Gimnázium,
Gépészeti

Szakközépiskola
és Kollégiumot

támogatta a
HATÁRTALANUL!
program keretében.

A pályázat
eredményeképpen

40 szakközépiskolás
tanuló jutalomként

részt vehet egy
erdélyi körutazáson.

1.627.280 Ft-tal

2010. MÁJUS



10

2010. MÁJUS

Aszódon is kezdeményezték A Bölcsõdék Napja országos megünneplését

Az elsõ intézmény a család szolgálatában
ÜnnepeinkÜnnepeink

(folytatásaz1.oldalról)

jelenlegi polgármestert, a Szo-
ciális és Munkaügyi Miniszté-
rium Gyermek- és Ifjúságvé-
delmi Fõosztálya képviseleté-
ben , valamint
Tura, Püspökhatvan bölcsõdé-
inek képviselõit, az intézmény
nyugdíjas gondozónõit –

intézményvezetõ
köszöntötte, majd átadta a szót
vendégeiknek.

– A szakma nevében, a
Magyar Bölcsõdék Egyesülete
és a szakszervezet javaslatára,
az aszódi kezdeményezést is
figyelembevéve
miniszter április 21-ét A Böl-
csõdék Napjává nyilvánította –
mondta köszöntõjében Sztán
István polgármester. – Ezzel
méltó módon fejezte ki a tár-
sadalom megbecsülését mind-
azon értékek iránt, amit a böl-
csõdei dolgozók teremtenek
mindennapimunkájuksorán.

A polgármester utalt rá,
hogy a város büszke az Arany-
kapu Bölcsõdére, hiszen a dol-
gozók munkájának jó híre van,
nagy szükség van rájuk, az
épület pedig az építész szakma
által is elismert ékessége váro-
sunknak. Kiemelte: míg a böl-
csõdei dolgozók szakképzett-
ségeországosátlagban70%-os,
Aszódon 100%-os. Ezután egy-
egy szál virágot nyújtott át az
intézmény nyugdíjas és jelen-
legigondozónõinek.

Dr. Nádai Erika elmondta: a
Kormány fontosnak tartja a
gyermekek napközbeni ellátá-
sának fejlesztését, a bölcsõdei
férõhelyek számának bõvíté-
sét. A hazai bölcsõdékben
mintegy hatezren dolgoznak,
munkájukat nagyra becsülik,
hiszen a korai gyermekévek
meghatározóak a kicsik ké-

Dr. Nádai Erikát

Ko-
vácsFerencné

HerczogLászló

sõbbi életének szempontjából.
A gondozók lelkiismeretes, pél-
daértékû munkát végeznek,
õszinte bizalmi kapcsolatot ki-
alakítvaaszülõkkel, sazaszódi
bölcsõde épülete is

Kovácsné Erzsike az aszódi
bölcsõde52évéreemlékezett.

– Fél évszázad a történelem
léptékeivel mérve nem nagy
idõ – mondta –, de a változás,
akár a szemléletben, akár a
munkakörülményekben óriási
mértékû. Jó döntés született
1958-ban a bölcsõde megalapí-
tásáról, illetve 2005-ben, ami-
kor a város az Uniós pályáza-
ton való indulással új intéz-
ményépítéséttûzteki.

A bölcsõde
. Az

igény óriási: Aszódon 2011-re
mármegvanalétszám;2012-re
a szülõk eddig tíz gyermeket
írattak be, közülük

A megyében
117 ellátatlan település van,
ebbõl néhány 10 ezer lakos fe-
letti, ahol emiatt kötelezõ lenne
bölcsõde indítása. 596 intéz-
ményben 25.757 férõhelyre
33.397 beíratott kisgyermek jár.
E számok is mutatják, mekko-
raszükségvanabölcsõdékre.

Ezután egy rövidfilmet lát-
hattak a vendégek az intéz-

visszatük-
rözimindezt.

az elsõ intézmény
a család szolgálatában

hat még
meg sem született.

Helyhiány miatt sajnos
két korábbi számunkból is
kimaradtazalábbiemléke-
zõ írás. Sokan, sokszor kö-
szönetet mondtak már az
aszódi 48-as emlékmû fel-
állításában segédkezõk-
nek, Balogh Jánosné Babi-
nyecz Erzsébet és Balatoni
Lajos pedig kutatómunká-
ba kezdett, amelynek so-
rán számos név mellett az
emlékmû tervvázlatát is
felkutatták.

Februárban az aszódi fõúton
fényes lánggal égett egy kis
mécses az esti sötétben, jelezve
az1848-asemlékmûhelyét. Így
emlékezett egy aszódi polgár
sok társa nevében, kik hiányát
érzik.

A nagyon idõs lakosság köré-
ben próbáltuk kutatni, kik vol-
tak azok, akik megalkották a
szabadságharc 100. évfordulója
tiszteletére emelt emlékmûvet.
Megörültünk, amint megtud-
tuk az emlékmû tervezõjének

és építtetõjének nevét:
sírköves volt a Pesti út-

ról. Leánya, a be-
tûvésést végezte. Köszönjük

(Borbély
József unokájának), hogy meg-
õrizte a tervrajzot és hozzájá-
rultközzétételéhez.

Az ünnep közeledtével (a ku-
tatás a március 15-e elõtti he-
tekben folyt – ) végre
találtunk olyan embereket,
akik délutánonként ott dolgoz-
takazépítkezésen.

(aki maga is ott tevékeny-
kedett) elmondása alapján fel-
jegyeztükahajdantörténteket.
Az azóta elhunyt aszódi iparo-
sok, mesteremberek pénzado-
mányai issokat jelentettek.Az-
után parasztemberek lovasko-
csival hordták a homokot, kö-
vet a munkakezdéshez. Lelke-
sen dolgoztak a fiatalok és az
idõsebbek, hogy gyorsabban
haladjanak.

Név szerint említette vissza-
emlékezésébenamaélõkközül

és

Borbély
József

Borbély Anna

Sásdi Mártinak

a szerk.

CsobánPali
bácsi

Ondrik Mártont Dvorszki

mény hétköznapjairól, majd a
társintézmények köszöntöt-
ték az aszódi kollégákat. A
négygyermek

kinek két kisebb gyermeke
isazAranykapuBölcsõdébe jár
– képekben és gondolatokban
egyaránt gazdag elõadással,

pedig közös ze-
néléssel örvendeztette meg a
jelenlévõket.
egy intarziaképet, a betegség

Takács Borbála

Farkas Gábor

Szernecz Zoltán

– a

miatt távol maradó
pedig egy fafaragást

ajándékozott az intézmény-
nek. A bölcsõde sem maradt ki
az ajándékadásból: a gondozó-
nõk az összetartozást szimboli-
záló tábortûzre utalva egy-egy
doboz, erre az alkalomra fel-
címkézett gyufásskatulyát ad-
takátamegjelenteknek.

