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Trianon
Kilencven éve aláírtak

egy szerzõdést, ami máig
gyûrûzõ, gyökeres változá-
sokat hozott Európában, s
talán nem túlzás: kisebb-
nagyobb mértékben min-
den földrészen éreztette
hatását. A Versailles-i
Nagy-Trianon-kastélyban
1920. június 4-én aláírt bé-
keszerzõdés értelmében
hazánk területe egyharma-
dára zsugorodott, minden
harmadik hazánkfia ide-
gen országba került, s rövi-
desen elvesztette magyar
állampolgárságát.

Muhi,Mohács,Arad,Trianon.

ANemzetiÖsszetartozás
Napjává

Háborúk, forradalmak, s egy
vérzivataros eseményekben
gazdag XX. század, melynek
sorsfordító eseményeibõl
Magyarország többnyire vesz-
tesen,delélekbenmegerõsödve
került ki. A nemzet kilenc év-
tizede szerzett sebeire némi
gyógyírt jelent, hogy a néhány
hete újjáalakult Magyar
Országgyûlés az évforduló
napját

nyilvánította, a nem-
zeti szolidaritás jegyében pedig
a határon túl élõ magyar test-
véreink számára megkönnyí-
tette a kettõs állampolgárság
felvételéneklehetõségét.

(folytatása7.oldalon)

Koszorúzás
A Közmûvelõdés
Otthona udvarán

Az észak-magyarországi árvízi kataszt-
rófa áldozatainak megsegítése Aszódon is
példás összefogást eredményezett. A volt
Tiszti Klubban tucatnyi önkéntes három
napon át felváltva fogadta az aszódiak, de
a Galgamente más településeirõl érkezõk
felajánlásait is ( ). Az adományt
hivatalosan június 25-én adták át az egyik
legnagyobb kárt szenvedett Borsod-Aba-
új-Zemplénmegyeivárosban,Szikszón.

képünkön

(folytatása16.oldalon)

Segítség a borsodi árvízkárosultaknak

Június 15-én Kerepes-
Ökörtelekvölgyben átad-
ták az új hulladékfeldol-
gozóés-lerakótelepet.

Az eseményen köszöntõt
mondott , a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
környezetvédelmi államtitká-
ra, , az Ön-
kormányzati Társulás elnöke,
Gödöllõ polgármestere, vala-

Dr. Illés Zoltán

Dr. Gémesi György

mint , Pest Me-
gye Közgyûlésének elnöke. A
Zöld Híd Program keretében
megvalósult, 61 település –
köztük Aszód – összesen 208
ezer lakosának hulladékát
hasznosító ill. tároló telep nettó
8.177.000 euróból épült meg, s
megfelel az Európai Uniós el-
várásoknak, a vonatkozó mû-
szakiés jogielõírásoknak.

Dr. Szûcs Lajos

(folytatása4.oldalon)

A tiszta jövõ útja
Átadták az ökörtelek-völgyi lerakótelepet

Vendégünk volt a

Cantores
Minores

finn fiúkórus
(8. oldal)

Idén is A Közmûvelõdés
Otthonában köszöntötték
városunk pedagógusait. Az
ünnepségre ezúttal is meg-
hívták a városban mûködõ
valamennyi nevelési-okta-
tási intézmény munkatár-
sait.

– Mindannyian tudjuk, hogy
az iskola nem egy biztonságos
kikötõhely, nem egy pihentetõ
oázis, nem egy végsõ cél –
hangsúlyozta ünnepi beszédé-
ben polgármester.
– Nem egy elvégzett munka,
hanem egy folyton megújuló
kihívás, amely olyan sors felé
hív minket, ahol az életünk ér-
telme vetekszik munkánk cso-
dálatos szépségével. Önöknek
és az Önök által nevelt generá-
ciónak lesz a feladata, hogy

Sztán István
városunkatolyanhellyé tegyék
aváros ifjúságávalésvezetõivel
együtt, ahol a polgárok nem
csupán élhetnek, hanem jól él-

hetnek. Városunk nem lehet
szép és gazdag, amíg minden
fiatal elme nem kutathatja

(folytatása6.oldalon)
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Árokbetemetés miatt érte vízkár az iparterület
Május 20.

A rendkívül csapadékos idõ-
járás károkat okozott a város
több területén, fõként a déli
iparterületen,asportpályakör-
nyékén, a Berkes utcában, a
Céhmester utcában, valamint
a Falujárók útja Kartal felõli
végén. Emiatt május 17-én a
polgármester ad-hoc ülésen tá-
jékoztatta a képviselõket a
helyzetrõl. A Pesti úti ingatla-
nok kertjeiben különösen nagy
kárt okozott a felgyülemlett
esõvíz. Az iparterületen, vala-
mint a Szõlõ utcában egy-egy
ottani ingatlantulajdonos által
lezárt árok okozott rendkívüli
helyzetet. Elõbbinél az érin-
tettõl peren kívüli egyezség ke-
retében vagy jogi úton kérik az
árok helyreállításának költsé-
gét,azutóbbiesetébenpedigaz
illetékes vízügyi szakhatóság-
nálkezdeményezikazárkotbe-
temetõ személy kötelezését a
helyreállításra. Az iparterület
körüli ingatlanok védelmében
az árokmélyítési munkálatok-
ra,valamintaCsengeyu.elején
történt útbeszakadások ideig-
lenes helyreállítására mintegy
1,1 millió Ft-ot biztosít a képvi-
selõ-testület.

Az önkormányzat a város
délnyugati részére vonatkozó-
an szeptember 13-ig benyújtja
pályázatátaKMOPBelterületi
csapadékvíz-elvezetés és gyûj-
téscímûpályázatára,aholecél-
ra legfeljebb 80 millió Ft nyer-
hetõ el. A tíz százalék önrészt a
szabad kötvény terhére bizto-
sítják. A pályázat elõkészítésé-
velésösszeállításávalazAditus

Kft-t bízták meg, ennek költsé-
ge várhatóan bruttó kétmillió
Ftlesz.

A Városfejlesztési Környe-
zetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság javaslatára tizen-
négy, burkolattal nem rendel-
kezõ ill. útfelújításra szoruló
közterület kivitelezési sorrend-
jérõl döntött a testület. Ezek
sorrendben: Szentkereszt utca
útalappal rendelkezõ szakasza,
Tükör utca, Horváth I. utca,
Tavasz utca, Öreghegyi utca,
Siklaki hegy kétszintû utca
(Hegyalja utca), Siklaki hegy
egyszintû utca (Kakas-hegy
utca),Szentkeresztutcaburko-
lattal nem rendelkezõ része,
Kondoros tér, játszótér felé ve-
zetõ utca, Ady E. u. 1 szakasz
(Babits M. utca), Ady E. u. 2
szakasz (Nyugat utca), Falujá-
rók útja beton burkolatú útjai-
nakfelújítása,VasMóru.,Falu-
járók útja 4. szám elõtti útsza-
kaszok.

A napirend képviselõi és la-
kossági hozzászólásokban gaz-
dag tárgyalása során elhang-
zott: az önkormányzat sok he-
lyen épített utakat saját erõbõl
illetve pályázati forrásból – ott
is, ahol az építési telkeket ol-
csóbban, nem összközmûves-
ként adta el, a lakóktól viszont
nem kért útépítési hozzájáru-
lást. Emiatt felháborodást kelt
a lakók között, hogy a város né-
hányközterületén–pl.aszaka-
szonként eltérõ útminõségû
Szentkereszt utcában – szóba
kerül a lakossági hozzájárulás
lehetõsége, ami más, hasonló
kondíciókkal értékesített in-
gatlanokból álló utcáknál nem.

Az Újtelepen néhány utca bur-
kolata megfelelõ útalap híján
épült meg – néhol egy évtized
alatt többször javítani kellett,
ami összességében jóval többe
kerül, mintha annak idején
megfelelõ mûszaki tartalom-
mal építették volna meg. A 74
milliós hiánnyal küzdõ Aszód-
nak útépítésekre sincs pénze, a
fedezet elõteremtése érdeké-
ben a Pénzügyi Gazdasági Bi-
zottság külsõs szakértõ tagja
átvizsgálja a GAMESZ költség-
vetését.

Akövetkezõháromnapirend
a Csengey Gusztáv Általános
Iskolát érintette. Az iskolába il-
letéktelenül–azelmúlt idõszak
tapasztalatai alapján lopási
szándékkal–bejutniszándéko-
zó idegenek kiszûrésére portás
alkalmazását kérte az intéz-
mény vezetõsége. A munkakör
betöltésére 2011-tõl a közfog-
lalkoztatási program kereté-
ben lesz lehetõség. Egyúttal
megbízták a polgármestert,
hogy egyeztessen a rendõrõrs
és a polgárõrség vezetõjével ar-
ról, hogy tanítási idõben regge-
lente fokozottan ellenõrizzék a
két tagiskola közelében lévõ
gyalogátkelõhelyeket. A közok-
tatási törvény alapján engedé-
lyezte a testület, hogy az iskolá-
ban õsszel három elsõ osztály
és ehhez kapcsolódva három
napközis osztály induljon. Eh-
hez nem szükséges pótelõ-
irányzat, mert az intézmény
saját keretébõl biztosítani tud-
ja a feladat ellátását. A gré-
miumszükségesnekmondtaki
a fõépület 1-2. emeleti mosdói-
nak felújítását; a kivitelezést

Önkormányzati hírek

megelõzõ ajánlattételi felhívás-
hoz részletes mûszaki költség-
vetéskészül.

A lejárt határidejû határoza-
tokról és a két ülés között tett
intézkedésérõl szóló jelentés
tárgyalásánál a képviselõk
megbízták a Mûvelõdési Bi-
zottságot, hogy a volt Tiszti
Klub ideiglenes bezárása miatt
adjon javaslatot a Galgamenti
Nyugállományú Honvédek
Egyesületével a helyiségek
használatára kötött együttmû-
ködési megállapodás vitatott
pontjaira. Egy másik döntés
szerint javaslat szükséges a
Falujárók útja 1. és a Kossuth
Lajos u. 24. szám alatti önkor-
mányzati ingatlanok hasznosí-
tására. A Magyar Posta Zrt. fõ-
igazgatójának kérésére a kép-
viselõ-testület 2011. március
31-ig meghosszabbította a volt
bölcsõde Posta által történõ
használatát, egyúttal rögzítet-
ték: ha a fõúti postaépület fel-
újítása miatt a volt bölcsõde-
épület visszaadása késik, és
emiatt a kistérségi KMOP-pá-
lyázat keretében nem sikerül
idõben kialakítani az új Kistér-
ségi Gondozási Központot, az
ebbõleredõkáraMagyarPosta
Zrt-t terheli. Aszódi közalkal-
mazottak kezdeményezésére
az önkormányzat levélben for-
dula törvényalkotókhozannak
érdekében, hogy a nyugdíjkor-
határ emelésével párhuzamo-
san a nyugdíj elõtt álló közal-
kalmazottak számára biztosít-
son átsorolási lehetõséget a vo-
natkozó jogszabály. Az önkor-
mányzat álláspontja szerint
ugyancsak felülvizsgálatra
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szorul,hogyaminimálbéreme-
lésével párhuzamosan, a bér-
tábla befagyasztása miatt an-
nak arányos emelése nem biz-
tosított az alkalmazottak
számára.

