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Vállalkozói üzemeltetésbe kerül
a Szakorvosi Rendelõintézet
Az Orvosi Ügyelet Kht. nyerte el az intézmény mûködtetésének jogát
Lapzártánk után, szeptember 6-án döntött a képviselõtestület a Szakorvosi Rendelõintézet külsõ üzemeltetésbe adására másodszor kiírt pályázat eredményérõl. A két
pályázó cég vezetõi hétfõn részletes bizottsági meghallgatáson válaszoltak a kérdésekre; a testületi ülésen a
döntés ezúttal alig több mint fél óra alatt megszületett.
Az ülésen részt vett a két pályázó – a HospInvest Zrt. és az
Orvosi Ügyelet Kht. – két-két
képviselõje, akik Buzás János
polgármester kérdéseire válaszolva megerõsítették a pályázati anyagban rögzített vállalások legfontosabb részleteit.
Arra a kérdésre, megtartják-e
az intézményben mûködõ szakrendeléseket, Dr. Kiss Zoltán, a

kht. ügyvezetõje elmondta: a
jelenlegi ellátás elemeinek
megõrzése mellett a belgyógyászat és az egynapos sebészet, a

körzeti népegészségügyi mutatók kielemzése után pedig esetleg további szakrendelések beindítását is tervezik. Dr. Assani
Omar orvos-igazgató, a zrt.
képviselõje kiemelte: elsõsorban a kardiológia, a nephrológia és a pajzsmirigy-kezelés területén ígérnek ellátás-bõvítést. A betegellátás biztosításának stabil hátteréül az általuk

mûködtetett hatvani és a gyöngyösi kórházakat említette.
A dolgozói létszám megtartására vonatkozó kérdésre válaszolva a HospInvest képviselõje
a törvény szerinti jogok biztosítását, a dolgozók legalább egy
évig történõ megtartását és a
teljesítményösztönzõ bérezés bevezetését garantálta. A szûkös
(folytatás a 3. oldalon)

Matematika, magyar: csoportbontásban tanulják az elsõsök
A megszüntetett álláshelyek egy részére szükség volna
A Rendelõintézet ügye mellett a Csengey Gusztáv Általános Iskolát érintõ megszorító intézkedések is hónapok
óta foglalkoztatják városunk közvéleményét. A tanévkezdés elsõ hetében tartott képviselõ-testületi ülésen
Boda János iskolaigazgató részletesen beszámolt a változásokról, emellett döntés született a túl nagy létszámúra duzzadt elsõ osztályok csoportbontásáról.

dagógus szerzõdése lejárt, egy
másiké szeptember végén szûnik meg. A gyermekkönyvtárat
vezetõ pedagógus a Városi
Könyvtárban kapott állást, egy
fõállású takarítónõ állását
pedig félállásra csökkentették.
az 1976-os aszódi
A tíz és fél álláshely megtartálykocsi-balesetrõl
Az intézmény öt, nyugdíjas augusztus 31-i hatállyal, fel- szüntetése tehát elvileg megvailletve nyugdíj közelében álló mentéssel szüntették meg. Ket- lósult, a megfelelõ tantárgya 13. oldalon
dolgozójának munkaviszonyát ten nyugdíjba vonultak, egy pe- felosztás összeállítása érdekében viszont a felsõ tagozatos
zenei osztályokban heti nyolc
órában énektanár-karvezetõt
alkalmaznak, az alsó tagozaton
dolgozó félállású énektanár állása három tanórával nõtt, az
egyik, korábban félállású napközis nevelõ teljes állást kapott.
Mindez több mint egy állásheAz augusztus 20-i ünnepségen átadták
lyet jelent. Az iskolavezetés
a városi kitüntetéseket. Az Aszód Város
még egy – jelenleg betegálloDíszpolgára címet Detre János nyugalmamányban lévõ, jövõre nyugdíjzott evangélikus lelkész, esperes vette át
ba vonuló – pedagógus felmenBuzás János polgármestertõl (képünkön).
tését tervezte, akinek kérésére

Képek és
emlékek

Kitüntetések
az új kenyér
ünnepén

(képes riportunk a 6. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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Rögtönzött kistérségi és lakossági
Az Önkormányzati Társulási Tanács elnöke segítséget ígért
Augusztus 23.
A képviselõ-testületi ülés
elsõ napirendi pontjának vendége volt Kovács László kartali
polgármester, a kistérség önkormányzatai Társulási Tanácsának elnöke. Beszámolójából
kiderült: december 31-én lejár
a Gaia Alapítvány gesz-torsága
mellett mûködõ LEADER Akciócsoport mandátuma. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda létrehozására és mûködtetésére kiírt pályázaton a Szülõföldünk
Kartal Alapítvány nyert. Az új
akciócsoport (amely szeptember 5-én tartotta alakuló ülését
Kartalon – a szerk.) az elõrejelzések szerint 24 önkormányzat
részvételével mintegy 60 ezer
lakos érdekeit képviseli majd.
Aszód önkormányzata kinyilvánította csatlakozási szándékát a Kelet-Közép-Magyarországi LEADER helyi akciócsoporthoz; az ezzel párhuzamosan szervezõdõ Területfejlesztési Egyesülethez való csatlakozását az alapszabály ismeretében tárgyalja meg. A testület
megbízta Buzás János polgármestert, hogy kérjen beszámolót a GAIA Alapítvány vezetõjétõl a Galgamenti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport helyzetérõl.
A képviselõk örömmel hallottak a kartali ún. „Vízivárosprojekt” tervérõl (a termálvízre alapozva fürdõ, szállodák,
filmgyár és kiszolgáló létesítményei épülnének Kartal hatá-

rában, a tervek szerint munkát
adva ötezer embernek. Gyárfás
Zsuzsa abban kérte Kovács
László támogatását és segítségét, hogy az építkezéssel, majd
az üzemeltetéssel járó forgalomnövekedés átvezetésére
megépülhessen a bagi csomópontban és a Szabadság téren
tervezett körforgalom. A napirend tárgyalása után a kistérség elnöke beszámolt a Pest
Megye Önkormányzatánál
Buzás János polgármester,
Asztalos Tamás képviselõ, valamint dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumigazgató
társaságában a Petõfi Múzeum
ügyében folytatott egyeztetésrõl. Itt megnyugtató válaszokat
kaptak az intézmény jövõjével
kapcsolatban (minderrõl elõzõ
számunk címoldalán számoltunk be).
Szó esett a közös orvosi ügyeleti ellátás kialakításának
problémáiról, valamint a Szakorvosi Rendelõintézet kistérségi települési szintû támogatásának lehetõségeirõl. Utóbbit
Kartal polgármestereként csak
egy nullszaldósan mûködõ intézmény esetében támogatna. A
kistérség elnökeként felajánlotta segítségét a helyzet rendezésében. Képviselõi kérdésre
válaszolva kedvezõnek ítélte
meg a kistérségi csapadékvízelvezetési projekt esélyeit.
Odler Zsolt a kistérségi ülések
aktuális témájaként felvetette
a kistérségi feladatokat is ellátó
aszódi Okmányiroda mûködé-

sének támogatását. Aszód elmúlt évi kistérségi szerepvállalásáról és munkájáról szólva az
elnök hangsúlyozta: mindez
semmilyen tekintetben nem változott, városunk a kistérség
egyik legjelentõsebb településeként napjainkban is fontos szerepet tölt be a kistérségi feladatok ellátásában.
Az Ipari Park ügyében tucatnyi lakó és néhány vállalkozó
képviselte a Berkes utca és környékének érdekeit. Szigetvári
József részletesen beszámolt a
terület be nem épített részeinek rendezetlenségérõl (pl. az
igen ritkán kaszált, sokszor gazos területekrõl, az árkokban
megrekedõ és poshadó esõvízrõl), valamint a szûk utcákon
bonyolódó, a lakók nyugalmát
zavaró és testi épségüket veszélyeztetõ kamionforgalomról. A
lakók hozzászólásaiból kiderült: nyolc éve több alkalommal
jelezték gondjaikat a polgármesteri hivatal és a GAMESZ
felé, de a problémák nem szûntek meg. Kovács Tamás elmondta: a Céhmester út 500
méteres szakaszának 7 méter
széles, kamionterhelésre alkalmas kiépítése vízelvezetéssel
együtt kb. 68 millió Ft-ba kerülne. (Ezt pályázati támogatásból lehetne megvalósítani –
lásd külön cikkünket a 4.
oldalon.)
A testület az Ipari Park rendezése érdekében megbízta a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot koncepció

és költségbecslés, a Pénzügyi
Gazdasági Bizottságot pedig a
területtel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat összegzõ tájékoztató elkészítésére. A
GAMESZ vezetõjét és a városrendészt felkérte a közterületfenntartási munkák szervezésérõl és végrehajtásáról szóló
tájékoztató összeállítására,
egyúttal megbízta a GAMESZt az ipari terület gyommentesítésével és a hordalék eltakarításával.
A grémium elfogadta a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
veszteséges tagintézményeinek finanszírozására vonatkozó megállapodást. Az iskola
alapító okiratában rögzítették
a bagi hegedû tanszak és az
ikladi zongora ill. szolfézs szak
törlését.
Dr. Németh Mihály állatorvos lakásvásárlás iránti kérelmére a testület megbízta az
Origó Centrum Ingatlanforgalmazó Bt-t a Kossuth Lajos
út 62. szám alatti önkormányzati bérlakás értékbecslõi feladataival.
A háziorvosokkal történt
egyeztetés után módosították a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet. A havi
rendszeres gyógyító ellátás
költségei mértékének megállapításánál az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 százalékát veszik
alapul.
A képviselõk megbízták dr.
Kolozs László ügyvédet a Tél

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000
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fórum az aszódi képviselõ-testületi ülésen
a bagi és a Szabadság téri körforgalom ügyének elõremozdításában
utca mögötti lakóövezetben a
IX. Portfólió Kft. beruházásában elvégzett víz- és csatornahálózat közcélú adományként
önkormányzat által átvett vagyon ügyében a megállapodást
elõkészítse. A testület megbízta
a címzetes fõjegyzõt és a Galgamenti Víziközmû Kft. vezetõjét
azzal, hogy pontosítsák a területen átadott víz- és csatornaközmû vagyon üzemeltetésbe
történõ átadás-átvételére vonatkozó megállapodást.
A testület nem támogatta az
Aszódi Csatornamû Beruházó
Víziközmû Társulat szennyvízérdekeltségi támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és
annak mielõbbi kiegészítésére
kérte a társulat elnökét – különös tekintettel a csatornahálózat-fejlesztések támogatására várhatóan októberben megjelenõ pályázatra.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Városháza elektromos
hálózatának korszerûsítésére
szánt összegbõl, valamint az
útépítéseknél megmaradt
pénzügyi elõirányzatból állja a
város a Fõtér projekt vázlattervének kb. 2,754 milliós költségét. Ezután két támogatási
kérelem következett. Az Aszódi Nyugdíjasklub fennállásának 15. évfordulóját a betervezett 100 ezer Ft-on felül további
100 ezer Ft-tal, a báró Podmaniczky Frigyes halálának 100.
évfordulóján az Evangélikus
Gimnázium falán elhelyezendõ
emléktábla készítését 50 ezer
Ft-tal támogatják.
A képviselõk ezután tájékoztatót hallgattak meg a Szakorvosi Rendelõintézet üzemeltetésére beérkezett pályázatokról, majd döntöttek az augusztus 29-i lakossági fórum megrendezésérõl.
A volt mûszergyári szennyvíztelep bontásánál jelentõs
mennyiségû szennyvíziszapot
kellett elszállítani, emiatt 2 millió 28 ezer Ft-ra kellett emelni a
korábban 788 ezer Ft-os elõirányzatot.
Ezután két ingatlanvásárlás-

ra illetve elidegenítési jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálása, majd a Hajnóczy utcai lakók beadványa következett.
Kovács Tamás elmondta: a Rákóczi utca torkolatánál álló
hulladékgyûjtõ sziget rossz
helyen van, másrészt vannak,
akik nem rendeltetésszerûen
használják. Az ott elhelyezett
kerti zöldhulladék elszállítására és feldolgozására egyelõre
nincs lehetõség. A képviselõtestület a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatára árajánlatok bekérésérõl döntött a sziget úttól távolabb helyezésére.
A polgármester javaslatára a
képviselõk elfogadták, hogy
akadályoztatása esetén Rigó
Lászlóné alpolgármester illetve
Gyárfás Zsuzsa képviselõ helyettesítse õt a kistérségi üléseken. Ezután Odler Zsolt képviselõ bemutatta az új, 150 fõs
óvoda vázlat- és látványtervét,
amit a képviselõk egyhangúlag
támogattak. Ugyancsak Odler
Zsolt adott tájékoztatást az