Budai
András

Aszerzõfelvételei
HídiSzilveszter

Akik a 48-as emlékmûvet
Napvilágra került az építkezés

ABölcsõdeNapjánaktámogatói:AszódVárosértAlapítvány,
fafaragó, rajztanár,

intarziakészítõ, Mentál Manufaktúra,
zöldségboltos, Deák Ferenc úti virágüzlet, Galga

Coop Zrt. Tura, önkormány-
zati képviselõk, Turai Többsincs Óvoda és Bölcsõde, Püspök-
hatvani Óvoda, Csikos Alexandra,

Budai András Barlai Edit Szernecz Zoltán
Kiss János, B. Vajda Edit,

Orvos Katalin
Gyárfás Zsuzsanna és Odler Zsolt

Kalmár Bodor Ágnes, Takács
Borbála,FarkasRegõsGábor,RáczZoltán.
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Húsz éves a Petõfi Gimnázium francia tagozata

Hálául a befogadóknak

(folytatásaz1.oldalról)

tanácselnök, késõbbi polgár-
mestersegítségét.

Az elmúlt két évtizedben
Aszódon 461 francia tagozatos
diák érettségizett ill. tett nyelv-
vizsgát, s szerette meg egy élet-
re nyelvét és nemzeté-
nek kultúráját. A francia és a
belga állam elkötelezett támo-
gatásának köszönhetõen a
kezdetektõl francia anyanyel-

Moli reÀ

vû tanárok is oktatnak magyar
kollégáik mellett. A siker érde-
kében a résztvevõ diákok, de a
tanárok is az átlagosnál nehe-
zebb feladatot vállaltak ma-
gukra. A magas színvonalú
szakmai munkát többek közt a
Francia Intézet segítette az ál-
tala szervezett frankofon ren-
dezvényekkel és a francia tan-
nyelvû középiskolák versenyei-
vel, de a külföldi cserediák-ak-

ciók és számos egyéb program
is hozzájárult ahhoz, hogy az
aszódi kéttannyelvû oktatás jó-
val többet jelentsen a nyelvta-
nulásnál.

A betegség miatt távol mara-
dó Frajna Miklós visszaemlé-
kezéseit egykori kollégája,

olvasta fel. Frajna
Miklós 1956-ban menekült-
ként került Montpellier-be egy
francia családhoz – ott szerette

Zmák Júlia

meg az egyszerû francia embe-
reket, s „második családjától”
megtanulta a francia nyelvet, a
kultúrát, s azt is:

A két-
tannyelvû tagozat indításával
háláját akarta kifejezni ennek
a családnak és népüknek, de
annak az országnak is, amely
visszafogadta 1963-ban – azzal,
hogy Aszódon minél több, egy-
szerû körülmények között élõ
magyar család gyermeke sajá-
títhassa el a francia nyelvet és
kultúrát. S bár az akkori okta-
tási miniszter államközi szer-
zõdésekre hivatkozva

az új tagozat el-
indítására,azigazgatóúr

akkori francia
köztársasági elnöknek írt le-
vele végül zöld utat jelentett az
álommegvalósításához.

Segítõi közül a város két ve-
zetõjét emelteki.BagyinJózsef
akkori tanácselnök végig mel-
lette állt: segítette, s ha kellett,
vigasztalta, míg
polgármester – akkoriban az
aszódi laktanya parancsnoka –
a külföldi tanárok szolgálati la-
káshoz jutásához nyújtott se-
gítséget. A gimnázium nyugal-
mazott igazgatója végezetül
mindenkinek megköszönte a
személyi és tárgyi feltételek
biztosításábannyújtottsegítsé-
get, ami nem volt hiábavaló, hi-
szen

A délelõtt elhangzott vissza-
emlékezéseket a gimnázium
diákjainak mûsora színesítet-
te. Az ünnepi torta felszelése
után, a vendéglátás és a baráti
beszélgetések mellett fotókiál-
lítás, diákszínpadi elõadások,
karaoke és várta az
érdeklõdõket. A rendezvényt a
Budapesti Francia Intézet, a
Belga Királyság Magyarorszá-
gi Nagykövetsége, Aszód Város
Önkormányzata és Sztán
István polgármester, valamint
egykoridiákoktámogatták.

csak elõítéle-
tek nélkül teljes az ember.

nem
adott engedélyt

Fran-
çois Mitterrand

Sztán István

Aszódon sok francia tago-
zatos diák nyert egy új nyelvet, s
ezzel egy tágabb világszemlé-
letet is.

pétanque

Aszerzõfelvételei
H.Sz.

ÜnnepeinkÜnnepeink

Jánost
Bodor Istvánt Szlanka

Jánost és Szlanka Józsefet
Zdenkó János, ifj. Zdenkó Já-
nos Lados István, Chu-
gyik József

id. Tégen Ferenc, Vereczki
Jenõ, Gyöngyi Sándor, Penák
Béla, Tiborcz Sándor, Garczik
József, Paraszkai

Horváth Pál és
Masznyik Pál.

, az elhunytak közül
pedig ,

is.

, a fõúti
evangélikus pres-

biter,

a család a
Petõfi utcából,

(Elnézést ké-
rünk mindazoktól, akik esetleg
kimaradtakafelsorolásból.)

A munka végeztével, éjjel 11
óra felé a lelkes csapatból vala-
ki egy demizsonból borral kí-
nálta a többieket. Vidám nóta-
szó mellett örültek mindannyi-
an, hogy kész lett az emlékmû,
megszületettazalkotás!

Ezzel a rövid megemlékezés-
sel szeretnénk tisztelegni
Aszód õsei elõtt, kik munkáju-
kat hosszú évtizedeken keresz-
tülnekünkadták.

BaloghJánosné
BabinyeczErzsébet

ésBalatoniLajos

készítették...
tervvázlata
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AzAszódVárosiNyugdíjasKlubtagjai,valamintaCsengeyGusztávÁltalánosIskola
diákjai idéniskivettékrészüketavárosközterületeinekcsinosításából.Anyugdíjasok
virágokatültettek,míganyolcadikosztályosokáprilis22-én,AFöldNapján–aMagyar
Közút Nonprofit Zrt. által szervezett akcióhoz csatlakozva – összegyûjtötték az utcá-
konésterekenszétszóródotthulladékot.