A Közmûvelõdés Otthona
kamaratermében lévõ székek
újrakárpitozását bruttó 372
ezer Ft-os ajánlata alapján a
Boda Belsõépítészeti Kft. vé-
gezheti, az intézményekben ki-
jelöltkisjavításimunkálatokel-
végzésének jogát pedig a Pano-
rama-Plast Kft. nyerte el 1,719
millióFt-osárajánlataalapján.

A Napsugár Óvoda udvari
játszóterének szabványosításá-
ra beadott, összesen 3,3 milliós
árajánlata alapján a Ma-Fa-Ja
Kft. és a Backyar Circus King-
dom nyerte el a megbízást. A
testület megbízta az óvoda és a
GAMESZ vezetõjét, hogy a
megrendelés elõtt pontosítsa a
játszóeszközök telepítésével, a
kapcsolódó tereprendezéssel
kapcsolatos járulékos költsé-
geket.

A grémium a szakfeladat el-
látására biztosított 2010. évi
költségvetési kereten túl 110
ezer Ft hozzájárulást biztosít
az Aszód Területi Védõnõi
Szolgálat ellátásához szüksé-
ges hallásvizsgáló gép megvá-
sárlásához. kéré-
sére elnapolták a Hatvani Vá-
rosgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. Egészségügyi
SzolgáltatásiDivízióellátási te-
rületéhez való tartozás kivizs-
gálására vonatkozó napiren-
det, egyúttal megbízták õt: ad-
jon javaslatot az adott kórház
ellátási területéhez való tarto-
zásesetlegesmódosítására.

Június 10-ig meghosszabbí-
tottákagázszabadpiacibeszer-
zésére kiírt ajánlattételi felhí-
vás határidejét. Ennek kap-
csán ugyancsak elnapolták az
önkormányzat fenntartásában
mûködõ intézmények közal-
kalmazottai számára biztosít-
ható béren kívüli juttatás mér-
tékének megállapításáról szóló
napirendet is (mint ismeretes,
a juttatás kiöltségeit a gázbe-
szerzésbõl várható megtakarí-
tásbólfedeznéaváros).

„A Szociális szolgáltatásszer-
vezésminõségi javításaazaszó-

Dr.BodóZsolt

di kistérségben”címû KMOP -
projekt kiviteli tervét a Bíráló
Bizottság értékelése alapján a
gödöllõi Jusztin Terv Kft. ké-
szítheti el legfeljebb nettó 11,94
millióFt-ért.

Az önkormányzat támogatja
a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. szándékát az elõvá-
rosi vasútvonalak megállóhe-
lyei megközelítéséhez fejleszté-
séhez. Ennek keretében a vas-
útállomás környezetében P+R
és B+R parkolók és buszmeg-
állók építését tervezik, de tér-
figyelõ rendszer kiépítésére is
lehetõség van. Az önkormány-
zat a késõbbiekben költség-
becslés bekérését követõen –
dönt arról, hozzájárul-e tíz
éven át a mûködési költsé-
gekhez.

Bruttó 24 millió Ft-ért a kar-
taliBoron-BauKft. vásárolhat-
ja meg a volt Honvéd Presszó
épületét.

Tíz igen, egy nem szavazat-
tal, két tartózkodás mellett el-
vetették az Osváth Gedeon u. –
Szentkereszt utcába torkolló –
50 méter hosszú, burkolattal
nem rendelkezõ szakaszának
15cmvastagsárrázóvalvalóki-
építését. A szakbizottságok
nem támogatták az ideiglenes
megoldást, a végleges útburko-
lat kialakítására pedig egyelõre
nincs pénz. A területrõl elszál-
lítottak kb. ezer szegélykövet,
amit az útszakasz végleges asz-
faltozásakor építenek az út-
testbe.

A testület indokoltnak tartja
a Berkes utcai útfelújítással
összefüggésben a járdajavítási,
szintre emelési munkák elvég-
zését. Pályázati támogatás hí-
ján e munka költségét saját for-
rásból kell elõteremteni, s meg-
vizsgálják a lakossági közre-
mûködéslehetõségétis.

–

Több lakossági bejelentés ér-
kezett a közvilágítás hiányos-
ságaira vonatkozóan. A Malom
közbõl nyíló kövezett utca tor-
kolatában, a Dózsa Gy. u. kö-
zépsõ szakaszán, a Téglagyár
u.-ban és a Berek u. kivilágítat-
lan kanyarjában új lámpates-
tek felszerelésére szükséges, de
a városnak nincs rá pénze. A
képviselõk megbízták a polgár-
mestert,hogyadjonjavaslatota

Városréti út végi beépítetlen
területen mûködõ lámpatestek
áthelyezésénekköltségeire.

balesetveszé-
lyes

Az útpályázathoz kapcsoló-
dóan új közlekedési táblák ki-
helyezésérõl döntöttek a képvi-
selõk. A Malom köz Pesti úti
torkolatánál STOP táblát, az
Osváth Gedeon, a Majna és a
Nyárád utcákhoz lakóövezet
táblát,aBerkesutcában(amár
meglévõ súlykorlátozás mel-
lett) a Csendes utca és a Szé-
chenyiútközötti szakaszon30-
as sebességkorlátozó táblát he-
lyeznekel.AMalombejárataés
a Kossuth Lajos út közötti sza-
kaszon 7,5 tonnánál nehezebb
gépjármûvel mindkét irányból
behajtanitilos.

A képviselõ-testület egyetért
a Széchenyi utcai

kanyar módosításának
szükségességével. A közel há-
romévtizedesproblémamegol-
dására – a kanyar kiszélesítése
s így biztonságosabbá tétele
érdekében – a város megvásá-
roltés lebontatottegyottani in-
gatlant. A Városfejlesztési Bi-
zottság a beruházás megvaló-
sulás esetén támogatta volna a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
által kért 450 ezer Ft támoga-
tás kifizetését. Végül a Pénz-
ügyi Bizottság állásfoglalását
támogatva a grémium megbíz-
ta a polgármestert, hogy a
szükséges terület térítésmen-
tes biztosítása mellett kérje a
közútkezelõtabalesetveszélyes
állapot megszüntetésére; en-
nek elmaradása esetén a város
jogi lépéseketkezdeményez.

Négy Városréti úti külterü-
leti ingatlan tulajdonosa to-
vábbra is szeretné belterületbe
vonni tulajdonát, kettõ viszont
nem.ElõbbiekaFöldhivatalnál
befizettékamûvelésbõlvalóki-
vonás díját, ám az eljárás – a la-
kók megosztottsága miatt – öt
évután, idénaugusztusbanha-
tályát veszti. A testület két tar-
tózkodás mellett méltányolta a
kezdeményezést, a belterület-
be vonáshoz mintegy 480 ezer
Ft-ot biztosít az útkarbantar-
tásterhére.

Aképviselõ-testületazInteg-
rált Városfejlesztési Stratégia
elkészítésére vonatkozóan –
név szerinti szavazással – egy-
hangúlag kinyilvánította a
hibás teljesítésre vonatkozó ál-
láspontját a Bakilex Kft. felé.

Megbízták a polgármestert,
hogy a jogi képviselõ útján in-
dítsa el a szükséges intézkedé-
seket az IVS tanulmány készí-
tése címén jogtalanul felvett 6.3
millió Ft visszafizettetése érde-
kében.

körüli ingatlanokat
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Átfogó hálózatfejlesztésre
készül a Rubicom Zrt. A kábel-
tévés, internetes és telefonos
szolgáltatást nyújtó cég térítés-
mentesen bekötné a város in-
tézményeit a hálózatba; a ja-
vaslat várhatóan augusztus-
ban kerül a képviselõ-testület
elé. Jó hír, hogy a Rubicom elõ-
fizetõi hamarosan a Galga Te-
levíziómûsorátis láthatják.

*
A GAMESZ minden igyeke-

zete ellenére gondok vannak a
közterületek fûvágásával. A
kedvezõtlen idõjárás mellett
ebben az is szerepet játszik,
hogy azÚt aMunkához prog-
ram keretében a közcélú fela-
datok ellátására a tervezett 24
helyett csak hat fõ áll rendel-
kezésre. A polgármester és a
GAMESZ vezetõje a lakosság
türelmétésmegértésétkéri.

*
A Magyarországi Gedeon

Társaság az aszódi intézmé-
nyek közremûködésével 3.500
db Újszövetséget osztott szét a
diákokésazidõsekkörében.

Hírek rövidenHírek röviden

Felhívás
Aszód Város Önkormány-
zat képviselõ-testülete
nyíltpályázattal

1)

2)

A pályázatok leadásának
helye és határideje:

www.aszod.hu

eladásra meghirdeti az
Aszód, Falujárók útja 1. szám
alatti, 1239/A/8.hrsz-ú 42 m
alapterületû, 2 szoba, komfor-
tos bérlakást, mely társasházi
tulajdonközösségrésze.

meghirdeti az Aszód,
Kossuth L. u. 24. szám alatti
252/A/1.hrsz-ú 41,9 m és a
252/A/2.hrsz-ú, 31,4 m alapte-
rületû, nem lakás céljára szol-
gáló bérlemények bérleti jogát
ill.eladását.

Város-
háza Jegyzõi-Aljegyzõi Iroda,
július30.12.00

Bõvebbinformáció
a weboldalon.

2

2

2



4

Átadták az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó telepet
A tiszta jövõ útja

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

(folytatásaz1.oldalról)

A kilencven dolgozót foglal-
koztató telep július 1-jétõl fo-
gadjaahulladékot,amitAszód-
ról továbbra is a GAMESZ
szállít – tájékoztatott

polgármester. Ezúton is
kéri mindazokat, akik még
nem kötötték meg az erre vo-
natkozó szerzõdést: sürgõsen
pótolják a hiányosságot, mert a
ZöldHídProgrambanrögzített
mûködési keretek miatt hama-
rosan csak azok hulladékát
szállítjákel, akikérvényesszer-
zõdéssel rendelkeznek, és
rendszeresen fizetik a szolgál-
tatás díját. A szelektív hulla-
dékgyûjtés a tervek szerint a
kiépítettgyûjtõszigetekmellett
– a turai társulás négy telepü-
léséhezhasonlóan–aháztartá-
sokbanfogtörténni.

