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Szerény választói részvétel,
részben szoros eredményekkel
Sztán István nyerte a polgármester-választást

Új temetõi
sétány

Az október 3-án tartott önkormányzati választásokon a 4.954 szavazásra jogosult
aszódi választópolgár 44,19 %-a, 2.189 fõ voksolt. A hat önkormányzati és a ruszin
kisebbségi önkormányzati szavazókörben, valamint a Városházán mintegy hetven fõ
dolgozott azon, hogy a voksolás zökkenõmentesen történjék. Aszódon a választás
napján kampánycsendsértés és más rendkívüli esemény nem történt, az országos
átlagnál szerényebb részvétel mellett lezajlott szavazás eredményes volt.
(folytatás a 4. oldalon)

Halottak Napján már a
temetõ új, megáldott sétányán is megközelíthetik
szeretteik síremlékét az
aszódiak. Az evangélikus
gyülekezet megbízásából
hamarosan befejezõdik a
munka, s a római katolikus
egyházközség is szeretné
mielõbb megépíttetni a járdát az egyház tulajdonában lévõ temetõrészen.

(cikkünk a 7. oldalon)

Szent István nyomdokain az EU-ban
Augusztus 18. és 22. között városunk ismét vendégségbe hívta polgárait, valamint testvértelepülései: Obernburg, Nyárádszereda és Tótmogyorós küldöttségeit. Az
EU Oktatásügyi és Kulturális Fõigazgatóságának „Európa A Polgárokért” programjához sikeres pályázata révén
csatlakozó Aszód Város Önkormányzata e rendezvénysorozat keretében ünnepelte államalapító Szent István
királyunk és az új kenyér ünnepét, s ekkor rendezték
meg a XIX. Aszód Fesztivált is. Az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben konferenciával és intézménylátogatással várták
a vendégeket.
Képes beszámolónk a 6. oldalon
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Vis maior támogatást nyert el a város
Szeptember 2.
Elfogadták a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának tájékoztatója a 2010/11-es tanév beindításáról. Az intézmény 23,5
pedagógus álláshellyel és 1,5
egyéb (adminisztratív és takarítói) álláshellyel kezdte meg a
tanévet. A hangszerhasználat
éves díját szeptember 1-tõl 5
ezerrõl 7 ezer Ft-ra, as 6-18
éves korú növendékek térítési
díját 10-rõl 15%-ra emelték.
Elfogadták Aszód Város
Könyvtára és Mûvelõdési Háza
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, valamint 2010. évi utolsó negyedéves munkatervét. A volt Tiszti
Klub mielõbbi, közmûvelõdési
célú hasznosításának szükségességével valamennyi szakbizottság egyetértett. Ennek érdekében a testület szükségesnek mondja ki az épület élet- és
balesetvédelmi felülvizsgálatát, az állagmegóvás és vagyonvédelemre vonatkozó feladatok
elõkészítését és a szakértõi felmérések, valamint a mûködtetés, az üzemeltetés és mindezek pénzügyi fedezete költségbecslésének elkészítését is.
Elfogadták a Városi Óvoda
vezetõjének az intézményi tanévkezdésre vonatkozó beszámolóját. Az óvodába felvett
gyerekek száma meghaladja a
közoktatási törvényben meghatározott maximális létszá-

mot, de a Szivárvány Óvodában kialakítás alatt álló csoportszoba átadása után a csoportlétszám a jogszabályi keretek között mozog majd. A grémium jóváhagyta a Városi
Óvoda nevelési programjának
felülvizsgálatát s a kompetencia alapú óvodai nevelési program elemeinek bevezetésével
(lásd szeptemberi számunkat)
módosított/egységesített programot.
Ugyancsak elfogadták a
Városi Óvoda, a Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minõségirányítási programjainak az elmúlt tanévben történt végrehajtásáról szóló értékeléseket.
A nevelõtestületek és a szülõi
szervezetek által készített dokumentumokat Aszód Város
honlapján közzéteszik. Egyhangúlag elfogadták a Közoktatási Önkormányzati Minõségirányítási Program felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést, amely egyebek közt a város oktatási intézményeiben
folyó szakmai alapfeladatok
biztosítása mellett pl. az eszközbeszerzésre és a törvényességi ellenõrzésre is kiterjed.
Pappné Tóth Sarolta vevõ
kérésére módosították a
Falujárók úti lakótelep szélén
gondozóház létesítéséhez értékesítésre kerülõ ingatlan adásvételi szerzõdéstervezetét.
Eszerint a tulajdonosváltozást

érintõ földhivatali beadvány
tartalmazza az 5 évre szóló
visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzést, a szerzõdés aláírására pedig az önkormányzat jogi képviselõjének ellenjegyzése és a
vételár I. részletének befizetését követõen kerülhet sor.
A lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között tett
intézkedésekrõl szóló jelentést
három tartózkodás mellett elfogadták a képviselõk, ugyanakkor nem fogadták el a GAMESZ-vezetõ települési hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatóját. A Pénzügyi Bizottság a feladat átszervezésének és az arra vonatkozó intézményvezetõi tájékoztató elmaradása miatt fegyelmi tárgyalást kezdeményezett.
Elfogadták az önkormányzat költségvetésének elsõ félévi
alakulásáról szóló beszámolót.
A városnak a takarékossági intézkedéseknek köszönhetõen
nem voltak fizetési nehézségei,
de mint arra a Pénzügyi Bizottság véleményét ismertetõ
Kovács Tamás is rámutatott: a
második félévben befolyó helyi
iparûzési adóbevétel (amelyet
eddig pályázati önrészre is fordíthattak) csak részben fedezi
a város forráshiányát, ezért a
kockázati tartalékot is a forráshiány ellentételezésére kell fordítani. Ugyanezt látja aggályosnak Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ is.

2010. OKTÓBER

A 2010. évi költségvetés mûködési hiányának csökkentésére további takarékossági intézkedések megtételét mondta ki
a testület, amely egyebek közt
tartalmazza a júliusi és októberi képviselõi tiszteletdíjakat
és bizottsági tagok októbertõl
várhatóan csökkenõ létszámából adódó megtakarítást, az
adóbevételeknél és az intézményeknél keletkezõ többletbevételek ill. pótlékok összegét, öszszesen 51,3 millió Ft értékben.
Ezen összegek zárolása ill. átcsoportosítása után a város forráshiánya 18,3 millió Ft-ra
csökkent. Az intézkedéscsomag részeként fegyelmi felelõsségrevonás terhe mellett rögzítették az intézményeknél a fokozott törekvés szükségességét
a költség-megtakarításra ill. a
hiány csökkentésére.
A pénzügyi Bizottság javaslatára a kötvénykibocsátás céljainak részleges megvalósulását rögzítõ megállapítással (miszerint bevételnövelõ ill. mûködési kiadásokat csökkentõ fejlesztési beruházások nem valósultak meg a kötvény összegébõl) kiegészítve elfogadták az
önkormányzat elmúlt négy
évét összegzõ beszámolót. Ez
és kiegészítõ dokumentumai a
város honlapján olvashatók.
A Galga Polgárõr Egyesület
kérelmére a formaruha vásárlás engedélyezésével egészítették ki a civil szervezettel kötött
támogatási szerzõdést.
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két megsérült támfal újjáépítésére
Együtt tárgyalta a képviselõtestület a Podmaniczky u. alsó
és felsõ szakaszának, valamint
a Szivárvány Óvoda csoportbõvítésének napirendjeit. Ennek
oka az volt, hogy a kivitelezésre
beadott árajánlatok mindkét
esetben jóval meghaladták a
költségvetésben elkülönített
ill. pályázati forrásból rendelkezésre álló összeget. Az útépítés esetében az egri Dynamic
Kft. 60 millió Ft-os ajánlata és
az ezt tovább növelõ közbeszerzési tanácsadói és mûszaki ellenõri díjak 17 millióval haladták meg a tervezett összeget. A
Pénzügyi Bizottság javaslatára
a különbözetet telekeladásból,
valamint a csapadékvíz-elvezetési pályázat önerejébõl és két
támfal elõirányzat maradványából teremtette elõ a város.
Az Épkomplex Kft. 46,8 milliós árajánlatával elnyert óvodabõvítés esetében 39,5 millió
Ft hiányzott, amit a Rákóczi
úti iskola melegítõkonyhájára
félretett pénzbõl, a húszmilliós
CÉDE pályázati összegbõl és a
Dózsa György úti támfal elõirányzat maradványából biztosítanak. A grémium tudomásul
vette, hogy a város által benyújtott önhiki-pályázat esetleges
eredménytelensége ill. a
CÉDE-pályázat határidõn túli

elszámolása esetén a mûködési
hiány kezelése év végén csak
mûködési hitel felvételével lehetséges.
Az útépítés mûszaki ellenõri
feladatait a VIAPLAN Bt., az
óvodabõvítését Kovács Elemér
látja el 550-550 ezer Ft+ÁFA
összegért. A képviselõk ezután
megbízták a fõépítészt: végezze
el az összehasonlító vizsgálatot
a tervezõi és kivitelezõi költségvetés között, hogy kiderüljön,
mibõl adódik a mintegy 19 millió Ft-os különbség. (A szeptember 23-i ülésen 7:1 arányban, 5 tartózkodás mellett nem
fogadták el a szakvéleményt,
amibõl kiderült: az árkülönbség nagyrészt az eltérõ anyagáraknak köszönhetõ.)
Az önkormányzat idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjrendszerhez (a felhívást szeptemberi számunkban tettük közzé).
Az elektronikai összeszereléssel foglalkozó ZAJ Rendszerház Kft. 4412 m2-es iparterületet vásárolt az önkormányzattól mintegy 9,7 millió Ft +
ÁFA összegért.

