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írásjelek
– „ ”

Beilleszkedés Európába,
sajátos arculatunk megõrzésével
Hét kitüntetést adtak át az augusztus 20-i ünnepségen

A szeptember 1-jén átadott
létesítmény várhatóan néhány
napon belül minden engedélyt
megkap ahhoz, hogy a körzeti

Értékes oklevél,
nem csak bentlakóknak

Újraindult a hegesztõképzés a Fiúnevelõ Intézetben
jelentõsszerepetvállaljon.

Ahazaimunkaerõpiacrólma
háromezerminõsítetthegesztõ
hiányzik, de elmondható, hogy
a mesterség

, hang-
zott el a létesítmény átadásán.
Az aszódi képzés szakmai felü-
gyeletét a brüsszeli jogosít-
vánnyal mûködõ nemzetközi
minõségügyi szervezet, a TÜV

Európa-szerte hi-
ányszakmának minõsül

(folytatása7.oldalon)

vizsgabázisként mûködjön,
tehát nem csak az intézetben,
hanem városunkban és kör-
nyékén élõk szakképzésében is

Hosszú szünet – két évtized – után ismét hegesztõkép-
zés folyik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Aszódi
Javítóintézetében. Az intézmény saját forrásból több
mint tízmillió Ft-ot fordított a meglévõ helyiségek felújí-
tására;enneksoránapartnercégek,aneveltekésaneve-
lõtanárok közremûködésével korszerûen felszerelt, hat
gyakorlófülkésoktatásiközpontotalakítottakki.

Ahagyományoknakmeg-
felelõen ökumenikus isten-
tisztelettel kezdõdött váro-
sunk augusztus 20-i ünnep-
sége. A megemlékezés mél-
tó helyszíne volt az Aszódi
Római Katolikus Egyház-
község nemrégiben felava-
tott Hitéleti Központja. Az
ünnepi mûsorban közre-
mûködött az Aszód Városi
Nyugdíjas Egyesület Ha-
gyományõrzõ Csoportja és
aBarokkKamarazenekar.

Az ökumenikus istentiszte-
leten baptista
lelkész kiemelte: e napon hálát
adunk azért, hogy a kenyér
megízlelésekor Örökkévaló Is-
tenünk, Mennyi Atyánk jósá-
gának és szeretetének ízét kós-
tolhatjuk. Bûnbánat is van szí-
vünkben elkövetett bûneink-
ért, de mindazon jótetteinkért

Kovács László

is, amelyeket elmulasztottunk.
Hévízgyörk

nemrégiben kinevezett refor-
mátus lelkésze a János írása
szerinti evangélium hatodik
részébõl idézett, kiemelve Jé-
zus tanítását: „Én vagyok az

Barthos Gergely,
élet kenyere. Aki énhozzám
jön,neméhezikmeg.Ésakién-
bennem hisz, nem szomjazik
megsoha.”

ny. evangélikus
esperes a 33. és a 89. zsoltárból

Detre János

(folytatása6.oldalon)

Az ökumenikus istentiszteleten dr. Sánta János
plébános áldotta meg az új kenyeret

21millió
óvodai

eszközbeszerzésre

Több mint huszonegy-
millió Ft-ot nyert el Aszód
Város Önkormányzata a
Szivárvány tagóvoda esz-
közbeszerzésére. Az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv
Közép-Magyarországi Ope-
ratív Programja kereté-
ben, tíz százalékos önrész
vállalása mellett igényelt
pályázati forrást teljes egé-
szébenelnyertevárosunk.

H.Sz.

A képviselõ-testület tavaly
november 29-én döntött az elsõ
körben sikertelen pályázat új-
bóli beadásáról. A projektveze-
tõi feladatokkal
óvodavezetõt, a koordinátori
teendõkkel képvi-
selõt bízták meg; a pályázatíró
TettConsultKft-nekjanuár10-
ig kellett benyújtania a doku-
mentumokat. A 21 millió 158
ezer 982 Ft elnyerésérõl a na-
pokban értesítették az önkor-
mányzatot. A támogatásból a
Szivárvány tagóvoda beltéri
eszközeinek beszerzése mellett
jövõ tavaszig az intézmény ud-
varánkorszerûjátszótérépül.

Nagy Lászlóné

Odler Zsolt

15 éves
a Richard
Fritz Kft.

(8. oldal)



Augusztus14.

Az ülés elején
polgármester a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési
Tanács azon levelérõl tájékozta-
tott, amely szerint a Malom köz
útfelújítására beadott pályáza-
tot a Tanács forráshiány miatt

, s annak
esetleges támogatásáról az idõ-
közben felszabaduló források
függvényében november 30-ig
dönt. A Berek út alsó szakaszá-
ra és a Pintér utcára beadott pá-
lyázat viszont sikeres (s azóta
meghívásos versenytárgyalás
keretében a kivitelezõt is kivá-
lasztották– ).