Az aszódi szeméttelep bezá-
rása óta megoldásra vár a ház-
tartásokban keletkezett, a ku-
kákba nem tehetõ, nem ipari
mennyiségû hulladék elhelye-
zése. A MÉH-telep mögött vár-
hatóan szeptemberben meg-

Sztán
István

Hulladékudvar épül

kezdik a hulladékudvar kiépí-
tését, ahová a lakosság az au-
gusztusi képviselõ-testületi
ülésen napirendre kerülõ ren-
deletben meghatározottak sze-
rint helyezheti el a fent emlí-
tett hulladékot. A GAMESZ
egyelõre még elszállítja a ház-
tartások elõl a legfeljebb 60 cm
hosszra vágott, bekötött vagy
zsákos zöld hulladékot, de a
polgármester kéri: nagy meny-
nyiségben ne vigyék ki azt a
közterületekre. A szemétszállí-
tási díjban a zöld hulladék el-
szállítása nem szerepel, emiatt
az elsõ negyedévben a hulla-
dékszállítás plusz feladatai

A Zöld Híd Program kereté-
ben, három tagú civil ellenõrzõ
szervezet felügyelete mellett
megkezdõdött a bezárt szemét-
telep rekultivációja. A program
a térség három, hivatalosan
hulladéklerakót üzemeltetõ te-
lepülésének (Gödöllõ, Vác és
Aszód) egyikeként,

két-
millió Ft többletkiadást jelen-
tettekvárosunknak.

önrész nél-

Rekultiváció
a bezárt telepen

kül elnyert több mint 100 milli-
ós támogatásból valósul meg.

semmilyen hulladékot ne vi-
gyen,

(Negyvennégy másik, rekulti-
vációs munkálatokra kötele-
zett településnek az ott bezárt
szeméttelepek féllegális vagy
illegális mivolta miatt önrészt
kellbiztosítaniaafeladatra.)

Fontos, hogy a lakosság a be-
zárt szeméttelep területére

mert a munkálatokat
rendszeresenellenõrzõkörnye-
zetvédelmi szakhatóság 50
ezer és félmillió Ft közötti bír-
ságotszabhatkiAszódra.

Berek-erdõ
közepében...

A témához kapcsolódó hír,
hogy a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium illegális hulladékle-
rakók felszámolását támogató
pályázatán 2,8 millió Ft-ot
nyert el az önkormányzat a Be-
rek-erdõ rendezésére. A

ugusztus 31-ig kell elvé-
gezni, a társadalmi munkára
sokan jelentkeztek a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán;
õket értesítik a kezdés idõpont-
járól.

felada-
tot a

Elkészült az Osváth Gedeon
u., a Majna u., a Nyárád u., a
Nyár u., a Szõlõ u., a Síklaki
hegy, a Berkes u. és a Malom
köz útburkolata. Átadták a
baptista imaház mögötti tám-
falat is; a munkát jó minõség-
ben kivitelezõ GEO-TEAM
Kft.azótaaDózsaGyörgyu.20.
alatti veszélyes támfal újraépí-
tését is elnyerte. A beruházást
a 13,5 milliós pályázati össze-

gen belül, mintegy 12,5 millió
Ft-értvállaltaacég.

A rendkívül csapadékos
idõjárás miatt szerencsére vi-
szonylag kisebb károk érték
Aszódot. A Csengey úton több
útbeszakadás volt; ezt és né-
hány kisebb kármentést a pol-
gármester irányításával saját
erõbõl javítottaaváros.

Fontos feladat a Szõlõ utca
fölötti, illetve a Falujárók útja
végi területek csapadékvíz-
elvezetésének rendezése; erre
szeptember 13-ig pályázatot
nyújtbeaváros.

H.Sz.

Pályázat
csapadékvíz-elvezetésre

Európa
A Polgárokért

Az Európa A Polgárokért
pályázat keretébõl 4,4 mil-
lió Ft-ot nyert Aszód az au-
gusztus 18. és 22. között
rendezendõ programsoro-
zatra. A részletes progra-
mot lapunk következõ, au-
gusztusi számában olvas-
hatják.

A három testvérvárosból ér-
kezõ delegációk fogadása, vala-
mint a XIX. Aszód Fesztivál
mellett a tervek szerint hu-
szonnégy település gasztronó-
miai és népmûvészeti bemu-
tatója várja majd az érdeklõdõ-
ket. A küldöttségek elszálláso-
lására várják a vendéglátók je-
lentkezését az 500-666-os tele-
fonszámon.

A Finn Köztársaság budapesti nagykövetségének ven-
dégeként a Podmaniczky-kastély hasznosítási lehetõsé-
geirõl is tájékozódott Sztán István polgármester (képün-
kön Jari Vilén nagykövet és Janne Pauni ezredes, kato-
naiattasétársaságában).

Vendégségben
Finnország budapesti nagykövetségén

Az Aszódi

Postahivatal

új telefonszámai

28/400-057
06-30-770-3291

Tel./Fax: 28-400-090

28/620-666
06-30-770-3293

Postavezetõi iroda:

Egyesített felvétel

Helyi ellenõr,
ügyfélszolgálati

ügyintézõ:
*28/500-150

*megszûnt



GALGA
COOP

ZRT.

GALGA
COOP

ZRT.

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

Akció Akciófebruár 17-tõl 28-ig

Akció Akciójúlius 12-ig
Ízelítõ az akcióból:

COOP B rizs 1 kg Ménesi sör dobozos 0,5 l
Maggi omlós F. ropogós csirkeszárny 31g Cheetos ketcupos 55g
Knorr halászlé kocka 60g Biopon m.por 2kg
COOP grill fûszerkeverék 40g Pampers Act. Baby 20db
Apenta üdítõital málna PET 1,5 l Silan öblítõ fresh breeze 3x1 l
COOP Jó Nekem Aquaf. Ásv.víz 1,5 l JAR mosogató lemon 500ml
Fonyódi forrásvíz dús COOP trappista sajt
Jana ásványvíz citrom-lime 1,5 l Délhús csülöksonka
Steffl sör üv. 0,5 l Délhús pizza sonkás szelet
Arany Ászok sör dob. 0,5 l Farmer túró félzsíros 250g

Kristálycukor 1kg Vénusz napraforgó étolaj 1 l
UHT tej 1,5%

169,-Ft 319,-Ft
129,- Ft

199,-Ft 129,-Ft
279,-Ft 99,-Ft
219,-Ft 999,-Ft
95,-Ft 999,-Ft

179,-Ft 1249,-Ft
79,-Ft 269,-Ft

414,-Ft 1190,-Ft/kg
209,-Ft 1159,-Ft/kg
139,-Ft+ü. 999,-Ft/kg
169,-Ft 199,-Ft

cseresznyevirág komp.

reg.pack Maxi

dús, ment.

6 x 1,5 l

Örömmel adtuk át egyik szerencsés valkói vásárlónk nyereményét,
melyet a MILKA táblás csokoládé nyereményjátékával nyert.

Samsung LCD televízióNyereménye:

Nyert, gratulálunk!

Legyen
Önnek is

szerencséje
a COOP-pal!
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Vezér Anna lett Aszód idei Koren-díjas pedagógusa
Megújuló kihívások elõtt

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

(folytatásaz1.oldalról)

szabadon a tudás és a képzelet
legtávolabbi határait. Képzett
tanárainksajnosalulfizetettek.
Hiszem, hogy Önökkel együtt
egy olyan civilizált jövõt épí-
tünk, amilyet szeretnénk. De
ahhoz, hogy egy ilyen társadal-
mat létrehozzunk, szükség van
mindannyiunk akaratára,
munkájára, szívére és lelkese-
désére.

A polgármester külön kö-
szöntötte az aranydiplomás

tanárnõt (ké-
pünkön), aki fél évszázada sze-
rezte meg pedagógus végzett-
ségét. A Koren-díjat a város
képviselõ-testülete ebben az
évben a Petõfi
Sándor Gimnázium földrajz-

Vincze Erzsébet

Vezér Annának,

biológia szakos tanárának ítél-
te oda sokoldalú pedagógiai és
környezetvédelmi munkája el-
ismeréseként. Az ünnepséget
pezsgõs koccintás és a Gyer-
mekétkeztetési Intézmény
munkatársai által készített
svédasztalosfogadászárta.

H.Sz.
A szerzõ felvételei

A Koren-díjban részesült Vezér Anna a
Petõfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak-
középiskola tanulójaként 1974-ben érettségi-
zett, majd középiskolai földrajz-biológia sza-
kos tanári diplomáját 1979-ben a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karán szerezte meg. Ezután
rögtön egykori Alma Materében kezdte meg
tanári pályáját, s azóta napjainkig az intézmény földrajz-biológia
szakostanára.

Vezér Anna a gimnázium egyik legsokoldalúbb tanár egyéni-
sége. Sokoldalúsága mind érdeklõdésére, mind feladatvállalásai-
ra egyaránt jellemzõ. A gimnázium idén 20 éves francia tagoza-
tának egyik „alapembere”: a tagozat indulásakor
igazgató úr kérésének rögtön eleget téve egy évig franciaországi
nyelvtanulmányokat folytatott, s 1991-tõl a földrajz és biológia
tantárgyak francia nyelven történõ oktatását is ellátja az intéz-
ményben. A nyelv elsajátításának és az oktatásban való alkalma-
zásának nehézségei ellenére szerepvállalása nagyban hozzájá-
rultatagozatonfolyóoktatásmegszervezéséhez.

Igen sokoldalú tanári munkája mellett számos feladatott látott
el és vállal ma is. Országjáró Diákkör segítõ tanár a 80-as évek-
ben. Legendás tiszai, bodrogi vízitúrák szervezõje több mint tíz
alkalommal. A gimnázium és a nyárádszeredai Líceum közötti
cserekapcsolat egyik fontos segítõje a 90-es években. Rendkívül
sok hazai és külföldi diák- és tanárkirándulás, utazás szervezõje
volteddigis, illetvefõmozgatója jelenlegis.

A környezeti nevelést elõtérbe helyezõ Ökoiskola-programban
meghatározó szerepet vállal napjainkban. Így pl. 2010 szeptem-
berében a határon túli magyarság kulturális és oktatási megse-
gítésével foglalkozóApáczaiKözalapítvány„Határtalanul”prog-
ramjában sikeres pályázatával 1,5 millió Ft értékû, környezet-
védelmi témájú tanulmányutat fog megvalósítani Kárpátalján, a
Felsõ-Tisza-vidéken. A Társadalmi Ellenõrzõ Bizottság elnöke-
ként kiemelkedõ munkát végzett az Aszód és Galgamácsa hatá-
rában megvalósított veszélyeshulladék-lerakóhely beruházása
során,melyért környezetvédelmikitüntetésbenrészesült.

Segítõkész kolléga, mindig lehet számítani segítségére számos
más helyen, így pl. az Iskolaszékben vagy a gimnázium Baráti
Egyesületében is, ahol titkári feladatokat is ellát. A segítõkészség
és odafigyelés jellemzõ munkatársi kapcsolataira is; az idõsebb,
már nyugdíjas kollégákkal való kapcsolattartás, érdeklõdés, fi-
gyelemisfontosjellemzõjeszemélyiségének.

