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Harminc esztendõs Zöld jelzés a nyertes
az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
kistérségi projektnek
Egyelõre nem költözik a postahivatal
Augusztus 6-án Sztán István polgármester aláírta „A
szociális szolgáltatásszervezés minõségének javítása az
Aszódi Kistérségben” címû nyertes pályázat támogatási
szerzõdését. E naptól két év áll rendelkezésre az Aszód
Város Önkormányzatának gesztorságával hét településen megvalósuló projekt befejezésére, amelyre a KözépMagyarországi Operatív Program keretébõl 343,5 millió
forintot nyertek el.

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub június 19-én ünnepelte megalakulásának
harmincadik évfordulóját
a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermében.
Tíz vendégklub képviselõi,
a díszvendégek és klubtagok jelenlétében 310 ünneplõ gyûlt össze a teremben.
A rendezvény az Aszódi Unikornis Mazsorett csoport bemutatójával kezdõdött. Az ünnepi részben köszöntõk, a harminc év rövid összefoglalása,

Fesztiválprogram
(18. oldal)

Megújulásra
vár az aszódi
labdarúgás
(19. oldal)

majd az alapító és a legrégebbi
tagok emléklappal, virággal és
az erre az alkalomra megjelent
füzettel való köszöntése következett. A Hagyományõrzõ Cso(folytatás a 8. oldalon)

Úgy tûnik, a beruházás idõben történõ befejezését a pénzhiány helyett egy másik tényezõ veszélyeztetheti. Mint arról
korábban már beszámoltunk,
a projekt két aszódi helyszínt
érint: a Falujárók úti Idõsek
Klubja épületének felújítását,

valamint a Kistérségi Gondozási Központ átköltöztetését a
volt bölcsõde ugyancsak felújítandó épületébe. Az utóbbi
ingatlan a beruházás megkezdése elõtt – a Kossuth Lajos úti
postahivatal felújításának ide(folytatás a 6. oldalon)

Múltunkban a jövõnk
Harmadszor jött el Aszódon A Múzeumok Éjszakája
Több mint kétszáz országos helyszín egyikeként
Aszód harmadik alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakája házigazdáihoz. Június 19-én a Petõfi
Múzeum és környékén –
idén az evangélikus egyházközség gyülekezeti termével kiegészülve – az intézmény munkatársai és
barátaik több száz vendéget kényeztettek a múzeum profiljához szorosan és Gyöngyössy Mártont, a Pest
lazábban egyaránt kötõdõ Megyei Múzeumok Igazgatósáprogramokkal.
gának elsõ emberét (képünkön), aki a rendezvényt követõ
Az Unikornis Mazsorett hétfõtõl a Nemzeti Erõforrás
Csoport zenés felvonulása után Minisztérium helyettes állama házigazda Asztalos Tamás titkáraként folytatta a kutúra
köszöntötte a megjelenteket, megõrzéséhez és fejlõdéséhez
köztük Tóth Gábor országgyû- kötõdõ tevékenységét.
lési képviselõt és Dr. Kálnoki– Ahogy a mondás tartja: aki

Hídi Szilveszter felvétele
a múltját nem ismeri, annak
jövõje sincs – emlékeztetett rá
köszöntõjében Tóth Gábor,
majd hangsúlyozta: nekünk
olyan, ezer esztendõs múltunk
van, amire büszkék lehetünk, s
ez alapján újabb ezer esztendõt
írhatunk.
(folytatás a 7. oldalon)
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Pályázik a város a mûködésképtelen helyi
Június 24.
A Városi Óvoda nevelési
programjának az alapprogram
változása miatti felülvizsgálatával a Prekog Alfa Szolgáltató
és Tanácsadó Kft-t bízta meg a
testület a Mûvelõdési Bizottság
javaslata alapján. A szakbizottság javaslatára ugyancsak elfogadták a Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Városi Óvoda módosított házirendjét.
A lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között tett
intézkedésérõl szóló napirendnél a polgármester köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
közremûködtek az árvíz sújtotta Szikszóra és környékére
eljuttatott hat kamionnyi adomány összegyûjtésében és szállításában. Szó esett a települési
hulladékszállítás helyzetérõl,
ami esetében a kerepes-ökörtelekvölgyi hulladéklerakó megnyitása nyomán – gazdaságossági számításokra alapozva és
a szállítás szervezésének átgondolásával – mielõbb meg
kell állapítani a szolgáltatás új
díját, mert a szolgáltatás többmilliós veszteséget okoz a szállítást végzõ GAMESZ-nál.
A nyugdíjba vonuló Dr.
Ackermann Terézia fogorvos
kérésére a testület hozzájárult,
hogy Aszód és Iklad fogászati
alapellátását augusztus 1-tõl –
Dr. Kiss Anna fogszakorvossal
párhuzamosan – Dr. Sana
Yousef Farhat vállalkozó fogorvos végezze.
Elfogadták egységes szer-

kezetben az – új nevén – Aszód
Város Könyvtára és Mûvelõdési
Háza alapító módosított okiratát. A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Közmûvelõdési Fõosztályának szakvéleménye
mellett figyelembe vették a
Mûvelõdési Bizottság több
pontban megfogalmazott, a
mûködtetés feltételeinek biztosítására vonatkozó javaslatait.
A volt Tiszti Klub ezentúl az intézmény telephelyeként mûködik.
Elfogadták a Csengey iskola
felülvizsgálat nyomán módosított Intézményi Minõségirányítási Programját. Az iskola
fõépületében elvégzendõ infrastrukturális kisjavítási munkák elvégzésével az ajánlatot
egyedüliként tevõ Gaalf Bt-t
bízták meg. Mivel az ajánlat
összértéke meghaladta a rendelkezésre álló négymillió Ftot, a GAMESZ vezetõje és a polgármester szükség szerint mûszaki szakértõ közremûködésével pontosítja és rangsorolja a
keretösszegbõl elvégzendõ feladatokat.
Elfogadták az önkormányzat költségvetésének II. negyedévi pénzügyi átcsoportosításáról szóló rendeletet. Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ elmondta: a
grémium korábbi döntéseinek,
valamint a svájci frank árfolyamának alakulása nyomán
megteremtõdött a kötvény
2011. évi elsõ tõke törlesztõrészletének visszafizetési lehetõsége; ugyanakkor még min-

dig közel 70 millió Ft-os mûködési forráshiánya van az önkormányzatnak.
Ezután a Szivárvány Óvoda
csoportbõvítésére kiírt közbeszerzési pályázati felhívás módosítása és ismételt közzétételének napirendje következett.
A témáról külön cikkben olvashatnak.
A képviselõ-testület egy tartózkodás mellett elfogadta az
Aszód Város ellátatlan területeire vonatkozó belterületi csapadékvíz-elvezetésének tervezésére és a hozzá kapcsolódó
komplett pályázat elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás módosítását. Kissné
Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a KÖVIZIG
szerint a város nem jogosult a
pályázaton való részvételre,
mert az elmúlt tíz évben nem
történt legalább két alkalommal hivatalosan igazolható belvízi káresemény. Pálinkás
Csilla mûszaki irodavezetõ információi szerint a szakhatóság ezen igazolása beszerezhetõ, ha a káreseményeket lakossági bejelentésekkel igazolni
tudják. A Pénzügyi Bizottság
csak a város pályázati feltételeknek történõ megfelelése esetén javasolta a pályázat beadását, egyébként a tervezést nem
támogatta volna, mert az önkormányzatnak nincs forrása
a beruházás saját erõbõl történõ megvalósítására.
A képviselõ-testület az önkormányzat likviditási gond-
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jainak megelõzése és a forráshiány kezelésének érdekében
kimondta a mûködésképtelen
helyi önkormányzatok egyéb
támogatására kiírt pályázat beadását. Ezzel egyidejûleg zárolta az önkormányzat intézményei dologi kiadásainak azon
elõirányzatait, amelyek az
alapellátást nem veszélyeztetik. Fokozott erõfeszítések
megtételét írták elõ az önkormányzati bevételek behajtására, zárolták a felhalmozási kamatbevételt és a kötelezettséggel nem terhelt támogatási kereteket, a kifizetésék ütemezése érdekében elõírták a likviditási terv pontosítását, valamint
a visszapótlási kötelezettséggel
kimondott elõirányzatok viszszapótlását. A forráshiány rendezéséig, a vis maior helyzetek
kezelése kivételével felfüggesztették a nem pályázati forrásból tervezett beruházások beindítását, és megerõsítették,
hogy a költségvetésben nem
tervezett tételeken felül a város
nem vállal plusz kötelezettségeket sem a mûködésben, sem
a felhalmozási kiadásoknál.
Elfogadták azt a két szerzõdéstervezetet, amely az aszódi
temetõ és környékének környezetvédelmi szempontú
rendbetétele érdekében született a város és az Aszód-Galgamácsa-Iklad Környezetvédelmének Javításáért Alapítvány,
illetve az Aszódi Evangélikus
Egyházközség között.
Dr. Horváth Anna területi ellátási kötelezettséggel mûködõ
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önkormányzatok támogatására
gyermek-háziorvos kérelmére
300.000,- Ft eszközbeszerzési
támogatást biztosít számára az
önkormányzat, visszapótlási
kötelezettséggel, a 2010. évi
kommunális adótartalék keret
terhére.
Hosszas vita alakult ki az
Európa A Polgárokért és az ehhez kapcsolódó XIX. Aszód
Fesztivál programjainak összeállításáról, a szervezés körülményeirõl, valamint a helypénzek felhasználási lehetõségeirõl. Többen hiányolták a képviselõ-testület megfelelõ tájékoztatását az elõkészületekrõl,
az elsõsorban a polgármester
által összeállított programban
pedig több szerepet szántak a
helyi kulturális csoportok bemutatkozásának. Szóba került, hogy a tûzijátékra szánt
negyedmillió Ft-ot több hazai
településhez hasonlóan ajánlják fel az árvízkárosultaknak.
A szigorú pályázati feltételek, a
programokra elnyert több
mint négymillió Ft elszámolásával járó kötöttségek, valamint a testvértelepüléseknél
többször vendégeskedett aszódi küldöttségek fogadtatása
ugyanakkor olyan mércét állítanak az aszódi rendezvénysorozat elé, amelyek nem sok
mozgásteret hagynak a szervezõknek.
Végül a képviselõk elfogadták a rendezényre vonatkozó
közterületfoglalási felhívást, s
kimondták: az ebbõl származó
bevételt a közmûvelõdési költségvetésben, az intézményben
nem finanszírozott, közmûvelõdési programmal alátámasztott rendezvények, illetve eszközbeszerzések céljára használja fel az önkormányzat.
Döntöttek az utófinanszírozásos pályázati összeg elõzetes
biztosításáról. A rendezvény
felelõs rendezõjének és fõvédnökének a polgármestert bízták meg, s felhatalmazták õt
arra, hogy az egyes feladatokat
koordináló közremûködõ szakemberekbõl alakítson ad-hoc
rendezvényszervezõ bizottságot.