vánításokkal kezdõdött. A polgármester és a szakbizottságok
elnökei köszönetüket fejezték
ki a címzetes fõjegyzõ, a hivatal
dolgozói, a bizottságok képviselõ és külsõs tagjai felé.
A szeptember 11-én leomlott
támfal ügyében már tartottak
egy soron kívüli ülést; ezúttal
négy napirendi pont keretében
foglalkoztak a helyzettel. A BM
Pince- és Partfal-veszély-elhárítási Szakértõi Bizottságának
szakvéleménye, valamint a
mûszaki irodavezetõ tájékoztatója alapján támogatták a vis
maior pályázat benyújtását. A
33 milliós pályázati összeg 9,9
milliós önrészét a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján több
forrásból biztosítja a város. A
támfalépítés tervezõi munkáit
a Geoteszt Kft. nyerte el bruttó
812,5 ezer Ft-os ajánlatával.
Döntöttek az ajánlattételi kiírásról is. Bár veszélyhelyzetrõl
van szó, a közbeszerzésre és a
kivitelezésre vonatkozó törvényi elõírások, a szakszerû támfalépítés idõigényessége, valamint az idõjárás várhatóan
kedvezõtlen alakulása miatt, a
terület átadásától számított
hatvan napos határidõ ellenére
Szeptember 23.
a kivitelezés csúszhat.
A Csengey utcában a támfalA leköszönõ képviselõ-testület utolsó ülése a köszönetnyil- omlás miatt megrongálódott a
gázvezeték, amelynek kiváltására és másik irányú vezeték
kiépítésére a TIGÁZ-DSO Kft.
együttmûködési megállapodás-tervezetet juttatott el az
önkormányzathoz. A dokumentumot a képviselõk nem
fogadták el, hiszen a szóban
forgó feladat ellátása kizárólag
a szolgáltató cég kötelessége.
Ajánlattételi felhívás kiírásáról döntöttek a Kossuth Lajos
út 48. számú ingatlan végén álGyenge láncszemnek bizonyult a Kossuth L. út 58. alat- ló sérült támfal helyreállításáti ház elbontása után támfalként megmaradó téglafal, ra vonatkozóan. A pontos mûamely a napokig tartó esõzések nyomán szeptember szaki felmérést csak a támfal
11-én leomlott a Csengey utca egy részével együtt. Az megtámasztása után lehet elutat lezárták, de a nedves talaj tovább csúszik; ennek kezdeni. A munkát nehezíti két
megakadályozására megtámasztották a téglafalat. Az pince; az egyik már beomlott, s
önkormányzat a támfalat vis maior pályázati forrásból valószínûleg mindkettõ tömeépítteti újjá, ami várhatóan idõigényes folyamat lesz.
dékelését el kell végezni.
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A 2011. évi költségvetés öszszeállítására vonatkozó tervezési útmutató elfogadása után
Nagy Lászlóné óvodavezetõ
összegezte az intézményben
lezárult TÁMOP-pályázatot.
3:8 arányban, két tartózkodás mellett ismét nem fogadták
el a GAMESZ-vezetõ beszámolóját a települési hulladékszállításról, s újabb, határozati javaslatokkal ellátott összegzó jelentés beterjesztésérõl határoztak. A testület kimondta, hogy
a 109 település hulladékgazdálkodását ellátó Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással közösen
kívánja megoldani városunk
szilárd hulladékának begyûjtését és szállítását.
Elfogadták a hét településre
– ezen belül Aszódon a Kistérségi Gondozási Központ és a
Falujárók úti Idõsek Klubja felújítására – vonatkozó kistérségi szociális KMOP-pályázathoz
kapcsolódó ajánlattételi felhívást, majd Karayné Dr. Lóska
Izabella kérésére támogatták
egy, a háziorvosi ellátáshoz
szükséges számítógép beszerzését részére.
A képviselõ-testület egyetért
az „Üzemelõ vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címû
KEOP-pályázaton történõ
részvétellel, és felhatalmazta a
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges Galgamente Ivóvízkészletét Védõ és
Megõrzõ Önkormányzati Társulás létrehozását célzó társulási megállapodás aláírására.
Az önkormányzat 2,4 millió
Ft-ért értékesíti Barna Zoltán
számára a Falujárók útja 5/7.
alatti, 19 m2-es önkormányzati
lakást.
A közérdekû bejelentéseket
követõen a polgármester emléklapot nyújtott át a leköszönõ
képviselõ-testület tagjainak.
Az utolsó testületi ülés koccintással és fogadással zárult.
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Szerény választói részvétel,
részben szoros eredményekkel
(folytatás az 1. oldalról)

A polgármester-választást
Sztán István nyerte nagy fölénnyel Gyárfás Zsuzsanna
elõtt. A jogszabályok nyomán
tizenháromról nyolc fõsre csökkent képviselõ-testület összetétele az egyes szavazókörök
eredményeinek beérkezésével
folyamatosan változott, legalábbis az 5-8. helyen: mint az a
címoldalon látható grafikonról

is leolvasható, az 5. és a 8. legtöbb szavazatot kapott képviselõ között mindössze 14 szavazat a különbség, a 9. helyen
végzett jelölt pedig mindössze
öt szavazattal maradt le a képviselõi mandátum megszerzésérõl.
*
Az új képviselõ-testület lapunk nyomdába adása után,
október 14-én tartotta alakuló

A mandátumot nem szerzett
önkormányzati képviselõ-jelöltek sorrendje
a kapott szavazatok alapján:
9. Dr. Leitli Norbert
(független)
10. Sándor János
(FIDESZ-KDNP)
11. Kvaka István
(független)
12. Harajka Jánosné
(független)
13. Gódor Ervinné
(független)
14. Gyõrfi János
(független)
15. Stvorecz Viktor
(FIDESZ-KDNP)
16. Õszné Pusztai Éva Ilona (független)
17. Odler Zsolt
(független)
18. Apjok István
(FIDESZ-KDNP)
19. Huszár László
(független)
20. Dobák Balázs Gábor (független)
21. Kerényi Norman Pál (független)
22. Franka László
(FIDESZ-KDNP)
23. Kalapos Gergely
(FIDESZ-KDNP)
24. Szõke Péter
(FIDESZ-KDNP)
25. Péter Balázs
(független)
26. Horváth Bertold József (FIDESZ-KDNP)
27. Kadlecsik Zoltán
(független)
28. Bata Miklós
(független)
29. Ádám Tibor
(független)

537
521
514
511
479
470
462
447
442
427
401
388
376
365
321
304
276
254
239
223
167

Köszönet a holnapért!

ülését, ahol megbízólevelük átvétele és az eskütételük után a
polgármester és a képviselõk
megalakították az önkormányzat szakbizottságait és döntöttek az ezekkel kapcsolatos
ügyekben.
*
A ruszin kisebbségi önkormányzat az október 3-i választás eredményei alapján négy
tagból áll (zárójelben a kapott

szavazatok száma): Budai
Andrásné (24), Dr. Fedinecz
Atanáz (24), Giricz Mária (25)
és Giricz Vera (26).
*
Köszönjük a korábbi képviselõ-testületek munkáját; az új
grémiumoknak eredményes,
Aszód közösségét szolgáló tevékenységet kívánunk.
Összeállította:
Hídi Szilveszter

Jogsértés lapunk
szeptemberi számában
A képviselõ-testület augusztus 5-i határozatában személyenként fél ill. negyed oldal ingyenes megjelenési lehetõséget
biztosított az Aszódi Tükör
szeptemberi számában az október 3-i önkormányzati választásokon induló polgármester- és képviselõjelöltek részére. A város honlapján a jelöltek
tájékoztatást kaptak a megjelenés körülményeirõl; ez alapján két jelölt élt a további hirdetési felület megvásárlásának
lehetõségével.
Gyárfás Zsuzsanna független polgármester- és helyi önkormányzati képviselõjelölt
szeptember 20-án kifogást
nyújtott be a Helyi Választási
Bizottsághoz (HVB). Kifogása
szerint a két jelölt által fizetett
többlet hirdetési felület az önkormányzat által biztosított felülettõl nem elkülönítve jelent
meg, a 11. oldalon pedig a felelõs szerkesztõ az ABC-sorrend
szerint három utolsó képviselõjelölt bemutatkozásával egy oldalon megjelentetett egy gyászjelentést és egy OKJ-s képzési
hirdetést; mindezek sértik a
jelöltek és jelölõ szervezetek
esélyegyenlõségének elvét.