épületek akadálymentesítésére kiírt pályázatról. (Az önkormányzatok, egyházak és civil
szervezetek számára egyaránt
elérhetõ pályázati lehetõség
részleteirõl Aszód város honlapján részletes információk olvashatók.) A testület pályázati
anyag elõkészítésérõl döntött az
Okmányiroda ügyfélhívó rendszerének kiépítésére és a Tüdõbeteg-gondozó Intézet akadálymentesítésére; a munkával a
Raiffeisen Consulting Bank
Zrt-t bízta meg.
A testület a polgármester javaslatára szeptember végén
dönt a közmeghallgatás idõpontjáról. Az Egyebekben
Koncz István az egyre gyakoribb temetõi lopásokról és rongálásokról szólt. Sándor János
e bûncselekmények számának
csökkentése érdekében a térfigyelõ rendszer mielõbbi kiépítésére tett javaslatot, ami tízmilliós nagyságrendû összegbõl (akár hitelbõl is) megvalósítható. Nyíry Zsolt az uszoda
megnyitásával kapcsolatban

elmondta: információi szerint a
megyei önkormányzat egyelõre nem tud élni az öltözõépítésre fordítható pályázat adta
lehetõséggel, és a megyénél személyi változások is nehezítik
az ügy megoldását. A Petõfi
Gimnáziumban új igazgató
kezdte meg tevékenységét, így
a képviselõ új egyeztetéseket
javasolt. Az új hirdetõtáblák elkészültét üdvözölte, de városszerte több hirdetõ-, illetve
útirányjelzõ tábla elhelyezését
látná szívesen. Gyárfás Zsuzsa
egy villany- ill. fûtéskorszerûsítésre fordítható pályázati lehetõségre hívta fel a figyelmet, s
megkapta a grémium felhatalmazását a pályázati egyeztetésre. Kovács Tamás a Szentkereszt utca végén tapasztalható parlagfû-gondokra, míg
Jordán Imre ismét a kóbor kutyákra hívta fel képviselõ-társai figyelmét. Sándor János egy
korábban beszakadt, majd a
javítás után otthagyott aknafedél elszállítását kérte az evangélikus gimnáziumtól. n

Vállalkozói üzemeltetésbe kerül
a Szakorvosi Rendelõintézet
(folytatás az 1. oldalról)

dolgozói létszámmal mûködõ
intézmény esetében lehetõséget látott a létszámfejlesztésre is.
A közhasznú társaság ügyvezetõje hangsúlyozta: részvételükkel elfogadták a pályázati feltételeket, s így a helyi dolgozókkal való együttmûködést elsõdleges feladatuknak tartják, fizetésüket a törvényi elõírásoknak megfelelõen, minõségi
munkavégzésre ösztönzõ bérezéssel biztosítják. Ezen kívül az
aszódi és a környékbeli háziorvosokkal is jó munkakapcsolatot kívánnak kialakítani.
A Rendelõintézet adósságállományának rendezését a pályázati kiírásnak megfelelõen
mindkét cég átvállalta. Az Orvosi Ügyelet Kht. emellett informatikai és infrastrukturális

fejlesztéseket tervez, külön kiemelve a mozgásszervi rehabilitációt és az egynapos sebészetet. Gászpor Jenõ, a HospInvest
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
olyan integrációban gondolkodnak, amiben a hatvani és a
gyöngyösi kórház mellett az
aszódi Szakorvosi Rendelõintézet is fontos feladatot kapna,
s így városunk a cég által az
említett intézményekben tervezett átfogó radiológiai eszközfejlesztésbõl is részesülne.
Rigó Lászlóné alpolgármester a laboratórium jövõjére kérdezett rá. A helyben levett labormintákat a HospInvest Zrt.
a fõvárosban mûködõ központi
laboratóriumában elemeztetné, s a betegek egy napon belül
hozzájuthatnának a leletükhöz. Az egyik gyógyszergyártó
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cég gödöllõi gyárának egészségügyi szolgáltatójaként az
Orvosi Ügyelet Kht. a helyi feltételeket megfelelõnek tartja,
így továbbra is helyben oldaná
meg a feladatot.
A szavazás elõtt a törvényi
elõírásoknak megfelelõen
három képviselõ jelezte személyes érintettségét. Miután a képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy õk is voksolhassanak,
a tizenhárom képviselõ 8:5
arányban az Orvosi Ügyelet
Kht-t bízta meg a Szakorvosi
Rendelõintézet mûködtetésével. (Az intézmény jelenlévõ
munkatársai szemlátomást
örömmel fogadták a döntést.)
A szerzõdés aláírására az adósságállomány átutalását követõen, szeptember 17-én kerül sor.
H. Sz.
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Matematika, magyar: csoportbontásban...
A megszüntetett álláshelyek egy részére nagy szükség volna az iskolában
(folytatás az 1. oldalról)

méltányosságból az elsõ félévre
felsõs napközis állást biztosítanak számára.
Az önkormányzati határozat
alapján végrehajtott létszámleépítésekrõl és az azokat eredményezõ osztály-összevonásokról augusztus végén összevont szülõi értekezleteken tájékoztatták az ebben érintett
elsõ, valamint a hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók szüleit. Az „a” osztályok
megszûnésével járó összevonások miatt 25 gyermeket át
kellett helyezni a Rákóczi úti
épületbe. Az elsõsorban a bejáró ill. a közelben lakó kisdiákokat érintõ döntés ellen négy
szülõ fellebbezett: kettejük kérvényét indokoltnak tartotta és

elfogadta az iskola vezetése. Az
áthelyezés járt némi problémával (pl. a korábban angolt tanuló gyermekek németet tanuló osztályba kerültek), de ezeket sikerült megoldani. A speciális nevelést igénylõ tanulók
számára az alsó tagozaton
négy, a felsõn kilenc fõs osztályt
indítottak.
A diáklétszám a tanév végéhez képest 15 fõvel, 255 fõre
nõtt. (Boda János igazgató lapunk kérdésére elmondta: bár
néhány gyermeket szüleik másik iskolába írattak, a versegi és
a kartali iskolák összevonása
miatt még a távolabbi településrõl is érkeztek tanulók.) A
kötelezõ óraszám 22-re növekedésével a tantárgyfelosztásban heti 60 óra túlmunka je-

lentkezik, amit belsõ helyettesítéssel oldanak meg.
Az igazgató beszámolójában
jelezte: a megnövekedett feladatok miatt nagy szükség lenne a megszüntetett iskolatitkári álláshely visszaállítására
(a szünet túl rövid a pedagógusok óraközi feladatainak ellátására, ezért elkélne a titkár segítsége), tanóra közben pedig
az iskola elérhetetlen telefonon, mert az irodában senki
nincs, aki fogadhatná a hívást.
A takarítás megfelelõ ellátásához ugyancsak hiányzik a megszüntetett fél álláshely. A képviselõk hosszas vita után – közcélú foglalkoztatás keretén
belül vagy a jövõ évi költségvetés összeállításánál – megoldást ígértek az iskolatitkári

álláshely betöltésére.
A tanévnyitó ünnepségen
beszédet mondott Buzás János
polgármesterhez csatlakozva
Koncz István és Asztalos
Tamás köszönetét fejezte ki az
iskola elõzõ és jelenlegi vezetésének az önkormányzati határozat végrehajtásáért végzett
munkájukért. A Kulturális Bizottság javaslatára a grémium
hozzájárult ahhoz, hogy az elsõ
évfolyamon indított 33 illetve
31 fõs (tehát igen zsúfolt, mármár az oktatás hatékonyságát
veszélyeztetõ létszámú) osztályokban a tanítónõk csoportbontásban tarthassák meg a
matematika és a magyar tanórákat.
Hídi Szilveszter

Útpályázati önrész adakozásból
A város az Ipari Parkban mûködõ vállalkozások támogatására is számít
Miután az augusztus 23-i
képviselõ-testületi ülésen a
Berkes utcában és környékén élõk személyesen számoltak be a szûkös utcákon át az Ipari Parkba érkezõ kamionok által évek
óta okozott kellemetlenségektõl és károkról, lapzártánk idején a polgármester
összehívta a területen mûködõ vállalkozások vezetõit, hogy közösen találjanak
megoldást.
Buzás János polgármester
elmondta: az önkormányzat
pályázati úton szeretné elõteremteni a Céhmester utca és a
Galga utca járhatóvá tételének
anyagi feltételeit, a pályázati
önrészhez pedig számít az érintett vállalkozások anyagi hozzájárulására.
–Mindkét fél számára elõnyös lenne, ha az iparterületen
jelenlévõ vállalkozások és az ingatlantulajdonosok körében
önszervezõdõ közösség alakul-

útburkolatának elkészítésével
a teherjármû-forgalom az iparterület menti utcácskák helyett végérvényesen a benzinkút és a Tüzép-telep felõl áramolhatna az Ipari Parkba.
Addig is a város ideiglenes megoldásként járhatóvá teszi a
Céhmester utcát, az Iparos
utcai keresztezõdésnél hat méterre szélesítik az átjárót, az átereszeket pedig kitakarítják. (A
munkálatokat lapunk nyomdába adása elõtt megkezdték –
a szerk.)
A területrõl az elmúlt hetekben hatvan köbméternyi sittet
és hulladékot szállítottak el, és
a két védõsávot is hamarosan
kitakarítják. A polgármester
határozott fellépést, azaz feljelentést ígér az illegális szemétÁtfolyó és szélesebb híd épül a Céhmester utcában. lerakókkal szemben. Az aszódi
Ideiglenes lezárás – remélhelõen megnyugtató megoldással rendõrõrs parancsnokának
ígérete szerint a rendõrök
na ki – mondta Buzás János. – mecserét, a pályázatok elõké- ezentúl gyakrabban járõrözÍgy a területet és környékét szítése során pedig további nek a területen, de a lakosok
bejelentéseire is számítanak.
érintõ kérdésekben szervezett egyeztetéseket tarthatunk.
-hisziAz említett két utca szilárd
formában folytathatunk esz-
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Ismét

nyereményjáték indul!!!