Tanári személyiségét mindig meghatározta a vidámság, a jó-
kedv. Diákjait az alapvetõ és legfontosabb emberi magatartási
normákrendszerébentanítottaésnevelte,amunka,aszorgalom,
a kitartás, a tisztelet, a tudás, és az emberi kultúra értékeinek
fontosságát igyeksziktanítványainakfelmutatniésátadni tanár-
kéntésosztályfõnökkéntegyaránt.

Személyiségébõl természettudományos szakjai mellett is –
nem hiányzik az irodalmi és mûvészeti érdeklõdés és jártasság
sem. Évek óta lelkes szervezõje a gimnáziumi operalátogatások-
nak is. Egyéb iskolán kívüli megbízatások elvállalására is nyitott,
azAszódIfjúságértAlapítványmunkájábanisrésztvesz.

Vezér Anna tanárnõ tanári pályájának eredményei azon peda-
gógusok közé sorolja személyét, akik a tanári munkát hivatásául
választották, feladataikat elkötelezettséggel és mély meggyõzõ-
désselvégzik.

Frajna Miklós

–

n

Idén ötvenegy – közülük
harmincegy alsó tagozatos
– versmondó jelentkezett a
Városi Könyvtár által szer-
vezettkörzetiPetõfiSzava-
lóversenyre. Az Evangéli-
kus Egyház Petõfi Gimná-
ziumában megtartott ver-
senyen emiatt két zsûri el-
nökölt; a nagyobbakat két
korcsoportbanértékelték.

– Aki ma nem nyer, ne legyen
szomorú, hiszen nagyon sokat
nyert azzal, hogy azzal foglal-
kozott, amiért az embernek
érdemes élnie – bátorította a
jelenlévõket a megnyitón

színmûvésznõ, a na-
gyobbak teljesítményét értéke-
lõ zsûri elnöke, aki épp elõzõ
nap ünnepelte születésnapját.

Pécsi
Ildikó

József Attila: Altató címû ver-
sének rendhagyó elõadásával
és Magyar nyelv
címû versével örvendeztette
meg a hallgatóságot, végül
hangsúlyozta: a magyar nyelv
a mi feladatunk – vigyázzunk
rá, s általa tanuljunk meg szé-
penbeszélniésgondolkodni.

Ábrányi Emil:

Koncz István felvétele

A szavalóverseny díjazottjai:
I.

(Hévízgyörk) és
(Aszód); II.-III. (Aszód),

(Aszód),
(Domony).

(Domony).
I. (Kartal),

(Bag); II.
(Aszód); III. (Do-

mony).
I. (Tura) és

(Aszód); II.
(Gödöllõ);II. (Aszód).

1-4.
osztályos korosztály:

Különdíj:
5-6. osz-

tályosok:

Középiskolás korosztály:

Bagi Ger-
gõ Djácsuk Mirkó

Petre Aliz
Bobály Anna Misinszki
Tamás Bodócs
Norbert Renátó

Bíró Boglárka
Gáspár Márió Hegedûs
Alex Varga Viktória

Kuti Viktor Németh Csa-
ba Derecskei Krisztina

TóthTamás

Petõfi SzavalóversenyPetõfi Szavalóverseny
Pécsi

Ildikóval

Pécsi

Ildikóval



Rendhagyó történelemóra és koszorúzás A Nemzeti Összetartozás Napján

Trianon: vallomás magyarságunkról, hazaszeretetünkrõl

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

(folytatásaz1.oldalról)

A június 4-i megemlékezés
Aszódon az Evangélikus Egy-
ház Petõfi Gimnáziumában

, a Trianoni Szemle
fõszerkesztõjének rendhagyó
történelemórájával kezdõdött.
A ma 79 éves, magyar-történe-
lem szakos tanárként nyugdíj-
ba vonult újságíró a míves
nagykõrösi Arany János Gim-
názium diákjaként kezdte kö-
zépiskolai tanulmányait, de
1944-ben a bajai Duna-híd le-
bombázása miatt szûkebb pát-
riájában, a Sárközben maradt,
s végül hatvan éve a bonyhádi
evangélikus gimnáziumban
érettségizett. Személyes élmé-
nyeivel színesített áttekintést
adott az elmúlt kilencven év
történelmi fordulatairól. Rá-
mutatott, hogy hazánkban és a
határon túl

. Sok –
emberöltõkönkeresztülbonco-
gatható – tényezõ vezethetett
Trianonhoz, de az tény: a há-
rom nagy nyelvcsalád egyiké-
hez sem tartozó magyarság
nemtaláltolyantámaszraapo-
litikát formáló nagyhatalmak
között, aki igényeinket szem
elõtttartottavolna.

– Az „Erdélyt vissza!”
,

Zeke Gyula

ma is eltérõ 1920.
június 4-ének megítélése

ma
már teljesíthetetlen követelés

már csak az ott élõ 7-7,5 milliós
románság létszáma miatt is –
utalt a Trianon óta újra és újra
felhangzó területi követelések
realitására. – Ha ez mégis be-
következne,

. Ha
olykor magunk is nehezen él-
jük meg a hétköznapokat, ha
néha mi is segítségre szoru-
lunk,

– idézte a má-
ig vitatott politikai hagyatékot
maga mögött hagyó egykori
miniszterelnök,
erkölcsi -ját, majd hang-
súlyozta:

a határa-
inkon kívül élõ magyarság, kö-
zülük leginkább a legnehezebb
sorban élõ kárpátaljai, mintegy
300 ezres magyar nemzetiség
számára. Így tudják fenntarta-
ni iskoláikat s ezáltal megtar-
tanianyanyelvüket,hogyképe-
sek legyenek

kinevelé-
séresoraikból.

*
Délután A Közmûvelõdés

Otthona udvarán koszorúzást
tartottak A Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából, a Dá-
niel-Gránit Kft. felajánlásával
elkészültemléktáblánál.

– E napon, amelyet az új ma-
gyar parlament ünnepnapként
jelölt meg, mindannyiunknak
aktuális vallomást tennünk
magyarságunkról, hazaszere-
tetünkrõl – hangsúlyozta

nyugalmazott evangéli-
kus esperes, az ünnepség szó-
noka. – De nem csak megem-
lékeznünk kell az évfordulóról:

a poli-
tikai határokon túlra szorult
honfitársainkat. Az emberi go-
noszság és ellenségeskedés
nyomán

miénk lenne Euró-
pa legnagyobb kisebbsége

„A politikai határokon
túlra sodródott honfitársak tá-
mogatása a mindenkori ma-
gyar kormány legtermészete-
sebb kötelessége”

Tisza István
credo

a magyar segítség
rendkívül sokat jelent

a fennmaradásu-
kat jelentõ értelmiség

Detre
János

lélekben át kell ölelnünk

hazánk és nemzetünk
feldarabolását feledhetetlen

A középiskolában az emlék-
nap alkalmából fotókiállítást is
rendeztek

címmel.

A történelmi Ma-
gyarország emlékhelyei képek-
ben

fájdalomként éljük át, tényét
generációkhordozzák

Beneš

hazánk gazdasági tönkretétele,
ellehetetlenítésevoltacél.

Chugyik Pál

hagyják érintetlenül a
helyi oktatást.

.
Mostani helyzetünkben ne-

héz átélni a kilencven éve tör-
ténteket, a négy éves vesztes
háború, a forradalmak ideoló-
giai és politikai szempontból
egyaránt zûrzavaros esemé-
nyeit. A Kárpát-medencében
azóta is különféle ideológiai
harcok dúlnak: kiben az irre-
dentizmus, kiben a kozmopoli-
tizmus, kiben az internaciona-
lizmus, s többnyire a magyar-
ság ellenében. Trianon szá-
munkra nem pártügy, nem vi-
lágnézet és nem ideológia, ha-
nem hazaszeretet, összetarto-
zás-tudat, egész magyarsá-
gunkügye.

Vajon milyen érzéssel utaz-
hatott haza a tárgyalóküldött-
ség szinte hordozhatatlan ter-
hével? A gyõztes hatalmak Pá-
rizsban azzal csapták be a vilá-
got, hogy etnográfiai alapon
rendezik Közép-Európát –
aztán többnyire mesterséges,
azóta részben megszûnt orszá-
gokkal vettek körül bennün-
ket.AFelvidékenamagyarcsa-
patok bátor ellenállása is kel-
lett annak meghiúsulásához,
hogy a csehek, elképzelé-
seihez ragaszkodva, országuk-
hoz csatolják a Duna, a Mátra-
alja és a Bükkalja vonaláig hú-
zódó területeket. E szándékuk
alapján itt már szó sem volt et-
nikai alapú területrendezésrõl:

Detre János esperes úr az
aszódi evangélikus gyülekezet
történelmét kutatva megtalál-
ta kéziratát 1919-
bõl. Miután az a hír járta, hogy
a Galga határfolyó lesz, a ki-
sebb részben szlovák lakosú
Aszód pedig Csehszlovákiához
kerül, a kézirat szerzõjének ve-
zetésével bizottságot hoztak
létre a cseh csapatok fogadásá-
ra. Érdekesség, hogy külön le-
jegyezték azon kérésüket: az
érkezõk

A bevonulásra
szerencsére nem került sor, kö-
szönhetõen a magyar katona-

ságnak, valamint a Balassa-
gyarmat és Salgótarján kör-
nyékén ellenállást tanúsító
munkásoknakis.

–

– idézte az ün-
nepség szónoka, majd sorolta a
máig megdöbbentõ számada-
tokat: Magyarország 18 millió
lakosából alig 8 millió maradt
magyar földön, míg a többi, tíz-
milliós, soknemzetiségû em-
bertömeg – köztük 3,5 millió
magyar – más ország polgára
lett.Azország282ezerkm -nyi
területe egy tollvonással 93
ezer km -re apadt. Még az
ugyancsak a háború vesztesei
közé tartozó Ausztria területe
isgyarapodottakárunkra.

A II. Világháború után a köl-
csönös kitelepítések eredmé-
nyeként a selmeci gimnázium-
ból tanárok érkeztek Aszódra
családjukkal, de jöttek diákok
is. A szocializmus építésébe
kezdõ Magyarországon Tria-
non internacionalista

évtizedei következtek,
míg a körülöttünk lévõ orszá-
gokban a nemzeti sovinizmus
keretében körömszakadtáig
védtékahatárokat.

–Arendszerváltásutánipoli-
tikai lépéseket értékelve ma ott
tartunk:

– zárta gondolatait
Detre János. Csak remélni le-
het, hogy A Nemzeti Összetar-
tozás Napja és a város új em-
léktáblája hozzájárul ezen én-
tudatmegerõsödéséhez...