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Aszódiak! Kedves Barátaim!
Tisztelettel köszönöm, hogy október 3-án ismét bizalmat
adtak és megválasztottak szeretett városom polgármesterévé.
Megválasztott képviselõ-társaimmal együtt azon leszek, hogy
a megkapott bizalmat Aszód város jövõje és fejlõdése érdekében
használjam. Négy év hosszú idõ, s az Önök döntése alapján ezekben az években együtt, egymást támogatva kell végigmennünk
a közösen választott úton. Közös építõmunkában kívánok városunk érdekében dolgozni.
Kész és nyitott vagyok minden feladatra, mert ne feledjék: ez
a város az aszódi polgároké, a miénk, és vele együtt miénk a
közös felelõsség.
A HVB megállapította a jogTisztelettel:
Sztán István polgármester sértés tényét, s határozatában

2010. OKTÓBER

helyreigazításra kötelezte lapunkat. A felelõs szerkesztõ ezután fellebbezést nyújtott be a
Területi Választási Bizottsághoz, amely elutasította a fellebbezést, ugyanakkor a határozatot részben megváltoztatta, s
helyreigazítás helyett a HVBhatározat rendelkezõ részének
közzétételére kötelezte lapunkat. Ennek teszünk eleget az
alábbiakban:
„A Helyi Választási Bizottság Gyárfás Zsuzsanna polgármester és helyi önkormányzati
képviselõjelölt kifogásának a
Ve. 78 § /1/ bekezdése alapján
helyt ad, a 78 § /1/ bek. a./ pont
alapján megállapítja a jogszabálysértés tényét, a b/ pont
alapján eltiltja a jogsértõt a
további jogszabálysértéstõl. A
Választási Bizottság ezzel egyidejûleg a Ve. 78 § /1/ bek.
c./pontja alapján – figyelemmel
a választási eljárás alapelveinek – Ve 3. § c./pont – „esélyegyenlõség a jelöltek és jelölõ
szervezetek között” megsértésére a lapot kötelezi a határozat
rendelkezõ részének következõ
számban történõ közzétételére”,
a Ve. 44/A § /2/ bek. b./pontja
alapján.”

Októberi akciósorozat
a COOP-nál!
Akció

október 15-tõl 31-ig

Akció

Ízelítõ az akcióból:

Balaton szelet étbev. 30g
Györi É.Jó Reggelt keksz kakaós 50g
Gyermelyi tészta 4toj. spagetti 500g
Fruppy ananász darabolt 565g/340g
Snickers szelet 51g
Hame libamájas pástétom 100g+20% ajándék
Maggi Forró Bögre instant tyúkhúsleves 12g
Egri Muskotály félédes bor ost.0,75 l
Kozel sör dobozos 0,5 l
Pepsi Cola széns. üdítõ 2 x 2 l
Hell energiaital 0,25 l
Univer XL majonéz 220g

59,-Ft
89,-Ft
259,-Ft
179,-Ft
99,-Ft
169,-Ft
99,-Ft
299,-Ft+ü.
169,-Ft
499,-Ft
189,-Ft
339,-Ft

Omnia kávé vák. õrölt 250 gr
Jacobs Merido Aroma vák. õr. 250g
Pickwick zöld tea citrommal 20x2g
Biopon color komp. 2kg
Baba sampon 2 in 1 400ml
Perwoll foly. Black magic 1 l
PUR mosogató lemon 3 x 1 l
ZOTT tejföl 330 g 12%
Madeta UHT tej 1,5% 1 l
Doroghús lángolt kolbász vcs.
Ammerland trappista sajt
Medve sajt natúr 8 cikkelyes 200g

599,-Ft
399,-Ft
319,-Ft
899,-Ft
429,-Ft
599,-Ft
899,-Ft
159,-Ft
159,-Ft
899,-Ft/kg
1299,-Ft/kg
279,-Ft

OKTÓBERI SZUPER HÉT AKCIÓNK – SZUPER ÁRAKKAL

Akció

október 15-tõl 22-ig

FAMILLA napraforgó étolaj 1 l
Lõwenbrau sör dob. 0,5 l

299,-Ft
149,-Ft

Akció

Bravo körte nektár 25% 1 l
199,-Ft
Trapp Pista trappista jell. élelm.kész. 999,-Ft/kg

OKTÓBERI HÉTVÉGI AKCIÓ

Akció
Bernstein sör dob. 0,5 l

október 29-tõl 31-ig
99,-Ft

Akció

COOP Visegrádi ásványvíz dús, mentes 1,5 l 49,-Ft

Friss sertés- és baromfihús akciók!
Akció
Sertés comb csont nélkül

október 15-tõl 22-ig
1049,-Ft/kg

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Sertés lapocka csont nélkül

Akció
999,-Ft/kg

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Szent István nyomdokain az EU-ban
Testvérvárosi küldöttségek az Európa A Polgárokért rendezvényein
Konferencia az AFI-ban

A Sramlikings

A Bekecs Táncegyüttes

(folytatás az 1. oldalról)

Az ezúttal is aszódi családoknál elszállásolt vendégek az
Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
részt vettek „A szociális kirekesztés és a szegénység elleni
küzdelem” címû konferencián,
majd az intézménnyel és
lakóinak életével ismerkedtek,
majd az Aranykapu Bölcsõdébe, a Csengey Gusztáv Általános Iskolába és a Gyermekélelmezési Intézménybe látogattak.
Délután a Szabadság téren
hivatalosan is megnyitották az
aszódi ünnepi programsorozatot. A vendégeket Sztán István
polgármester köszöntötte,
majd az összetartozás jelképeként a testvértelepülések címereit ábrázoló intarziát adott
át a küldöttségek vezetõinek.
Dászkel László, Nyárádszereda
elsõ embere köszöntõjében kiemelte: büszkék rá, hogy testvérvárosi kapcsolataik közül az
aszódi a legrégebbi.
– Isten adja, hogy mindanynyian tudjanak megbirkózni a
mindennapok gondjaival –
utalt az önkormányzatok és a
családok elõtt álló nehézségekre, majd a nyárádszeredai küldöttség nevében köszönetét fejezte ki a vendéglátásért.
Másnap, Szent István ünnepén a Római Katolikus Hitéleti
Központ udvarán ökumenikus
istentisztelettel, ünnepi mû-

sorral és a városi kitüntetések
átadásával kezdõdött a nap.
– István király nem az óráknak, nem a mulandóságnak
dolgozott – mondta ünnepi beszédében városunk polgármestere. – Államszervezõ elvei évszázadokon keresztül megmutatták, hogy döntései helyesek
voltak. Napjaink változásaiból
is láthatjuk szépülõ jövõnket,
és mi is, akár õseink, képesek
vagyunk a Szent István-i minta által mutatott jövõképünk
felismerésére. Jók az esélyeink,
hogy egyszer és mindenkorra
Európához simuló, de mégis
magyar hazát teremtünk magunknak.
Idén Frajna Miklós nyugalmazott gimnáziumigazgató
kapta az Aszód Város Díszpolgára címet. Az Aszód Városért
Kitüntetést Szarka Attila, az
Aszódi Fiúnevelõ Intézet igazgatója, az Aszód Városi Sportdíjat Bán József, míg az Aszód
Város Szolgálatáért kitüntetést a 43 éven át Aszódon dolgozó Nagyné dr. Ackermann
Terézia fogorvos vehette át. A
Tiszta Szép Városért Díjat
Balázs Józsefnek ill. a Falujárók úti 12 lakásos bérlakás közösségének ítélte oda a képviselõ-testület.
A Szabadság téren e napon is
változatos programokkal várták az érdeklõdõket. Augusztus 21-én a küldöttségek budapesti városnézésen vettek
részt, majd családi program következett. Vasárnap a galgamácsai hulladéklerakó megtekintése után a küldöttségek hazautaztak. A visszajelzések alapján jól érezték magukat nálunk, s ezt a legközelebbi viszontlátogatáson bizonyára a
testvértelepülésekre látogató
aszódiak is megtapasztalhatják majd.
H. Sz.