Vásároljon augusztus 29. és október 29. között
legalább 3000,-Ft értékben,
a blokk hátuljára írja rá nevét, címét és dobja be
az üzletben kihelyezett szerencseládába!
Kisorsolásra kerülõ nyeremények:

6 db 1.000.000 Ft-os bankkártya
30 db 100.000 Ft értékû COOP utalvány

Nyerjen Velünk!
ÚJ AKCIÓ szeptember 12-tõl október 1-ig!
Ízelítõ az akció választékából:
Adambrau sör 0,5 l ü.
Arany Ászok sör formaüv. 0,5 l
COOP ásványvíz enyhe/dús/szénsavmentes 1,5 l
Kékkúti Theodora ásványvíz 1,5 l PET
Eduscho Wiener extra kávé õrölt 250g
PUR extra mosogatószer lemon ut. 0,5 l

99,-Ft+ü.
119,-Ft+ü.
59,-Ft
99,-Ft
299,-Ft
149,-Ft

Biopon mosópor komp. 2 kg color, normál
Tomi Krist. mpor komp. 3kg color, normál
Fa tusfürdõ joghurt aloe vera 250 ml
Danone könnyû és finom joghurtos szelet 30g
Delma light margarin 500 g
Zott szivecske joghurt 135 g

1049,-Ft
1399,-Ft
269,-Ft
65,-Ft
185,-Ft
39,-Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
A Galga COOP Zrt. területén már több mint 3000 törzsvásárlónk rendelkezik
törzsvásárlói kártyával és gyûjtheti a vásárlási utalványt érõ pontokat.
A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek:

06-80-870-220
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Ünnepeink
Szent István szellemiségéhez
Ünnepség és díjátadás a Mûvelõdés Háza
A hagyományokhoz híven
ökumenikus istentisztelettel
kezdõdött az augusztus 20-i
ünnepség. Mint elhangzott: az
ember gyakran keres életében
kapaszkodókat – ha valamikor,
akkor napjainkban nagyon.
Ilyen kapaszkodó Szent István
királyunk, aki a keresztség felvételével fontosnak látta Jézus
Krisztust közel hozni a magyarsághoz, igazi stabilitást adott
ennek a népnek, ezzel alapozta
meg továbbélésünket, ezer év
múltán is ebbõl élünk bizonyosságainkkal és kétségeinkkel.

arra, hogy a magyarság hosszú
kalandozások, bolyongások
után végre nemzetté szervezõdött, megalapította itt, a Kárpát-medencében európai
igénnyel saját önálló államát.
A polgármester a közelmúlt
helyi gazdasági megszorításaira utalva kiemelte: olyan idõszakban élünk, hogy miközben
szándékunk a legjobb hagyományok megõrzése, életben
tartása, az a feladatunk, hogy
biztosítsuk a megkerülhetetlen, olykor személyes áldozatokat is követelõ változások feltételeit, itt városunkban is.

–Augusztus 20-ról eszünkbe
jut Szent István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe – kezdte ünnepi beszédét
Buzás János polgármester. –
Ennek oka, hogy korántsem
hosszú múltra visszatekintõ
nemzeti ünnepünket a 20. században minden politikai rendszer a saját elképzelései szerint
alakította. Ezzel együtt, vagy
ennek ellenére emlékezzünk

Ugyancsak a nehéz gazdasági idõket említette az ország
vezetését is bíráló beszédében
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Bag polgármestere, aki
utalt rá: hazánk letért a Szent
István által kijelölt útról. Egyik
legfontosabb feladatunk, hogy
kulturális, gazdasági értékeink, de mindenekelõtt szabadságunk megõrzése mellett ismét megtaláljuk nemzetünk
egyensúlyát.

Ezután a városi elismerések
átadása következett. Az Aszód
Város Díszpolgára címet
nagyszerû életpályája elismeréseként Detre János nyugalmazott evangélikus esperesnek adományozta a képviselõtestület. Az Aszód Városért
kitüntetést idén ketten vehették át: Kaáli Nagy Kálmán az
Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
végzett pedagógiai munkája
mellett az Elektromos Gyûjtemény létrehozásáért, annak
gondozásáért, továbbá a témában közzétett szakmai írásaiért; Nádasdy Ferenc, a Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
idén nyugállományba vonult
tanára pedig példamutató, 35
éves aszódi pedagógusi munkája elismeréséért.
Az Aszód Város Szolgálatáért díjban ugyancsak ketten
részesültek: Szolnoki Ferencné,
a Városháza pénzügyi irodavezetõje 41 éve kiváló szakmai
hozzáértéssel, felelõsségtudattal, kellõ pontossággal és jogszabály-ismerettel, precizitás-

Áldás és igei köszöntõ
Beiktatták Lõrincz Csaba evangélikus lelkészt

Augusztus 26-án az evangélikus templomban az egyházközség presbitériuma,
tagjai és a társegyházak képviselõi jelenlétében Mekis Ádám esperes beiktatta
hivatalába Lõrincz Csaba evangélikus lelkészt. A nagy érdeklõdéssel kísért
ünnepi eseményen dr. Fabiny Tamás püspök mondott igei köszöntõt.
Kondella Mihály felvételei
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regionális
híven
udvarán
sal végzett munkájáért, míg
Barlai Edit földrajz-rajz szakos
tanár 37 éven át végzett lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, a gyermekek és kollégái
iránt egyaránt tanúsított felelõsségvállalásáért. Nyíry Zsolt
pedagógus, önkormányzati
képviselõ, az Aszódi Szabadidõsport Egyesület elnöke városunk sportéletének rendezvényszervezésben és pályázatok által gyarapított eszközeiben is tükrözõdõ kimagasló
eredményeiért Aszód Város
Sportdíját kapta. Az épített
környezet alakításában végzett
példamutató munkájáért Pesti
Csaba, valamint a Gála Kft. a
Tiszta, Szép Városért díjban
részesült. (Nádasdy Ferenc és
Pesti Csaba nem lehetett jelen
az ünnepségen, ezért kitüntetésük átadására a szeptember
6-i képviselõ-testületi ülésen
került sor.)
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A Többcélú Társulási Álláskeresõk,
Tanács augusztus 22-i figyelem!
+ akik munkavállalás elõtt
ülésérõl
állnak,
Augusztus 22-én tartotta költségvetési intézményei mûülését az Aszódi Kistérség ködését meghatározó szabályÖ n k o r m á n y z a t a i n a k zatok felülvizsgálatáról.
Többcélú Társulása TanáA Pedagógiai Szakszolgálat
csa.
szakmai és tanügy-igazgatási
Az Aszódi Kistérség Önkor- munkáját szakértõk tekintetmányzatainak Többcélú Tár- ték át, véleményük figyelembesulása Tanácsa elfogadta a Pe- vételével a Társulási Tanács –
dagógiai Szakszolgálat szak- mint fenntartó – meghatározta
mai beszámolóját, amely össze- a következõ tanév ezirányú
foglalja az intézmény 2006/ feladatait.
2007-es tanévben végzett munAz Aszódi Kistérség Önkorkáját, továbbá – mint fenntartó
– jóváhagyta a Pedagógiai mányzatainak Többcélú TárSzakszolgálat Intézményi Mi- sulása elfogadta, s jogérvényesnõségirányítási Programjának nek mondta ki a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság véleményemódosítását.
zése után az Aszódi Kistérség
Az Aszódi Kistérség Önkor- Önkormányzatainak Többcélú
mányzatainak Többcélú Tár- Társulása 2007. I. féléves pénzsulása 2006. január elsõ nap- ügyi beszámolóját.
jával alapította meg az Aszódi
A Tanács döntött a társult
Kistérség Pedagógiai Szakszolgálatát. Az intézmény most önkormányzatok kistérségi
zárta az elsõ teljes tanévét, szinten megvalósítandó felszíamely alkalmat teremtett a ni vízelvezetési projektjének a
közös fenntartás tapasztalatai- kiemelt projektek eljárásrendnak összegzésére, az intéz- jébe történõ regisztrálásáról,
mény munkájának értékelésé- az ehhez szükséges elõzetes
re, összevetve azt az önkor- megvalósíthatósági tanulmány
mányzatok és intézményeik elkészíttetésérõl.
elvárásaival.
A Társult önkormányzatok
A Tanács tudomásul vette a polgármesterei tájékoztatót
Pest Megye Önkormányzata hallgattak meg a közmunkaHivatalának támogatása fel- program helyzetérõl, majd akhasználását elemzõ ellenõrzési tuális – a településeket foglalkoztató – kérdéseket vitattak
jelentésrõl szóló beszámolót.
meg.
Az Aszódi Kistérség ÖnkorA Társulási Tanács üléseimányzatainak Többcélú Társulása társult önkormányzatai rõl, a kistérségben zajló aktuá2007-ben már közös feladat- lis eseményekrõl és pályázati leellátás keretében végzik belsõ hetõségekrõl bõvebben az
ellenõrzési munkájukat. Ez év- Aszódi Kistérség Önkormányben a Társulás és intézményei zatainak Többcélú Társulása
mûködésének szabályozottsá- honlapján olvashatnak:
gát vizsgálta a belsõ ellenõrzési
www.aszodikisterseg.hu
vezetõ. A belsõ ellenõrzés javaslatai alapján a Tanács határozott a szükséges intézkedések
megtételérõl, a Társulás és
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+ továbbképzést, képzést
keresnek,
+ munkahelyeket keresnek,
+ munkahelyi jelentkezéshez
kérnek segítséget,

azoknak
„Munkavállalási technikák”
témakörben
csoportfoglalkozást tart
Lencsés Nóra
munkavállalási tanácsadó,
a Kontakt Alapítvány
munkatársa.
Jelentkezni lehet a
28/400-103-as
telefonszámon

Figyelem!
A Lépj egyet elõre
II. program keretén belül

új, ingyenes
szakképzési
lehetõségek közül
választhatnak a
tanulni vágyók!
A Corvus Képzõ Intézet a
következõ ingyenes képzési
lehetõségeket indítja
2007 októberében:
þ Élelmiszer és vegyiárueladó,
þ Kereskedõ, boltvezetõ,
þ Pénzügyi és számviteli
ügyintézõ.

Jelentkezési lapot
a Kistérségi Gondozási
Központ Családsegítõ
Szolgálatánál
(2170 Aszód, Petõfi út 6/a,
telefon: 06-28-400-103)
kell kitölteni, ahol részletes
információt nyújtanak
a szakképzés feltételeirõl.
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...mindent, ami mozdítható
A fém mellett a virágcsokor és az örökzöld is „kelendõ”
A mondásnak megfelelõen Aszódon is visznek mindent, ami nincs lebetonozva. A gyakori lopások és
rongálások egy részét szinte lehetetlen megelõzni, néhány esetben (pl. nyitva hagyott utcai kapu vagy gépjármûajtó, az utastérben
jól látható helyen felejtett
táska, Uram bocsá´ pénztárca) azonban maguk a
polgárok felelõsek azért,
hogy egy-egy bûncselekmény áldozataivá váltak.
A vasútállomásról ezúttal jelentõs mennyiségû kábelt loptak el ismeretlenek. A Széchenyi utcában egy építkezésrõl
egy láncfûrész tûnt el. Egy, a
benzinkút mögött parkoló autót feltörve készpénzt és iratokat vitt el az elkövetõ. A Hatvani úton valaki egy autó megrongálásával próbálta megoldani nézeteltérését.
A Kossuth Lajos úton egy
tisztázatlan tulajdonjogú (a
nyilvántartás szerint forgalomból kivont) autó okozott balesetet, majd ismeretlen sofõrjével együtt elgördült a helyszínrõl. A Falujárók útján egy
motoros elütött egy figyelmetlenül közlekedõ gyalogost, ennek következtében mindketten megsérültek.
*
A temetõbõl és a köztéri emlékmûvekrõl is visznek mindent, ami értékesíthetõ vagy
hasznosítható. Sajnos nem új-

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak a barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek,
akik Õt szerették, hogy felejthetetlen férjem, édesapám,

Kovács Gábor
temetésére eljöttek és sírjára
virágot helyeztek.
Felesége és lánya

Képviselõi
fogadóóra
Tóth Gábor
országgyûlési képviselõ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
Bereczki Jánosné
munkatárs
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail:
bereczki.janosne@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220

donság a sírcsokrok eltulajdonítása, de a sírrablók nemrégiben ennél is messzebb mentek:
másfél évtizede elültetett, kb.
tizenhárom méter magas örökzöldeket vágtak ki és szállítottak el, több síremlékrõl lefeszegették a rézbõl öntött betûket,
vaskerítést vittek el stb.
Még tavasszal lelopták a fõtéri világháborús emlékmûrõl
a központi oszlopra csavarozott, fémlemezbõl készült
Menórát (lásd képünkön – helyesebben lásd annak hûlt

Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva:
péntekenként 15-18 óráig

helyét). A kereszt valószínûleg
csak annak köszönheti „megKépviselõi fogadóórák:
menekülését”, hogy az eltûnt
Tura, Tabán u. 42. minden
jelképnél jóval magasabbra
hónap utolsó péntek
szerelték. (Nemrégiben egy hé16-18 óráig, vagy
vízgyörki olvasónk jelezte szerBag, Szent Imre u. 52.
kesztõségünk felé, hogy szíve(Polgármesteri Hivatal)
sen támogatná az emlékmû minden csütörtökön délelõtt,
helyreállítását. Erre hamaro- elõzetes idõpont-egyeztetéssel.
san sor kerül – az ellopott jelképeket ezúttal a fémtolvajok számára értéktelen, futtatott mûanyaggal pótolják.)
H. Sz.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk október 13-án (szombaton)
a Kistérségi Idõsek Világnapja címû rendezvényünkre.
Helye: Csengey Gusztáv Általános Iskola tornaterme
Az elõzõ évekhez hasonlóan színes programokkal várjuk vendégeinket 11 óra 30 perctõl.
Kérjük, ebédigényeiket október 5-ig jelezzék az alábbi címeken:
Idõsek Klubja: Aszód, Petõfi S. u. 6/a. illetve Falujárók útja 5.
Jó szórakozást kívánunk!
Kistérségi Gondozási Központ

Videofilmkészítés
digitális technikával

újságírás,
kiadványszerkesztés
RH+VIDEO Tel: 06 20 9749 850 E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu
2007. SZEPTEMBER
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Negyvenhárom év Aszód szolgálatában
Detre János kapta az Aszód Város Díszpolgára címet
Ebben az évben ismét
egy jelentõs, javarészt
Aszódon eltöltött életpályát ismert el a képviselõtestület az Aszód Város
Díszpolgára címmel, amelyet Detre János nyugalmazott evangélikus lelkész, esperes vehetett át az
augusztus 20-i városi ünnepségen.
Detre János és felesége gyermekkoruk óta ismerik egymást, hiszen Mendén ugyanabba az iskolába jártak. Rózsika nénit szinte a kezdetektõl a
pedagóguspálya vonzotta, férje
viszont ifjúkorában inkább a
természettudományok iránt
érdeklõdött. Elsõre nem vették
fel az egyetemre, s mert a lelkészi pálya sem állt messze tõle
(édesapja Mendén látta el az
evangélikus lelkészi teendõket,
késõbb pedig az egyházmegye
esperese lett), végül õ is ezt a
hivatást választotta. 1957-tõl
1962-ig a Teológiai Akadémia
hallgatója volt; a lelkészhiány
miatt már eközben is aktív
papi szolgálatot látott el. Ezután egy évig Pécsett, másfél
esztendeig pedig Zuglóban, a
Bosnyák téren szolgált.
–1965. január 1-jén kerültünk Aszódra – emlékezett ideköltözésük idõszakára. – A
nagyközség még járási székhelyként mûködött. Akkoriban mások voltak a körülmények. A parókia õsztõl tavaszig
fagymentes idõben szinte megközelíthetetlen volt a sártól.
Mire autónk lett, már a Petõfi
utcában is aszfaltúton közlekedhettünk. De az emberek is
mások voltak, mint ma. A híveim – javarészt földmûvesek,
végtelenül nyugodt emberek –
nyitottsága máig feledhetetlen
számomra. Mindig Isten kezében érezték magukat – már
csak az évszakok szeszélyei
folytán is, s emiatt minden termést ajándéknak tekintettek.

Az aszódiak hamar befogadták az új lelkészt és családját.
Tiszteletbeli tsz-tagként éveken át ott ült körükben a zárszámadáson és az azt követõ
díszebéden. A paplak építésénél olykor 60-70 ember segített,
s ha kellett, a szövetkezet lovaskocsit vagy gépi erõt is biztosított. Jónásfalva és a városközpont között másfél kilométer az
út – ennek megtételéhez néha
még autóval is fél nap kellett,
útközben annyian megállították, hogy szót váltsanak vele.
–Annyira benne éltünk ebben a közösségben, hogy szinte

rendszerváltás elõtti ciklusban
akarata ellenére a Temetõalja
lakói megválasztották tanácstagnak.
–Szegény körzet, afféle proletár negyed volt, ahol jól ismertek, s szinte egyhangúlag megválasztottak – mondta errõl. Az
akkoriban közös tanácsi igazgatás alatt mûködõ Aszódon,
Ikladon és Domonyban eleinte
sokan „pap elvtárs”-ként szólították meg, s több esetben õ
volt a „villámhárító”. A rendszerváltás után már nem vállalta a jelölést, mondván: szakemberekre van szükség a testü-

minden örömüket vagy bánatukat az elsõk között velünk
tudatták – emlékezett a tisztelendõ úr. – Volt, hogy már kora
reggel csengettek a kapun a
hírrel: „Hajnalban meghalt a
mama.”
Negyvenhárom év alatt minden aszódi evangélikus családnál teljesített valamilyen lelkészi szolgálatot. És nem csak a
családoknál, hiszen az általános iskolában negyvenhárom
tanéven át hitoktatóként gyarapította a kisdiákok vallási
ismereteit. Természetesen jól
ismerte az egyház politikai
megítélését, de a pártállam sosem akadályozta szolgálatát.
(Egyszer pl. az egyik párttitkár
édesanyjának betegágyánál is
tartott istentiszteletet.) Sõt, a

letben. Ugyanakkor lelkészi
munkája során leterheltsége
megnõtt, a heti két hittanórából
hamarosan tizennyolc lett.
Munkája egyik legnagyobb
sikerének az evangélikus gimnázium 1994 szeptemberi újraindítását, illetve az új intézmény tetõ alá hozását tartja. A
középiskola elõször az általános iskola alagsorában, majd az
állami gimnáziumban kapott
helyet. Az új épület alapkövét
már 1994 augusztusában letették, majd megkezdõdtek a tárgyalások az 1948-ban államosított gimnázium épületéért járó
kártalanításért. Az egyházközség több részletben 575 millió
Ft-ot kapott, amibõl az evangélikus templom szomszédságában felépülhetett az intéz-
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mény, s amit 1997 szeptemberében szenteltek fel. Az ünnepi
alkalmat megelõzõ este a kivilágított iskola elõtt összegyûltek az emberek. Sokan sírtak;
azt mondták, nem hitték el,
hogy megvalósul. De meglett,
ha nem is egészen az elképzeléseknek megfelelõen.
–Ki tudja: ha a kárpótlás kamatainak egy részébõl akkor
elkészíttetem a sportcsarnok
alapját, e kényszer alapján talán ma nem lenne torzó a gimnázium épülete – gondolkodott
hangosan Detre tisztelendõ úr,
akinek szavaiból az is kiderült:
sajnos az egyház felsõ vezetése
nem támogatta teljes erejével az
aszódiak ezen törekvését.
Ugyanakkor a jelentõs infláció
is arra ösztönözte, hogy mielõbb teljesen bútorozzák be az
új gimnáziumot.
–A pénzügyekért én feleltem.
Bár sosem láttam az 575 milliót, az Állami Számvevõszék elismerését fejezte ki az állami
egyházügyi összekötõnek a
pontos elszámolásért – mondta
kissé elérzékenyülten. – Nekem
mindenem volt a középiskola
ügye; a feleségem már kissé neheztelt is rám, hogy gondolatban elõbbre helyezem az iskolát a családnál és a parókiánál.
–A családban be kellett látnunk, hogy apát segíteni kell –
vetette közbe Rózsa néni. –
János mindig nagyon jó családapa és férj volt, de akkoriban
pörgõs idõszakot éltünk meg, õ
éjszakánként alig néhány órát
aludt. Sokszor felváltva volt elfoglaltságunk, mégis haza tudtuk hozni a munkánk örömét és
a kudarcát is. Gyermekeink hivatás iránti érdeklõdését próbáltuk másfelé terelgetni, mégis követtek bennünket: egyikük pedagógus, másikuk lelkész lett. Ma már ünnepnapokon tízen üljük körül az asztalt.
–Az egész pályámra nagy
örömmel, szeretettel és Isten
(folytatás a 10. oldalon)
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Negyvenhárom év...
Detre János kapta az Aszód Város Díszpolgára címet
(folytatás a 9. oldalról)

iránti hálával emlékszem, hogy
pappá tett, holott sokáig nem
akartam pap lenni – vette
vissza a szót a tisztelendõ úr. –
Hálás vagyok a családomért;
féltem, hogy nehezen fogadják
el: a pap mindig közéleti személyiség, sosincs magánélete, a
család pedig vele együtt hétfõtõl vasárnapig szolgálatban
van, de a feleségem és a gyermekeink is megértették mindezt. Volt, hogy hétfõn délelõtt
indulásra készen álltunk az
autónk mellett, amikor megszólalt a harang, ami azt jelentette, hogy valaki elhunyt. Elfogadták, hogy emiatt el kellett
halasztanunk az utazást.
–Érték-e jelentõsebb kudar-

cok szolgálata évtizedei alatt?
–Az ember mindig számol a
kudarc lehetõségével. Ha nem
lennének kudarcaink, az nagy
baj lenne. Püspököm sokszor
mondta: „Tudod, az Isten mindig ad annyi kudarcot, hogy el
ne bízd magad, de ad annyi
sikert, hogy meglendítsen.”
Nekem a Podmaniczky-kastély jelent fájó pontot. Mielõtt
visszakaptuk, találkoztam a
döntésre jogosult tárcaközi bizottság mûemlékvédelemmel
foglalkozó tagjaival. Tudatták
velem, hogy a visszaadás megakadályozásának céljával jöttek, de miután beszéltem nekik
a terveinkrõl (hogy kollégiumot, múzeumot, restaurálótermeket, a parkban üdülõparkot

szeretnénk létesíteni), mindannyian a visszaadás mellett
voksoltak. Azóta sem mertem
velük találkozni, mert szégyellem, hogy az egyház nem becsülte meg, amit visszakapott.
Detre János nyugdíjban töltött napjai is hasznosan telnek.
A Szõlõ utcába, felesége szüleinek volt házába költöztek, ahol
a család és a kertmûvelés mellett hobbijának, az egyháztörténetnek is hódolhat. Egy évi
munka után tavasszal fejezte
be az északi egyházkerület gyülekezeteinek történetét összegzõ kötetet. Következõ, megvalósulás elõtt álló terve az aszódi
gyülekezet történetének megírása.
H. Sz.