„Nincs a világon még egy
olyanország,amelyönmagával
lenne határos”

feledteté-
sének

még mindig hiányzik
belõlünk az, hogy „magyar
vagyok”

A szerzõ felvételei

2

2

HídiSzilveszter

7



8

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

Június 13-án a Helsinki
Katedrális világhírû fiúkó-
rusa, a Cantores Minores
adott nagy sikerû koncer-
tet az aszódi evangélikus
templomban. A hét közép-
európai országot érintõ
koncertkörútra indult kó-
rus hazánkban Aszódon kí-
vül Budapesten és Pécsett
lépett fel. A világjáró fiata-
lok a vasárnap délelõtti is-
tentiszteletetkövetõendél-
után több mint egy órás
ízelítõt adtak klasszikus és
kortárs mûvekbõl álló re-
pertoárjukból.

Az Aszódi Evangélikus Egy-
házközség régóta ápol kapcso-
latokat a finn fõvárosban mû-
ködõ testvérgyülekezetével.
Ötvenkettedik turnéján e kap-
csolatok révén érkezett váro-
sunkba az 1952-ben alapított (s
összesen több mint százhar-
minc fõbõl álló) kórus hatvan

fõs csoportja
karnagy vezetésével. A koncer-
ten közremûködött

orgonán.
A háromnapos aszódi tartóz-

kodásuk idején családoknál el-
szállásolt kórustagokat

evangélikus lel-
kész köszöntötte, a koncertet
követõen pedig szeretetven-
dégségre invitálta a jelenlévõ-
ket az Evangélikus Egyház
PetõfiGimnáziumába.

Hannu Norjanen

Markus
Malmgren

Lõrincz Csaba

Vendégünk volt a Cantores Minores

Kondella Mihály
felvételei



Jelentõs összefogással újult meg a Csengey úti iskola udvara
„Egyszer volt, hol nem volt, egy ici-pici házikó..."

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

Május végén került sor a
Csengey úti épület meg-
újult belsõ udvarának át-
adására egy kis ünnepség
keretében, melyen a 4.z
osztályosokadtakhangula-
tosmûsort.

BodaJános

A belsõ udvaron földmunká-
kat végeztünk, védõkorlátot,
kerítést építettünk, festettünk,
viakolor burkolatot raktunk le,
faházat és padokat építettünk,
növényeketültettünkstb.

Köszönjük a segítségét

uraknak, Valamint a Fritz Kft-
nek, a GAMESZ és az iskola
dolgozóinak.

Köszönjük a szülõk segítsé-
gét, támogatását. A Csengey
úton ötvenöt szülõ vásárolt tá-
mogatói jegyet 92.000 Ft érték-
ben, amit az udvar felújítására
fordítottuk. Huszonöten vet-
tekrésztatársadalmimunkán,
melyen az udvari korlátokat
festették le ill. a faanyagok
alapozófestésétvégeztékel.

igazgató
*

Balogh Attila, Buzás János,
Dajka József, Erdõsi Kálmán,
Fási Tibor, Hegyvári László,
Lakatos Vilmos, Nagy István,
Sztán István és Ulrich Wichert

Támogatói jegyet vásároltak
következõ tanulóink szülei: 1.a:

1.z:

2.a:
2.z:

3.z:

4.a:SZMK.4.z:

Gyõrfi Dániel, Gyõrfi Vivien,
Horváth Csenge, Kiss Bence,
Rezes Nikolett, Szölgyémi Ni-
kolett, Ferencz Csaba, Katona
Koppány, Nagy Réka, Kiss Batta
Ábel, Rétfalvi Gábor. Gera
Luca, Petre Szabolcs, Sípos
Levente, Bélész Tamara, Kiss
Eszter, Schmiedt Olivér, Bán
Botond, Puskás Máté, Rácz
Réka, Czok Dániel, Bereczki
Csenge. Garczik Lilla, Varga
Balázs. Huszár Noémi,
Sándor Adrián, Apjok István,
Németh Anna, Miklós Boglárka,
Nagy Flóra, Adámi Katalin, Sze-
lezsán Petra, Kiss Virág, Buzás
Kata, Péter Áron, Kiss Lili,
Mudri Lili. Majoros Levente,
Horváth Martin, Jermi Anna,
Kádár Luca, Horváth Simon,
BaranyaiTamás.
Borkesz Zsombor, Mezei András,

Bodor Bianka, Petre Aliz, Mol-
nár Fanni, Sztán Domicián, Pol-
gári Dominik, Boros Eszter,
Gyõrfi Vendel, Nagy Alexandra.

Naghi Edward. Bocsi
Richárd.

Ferenczné Kazár Vero-

5.z: 6.z:

Társadalmi munkán vettek
részt: 1.a:

nika, Kissné Nagy Edina, Nagy-
né Neuberger Nikoletta, Rétfalvi
Gáborné, Szölgyémi Tamásné.

Bán Zoltán, Probocskai Zita,
Czok Erzsébet, Sigmund Czok,
Nemesné Juhász Szivia, Kurun-
czi Mónika, Gera Zsuzsa. Fe-
renczné Alexa Judit. Miklós

1,z:

2.a:
2.z:

Péterné, Nagy Ferenc, Kissné
Nagy Edina, Chugyik Erzsébet.

Zsiga Krisztina. Ferencz-
né Alexa Judit. Gyárfás
Zsuzsa, Garczik Gábor.
Tudja István. Szabó Katalin,
Takács Jánosné, Molnár Mihály.

PálinkásnéKovácsEdit.

3.a: 3.z:
4.z:

5.z:
6.z:

8.a:

Molnár Zsuzsa felvételei

A Városi Könyvtár szervezésében idén a Csengey úti iskola-
épület adott otthont a Városi Gyermeknapnak. Képeink ízelítõt
adnakazegésznaposprogramsorozatból.
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Hídi Szilveszter
és

Molnár Zsuzsa
felvételei



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

(július
10-11., 24-25., augusztus 7-
8.)

(július 3-4.,
17-18., július 30-augusztus
1., 14-15.)

a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-
015)

a Szent István Pati-
kában (Kondoros tér 49. Tel:
400-552).

–

–

(
Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

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

Vész

esetére

10

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

Ittasan vezetett, három autóval ütközött
Rendõrségi hírek: sok a baleset, a pénztárca- és a színesfémlopás

Az Aszódi Postahivatal

új telefonszámai

Postavezetõi iroda:

Egyesített felvétel

Helyi ellenõr,
ügyfélszolgálati

ügyintézõ:
*

28/400-057
06-30-770-3291

Tel./Fax: 28-400-090

28/620-666
06-30-770-3293

28/500-150

*megszûnt

Állatorvosi ügyelet
Július 3-4.: Dr. Márton János

Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Július 10-11.: Dr. Dobos László

Tura, Thököly u. 35.

Tel.: 06-20-925-3824

Július 17-18.: Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Július 24-25.: Dr. Hudák Péter

Gödöllõ, Százszorszép u. 58.

Tel.: 06-70-213-1961

Július 31-augusztus 1.: Dr. Szõke Zsolt

Kartal, Baross u. 207.

Tel.: 06-20-956-6529

Augusztus 7-8.: Dr. Dobos László

Tura, Thököly u. 35.

Tel.: 06-20-925-3824

Augusztus 14-15.: Dr. Dóka József

Vácszentlászló, Kossuth u. 3.

Tel.: 06-30-270-6872

Augusztus 20-22.: Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

Közbiztonsági és baleseti
szempontból egyaránt
mozgalmas negyedév áll az
Aszódi Rendõrõrs mögött:
ezúttal is számos – nem
csak a körzetben, de váro-
sunkban is történt – esetrõl
tanúskodik a szolgálati
napló.

Kedvelt „célpont” volt a vil-
lanymotor és a szivattyú: egy
Hajnóczy utcai családi ház ud-
varáról két alkalommal össze-
sen tizenegy, a Csengey utcából
két, réztekercset tartalmazó
eszközt loptakel.Most iskelen-

dõek a kábelek: a vasútállomá-
son és egy Falujárók úti raktár-
épületbensikerrel jártakafém-
tolvajok (az épületbe kapubon-
tással jutottak be, majd a falak-
ról lefeszegették a vezetéke-
ket), a Berkes utcában viszont
csak elvágni tudták a telefon-
kábeleket, elvinni nem. Egy
Dózsa György úti családi ház-
ról húsz méternyi bádogcsator-
nát loptak le, a volt laktanya
folyamatosan fogyó kerítésébõl
ezúttal mintegy harminc mé-
ternyi tûnt el. A temetõben va-
laki egyenként lefeszegette egy
síremlék réz betûit; a sírgya-

lázó jó, ha egy-kétezer forintot
kapott a fémért, az okozott kár
ennek több tízszerese. A közút-
kezelõt a 3. számú fõút városon
kívüli szakaszán közel 400 ezer
Ft összértékben tizenegy acél
szalagkorlát-elemmel rövidí-
tettékmeg.

EgyCsengeyútiházgarázsá-
ból negyedmillió Ft összértékû
szerszámgépekkel távozott a
hívatlan látogató. Ugyanez tör-
tént a Falujárók útján egy ga-
rázsban is, a kár 60 ezer Ft. A
Berek utcában egy garázsban
felejtett mobiltelefon volt a tol-
vajzsákmánya.

Kapkodnak a pénztárcák
után a vonatokon és a fõutcai
boltokban; egy utas és két vá-
sárló is hiába kereste bukszá-
ját, és ismeretlen tettesek egy
eladót is megrövidítettek: a fi-
gyelmét elterelve a kasszából
harmincezer, a pénztárcájából
húszezer forintot emeltek ki. A
temetõ illetve a Csengey úti
iskola elõtt autófeltöréssel ju-
tott zsákmányához (egy táská-
hoz, illetve egy értékes mobilte-
lefonhoz) az ismeretlen elköve-
tõ. A MÉH-telepen egy nyitva

hagyott jármûbõl iratokat tu-
lajdonítottak el. Elloptak egy
Volkswagen Golfot a vasútállo-
más parkolójából; az elakadt
jármûvet néhány órával ké-
sõbb Galgamácsa külterületén
találták meg. A bagi tettest
nagy erõkkel keresik, az illetõ
ellenhét(!)elfogatóparancsvan
érvényben. A lakótelep egyik
lépcsõházából egy segédmoto-
ros kerékpárnak veszett
nyoma.

A közlekedésben sem árt a
fokozott óvatosság, hiszen a
körzetben folyamatosan „sze-
dik áldozataikat” a kátyúk. Itt
a nyári szünet – intõ jel, hogy
egy kerékpározó gyermek még
a tanítási idõszakban gázolás
szenvedõalanyávávált, szeren-
csére csak könnyû sérüléseket
szenvedve. Egy kismotor veze-
tõje is megúszta ugyanennyi-
vel, miután egy autó elsodorta.
A Kossuth Lajos úton szabály-
talan elõzés miatt, a fõút város-
határon túli szakaszán pedig a
szûken vett követési távolság
miatt ütközött össze két-két
autó. A Széchenyi úton egy fi-
gyelmetlenül elõzõ autós bele-
hajtott egy balra kanyarodni
szándékozó személygépjár-
mûbe.