Fotó:SztánIstván ésHídiSzilveszter

Itt az idõ…
..., hogy a választási kam-

pány küzdelmeiben részt vett
pártok megbízottai eltüntes-
sék a közterületeken kira-
gasztott plakátok maradékát.
Sajnos 2010 sem hozott radi-
kális változást a kampánykul-
túrában, hiszen

a je-
löltek arcképei és a pártok jel-
mondatai napfényben,
esõben...

Az önkormányzati válasz-
tásokon számos új jelölt és új
program próbál majd minél
több hívet szerezni az érvé-
nyesüléshez addig is

a becsület, valamint
a vonatkozó jogszabályok is
azt kívánják, hogy ezt a mun-
kát mielõbb elvégezzék az
illetékesek.

(Ha valaki a fenti sorokban
ismerõs szlogentöredékeket
vél felfedezni, az nem a vélet-
lenmûve...)

még egy hó-
nappal a választások után is
sok villanyoszlopon és hirde-
tõtáblán ott szikkadnak

– a tisz-
tesség és

–

-hiszi-

A Virágos Aszódért,
nem csak A Föld Napján

Talán még sokan emlé-
keznek arra a cikkemre,
amelybenegyparklétreho-
zásáról írtam. Nem tegnap
volt, de végre, hosszú vára-
kozás és beadványok soka-
sága után márciusra meg-
kaptukazengedélyt.

Nem akarom részletezni a
folyamat menetét, de ha valaki

ilyesmire adná a fejét, az
készüljön fel a következõkre:
aláírásgyûjtés a környék lakói-
tól, 3D-s látványterv készítés,
pollenvizsgálat, költségviselõk
neve, karbantartók neve. Azaz
hiába a lakos jó szándéka, az
adakozás öröme, környezetün-
kért meg kell küzdenünk, még
abürokráciával is.

A jövõt nem kell egyszerre
elérnünk, hanem apró lépések
sokaságával kell haladunk felé.
Nem kell egyik napról a másik-
ra megváltoztatnunk a világot,
de folyamatosan lépkednünk
kellakitûzöttcél felé.

Ilyenaprólépésafaültetésis.
Tudjuk, hogy kell 5-10, sõt

akár 15 év is, mire a fa megmu-
tatja pompáját. Ma kell ültet-
nünk, ha szeretnénk majd
megpihenni árnyékában,
élvezni az enyhe szellõt a forró
napokon, vagy éppen örven-

mégis

dezni porfogó hatásának a sze-
lesebbidõkben.

Ha egy-egy fát ki is kell vág-
nunk, akkor azt legalább olyan
értékessel kell pótolnunk, kü-
lönben a pillanatnak élünk
csak, és bizony a jövõnk elsiva-
tagosodik. Ha csak elhasznál-
jukazt,aminkvan,bizonynem
marad már semmink, amit

megoszthatnánkajövõgenerá-
cióival.

Szeretném itt megköszönni
mindenki segítségét, akik
munkájukkal támogatták ezt a
faültetést. Megérte! Megcsinál-
tuk! Közösen! Magunkért, a
közösségért,Aszódért!

FischlLászló

Egy (nem is olyan) apró lépés

Berekerdõ:akció elnapolva
Márciusi számunkban olvashatták a Berek erdõ rendbetéte-

lével kapcsolatos felhívást. Sokan jelezték, hogy szívesen kiven-
nék részüket a munkából. Sajnos a kedvezõtlen idõjárás miatt –
és a munkálatok támogatására benyújtott pályázat elbírálásáig –
az akciót el kellett halasztani, de a 28/500-666-os számon tovább-
raisvárjákajelentkezéseket.

Nem az õ feladatuk

Köszönet-
nyilvánítás

Köszönjükmindazoknak,akik

temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
ésfájdalmunkbanosztoztak.

Köszönjük a Polgárõrség
közremûködését.

özvegy Takács Lajosné

Agyászolócsalád

"Csakatestét temettükel,
Lelkeszárnyalamennybefel."

A parkosítást
számítógépes
tervvázlatok

alapján végezték



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

HOZZA KI OTTHONÁBÓL A MAXIMUMOT!
VALÓSÍTSA MEG ÁLMAI OTTHONÁT!

Nyílászáróit szeretné lecserélni?
Tetõfelújítás elõtt áll?

Régi fürdõszobáját akarja felújítani?
Energiatakarékos szigeteléssel spórolna a kiadásain?

Fûtés-korszerûsítéssel csökkentené
a magas közüzemi számlák összegét?

Belsõ felújítással, festéssel, átalakítással
szeretné komfortosabbá tenni otthonát?

MEGOLDÁS A TURAI TAKARÉKSZÖVETKEZET KORSZERÛSÍTÉSI HITELE!

2 01 0. M Á J U S 1 -T Õ L
M ÉG T ÖB B K EDVE ZM É NN Y EL .

SZÁMOLJON VELÜNK!

MI TÁMOGATJUK ELKÉPZELÉSEIT.

ATHMmeghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek változása eseténmértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott

THMértéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés
tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et,
amely eltérhet a jelen hirdetésbenmeghatározott értéktõl. A THMmutató értéke

nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

További információk a www.turaitakarek.hu címen,
vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.

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

Egynyári virágok, muskátlik, balkonnövények
kedvezõárakon!

Ajánlatunk:

Fûmagok, tápoldatok, mûtrágyák
Rózsák, leanderek, hortenziák

Törpe örökzöldek, cserjék, díszfák

kutya-, macskaeledel
Rex kutya-macska szalámi 200,- 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

Egynyári virágok, muskátlik a tavalyi árakon!!!

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

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

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

OTP,  Posta, PROVITA, Dimenzió

SZEMÜVEGKERET

AKCIÓ!
A szerencse most

minden dobással

Önnek kedvez!
Keretkedvezmény 10-60%-ig

Az akció augusztus 30-ig tart.
A kedvezmény csak vékonyított
lencsével megrendelt komplett

szemüveg vásárlása esetén,
a keretre vonatkozik.

13
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Fotókiállítás a múzeum Galériájában

„Isten dicsõségére”

Mint a megjelenteket köszöntõ is rámutatott, a
Gondviselés csodáinak lehettek szemtanúi mindazok, akik meg-
tekintettékazaszódiakkézimunkáitbemutatókiállítástaRómai
Katolikus Hitéleti Központban. A kiállítást

a Gyöngyházsarok kézimunkabolt tulajdo-
nosaikezdeményezték; felhívásukra178,elsõsorbangobelintech-
nikával készült alkotás érkezett be. A megnyitón közremûködött

.Aközönségneklegjobbantetszõ
mûvekkészítõiajándékutalványtkaptak.Akiállítástaszervezõk
szándékaszerintéventemegrendezikmajd.