A város kitüntetettjei az augusztus 20-i ünnepségen

2010. OKTÓBER

A szerzõ felvételei

Tabáni
István

Sasvári
Sándor

Eszményi Viktória
és Heilig Gábor

A Breda Zenekar, Rónainé
Gyetvan Anita és ifj. Rónai Lajos
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Sétány a sírkert csendjében
Egyházközségi és önkormányzati összefogással bõvül a temetõ úthálózata
A tulajdonosként érintett aszódi evangélikus ill.
római katolikus egyházközségek, valamint az önkormányzat összefogásával várhatóan év végéig befejezõdik a temetõ útrendszerének tervezett bõvítése. A 347 méter hosszú temetõi sétány, valamint néhány kisebb, ahhoz kapcsolódó munkálat közel tízmillió Ft-ból, valamint jelentõs értékû felajánlásból készül el.

nak kivitelezéséhez városunk
4,4 millió Ft-ot biztosított, ebbõl
3,2 milliót az Aszód-Galgamácsa-Iklad Környezetvédelmének Javításáért Alapítványtól
Az Aszódi Evangélikus Egy- az önkormányzatnak másfél
házközség presbitériuma ta- évre járó támogatási forrásból.
valy õsszel tûzte ki céljául a
A tervek elkészíttetését és
részben a tulajdonában lévõ
aszódi temetõ rendezését. engedélyeztetését követõen
Ennek elsõ lépéseként decem- augusztus közepén megkezdõber 22-én elfogadták a temetõi dött a munka, amely várhatószabályzatot, amely az egyház- an lapunk megjelenésével egyk ö z s é g h o n l a p j á n idõben be is fejezõdik. A gazdag
(aszod.lutheran.hu) olvasható. növényzettel rendelkezõ terüEnnek kapcsán kezdeményez- leten néhány, életveszélyesnek
ték a temetõi utak fejlesztését, bizonyult fát ki kellett vágni. A
amihez a képviselõ-testület temetõi sétány a fák életteréfebruár 18-i ülésén támogatást nek meghagyása mellett a lehekértek az önkormányzattól. Az tõ legszélesebbre készült, s
evangélikusok tulajdonában azon autóval vihetik végsõ
lévõ temetõrészen 307 méter nyughelyükre az elhunytak
hosszú út viacolor burkolatá- földi maradványait. Az egyház-

Jobb
kanyar
lett a

község tagjai közül néhányan
további felajánlásokat tettek,
ezáltal nemcsak az úthálózat,
de a régi temetõkapu is megújul, s egy másikat is készítenek. Az utak mentén új hulladéktárolókat alakítottak ki,
emellett folyamatosan takarítják a temetõt.

órakor tartandó hálaadó istentiszteleten is lehetõség nyílik,
ahol Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök hirdet igét, majd
megáldja az új temetõi utat.
A másik tulajdonos, az Aszódi Római Katolikus Egyházközség a ravatalozótól északra
található temetõi parcellái
mentén – a korlátozott területi
adottságok figyelembevételével
– 1,1 méter széles, 40 méter
hosszú járda építését tûzte ki
célul. A tervek elkészültek, de a
korábbi képviselõ-testület forráshiány miatt nem tudta megadni a kért 650 ezer Ft támogatást. Tolmácsi Miklós, az
egyházközség világi elnöke elmondta: ha az új grémium talál
erre forrást, az idõjárástól függõen még idén megépíttetik az
útszakaszt.
H. Sz.
Lõrincz Csaba felvételei

A presbitérium nevében
Lõrincz Csaba evangélikus lelkész köszönetét fejezi ki a nemes összefogásban közremûködõknek. Tisztelettel kéri
mindazokat, akiknek lehetõségük van rá, hogy tegyék rendbe
szeretteik sírját és annak környékét, s továbbra is törekedjenek a sírkert tisztaságának
megõrzésére. A lelkészi hivatalban, az istentiszteletek után
és banki átutalás formájában
továbbra is örömmel fogadják a
A Magyar Közút Zrt. Pest támogatók nagylelkû adomáMegyei Igazgatóságának nyait. Adakozásra október 31munkatársai kiszélesítet- én, a Reformáció Napján 10
ték és megerõsítették a
Széchenyi utca és a Szent
Imre utca találkozásánál
lévõ kanyarulatot. Az önAszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
kormányzat a kiépített
nevében tisztelettel meghívom Önt és családját
szegély és a korlát között
besüllyesztett esõvíz-elveaz 1956-os forradalom és szabadságharc
zetõ csõrendszer beszerzékitörésének 54. valamint a Magyar Köztársaság
sével támogatta a munkákikiáltásának 21. évfordulója alkalmából
latokat.
szervezett megemlékezésre.
A beruházás eredményeIdõpont és helyszín: 2010. október 23. 10 óra
ként némiképp csökkent a
Aszód
Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza
balesetveszély, de az intenzív átmenõ (kamion)forgalom továbbra is megkeseMinden ünneplõ polgárt szeretettel várunk!
ríti a környéken lakók
életét.
Sztán István

MEGHÍVÓ

Hídi Szilveszter felvétele
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polgármester
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Egészség

Könnyed séta egy nemes cél érdekében
Gyertyás felvonulással emlékeztettek a mellrák megelõzésének fontosságára

Október 2-án a mellrák elleni küzdelem jegyében a
rózsaszínre világított Lánchídon több ezer ember sétált
át, hogy felhívja a figyelmet a nõk körében leggyakrabban elõforduló daganatos betegség megelõzésének fontosságára. Az Egészség Hídja Összefogás Egyesület által
kilencedik alkalommal szervezett eseményhez csatlakozva Aszódon a Fehéren-Feketén képviselõ-jelöltjeinek szervezésében gyertyás felvonulás indult a lakóteleptõl a Szabadság térre.

A közel százötven fõbõl álló
menet útját a Galga Aszód Polgárõr Egyesület biztosította. A
Városháza elõtt Sztán István
polgármester fogadta az érkezõket, majd Herr Piroska üdvözölte a megjelenteket. A menettel tartó Unikornis Mazsorett Csoport zenés bemutatója
után Szilágyi Zita, a Podmaniczky Júlia Nõegylet elnöke
szólt az emlõrák tüneteirõl,
fajtáiról és megelõzésének lehetõségeirõl. A többnyire tapintással felfedezhetõ kór a világon a nõk összes daganatos
megbetegedésének 22%-át
teszi ki. Magyarországon
évente mintegy hét és félezer
új megbetegedés fordul elõ,
közülük mintegy 2.800 nõ
életét veszti, mert késõn fedezi
fel az elváltozásokat és nem

fordul idõben orvoshoz. Nagyon fontos a megelõzés, ami
az egészséges életmódot és a
rendszeres szûrõvizsgálatot is
magában foglalja – utóbbira a
Szakorvosi Rendelõintézetben térítésmentesen nyílt lehetõsége az érdeklõdõknek.
A fõtéri rendezvényt Budai
András zárta az alkalomhoz
illõ dalok elõadásával. Általa
és a megemlékezés hangulatának hatására olyan slágerek
nyertek új értelmet, mint pl.
Demjén Ferenc „Hogyan tudnék élni nélküled?”, vagy az
Emberek együttes „Tábortûz” címû száma.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Ahol a királyok sportja mindenkié lehet
Felavatták a Nyíry Tenisz Centrumot – Legfontosabb a játék népszerûsítése
Október 1-jén átadták a
Roki Boxer Teniszklub versenyzésre is alkalmas teniszpályáját a Csengey
Gusztáv Általános Iskola
szomszédságában lévõ
sportpályán. A példás öszszefogással megvalósult létesítményt az Aszód sportéletében nyolc évtizede tevékenykedõ pedagógusdinasztia tiszteletére Nyíry
Tenisz Centrumnak nevez- klubelnök –, hiszen az ideigleték el.
nes konténer szertár helyett
tervezzük egy öltözõszertár
A teniszsport népszerûsíté- megépítését, a víz- és a villanysére és oktatására épített vezeték kiépítését, valamint
létesítmény avatójára érkezett különbözõ tartozékok: labdafovendégeket Tukora János gó, tenisz- és árnyékoló hálók,
klubelnök köszöntötte, aki el- hálótartó oszlopok vásárlását.
mondta: a március 23-án tizenDe nem csupán az említett
hat taggal alakult, ma huszon- célok megvalósítása, hanem a
két fõvel mûködõ teniszklub pálya üzemeltetése és karbantagjai és segítõi több mint nyolc- tartása sem kis feladat. A költszáz munkaórával hozták létre ségeket a tagdíj mellett a pálya
a versenyek lebonyolítására is bérbeadásával igyekeznek elõteremteni. A téli idõszakban
alkalmas, zárt pályát.
– Még sok munka vár ránk – jégpályát létesítenek a terüleutalt a további feladatokra a ten. A szomszédos általános