Csak a vakszerencsének kö-
szönhetõ, hogy egy igencsak
ittas sofõr esete nem végzõdött
tragédiával. Az elkövetõ a Pesti
úton belehajtott egy elõtte sza-
bályosan haladó jármûbe. A

két órán át tartó helyszíne-
lésközbenderültki,hogyafele-
lõtlen autós Gödöllõn, illetve a
két város közötti útszakaszon
is összeütközött egy-egy jár-
mûvel.

rendõri forgalomirányítás mel-
lett

H.Sz.

A Városházán a Galga Aszód Polgárõr Egyesület har-
mincnyolc tagja tett ünnepélyes keretek közt esküt.
Tizenhárom fõ egy másik idõpontban
Szenoráczky Ferenc, az egyesület elnöke, a Pest megyei
PolgárõrSzövetségalelnökeelõtt.

Tizenhárom polgárõr egyesület egyikeként az aszódi
civil szervezet tagjai is részt vettek Turán, a Galga ára-
dásanyománkialakultveszélyhelyzetelhárításában.

tett fogadalmat

Polgárõrök eskütételePolgárõrök eskütétele

Koncz István felvétele



Egy kis nyelvelés:

Nyelvi hibák, nyelvi bakik (2.)
Dante az

Pokol c. részében a VIII. körbe
és annak bugyraiba helyezi
mindazokat, akiket úgy nevez
meg, hogy „csalók, akikben
nem bíznak”, s a IX. kör alkö-
reibetesziazokat,akik„csalók,
akikben bíznak”. Ez utóbbiak
a nagyobb bûnösök, mert eleve
megtévesztõamagatartásuk.

Az elõzõ lapszámban megje-
lent írásnyelvihibáiazelõbbi,a
mostani írás példái viszont az
utóbbi csoportba sorolandók,
ha a dantei logikát alkalmaz-
zuk. Azokról az egészséges
nyelvi érzékkel rendelkezõk
azonnal felismerik, hogy hibá-
sak, míg ez utóbbi csoportba
tartozó jelenségek becsapnak
minket: sokszor elhisszük,
hogy úgy jók, ahogyan halljuk,
olvassuk õket. Pedig megté-
vesztenekminket.

Sok-sok évvel ezelõtt sokáig
láthattuk a televízióban azt az
üdítõreklámot, amelyben egy
csinos hölgy – két gyermek tár-
saságában – úgy ajánlotta fi-
gyelmünkbe az üdítõitalt, hogy

Úgy gondolom, mind-
annyian egyetértünk abban,
hogy ha vitamin, hát legyen
egészséges!Márminta fogyasz-
tása. Mert nem hiszem, hogy
aggódnunk kellene a vitami-
nok egészsége miatt, illetve azt
sem gondoljuk, hogy van egész-
ségtelen vitamin is. Bár tudjuk,
hogy egyes vitaminok fogyasz-
tásának túlzásba vitele egész-
ségiproblémákatokozhat.

Egyetemi tanulmányaim óta
õrzöm azt a mondatot, amely
Szegeden a Kárász utca – ez
Szeged Váci utcája – egyik ele-
gáns élelmiszerüzletének kira-
katában díszelgett:

Látszólag semmi gond nincs
ezzel a mondattal, hiszen arra
buzdít, hogy fogyasszunk több
konzervet, s akkor szerveze-
tünk is megkapja a számára
szükséges vitaminmennyisé-
get. Csakhogy nem a vitamin-
hiánytkellpótolnunk,hanema

Isteni színjáték

„Sok egészséges vitamin van
benne!”

„A vita-
minhiányt pótolja a konzerv.”

hiányzó vitamint. S a kiírás hi-
báját szóvátevõ nyelvésztaná-
runkat a boltban azzal fizették
ki, hogy foglakozzon a maga
dolgával – miközben éppen azt
tette.Javítani igyekezettanyel-
vihibát.

Egy kiadványban szereplõ
írás címeként bukkantam az
alábbi mondatra:

. Nagyon szépen hangzik,
de biztosan állíthatom, hogy
agyvérzés még soha nem men-
tett életet. Viszont az agyvér-
zést idõben felismerõ orvos –
vagybárkimás–igen.

Az egyik tévécsatornán vi-
lágutazókat szólaltattak meg, s
feltettéknekikasztereotipkér-
dést:

S a válasz:

Elég lett volna csupán egy
egyszerû „nem”-mel válaszol-
ni, vagy maximum annyit
mondani:

Néhaanagy igyekezetkövet-
keztében fogalmazunk rosszul,
félreérthetõen. A minap egy
érettségizõ szájából hangzott el
ez a mondat:

Afelelõnekarról
kellett beszélnie, hogy a Föld
létszámbelinövekedésébenmi-
lyen szakaszokat lehet megkü-

„Az idõben
felismert agyvérzés életet ment-
het”

„Találkoztatok külföldi-
ekkel is?” „Nem ta-
lálkoztunk senkivel rajtunk kí-
vül.”

„Senkivel nem talál-
koztunk.”

„...A lakosság
nagy része kedvet kapott a gye-
rektartáshoz.”

lönböztetni, s egyes idõszakok-
ra mi jellemzõ. Ha az állatállo-
mányváltozásairólkellettvona
beszélnie, akkor a

szó helyett az
szót kellett volna hasz-

nálni, s minden helyénvaló lett
volna, de az azonos szóstruktú-
ra a mindennapi nyelvhaszná-
lat más fogalomkörébe tarto-
zik, így a gyerektartás szó más-
féle társadalmi összefüggést
idéz meg számunkra. Az el-
hangzott szövegbe pedig a

szó illett volna
bele.

S ha eddig kárhoztattuk a

vagy
kiírásokat – mert hiszen

nemaparkolóésabejáratmoz-
gáskorlátozott, hanem mind-
kettõ mozgáskorlátozottak
számára készült –, kénytele-
nekvagyunkszóvátenniamos-
tani természeti katasztrófák
idején született, s az elektroni-
kus sajtóban megjelent

kifejezést is.
Nyilvánvalóan nem az óvoda
hajléktalan,hanemazárvízkö-
vetkeztében átmenetileg fedél
(hajlék) nélkül maradt lakosok
befogadására egy-egy óvodá-
ban tudtak elhelyezést bizto-
sítani.

gyerektar-
táshoz állattar-
táshoz

gyer-
mekvállalás

„Mozgáskorlátozott parkoló”
„Mozgáskorlátozott be-

járat”

„haj-
léktalan óvoda”

-g-l
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Kis hazánka tenger nagyvilágbanegyparányikis sziget.
Mígkörötteháboroga tenger, életünkcsak itt lehet.
Bárhányszor majdnem elveszett, egy ezredév tanítja hát:
Széthúzva, egymásellennemnyerünkcsatát!
Fogjukhátmegmindegymáskezét,
Hinnünkkell,hogy lesz egyszebb jövõ!
Hinni,hogyMagyarországélni fog,mert élniekell!
Hogyhaegyszermindösszefogunk,az Isten isvelünk!
Az Isten isvelünk!

(Dobos Attila:
Ódaamagyarnemzethez)

Határtalanul
Erdélyben

Az Apáczai Közalapítvány
1,3 millió Ft-tal támogatta

12 informatika sza-
kos diákjának erdélyi fotós-in-
formatikus táborát. A hallga-
tók 12 gyergyószentmiklósi di-
ákkalközösen júniuselejénegy
hét alatt végigjárták Gyergyó
nevezetes helyeit, fölkutatták
annak természeti és kulturális
értékeit, a látottakat fotó- és vi-
deodokumentálták, majd a
Batthyány Ignác Technikum
informatikai szaktantermében
honlapot iskészítettek,amelya
hatartalanul.weboldala.net
címenérhetõel.

Ugyancsak az Apáczai Köz-
alapítvány támogatásával, a
Határtalanul! program kereté-
ben

40 tanulója 5 na-
pos körutazáson vesz részt Er-
délyben. A program keretében
Torockón, Marosvásárhelyen,
Kolozsváron, Nyárádszeredán,
Székelyudvarhelyen, valamint
Kézdivásárhelyen és Brassó-
ban vannak programok. A pá-
lyázatonelnyert1.627.280Ftse-
gíti a tanulókat a határon túli
magyarságmegismerésében.

a
Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium

amegyei fenntartásúszak-
középiskola

Állásajánlat
A Csengey Gusztáv Általá-

nosIskola

2010.augusztus30-tól
2011. január15-ig.

A pályázatot postai úton kér-
jük benyújtani a következõ
címre: Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskola 2170 Aszód, Csen-
gey út 30. A pályázat beadásá-
nak határideje 2010. július 30.
Az elbírálás határideje: 2010.
augusztus17.

részmunkaidõs
(heti14óra)tanítóiállást
hirdetnapközisnevelõi

munkakörbe.

Azálláshatározottidõre
szól:
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AzAlapítványcíme:

Számlaszám:

Akuratóriumelnöke:

2170Aszód,Szabadságtér9.

11742166-20005849

Zsemberovszkyné
MolnárMárta

Tárgyévbevételei:

Kiadások:

Adó1%-a: 586.920Ft
Egyébtámogatás: 2.802.803Ft
Kamatelszámolás: 193.577Ft
Összesbevétel: 3.583.300Ft

Anyagjel.kiad,eszköz: 773.880Ft
Alapítványáltalnyújtott
támogatás: 1.018.344Ft
Célszerinti juttatás: 4.167.541Ft
Összeskiadás: 5.959.765Ft

Az Aszód Városért
Alapítvány

tájékoztatója
Az Aszód Városért Alapít-

vány május 17-én megtartott
kuratóriumi ülésén a beérke-
zett pályázatok elbírálásának
alábbieredményeszületett:

A közbiztonságra beérkezett
összeget (1.200.000 Ft) az ala-
pítvány az Önkormányzathoz
átutalta. A Mentõállomás át-
húzódó összege idén kifizetésre
kerül.

Az Aszód Városért Alapít-
vány egész évben folyamato-
sanvárjaapályázatokat.

Aszód,2010.05.17.

akuratóriumelnöke

VárosiNyugdíjasKlub: 150.000Ft
CsengeyGusztávÁlt. Iskola: 130.000Ft
RokiBoxerTeniszklub: 100.000Ft
NyugállományúHonvédõk: 100.000Ft
VárosVirágosítása: 90.000Ft
NapsugárÓvoda: 50.000Ft
UnikornisMazsorettcsoport: 50.000Ft
NyitottKapuAlapítvány: 50.000Ft
RómaiKatolikusEgyházközség: 48.000Ft
AranykapuBölcsõde: 30.000Ft

Zsemberovszkyné Molnár Márta

Az alapítvány vezetõ tiszt-
ségviselõinek bért és egyéb
költségtérítést nem fizetett ki.
Költségvetési támogatást az
alapítvány ebben az évben sem
kapott.