A Malom köz lakói ismét beadványban kérték az utca egyirányúvá tételét a Malom felé.
A változtatás mellett és ellen
szóló érvek testület mûszaki
szakértõi vélemény bekérésérõl határozott a testület. Ezután döntöttek egy Akácos út
végi, 413 m2 nagyságú közterület értékesítésérõl 2.200 Ft +
ÁFA/m2 áron.
A képviselõ-testület kinyilvánította egyetértését a KözépEurópai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség céljaival és megfogalmazta csatlakozási szándékát, egyúttal felkérte a Szövetség mûködési területén lévõ testvértelepüléseit a
csatlakozásra. Az éves tagdíj lakosonként három Eurocent,
összesen kb. 1800 Euró. A gödöllõi székhelyû Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a
környezõ országok, valamint
Csehország és Svájc partnerszövetségei 2009. szeptember
25-én alakították meg a szervezetet, melynek elnöke Dr.
Gémesi György gödöllõi polgármester, tiszteletbeli elnöke
Duray Miklós.
A képviselõ-testület és szakbizottságai III. negyedéves
munkaprogramjának elfogadása után a testület – a kistérségi szociális szolgáltatásszervezési projekthez kapcsolódóan – gesztorként elvi nyilatkozatot adott arról, hogy az idõsek
nappali ellátását ellátó két
aszódi helyszínen a létszámot
20 ill. 25 fõrõl 30 fõre, illetve a
hévízgyörki ellátási létszámot
20-ról 30 fõre emelik.
A Bakilex Kft. vezetõjének
nyilatkozata ellenére az önkormányzat továbbra is fenntartja
május 20-án hozott határozatában foglaltakat. Ebben megbízták a polgármestert, hogy a jogi
képviselõ útján indítsa el a
szükséges intézkedéseket az
IVS tanulmány készítése címén, hibás teljesítés miatt jogtalanul felvett 6.3 millió Ft viszszafizettetése érdekében.
A Kistérségi Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása után, az Egyebekben

elhangzott, hogy sokfelé elmaradások tapasztalhatók a fûkaszálás terén. A feladat munkaidõn túli folytatására túlórakeret híján nincs lehetõség a
GAMESZ-nál. A katolikus
templom alatti területek vízelvezetésének sürgõs megoldásáról is szó esett. Rigó Lászlóné
alpolgármester az árvízkárosultak megsegítésére folytatott
munka koordinálásáért külön
köszönetét fejezte ki Jelencsik
Zsuzsának, közremûködésükért a GAMESZ vezetõjének és
dolgozóinak, valamint a polgárõröknek. Odler Zsolt Batta
Miklós nevét emelte ki, valamint Asztalos Tamás és
Huszár László képviselõkét,
akik a pásztói árvízi védekezésnél dolgoztak. Kvaka István a
szállításban résztvevõ gépjármû-tulajdonosoknak fejezte ki
külön köszönetét.
H. Sz.
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Elkészültaváros
újhonlapja
A változó igényekhez igazodva a Localinfo elkészítette és
beüzemelte városunk új honlapját. A korábbihoz képest
összetettebb menürendszer elsõre szokatlan, de néhány alkalom után bizonyára könynyebben eligazodik benne a
látogató.
Hibák, hiányosságok bizonyosan elõfordulnak, ezért a
polgármester kéri, hogy észrevételeiket tegyék meg a
28/500-666-os telefonszámon
ill. az aszod@vnet.hu e-mailcímen.
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Felhõk a Napsugár és a Szivárvány Óvoda felett
Elõbbit is mielõbb bõvíteni kellene, utóbbinál még nincs kivitelezõ
tõtõl. A Szent Imre utcában öt
csoport indul, ebbõl a szülõk
kérésére négy 30-30, az egyik
kisebb csoportszobában pedig
28 fõvel. Az ideális óvodai csoportlétszám ugyanakkor 25 fõ
lenne; az optimális munkavégzés, a gyermekekkel történõ megfelelõ foglalkozás miatt
az óvodapedagógusok leterheltségét nem szabad nagyobb
létszámú csoportok létrehozásával növelni. Nem vitás, hogy a
Napsugár Óvodát is bõvíteni
kell – más kérdés, hogy ez
mennyire oldható meg a nem a
legjobb állapotban lévõ épület
A lakótelepi oviban négy, esetében, aminek ráadásul az
egyenként 25-26 fõs csoport udvara már most kicsi, s azt
kezdi meg az új tanévet; ha a nem lehet bõvíteni.
bõvítés befejezõdik, az év közben óvodáskorba lépõ gyermeA Szent Imre úti épületbõvíkekbõl egy ötödik, 20 fõs cso- tésrõl Sztán István polgármesportot is elindítanak – tudtuk ter elmondta: a feladatot jövõre
meg Nagy Lászlóné óvodaveze- meg kell oldani, hiszen a mosAz idén óvodaköteles
gyermekek szüleinek részvételével augusztus 2-án
szülõi értekezletet tartottak, ahol a Napsugár Óvoda
férõhely-problémái is napirendre kerültek. A rendezvény elõzménye az volt,
hogy a tagóvoda körzetében élõ óvodáskorú gyermekek száma meghaladja
a rendelkezésre álló férõhelyek számát, emiatt ott
hosszú távon nem megoldható valamennyiük elhelyezése.

a június 24-i ülésen kezdeményezte a téma újratárgyalását,
amelyen Dr. Kónya Tamás közbeszerzési tanácsadó is részt
vett. A részletekbe menõ vita
végén a grémium visszavonta
döntését a hiányzó 19,2 millió
Ft átcsoportosításáról, pénzügyi fedezet hiányában eredménytelennek nyilvánította az
eljárást, s az óvodabõvítésre új
eljárás keretében egyszerû
ajánlattételi felhívás kiírásáról
döntött. Ez megtörtént, de
augusztus 2-án a Közbeszerzések Tanácsa a kiírás módosítása során tapasztalt hibák miatt
jogorvoslati kezdeményezéssel
élt, ezért az augusztus 6-i soron
kívüli testületi ülésen a képviselõk újabb, a remények szerint
30 nap alatt lebonyolítható
közbeszerzési eljárás kiírásáról
Az irreálisan magas árkü- döntöttek.
lönbség miatt a Szóda Frakció
H. Sz.
tani csoportlétszámok, illetve a
gyermekek esetleges utaztatása a Szivárvány tagóvodába
nem jelentheti a végsõ megoldást. A fenti tagóvoda bõvítésére elnyert mintegy húszmillió
Ft-os pályázati forrással év végéig el kell számolni. A polgármester az illetékes szakhatóságnál hosszabbítást kér, mert
a munkálatok megkezdése csúszik. Június 16-i ülésén a testület eredményessé nyilvánította az eljárást, és az egyedüli
ajánlattevõ ÉPKOMPLEX
Kft-t jelölte meg nyertesként.
A bruttó 45 millió 407 ezer Ftos ajánlat azonban közel húszmillióval több a tervezettnél,
amit a testület a volt Honvéd
presszó eladásából egészített
volna ki.

Köszönet Szikszóról
A legutóbbi hazai árvízi ka- célra (is) kért összegekkel pedig
Bízunk abban, egyszer móAszód Város Önkormányzata
Sztán István polgármester részére dunkban áll majd, hogy köszö- tasztrófa példás összefogásra fillérre el kell számolni. Ha elTisztelt Polgármester Úr!

netünket ne csak írásban, de
személyesen is kifejezhessük,
emberbarátibb körülmények
között, mint amilyenek jelenleg uralkodnak városunkban!
Ezeket a körülményeket pedig
lépésrõl-lépésre alakítjuk ki kemény munka árán olyan emberek segítségével, mint Önök!
Köszönjük!

Nem vagyunk biztosak abban, hogy jelen levéllel méltóképp képesek vagyunk kifejezni hálánkat és nagyrabecsülésünket, vagy csodálatunkat
az emberi együttérzés ilyen
megnyilvánulását tapasztalva!
A felajánlást köszönettel vettük, és feladatunk tolmácsolni Szikszó, 2010. július 30.
Önök felé a szikszói lakosok,
polgárok háláját is! MindannyiTisztelettel és köszönettel:
unknak fontos és jó érzés, hogy
ember- és honfitársaink, ha
Miklós Béláné
mégoly távol is élnek tõlünk,
Szikszó Város Jegyzõje
segítõ kezet nyújtanak a szükség óráiban-napjaiban, és
Füzesséri József
együttéreznek a bajbajutottak- Szikszó Város Polgármestere
kal!

ösztönözte honfitársainkat. A
károsultak megsegítésére segélyszállítmányok százai indultak útnak. A lehetséges támogatási források után kutatva komoly mozgalom indult
annak érdekében, hogy az augusztus 20-i hagyományos tûzijátékra szánt összegeket fordítsák inkább jótékony célokra.
Hazánkban évente milliárdok
porladnak hamuvá a színpompás tûzijátékok nyomán másodpercekre fényárba boruló
esti égbolton, ami az ellenzõk
szerint tiszta pazarlás, a támogatók szerint viszont turisztikai
vendégcsalogató, vagy egyszerûen csak életünk sava-borsa.
A tûzijátékra sok helyütt hónapokkal korábban kikötésektõl és biztosítékoktól hemzsegõ
szerzõdést kötnek a pirotechnikai cégekkel, a pályázatokban e
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marad az égi parádé, a károsult vállalkozók esetleg jelentõs
kártérítési igénnyel lépnek fel. S
persze sokak szerint az lesz a
legnagyobb baj, hogy nincs tûzijáték, mert hát kenyeret és cirkuszt, ugyebár...
Mi hát a megoldás? Olyan,
ami mindenki számára megnyugtatóan rendezné a kérdést,
persze ezúttal sincs. De talán
enyhítené az ellenérzéseket egy,
a rendezvény színpadánál elhelyezett ládika, ahová a látogató bedobhatja a zsebében
csörgõ aprót, amirõl a tûzijáték
elõtt-után lemond az árvízkárosultak javára. Valószínûleg
nem gyûlne össze az aszódi tûzijáték negyedmilliós ellenértéke,
de tudják, hogy van a szólás a
kecskével és a káposztával...
-hiszi-

Galga COOP üzletek fejlesztése
Európai Uniós támogatásból
Örömmel tájékoztatjuk régi és új vásárlóinkat, hogy a KMOP-1.2.1-08/B számú, a
„Modern eszközökkel a korszerû vevõkiszolgálásért” elnevezésû sikeres pályázatunk keretében technológiai eszközbeszerzések, üzletfejlesztések valósulhattak
meg. Boltjaink új hûtõberendezéseket, hûtõkamrákat, polcrendszereket, egyéb bolti
eszközöket kaptak. A projekt építési munkálatokat, oktatást és - az új galgamácsai
üzletünkbe - teljes körû informatikai rendszer bevezetését is tartalmaz.
A beruházásokkal szeretnénk a vevõi igényeknek megfelelõ, színvonalas
kiszolgálást, jobb áruellátást biztosítani.