Lorencz Klára

Hegedûs Attiláné és
Rasovszky Andrea,

KakucsKatalinésHegedûsAlex

Szakrális kisemlékek a
Galgamentén

Dr.
Klamár Zoltán

címmelújki-
állítás tekinthetõ meg mú-
zeumunkban, amely

fotógyûjte-
ményének töredékét mu-
tatjabe.

Ahogy , a
Selye János Egyetem Tanár-
képzõ Karának dékánhelyet-
tese megnyitójában elmondta;
a néprajzkutatás a rendszer-
változás után fordulhatott a
népi vallásosság kutatása felé,
mely igen szép eredményekkel
büszkélkedhet, ahogy ezt a
most megrendezett kiállítás is
bizonyítja.

Bevezetõjébõl egy kis útra-
valót kaphattunk a tárlat meg-
tekintéséhez. Érdemes elgon-
dolkodni azon, hogy kik is állít-
tatták a kereszteket, milyen
céllal és indíttatásból. A ke-
resztek úgymond tucat termé-
kei voltak a kornak, már a 19.
században katalógusból lehe-
tett rendelniõket, a feliratokon
pedig olykor az adományozó
nagyobb teret kapott, mint
Isten dicsõsége. Az egyes ese-

Dr. Liszka József

tekben gyermektelen párok
vagy a falut, várost elhagyó ke-
resztények megrendelésére ké-
szült kisemlékek a helyhez kö-
tõdést, egy maradandó emlék
hagyásának vágyát is jelent-
hették. Mégis, ahogy végigjár-
juk a termet, akár tudva a ke-
resztek egyedi történetét, akár
nem, valahogy képesek va-
gyunk többet látni bennük,
mint tárgyat vagy mûalkotást.
Tegyük fel magunknak a kér-
dés, vajon miért – vetette fel
LiszkaJózsef.

És valóban. Ha egy kis idõt
szánunk a keresztek, feszüle-
tek, szobrok megtekintésére,
legyenek azok kerítéssel, gon-
dozott virágágyással vagy akár
gazzal körülvéve; gyertyacson-
kokkal, mezei virágokkal, vagy
fröccsöntött mûanyag koszo-
rúkkal beborítva; az idõ vasfo-
gának nyomait hordozó vagy
modern alkotások, egy kevés
lelki és érzelmi nyitottság be-
fektetésével megtalálhatjuk a
választ a miértre. Június 15-ig
bárkitehetegypróbát.

KorpásVera

Hétköznapi emberek rendkívüli képei

Kéz és alkotóerõ

Aszód, 2010. május 30.
Csengey Gusztáv Általános Iskola

09.00.- 11.00.

11.00.-12.30.

09.00- 10.00.:

09.00.-10.30.:

10.30.-11.20.:

11.30.-12.30.:
14.30.-15.10.:

15.10.-16.00.:
16.30.-17.00.:

17.00-19.00.:

Támogatónk:

„Húzdmeg jobban” - Játékossportversenyek
Mûsorvezetõ: öttusavilágbajnok,

aHÍRTVmûsorvezetõje
Kerékpárosügyességi verseny és KRESZ-

vetélkedõ
Izgõ-MozgóMeseházBölcsõdéseknek

vezeti:
Készítsünkbábokat! - kézmûves foglalkozás

vezeti:
„Csalavári Csalavér”

a HAHOTAgyermekszínházelõadása
Ebbajnokság - kutyabemutatója
„KiskeceLányom”-Boda Bernadett énekel

„PrücsökMiska”AMimikriBábszínházmûsora
énekes-gitároselõadása

„Itta Breda!”Gyimesikörtáncoktanítása
ABreda zenekar táncháza aPodmaniczkyZeneiskola

néptáncosaival

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

RaiffesenBankZrt.,AszódVáros
Önkormányzata Mûvelõdési,Oktatási ésSport Bizottsága

SárfalviPéter

Kalmár-BodorÁgnes

Ludányi Ildikó

LadosTibor

BudaiAndrás

Egész napmesefilm vetítések,kézmûves foglalkozások,
sportjátékok,ugrálóvár, testfestés, büfé, fagylalt, vattacukor

VÁROSI GYEREKNAP
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Jogi tanácsok A szavatosságról

A jótállás, vagy közismer-
tebb nevén a garancia sokban
hasonlít a szavatosságra,
azonban mégis vannak lényegi
különbségek. Igen leegyszerû-
sített szóhasználattalélvea jót-
állás egyfajta „fokozott”, „szi-
gorúbb” szavatosság. A Polgári
Törvénykönyv fogalom-meg-
határozása szerint aki jogsza-
bály vagy szerzõdés alapján jót-
állásra kötelezett, ennek idõ-
tartama alatt csak akkor men-
tesül a felelõssége alól, ha bizo-
nyítja, hogy a hiba a teljesítést
követõen keletkezett. Jótállást
tehát szerzõdés vagy jogsza-
bály keletkeztethet. Ilyen jog-
szabály által alapított jótállási
kötelezettség vonatkozik a tar-
tós fogyasztási cikkek (hûtõ-
szekrény, gépjármû, televízió
stb.) forgalmazóira, a javító-,
karbantartó szolgáltatások
végzõire, valamint az újépítésû
lakások kivitelezõire. Látható
tehát, hogy a jótállás lényeges
különbsége a szavatossággal
szemben, hogy csak szûkebb
körben, kevesebb esetben ke-
rülalkalmazásra.

A jótállás esetében is jelentõ-
séggel bírnak a határidõk,
melyeket a szerzõdésen alapu-
ló jótállás esetén a felek megál-
lapodása, illetõleg a jótállásra
kötelezett vállalása határoz
meg, míg a fennebb említett
jogszabályokon alapuló jótállá-
si kötelezettségek esetében jog-
szabály határozza meg. A tar-
tós fogyasztási cikkek kötelezõ
jótállási ideje a vonatkozó kor-
mányrendelet alapján legalább
1 év, a javító, karbantartó szol-
gáltatásoké legalább 6 hónap,
míg az új építésû lakóingat-
lanokélegalább3év.

Alapvetõ különbség a jótállá-
si és a szavatossági kötelezett-

ség között, hogy mely félre há-
rul a bizonyítási teher. Ugyanis
mígaszavatosságesetében–az
elõzõ cikkben említett fogyasz-
tó javára alapított vélelmet le-
számítva – a jogosult köteles bi-
zonyítani, hogy a felfedezett
hiba már a teljesítéskor meg-
volt, addig a jótállás esetében a
kötelezettnek kell bizonyíta-
nia, hogy a jótállási határidõn
belül felfedezett hiba a teljesí-
tésutánkeletkezett.