Ahogy a fiatalok látják...
Mi a jó városunkban és mi lehetne jobb?
Közvélemény-kutatásra
indultam. Felkerestem
olyan középiskolás és egyetemista diákokat, akik
Aszódon laknak. Örömmel
vettem észre, hogy nyíltan
és õszintén válaszoltak a
várossal kapcsolatos kérdésemre. Íme egy kis szemezgetés a véleményekbõl:
Kérdésem a következõ volt:
Szerinted miben jó illetve
miben változhatna Aszód?
Ildikó (19 éves fõiskolás): Bár
keveset vagyok Aszódon, mégis
úgy gondolom, a vasútállomás
állapota eléggé lesújtó. Emellett jó lenne több kulturális
program, és a parkosítás is elég
jó ötlet szerintem.
Blanka (17 éves gimnazista):
Szerintem Aszód mint város
fordíthatna többet a fiatal rétegre, elvégre iskolaváros szeretne lenni. Többek között gondolok itt színvonalas fesztiválokra, szórakozóhelyekre, mozi
építésére. Egy hely kéne, ahol
megfelelõ körülmények között
a fiatalok össze tudnak gyûlni a
barátaikkal. Persze én örülök,

hogy az iskolám közel van,
színvonalas oktatást kapok –
anélkül, hogy órákat buszoznék. A tisztaság is viszonylag
elfogadható (a vasútállomást
leszámítva).
Zsófia (16 éves középiskolás):
Véleményem szerint Aszód a
közösség miatt jó... nagyrészt!
Barátságos emberek élnek itt,
és a legtöbben összetartanak!
Ami változhatna Aszódban, az
a fellendülés, vagyis több olyan
„kulturális központ” kialakítása, ahol a fiatalok jól érzik magukat, együtt vannak, ismerkedhetnek (gondolok igényes
szórakozóhelyre, mozira vagy
nyilvános uszodára).
Gábor (18 éves szakiskolás):
Aszódon csak az aszódi mecscseket élvezem. Nem sokat vagyok a városban a megfelelõ
szórakozóhelyek hiánya miatt.
Szerintem ezen kéne változtatnia Aszódnak.
József (21 éves volt szakközépiskolás és technikumi tanuló):
Aszódban szeretem, hogy viszonylag segítõkészek és jó fejek
az emberek. Minden közel van,
emellett jó a közlekedés a szomszédos városokba és a fõváros-

ba is. Aszód szerintem szép
város! Viszont jó lenne, ha több
lehetõség nyílna a fiataloknak
kikapcsolódásra – itt elsõsorban a színvonalas szórakozóhelyekre gondolok.
Ferenc (18 éves középiskolás):
Aszód szerintem egy nagyon jó
város. Jó a közlekedés és viszonylag normálisak az emberek. Véleményem szerint a város tisztaságán kellene valamelyest változtatni, fõként a vasútállomáson.
Renáta ( 17 éves gimnazista):
Aszódban a legjobban az üzleteket szeretem. Nem kell mindenért Pestre járni. Viszont
szerintem egy jó park vagy egy
mozi még jobban feldobná a
várost.
Roland (16 éves szakiskolás):
Nem is tudom, mit mondhatnék. Aszódon sok minden jó.
Szeretem az embereket, a barátokat, ugyanakkor nem szeretem a kocsmákat és a füstös
helyeket. Ezeken kéne változtatni. Kellene egy tényleg normális és kulturált szórakozóhely, esetleg olyan programok,
amelyek érdeklik a fiatalokat...
- Z. Sofy -
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Diákszínjátszó
kör indul
a Petõfi gimnáziumban
Az öregdiák találkozón
bemutatott tíz perces színdarab nagy sikere hallatán
az iskola tanulói összeültek
és az igazgató beleegyezésével létrejöhetett a Petõfi
gimnázium diákszínjátszó
köre.
Az iskolában sajnos kevés a
délutáni szabad foglalkozásra
való lehetõség, ezért ígérkezik
nagyon jó ötletnek a színjátszó
kör. A diákok maguk által írt
darabokat és klasszikus mûveket egyaránt játszani fognak, s
remélik: értõ fülekre találnak
az iskola növendékeiben.
A színjátszó körbe bárki jelentkezhet, aki kedvet érez kipróbálni, milyen is a „színpadon” állni, más bõrébe bújni.
–Sajnos nem láthatunk a
jövõbe, de egyenlõre annyi biztos, hogy nagy lendülettel és
kedvvel vágunk neki az újdonsült ötlet megvalósításának – –
mondta Zatureczki Zsófia,, aki
a Vécsey Kamarateátrum tagjaként már több színdarabban
lépett a világot jelentõ deszkákra. – Reméljük, sok fiatalt vonz
majd a színjátszás, és azt is,
hogy elnyerjük majd a célközönség tetszését... n

Bursa
Hungarica
A képviselõ-testület döntése
érdelmében az aszódi hátrányos szociális helyzetû fiatalok
is élhetnek a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázaton. Az A típusú (két féléves) illetve B típusú
(hat féléves) pályázatok feltételeirõl bõvebb információ a
www.bursa.hu honlapon ill. a
Városháza hirdetõtábláján
olvasható. A pályázati adatlapok Szabadiné Bartók Katalin
aljegyzõnél szerezhetõk be.
Beadási határidõ:
október 31.
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Tábor leányoknak
Testi, lelki táplálék egy héten át
Augusztus közepén elõadóként meghívást kaptam Aszód egyik testápolással és szépítésével foglalkozó szalonjába. Legnagyobb meglepetésemre tizenéves lányok csoportja
fogadott, látható izgalommal. Elõadásom befejezte
után tudakozódhattam
csak Pálné Zsuzsától, a
rendhagyó nyári tábor ötletgazdájától.
–Elõre bocsátom: nem vagyok pedagógus szakképzettségû, de érdeklõdõ és gyermekszeretõ igen – mondta bevezetõül. – Már régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy 10-14 éves
lányoknak szervezzek egy
olyan tábort, ami testi és lelki
egészségük problémakörével
foglalkozik.
A megvalósításban és a programok összeállításában ketten
is kiemelkedõ segítséget nyújtottak: a nemrég elhunyt
Razsovitz doktor úr és Koncz
István tanár úr. A különbözõ
témakörök elõadóinak helyi
szakembereket hívtam meg. A
testi higiéniáról Dr. Horváth
Anna gyermekszakorvos tartott elõadást. Subáné Halmos
Éva a lelki bajokat és azok or-

voslását járta körül. Herr Piroska mentálhigiénés szakember az egészséges gondolkodásmódról beszélgetett velük. A
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai hasznos tanácsokkal
láttak el. (E sorok írója a fiatalkorúak pártfogó felügyelõjeként a kábítószer és más élvezeti cikkek fogyasztásának veszélyeire hívta fel a figyelmet.)
Tagadhatatlan, hogy a legnagyobb sikert Rácz Zsuzsanna
fodrász, Székfi Dóra mûkörmös és Kis Magdolna masszõr
aratták. A lelki táplálékok fizikai megtámogatására is szükség volt: Lukács Lajos az ízletes
ebéddel, Molnár József jelentõs
anyagiakkal járult hozzá a táborozáshoz.
–Az egyhetes tábor zárásakor mindegyik leány bánatára
eljött a búcsúzás. Nemcsak õk,
de a szüleik is a legnagyobb elismeréssel szóltak rólunk. Magam és a férjem úgy gondoljuk,
hogy ez az új kezdeményezés
sikere nemcsak nekünk, hanem a helyi szakemberek tudásának és tenni akarásának is
köszönhetõ.
Mi mást kívánhatnánk ezután: jövõre ilyenkor, ugyanitt
találkozzunk újra!
Aszódi Kovács István

Búcsúzó Bölcsisek
Babazsúrja
Augusztus 30-án délután
a Búcsúzó Bölcsisek Babazsúrjára gyûltünk össze a
Bölcsõde nagytermében.
Színes, kedves hangú meghívót kaptunk a gondozó
néniktõl erre az alkalomra.
Programjuk izgalmasnak
ígérkezett!

Ferencné Erzsike néni és Jutka
néni olyan szórakoztató jelenetet adtak elõ, amit soha nem fogunk elfelejteni. Még a könynyem is csorgott a nevetéstõl!

Tûzijátékos csokitortával
vendégeltek meg mindannyiónkat, az élõzene pedig a felnõttek nótás kedvét is megElõször Kovács Ferencné böl- hozta.
csõdevezetõ – akárcsak a mesében – óvodássá varázsolta a bölOlyan sok szeretet, kedvescsõdés gyermekeket. A gondo- ség, figyelmesség vett bennünzónéniktõl útravalóul tarisz- ket körül, amit hálásan köszönyát kaptak a vállukra, amiben nök minden búcsúzó bölcsõdés
kedves, ötletes ajándékok vol- és szülei nevében az intézmény
tak. A bontogatás-kóstolgatás minden dolgozójának.
öröme után Farkas Gábor gyerEgy szülõ
mekdalokat énekelt. Mi, szülõk
is bekapcsolódtunk, sõt táncra
is kerekedtünk a jó zenére. A
Bendegúz és Bíborka óvodába
indul címû jelenet volt a Babazsúr fénypontja. Kovács

HIRDESSEN NÁLUNK!
Az Aszódi Tükör városunk minden háztartásába eljut
és az interneten is olvasható.

Aszód, Érdy J. u. 21.

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

Nyitvatartás:
hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00
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Budapest võlegénye
Száz éve hunyt el báró Podmaniczky Frigyes
Krúdy Gyula nevezte így
báró Podmaniczky Frigyest, az aszódi Podmaniczky-család legismertebb tagját, aki hosszú,
kalandosnak is mondható
életével példája annak a
magyar arisztokratának,
aki mindvégig a közjót
szolgálta.
Gazdagnak született, szerényen élt, igazi hazafiként nemzete, Magyarország felemelkedésén munkálkodott. Az ország
népe, különösen a fõváros lakossága Podmaniczky Frigyest
Budapest egyik felvirágoztatójaként emlegeti. Méltán teszi,
hiszen mint a Fõvárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke,
Budapest világvárossá fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ha az utókor
igazán hálás lett volna, akkor a
Sugár utcát (amit neveztek
Andrássynak, Népköztársaságnak stb.) róla, annak megálmodójáról, báró Podmaniczky
Frigyes utcának nevezte volna
el. Igazi népszerûségét Ráday
Mihálynak, a jeles városvédõnek köszönheti, aki sok-sok
részletet feltárt a kiváló Podmaniczky városépítõ munkájáról. Napjainkban a városvédõket, a múlt értékeinek ápolóit a
veretes Podmaniczky-díjjal
tüntetik ki.
Báró Podmaniczky Frigyes
azonban sokkal színesebb

egyéniség volt annál, mintsem
csupán városépítõként emlegessük.
A szüleivel kell kezdeni.
Édesapja, báró Podmaniczky
Károly diplomás bányamérnök, a magyar jakobinus mozgalom részese (amiért büntetésben részesült), szoros kapcsolatban állt a német romantika jeleseivel. Elsõ felesége
Carpentier Júlia, a német irodalom fiatalon meghalt büszkeségének, Novalisnak volt a
menyasszonya. Házasságuk

Jänkendorf-Nosticz Elizát vette feleségül. Házasságukban
több gyermek született, akik
közül Júlia a magyar regényirodalom egyik megteremtõjének, báró Jósika Miklósnak
volt a hitvese, s akit hûségesen
követett emigrációjában, ahol
aztán õ is jeles író lett. Frigyesnek és két évvel fiatalabb öcscsének, Ármin bárónak a kiváló magyar tudós, Hunfalvi Pál
volt a magántanítója, nevelõje,
akinek irányításával Késmárkon, majd pedig Berlinben vé-

Báró Podmaniczky Frigyes portréja és emlékmûve
a fõvárosban, a róla elnevezett téren
rövid volt, az anya gyermekszülésben, Aszódon halt meg.
Ezt követõen a Szász Királyság
miniszterének a leányát, báró

gezték tanulmányaikat. Frigyes bárónak 1887-1888-ban írt
Naplótöredékek címû életrajzából számos olyan ismeretet szerezhetünk, mely a reformkori
Aszódot idézi elénk, továbbá a
fiatal báró politikai karrierjének a kezdetét (1847-ben az or26.000,- Ft
1 oldal (180mm x 252mm)
szággyûlési követválasztáson
13.000,- Ft
1/2 oldal (180mm x 125mm)
Kossuth fõkortese volt), az
1848/49-es forradalomban és
6.500,- Ft
1/4 oldal (88,5mm x 125mm)
szabadságharcban való részvé4.500,- Ft
1/6 oldal (88,5mm x 80mm)
telét, majd közlegénnyé való le3.600,- Ft
1/8 oldal (88,5mm x 60mm)
fokozása után olaszországi ka60,- Ft/szó tonai szolgálatát mutatja be.
apróhirdetés:
A „bakaságból” hamarosan
Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény! szabadult, és számunkra éppen az életének ezt követõ, az
Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban irodalomban kevésbé ismert