Akció

Akció

augusztus 19-tõl 29-ig
Ízelítõ az akcióból:

Napraforgó étolaj 1 l Familla
Gyermelyi tészta 4toj. 500g szarv., v. tarhonya
Knorr Milánói mártás 500g
Globus majonéz flakonos 400g
Dreher classic sör dob. 0,5 l
Löwenbrau sör dob. 0,5 l
Arany Ászok sör f.üv.0,5 l
AVE ásványvíz 1,5 l PET dús, v. mentes
Hell energiaital 0,25 l

Paloma kávé vák. õrölt 250g.
299,-Ft
Lay’s chips tejfölös-snidlinges 85g
259,-Ft
Ariel mosópor color comp. 4 kg
499,-Ft
Biopon mosópor color komp. 2kg
399,-Ft
COOP félzs.tehéntúró 250g
179,-Ft
Zimbo Bécsi felvágott
159,-Ft
159,-Ft+ü. Pick borjú párizsi
COOP tejföl 12% 150g
79,-Ft
Zott
tejföl 20% 330g
189,-Ft

389,-Ft
179,-Ft
1999,-Ft
899,-Ft
219,-Ft
1299,-Ft/kg
1499,-Ft/kg
69,-Ft
189,-Ft

Nyertek!
Örömmel értesültünk, hogy a „Váltsa valóra álmait” COOP üzletlánc nyereményjátékán
vásárlóink közül került ki két nyertes:
A fõdíj egyikét egy kartali kedves vásárlónk nyerte meg, nyereménye:
1 db 1 millió forintos bankkártya.
Másik nyertesünk turai lakos, Nagy Tóth Istvánné, nyereménye:
50.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány.
A COOP törzsvásárlóknak szervezett „Balatoni nyár…” nyereményjátékon is számos nyertesünknek
adhatjuk át nyereményét:
25.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalványt nyertek:
• Dusa Péterné Tura; • Megyesné Kazi Erzsébet Galgahévíz; • Révészné Balázs Katalin Hévízgyörk; •
Strebákné Homonnay Tünde Iklad; • Szabó Istvánné Dány; • Szabó Attiláné Kartal; • Oláh Csabáné Valkó
15.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalványt nyertek:
• Nádasi György Istvánné Tura; • Magyar Gáborné Hévízgyörk; • Szalontai Pálné Hévízgyörk; •
Majer Jánosné Iklad; •Dormányné Szabó Anna Kartal; •Morován Attiláné Kartal; •Prókai Zoltánné Kartal
(A nyertesek levélben értesítést kapnak, az átvételrõl idõpont-egyeztetés a boltvezetõnél.)
A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

Önkormányzati hírek
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Zöld jelzés a nyertes
kistérségi projektnek
Egyelõre nem költözik a postahivatal
(folytatás az 1. oldalról)

jére, négy-öt hónap idõtartamra – az ideiglenes postahivatalnak ad otthont.
A tervek szerint az intézmény augusztus elején két nap
alatt átköltözött volna a Petõfi
utcai ingatlanra, de ez egyelõre
meghiúsult, mert a felújításra
legutóbb kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mint
azt a Magyar Posta Zrt. illetékesétõl megtudtuk: a munkára
több jelentkezõ volt, s az eljárást forráshiány miatt kellett
eredménytelenné nyilvánítani,
mert a legolcsóbb ajánlat is magasabb volt a Magyar Posta Zrt.
számára rendelkezésre álló
összegnél.
Arra a kérdésre, hogy elõreláthatólag mikorra újíthatják
fel a fõúti postahivatalt, senki
nem tudott határozott választ

Pályázati
felhívás
Aszód Város Önkormányzat
képviselõ-testülete nyílt pályázattal eladásra meghirdeti
az Aszód, Falujárók útja 5/7. 1.
lépcsõház 3/3. szám alatt megüresedett 1357/48/A/17. hrsz-ú
20 m2 nagyságú önkormányzati bérlakást, 2.401.500.-Ft forgalmi értéken.
A pályázat leadásának helye: Aszód Város Önkormány-

adni. A Magyar Posta Zrt. 2011.
március 31-ig kapott haladékot
a képviselõ-testülettõl a volt
bölcsõdeépület használatára,
ahol több mint tízmillió Ft értékben elvégezték az ideiglenes
postahivatal beüzemeléséhez
szükséges átalakításokat.
Sztán István polgármester
szerint ezek az átalakítások
sajnos nem építhetõk be a kistérségi projektbe, így azokat
késõbb el kell bontani. Ugyanakkor bízik a kistérségi beruházás elõírás szerinti befejezésében, csakúgy, mint Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási
Központ vezetõje is. Szerintük
a rendelkezésre álló két esztendõ a „posta-tényezõ” ellenére is
elegendõ lesz a projekt megnyugtató lezárásához.
H. Sz.

Információk
az október 3-i választásokról
A Magyar Posta Zrt. munkatársai augusztus 16-a és 19-e
között kézbesítik a választópolgárok részére az október 3-i önkormányzati választásokkal
kapcsolatos dokumentumokat.
A polgármester- és a képviselõjelöltek az ajánlószelvényeket
(legalább 149 ill. 50 darabot)
szeptember 3-án 16 óráig adhatják le a Polgármesteri Hivatalban mûködõ Helyi Választási Irodában.
Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ, a HVI vezetõje a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választása évének január 1jei lakosságszáma alapján (az
érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási
hellyel rendelkezõk száma e
napon összesen 6.219 fõ volt)
meghatározta és közzétette az
Aszód Város Önkormányzata
Képviselõ-testületében meg-

zat Polgármesteri Hivatala Ha az elõírt határidõben csak
(2170 Aszód, Szabadság tér 9. 1. egy pályázatot nyújtanak be, az
emelet jegyzõi-aljegyzõi iroda). önkormányzat elidegenítésrõl
a pályázati eljárás továbbfolytatása nélkül dönthet.
Leadásának határideje:
2010. augusztus 31. 12.00
Pályázati tárgyalás ideje: Több pályázó esetén versenytárgyalást kell lefolytatni. A
2010. szeptember 13.
versenytárgyaláson való részA pályázati ajánlatot írásban vétel feltételeirõl a pályázók a
kell benyújtani és annak tar- tárgyalást megelõzõ 8 napon
belül írásban tájékoztatást
talmaznia kell
kapnak.
!a pályázó nevét és címét
!nyilatkozatot arról,hogy a
pályázati feltételeket elfogadja A pályázat elbírálására és a pályázat nyertesének kihirdetésére „Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról” szóló 28/2009.(XII. 31.)
ahová mutatványosok vonul- ÖR sz. rendelet 52.§ (1)-(3) benak fel. Augusztus 19-én 0 órá- kezdéseiben foglalt rendelkezétól augusztus 21-én 6 óráig a seket kell alkalmazni.
teret határoló valamennyi útszakaszt lezárják, beleértve a A s z ó d, 2010. június 24.
Petõfi utca múzeum és VárosSztán István s.k.
háza közötti szakaszát is.
polgármester

Útlezárások

augusztus 20-a környékén
Az Európa A Polgárokért –
XIX. Aszód Fesztivál rendezvénysorozat kapcsán részleges
és teljes útzárra kerül sor a
Szabadság téren ill. környékén.
Augusztus 13-tól 23-ig zárva
lesz a Szabadság téren a 3. számú fõúttal határos parkoló,
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szerezhetõ mandátumok számát. Eszerint Aszód egyéni listás választási rendszerben továbbra is egy választókerületet
alkot, a képviselõ-testület megválasztható tagjainak száma az
eddigi 13 helyett 8 fõ lesz. Ebbõl
következik, hogy a választópolgárok egy polgármester-jelöltre
és nyolc képviselõjelöltre adhatják le voksukat.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását augusztus 9-ig kell kitûzni. A Helyi Választási Bizottság (elnöke dr. Péter Gábor,
elnökhelyettese Penák Dóra,
tagja Homoki Gábor) a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a települési
ruszin kisebbségi önkormányzati választást is kitûzte október 3-ra.

Eltûntek a
kátyúk...
...a városi tulajdonú utakról,
legalábbis a legveszélyesebbek.
Az erre a célra elkülönített 3,4
milliós önkormányzati keretösszeg egyéb célú felhasználásra került, ezért a polgármester
megkeresett néhány aszódi
vállalkozást. E cégek közel 150
ezer Ft-tal támogatták a munkálatok nyersanyagigényét az
Aszód Városért Alapítványon
keresztül, az AKVÍZ Kft. pedig
anyagárban végezte el több
mint száz balesetveszélyes kátyú aszfaltozását.
A Skorpió Kft. térítésmentesen mart aszfalttal látta el a
Szentkereszt utca hátsó szakaszát, ami néhány évre megoldja az ott élõk közlekedési problémáit.
Valamennyi közremûködõnek köszönet a támogatásért és
az elvégzett munkáért!
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Múltunkban a jövõnk
Harmadszor jött el Aszódon A Múzeumok Éjszakája
(folytatás az 1. oldalról)

Kálnoki-Gyöngyössy Márton
örömét fejezte ki, hogy Szent
Iván éjjelére harmadik alkalommal nyitja meg kapuit az
aszódi Petõfi Múzeum.
– Sokan azt gondolják, hogy a
múzeum egy „halott ügy”, ahol
olykor le kell porolni a tárgyakat – mondta a leköszönõ megyei igazgató. – E rendezvény
arról szól, hogy rejtett, a hétköznapi látogatások során
nem, vagy más szemszögbõl
megtekinthetõ kincseinket
megmutathassuk e különös
idõpontban, Szent Iván éjjelén.
Büszke vagyok rá, hogy a Pest
megyei fenntartású múzeumok sorában Aszód mellett
Cegléden, Vácott, Szentendrén
és Tápiószelén is helyszínenként százak vesznek részt A
Múzeumok Éjszakáján.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton búcsúzóul abbeli reményét
fejezte ki, hogy új megbízatása
keretében ugyancsak módja és
lehetõsége lesz a Petõfi Múzeum meglátogatására. Megköszönte az aszódi kollégák támogatását, amit három és fél
éves igazgatósága alatt mindvégig tapasztalt, egyúttal kérte
azt utódja (Czene András mb.
megyei múzeumigazgató – a
szerk.) számára is.
A program a hagyományoknak megfelelõen idén is igen
gazdagra sikeredett. Az evangélikus gyülekezeti teremben
fellépõ Aszódi Fiúnevelõ Intézet társulata, az „Amatõr Fellépõ Intisek Színjátszói” és a
múzeum Galériájában szereplõ
Vécsey Kamarateátrum elõadásán ezúttal is nehezen talált
volna utat a padlóig a leejtett
gombostû; elõbbiek Török
Rezsõ: Testamentom címû
parasztkomédiáját, utóbbiak
pedig a Sztrugackij-fivérek: A
marslakók második inváziója
címû szatíráját adták elõ. Szernecz Zoltán intarziázni, Ladócsy László pedig monotípiázni

Dr. Klamár Zoltán:

Négy haiku
tanította az érdeklõdõket,
majd a múzeum elõtti lankán
bemutatta „Angyalok hûlt
helye” címû installációját. A
Galériában Tari István Balassi
Bálint-emlékkardos költõ, képzõmûvész és Budai András fafaragó, zenész közös tárlata
nyílt meg; a múzeumépületben
dr. Klamár Zoltán etnográfus a
Zsíros-hagyatékból frissen
megnyílt kiállítást mutatta be
rendhagyó tárlatvezetés során.
Balázs Gusztávné Polgár Jutka
és Galántai Csaba meséibõl olvasott fel. A gödöllõi Jumpers
Majorette csoport világítóbotos
produkciója után Németh Péter
Mikola meditatív verskoncertjét láthatták az érdeklõdõk. Az

estét Szent Iván-éji tûzugrás és
táncház zárta a Breda Zenekar
közremûködésével.
Az Osváth Gedeon Emlékére
Létrehozott Múzeumi Alapítvány kuratóriuma Pro Museodíjjal ismerte el két, az aszódi és
galgamenti közösség kulturális
életében meghatározó szerepet
játszó személy eddigi munkásságát. A díjat Rónai Lajos népzenész-zenetanár, a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója,
valamint Barabás Tamás, a
több mint negyedszázada mûködõ Vécsey Kamarateátrum
alapítója, rendezõje vehette át.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei
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Ladócsy László
installációjára
1.
Kék fátylú égen
puha fehér szárny szunnyad
a nyári légben.
2.
Karók közt lengõ
test-álcák kitin héja
zengõ létcsengõ.
3.
Mélykék alkonyban
dermedõ maszk mosolya
hamvad a zajban.
4.
Égi lajtorja
feszül légi húrokon:
fohász tartója.
Aszód, 2010. június 22.