Aszód Város Önkormányza-
ta 2009-ben az alapítványt
nem támogatta. A térségi ön-
kormányzatok 180.000 Ft-tal
támogatták az alapítványi
munkát. A kapott támogatáso-
kat az alapítvány teljes egészé-
benazAlapítóiOkiratbanmeg-
határozottcélokrafordította.

Aszód,2010.május14.

Zsemberovszkyné Molnár Márta
akuratóriumelnöke

Közhasznúsági jelentés
Az Aszód Városért Alapítvány

2009. évi beszámolója

5. 3. 1 program keretén belül le-
hetõsége nyílt szakmai segítsé-
get nyújtani a már meglévõ és
sikeresen mûködõ

Vezetõi:
családgondozó

és munka-
vállalásitanácsadó.

Ezen felül minden második
szerdán szeretettel várjuk ked-
ves érdeklõdõinket

,aholkellemeshan-
gulat, oldott és bizalmas légkör,
befogadó közösség vár, ahol
erõt meríthetsz, mert nem
vagyegyedül.

Álláskere-
sõ Klubhoz, mely minden
kedden 10-12 óra között
várja az álláskeresõket az
aszódi Mûvelõdési Ház
könyvtártermében.

az aszódi
Családsegítõ Szolgálatnál
(Petõfi utca 6/a.) 14-16 óra
között már mûködõ Te(a)-
házunkba

Márta Bettina
Kulhanek Mónika

Következõidõpont:
július7.

Ezek az alkalmak lehetõsé-
get nyújtanak önfeledt kikap-
csolódásra, kötetlen tapaszta-
latcserére, a sikerélmények
megtapasztalására, az álláske-
reséssel kapcsolatos fontos in-
formációkelsajátítására.

A klubnapokon kívül lehetõ-
ség van egyéni és csoportos
munkavállalási tanácsadás
igénybevételére elõzetes telefo-
nontörténtegyeztetésalapján.

06-20-263-55-34

A tevékenységükkel kapcso-
lat

on
tekinthetõkmeg.

Az érdeklõdõk számára szol-
gáltatásainkingyenesek.

KulhanekMónika:

os bõvebb információk a
honlapwww.palyanet.hu

Álláskeresõ Klub, Te(a)ház
Személyes életünk során va-

lamennyien szembesülhetünk
az álláskeresõvé válás kérdésé-
vel, akár ténylegesen, akár
csak lehetõségként, vagy csa-
ládtagjaink, ismerõseink ta-
pasztalataibólértesülveróla.

A munkanélküliség kemény
lelki erõpróba, amelyre sokan
sokféleképpen reagálhatunk.
Vannak, akik szinte azonnal
összeomlanak, magukat okol-
ják, vannak, akik a külvilágot
hibáztatják, de vannak, akik a
romló munkahelyi légkörbõl
való szabadulás miatt kezdet-
ben megkönnyebbülést élnek
át.

Tartozzunk hát bármelyik
csoporthoz, a Kontakt Alapít-
vány egyéni igényekre épülõ
komplex szolgáltatást nyújt.
Alapítványunknak az Európai
Unió által támogatott TÁMOP

APRÓhirdetések
Gyermekfelügyeletet vállalok!
Többévesóvodaitapasztalattal
rendelkezem.
Tel.:06-70-606-0372

AFalujárókútigarázssoronfel-
újítandó, széles garázs eladó.
Áram, szerelõakna van.
Irányár:250ezerFt.
Tel.:06-20-9749-850



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

13

Aszód környékén
piaci árusításhoz

vállalkozókat keresünk.

Kereseti lehetõség:
300-600e Ft/hó

Tel.: 06-70-778-3885

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

26 éve az Önök szolgálatában!

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.

AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas,

OTP,  Posta, PROVITA, Dimenzió

Rágcsálók 10 %

kedvezménnyel!

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00

Pénteken: 9.00-19.00
Szombaton egyeztetés alapján

Július 19-tõl 25-ig szabadság miatt zárva!
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Az osztályozón Törtel jobb volt az Aszód FC-nél
Mindkét csapatunk ezüstérmes

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

sportsport

Szinte jellemzõ volt az
tavasszalhullám-

zóteljesítménytnyújtócsa-
patára, hogy az elõzõ for-
dulóban Mogyoródon csú-
nya vereséget szenvedve
6:1-el kárpótolja szurkolóit
Kisnémediellen.

AszódFC-Kisnémedi6:1

DunakesziKinizsiFC-
AszódFC1:2

Ifjúságiak:1:1

AszódFC-Dunabogdány
SE9:1

Ifjúságiak:2:1

AszódFC

Május 16-án õszi, hatalmas
esõzésekkel, hideg széllel bekö-
szönõ idõben játékvezetõi jóin-
dulattal megtartott mérkõzé-
sen végre eredményességben is
sikerült elõrelépnünk. „Vízi-
labdában” jobbak voltunk a
nehézkesen forduló „öreg-
uras” ellenfélnél, és megérde-
melt gyõzelemmel mostuk le a
pályáról a vendégeket. Az ifjú-
ságimérkõzéselmaradt.

Május 23-án
Dunakeszin vendégsze-

repelt csapatunk. Sajnos ifis-
táink nem tudták tartani egy-
gólos elõnyüket, a hazaiak ki
tudtak egyenlíteni. A végered-
mény igazságos pontosztoz-
kodás. Felnõtt csapatunk haj-
tós mérkõzésen hátrányból tu-
dott gyõzni, és ez nem kis fegy-
vertény. Az egész mérkõzésen
egységes csapatként, vállvetve
küzdvesikerültagyõzelem.

Május végi mérkõzéseinken
ifistáink túl lezserül vették a
gyengébb képességû ellenfelet,
és bár eddigi teljesítményük-
höz, egy évek óta élmezõnyhöz
tartozó csapathoz méltatlan já-
tékkal, de sikerült gyõzniük. A
felnõttek összecsapásán osz-
tálykülönbség volt a két csapat
között. Az Aszód FC tetszés
szerint lõtte góljait az elkedvet-
lenedõ vendégek hálójába. A
szépgólokmérkõzésevolt.

Június 6-án Perbálon mind-
két csapatunk biztosan vette

meleg, nyárias
idõben

az akadályt. Ifistáink a várt
gyõzelmet hozták, kritikán
aluli minõségû pályán, végre
megszokott játékukat nyújtva.
Itt dõlt el, hogy ebben a bajnoki
évben ezüstérmes az Aszód FC
ifjúsági csapata! Gratulálunk a
csapatnak és mesterének,

A felnõttek mérkõzésén a
minõségében néhol vaddisznó-
dagonyához hasonlító pályán
nem alakulhatott ki folyama-
tos játék.Mindez a
mérkõzés színvonalát. A jobb
csapat, az Aszód FC megérde-
meltengyõzött.

Június13-án,abajnokságbe-
fejezõ fordulójában még nem
volt biztos a második hely a fel-
nõtt csapatunknak. Ifistáink
hozták a kötelezõ gyõzelmet,
bár a nagy meleg néha figyel-
metlenné tette õket. A felnõtt
mérkõzés szünetében kapták
meg bajnoki ezüstérmüket
fiataljaink.

Felnõtt csapatunk uralta a
pályát a lelkesen küzdõ péce-

PintérMiklósnak!

befolyásolta

PerbálSC-AszódFC0:2
Ifjúságiak:0:3

liek ellen, és egy percig sem for-
gott veszélyben a nagyarányú
gyõzelem.Abajnokiévadméltó
befejezése volt ez a mérkõzés.
Telefonon jött a hír: Verõce ve-
reséget szenvedett, így biztossá
vált az áhított második hely, s
ezzelazosztályozólehetõsége.

*
Június 16-án Aszódon a me-

gye I/B Északi csoportjának
második helyezettje, az Aszód
FC játszott a Déli csoport má-
sodik helyén végzett Törtel
KSK csapatával. A visszavágó-
ra három nappal késõbb Tör-
telenkerültsor.

A két mérkõzés összesítése
alapján a Törtel került fel a
PestmegyeI.osztályba.

*
A 2009/2010-es bajnoki

évadban csapatunk viszonylag
hullámzó teljesítményt nyúj-
tott. Nagyszerû gyõzelmek,
méltatlan vereségek váltogat-

AszódFC-PécelSE6:1
Ifjúságiak:4:2

AszódFC-TörtelKSK0:0
TörtelKSK-AszódFC4:2

ták egymást. Az utolsó tavaszi
fordulókban láttuk többnyire
azt az Aszódot, aki képességei-
nek megfelelõen futballozott.
Mindent egybevetve a mezõny-
bõl magasan kiemelkedõ Pilis-
sportot csak mi tudtuk legyõz-
ni, és ennek fényében, vala-
mint egész éves teljesítményt
nézve megérdemelt siker a má-
sodikhely.Köszönhetõannaka
csapategységnek, melyet évek
óta újra és újraépítõ

edzõ munkája fémjelez.
Gratulálunk neki és csapatá-
nak, a szakvezetésnek és
szponzorainknak a szép siker-
hez!

Elismerés kitartó, hûséges
szurkolóinknak is –

Hajrá,Aszód!Szépvolt, fiúk!

*
Június 18-án a nemrégiben

elhunyt egykori
válogatott labdarúgó, az Aszód
FC volt edzõjének barátai és
tisztelõi emléktáblát avattak a
klubsporttelepén.

Peller
Gábor

A jövõ sze-
zonban veletek ugyanitt, a pá-
lyaszélén!

Varga Zoltán

- tövis-

Mint az a 15. oldalon látható olvasói levélbõl is kitûnik, sok aszódi kisdiák és felnõtt
számára életre szóló élmény lehetett a Magyarország-Németország barátságos labda-
rúgó mérkõzés megtekintése a Puskás Ferenc Stadionban: hetven aszódi gyermek és
számos kísérõjük nézhette végig a pálya szélérõl a mérkõzést. Az élmény sajnos nem a
meccs végeredményére (0:3) vonatkozik, sokkal inkább a találkozásra a magyar és a
német válogatott játékosaival: , vagy éppen

Reméljük,ifjúlabdarúgóinkközülminéltöbbenméltó(bb)utódailesznek
mostanipéldaképeiknek...

Dzsudzsákkal, Torghellével Kloséval és
Podolskival.