iskolával szorosan együttmûködve a pálya adta lehetõségeket a kisdiákok is élvezhetik –
elsõsorban tömegsport jelleggel, de ki tudja: talán Aszódon
is felfedeznek egy-két rendkívül tehetséges ifjú teniszezõt
vagy éppen korcsolyázót.
A nemzetiszín szalagot
Sztán István polgármester és
Nyíry Szabolcs testnevelõtanár
vágta át, akik meleg szavakkal
méltatták az új sportlétesítmény fontosságát. Ezután a
klub tagjai és barátaik korosztályonként bemutatójátékkal
szórakoztatták a megjelente-
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ket, akik a tervezésben is közremûködõ Búzás István pörköltjével csillapíthatták éhségüket.
*
Támogatók: Aszód Ifjúságért Alapítvány, Aszód Cívis
Alapítvány, Aszód Városért
Alapítvány, Búzás István,
Buzás János, Braun József,
Braun Józsefné, Erdõsi
Kálmán, Forgách Tamás,
Hajas Judit, Hegyesi Sándor,
Laukó Péter, Major Zoltán,
Ondrik János, Varga András,
Start ÉPSZAK Kft.
H. Sz.
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Környezetvédelem és értékteremtés
Újabb szakaszába ért a galgamenti csatornázási projekt
Nem is gondolnánk,
mennyi elõkészítõ feladat
kapcsolódik egy ekkora beruházáshoz. Sok-sok ellenõrzõ szervezettel, kötelezõen elõírt körökkel. Ezzel
együtt az elmúlt negyven
év legnagyobb infrastrukturális beruházása történik Aszódon és környékén:
összesen 14 település érintett az Aszód központú
szennyvíz-elvezetési agglomeráció szennyvíziszap
komposztáló telepének
megvalósulásában; hét
településen összesen 84,5
km hosszú csatornahálózat
is épül, amelynek köszönhetõen újabb 1932 háztartás számára lesz elérhetõ
az európai komfort.
A beruházás volumene miatt
is indokolt, hogy minden egyes
lépést megfelelõ elõkészítéssel,
a kötelezõ elõírások szerint végezzen a projekt irányítása. Mi
sem igazolja ezt jobban: 2010
szeptemberében a Közremûködõ Szervezet (felügyelet) ellenõrizte az I. és II. szakaszok
eddigi tevékenységeit – s mindent rendben találtak.
Az évekig tartó szervezési,
pályázati feladatok, küzdelmek után a csatornázási program II. fázisának igazi kezdetéhez érkeztünk, amely nagy jelentõséggel bír a galgamenti
települések életében.
A gondos elõkészítés indokolt és elengedhetetlen, hiába
nem látványos része ez a csatornázási programnak. Így a
közbeszerzési eljárások befejezõdése után az ütemezés szerint megkezdõdhetnek a csatorna kivitelezési munkálatai.
A projekt keretében kialakításra kerül Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy belterületeinek, valamint Aszód és Domony egyes belterületeinek
közüzemû csatornázása és
szennyvízelvezetése; az aszódi
szennyvíztisztító telep bõvítése és térségi komposztáló telep
létrehozása.

A megvalósítás alapját képezõ támogatási szerzõdést megkötötték: nettó 2.870.226.000 Ft
támogatást nyert a projekt az
Európai Uniótól és a Magyar
Kormánytól. A kevésbé látványos, de elengedhetetlen „papírmunkát” követõ kivitelezési
munkálatok kezdete 2011 elejére tehetõ, záró idõpontja pedig
2012 júliusa.
A felügyeleti szervek összesen hat közbeszerzési eljárást
írtak elõ. Ebbõl három már
sikeresen lezajlott: megtörtént
a projektmenedzsment, a kommunikációt végzõ szervezetek
kiválasztása, valamint egy
szennyvízszippantó beszerzése
is, amely berendezés a leendõ
csatornahálózat karbantartására is alkalmas.
A fennmaradó három eljárás
folyamatban van: a csatornaépítéssel, szennyvíztisztítótelep bõvítéssel, illetve a mérnök ellenõri tevékenységgel
kapcsolatosan (ezek részben
megismételt pályázatok, mivel
a korábbi kiírásra érkezetteket
a közbeszerzés kritériumainak
megfelelõen eredménytelenné
kellett nyilvánítani, mert nem
feleltek meg az elvárásoknak).
Emellett külön eljárásban történik egy mobil áramfejlesztõ
beszerzése is.
Az érdeklõdõk augusztus 30án Galgamácsán, majd szeptember 20-án Aszódon lakossági fórum keretében tudhattak meg többet a csatornázási
projektrõl. Aszód 400 millió forinttal részesül a teljes beruházáshól, az érintett településrészek csatornázása egyrészt ebbõl a keretbõl valósul meg. Az
önkormányzat váratlan helyzetekre, tehermentesítésre is
felkészült: 60 millió forintos
tartalékot képez a projekt folyamán.
Sztán István polgármester
úr tájékoztatója után a lakosok
a jelenlévõ szakértõknek tehették fel kérdéseiket. Sztán
István kiemelte: az õszi-téli
munkakezdést nem támogatja
a kiszámíthatatlan, illetve minõségi munkát esetlegesen ve-

szélyeztetõ idõjárás miatt;
ezért 2011 tavaszára javasolja a
munkák indítását. Az addig
tartó idõszakban az egyéni bekötési helyek pontos kijelölését
kéri és ebben személyesen is
maximális támogatást nyújt,
minden érintett háztartásnál
közös, polgármesteri és mûszaki szakértõi bejárással.
Többen a kivitelezés kezdetével és módjával, illetve az
egyéni bekötésekkel kapcsolatosan is érdeklõdtek. Ezekre a
kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy az egyéni bekötések
helye csak a lakó és a kivitelezõ
által is aláírt helyszínrajzon kijelölt, közösen elfogadott helyszínen történhet, úgy, hogy a
kivitelezõ a telekhatáron belül
egy méteres zónában (mûszaki
irányelvek figyelembevételével: egyéb közmûvektõl például
áram, gáz, telefon, stb. szintén
egy méteres távolságra) saját
költségére alakítja ki a szabványos aknát, becsatlakozást.
Ahol a gravitációs rendszer
nem teszi lehetõvé, átemelõk
kialakítására kerül sor, ezek

helyét is minden egyes érintetttel egyeztetnie kell a kivitelezõnek.
Konkrét kérdés volt az új, pályázati pénzbõl felújított Szent
Imre utcai csatornavezetés
helyszíne. A polgármester úr
határozottan jelezte: az új burkolat nem kerülhet felbontásra, a csatorna a villanyoszlopok
feletti rézsûben lesz elhelyezve.
Az új csatornahálózattal az
itt lévõ ingatlanok értéke is növekedni fog, megszûnik a környezetterhelés/környezetszennyezés, egészségesebb környezetben élhetnek az emberek, a csatornadíjak pedig lényegesen alacsonyabbak lesznek, mint a szippantás költségei. Az eddigiek alapján minden a tervek szerint alakul, és
tartható a pályázatban is vállalt ütemezési határidõ. Aszód
és térsége e beruházással is
„zöldül”, élhetõbb, tisztább
környezetben, vízbázist óvó
infrastruktúrával gazdagodik –
a felnövekvõ nemzedékek számára is vonzóbbá téve a települést.

Népzenei tábor

Közel harminc
gyermek ismerkedett a néptánc és a
kézmûvesség fortélyaival a Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény nyári
táborában a Mûvelõdés Házában.

Fotó: Hídi Szilveszter
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„Nem az a bátor ember,
aki nem fél – hanem aki fél,
de amit kell,
mégis megcselekszi!”
Az Irodalmi Teaház vendége
a Mûvelõdés Háza kamaratermében október 30-án 17
órakor:

Tedd próbára a képességeid!
Aszódi középiskolások az Ability Parkban
Az állami Petõfi Sándor
Gimnáziumban minden évben a tanévkezdés után
vannak az osztálykirándulások, s ez idén sem volt
másképp. Mi osztályfõnökünkkel, Péter Katalin tanárnõvel Budapest felé vettük az irányt, egészen pontosan az Ability Parkba.

A park neve az angol „ability” szóból származik, amely
röviden ennyit tesz: képesség.
Az épület különbözõ szegleteiJókai Anna
ben kialakított interaktív fogKossuth-díjas író.
lalkozásokon egy-egy fogyatékA belépés díjtalan. A beszél- kal élõ ember helyzetébe csepgetés után az író dedikálja penhettünk úgy, hogy az akamûveit.
dályokon az adott képesség hiányában lévõ vezetõk segítettek
át bennünket.
Mikor megérkeztünk, 6-7 fõs
A Petõfi Sándor Gimnázium, csoportokat alakítottunk, és
kezdõdhettek a játékos, ám koGépészeti Szakközépiskola
moly feladatok. Az elsõ pályán,
és Kollégium
amely egy akadálypálya volt,
gazdasági ügyintézõ kerekesszékkel kellett ajtókon
és bukkanókon átgurulnunk.
munkakörbe keres munkaEz igencsak megizzasztott bentársat, határozatlan idõre.
nünket. Ezt követõen minden
Az alkalmazás feltétele:
állomáson más-más képességmérlegképes könyvelõi véghiánnyal ismerkedhettünk
zettség, számítógép-felhaszmeg. A legizgalmasabb minnálói ismeretek (Word, Excel). denki számára talán a „sötét
Fizetés: KJT besorolás szerint szoba” volt. Itt a vakok és
gyengén látók mindennapjaiba
Elõnyt jelent:
nyerhettünk betekintést, amiregisztrált mérlegképes
kor is egy rejtélyt kellett megkönyvelõi végzettség,
oldanunk egy koromsötét teOrgan-P program használata,
remben. Ezután más játékokat
költségvetési intézményben
is játszottunk, például kirakóst
való gyakorlat.
és párosítóst bekötött szemAz állás betöltésének
mel. Megnézhettük a Brailleírógépet, sõt még névjegyet is
tervezett ideje:
készítettek számunkra Braille2010. október 18.
írással. A további állomások
Érdeklõdni lehet:
egyikén megismerkedhettünk
Molnárné Erdélyi Margit
egy süketnéma fiúval, aki a
gazdasági ügyintézõnél,
jelnyelv segítségével megtanítelefon: 06-28/500-546.
totta elmutogatni a nevünket,
Az álláspályázatokat
valamint sok más egyéb haszaz iskola címére
nos szót és kifejezést is elsa(2170 Aszód, Hatvani út 3.)
játíthattunk tõle.
postai vagy elektronikus úton
Az állomások végére érve saj(igazgato@petofi-aszod.sulinet.hu)
nos búcsút kellett mondanunk
kérjük eljuttatni.