A jótállási igények érvénye-
sítésének menete fõszabály
szerint megegyezik a szavatos-
ságéval, tehát a jogosult elsõ-
sorban kijavítást, kicserélést
kérhet, ennek teljesíthetõségé-
nek vagy teljesítésének hiánya
esetén árleszállítást kérhet
vagy elállhat a vásárlástól. Spe-
ciális szabálya a tartós fogyasz-
tási cikkek kötelezõ jótállásáról
szóló kormányrendeletnek,
hogy amennyiben a hiba a vá-
sárlástól számított 3 napon be-
lül jelentkezik, a forgalmazó
kötelesaterméketkicserélni.

Érdemes egy gondolat erejé-
ig kitérni egy viszonylag gyak-
ran elõforduló gyakorlati prob-
lémára, melyet az

esetében
történõ igényérvényesítés kö-
rében szokott felmerülni. Mint
említettem, a tartós fogyasztá-
si cikkek (televízió, mobiltele-
fon) minimális kötelezõ jótállá-
si ideje 1 év, melynek kötele-
zettje a , azonban
egyre gyakoribb, hogy a
ennél – a garantált minõség
zálogául – hosszabb jótállásra
vállal kötelezettséget. (Pl. a te-
levízió vagy mobiltelefon gyár-
tója 2-3 év jótállást vállal.) A fo-
gyasztó viszont a legtöbb eset-
benaterméketnemagyártótól
vagy annak képviselõjétõl, ha-

önkéntes

korlátozott jótállás

forgalmazó

gyártó

nem valamely viszonteladótól
(pl. mûszaki áruházlánc vagy
mobilszolgáltató) vásárolja
meg, melyre nem vonatkozik a
gyártó kötelezettségvállalása,
pusztána jogszabályáltalelõírt
kötelezõ egy éves jótállás. Ez a
gyakorlatban azzal a következ-
ménnyel jár, hogy a fogyasztó
igényét egy éven belül a forgal-
mazóval szemben (praktiku-
san a vásárlás helyén), egy
éven túl pedig csak a gyártóval
vagy annak képviselõjével
szembenérvényesítheti.

A tipiku-
san a nyugati jogrendszerekbõl
„ellesett” jogintézmény, mely-
nek lényege, hogy a gyártó –
külföldi gyártó esetében a for-
galmazó – felel a termék hibája
által okozott károkért (pl. zár-
latos vasaló miatt leég a ház,
rossz fékpedál miatt közleke-
dési baleset történik). Kárnak

termékfelelõsség

Márciusi számunkban megismerhették a szavatosság
fogalmát és szabályait, de adós maradtam a bevezetés-
ben feltett kérdésre adott válasszal, jelesül, hogy mi a
különbség a szavatosság és a jótállás között, és mi a
garancia.

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

Kuris Barbara

06-30-9849-622

2.
minõsül a halál, egészségkáro-
sodás folytánbekövetkezettva-
gyoni és nem vagyoni kár ill. az
ötszáz eurót meghaladó dologi
kár. A kárt, a termék hibáját és
a kettõ közötti okozati össze-
függést a jogosult köteles bizo-
nyítani. A termékfelelõsségen
alapuló igényérvényesítésének
határideje a kárról vagy a ter-
mék hibájáról való tudomás-
szerzéstõl számított 3 év, azon-
ban a termék gyártó általi for-
galomba hozatalától számított
10 éven túl a termékfelelõsség
alapuló igényérvényesítésnek
helye nincs. Természetesen a
fogyasztói szemléletû termék-
felelõsségi törvénykorlátozásai
nemzárjákkiazta lehetõséget,
hogy a károsult (pl. az ötszáz
euró alatti kárát) a Polgári Tör-
vénykönyv kártérítési szabá-
lyaiszerintérvényesítse.

Dr.LeitliNorbert
leitli.norbert@gmail.com

Tel.:06-70-509-4587
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Egy kis nyelvelés:
Nyelvi hibák, nyelvi bakik

Sokan és sokszor figyelmez-
tettek már az írástudók fele-
lõsségére. Bár korunkban már
nem egészen azt jelenti, mint
egykor, de mindenképpen fi-
gyelmeztet bennünket, hogy
aki arra vállalkozik, hogy má-
sokat megszólít, mindenkép-
pen köteles igazat mondani, s
természetesennyelvileg is jólés
pontosan megformálni gondo-
latait.

A gyanútlan polgár ennek
alapján azt is gondolhatná – és
sajnos sokszor azt is gondolja –,
hogy aki mikrofon közelébe
vagy képernyõre kerül, avagy
az írott sajtó hasábjain hirdeti
az igét, az mindig igazat mond
és ír – de legalább helyesen
fejezi ki magát –, vagyis mindig
lehetadniavéleményére.Pedig
eznemígyvan.

A rádióban és televízióban
megszólaló riport- és interjú-
alanyok nyelvhasználatáért az
õket megszólaltatók nem hi-
báztathatók, hiszen különbözõ
iskolai végzettségû és mûvelt-
ségû emberek szólalnak meg,
mondják el véleményüket, vi-
szont ezen intézmények dolgo-
zóinak és az írott sajtó képvise-
lõinek – illetve fontos tisztséget
betöltõ közszereplõknek is –

Igye-
keztem ilyen pontatlan meg-
nyilatkozásból egy csokorrava-
lót összeszedni és bemutatni,
amelyeket akár típusonként is
lehetcsoportosítani.

Az egyik ilyen csoport az,
amikor nincs nagyobb hiba az
elhangzott szövegben, csupán
az, hogy nem a megfelelõ, a
nyelvhasználatban szokásos és
éppen odaillõ szót használjuk.
Az egyik megye rendõségi szó-
vivõje az elkövetett bûncselek-
mények ismertetéseközbenar-
ról beszélt, hogy az adott bûn-
cselekményt elkövetõk

Helyesen úgy hangzott volna a

kötelezettégük lenne a nyelvi
higiénia alkalmazása is.

„…bu-
sás haszonra nyernek szert.”

kijelentés – mivel állandósult
szókapcsolatokról van szó –
hogy

. A hiba abból adódik,
hogy két kifejezés összekevere-
dik: a , illet-
ve a . Gya-
korlatilag egyetlen szó helyte-
len használata okozza a képza-
vart, illetve ha ismerjük a
nyelvtan kategóriájába tartozó
vonzat szót, azt is mondhatjuk,
hogy két vonzatot kevert össze
anyilatkozó.