8

„Nem csak a húsz éveseké a világ...”
Harminc éves az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
(folytatás az 1. oldalról)

port verssel és népdalcsokorral
köszöntötte a kedves közönséget. Sztán István polgármester
úr 500 db szép kivitelû emlékeztetõ füzetet ajándékozott a
klubnak, amit örömmel ajándékoztunk a vendégeinknek és
a tagjainknak. Köszönjük
szépen!
Az ünnepi mûsor után a nagyon finom estebéd következett, amit a Gyermekélelmezési Intézmény munkatársai
fõztek az iskola konyháján,
majd finomabbnál finomabb
süteményeket tálaltak fel, melyeket a klub asszonyai sütöttek. Persze a finom itókák sem
maradtak el.
Ezután következett a vendégklubok színvonalas mûsora, majd begördült zsúrkocsin
a hatalmas torta, rajta tortarakéta. Hogy jusson mindenkinek, a tagjaink közül is többen
hoztak tortát. Mikor az összes
elfogyott, kezdõdött a bál. Élõzenével, jó hangulatú mulatással ért véget az ünneplés.
A klub tagjai nagyon sokat
dolgoztak, hogy minden rendben menjen. Mindenre odafigyeltek, mindenkivel törõdtek.
Ennek köszönhetõen ez a
nagyszabású ünnep mindenki
megelégedésére nagyon jól
sikerült. Köszönöm mindenki
munkáját!
Takács Lajosné
klubelnök

Az öröm pillanatai

Támogatóink: Turai Takarékszövetkezet Aszódi Fiókja, Galgamenti Vízmû Kft., Kéttûs Konfekcióüzem, Sztán István polgármester, Rigó Lászlóné alpolgármester, Aszódi Polgármesteri Hivatal, Péter János élelmiszerüzlete, Szamosvölgyi István, Rõfös méteráru üzlet, Csilla arany-ékszer üzlet, Hatalyák Jánosné látszerész,
Móni Fotó, Franka László, Búzás János, Molnár József építési
vállalkozó, Korona Cukrászda, Aszódi Malom, Aszódi Kenyér Kft.,
Aszódi Fiúnevelõ Intézet, Rácz Tiborné élelmiszer üzlete, Makai
István, Tellér Zoltánné, Cent-Rál Diszkont, Profi Aszódi üzlete, Geri
Mihály virágüzlete, Galga COOP Zrt. Aszód 610. sz. boltja, Szilágyi
Sándorné, Csengey Gusztáv Általános Iskola, Hegyvári László, a
GAMESZ dolgozói, Hídi Szilveszter, Kiss Gábor hangtechnikus,
Gyermekélelmezési Intézmény, Könczöl és Társa Bt, Rácz Zoltán, a
Galga TV szerkesztõje, Micsutkáné Tóth Annamária, valamint a
Nyugdíjas Klub vezetõi és tagjai.

Nagyon jó volt látni, hogy a
három évtizede megalakult
Aszódi Nyugdíjas Klub örömében mennyien osztoztak.
Versegtõl Domonyig, Valkótól
Kisnémediig tucatnál is több
társklub képviselõi jöttek el,
hogy néhány jó szóval, verssel,
virágcsokorral vagy ajándékkosárral kedveskedjenek az
ünnepelteknek. Takács Lajosné klubelnök és Tóth Gézáné, a
Hagyományõrzõ Csoport vezetõje virággal köszöntötte a klub
legrégebbi és jelenlegi tagjait.
Az idõközben elhunyt tagtársakra mécses gyújtásával emlékeztek a jelenlévõk..
Az ünnepségen köszöntõt
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mondott Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási
Központ vezetõje, Bagyin
József, Aszód korábbi vezetõje
és Sztán István jelenlegi polgármester, aki az Aszód Városért Alapítvány és a Rosental
Kft. nyomdaüzemének támogatásával erre az alkalomra készített színes kiadvánnyal
ajándékozta meg a klub tagjait.
A Nyugdijasklubok és Idõsek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetsége elnöksége nevében
Dr. Kabát Mária köszöntötte a
jubiláló klubot, majd átadta az
elnökség elismerõ oklevelét.
H. Sz.

regionális
Kemény munka, vidám projektzárás
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Galgamenti Ifjúsági Nap Aszódon
Augusztus 6-án a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornacsarnokában
rendezték meg az elsõ Galgamenti Ifjúsági Napot. A
Kistérségi Gondozási Központ által a nyári szünetben a kistérség településein elindított ifjúsági prevenciós program zárórendezvényén településenként tizenöt fiatal és a
szakmai program öt-öt segítõje vett részt. Az eseményen Aszód, Domony és
Kartal polgármestere is
megjelent.
A hagyományteremtõ céllal
szervezett programnak a domonyi önkormányzat domonyvölgyi tábora adott volna otthont, de a kedvezõtlen idõjárás
miatt fedett helyszínre, a
Csengey iskola tornacsarnokába tették át a rendezvényt. Az
elsõ Galgamenti Ifjúsági Napon színpadra léptek a vácszentlászlói mazsorettek, a
kartaliak hip-hop csoportja, valamint a hatvani Pulzus Moz-

gásstúdió aerobic versenyzõi. A
rendezvényt L. L. Junior rövid
mûsora zárta; a két táncossal
fellépõ népszerû rappert rajongói kis híján letépték a színpadról. A csoportok utazását
Aszódra és vissza lakóhelyükre
különbusszal oldották meg a
szervezõk.

Varga Jánosné, a Kistérségi
Gondozási Központ vezetõje elmondta: a családgondozók
minden településen megszervezték a kistérségi prevenciós
projekthez kapcsolódó programokat, amelyekbõl az aszódi
tornacsarnokban is ízelítõt adtak. A településeken a kézmû-

ves foglalkozások és a sportprogramok mellett kirándulásokat, valamint különféle elõadásokat szerveztek a részben
hátrányos helyzetû gyerekekbõl álló csoportoknak. Mindezek lezárása volt az elsõ Galgamenti Ifjúsági Nap, amelyet
– az idén októberben negyedszer sorra kerülõ Kistérségi
Idõsek Napjához hasonlóan –
szûkebb pátriánk hagyományos, augusztus elején sorra
kerülõ rendezvényévé szeretnének tenni.
A nyári ifjúsági prevenciós
programsorozat pénzügyi hátterét a Kistérségi Gondozási
Központ saját keretébõl finanszírozta. Varga Jánosné köszönetét fejezte ki valamennyi
közremûködõnek, mindenekelõtt a rendkívül sok munkát
végzõ munkatársaknak és segítõiknek, a tervezett és a módosított helyszínt biztosító domonyi és aszódi önkormányzatoknak, valamint a Csengey iskola vezetõségének és dolgozóinak.
H. Sz.

A Kistérség Társulási Tanácsa június 23-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat 2009/
2010-es tanévre vonatkozó
szakmai beszámolóját. Az
Aszódi Kistérség kilenc településérõl összesen 278 óvodás és
180 iskolás gyermek részesült
logopédiai ellátásban, a nevelési tanácsadás keretében 128
fõ vett részt terápiában és 195
gyógytestnevelési ellátásban. A
nevelési tanácsadóban 622 fõ
vizsgálatát végezték el a szakemberek. A tanévben iskolapszichológiai tevékenységgel
bõvült a Szakszolgálat tevékenységi köre, illetve fõállású
gyógytestnevelõ alkalmazására nyílt lehetõség, aki Aszódon
és Turán végzi a feladatát.
Szeptembertõl elérhetõ a továbbtanulási, pályaválasztási

tanácsadás és a 0-3 éves gyermekek korai fejlesztése is; e tevékenységi körök szervezése
folyamatban van.
A Tanács elfogadta Kartal
Nagyközség Önkormányzatának a logopédiai óraszám csökkentésével kapcsolatos kezdeményezésével összefüggõ teendõket. A Tanács további egyeztetést tart szükségesnek Kartal Önkormányzatával.
Befejezõdött a Komplex Kistérségi Kulturális Napok –
„Szomszédolás” rendezvénysorozata, amely 2009 októberében kezdõdött Aszódon és
2010. május 8-án zárult Kartalon. A kistérség valamennyi
települését végigjárták a szomszédolók, bemutatva egymásnak mûvészeti és hagyomány-

õrzõ csoportjaikat. Saját településén mindenki házigazdaként szerepelt, más településeken viszont saját lakóhelyük
képviseletében mutatkoztak
be, közkinccsé téve tudásukat,
értékeiket. A rendezvénysorozat teljes költsége 1 millió 100
ezer forint volt, amelybõl 990
ezer forint volt pályázati támogatás. A Tanács elfogadta a teljes szakmai és pénzügyi beszámolót.
Tájékoztató hangzott el a
2010. június 15-én befejezõdött
két közmunka-programról. A
január 18-án, illetve március 1jén kezdõdött programok keretében 58 közmunkás alkalmazására nyílt lehetõség a kistérség 9 településén, közel 30 millió forintos költségvetéssel, 28
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millió forint pályázati támogatással. A teljes pénzügyi elszámolásra július közepéig kerül
sor.
A Tanács elfogadta 2. félévi
munkaprogramját, aminek
keretében 2010 szeptemberében a Társulás elmúlt négy évi
tevékenységének, a települések együttmûködésének értékelése is napirendre kerül.
*
A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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Megalakult az Aszódi Lokálpatrióták Tanévkezdés
Podmaniczky János Társasága
Csengey Gusztáv
Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társasága néven augusztus 6-án új civil szervezet alakult városunkban. A
civil szervezet pártoktól függetlenül kíván tevékenykedni és
minden olyan aszódi polgárt
szívesen lát a Társaságban, aki
elfogadja az Alapító Nyilatkozat elveit, és tenni akar városunk fejlõdése érdekében.
Kapcsolat:
jbagyin@gmail.com
tamas.kovacs@aszodinfo.hu

Alapító nyilatkozat
Ma, amikor a politikai pártok – magukat felhatalmazottnak érzett, de korántsem
egyetlen kompetens szereplõként – a helyi közösségekben is
a közélet alakítóinak tûnnek,
igen nagy szerepük kell, hogy
legyen a civil szervezõdéseknek. A civil szervezetek támogathatnak helyi és országos politikai elképzeléseket, illetve
felléphetnek a demokráciát fenyegetõ, káros törekvésekkel
szemben.

> Mindezt szabadon, véleményét folyamatosan alakítva,
megjelenítve és képviselve
tegye.
> Az esélyegyenlõség szempontjait alapvetõen szem elõtt
tartva az oktatás, a sport, a
kultúra, a közbiztonság, az
életminõség dolgaiban alakítson ki Aszódnak fontos gondolatokat, állásfoglalásokat.
> Városunk gazdaságának fejlesztését segítse ismereteivel, a
versenyképesség és a szolidaritás alapulvételével.

lési képviselõ-, polgármester-,
illetve helyi képviselõ-jelölteket, akiknek értékrendje a Társaság alapelveivel megegyezik.
Bejegyzett szervezetként a
késõbbiekben akár saját jelölteket is állíthat.
Rendezvényeket szervezhet,
melyek a Társaság alapértékeit
mutatják be, illetve ezen értékek társadalmi elfogadottságát
erõsíthetik.