Állásajánlat

az itt dolgozó kedves embereknek, de rengeteg pozitív élménnyel gazdagodva hagytuk
el az Ability Parkot.
Ez a kirándulás nagyon
hasznos és érdekes volt, mert
rávilágított arra, hogy igenis
fontos, hogy ne sajnáljuk, hanem megértsük, elfogadjuk és
támogassuk fogyatékkal élõ
embertársainkat, akik nagynagy erõfeszítéssel ugyan, de
teljes életet élnek.
Hegedûs Angéla 11.A
Bõvebb információ:
www.abilitypark.hu
*
A szerk. megjegyzése: A gödöllõi középiskolák második
éve vesznek részt az Esélyegyenlõségi Hét rendezvényein, amelynek lényegében
ugyanaz a célja, mint az imént
bemutatott Ability parknak.
Iskolájuk tornatermében ki-

próbálhatják a kerekesszéket,
bekötött szemmel (pusztán tapintásuk, hallásuk vagy szaglásuk segítségével) kell beazonosítaniuk különféle anyagokat, illatokat. Elkísérik a rendezvényekre az idõs és/vagy a
mozgásukban korlátozott embereket, s kapcsolat nem egyszer túlnyúlik az egyhetes
programsorozaton, hiszen néhány diák ezután is gyakran ellátogat pártfogoltjához.
Az eddigi két gödöllõi Esélyegyenlõségi Hétrõl két aszódi –
Kovácsné Blaskó Mariann, valamint e sorok írója – közremûködésével dokumentumfilm
készült, ami augusztus végén
elsõ díjat nyert a szociális témájú filmek VII. Együtt-Érzések szemléjén, Gyulán. Az alkotók tíz év alatt tizenhat országos szakmai díjat nyertek
dokumentumfilmjeikkel.

Az Apáczai Közalapítvány 1.300.000.-Ft
összegû támogatásával a HATÁRTALANUL!
program keretében öt napra Kárpátaljára
utazott az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 15
szakközépiskolás tanulója.
A határon túli diákokkal együttmûködve,
közösen környezeti állapotfelmérést
végeznek a Tisza felsõ folyása mentén.
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Nyáridézõ

Indiánok Aszódon, portyázók Gyulán
Három gyermektábort szervezett a Városi Könyvtár
Ebben az évben könyvtárunk három tábort hirdetett meg. Minden korosztályt megcéloztunk. A
nagyszámú jelentkezés
miatt két napközis tábort
tartottunk, mindkettõt általános iskolások számára.
Július elején „Indián tábor”
fogadta a gyerekeket. A program lényege az indián kultúra
megismerése volt. Törzseket
alapítottunk, rengeteget játszottunk, és természetesen készítettünk mindenféle indiános
dolgot: álomcsapdát, ékszereket, fejdíszeket és totemoszlopot. Az utolsó napon egy igazi
perui indián volt a vendégünk.
Jól kifaggattuk a szokásaikról
és a ma élõ indiánok mindennapjairól. A tábort hálózsákos
buli zárta a könyvtárban.
A második tábort állatbarát

gyerekeknek hirdettük meg.
Sok vendég látogatott el hozzánk. Rengeteg ismerettel lettünk gazdagabbak. Járt nálunk ebrendész, vadász és kutyaterápiás csoport is.
A középiskolásokkal idén
Gyulára utaztunk. Augusztus
2-án indult kis csapatunk Eseménydús hetet töltöttünk a
gyönyörû városban. Felfedeztünk mindent, amit csak lehetett. Bevettük a várat, megnéztük a Ladics-házat, az Erkelházat, fagyiztunk a Százéves
Cukrászdában, hajóztunk a
Körösökön. Bejártuk a környéket is: voltunk Gyulaváriban, a
kastélyban, és Békéscsabán a
Munkácsy Múzeumban.
„Sziasztok, Táborlakók! Nagyon jó volt itt veletek, köszönöm a meghívást, a délutánt,
régen éreztem magam ilyen
jól.” – írta vendégkönyvünkbe

a hét közepén Kiss Ottó íróköltõ. Beszélgettünk vele mindenfélérõl: kérdeztük munkájáról, az írásról, kedvenceirõl, a
kezdetekrõl, Javrikról és Márióról. A srácok nagyon megkedvelték, és számukra nagy élményt jelentett, hogy találkozhattak egy mai íróval. (Könyvei
megtalálhatók könyvtárunkban.) „Jó volt... de annyira”,
mondták a táborlakók.
Krónikát írtunk a táborról,
próbáltunk minél többet lejegyezni, hogy az emlék megmaradjon. Augusztus 8-án jöttünk
haza fájó szívvel, mindenki maradt volna még egy kicsit Gyulán. A társaság azzal búcsúzott:
„Jövõre folytatjuk!”
Köszönjük a segítséget:
Ácsné Tóth Beáta, Barlai Edit,
Czok Erzsébet, Dúzs Márta,
Molnárné Jurinka Tünde, Slabéczi Erika (pedagógusok),

Ádám Tibor és Seprõs Zoltán
(utaztatás Gyulára), Kassa
András (régészeti bemutató,
íjászat), Micsutka József (tábori szakács), Sipos József (ebrendész), Szénási Renáta (kézmûves), Szûcs Andrea (Szolnoki Kutyaiskola bemutatója),
Wilhelm György (hivatásos vadász). Köszönet az anyagi támogatásért az Aszód Ifjúságért
Alapítványnak és a Szabad
Mûvelõdés Alapítványnak.
Nagy Judit
gyermekkönyvtáros

Tündérkék a Lázár Lovasparkban
Egyszer volt, hol nem volt, az
Óperenciás-tengeren innen
volt, volt egyszer egy igényes és
szép lovaspark. Sokat hallottak
róla a tündérkisfiúk és a tündérkislányok, akik az Aranykapu Bölcsõdében játék közben igyekeztek tündérkedni, és
varázsolni sok-sok vidámságot.
Csöppet sem volt egyszerû dolog, hiszen a szárnyacskáikat
nem mutatták és nem mutathatják soha.
Hallottak az apróságok a
lovakról, a kacsákról, a malackákról és a pulikutyákról. Egy
gonosz varázsló azonban nem
engedte, hogy elröpüljenek közösen és együtt barátkozzanak
meg távoli tündérekkel, egymással és a kedves állatokkal.
Esõfelhõket görgetett a bölcsõde és a lovas park fölé. Szomorúak voltak a kis tündérek,
hiszen szárnyacskáik megáznának az esõben. Összehívták
a tündér kupaktanácsot és elhatározták, hogy elõcsalogatják a napocskát. Sokszor-sok-

szor elénekelték együtt: Süss
fel nap, fényes nap... Harmadik
próbálkozásra, augusztus 10én sikerült elõcsalogatni a napocskát!!!
122 tündér és tündérnövendék gyûlt össze ezen a szép napon. Székfi László Nagytündér,
az aprócska tündérkéket buszszal segítette, hiszen elfáradt
volna a kis szárnyuk a hosszú
úton Domonyvölgybe. Odaérve
a Lázár Lovasparkba nagyon
megörültek! Megelevenedtek a
mesék és mondókák a lovas kocsin. „Jön a kocsi, most érkeztünk... Fut, robog a kicsi kocsi...
Paripám csodaszép Pejkó... Én
elmentem a vásárba fél pénzen...” Az állatok mellett a játszótéren igazán vidám mászás,
kúszás, hintázás és boldog ruha-összekoszolás mozgatta
meg a kis tündérkéket. Olyan
boldogok voltak, hogy vigyázniuk kellett, nehogy kibukkanjon a szárnyacskájuk a ruhájuk
alól. A találkozó igazán jól sikerült. Egy-egy varázsfûszállal