Hirdetési díjaink:
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évtizede a fontos, amikor még –
éppen a szabadságharcban való részvétele miatt – nem játszhatott szerepet a nagypolitikában, s ideje javát csendesen
meghúzódva Aszódon, ám nem
haszontalanul töltötte. Örömmel vállalta el a domonyi evangélikus gyülekezet felügyelõi
tisztségét, és pénzét sem kímélve állt fivére mellé a latin iskola
megmentése érdekében. Közismert, hogy báró Podmaniczky
Árminnak köszönhetõ a latin
iskola algimnáziummá fejlesztése, mely feladat megoldására
létrehozott iskolai bizottságnak jeles tagja volt Frigyes báró
is. Ezekben az években kezdte
meg szépírói munkásságát is
(Úti naplómból, Álom és valóság stb.), mely mûvek azokban
az idõkben igen olvasottak voltak, és szerzõjüket ismertté,
népszerûvé tették.
A Bach-korszak után, az alkotmányosság részbeni visszaállításakor (1861), majd 1865tõl 1905-ig országgyûlési képviselõ volt; Ezen évtizedekben az
ország legjelesebb közéleti személyiségei közé tartozott. A
nagy élettörténet aszódi fejezete volt, amikor 1869-ben saját
vagyonának feláldozásával
mentette meg fivérét, Ármint a
teljes gazdasági összeomlástól.
Miután a nagy kastélyt, az õsi
fészket a családnak el kellett
adnia, ettõl kezdve kizárólag
Pesten, egy szerény kétszobás
lakásban, csupán fizetésébõl
élt. Nem nõsült meg, életét a
köznek, a magyar kultúrának s
a nemzetnek szentelte.
Ezekben az évtizedekben
már nem látogatott Aszódra.
Aszóddal való találkozása már
csak 1907. október 19-én bekövetkezett halála után történt,
amikor is kihûlt tetemét õsei
mellé, a családi kriptába
helyezték végsõ nyugalomra.
Budapest võlegénye Aszódon
alussza örök álmát.
A. I.
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Ami a szívünkbe, elménkbe van írva
Egy mentõápoló emlékei az 1976 szeptemberi aszódi tragédiáról
A Földnek talán nincs is
olyan emberlakta települése, ahol ne történt volna valamiféle, egyént vagy közösséget érõ tragédia. A
régebbi történések emlékei elõbb-utóbb elhalványulnak az emberek emlékezetében. Azonban akik
akkor azt átélték, azok
számára örökre emlékezetes és élõ marad a dráma.
Ez alól nincs kivétel.
Errõl beszélgettem Takács
Lajos nyugdíjas mentõápolóval, aki a 31 évvel ezelõtti aszódi kamionbaleset áldozatai
mentésének egyik fõszereplõje
volt.
–Máig is megremeg a szívem,
ha csak rágondolok arra a szeptemberi napra – emlékezett
vissza. – Az aszódi mentõállomáson hajnal felé hatalmas
robbanást hallottunk, ami
után megszûnt az áramszolgáltatás. Hogy mi történhetett,
még nem tudtuk, de már készenlétbe helyeztük magunkat
egy turai kollégámmal, Keve
József gépkocsivezetõvel. A
szolgálatvezetõ parancsára szirénázva indultunk a fõút és az
ikladi út keresztezõdéséhez,
ahol egy folyékony halmazállapotú gázt szállító kamion felborult és romba döntötte a kanyarban álló házat. A helyszínre érkezve láttuk, hogy igen
nagy a baj. Egy sérültet – a
gépkocsivezetõt – akkorra már
el is szállítottak, mert igen súlyos égési sérüléseket szenvedett, azonban még volt ideje kinyitni egy biztonsági szelepet,
amivel megmentette Aszód
központi részét. Utóbb megtudtuk: ha ezt nem tette volna,
kb. 600 méteres körzetben elpusztult volna minden és mindenki, ha a tartály felrobban.
A helyszín szemrevételezése
után a romos ház udvarán keresni kezdtük az áldozatokat.
Meg is találtuk õket, sérülten,
sokkos állapotban, de élve. Közben az utcáról kiabáltak: „Ide,
ide gyorsan, mert a pincében is

bennrekedt valaki, aki nem tud
kijönni!” Két kezünkkel álltunk neki kiszabadítani õt.
Közben megérkeztek a szolgálaton kívüli kollégáink: Petrovics András és Szlanka György
mentõápolók, akik a közelben
laktak. Az így kiegészült csapatunk már hatékonyabban láthatott neki a módszeres mentésnek. Azonban ez is kevésnek
bizonyult, ezért további mentõs egységek segítségét kértük.
A helyzet hozta, hogy én voltam a kárhelyparancsnok – az,
aki elsõként érkezik a helyszínre, s mindaddig viseli e tisztséget, míg meg nem érkezik egy
magasabb beosztású mentõs

szakember. A Budapestrõl idõközben megérkezett orvosi
esetkocsi doktornõje meghagyott ebben a beosztásomban,
mondván: „Maga ismeri jól a
helyet.” A sérültek elszállítása
után nekem még tíz óráig a
helyszínen kellett maradnom a
váltás megérkeztéig.
Még szinte haza sem értem,
máris újra szolgálatba kellett
állnom, hogy összeszedjem a
szolgálaton kívüli kollégáimat,
mert akkora volt a baj, hogy az
említett körzetbeli lakosság
egy részét is kitelepítették. Az
állandó robbanásveszély miatt
sok steril kötözõanyag, lepedõk, gyógyszerek és mûszerek
érkeztek teherautókkal. A kilövellõ tûzcsóva eloltásához speciális tûzoltók érkeztek. Már
nem emlékszem pontosan, mikor, de még azon a napon tele-

fonáltak: sikerült a lángot eloltani. Vége, a tartály kiürült!
Sajnos a szakszerû és gyors
segítségnyújtás ellenére két
ember meghalt: egy, a házban
lakó férj a feleségét siratta, míg
a vétkes gépkocsivezetõt a rokonsága.
-Visszaidézve az események
sorát – zárta elgondolkodva beszámolóját Takács Lajos –, az
események után kaptam egy
infarktust. Nem azt mondom,
hogy emiatt, de ez is közrejátszhatott. Ma már nyugdíjas vagyok, de ha életmentõ segítségnyújtásról lenne szó, gondolkodás nélkül újra megtenném

bármikor, bármilyen körülmények között, mert abban a
helyzetben az ember nem önmagát nézi, hanem a feladatot.
Ezt írta be a természet láthatatlan ceruzával a szívünkbe,
elménkbe.
Aszódi Kovács István
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Illusztrációként a Belügyminisztérium lapja,
a Magyar Rendõr hasábjain megjelent felvételeket
és a Pest Megyei Hírlap
cikkét használtuk fel.
(Deme Imrénének és
Nagy Judit könyvtárosnak
ezúton is köszönjük,
hogy a dokumentumokat
a rendelkezésünkre
bocsátották.)
Érdekesség, hogy a PMH
cikkéhez a mentés egyik
vezetõje 1990 novemberében helyesbítõ sorokat
mellékelt. Eszerint
a baleset aszódi áldozatát
csak másnap reggel
találták meg a beomlott
pincében. A tartálykocsi
több mint húsz óráig
lángolt. A kitelepített
lakosság és a mentésben
résztvevõk élelmezését
a honvédség oldotta meg.

Csattos Pál felvételei
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„Újra csak ezt a hivatást választanám”
Kulics Lászlóné évtizedeket töltött el a bölcsõdés gyermekek között
Nyugdíjas bölcsõdei gondozónõk társaságában figyeltem az ünnepélyes keretek közt elhelyezett új
Városi Bölcsõde alapkõ-letételét. Miközben zajlott az
ünnepség, néhány percre
elkalandozott az emlékezetem – vissza a múltba, amikor még bölcsõdés volt a
legkisebb lányom.
Hajdúné Erzsike néni és
Tordáné Irénke néni voltak
azok, akik végigkísérték gyermekem bölcsõdei életét egészen az óvodáskorig. Kulics
Lászlóné Marika nénit is ismertem Judit lányom bölcsõdés
korából, de nem került szóba
akkortájt, hogy õ is az elsõk között kezdte gondozónõi tevékenységét. Az alábbi sorokból
most ezt is kiderül:
–A nyolcadik osztály elvégzése után nem tanultam tovább –
emlékezett vissza. – Két évig
mindenfélével próbálkoztam,
mígnem 1958. április 16-án átadták Aszód község elsõ bölcsõdéjét, ahová mint fiatalkorú
dolgozó felvételt nyertem. Ám
a helyiségek és többi kiszolgáló
egységek beüzemelése, a csoportszobák teljesen új bútorokkal való berendezése, a kisgyermekek egységes ruházatának a
szétosztása még két hetet vett
igénybe. Miután tökéletesen
felkészültünk a gyermekek fogadására, május másodikán
végre megérkeztek az elsõ bölcsõdések.
Mindannyian nagy izgalommal vártuk õket. Bár negyven
férõhelyesre tervezték a bölcsõdét, az elsõ napon csak tizenhárom gyermeket hoztak el,
mert idegenkedtek a bölcsõdei
gondozástól és fenntartással
viseltettek a szülõk. Azonban
ez a rossz érzés fokozatosan
feloldódott bennük, így néhány
hónap múltán már teljes létszámmal mûködhettünk. A

egészségügyi képesítéssel csoportba 1 éves korig, a kökellett rendelkeznie neki is és a zépsõ csoportba a 2 évesig, a
szakácsnõnek is.
harmadik csoportba pedig az
óvodás korú gyermekek tartozMivel a bölcsõde területe nak. Magam tíz évig a csecseadott volt, nagyobb építkezésre, mõcsoportban voltam. Azért,
bõvítésre nem volt lehetõség, mert egyrészt imádtam õket,
de a mosónõ munkájának meg- másrészt kezdetben nem volt
A napi munkámban sokat könnyítésére felépült az igé- szokásban, mint módszer, hogy
segítettek a nálam idõsebb nyekhez igazodó mosókonyha. a gondozónõ végigviszi a kezmunkatársaim, valamint a böl- A gyermekek ruhácskáit – bele- dettõl a bölcsõdei élettõl való
búcsúzásig a csoportját.
csecsemõk és kisgyermekek
napi gondozása szakértelmet
kíván. Éppen ezért a munkám
mellett továbbtanultam. Így
szereztem meg jó eredménnyel
a gyermekgondozónõi szakképesítésemet.

Egy kép tizenhat éves
korából, pályája
kezdetérõl...

–Elszaladtak a munkás évek.
Az akkori bölcsõdések felnõttek, õk is szülõk lettek. Büszkén mondhatom, közülük sokan igen kiváló emberek lettek.
Az egyik például országgyûlési
képviselõ lett, többen mérnökök, pedagógusok, még tánctanár is akad közöttük, de vannak segédmunkások és közmunkások is. Ha találkozom
valamelyikükkel, így szólítanak meg:
–Csókolom, meg tetszik ismerni?
S én megismerem õket.

...és egy a közelmúltból

csõde elsõ vezetõi, Bodorkos
Józsefné és Sebestyén Gézáné.
Akkoriban, mint most is, kiváló
munkahelyi légkörben dolgoztunk. Kölcsönösen segítettük
egymást, szakmailag és emberileg egyaránt. Erre igencsak
nagy szükség volt, hiszen már
1-2 hónapos kisbabákat is gondoztunk, mivel akkor még nem
volt GYES. A munkamegosztásban kiemelkedõ fontosságot
kaptak a konyhai dolgozók is,
mivel a kisgyermekek táplálása, s így az ételek elkészítése,
ízesítése komoly szakmai kihívást jelent. Az étlap tervezése, összeállítása – egyéb feladatai mellett – a midenkori vezetõ feladata volt, így nyilvánvaló, hogy nagyon felkészült

értve a fehérnemûiket is – õ
gondozta.
Akik kisgyermekekkel foglalkoznak, tudják, hogy a napi
elfoglaltság fontos része a szabadban való játék. Az átadáskor csaknem üres volt a játszótér. Mi ültettünk fákat, virágokat, gyepesítettünk, kialakítottuk a homokozót, egyszóval
barátságossá tettük az udvari
életet.