A Társaság minden aszódi
polgárt örömmel lát tagjai között, akik a felsoroltakat fontosnak tartják, akik szívesen
A szervezet neve:
részt vennének szûkebb és táAszódi Lokálpatrióták
gabb környezetük alakítáPodmaniczky János
sában. A Társaság örömmel foTársasága
gad minden olyan aszódi és
A Társaság hallatni kívánja nem aszódi támogatót, aki elfohangját helyi és országos gadja, illetve egyetért a fenti céügyekben, tevékenységével tö- lokkal és elképzelésekkel.
rekszik a különbözõ véleméAlapítók: Bagyin József, Bán
nyek nyilvánosságának biztosíMihályné Rónai Mária,
tására.
A Társaság véleményével Chugyik János, Gersei Ferenc,
formálni kívánja a helyi közös- Grandelisz László, Huszár
ség életét, segíteni a helyi ön- Mihály, ifj, Jordán Imre,
kormányzat munkáját. Ennek Kovács Tamás, Kvaka István.
érdekében választások idején
támogathat olyan országgyû- Kelt Aszódon, 2010. 08. 06-án.

Fentiek miatt fontosnak
tartjuk Aszódon egy lokálpatrióta, pártoktól független, demokrata, civil szervezõdés létrehozását, melynek alapelvei a
következõk:

> Széles alapon álló, nyitott civil szervezõdés az aszódi lokálpatrióták körében.
> Alapértéknek tekintjük a hitelességet, a hozzáértést, a szerénységet, a humánumot.
> Civil szerveztdésünk a napi
politikai csatározásokon felülemelkedõ, a település érdekeiért együttmûködni képes aszódiak közössége legyen.
> A fiatalok, a középkorúak és
az idõsebb generáció szempontjaiból gondolkodjon Aszód
város és az aszódiak életérõl,
gondjairól, lehetõségeirõl.
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Általános Iskola:

Tankönyvárusítás:
augusztus 25-26-27.
Tanévnyitó ünnepély:
augusztus 31. (kedd)
17:00: Csengey út;
18:30: Rákóczi út
Elsõ tanítási nap:
szeptember 1. (szerda)

Középiskolák:
A tanévnyitó ünnepséget
mindkét aszódi
középiskolában szeptember
1-jén 8 órakor tartják.

Gyógyszertári
ügyelet
szombaton 8-12-ig,
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (augusztus 20-22., szeptember 4-5.,
18-19.) a Városi Gyógyszertárban (Szabadság tér 2. – Tel.:
500-015)
páros hétvégén (augusztus
14-15., 28-29., szeptember
11-12., 25-26.) a Szent István
Patikában (Kondoros tér 49. –
Tel: 400-552).
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A megkezdett úton – Együtt Aszódért
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Aszódiak!
Bizonyára már értesültek arról, hogy a Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 3-ra írta ki az önkormányzati választásokat. Az önkormányzati választáson indulni kívánok a város
polgármesterének megtisztelõ, a polgárok szolgálatát ellátó tisztségért.
Célom nem változott: becsülettel, munkával, emberséggel, összefogással, közös munkával kívánom
szolgálni szeretett városunk fejlõdését, az itt élõk boldogulását.
Köszönöm, hogy az elmúlt két évben sokan segítették munkámat. Bár az elért eredményekrõl
Önök már értesültek, az Aszódi Tükör szeptemberi számában a munkaprogramommal együtt
beszámolok róla. A megkezdett feladatok végrehajtása és városunk további fejlõdése csak akkor
lehetséges, ha Önök jól döntenek.
Köszönöm, hogy sokan értesítettek támogatásukról, ezért bátorkodom kérni mindazokat, akik hírt
adtak szándékukról, jelzésükkel biztattak, hogy ajánlószelvényüket juttassák el címemre;

Sztán István – 2170 Aszód, Régész u. 29. A/6., Tel.: 06-30-648-8501
Tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlószelvényeket 2010. augusztus 19-ig a posta eljuttatja Önöknek.
Kérek minden velem azonosan gondolkodót, a város jövõjéért aggódókat, a nevemben továbbítsák kérésemet barátaiknak,
ismerõseiknek, hogy ajánlószelvényüket legkésõbb 2010. augusztus 28-ig juttassák el a lap alján megadott címek valamelyikére, mert csak így biztosítható közös akaratunk gyõzelme, mert csak így lehetünk elegen a gyõzelemhez.
Kérem Önöket, hogy legyenek segítségemre és amennyiben az ajánlószelvények összegyûjtésére meghatározott idõben
személyesen nem találkozunk, a felsorolt személyek valamelyikének adják át.
Kedves Aszódiak!
Én arra vállalkoztam, hogy élhetõ, emberközpontú várost teremtsünk. Úgy gondolom, hogy ha a megkezdett úton haladunk a
következõ négy évben, akkor együtt sikerülni fog. Ezt a munkát fegyelmezett, a realitás talaján merészen alkotó, és feladatainkat
nem elodázó, hanem dolgozó közösségként kell, hogy megéljük.
Aszód Város Képviselõ-testületének létszáma 13 fõrõl 8 fõre csökken. A közös feladatok elvégzéséhez szükséges az Önök akarata.
Ehhez a közös döntéshez ajánlom Önöknek, hogy tegyék voksukat a velem együtt gondolkodó és a városért tenni akaró független
képviselõ-jelöltekre;
Gál Gyula
Kadlecsik Zoltán
Gódor Ervinné
Harajka Jánosné

Régész utca 29. D/6
Bocskai u.9/a
Ady E. u. 8.
Berkes u. 35/a

Dr. Leitli Norbert
Õsz né Pusztai Éva
Kerényi Norman
Koncz István

Régész utca 29. D/3
Hunyadi u. 40.
Kossuth L. út 63.
Õsz u. 39.

Kérem, hogy ajánlószelvényüket az alábbi személyeknek átadni szíveskedjenek;
Gubis Imre
Falujárók útja 5/17. 06 30 426 5646 Deák Istvánné
Kossuth L. út 80.
Cseh Krisztina Hunyadi u. 27.
Baross tér 2/d/5.
06 20 774 9138 Herr Piroska
Csíkos Alexandra Béke u. 1/a
Kossuth L. út
06 20 218 8824 MÓNI FOTÓ
Szikora János Tavasz u. 7.
06 20 355 3691 Õszné Pusztai Éva Hunyadi u. 40.
Takács Lajosné Mosolygó u. 8.
Õsz .u. 8.
06 20 851 7584 Tukora János
Torda Józsefné Nyár u. 11.
28/400-847
Laczik József
Síklakihegy 27.
Kustra Pálné Kondoros tér 25.
Madách tér 1/a
06 20 824 6516 Éliás József
Harajka Jánosné Berkes u.35/a
06 30 603 1914 Gódor Ervinné Ady E. u. 8.
Kerényi Norman Kossuth L. út 63. 06 70 389 6705 Kadlecsik Zoltán Bocskai u.9/a
Lakótelepi Videotéka
Koncz István
Õsz u. 39.

06 70 410 7518
06 30 312 7646
06 20 570 2284
06 30 206 3023
06 30 616 2503
06 30 413 1116
06 70 616 1593
06 20 443 1724
06 20 252 8388
06 30 816 0441

Nagy József Falujárók útja 5/16 06 70 619 1132
Bagyin Zsuzsa Béke u. 6.
06 20 770 3233
Pála Sándorné Malom köz 10.
06 70 382 9929
Tarr Béla
Érdy J. u.16.
06 30 222 0815
Gál Gyula
Régész utca 29 D/6. 06 20 920 7049
Gubis Gáborné Síklakihegy 8/a
06 70 403 0722
Braunné Kovács Éva Tél u. 13.
06 70 575 1154
Leitli Gabriella Hatvani u. 7.
06 30 258 6083
Dr. Leitli NorbertRégész utca 29 D/3. 06 70 509 4587

A bemutatkozó fórumok az alábbi idõpontokban és helyen kerülnek megtartásra;
2010. augusztus 23. (hétfõ)
18: 00 óra
Falujárók úti óvoda ebédlõje
2010. augusztus 24. (kedd)
18:00 óra
Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza
2010. augusztus 26. (csütörtök)
18:00 óra
Volt Tiszti Klub
2010. augusztus 27. (péntek)
14:00 óra
Domonyvölgyi Lovaspark
(aki az utóbbi rendezvényre szeretne eljönni, kérem, az ajánlószelvényeket gyûjtõk egyikénél jelezze –különbuszok indulnak)

Tisztelettel: Sztán István polgármesterjelölt
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A Szabadság és Isten kifürkészhetetlen útjai
Idén két turnus várta az aszódi ökumenikus tábor résztvevõit
Szabadság: több értelmû szó.
Nyáron pihenés, üdülés, kikapcsolódás, világjárás ugrik be, ha
kimondjuk. Iskolaidõben, magyar- vagy történelemórán világszabadság, Petõfi, Marseillaise asszociálódik azonnal.
Mit is jelent „szabadnak lenni”? Miért küzdött ezért az ember, mióta világ a világ? Miért
kellett Mózesnak agyonütnie
az egyiptomi munkafelügyelõt? Miért kellett az izraelitáknak kivonulniuk Egyiptomból?
Miért lázadt Spartacus? Miért
törtek ki az újabb korok forradalmai? Mit jelent ez a mondat:
„csak a láncainkat veszíthetjük”? – ezek a kérdések kavarogtak bennem az idei nyári
ökumenikus napközi tábor ideje alatt, elnézve az önkénteseket, akik nyári szabadságukat
és szabad-ságukat (vagyis kötetlen szabadidejüket) áldozták azért, hogy alsó tagozatos
gyerekeknek széppé és gazdaggá tegyék a vakációt. Oda a szabadságuk – mondhatnánk, a
szó mindkét értelmében. Hiszen koránkelést, munkát, figyelmet, törõdést vállaltak,
amikor ehelyett heverészhettek volna a napon. És nemcsak
felnõttek, akiktõl akár el is várhatnánk, mert „ez a dolguk”,
„ez a szakmájuk” stb. De itt
tizen- vagy épphogy huszonéves fiatalok is felnõtteket megszégyenítõ elkötelezettséggel
tették a dolgukat, sokan közülük két héten keresztül, hogy
azután a harmadik héten egy
„ottalvós” táborban folytassák
ugyanezt a szolgálatot. Szabadság ez (a szó bármelyik értelmében)?
Heltai Jenõt hívom segítségül:

Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.”
Az ökumenikus nyári napközi önkéntesei le tudták rázni
a hétköznapok megszokásainak, elvárásainak bilincseit, és
elkötelezték magukat egy jó cél
érdekében. A szabadság ugyanis nem az, hogy nem kötöm le
magamat, ezért bármikor bármit megtehetek. A szabadságot
akkor tapasztalom meg, ha egy
jó ügyért adom saját magamat,
egészen, és ezektõl a „bármiktõl” válok szabaddá, így derül
ki, hogy ezek között a „bármik”
között mennyi felesleges kolonc
van. Aggódni szoktunk a fiataljainkért, hogy nehezen kötelezik el magukat. Azt gondolom,
aki egyszer megtapasztalta a
szeretetben való elkötelezõdés
szabadságát, akár rövid idõre
is, az már nem fogja beérni kevesebbel.
Nem ingyenes ajándék ez, de
– tovább idézve Heltai Jenõt:
„...Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra…”

alsó tagozatos alkothatott a
kézmûves foglalkozásokon, élvezhette a bábeltadásokat,
állatbemutatót, sportolhatott,
gyönyörködhetett a vácrátóti
botanikus kert szépségeiben. A
felhõtlen együttlétet 52 önkéntes felnõtt és kortárs segítõ fiatal biztosította. Az idén a foglalkozások palettája nemezeléssel, játékos németórával és érmebemutatóval is bõvült. A tábor nem titkolt célja a keresztény értékek közvetítése. Ez évi
témánk: „Isten útjai kifürkészhetetlenek”. A reggeli áhítatokon lelkészek és hitoktatók
osztották meg gondolataikat a
gyerekekkel, mit is jelent ez a
mondat számukra. Szintén az
idén elõször e témával egybecsengõ mondanivalójú színdarabot tanulhattak meg a vállalkozó szellemû emberpalánták.
Nagy sikerrel mutatták be
mindkét turnus végén, a záróünnepségen hozzátartozóiknak. Mindkét hetet a már megszokott szeretetvendégség zárta, ahol önkéntes és szülõ
együtt örülhetett a gyerekek
ragyogó szemének és lelkes
élménybeszámolóinak.
A tábor létrejöttét támogatták az aszódi keresztény gyülekezetek, az Aszód Ifjúságért

Hogy mennyire szomjazza
ezt a világ, mutatja, hogy a tábor ebben az évben ötödik alka„...Szabadcsakaz,kitnemrettentaholnap. lommal fogadta a gyermekeket, a jelentkezõk nagy számáÍnség, veszély, kín meg nem tántorít
ra való tekintettel elsõ ízben
És lelki béklyó többé nem szorít.
két turnusban. Több mint száz
Hiába õrzi porkoláb s lakat,
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Alapítvány, az Aszód Városért
Alapítvány, az Aszódi Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása, a
Polgármesteri Hivatal a kánikulában vízadománnyal, számtalan magánszemély pénzzel,
eszközökkel és anyagokkal, süteménnyel, gyümölccsel és
imádsággal. Segítségüket ezúton köszönöm meg a résztvevõ gyerekek nevében,
Túrmezei Erzsébet A titokzatos
test címû versének soraival:
„Parányi tag a csodálatos testen,
hadd énekeljek arról boldogan,
milyen kicsivé válnak
együtt vállalt bajok,
milyen naggyá együtt az örömök!
Eltûnnek a határok!
Ez a csoda örök,
szent és határtalan!
Örülj, parányi tag, a nagy titoknak:
Egy test, sok tagja van!”
Lorencz Klára
Vrabély Panni felvételei

APRÓhirdetések
Falujárók úti garázssoron felújítandó, széles garázs eladó.
Áram, szerelõakna van. I.á: 250
ezer Ft. Tel.: 06-20-9749-850

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:
Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171
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Zene és ünnep Keszthelyen és Kárpátalján
A Galgamenti Vegyeskar nagysikerû fellépései itthon és külföldön
„...amíg egy nép énekel, messzi- kórusmûbõl állt; a nézõk vastapssal jutalmaztak bennünre hallatszik, hogy létezik…”
ket. A háromtagú szakmai bi(Sütõ András)
zottság is gratulált a kórusveSzáz évvel ezelõtt a „Dunán- zetõnknek, színvonalasnak
túli Dalosszövetség” Keszthe- ítélve meg a kórus szereplését.
Este díszelõadást rendeztek
lyen Dalünnepet tartott gróf
Festetics Tasziló fõvédnöksége a házigazdák a vendégek száalatt. Ezt az eseményt élesztet- mára a keszthelyi Balaton
te fel Keszthely városa, mikor Színházban. A mûsor után a
száz évvel késõbb ismét Dal- kórusok a város sétálóutcájáünnepet szervezett június 25- ban mutatták be kedvenc kó26 között, és erre a találkozóra rusmûveiket. Ezt követõen
meghívta az ország kórusait. A fáklyás felvonulással és közös
meghívásra 28 kórus jelentke- énekléssel zárult az elsõ nap.
Szombaton sajnos borús,
zett, köztük Erdélybõl a Tordai
Magyar Dalkör és a Galgamen- esõs idõ volt. Az egyházi kóti Vegyeskar. Ezen a néven sze- rusmûvek bemutatóját a város
repel évek óta az Aszód Város plébániatemplomában rendezVegyeskarából és a Püspökhat- ték. Ezen a napon is sikeresen
vani Pro Musica Kórusból szer- mutattuk be a négy kórusmûvezõdött együttes Pál Katalin bõl álló mûsorunkat.
*
és Pál Lajos vezetésével
Július második hetében töbA kórusok két mûfajban mutatkozhattak be: világi és egy- ben elutaztunk Aszódról Tiházi mûvek bemutatására szapéterfalvára, a 15. Kárpátalnyílt lehetõség, két különbözõ jai Népzenei, Népmûvészeti és
rendezvényen. A mi kórusunk Néptánc Táborba. Ez az esemindkét mûfajban szerepelt. A mény évente megmozgatja a
világi kórusok bemutatója a hazai és a kárpátaljai népmûkeszthelyi Balatoni Múzeum- vészeti életet. Magyarországról
ban volt. Pál Katalin mosolygó olyan szakemberek érkeznek,
biztatásával sikeresen mutat- akik szakterületük kiemelkedõ
tuk be mûsorunkat, amely öt személyiségei. Vállalják, hogy
elméletben és gyakorlatban is a
legtöbbet nyújtsák a résztvevõknek. Õk pedig minden energiájukat befektetik, hogy tanuljanak ezektõl az emberektõl.
Nem véletlen, hogy a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Fõiskola
vezetõsége elsõéves óvodapedagógus és tanítóképzõs hallgatóit is minden évben gyakorlatra
küldi Péterfalváre, ahol ezen
esemény a település legnagyobb és legszínvonalasabb
rendezvénye. Megnyitóján ott
van minden évben a település
polgármestere és a Kárpátaljai
Magyar Pedagógus Szövetség
vezetõsége.
Ebben az évben Aszódról
több résztvevõ volt, mint az elõ-

zõ években. A Breda Zenekar
részt vett a III. Kárpátaljai
Népzenei találkozón és esténként játszottak a táncházban.
Rónai Lajos, az aszódi Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója fúvóshangszer-oktatást vezetett.
Recskiné Bóka Borbála, a Mûvészeti Iskola tanára a kórus
felkészítésében vett részt,
Mersváné Dajka Eszter óvónõvel együtt a megalakult zenekarban is játszottak. ÉnokNagy Levente zenepedagógus
elõször volt Tiszapéterfalván.
Az itt szerzett élmények után
már azt tervezi, hogy 2011-ben
gyerekekkel együtt tér vissza,
hogy nekik is felejthetetlen élményeket szerezzen.
Sokan voltak Magyarország
más településérõl is. Együtt
dolgoztunk kartali, püspökhatvani, várpalotai, gödöllõi, debreceni, szarvasi és Fejér megyei
társakkal, valamint Kárpátalja
több, magyar anyanyelven oktató tanítójával, tanárával, óvodapedagógusával, de a
Felvidékrõl és Romániából is
érkezett résztvevõ. Komoly
barátságok alakultak ki már
korábban, de ezen a nyáron is.
A nagy meleg miatt sokat
szenvedett mindenki. Ezen a
nyáron még a szokásos kirándulás is elmaradt. Esténként a
település mûvelõdési házában
vidám táncház zajlott, becsalva
a helyi lakosságot is. Komoly
meglepetésként színházi elõadást láthattunk a Beregszászi
Színház mûvészeitõl. A vastaps
a „ Liliomfi” sikeres elõadásának szólt, de amiatt is elismerés illette a színészeket, hogy a
fullasztó melegben a színházban is használt öltözékükben
játszottak, miközben patakzott
róluk az izzadság.
Idén is megrendezték a Vass
Lajos Énekverseny kárpátaljai
döntõjét. Sok, szépen elõadott
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dalt halottunk és csodálatos
népviseleteket láthattunk. A
hét lezárásaként minden hallgató és csoport bemutatta végzett munkája eredményét. Két
helyszínen, a református templomban és a mûvelõdési házban záró koncerten összegeztük a hét eredményeit. A tanfolyam résztvevõi kétnyelvû elismerést kaptak a végzett munkáról.
Mindezek az események, élmények, a tábor szervezése Pál
Katalin és Pál Lajos, az aszódi
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
két tanára áldozatos szervezõ
munkájának köszönhetõ. Õk a
nyári pihenésük feláldozásával
szervezik 15 éve ezt a határokon túl nyúló kulturális és mûvészeti rendezvényt. Köszönet
érte!
*
A kórus szeptemberben folytatja munkáját. Ebben az évben is várjuk az új jelentkezõket, akik szívesen lesznek tagjai egy olyan közösségnek, ami
már tíz éve dolgozik együtt.
Gersei Ferenc
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A nõi méltóság mint emberi méltóság
avagy a teológia és az antropológia összefüggései közép-kelet-európai szemmel
A fenti címmel és alcímmel kerül sor 2010. augusztus 26-29. között az ESWTR
(European Society of Women in Theological Research – a teológiai kutatásban érdekelt nõk európai társasága, www.eswtr.org)
következõ közép-keleteurópai regionális konferenciájára Budapesten.
De mi közünk nekünk ehhez
itt Aszódon? – kérdezhetné a
kedves Olvasó, és joggal. Pedig
nagyon is sok! A nemzetközi
egyesület magyar tagozata
2002-ben annak az Andorka
Eszter evangélikus lelkésznõnek a részvételével alakult
meg, aki korábban Aszódon is
segédlelkészkedett. E magyar
tagozat átmeneti válságos idõszak után 2007-ben újra indult,
és 2009-ben hivatalosan is bejegyzett egyesületté vált, 14
alapító taggal, kik közül kettõ
szintén aszódi érdekeltségû:
Balogh Éva evangélikus lelkésznõ, az aszódi evangélikus
gimnázium hittanára és e sorok írója. A nyári nemzetközi
konferenciát a 2003-ban tragikus körülmények között elhunyt Andorka Eszter emlékének kívánjuk szentelni.
Mindezek az aszódi vonatkozások sarkalltak arra, hogy a
szívemhez közelálló egyesületet bemutassam szûkebb pátriámnak. Június 7-én jöttünk
össze a Római Katolikus Hitéleti Központban egy ismerkedõ beszélgetésre: teológusnõk
és a munkánk iránt érdeklõdõ
aszódiak.
Az egyesület történetét és
nemzetközi vonatkozásait
Perintfalvi Rita elnöknõ ismertette, aki a Bécsi Teológiai Fakultás tudományos munkatársa. Bárdosy Éva, A Szív jezsuita magazin nyugalmazott fõszerkesztõje, médiafelelõs
nyelvünk, különösképpen a
vallásos nyelvezet férfiközpontúságára hívta fel a figyelmet,
nagy derültséget keltve a