még a kacsáknak is barátaik
lettek. Kiderült, hogy a nyuszik
és a malackák is beszélik a
nyelvüket. A tündérkék meghívták magukhoz vendégségbe
a pónilovakat, kacsákat, csacsikat, kutyusokat és malackákat. Az állatok mind megköszönték a meghívást és örömmel elfogadták azt.
Ha valaki ügyes, megláthatja, hogy a mese- és mondókás
könyvekben lakó állatok viszsza-visszatérnek a Lázár Lovasparkból az Aranykapu Bölcsõde tündérkéihez és mindenkihez, aki együtt volt ezen a
szép augusztusi lovaskocsikázós napon. A tündérek és tündérnövendékek mosolyukkal,
rajzaikkal és énekeikkel köszönték meg a szervezõ tündéreknek a lehetõséget, hogy
szárnyaikat használhatták:
A Lázár Lovasparknak,
amely kedvezményesen segítette útjukat; Székfi Lászlónak,
a tündérszállítónak; a gondozó
tündér néniknek, akik napköz-
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ben gondoskodnak róluk soksok szeretettel, ringatják õket
és tündérénekkel táplálják szívecskéjüket; az anyuka- és az
apukatündéreknek, akik még
éjszaka is tudnak repülni, vagy
betegség idején, amikor õk alszanak, vagy éppen nem alvással töltik idejüket; testvértündéreiknek, akik igazán értenek
a tündérséghez, valamint
Erzsike Fõtündér néninek,
szárnyacskáik ápolójának és
fõtanácsadójuknak, aki kitalálta tündérálmukat és segítette
megvalósítani azt.
Egy négytündéres anyuka
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Egy kis nyelvelés: Jól teljesít
A címként olvasható kifejezés gyakran használatos,
mondhatnám, divatos mai
nyelvhasználatunkban. Jól is
hangzik, ennélfogva tehát becsapós is. Én mégsem használom, és nem örülök, ha a rádióban lépten-nyomon hallom.
Sokan talán nem is értik, mi
bajom lehet vele. Pedig van.
Mert semmitmondó, igénytelen és pontatlan.
A kifejezés igei részének
alapszava a teljes melléknév.
Ami teljes, ahhoz nem lehet
hozzátenni, az maga egyben
egész is, és bizonyos esetben
tökéletes is.
A szó elsõ ismert írásos elõfordulása igen korai idõszakra
tehetõ. 1350 körül egyházi szövegben bukkant fel elõször:
„malo tual teles” (malaszttal
teljes). 1372 és 1448 között felbukkannak az alábbi alakváltozatok is: telle ek; telÿe en; meg
tellysewlt, vagyis: teljesek; teljesen; megteljesült.
Az 1350-es elõfordulás jelentése: ’valamivel tele, valamiben
bõvelkedõ’. (Ma úgy hangzik az
imádságban, hogy: „kegyelemmel teljes”.) Néhány évtized
múlva (1405 körül) már ’kerek,
gömbölyded’ jelentésben is található rá adat. Majd rövidesen
a ’legnagyobb fokú; legnagyobb
mértékû; korlátozás, megszorítás nélküli; absolut’ jelentések

is megjelennek. S végül a ’csorbítatlan, hiánytalan, egész’ is
megtalálható lesz.
Ezzel párhuzamosan megjelennek a szótõbõl képzett különbözõ alakváltozatok is:
telye eguel (vagyis: teljességgel; fõnévi jelentés); meg
telÿe eÿtÿuala (megteljesejti
vala; megteljesíti vala; igei jelentés); telye egyenek (teljesedjenek; a teljesedik, teljessé válik
szó felszólító módú alakja; igei
jelentés.) Az imént felsorolt példák mind az 1372 és 1448
közötti idõszakból valók. És
csak az 1800-as években, 1853ban bukkan fel írásban a teljesítmény szavunk, amely már
nyelvújítási képzõdmény, ráadásul fõnévi jelentése van.
Mi is a gondom a jól teljesít
kifejezéssel? Ahogyan fentebb
már leírtam: semmitmondó,
igénytelen és pontatlan.
Számtalan kifejezésben tökéletesen megállja a helyét a
teljesít ige. Idõnként mondjuk,
olvassuk: teljesíti a feladatát,
küldetését. Mindkét megállapítás azt fejezi ki, hogy valaki a rá
bízott feladatot elvégezte.
Mindegy, hogy könnyen vagy
nehezen, de a feladattal megbirkózott, célba ért. Ha egy vállalat eléri azt az eredményt,
amit célul tûzött maga elé, akkor megállapítjuk, hogy teljesítette a tervét. És nem azt, hogy
jól teljesítette a tervet. De ha

Maradjon meg
a kõ kõnek,
a virág virágnak,...
maradjon meg Erdély Erdélynek,
maradjon meg az Ember Embernek,
maradjon meg a Magyar Magyarnak.
(Bartis Ferenc)

nem érte el a célkitûzést, akkor
nem mondjuk, hogy rosszul teljesítette a tervet, hanem azt
mondjuk, hogy nem teljesítette
a tervet. Nagyon jó eredmény
esetén azt is mondhatjuk: a
vállalat túlteljesítette a tervét.
Az iskolai osztályzás lényege
is ebben rejlik. Aki valamelyest
felfogta a megtanulandó anyag
lényegét, az már tovább tud haladni, vagyis kettes-re teljesített. Megbirkózott az anyaggal
olyan szinten, hogy a késõbbiekben már fel tudja használni.
Aki hármast kapott, az az elõbbinél többet teljesített és így
tovább. De aki egyest (elégtelent) kapott, az nem teljesítette
a tanulással kapcsolatos elvárásokat, szinteket. Nevetséges
lenne azt mondani, hogy roszszul teljesített, s azért kapott
elégtelent. (Egyébként az osztályzatok betûkkel való kifejezése pontosan tükrözi a fokozatokat: elégtelen; elégséges; közepes; jó; jeles.)

Ha a teljesítmény szóval
akarjuk kifejezni a feladat valamilyen szintû elvégzését,
akkor mondhatjuk, hogy gyenge teljesítményt ért el valaki,
vagy kiváló a teljesítménye valakinek. De új szavakat, kifejezéseket csak akkor alkossunk,
ha velük a korábbinál pontosabban tudjuk kifejezni magunkat. Némely új szavak
megalkotása teljesen fölösleges. Többször emlegettem már
e rovatban is, hogy van egy nagyon kifejezõ szópárunk:
elõnyös, hátrányos. Ami nem
elõnyös, az hátrányos, nem
pedig elõnytelen, ahogyan egyre többször hallhatjuk a rádióban, televízióban. Tréfásan
megemlítettem, hogy nem kellene megalkotni a hátránytalan szót az elõnytelen mintájára. Nos én még a hátránytalannal nem találkoztam, de feleségem állítja, hogy valahol
már elhangzott valamelyik médium adásában. S ez azt jelenti,
hogy egyre rosszabbul használjuk anyanyelvünket. Sajnos!
-g -l

Hrabal nyomában
a Petõfi Múzeum Galériájában

Szeptember 10-én nyílt meg és december 5-ig látogatható a Petõfi Múzeum Galériájában a cseh íróóriás,
Bohumil Hrabal életútjának mozzanatait bemutató
kiállítás. A könyveket, újságcikkeket és egyéb relikviákat felvonultató tárlat Bakos István (képünkön középen) gyûjteményébõl ad ízelítõt, amit Hrabal aszódi rajongóinak néhány tárgya ill. dokumentuma egészít ki. A
Hrabali életérzésbõl Asztalos Tamás adott ízelítõt megnyitó beszédében. A kiállítás-megnyitó látogatói cseh
sörkülönlegességeket, valamint Ladócsy László pacallevesét is megkóstolhatták.
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(M)ilyen idõket élünk...?
Elpusztult a szüleim kutyája, a Betyár. Bárkiben felmerülhet, hogy ez miért közérdekû,
hogy a helyi újságon keresztül
hozom minden aszódi tudomására. A probléma az, hogy a kutya nem saját magától, végelgyengülésben hunyt el, hanem
valaki felgyorsította ezt a folyamatot. Az állatorvos véleménye
szerint egyértelmûen patkányméreg végzett vele. Két napi
szenvedés után, iszonyú kínok
között pusztult el, épp az Állatok Világnapján.
Felmerült bennem a kérdés,
hogy kinek árthatott ez a két
éves játékos puli kutya, aki
nem mellesleg a gyerekeim
kedvence volt. Soha senkit nem
bántott, s ha ki is szabadult az
utcára, soha sem „balhézott”.
Ugatott. De semmivel sem többet, mint más normális házõrzõ. Minden kutya ezt csinálja.
Talán ez lehetett a veszte. Volt
már utalás arra vonatkozóan,

hogy valakinek nem tetszik az
eb. Az udvarra bedobált rohadt
almák, éjszakai névtelen telefonhívások ezt támasztják alá.
Egyszer sem volt annyi gerinc
az illetõben, hogy személyesen
közölje vélt problémáját, de azt
azért nem gondoltam volna,
hogy idáig le tud valaki aljasodni.
Idõközben tudomásomra jutott, hogy egy másik újtelepi

kutyás ház udvarában idegenek által bedobott, gyanús porral beszórt húsdarabot találtak. Ezek szerint ez általános?!
Ha nem tetszik egy állat, akkor
elpusztítom? Ilyen idõket
élünk?!
Remélem, ezt olvasva az elkövetõ mélyen magába száll és
elgondolkodik a tettén.
ifj. Rácz Tibor

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik édesanyám,
özv. Garczik Istvánné
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek
és együttéreztek velünk.
Emléke örökké él.
Leánya és családja

Grafikai pályázat diákoknak
Az elsõ helyezést elért tanuló
illetve tanulócsoport munkája
a bûnmegelõzési osztályunk
Várjuk akár egyéni, akár logója lesz, mely minden rencsoportos pályamunkáitokat dezvényünkön, szóróanyagunaz alábbi pályázati felhívá- kon szerepelni fog.
sunkra. A pályamunkákat a
beküldési határidõt követõen
PÁLYÁZAT
értékeljük, melynek eredményérõl iskolátokat levélben érA Pest Megyei Rendõrtesítjük.
fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya pályázatot
hirdet saját logójának elkészítésére.
Kedves Pest Megyei
Diákunk!