Négy évtized után eljött a pillanat, amikor át kellett adni a
helyemet a fiataloknak. Mert a
pihenésnek is meg kell adni az
idejét. Nyugdíjba vonulásomkor megkaptam minden elismerést, a legnagyobbat azonban a gyerekektõl. A velük töltött élmények közül örökre
emlékezetes számomra az,
amikor egy hosszabb szabadság után beléptem a bölcsõde
kapuján, s a kisgyermekek hozzám rohantak. Átölelték a
combomat, sikongattak örömükben. Az egyik még bele is
harapott nagy igyekezetében.
Kérdem én: kell ennél õszintébb elismerés?

Csakúgy, mint manapság is,
reggel 6 órától este 6 óráig volt
–S ha újra kezdhetném? –
a nyitvatartás. A bölcsõdések kérdezett vissza beszélgetéelhelyezése korcsoportonként sünk végén. – Újra csak ezt a
történik, az életkortól függõen hivatást választanám.
a csecsemõ-, a középsõ és a
nagycsoportban. A csecsemõAszódi Kovács István
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Egy kis nyelvelés
Központozás
A címbeli fogalom – központozás – nem a politikai
életben használatos, még
csak nem is valamely divatos szakma fogalomkörébe tartozik, hanem a nyelvészet egyik fontos fogalma. Ebbe a körbe tartozik a
mondaton belül használatos írásjelek alkalmazásának minden részlete.
Mondaton belül gyakran
használunk pontot, vesszõt,
kettõspontot, pontosvesszõt,
zárójelet, idézõjelet, gondolatjelet stb. Mindezek használata
a gondolat pontos tagolását
szolgálja. Az írott szövegben
látható módon, vizuálisan érzékelhetõen jelennek meg ezek
a jelek, a hangzó szövegben
pedig szünettel, intonációval
érzékeltethetjük a jelenlétüket.
De ahogyan rohanó világunkban sok minden érték áldozattá válik, ilyen áldozattá
válik nyelvünk szépsége, zeneisége és helyesírása is. Különösen aggasztóak a reklámszövegek. Rádióban és televízióban egyaránt. Nem csupán
azért, mert néha a szövegbõl
vagy a szöveget kísérõ képekbõl sem derül ki, hogy vajon mit
is akarnak reklámozni, hanem
azért, mert mindkét médiumban elhadarják a szöveget, a
képi megjelenítés írott kiegészítései pedig semmiféle helyesírási szabálynak nem felelnek meg.
Azon már el sem csodálkozom, hogy ha rádióban vagy
televízióban sugárzott többrészes film vagy rádiójáték felvezetésekor az hangzik el, hogy
„Kedves nézõink! Önök most az
XY címû mûsor ötödik befejezõ
részét látják/hallják.” Ha a mûsorközlõ az ötödik szó után egy
kis szünetet tart, és ezt köve-

tõen tájékoztat minket a befejezõ rész sugárzásáról, akkor
tudjuk, hogy a következõ percekben az illetõ sorozat utolsó
részét tekintjük vagy hallgatjuk meg. Persze a nézõ/hallgató
sem olyan ostoba, hogy ne tudná, hogy a befejezõ rész következik, de a felvezetés alapján
úgy tûnhet, mintha az adott
mû befejezésekor az alkotók
variánsokat kínálnának a
nagyérdemûnek, s most ezekbõl éppen az ötödik változat
következik. Miért nem lehet
nyelvünket úgy használni,
hogy megfeleljen az elõadásmód a követelményeknek?

ben az esetben ugyanúgy veszszõt kellene a két szó közé tenni, mintha személy/ek/rõl lenne szó, a végére pedig felkiáltójel kívántatik.
Tessék nekem elhinni, hogy
ez sem bonyolultabb, mint az
egykori rádióreklám: „Három
igaz szó: A tiszta ruha jó!” A
bökkenõ csak az, hogy a reklám
négy szóból állt. Amint valaki
ezt szóvá tette, be is fejezték a
sugárzását. A hibát mindig
szabad javítani! Nem az elkövetés a legnagyobb vétség,
hanem az, ha meghagyjuk a
rosszat.
-g -l

Uram, áldd meg ezt a földet
s minden nemzetét!
Napod fénye boldogítsa
népek életét.
Szomszédok közt megértést,
szeretetet és békét,
Uram, áldd meg ezt a földet
minden nemzetét!
Uram, áldd meg ezt a földet
s minden nemzetét!
Szórd szeretet sugarát
otthona fölé.
Éhezõnek kenyeret,
erõt adj a betegnek,
Uram, áldd meg ezt a földet
s minden nemzetét!
(A magyarországi
szlovákok himnusza)

Az egyik tévécsatornán az
Felhívás a Csengey Gusztáv
egyik – egyébként értelmes,
Általános Iskola Zenei
talpraesett riporter – minden
igényt kielégítõen beszél, ha Tagozatának volt növendékeihez
közvetlenül õ készít valakivel
riportot, azonban ha narrátorKedves „Gyerekek”, Kedves Volt Tanítványaink!
ként mûködik közre hírmûsorokban, a hangja eltorzul,
2008-ban ünnepeljük zenei tagozatunk születésének 50. évhanghordozása teljesen a gép- fordulóját. Ezzel kapcsolatosan 2008 májusában emlékhangverhang érzetét kelti.
senyt rendezünk, melyen szeretne fellépni a most szervezés
alatt álló „Régi Diákok Kara” is. Ebbe a régi-új énekkarba
Újabban a televíziókban na- várunk titeket énekelni.
gyon divatosak a fájdalomcsilPróbák havonta egyszer lennének, mindig a hónap utolsó
lapítók reklámjai. Sokféle pati- szombatján. Gyülekezés 9.30-tól 10 óráig, próba 10-tõl 12 óráig.
kaszert ajánlanak, s többször Az elsõ próbát szeptember 29-én, Szent Mihály napján tartjuk
megjelenik a reklám végén a iskolánkban (Aszód, Csengey utca 30.).
felirat: Viszlát fájdalom. Ezzel
Minden volt növendékünket szeretettel várja a Csengey
az egyszerû, rövid szövegrész- Gusztáv Általános Iskola Igazgatósága és Tanári Kara
lettel is több probléma merül
Szervezõ tanár: Tarr Gábor (Tel.: 06-20-473-1530
fel. A viszlát kifejezést – amely
a viszont látásra elköszönõ formulából rövidült – gyakran
használjuk mindennapjainkban. Csakhogy használatakor
Kartalon
valakitõl búcsút veszünk. A
„viszlát”-tal megszólítjuk az
Diákoknak:
illetõt, így akitõl búcsúzunk,
rock and roll – hastánc – látványtánc
megszólítottnak minõsül. Ebkezdés: szeptember 14. 14. 17 órától
ben az esetben a megszólítás
Hastánc felnõtteknek:
után vesszõt kell írnunk, az elpéntek: 19 órától
köszönõ formula végére pedig
szombat: 16 órától
felkiáltójelet. A reklámban érHastáncmûsor rendelhetõ!
telemszerûen a fájdalomtól búÉrdeklõdni lehet:
csúzunk, tehát a fájdalom szó
06-70-539-0276 06-20-360-7400
minõsül megszólítottnak, s eb-

TÁNCTANFOLYAM
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A Nagy Olvashow

Fáklyás séta Aszódon

Programok a Városi Könyvtárban Ódon, érdekes épületek falai között
Szeptember 15-én,
szombaton
18 órától

Program:
17.30-18.00
18.00
Könyvtárunk minden évben részt vesz az „Összefogás a könyvtárakért” programsorozatban. Idén A NAGY OLVASHOW a
program jelszava.
A Városi Könyvtár tervezett programjai korosztályonként a
következõk:
Október 6. szombat 10 óra: Kölyökolvashow (Gyermekkönyvtár) – Udvari mulatság hercegnõknek és lovagoknak (3-9
éveseknek)
Október 8. hétfõ 16 óra: Tiniolvashow (Gyermekkönyvtár)
A Kék bolygó – információkeresés, elõadás a tengerek világáról
(10-16 éveseknek) – Vendég: Barlai Edit tanárnõ
Október 9. kedd 17 óra: A tengerek világa – elõadás felnõtteknek (Felnõtt részleg) – Vendég: Barlai Edit tanárnõ
Október 11. csütörtök 17 óra: Nagyiolvashow (Felnõtt
részleg) – Az Internet a jövõ – ismerkedés az Internettel nyugdíjasok számára.
Mindenkit szeretettel várunk! Találkozzunk a könyvtárban!
*
A Városi Könyvtár ezúton is köszöni Bálintné Mayer Katalin,
Barlai Edit, Czmorek István, Gódor Ervin, Klacskó Andrea, Dr.
Kovacsik Erzsébet, Ludszky László, Medla Zoltán, Nagy Lajosné,
Pintérné Takács Renáta, Szabó Viktória könyvadományait. A
nyári olvasótábor résztvevõinek a sok ajándékot az Aszód Ifjúságért Alapítvány, a Coop üzlet, a Mano-Land Kft. és a Rõfös üzlet
biztosította.
A Városi Könyvtár örökös tagsággal jutalmazza a 100 könyv
feletti adományozókat.
*
Kedves érdeklõdõk! A Városi Könyvtár október 1-tõl 6-ig
rendezi az olvasók által régen várt akcióját, a „Megbocsátás
Hetét”
& A meghirdetett idõszakban olvasóink késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza a régen kikölcsönzött könyveiket
a könyvtárba
& Ismét tagjai lehetnek a könyvtárunknak, a 2007. évre
ingyenesen
A könyvtár nyitva tartása:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
10-12, 13-18 óráig
szerda:
zárva
szombat:
9-12, 13-18 óráig

Gyülekezõ
a Mûvelõdés Otthona udvarán
Fáklyagyújtás

A séta útvonala:
Schossberger-mauzóleum – Evangélikus templom
– Katolikus templom – Podmaniczky-kastély –
Szabadság tér.
A különbözõ helyszíneken neves elõadók mutatják
be az épületeket 10-15 perces elõadások keretében.
21.00:

Kegye János pánsípmûvész
élõ koncertje a Szabadság téren.
(a koncert helyszíne rossz idõ esetén
a volt Tiszti Klub épülete.)

Kísérõprogramok:
6 éjszakai nyitvatartás az aszódi Petõfi Múzeumban

18-24 óra között
6 éjszakai szabadúszás az aszódi uszodában 18-24 óra
között.
A programok ingyenesek, fáklya az indulás
helyszínén beszerezhetõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

APRÓhirdetések
Aszód környékén orosz nyelvet oktató tanárt keresek. Teljesen kezdõ szintrõl középfokig. Tel: 06-70-361-7093
Aszód kertvárosi övezetében eladó vagy kiadó 1982-ben
2
épült, részben alápincézett, tetõtérbeépítéses, 125 m -es,
2
tetõtérben bõvíthetõ családi ház 324 m nagyságú önálló
telekrésszel 23 MFt-ért.Érd:06-20-950-6012.
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

AKCIÓ!!!

Halak

10 %
kedvezménnyel!
G tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,
karbantartása
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

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

§ ÜGYVÉD §
Aszód, Kossuth Lajos u. 1. A lépcsõház, I. em. 2.
Ügyfélfogadás hétfõtõl péntekig: 9-18, szombaton: 9-12
Szeptember 1-jétõl – a galgahévízi és turai iroda változatlan
nyitvatartása mellett – már Aszódon is várjuk
Tisztelt régi és leendõ Ügyfeleinket.
Az alábbi szakterületekkel foglalkozunk:
polgári jog – büntetõjog – munkajog – társasági jog –
szövetkezeti jog – közigazgatási jog – kereskedelmi jog
Vállalunk:
Okiratszerkesztést, adásvételi és egyéb szerzõdések
készítését, cégalapítást, elektronikus ügyintézéssel is,
cégképviseletet, végelszámolást, végrendelet készítést
(igény szerint kiszállással is), polgári, büntetõ-,
közigazgatási perben jogi képviseletet (munkajogi perek,
házassági bontóperek, gyermekelhelyezés), közbeszerzési
eljárások lebonyolítását, szabályzatok készítését,
jogi tanácsadást – akár bejelentkezés nélkül is –
ügyfélfogadási idõben.
DR. PÉLI MARGIT ügyvéd Tel.: 06-20-911-0962
és munkatársai:
DR. PFALZER DIÁNA Tel.: 06-30-419-4201
GYÕRFINÉ DR. HAJDÚ SZILVIA Tel.: 06-70-941-0022
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Vajon az elmúlt hónapban
hányszor rakoncátlankodott
a számítógéped?