Egyetlen szó helytelen hasz-
nálatából következik egy má-
sik kijelentés képtelensége is.
Az egyik rádió idõjárásjelenté-
sébõl mazsoláztam ki egy gyö-
nyörûnek vélt vagy szánt kife-
jezést. Hogy meteorológus volt-
e az illetõ vagy csupán lelkes
munkatárs, már nem tudom,
de mindenképpen nagyon szé-
pen akarta magát kifejezni,
amikor a lehetséges idõjárás-
változásra hívta fel a figyelmet
ezekkelaszavakkal:

Bizonyárakelle-
metlen, ha ismét havazni kezd,
de azt nem tudom elképzelni,
hogy is Annál is in-
kább, mert a téli csapadék na-
gyon ritkán társul égzengéssel.
Anyáriannál inkább.

Szintén egy kora reggeli rá-
diómûsorban hangzott el, hogy

Nyilván arról van szó,
hogymindennekmegvanama-
ga ára, és sok esetben nem vár-
hatjuk el polgártársainktól,

„...busáshaszonra tesznek
szert”

sokat nyer valamin
szert tesz valamire

„…amennyiben ismét rázen-
dítahavazás.”

rá zendít.

„Jézus koporsóját sem õrizték
ingyen.”

hogy valamit ingyen, díjazás
nélkül végezzenek el. A bökke-
nõ csak az, hogy ez a szólás ha-
gyományosan a

formában honosodott meg
nyelvünkben, s nyelvi mûvelt-
ség – s egyáltalán mûveltség –
kérdése is, hogy helyesen hasz-
náljuk-e vagy sem. Pedig még a
jelentésben sincs különbség,
mert egyértelmûen Jézus
Krisztust idézi a név elsõ vagy
másodiktagjais.

Egy tévémûsorban arról volt
szó, hogy néha az okoz problé-
mát, hogy az egy-egy feladat
végrehajtására kiválasztott
személy korábbi tevékenységét
nem vizsgálták meg alaposan,
hanem csak egyszerûen meg-
bíztak benne, s ez a bizalom
indokolatlannak bizonyult. A
mûsorban nyilatkozó személy
arról beszélt, hogy a jövõben

Nyilván-
valóan kellett volna
mondania a nyilatkozónak,
mert a kettõ messze nem
ugyanaztjelenti.

Ezek után már csak egyetlen
kérdésmaradt:romlik-eanyel-
vünk vagy nem. Egyes nyelvé-
szekszerintanyelvnemromol-
hat, mindenki használja úgy,
ahogyan akarja. A választ rábí-
zom a kedves olvasóra, de any-
nyit azért megjegyzésképpen
hozzáteszek: azért nem baj, ha
ugyanaz a szöveg (kijelentés,
kérdés stb.) mindannyiunknak
ugyanazt jelenti.

„Krisztus ko-
porsóját sem õrizték ingyen”

„…szigorúbban ellenõrzik a
büntetlen elõítéletet.”

elõéletet

„Tudtam, hogy szabad már
az utam, tudtam, hogy a tör-
vény újra törvény, az imádság
újra imádság lett. Tudtam új-
ra, hogy a börtön: börtön, a
templom: templom. Tudtam,
hogy a házunk a miénk, a föl-
dünkamiénk, ésamitaratunk,
az is a miénk. Éreztem újra,
hogy jó lesz tanulni, többet tud-
ni,mintatöbbiek…”

(FeketeIstván:Zsellérek)
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„NAGY TERV” TÁBOR
Gyula, 2010

Mert olyan a világ, amilyenné Te teszed!
Akiket várunk:

Ideje:
Díja:

természet-
és környezetvédelem

iránt érdeklõdõ fiatalokat (12 éves kortól).
2010. augusztus 2-8.

35.000 Ft (részletekben fizethetõ)
A programról érdeklõdni és jelentkezni lehet

a Gyermekkönyvtárban nyitvatartási idõben.

TÁNCHÁZ
Heti rendszerességgel

Táncház vezetõk:

Zenél a

egységesen 200,-Ft
Szeretettel várunk

mindenkit, aki szeret
táncolni, jó zenét hallgatni,
játszani, és persze szereti

a zsíros kenyeret
hagymával.

TÁNCHÁZ
és JÁTSZÓHÁZ

ASZÓDON

Minden pénteken
17.30-tól

A Csengey Iskola
Aulájában

gyermekeknek

20 órától FELNÕTT
TÁNCHÁZ

Táncanyag: moldvai,
dél-alföldi, bagi táncok

BREDA ZENEKAR

Belépõ:

ifj. RÓNAI LAJOS
és

TÓTH BEÁTA



Köszönet-
nyilvánítás

Köszönjükmindazoknak,akik

temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
ésfájdalmunkbanosztoztak.

Köszönjük a Polgárõrség
közremûködését.

özvegy Takács Lajosné

Agyászolócsalád

"Csakatestét temettükel,
Lelkeszárnyalamennybefel."

APRÓhirdetések

T

tatas.hu

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

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

Gyógyszertári
ügyelet

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

páros hétvégén

(május
29-30., június12-13.,26-27.)

(május 22-
23-24., június 5-6., 19-20.)

a
Városi Gyógyszertárban (Sza-
badságtér2. Tel.:500-015)

a
Szent István Patikában (Kon-
dorostér49. Tel:400-552).

–

–

(
Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:
Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171
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Ebfarm Állatotthon
Vácszentlászló, Erdõ u. 75.

ebrendész

ebfarm.sipos@gmail.com

Örökbe fogadható, talált állatok:
www.ebfarm.euoldal.hu

Sipos József

Tel.: 06-20-203-2359

e-mail:

az aszódi ebrendészeti feladatok ellátója 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

hetteát.ACsengeyiskolataná-
ra több éve végzi vöröskeresz-
tes munkáját a körzetben és
Aszódon. Segít a programok
szervezésében, aktív tagja a
véradásoknak szervezõként és
véradóként egyaránt; idén az
iskolában megrendezett egész-
ségnap nem jöhetett volna lét-
renélküle.

A rendezvények, segélyosz-
tások szervezésében és lebo-
nyolításában tizenkét éve aktí-
vanrésztvevõRadaJózsefnéaz
Önkéntes Vöröskeresztes Mun-
káért ezüst fokozatában része-
sült.