Aszódiak a Puskás Ferenc Stadionban
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Sikeres versenyek a Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület mögött
Öt ország legjobbjai között

2010. JÚNIUS-JÚLIUS

sportsport

IWKUOpen
EurópaKupa2010
Március 20-án rendezték

meg Budapesten a 6. IWKU
OPEN Wado Karate Európa
Kupát. A tavalyihoz képest
ugyan kevesebb országból, ke-
vesebbversenyzõnevezett,dea
rendezvényszínvonaláteznem
befolyásolta. Öt országból
(Ausztria, Németország; Íror-
szág, Anglia és Magyarország)
110 versenyzõ, 170 nevezéssel
vett részt; a Galgamenti Wado-
Ryu Karate Egyesületet heten
képviselték.Anevezésidíjmin-
den kategóriában 20 Euro,
csapatoknak25Eurovolt,amit
a mi versenyzõinknek

azegyesületfizetett.
Eredményeink:
- csapat kata bronz;

(

)

Balla
Márton, Búzás Blanka, Búzás
Fanni, Fási Vita, Gregus Ale-
xandra, Hajdu Eszter, Hajdú
Gréta

Búzás Blan-
ka Hajdu

Eszter
Hajdú

Gréta

Shibamori
Kando

- csapat kata bronz,
egyéni kata bronz;

- csapatkatabronz, egyé-
nikataezüst.

Lány kata csapatunknak az
írek fekete öves kata csapatát
sikerült maga mögé utasítania,
ami igazán kiemelkedõ ered-
ménynek tekinthetõ. Hajdú
Gréta az egyéni kata verseny-
számban ezüstérmet szerzett
úgy,hogymindössze0,1ponttal
ért el kevesebbet az elsõ helye-
zettnél, vagyis nagyon szoros
voltaküzdelem.

Három páston folyt a ver-
seny egyéni, illetve csapat kata
formagyakorlatokkal, majd az
egyéni és csapat kumitékkel.
Az egyik pástnál

8 danos nemzetközi
nagymester is bíráskodott, aki
már többször járt Galgahéví-
zen és tartott az itteni karaté-
káknakedzést.

Izgalommal és érdeklõdéssel

telve vártam a versenyt, szem-
lélõként kíváncsi voltam a kü-
lönbözõ csapatok felkészültsé-
gére, tudására. Láttunk jó és
kevésbé jókata formagyakorla-
tokat és igen izgalmas kumité-
ket. Legszívesebben jöttem-
mentem volna a pástok között,
hogy minél több versenyzõt lát-
hassak. és

az egyik
pástnál mi is segédkeztünk a
formagyakorlatokra adott pon-
tok összesítésében, valamint a
kumitéklebonyolításában.

Május 8-án újabb lehetõség
kínálkozott a megmérettetésre
a galgamenti karatéták életé-
ben: Bátaszéken jártunk csa-
patunkkal a 15. alkalommal
megrendezett gyermek, ifjúsá-
gi, felnõttéssenioregyénikata,
kumitebajnokságon.

Az utazást egy 21 fõs busszal
oldhattuk meg, így a nem cse-
kélytávnemvoltolyanmegter-
helõsemaversenyzõknek,sem
pedig az õket kísérõ aggódó
szülõknek. A hosszú úton oda-
felé csendesen teltek az órák
ami részben köszönhetõ volt a
korai kelésnek, és ahogy az a
versenyek elõtt szokott, a
feszültség mindenkiben jelen
volt.

Kilenc óra körül érkeztünk
meg a bátaszéki sportcsarnok-
ba,aholakötelezõregisztrációs
és súlymérési feladatok a profi
szervezésnekésacsúcsminõsé-
gû technikáknak köszönhetõ-
en pörgõsen lezajlott. Rövid
megnyitó, a széles skálájú csa-
patok üdvözlése, és már indult
is a verseny. Délelõtt a gyermek
I., gyermek II., serdülõ és ifjú-
sági kategóriákban a kezdõk és
a haladók formagyakorlatok-
ban és küzdelmekben mérhet-
ték össze tudásukat. Néhol a
megszokott létszám feletti in-
duló (15-20 versenyzõ) ellenére
is nagyon szép eredmények
születtek a galgamentiek kö-
zött. Délután a kadet, junior,
felnõtt és senior korcsoportok

Pintér Tündével Bo-
riné Molnár Ildikóval

XV.SzékiKupa

lenni

versenyszámai indultak, ahol
szintén büszkék lehettünk a
„Mi”versenyzõinkre.

Késõ délután a sok jó ered-
mény, a sérülésmentes küzdel-
mekésasokúj tapasztalatszer-
zés örömétõl felszabadultan
indultunk hazafelé. Itt a már
csöppet sem csendes, megszep-
pent társaság igen jó hangulat-
bantöltötteelazidõt.

Köszönet Galgahévíz polgár-
mesterének,

az anyagi és a lelki támo-
gatásért.

kata- 1.;
kata- 2.;

kata- 4.; kata- 5.;
kata- 5.;

kata-5.;
kata- 6.;
kata- 4.;
kata- 1., kumite- 1. (utóbbi a
legeredményesebb lány külön-
díja!); kata- 4.;

kata- 2., ku-
mite- 3.; kata- 3.;

kata- 9.;
kata-10.;

kata- 2.; kata- 1.;
kumite-2.

Csapatösszesítés: 71 ponttal
az 5. helyen végeztünk a klu-
bokközöttiversenyben!

A Galgamenti Wado Klub a
felsorolteredményekkelegyütt
az elmúlt évtized során közel
300 nemzetközi és országos
eredményt ért el, mindezt gya-
korlatilag önerõbõl, mivel saj-
nálatosan a sporttámogatások
többnyire csak a futballt prefe-
rálják. (Ennekfényébenvárjuk
is a Dél-Afrikai VB-n a nemzeti
válogatottunk szép eredmé-
nyét...)

*

Dr. Basa Antal-
nak

Tóth Miklós
Ágoston: Heinzinger
Erik: Hajdú Dániel:

Fási Víta:
Kosik Blanka: Balla
Márton: KosikBotond:

Szilágyi Henrietta:
Gregus Alexandra:

Hajdú Gréta:
Szilágyi Dorottya:

Bazsik Bálint:
Hajdú Eszter: Hajdú
Nóra: Balla Tímea:

Pintér Tünde:
FásiTibor:

Eredmények:

H.D.G.-F.T.

A szerk. megjegyzése: Gratu-
lálunk az egyesület tagjainak a
szép sikerekhez, egyúttal re-
méljük, hogy az utolsó bekez-
désben olvasható tréfás-ke-
serû megjegyzést sok leendõ
szponzorukfogjaméltányolni...

Köszönet Sztán Istvánnak
Május 29-én nagy megtiszteltetés érte városunkat Sztán István polgármester úr

révén. A Kisebbségi Labdarúgó Szövetség elnökeként és a Magyar Labdarúgó Szö-

vetség elnökségi tagjaként a Magyarország-Németország barátságos labdarúgó

mérkõzésre több mint 200 db jeggyel örvendeztette meg a foci szerelmeseit.

Különbuszok szállították a Csengey iskola sportoló diákjait és a mazsoretteket,

akik a pálya szélérõl lelkesen buzdították a kisebbségi rövidített, majd a nemzet-

közi mérkõzés futballistáit. A diákok focista mezben, mint akik most kapták a

nagyoktól, boldogan viselték azt. A Puskás Ferenc Stadion interjúfalánál és a

focistákkal való fényképezés, filmezés nagy örömmel töltötte el õket. A mazsoret-

tek sorfalat állhattak a focisták bevonulásakor, pom-pomjaikkal üdvözölték õket.

A stadion hangulatát a TV-közvetítés nem képes visszaadni mi mindezt köz-

vetlen közelrõl a VIP-szektorból láthattuk, ahol csak a sporthírességek fordul-

hatnak meg. A stadion különös varázsa, sípok, kürtök, és az ütemes dobpergés, a

drukkerek kánonszerû egysége, zászlók lengetése teljesen elvarázsolt minket.

Csillogott az örömtõl és az esti fényektõl a szemük, boldogok voltak e különleges

élménytõl és attól a gondoskodástól, amit Sztán István tanúsított irántuk; még

uzsonnáról és üdítõrõl is gondoskodott számukra. Egy szavára olyan ajtók nyíltak

meg elõttünk, amelynek küszöbét talán soha nem léphettük volna át.

A gyerekek egy kicsit összerezzentek, mikor a kommandósok katonás menete-

léssel elhaladtak mellettünk, de a kutyás és lovas rendõrök látványa felvillanyozta

õket. A mérkõzés eredménye (0:3) nem szegte kedvüket, hisz egy sporteseménynél

a részvétel a legfontosabb.

Megköszönjük a polgármesternek, hogy az aszódi gyerekeket a legszebb élmé-

nyekkel ajándékozta meg a Gyermeknap alkalmából, mely kitörölhetetlen nyomot

hagy emlékezetükben.

Pála Sándorné

a mazsorett csoport vezetõje

–

Gyõrfi János a pálya egész területén fényképezhetett, filmezhetett; sok értékes

képet készített a gyermekek legnagyobb örömére.
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*
A megfejtést a lap aljáról ki-

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

A megfejtõk kö-
zött a Galga Coop 2x3.000 Ft
értékû vásárlási utalványát
sorsoljukki.

*
Májusi számunk rejtvényé-

nekmegfejtése:

nyílt levelezõlapon

KassaiViktor, Jabulani,
Zakumi

„Ha segíteni már nincs mód a bajon

Adj túl minden keserves sóhajon.

Ki azon jajgat, ami megesett…”

(WilliamShakespeare)
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(KossuthLajosút31.)nyerte.

Jamrik Dávidné

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.
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Adj túl a sóhajon!

(folytatásaz1.oldalról)

A volt Tiszti Klubban ill. a
Városházán nem gyõzték re-
gisztrálni és fogadni a felaján-
lásokat – ásványvizet és tisz-
títóeszközöket, ruhanemût,
bútorokat, s volt, aki teljes ha-
gyatékot ajánlott fel. Aszód pol-
gármesterének közbenjárásá-
ra a tél beállta elõtt az egyik er-
dészet négy teherautónyi tûzi-
fát ad a rászoruló árvízkárosul-
taknak. Az aszódi vállalkozók
négyteherautótajánlottakfela
szállításhoz, de a nagy mennyi-
ségû adományhoz még ez is ke-
vésnek bizonyult.
polgármester ezúton is megkö-

Sztán István

szöni a város lakossága – ado-
mányozók és a gyûjtésben segí-
tõk–megindítóhozzáállását.

Az adományt lapunk nyom-
dába adása elõtt, több szállít-

mánnyal juttatták el Szikszó-
ra, ahol június 25-én

, az árvíz sújtotta telepü-
lés polgármestere fogadta az
aszódi küldöttséget. Az össze-

Füzesséri
József

gyûjtött felajánlásokból való-
színûlegFelsõzsolcaésEdelény
ugyancsak sokat szenvedett
lakóinakis jut.

H.Sz.

Gyûjtés az árvízkárosultak javára

Következõ
lapzárta:

augusztus 5.

megjelenés:
augusztus 13.