Ha ezt a hirdetést egy hónappal
ezelõtt olvastad volna,
mára egyetlen számítógépes
problémád sem lenne.
A Vírus Kommandó Bt. az otthoni számítógép-felhasználók problémáira
specializálódott. Tanácsadással, helyszíni szervizeléssel segítünk
a számítógépes problémák megoldásában és megelõzésében.

Hívd a szerviz telefonszámát!

06-20-9263-102
(Tóth László)

Hasznos, kézzelfogható tanácsok, ingyenesen letölthetõ anyagok
és a 80 napos, ingyenes e-mail tanfolyamunk regisztrálási lehetõsége
a www.viruskommando.hu oldalon.

Aszód, Kossuth L. út 1. (Új Udvarház) Nyitva: H-P: 9-12, 12.30-17, Szo: 8-12
Minden üzletben való vásárlás bizonyos értelemben kaland. Ebben az üzletben is, mely
Aszódon, az új Udvarházban található. Itt azonban a természet szeszélyeihez igazodó
ruházatot és cipõket, valamint kiegészítõket találják a vásárlók. A Kalandtúra üzlet tulajdonosai
feladatuknak tekintik a fiatalabb és a középkorosztály igényeit kielégítõ minõségi ruházat, lábbeli
és ezek kiegészítõinek forgalmazását.
A természetjárók legújabb divatirányzata nemcsak a túrázók, de az utcai ruházat viselõinek
igényeit is kielégíti. A tiszta pamutból készült kényelmes és szellõs öltözékek jótékonyan hatnak
annak viselõjére. Az õszidõ beköszöntével a Sherpa és Merrell cipõválaszték is bõvült. A férfi és
nõi túra-, edzõ- és utcai cipõk valódi bõrbõl és nubukból készültek, jól és melegen tartják a fázós
lábat is. Az idõ hidegebbre fordultával feltûnnek majd a polcon az átmeneti, valamint a bélelt
bakancsok és a hótaposók is. S ami a cipõ felett van: a Heavy Tools márkájú vastagabb vászonnadrágok természetközeli színekben sorakoznak a polcokon. A sötétzöld, khaki és barna színek
valóban a természet színeit utánozzák. A nyarat visszaidézve a rövidujjú pólókat 20-30 %-os
árengedménnyel árusítják. Az õsziek hosszú ujjúak, vastagabbak, zippzárasak, állógallérosak,
ráadásul kapucnisak is.
Ha már a felsõruházatnál tartunk: a sportos kinézetû kabátok, dzsekik legtöbbje esõ-,víz- és
szélálló, de kapható minõségi vászonból készült dzseki is. A férfi kezdõ és profi sportolók a nadrágok színeihez hasonló, egészségbarát melegítõket vásárolhatnak. A hölgyek ruhaválasztéka –
természetszerûleg – színesebb. Most nagyon divatosak a fekete-sötétlila és a kék-barna kombinációk. A kiegészítõk között túra- és sportos hátizsákokat is tartanak. Ezek akár iskolai célra is
megfelelnek, de csak a 10 éven felüli korosztály számára. Akik kisebb méretben keresik, azok
Heavy Tools és Sherpa övtáskákból válogathatnak. (x)
Aszódi Kovács István
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Idõpont

Helyszín

Szeptember 14.
Szeptember 15.

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Szeptember 15. 21.00
Szeptember 16
Szeptember 19.
Szeptember 19.
Szeptember 23.
Szeptember29.
Szeptember 21.

Szabadság tér (esõ esetén: Korona-ház)
Aszód, sportpálya
Családsegítõ Szolgálat
Családsegítõ Szolgálat
Püspökhatvan, sportpálya
Korona-háznagyterme (voltTisztiKlub)
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Szeptember 25.
Cs aládsegítõ Szolgálat
Szeptember 26.
Családsegítõ Szolgálat
Szeptember 27. 16.30 Városi Bölcsõde
Szeptember 30.
Aszód, sportpálya
Szeptember 2-okt. 28. Petõfi Múzeum Galériája
Október 1-5.
Városi Könyvtár
Október 5.
Petõfi Sándor Gimn., Gép. Szki. és Koll.
Október 5.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Október 5.
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Október 5.
Szivárvány Óvoda
Október 6.
Október 7.
Október 7.
Verõce, sportpálya
Október 8.
Családsegítõ Szolgálat
Október 9.
Családsegítõ Szolgálat
Október 12.
Városi Könyvtár
Október 13.
Október 14.
Október 14.
Aszód, sportpálya
Október 17.
Családsegítõ Szolgálat
Október 17.
Családsegítõ Szolgálat
Október 18.
Városháza
Okttóber 19.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Október 19.
Városi Könyvtár
Október 19.
Petõfi Sándor Gimn., Gép. Szki. és Koll.
Október 19.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Október 20-21.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Október 21.
Október 21.
Evangélikus templom
Október 22.
Október 23.
Október 23.
Október 24.
Október 26.
Október 28.
Október 28.
Október 31.

Isaszeg, sportpálya
Közmûvelõdés otthona
Családsegítõ Szolgálat
Városi Könyvtár
Aszód, sportpálya
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma

Program
Hulladékgyûjtés
Séta indul 18 órakor a Közmûvelõdés otthona udvarából.
Aszódi fáklyás séta régi épületek között.
Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvény.
Kegye János pánsípkoncertje
Aszód FC- Szob labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
ingyenes jogi tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
Püspökhatvan -Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Gálaest:15évesaVárosiNyugdíjasEgyesülethagyományõrzõcsoportja

Diákönkormányzati nap: iskolagyûlés, túra, akadályverseny,
fõzés, külön az alsó és a felsõ tagozatnak
ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
szülõi értekezlet
Aszód FC- Mogyoród labdarúgó mérkõzés( felnõtt-ifi)
Kiállítás: „Kettõn áll a vásár...”
A „Megbocsátás hete”
megemlékezés az aradi vértanúkról
megemlékezés az aradi vértanúkról
megemlékezés az aradi vértanúkról
a Gézengúz báb együttes elõadása
Az aradi vértanúk napja. Nemzeti gyásznap
évközi 27. vasárnap
Verõce - Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
ruhaosztás
ingyenes munkavállalási tanácsadás álláskeresõknek
Batthyány Lajos történelmi vetélkedõ
Aszódi Szabadidõsport Egyesület: kerékpártúra a Dunakanyarban
évközi 28. vasárnap
Aszód FC - Vácrátót labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
ingyenes jogi tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
Képviselõ-testületi ülés
1956 - Emlékezés a forradalom eseményeire és mártírjaira
Termésdíszek készítése
iskolai ünnepség nemzeti ünnepünk alkalmából
iskolai ünnepség nemzeti ünnepünk alkalmából
24 órás focitorna
évközi 29. vasárnap
ünnepi istentisztelet és emléktáblaavatás
báró Podmaniczky Frigyes halálának 100. évfordulója alkalmából
Isaszeg - Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Nemzeti ünnep
Ünnepi megemlékezés
ingyenes pszichológiai tanácsadás (elõjegyzés a 400-103-as számon)
Játszóház
évközi 30. vasárnap
Aszód FC - Kerepes labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Reformáció ünnepe; Istentisztelet

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk.
(A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)
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Gólok, pontok
Az Aszód FC hírei
Felkészülési mérkõzésen:
Aszód FC - Palotás 6:6
A Pest Megye Kupán:
Vácszentlászló-Aszód FC 0:7

A Pest megye II. osztály
Vésnök csoportjában:
Pomáz - Aszód FC 3:1 (1:0);
Ifik: Pomáz - Aszód FC: 2:3
Aszód FC - Fót SE 5:1 (4:0);
Ifik: Aszód FC - Fót SE: 9:0.
Aszód FC-Kisnémedi 3:2 (1:1)

Ifik: Aszód FC - Kisnémedi 4:1

Három mérkõzés után csapatunk a tabella 5. helyén áll hat
ponttal, két gyõzelemmel és
egy vereséggel, 9:6-os gólaránynyal. A tabellát a Mogyoród
KSK vezeti 7 ponttal. Az ifik
három gyõzelmükkel csak
rosszabb gólarányuk miatt szorulnak az Erdõkertes SE mögé,
a második helyre.

A Közmûvelõdés Otthona

kispályás labdarúgó
tornát hirdet
õszi-tavaszi fordulókkal Aszódon. Várjuk 6 fõs csapatok
jelentkezését szeptember 20-ig.
Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés a 06-30-816-0440-es
telefonszámon vagy az
aszod.muvhaz@freemail.hu
email címen.

Fohász az aradi bitófa alól
„Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok
dicsõ szentjei, virrasszatok a
magyar ifjúság felett, hogy...”
(Kiss Ernõ utolsó
mondata a kivégzés elõtt)
Vízszintes: 1. A gondolat befejezõ sorának elsõ része,
zárt betû: G 12. Keserû csoki
13. Lakat 14. Nemes fém 15.
Kén jele 16. Vágó eszköz 17.
Férfinév 18. Spanyol autójel 19.
Határozott névelõ 21. Páratlan
láz! 22. Borsod-Abaúj-Zemplén
rövidítve 23. Nitrogén 24. Lakóépület 26. Landolni kezd! 28.
Kifele! 29. Baszk szervezet 31.
Idõs ember 32. Idõmérõ 34.
Kevert siló! 35. Becézett Zoltán
37. Az egyik szülõ 39. Hangtalan lemez! 40. Értéke 41. Szén
jele 42. Kettõs betû 43. Nagyon
régi 44. Észak 45. Üreges henger 47. Zentai Péter 49. Védelmez 50. Amper 51. Vers, angolul 52. Tíz, angolul 54. Ülni
kezd! 55. Zápor betûi, keverve
58. Az egyik oldal 59. Lék szélek! 61. Étel.

Függõleges: 1. Kálium 2.
Részvénytársaság 3. Római 1 4.
Erõs légmozgás 5. Lobogó 6.
Török autójel 7. Urán 8. Égéstermék 9. Érzékel 10. Erdei
kunyhó 11. Engedni kezd! 12. A
gondolat befejezõ sorának
második része, zárt betû: É
16. Ká! 17. Kutya 20. Zivatar 25.
A Nana szerzõje 27. Menyaszszony 29. Szülõ emlõsállat 30.
Fehéres, kristályos savanykás
anyag 33. Heves megyei település 34. Régi 36. Jód 38. Négylábú bútor 41. Kenderkóc 45.
Szén-monoxid 46. ÕM 48. Mókusféle rágcsáló 51. -elõ 53.
Egyen! 56. Állati fekhely 57. Keresztül 58. Szobába 59. Pincébe
60. Félek! 62. Átmérõ jele 63.
Liter.
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be címünkre – Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –
október 4-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000
Ft értékû vásárlási utalványát és a Fáma Könyves-

bolt 3.000 Ft értékû könyv- 32.), a Fáma Könyvkereskedés
utalványát pedig Sárai Judit
utalványát sorsoljuk ki.
(Ady Endre u. 12.) nyerte.
*
Elõzõ számunk rejtvényének
megfejtése:
„ ...csak Angliába menekült.”
A Galga COOP Rt. utalványát Berta Jánosné (Pesti út

Gratulálunk!
A nyereményeket
postán küldjük el.

Kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850 Fax: 28/514-225
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.
Készült 2.500 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146
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