Mint azt
területi vezetõtõl megtud-

tuk, a közelmúltban a Magyar
Vöröskereszt -Gödöllõ
Területi Szervezetének két se-
gítõje is kitüntetésben része-
sült. a Pest
Megyei Vöröskereszt vezetõsé-
gének tagja a

ve-

Gáspárné Csókás
Rita

Aszód

Ácsné Tóth Beáta,

Vöröskeresztes
munkáért bronz fokozatát

Mindkettejüknek köszönjük
áldozatkész munkájukat a Te-
rületiVöröskeresztnevében!

*
A Környezetvédelmi Minisz-

térium pályázatán energiata-
karékos izzókat nyert a Pest
Megyei Vöröskereszt. A fény-
forrásokból Aszódon tíz olyan
rászoruló család ill. 65 év feletti
nyugdíjasrészesült,akikvállal-
ták a cserét és az ellenõrizhe-
tõséget.

Kitüntetések, fényforrás-akció
Az Aszód-Gödöllõ Területi Vöröskereszt hírei



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
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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 környékén
piaci árusításhoz

vállalkozókat keresünk.

Kereseti lehetõség:
300-600e Ft/hó

Tel.: 06-70-778-3885

Fából készült
játszóterek,

kerti bútorok
készítését vállalom.

Igényes, stílusos
kivitelezés.
Korrekt ár.

Gyors munkavégzés.

Várom hívását: 06/30/519-48-48Várom hívását: 06/30/519-48-48



iak támadásaival szemben.
Több csere után a játékvezetõ
két percet hosszabbítva fújta le
amérkõzést.

Az ifisták, ha nehezen is, de
megszereztékahárompontot.

Május 2-án nyárias idõben,
hazai pályán a Piliscsaba SE
volt az ellenfelünk. Már az 5.
perc táján vezetést szereztünk.
Ekkor még közönségünk is azt
hitte, gólarány javításos mér-
kõzés elé nézünk. A szünetig
jobbára Aszód támadott, a ven-
dégek védekeztek. A második
félidõben ahelyett, hogy növel-
tük volna elõnyünket, negyed-
óra elteltével kiegyenlítettek a
piliscsabaiak, és öt perc múlva

Isaszeg-AszódFC0:2
Ifjúságiak:1:2

2010. MÁJUS

a Fiúnevelõ Intézet rákban elhunyt munkatársaira

Sporttal emlékeztek
Egy évvel ezelõtt egy futó

gondolt egyet: tiszteletét
akarta tenni rákban el-
hunyt barátai sírjánál. De
az útnak más célja is lett
volna, mint egy puszta te-
metõi látogatás z odave-
zetõútmegtétele iscélvolt.
Azútpedigannál többetér,
minél többen vehetnek
résztrajta.

– a

A -höz viszont szerve-
zés, ember kell, egy kis pénz
meg 1-2 villogó rendõr- és pol-
gárõrautó kíséretnek. Ilyenkor
jön jól egy barát, aki bemutatja
az embert valakinek, aki segí-
teni tud a háttérmunka meg-
szervezésében,éshaezavalaki
szinténegyelszánt futó, a siker
szinteborítékolvavan.

Így került a két futó,
és a bará-

tokból, kollégákból és a felhí-
vásra érkezõkbõl álló néhány
futó és annál több biciklista
élére. Április 10-én,

a domonyi
és az aszódi temetõbe, ahol mé-
csesekkel emlékeztek meg az

több

Hárs
Dénes Szarka Attila

„ ”

a Nemzeti
Rákellenes Napon második al-
kalommal indultak

Javítóintézet rákban elhunyt
kollégáiról.

A célokat sikerült elérni egy
kis összefogással. Az AFI ven-
dégszeretetét élvezve, „A Rák
ellen, az emberért, a holna-
pért” Társadalmi Alapítvány
gyümölcseivel és tájékoztatói-
val a táskákban, a Sztán István
polgármester által felajánlott
szalagokból készült megkülön-
böztetõ jelzéssel közel 80 em-
ber indult a 13 km-es távnak.
Az idõ kegyes volt, a társaság
lelkes. Talán a jó példa hatott a
járókelõkre és jövõre még töb-
ben vágunk neki az útnak.
Ahogy Szarka Attila igazgató
mondta „Futunk, hogy emlé-
kezzünk és futunk, hogy emlé-
kezzenekránk.”

Az alapítvány képviselõje el-

mondta, ez az esemény sajnos
kivételesnek mondható, mert
az elmúlt 5-10 évben megszûn-
ni látszanak a rákellenes küz-
delemre és egészségmegõrzés-
re irányuló felhívásokésközös-
ségi megmozdulások. Pedig a
magyar lakosság egészségi
állapota igen rossz, így nagy
szükség lenne a tájékoztatásra
és a tudatos életvezetésre.
Ezért is érzik magukat meg-
tisztelve és tölti el õket öröm-
mel, mikor meghívást kapnak
azilyenrendezvényekre.

A rákellenes futáson és ke-
rékpározáson 52.500 forint
gyûlt össze a résztvevõk és a
pártfogók nevezési díjából,
amit az alapítvány javára aján-
lottakfelaszervezõk.

KorpásVera

Hullámvölgyben az aszódi ifi labdarúgó csapat is

Vereségek után kétséges a második hely
19

A májusi esõkkel elúszott
a bajnoki cím lehetõsége,
és a hátralévõ fordulókban
meg kell küzdeni a csoport
második helyéért is. Ifistá-
ink is távolabb kerültek a
bajnokicímtõl.

Pomáz-AszódFC0:1
Ifjúságiak:1:0

AszódFC-Dunakeszi
VasutasSE2:0

Április 11-én a Pomáz-ICO
SE volt az ellenfél. Idegenben,
nehezen, de sikerült megnyer-
niamérkõzést.

Sajnos ifjúsági csapatunk
vereségével hosszú ideje tartó
veretlenségi sorozatuk szakadt
meg. Utoljára 2009 tavaszán
kapottkibajnokcsapatunk.

Április 18-án szép tavaszi
idõben küzdelmes, nehéz mér-
kõzés elé nézett csapatunk. A
kemény játékot ránk erõltetni
próbáló Pilisszentiván SE volt
azellenfelünk.

Részrehajló bíráskodás mel-
lett tíz emberrel is fogcsikor-
gatva küzdött a gárda, és a má-
sodik félidõ elején meg is sze-
reztük a vezetést. Sajnos ismét
megfogyatkoztunk, s immár
kilenc emberrel, több sérülttel,
és cserékkel, de végül gyõzte-
sen fejeztük be az utolsó percig
nyíltmérkõzést.