Némo

díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Hüllõk 10 %
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

Amennyiben a munka formája és mérete ezt nem teszi
lehetõvé, a munkákat postai
úton is elküldhetitek.
A pályázat elbírálása: A
beérkezett pályamunkákat
bûnmegelõzési területen dolgozó szakemberek bírálják el.
A legjobb munka a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának logója
lesz.
Beküldési határidõ:
2010. november 30.
Cím: PMRFK BûnmegelõA pályázat tartalma: A zési Osztály 1133 Budapest,
rendõrség bûnmegelõzési tevé- Pozsonyi u. 56. E-mail cím:
kenységét szimbolizáló kép, VetroTa@pest.police.hu
figura, alak, ábra, grafika,
A pályázat részleteirõl a köpuzzle... stb. elkészítése.
Az elkészített munkákat a vetkezõ telefonszámon kaphatkésõbbi – és különbözõ – fel- tok bõvebb felvilágosítást:
06-1-237-43 45
használási formák miatt elekMunkátokhoz sok sikert
tronikus úton kérjük megküldeni az iskola és azon belül kívánunk!
Pest Megyei
a készítõ nevének feltüntetéRendõr-fõkapitányság
sével.

Állatorvosi ügyelet
Október 16-17.: Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

November 6-7.: Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Október 23-24.: Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

November 13-14.: Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Október 30-31-november 1.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

November 20-21.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
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Akció a Takarékosság jegyében
A világtakarékossági hónap alkalmából
A Turai Takarékszövetkezet Akciós Takarékszelvény váltási lehetõséget kínál.
A Takarékszelvény kamata fix 5% 3 hónapos lekötésre.
Az Akciós Takarékszelvény 2010. október 4-tõl október 29-ig váltható.
Az Akciós Takarékszelvény bruttó kamata (%/év):
1-30 napig: 1,0 31-60 napig: 4,0 61-90 napig: 10,0 Éves bruttó kamat: 5,0
EBKM: 5,0684 %/év. A Takarékszelvény 3 hó után nem kamatozik.
Nem akciós Takarékszelvény átlagos hozama 4,46 %
A Világtakarékossági hónap alkalmából A Turai
Takarékszövetkezet 3 hónapos betétlekötési
akciót hirdet 2010. október 4-tõl 29-ig.

Nem akciós számla mellett lekötött betétek kamatai a lakossági és pénz-forgalmi
számlások részére a lekötött összeg nagyságától függõen: 1,6 % - 4,35 %
Az akciós kamatot nem kötjük további feltételekhez, nálunk nem kell újonnan
elhelyezett betétet hoznia a magasabb kamatért.

Akciós – egyszeri 3 hónapra lekötött betét, fix kamattal.
Lekötött összegKamat (%/év)
0 – 1.000.000 Ft-.ig 5,00 % 1.000.001 Ft-tól 5,1 %

A Turai Takarékszövetkezetnél számít a hûség.

Az ajánlat a lakossági és pénzforgalmi bankszámlával
rendelkezõ Ügyfelek részére egyaránt érvényes.

A betét az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott
mértékig biztosított. Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános
ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra a
www.turaitakarek.hu címen, vagy kérjük, keresse fel Takarékszövetkezetünk
kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

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

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

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12
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Aszód ismét adományokat
gyûjt, ezúttal a Bakonyban
történt iszapkatasztrófa
áldozataiak megsegítésére.
Október 11-tõl 16-ig a Magyar
Vöröskereszt Aszód-Gödöllõi
Területi Szervezetének
koordinálásával
a volt Tiszti Klubban várják
a lakosság és a cégek
felajánlásait
(elsõsorban ételkonzerveket,
tisztítószereket, palackozott
ivóvizet, étel készítéséhez
olajat, lisztet, cukrot stb.)
Aki október 16-a után kíván
felajánlást tenni, kérjük,
hívja a 06-30-648-8501-es
telefonszámot.

L a pzár ta

Fûtés-korszerûsítés az AFI-ban
több mint 93 millió forint EU-támogatásból
EU-támogatásból valósul
meg a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Aszódi Javítóintézetének energiamegtakarítást célzó fejlesztése. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Aszódi Javítóintézete 2009-ben
pályázatot nyújtott be az Intézmény fûtéskorszerûsítésére. A
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0174
számú projektet az Irányító
Hatóság vezetõje támogatásra
érdemesnek ítélte, így szeptemberben megkezdõdhetett a
projekt kivitelezése.
A beruházás bekerülési költ-

sége 93.156.031 Ft, mely a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kivitelezés
várhatóan 2010. szeptember
30-ától október 31-ig tart. Ennek keretében megvalósul az
intézmény fûtési rendszerének
energia- és költséghatékony
felújítása. A meglévõ rossz hatásfokú kazánpark helyett korszerû, energiatakarékos berendezések kerülnek felszerelésre,
melyek hatásfoka lényegesen
jobb, mint a jelenlegieké.
A projekt közvetlen célja az
intézet energiaköltségeinek

csökkentése a legnagyobb energiahatékonyságot eredményezõ beruházás keretében. A beruházás közvetett célja az
üzembiztonság legmagasabb
fokának elérése, az épületek
hõkomfortjának növelése, a
környezet kímélése, amelyeket
a csúcsminõségû és épületfelügyeleti rendszer kiépítése garantál. Közvetlen célcsoport az
intézetben lévõ gyermekek és
az intézet dolgozói, míg közvetett célcsoport Aszód lakossága.
(AzNFÜsajtóközleményealapján)

A vidámság egyik forrása
„Ha megtanulsz nevetni saját Horgászzsinór 8. Dehogy! 9.
Cipõmárka 10. Létezik 11. Házhibáidon, akkor…”
(Ian Green) tartási eszköz 15. Gyógyszer
16. Nõi név 17. Urán 20. Kórház
Vízszintes: 1. Ian Green jele 22. Kismalac 24. „Békaemgondolatának befejezése, ber” 26. Vissza: Nyugatos kölzárt betû: E 12. Iskola diá tõnk 30. Libahang 32. Errefele!
k nyelven 13. Középen szab! 34. Nõi név 35. Versenyzõ cso14. Forma 15. Nem itt 16. XIV- port 39. Magyar színész (Péter)
XV.sz-i híres mongol hódító (... 40. Menyasszony 42. Hajszín
Lenk) 18. Sport Egyesület röv. 44. Rózsa, angolul 46. Félút!
19. Tetejére 20. Hadászati 21. 50. Sugár jele 51. Elrejt 52. OszMásokat megtéveszt 23. Néma tályfõnök 53. Mozaikszó,
veréb! 25. Lepkeféle 27. Végte- „minden rendben!” 55. Páratlen ülés! 28. Oxigén 29. Vetetlen lan vonó! 57. Idõ jele 58. Egye!
szántóföld 31. Híres francia szí- 59. Er!
- fné nész (Alain ...) 33. Kopár 35.
*
Kártya, angolul 36. Észak 37.
A megfejtést a lap aljáról kiKevert sár! 38. Falu a Cserhát
lábánál 41. Lombhullató év- vágott rejtvényszelvénnyel elszak 43. Ráér betûi, keverve! látott, nyílt levelezõlapon küld45. Nyári lábbeli 47. Szem köze- jék be címünkre – Polgármespe! 48. Gódor Nikolett 49. Ope- teri Hivatal (Aszódi Tükör),
ra betûi, keverve 51. Borul 52. Aszód, Szabadság tér 9. –
Eszes 54. Kicsinyítõ képzõ 55. november 10-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 2x3.000 Ft
Kedvelt rajzfilmfigura 56. Euértékû vásárlási utalványát
rópai tenger.
sorsoljuk ki.
Függõleges: 1. Jód 2. Húros
*
hangszer 3. Napszak 4. Nikkel
Augusztusi számunk rejtvé5. Római 5 6. Ritka férfinév 7. nyének megfejtése:
„...aki éppen most
tért vissza belõle.”

10.

A Galga COOP utalványait
Brandauer Lilla (Kossuth Lajos út 31.) és Nagyajtai Ferencné (Podmaniczky u. 16.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.

Következõ
lapzárta:
november 10.
megjelenés:
november 18.

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
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