Módosították a Csengey isko-
la pedagógiai programját, ame-
lyet a létszám-racionalizálási
pályázattal csökkentett pedagó-
gus létszámkereten belül (és a
2009-2012. idõszakban csak a
törvényben elõírt közoktatási
alapfeladatokra biztosított elõ-
irányzatból) lehet megvalósíta-
ni. Az intézménynek az igényelt
fejlesztõpedagógusi munkakört
saját keretébõl kell megoldania;
a gyermek- és ifjúságvédelmi fe-
ladatok heti plusz hat órában
történõ ellátásával járó többlet-
kiadásokra visszatérnek a jövõ
évi költségvetés tervezésénél. A
testület tudomásul vette, hogy
az iskola igazgatója a beiratko-
zott tanulói létszám függvényé-
ben, a törvényben megjelölt lét-
számkeret túllépése esetén cso-
portbontást hajt végre a 2. évfo-
lyamon.

Sztán István

tartaléklistára helyezte

aszerk.
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Nem született döntés a
MEDIC Aszód Ügyeletfenntar-
tó Bt. megszüntetésével kapcso-
latos költségek viselésére be-
nyújtott kérelem ügyében.
(Szeptember 4-én némi vita
után döntés született arról,
hogy a város kifizeti a költségek
lakosságarányosan Aszódra esõ
részét,112.845Ft-ot.)

Elfogadták a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, a Csengey Gusztáv Ál-
talános Iskola és a Városi Óvoda
alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalt változatát.
Az elsõ intézmény esetében
megbízták az intézményvezetõt
a jövõre újrainduló ikladi kihe-
lyezett zongoratagozattal kap-
csolatosfeladatokelvégzésével.

Elfogadták a városi díjak, cí-
mek és elismerések alapításáról
és adományozásáról szóló ren-
delet módosításait. Ezek szerint
az Aszód Város Díszpolgára cím
évente legfeljebb két személy-
nek adományozható, s rögzítet-
ték az Aszód Városi Sportdíjjal
járó kitüntetés kereteit. (A díjjal
egy kb. 5 forintos nagyságú
arany kitûzõ, egy oklevél, vala-
mint a közalkalmazotti alapil-
letménykétszeresénekmegfele-
lõpénzösszegjár.)

AzAranykapuBölcsõde fenn-
maradó tervezõi, mûvezetõi dí-
jára bruttó 210 ezer Ft-ot bizto-
sít a testület az idõközi polgár-
mester-választás elõirányzata
terhére.

A Napsugár Óvoda a szülõk
igényeihez igazodva szeptember
1-tõl 6.30-tól 17.30-ig tart nyitva.

A Mûvelõdési Bizottság és a pol-
gármester köszönetét fejezte ki
az intézményvezetõnekésmun-
katársainakrugalmasságukért.

A talajmechanikai szakvéle-
mény alapján, a Mûszaki Iroda
javaslatára „kihorgonyzásos” –
biztonságos, ám a többi techni-
kai megoldásnál olcsóbb – mód-
szerrel építik újjá a Koren köz-
ben ledõlt támfalat. Az ideigle-
nes megtámasztást az Akvíz
Kft. 1 millió 241 ezer Ft-ért vé-
gezte el. A testület a helyreállí-
tásfinanszírozásárakimondtaa

-pályázat benyújtását
(e testületi ülésen kb. 38,5 millió
Ft összegre, amit szeptember 4-
én mintegy 21 millió Ft-ra mó-
dosítottak).

A képviselõk hozzájárultak a
hévízgyörki IMI-999 Kft. telek-
vásárlási kérelméhez, amely a
Podmaniczkyutcaegyik,725m
nagyságú telekre vonatkozik,
6.993 Ft/m vételár mellett. Ez-
után egy Hunyadi utcai ingat-
lan közel másfél évtizede húzó-
dó öröklési ügyével kapcsolat-
ban megerõsítették, hogy az ön-
kormányzat

azörökösökjavára.
Évek óta visszatérõ, s pénz-

ügyi okból többször elhalasztott
téma az Okmányiroda ügyfél-
hívó rendszerének megvalósítá-
sa. Az Ügyrendi-Közbeszerzési
Bizottságot nemrégiben meg-
bízta a képviselõ-testület ár-
ajánlatok bekérésével és refe-
renciák megtekintésével. A bi-
zottság három cég közül a GLO-
BOMAX Kft. ajánlatát tartja a
legmegfelelõbbnek. A Pénzügyi

vis maior

lemond tulajdonjo-
gáról
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MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

Bizottság a vis maior-helyzet,
valamint az egyéb, a költségve-
tésben elõre nem tervezett kia-
dások miatt egyelõre nem tu-
dott forrást megjelölni a 2,2 mil-
lió Ft összegû beruházás meg-
valósítására, ezért a támfal-pá-
lyázatelbírálása ill. a IV.negyed-
évi többletbevételek függvényé-
ben,de legkésõbba jövõévikölt-
ségvetési koncepcióban tervez-
ve javasolta annak megvalósí-
tását.