A hétközi mérkõzésen NB
III-as ellenfelet vertünk ki a
MagyarKupában!

Április 25-én kellemes labda-
rúgóidõ fogadta a csapatokat
Isaszegen. Mindkét kapu elõtt
mezõnyjátékkal telt a félidõ, a
lefújás elõtt pár perccel a mie-
ink találták meg elõször góllö-
võ cipõjüket. A második félidõ-
ben kényszerû cserék után

gyorsan gólt szereztünk,
kicsit megnyugtatva a kedélye-
ket. Felgyorsult valamelyest a
játék, felváltva támadtak a csa-
patok. Az Aszód FC jól és ered-
ményesen védekezett. a haza-

AszódFC-Pilisszentiván
SE1:0

Ifjúságiak:3:3
Ifi csapatunk értékes ponto-

katveszített.

is-
mét

a vezetést is megszerezték.
Mostmáradöntetlenértkellett
harcolni, sajnos sikertelenül. A
vendégek megérdemelték a
gyõzelmet.

Május 9-én a Mogyoród KSK
modern, mûfüves, ideális kör-
nyezetben fekvõ pályájára láto-
gatott csapatunk. Alig telt el
egy negyedórányi idõ, a hazai-
ak kétgólos elõnyt szereztek a
nehezenéledezõaszódiakellen.
A görcsös akarás nem hozott
eredményt, még szépíteni sem
sikerült. Súlyos vereséget
szenvedtünk, ismét jóval
mögöttünkállócsapattól.

Felnõttek:AszódFC-
PiliscsabaSE1:2

Ifjúságiak:3:3

egy

MogyoródKSK-AszódFC
3:0

Ifjúságiak:1:1

-tövis-

A Pest Megyei Kupa elõdön-
tõjében a Felsõpakony az Érd-
del, míg az Aszód a Dunaha-
rasztival játszik

Sajnos tavaszi mérkõzéseink
a vártnál gyengébbre sikerül-
tek. Sok sérülés, kiállítás tize-
delte csapatunkat, sokszor a
szerencse is elpártolt tõlünk. A
klub megpróbálja felnõtt és if-
júsági csapatunk játékerejéhez
méltón befejezni a tavaszi sze-
zont, és továbbra is helytállni a
Pest Megyei Kupában. Ehhez
kívánunk megújuló erõt, ered-
ményességet.Hajrá,Aszód!

sportsport

a Fiúnevelõ Intézet rákban elhunyt munkatársaira

Sporttal emlékeztek

Hídi Szilveszter felvétele



Török autójelzés 11. Televízió-
márka12.Fél17.Következõ 18.
Dehogy! 21. Árul 27. Angol tö-
megközlekedési jármû

29. OIT 30.
Fájdalomszava31.Népiesüreg
32. Német énekesnõ 34. Hosz-
szú nyakú állat 39. Kongói De-
mokratikus Köztársaság 42.
Testvér férje 44. A bowlinghoz
hasonló sportág 45. Sikáló
eszköz 47. Fél nyugdíj! 48. Híres
villányi pincészet 51. Kén 52.
Hajó része 55. Minden rendben
57. Enni kezd! 59. Félti! 60.
Egye!

28. A
VB kabala neve

A Galga COOP utalványait
(Rákóczi u.

17.) és (Hunyadi
u.20/A)nyerte.

Bognár Lászlóné
Hrncsár Péter

- fné-

június 17-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
sorsoljukki.

*
Márciusi számunk rejtvé-

nyénekmegfejtése:

.

nyílt levelezõlapon

„...ajándékszárnyalás,
magasbavágyódás,

felemelkedés ”

Vízszintes:

Függõleges:

1. A 2010-es
Dél-Afrikai Futball Világ-
bajnokságfiatalmagyarbí-
rója

30.
A focilabda neve a VB-n

13. Rágcsáló 14. Éneklõ-
szócska 15. Nem arra! 16. Erõ-
dítmény 17. Férfinév 19. Infor-
mation Technology 20. Argu-
mentál 22. Egye! 23. Tanuló ve-
zetõ 24. Vissza: állóvíz! 25. Az
út jele a fizikában 26. Végtag
28. Félsz! 29. Egy, angolul

33.
Gramm 34. Zé 35. Amper 36.
Darab 37. Nem hall 38. Szemé-
lyi jövedelem röv. 40. Jód 41.
XIX-XX.sz-i kommunista új-
ságíró, politikus ... (Béla) 42.
Es! 43. Zita egynemû hangzói
44. Idõ jele a fizikában 45. Káli-
um 46. Gyümölcs 49. Sír 50.
Alkalmi 53. Félig ketyeg! 54.
Vízelvezetõ56.Növény57.Fize-
tõeszköz Európában 58. Euró-
paiállóvíz.

1. Néhány 2.
Kutyafajta 3. Hasûri szerv elõ-
türemkedése 4. Sor eleje és vé-
ge! 5. Névelõ 6. Beteg, angolul
7. Szúnyogriasztó-márka 8.
Római 1 9. Virágok helye 10.

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 05/2010

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.
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terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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Dél-afrikai Foci VB

Szeretném az olvasókkal
közölni e szenzációs hírt: a
rengeteg edzésnek meglett
a jutalma, az Asztalitenisz
NB III 2009-2010. évi bajno-
ka az Aszódi Szabadidõ SE
Asztaliteniszcsapata.

Lapzártáig szinte minden
mérkõzésünket megnyertük, s
pontveszteség nélkül, négy
pontelõnnyelállunkamásodik
helyen álló Balassagyarmat I.
elõtt. Két mérkõzés vár még
ránk, de számításaink szerint
matematikailag már aranyér-

Két fordulóval az évadzárás elõtt bebiztosították a bajnoki címet

NB III-as bajnok az ASZE asztalitenisz csapata

mescsapatunk, ígyakövetkezõ
szezont minden bizonnyal az
NBII-benkezdheti.

Nagy öröm uralkodik e jó ké-
pességgel rendelkezõ csapat
köreiben, s bizakodva várjuk a
következõ szezont. Célunk a
tisztességeshelytállásésazNB
II-benmaradás.

szakosztályvezetõ
*

Amagunkésolvasóinknevé-
ben is gratulálunk a csapat si-
keréhez, további eredményes
versenyzéstkívánunk!

DánielJános

AzAszódiSzabadidõSElegeredményesebb
asztaliteniszezõi:DánielGábor,TörökGábor,

TarsolyDánielésSándorLászló

A Múzeumok
Éjszakája
Petõfi Múzeum,
2010. június 19.

A programot keresse a plakátokon

és a www.aszod.hu-n!
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