hitigazságok matriarchális
nyelvre való átfordításával.
Hrotkó Larissza, egyesületünk titkára, aki római katolikusként a zsidó vallástudományok doktorandusza, a nemzetközi sajtóvisszhang fényében a katolikus egyház aktuális
etikai kérdéseit ismertette.
Szita Istvánné Bérczi Margit
evangélikus lelkésznõ, aki 83
évesen, de örökifjan egyesületünk doyenje, Angéla zsoltára
címû, önéletrajzi ihletésû könyvét ismertette. Õ maga és az
élete élõ jele annak, hogy a nõknek milyen nehéz elfogadtatniuk hivatásukat egyházukban. S bár az evangélikus egyházban ma már nem kérdés
lelkésznõvé válni, az ide vezetõ
út bizony göröngyös és buktatókkal teli volt. Vallomásával
olyannyira elvarázsolta a közönséget, hogy szavait lelkes
taps követte.
Végezetül Balogh Éva kapott szót, aki éppen vizsgáról
érkezett, és bemutatkozásában
szerteágazó, sokszínû tevékenységét ismertette: hittanári, kórházlelkészi, iskolalelkészi feladatok szerepelnek a palettáján, melyekhez saját bevallása szerint a fiatalokkal való
foglalkozásban minden nehézség ellenére megtapasztalt
öröm adja az erõt.
A több mint egy órás bemutatkozást követõ kötetlen beszélgetésben, ami aztán egy
agapé, más szóval szeretetvendégség keretében folytatódott,
nemcsak kérdések és konkrét
javaslatok hangzottak el, de
bizonyos kezdeményezések, és
konstruktív viták csírái is kibontakozási hajlamot sejtettek. Nagy örömmel nyugtáztam, hogy a találkozó mindkét
fél számára gyümölcsözõ volt.
És hogy számomra, az egyesület alelnöke számára mit
jelent ez a közösség? Miért is
éri meg nekem havonta egyszer szabadságot kivennem,
Budapestre utaznom, hogy
részt vegyek a soros rendezvényünkön? Olyan korban élünk,

melyben életkörülményeink
szüntelenül változnak, mi keresztények is mindig újabb
élethelyzetekbe kerülünk, melyeket nem tudunk csupán a
hagyományos válaszokra támaszkodva megoldani. Mindannyian forrása lehetünk a válasznak arra a kérdésre: milyen
manapság a teljes emberi élet?.
Sõt, mindegyikünk akár helyettesíthetetlen tekintéllyé
válhat.
Új élethelyzetek: nukleáris
fegyverek árnyékában lehet-e
még felelõs jövõnk? Ide tartozik
a „lakható világ”, a környezetvédelem kérdése. Vagy hogyan
osszuk meg a társadalom anyagi javait, amikor az emberi
munka egyre feleslegesebbé
válik? Máris sok a munkanélküli. õk hogyan fognak hozzájutni az élethez szükséges
anyagi javakhoz? Az elmúlt kb.
másfél évszázadban a nõk társadalomban betöltött szerepe
is gyökeres változáson ment át.
Ugyanez történik a családon
belül is. A nõk ma már nem fogadják el a patriarchális családmodellben számukra évszázadokon, sõt évezredeken át kiosztott szerepet. Tiltakoznak
az ellen, hogy mindig õk legyenek a vesztesek. Azt, hogy az
asszonyok ezt így érzékelik,
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abból a puszta statisztikai
ténybõl is kiolvashatjuk, amely
szerint a válások 71%-át õk
kezdeményezik.
E kérdésekre a válasz elsõsorban azoktól jöhet, akiket ez
az élethelyzet közvetlenül
érint. Hát ezért jövünk mi
össze havonta: keressük a válaszokat, és szívesen mutatkozunk be, illetve mesélünk magunkról, ha valaki kíváncsi
ránk. Hiszen a valódi küldetésünknek az állandó (nem akciószerû) társadalmi jelenlétet
tekintjük. Tevékenységünkrõl
bõvebben a honlapunkon lehet
olvasni: www.eswtr.hu. Pártoló
tagokat is szívesen látunk sorainkban. A tagság feltételeit és a
jelenlegi pártolóink listáját is
honlapunkon lehet megtekinteni. Egyesületünk önkéntesekbõl áll, és önfenntartó. Nyári konferenciánk szervezési kiadásaihoz azonban köszönettel
fogadunk adományokat, számlaszámunk:
Magyarországi Teológusnõk
Ökumenikus Egyesülete
Volksbank – Swift kód: MAVOHUHB
Számlaszám:
HU66 14100392-15876549-01000008
Lorencz Klára alelnök

15

Egy kis nyelvelés:

Állásajánlat

„Fõügyészség, aki” és a „jég hegycsúcsa”

Az Aszódi Javítóintézet a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A §-a alapján pályázatot
hirdet nevelõ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
2170 Aszód, Baross tér 2.
A munkakörbe tartozó
feladatok: A rábízott növendékek egyéni és közösségi fejlesztése, gondozása a Sárga Falak Szakmai Program alapján.
(www.aszod-afi.hu)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Istenben megboldogult
Montágh Imre tanár úr a ’80-as
évek közepén azt mondta egy
középiskolai magyartanárok
számára szervezett továbbképzésen, hogy: ”Bunkósodunk,
kérem!” Célozván ezzel arra,
hogy nyelvhasználatunkban
egyre nagyobb mértékben
kezdtek megjelenni az igénytelenség jelei. Vagyis nagyon sokszor primitív módon erõszakot
teszünk gyönyörû anyanyelvünkön, s a választékos nyelvhasználat helyett megelégszünk holmi primitív nyelvi panelek alkalmazásával.
A rendszerváltozás után egy
ma már nem parlamenti párt
prominens tagja nem átallotta
még azt is kijelenteni, hogy a
nyelvmûvelésre nincs is szükség, mert nincs létjogosultsága:
beszéljen mindenki úgy, ahogyan tud és ahogyan akar.
Általános iskolában – legalábbis az én gyermekkoromban
még így volt – a tanító nénik és
tanító bácsik nagyon gondosan
elmagyarázták azt, hogy élõlényekkel kapcsolatos kifejezésekben az aki vonatkozó névmást használjuk, élettelen tárgyakkal, fogalmakkal kapcsolatban azonban az ami és az
amely használatos, a kiemelõ
szerepet betöltõ amelyik pedig személyekkel és élettelen
dolgokkal kapcsolatban is
használható. Késõbb megtanultuk azt is, hogy hiába alkotják élõlények pl. a családot, a
szó maga nem személyeket takar, hanem fogalmat jelöl, s
ezért az aki-t nem használhatjuk ebben az összefüggésben.
Úgy gondolom, a használatot
megfogalmazó szabály nem bonyolult, mégis egyre többször
és többen vétenek ellene. A
sportvezetõ így fogalmaz: „...a
csapat, aki...”, a politikus ezt
mondja: „Majd a frakció dönt,
aki ebben illetékes.” És még
sorolhatnánk a példákat, s iskolai végzettségtõl függetlenül,
diplomások és csak általános iskolai végzettséggel rendelke-

zõk egyaránt rendre elkövetik
ezt a hibát. A címben szereplõ
„fõügyészség, aki” kifejezés éppen a legfrissebb rendõrgyilkossággal kapcsolatos hírt
kommentáló rendõrségi szóvivõ tájékoztatásából származik.
Azt már csak hozzáteszem,
hogy az elhangzott rendõrségi
szóvivõi szövegben az is pontatlan, hogy a tragédia „az éjféli
órákban” történt. Jobb és pontosabb a megfogalmazás, ha éjjeli (éjszakai) órákat használunk helyette.
Más típusú, de szintén gyakori hiba a rossz központozás
és rossz intonáció. Az elsõ igazán az írott szövegekben érzékelhetõ, vizuálisan, a második
inkább a hangzó szövegekben,
akusztikusan. Az egyik esetben az írásjelhasználat – elsõsorban a vesszõhasználat – a fõ
kifejezõeszköz, a másikban az
intonáció, a beszédhez kapcsolódó hanglejtés.
Gyakran szoktuk használni
„a jéghegy csúcsa” kifejezést.
Elsõsorban azért, mert rendkívül szemléletes, mert jól érzékelteti azokat a helyzeteket,
amikor a probléma nagyon pici
részét ismerjük, a valóságos
méreteket és mennyiségeket
még nem. Hiszen az úszó jéghegyek, jégtáblák jellegzetessége az, hogy csak egy egészen

kicsi rész látható belõlük, ezért
nehéz felfedezni õket, s a hajókra rendkívül veszélyesek.
A napjainkban „divatos” témának bizonyuló korrupciós
ügyekrõl volt szó valamilyen
rádiós mûsorban, ahol egy
konkrét ügy kapcsán az egyik
beszélgetõtárs azt mondta:
„Pedig ez az ügy csak a jég
hegycsúcsa.” Leírva persze ez
így furcsa. Pontosan azért,
mert a jéghegy csúcsáról
szoktunk beszélni. Felmerül a
kérdés, vajon lehet-e akusztikai
eszközökkel érzékeltetni a kettõ közötti különbséget? Természetesen igen: a „jéghegy csúcsa” esetében erõsebb nyomaték van az elsõ szó elsõ szótagján, mint a szóöesszetétel másik felén, s ugyancsak erõsebb
nyomatékot kap a második szó
is, A „jég hegycsúcsa” esetében
viszont a legerõsebb nyomaték
a szóösszetéel második szavának elejére esik. Az persze más
kérdés, hogy a valóságban ez
utóbbi kifejezést nem használjuk. De akkor ennek a rádió
hullámhosszán sem lenne szabad elhangozni.
S hogy Montágh tanár úrnak
igaza van-e vagy sem, döntse el
ki-ki saját maga. Mindenesetre
a nyelvromlás mintha õt igazolná...
-g -l

S lesz Krisztusban békessége
annak, kinek lelke tiszta,
s mindaz, ami rossz volt s elmúlt,
nem tér többé soha vissza.
Szeretet s nem gyûlölködés,
tisztesség és nem csalás:
a magvetõ munkájára
ez hoz csupán jó aratást!

A hitványat, mint a pelyvát
jóféle szél tova fújja,
míg az igazat megõrzi
az Úristen akarata.

Tanulj, ember, tanulj, magyar,
az élet ma oskola!
Ki szeretetbõl levizsgázik,
annak lesz csak jó sora!
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Pályázati feltételek:
l fõiskola, tanár, nevelõtanár
l nevelési, oktatási – legalább 5
év feletti – szakmai tapasztalat
l büntetlen elõélet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
Elvárt kompetenciák:
l jó szintû kreativitás
l kiváló szintû önálló, felelõsségteljes munkavégzés
l kiváló szintû motiváltság
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. október 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
szeptember 15. Módja: posta,
személyesen. A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatról az igazgató dönt bizottsági javaslat figyelembevételével. Az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat
elbírálásának határideje:
2010. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
(Wass Albert) www.aszod-afi.hu honlapon
szerezhet, illetve telefonon
Puskás Péter igazgatóhelyettestõl 06-30-597-9080.
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2010. július 5-tõl ismételten megújuló hitelakciók a Turai Takarékszövetkezetnél
Valósítsa meg velünk vakációs elképzeléseit! Pihenjen gondtalanul 30 x 30.000.- Ft-ért!
Fogyasztási hitel ingatlanfedezet nélkül: felvehetõ hitelösszeg maximum 700.000,-Ft,
legfeljebb 30 havi futamidõre. THM:25,18% Keresse Kirendeltségeinket!
***

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!
Újra igényelhetõ JÚLIUS 5-TÕL
AU G U S Z T U S 3 1 - I G!

TH M :1 3 ,0 9 %
SZÁMOLJON VELÜNK!
MI TÁMOGATJUK ELKÉPZELÉSEIT.

További információk a www.turaitakarek.hu címen,
vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott
THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés
tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et,
amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A THM mutató értéke
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

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

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

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

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

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 14-15.: Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Szeptember 11-12.: Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Augusztus 20-22.: Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Szeptember 18-19.: Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Augusztus 28-29.: Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Szeptember 25-26.: Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Szeptember 4-5.: Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Fonott kutyakosár
50% kedvezménnyel!
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Aszód környékén
piaci árusításhoz
vállalkozókat keresünk.
Kereseti lehetõség:
300-600e Ft/hó
Tel.: 06-70-778-3885
férfi-nõi

Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés: 28/401-966,
06-20-575-5809
Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00
Pénteken: 9.00-19.00
Szombaton egyeztetés alapján

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

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

Tarolt a Lator SE

Marcaliban, a XV. FUNRE OB-n

Megújulásra vár
az aszódi labdarúgás
A lapzártánk utáni vasárnapra Magyar Kupa-fordulót, az UTE B csapatának vendégjátékát ígérték
a plakátok városszerte. A
kellemes idõben sokan látogattak ki az aszódi sportpályára, ahol a kevésbé beavatottak meglepetésére
két ifi csapat játékát élvezhette a publikum.

Augusztus 3-án és 4-én
rendezték meg Marcaliban
a XV. FUNRE Országos Bajnokságot, ahol az aszódi
fiatalokat is felvonultató
hatvani Lator SE úszói 16
arany-, 10 ezüst és 4 bronzéremmel gazdagabban térhettek haza.
A LATOR SE aszódi szakosztályának sportolói is eredményes versenyt tudhatnak
maguk mögött: Barna Gergely
két aranyérmet 50 m és 100 m
férfi mellúszásban, Molnár
Alexandra két aranyérmet 50
m és 100 m nõi mellúszásban,
Kovács Máté pedig egy aranyérmet szerzett 50 m férfi pillangóúszásban, Nagy Réka pedig
50 m pillangóúszásban bronzérmes lett.
Váltóban a 4 x 100 m nõi
gyorsúszásban Búzás Janka,
Borsodi Kinga, Hajdú Róza és
Vörös Blanka indult; csapa-

tunk nagy harcban szerezte
meg az ezüstérmet. Ezek a gyerekek kitûnõ idõeredményekkel érték el jó helyezéseket, és
nem csak az úszósportban
állják meg a helyüket, hanem
tanulmányi eredményük is
kimagasló volt.
Kiemelem még Kádár Ábel,
Tóth Viktória és Fliszár Dominika teljesítményét, akik nagy
küzdelmekben harcolták végig
ezt az úszóversenyt, de az idén
sajnos lemaradtak a dobogóról.
Szorgalmukkal, kitartó munkájukkal és idõeredményük
javulásával jövõre mindenképpen esélyesek lehetnek a dobogó bármely fokára.
Ezek után megérdemelt egy
hónapos pihenésüket töltik
úszóink, de szeptembertõl
újult erõvel nekilátnak a következõ versenyekre történõ felkészüléshez. Mindenkinek gratulálunk és jó pihenést kívánunk!
V. É.

Tisztelt Aszódiak, Futballt
Szeretõ Szurkolók!
Az Aszód FC vezetõsége azzal a kéréssel fordul Önökhöz,
hogy támogassák és legyenek pártoló tagjai a fociklubnak.

Az éves támogatás díja: 1.000 Ft
A támogatási igazolványt Bán József ügyvivõnél lehet
megvásárolni.
Az igazolványokat a hazai mérkõzéseken a pályán vehetik át.
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A gyakorlatilag barátságos
mérkõzéssé avanzsált összecsapáson az újpestiek uralták a
pályát; a mieink a mezõnyben
jobbára alárendelt szerepet játszottak. A mérkõzés végeredménye híven tükrözte a két
csapat közti különbséget, bár
az újpestiek láthatóan nem adtak ki mindent magukból
Aszód FC – UTE „B” 0:5
*
Változásokkal teli felkészülési idõszakon van túl az egyesület. Tóth József klubelnök és
Peller Gábor edzõ távozásával
gyakorlatilag a teljes felnõtt
csapat elment Aszódról. A „lefejezett” városi labdarúgás
megmaradásáért a szakosztály
vezetõsége úgy döntött, hogy a
legutóbb második helyen végzett, és évek óta élvonalban futballozó ifjúsági játékosainkat
veti csatasorba az induló felnõtt bajnokságban.
Sztán István polgármester
úr támogatásáról biztosította a
vezetõséget, kiemelve, hogy a
„megifjodott” csapat aszódi és
környékbeli játékosokból áll, és
ez a tény a városvezetés részérõl mindenképp nagyobb odafigyelést kíván.
Ezúton kérjük eddigi és leendõ szponzorainkat, segítõinket: továbbra is álljanak a csapat, gyermekeink mellé Aszód
labdarúgó sportjáért, hogy az
utódaink egészséges, sportszeretõ felnõttekké váljanak.
Az egyesülethez tartozás,
Aszód labdarúgó sportjának
társadalmasításának, széle-
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sebb körû elfogadásának érdekében a klub bevezeti a
törzstagsági igazolványt, melyrõl késõbb részletesebb tájékoztatást adunk. A vezetõség nyitni kíván hûséges szurkolói felé
is, rendszeresek lesznek a szurkolói ankétok, szurkoló-játékos-edzõ találkozók, ahol mindenki szóhoz juthat, kérdéseket tehet fel a meghívottaknak.
A vezetõség dolgozik az idegenbeli meccsekre való eljutás
lehetõségén – azon szurkolók
számára, akik nem rendelkeznek személygépkocsival, vagy
másképp nem tudják megoldani, hogy jelen legyenek ezeken a
mérkõzéseken.
Az elsõ csapat és az ifjúsági
korcsoport edzõi tisztjét a jövõben Pintér Miklós látja el, aki
oktató-nevelõ edzõi tevékenységével eddig is sokat tett
Aszód fiatalságáért. Terveirõl
elmondta: képesnek tartja a
tisztes helytállásra a csapatot,
és minimális célként az osztályban maradást jelölte meg.
Elsõdleges feladat az erõnlét, a
kondíció javítása, a taktikai
érettség, a küzdeni akarás, a
csapategység javítása, amiben
jelentõs fejlõdést vár a játékosoktól. A csapat keretének erõsítésére néhány, tavaly elküldött hatvani illetõségû egykori
játékosunk visszahívásáról is
szó esett.
Augusztusi mérkõzéseink:
Aug. 22. (vasárnap) 17.00:
Pomáz – Aszód FC
Aug. 25. (szerda) 17.30:
Aszód FC – Isaszeg
Aug. 29. (vasárnap) 17.00:
Pilisszentiván – Aszód FC
Szurkolóinktól az õszi bajnoki szezonhoz a vezetõség nevében is segítõ türelmet, s mint
eddig, kitartást kérünk a csapat mellett. Az eredmények
összefogással, közös akarattal
nem maradhatnak el! Jó szurkolást, kellemes idõtöltést kívánunk az õszi idény mérkõzé-tövisseire! Hajrá, Aszód!

L a pzár ta
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Felhívás elmulasztott nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás pótlására
A Közép-Magyarországi Re- tóság levélben fogja felszólítani
gionális Nyugdíjbiztosítási a kötelezettségük teljesítésére.
Igazgatóság (KMRNYI) felhívAz ügyfélszolgálataink várja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk figyelmét, ják jelentkezésüket!
hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határKMRNYI-ügyfélszolgálat
ideje 2010. április 30-án lejárt.
Aki ezt a kötelezõ adatszolÜgyfélfogadási helyszínek:
gáltatást eddig az idõpontig
1081 Budapest
elmulasztotta, kötelezettségét
Fiumei út 19/a
– többek között a biztosított
foglalkoztatottak érdekében –
2700 Cegléd
haladéktalanul szíveskedjék
Táncsics Mihály utca 4.
pótolni!
Az adatszolgáltatást tovább2600 Vác
ra is elmulasztókat az IgazgaDr. Csányi L. krt. 16.

Az 1997. évi LXXX. törvény 5.
Ügyfélfogadás: hétfõn 8-18
óráig, keddtõl csütörtökig 8-15 §. (3) szerint biztosítottak, illetve azon felszolgálók számára,
óráig, pénteken 8-13 óráig:
akik közvetlenül a fogyasztótól
Telefonos ügyfélszolgálat a részesülnek borravalóban, az
adatszolgáltatás benyújtásányilvántartási ügyekben:
Telefon: 323-6400; 323-6460 nak jogszabály által biztosított
határideje továbbra is 2010. auTelefax: 323-6112
gusztus 31.
Postacím:
1430 Budapest, Pf. 38.
Bõvebb információ, ügyintéE-levél: onyf_budapest@onyf.hu
zési tájékoztató az alábbi honAzokkal szemben, akik a kö- lapon olvasható:
telezettségnek az ismételt felszólítás ellenére sem tesznek
www.onyf.hu
eleget, mulasztási bírság kerül
kiszabásra.

Vakáció
„A legjobban az az ember pén öntöz! 9. Szolmizációs hang
10. Az USA elnöke (Barack ...)
vágyik vakációra...”
11. Orvos 16. Személyes név(Elbert Hubbart)
más 17. Páros szék! 20. SzínészVízszintes: 1. A gondolat nõ (Für ...) 24. Szájrapuszi 25.
folytatásának elsõ része, Játék 26. Tehén neve 30. Méter
zárt betû: T 12. Jelenleg 13. 32. Régimódi 34. Átló jele 36.
Olasz autójelzés 14. A dalai Kvarc 37. Küzdõsport 38. Megláma hazája 15. Káros 16. Védõ keményedett 39. Halom, kupac
18. Babér darab! 19. Izzó folyam 40. Számegység 41. Tekében jól
21. Indíték 22. Mennyiséget gurít 43. Rangjelzés 46. Szám
meghatároz 23. Borsodi község 50. Microsoft röv. 52. Disznó
25. Melltartó, angolul 27. Esté! lakhelye 54. Hatharmad! 55.
28. Amper 29. Nitrogén, jód, Spanyol autójelzés.
- fné kén 30. Friss 31. Félsz! 32. Mé*
ter 33. Rejtjel 35. BSK 37. KáliA megfejtést a lap aljáról kium 38. Tenyér 40. Indián törzs
volt 42. Erika becézve 43. vágott rejtvényszelvénnyel elLombhullató növény 44. Levél látott, nyílt levelezõlapon küldszõnyeg 45. Pakol 46. Ütõ 48. jék be címünkre – PolgármesMenyasszony 49. Holland sajt- teri Hivatal (Aszódi Tükör),
fajta 51. Névelõ 52. Indítékot Aszód, Szabadság tér 9. –
szeptember 8-ig. A megfejtõk
53. A gondolat befejezése.
között a Galga Coop 2x3.000 Ft
Függõleges: 1. Nõi név 2. Az értékû vásárlási utalványát
iszlám szent irata 3. Férfi név sorsoljuk ki.
*
4. Keserû csokoládé 5. Foszfor
Júniusi számunk rejtvényé6. Élénk szín 7. Egye! 8. Közenek megfejtése:
„...a régi bajhoz újat keresett.”
A Galga COOP utalványait
Hegyesi Istvánné (Falujárók
útja 5/15.) és Nagy Jónásné
(Falujárók útja 5/17.) nyerte.

Következõ
Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.

lapzárta:
szeptember 8.
megjelenés:
szeptember 17.
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Aszód Város Önkormányzata
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Tel.: 06-20-9749-850
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