Bár a testületi ülés elején a
polgármester javaslatára

mégis szó
esett az Aszód Fesztiválról. Az
eredetileg igényelt önkormány-
zati támogatásra a szponzorok-
nak köszönhetõen végül nem
volt szükség, de az elõkészüle-
tekkörülményeittöbbenkifogá-
solták, illetve nem ítélték egyér-
telmûnek (pl. a város szerepvál-
lalását, s hogy az esetleges bale-
seteknél kié a felelõsség – utób-
biról Sztán István elmondta:
minden árus, mutatványos ill.
fellépõ nyilatkozott annak fel-
vállalásáról). A program szerve-
zésében a polgármester mellett

is részt vett, aki a
szereplõkkel aláírt szerzõdése-
ket mûvelõdésszervezõként írta
alá. Az okiratokban szereplõ fel-
lépõdíjak városi ill. intézményi
költségvetésiszintennemálltak
rendelkezésére, emiatt a képvi-
selõk a kötelezettségvállalás
kérdését is felvetették. A napi-
rendvégén10 igenéskét tartóz-
kodás mellett elfogadták a pol-
gármester összegzõ javaslatát,

levet-
ték a napirendrõl,

Gyõrfi János

A Koren közben leomlott támfal helyreállítása mellett további

Volt laktanya és gyakorlótér: negyvenhat
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amely szerint a Fesztivál az
Aszód Városért Alapítványon
keresztül befizetett szponzori
támogatásokból valósul meg. A
GAMESZ-vezetõt az intézmény
fesztivállal kapcsolatos közre-
mûködése költségeinek összeg-
zésérekértékfel.

Elfogadták a Kistérségi Köz-
oktatásiIntézkedésiTervmódo-
sítását, majd 9 igen, 1 nem és 2
tartózkodás mellett megerõsí-
tették az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú
Társulási Tanácsa azon határo-
zatát, mely alapján a kistérségi
vízelvezetés projekt-elõkészíté-
sénél és a belsõ ellenõrzési fela-
datoknál szereplõ összesen 800
ezer Ft pénzmaradványt az
aszódi Petõfi Múzeum 50 éves
jubileumi kiadványára biztosít-
ja. Ezután elfogadták a belterü-
leti utak fejlesztésére benyúj-
tandó pályázat és projektme-
nedzsment tanácsadói szolgál-
tatásra vonatkozó, az Equinox
Consulting-gal kötendõ szerzõ-
désjavítottváltozatát.

Az ben a polgármes-
ter szólt a nyárádszeredai és az
obernburgi küldöttségek októ-
ber végi aszódi látogatásáról (a
felhívást lapunk 4. oldalán ol-
vashatják) és egy, az önkor-
mányzattal közösen

létesíteniszándékozócég
jelentkezésérõl. Egy tatabányai
cég a közvilágítás ill. intézmé-
nyek villamos hálózatának kor-
szerûsítésére vonatkozó ajánla-
tával kereste meg õt.

a Szentkereszt utcai la-
kók játszótér-felújítási tervérõl
szólt (errõl augusztusi számunk
16. oldalán olvashattak részlete-
sebben). Lakossági bejelentése-
ket tolmácsolva

az egyre gyakoribb sír-
hely-rongálásokra,

a sportpálya melletti
utat szegélyezõ területek egy ré-
szének elhanyagoltságára hívta
fel a figyelmet. Sztán István a
Sound Café nyitvatartási idejé-
vel ill. a Kondoros téri parkoló-
ban randalírozókkal kapcsola-
tos panaszokról szólva a nyitva-
tartási rend szabályozásának

Egyebek

biobrikett-
gyárat

Gyárfás
Zsuzsa

Szigetvári
József

Kovács
Tamás

fontosságát emelte ki.
az Ady Endre utcában

közlekedõ szippantóautók for-
galmának idõbeli szabályozását
kérte a lakók nyugalma érde-
kében.

A lapzártánk után tartott tes-
tületi ülésen a képviselõk 1,35
milliárd Ft-os bevételi ill. 783
millió Ft kiadási oldallal elfo-
gadták a költségvetés elsõ félévi
pénzügyiteljesítését.

pénzügyi iro-
davezetõ kiemelte: kemény
munka árán

A városi in-
tézmények 250 dolgozójának
bérét kisebb nehézségek mellett
idõben ki tudták fizetni;

Elfo-
gadták a jövõ évi költségvetési
koncepció tervezési útmutató-
ját, és szabályozták a kötvény
árfolyamváltozásértékét.

Kilenc hónapra félállású köz-
alkalmazott foglalkoztatását
mondták ki a gyógytestnevelés
megszervezéséhez, ehhez egy-
milliós mûködési költség-kiegé-
szítést, eszközbeszerzésre pedig
legfeljebb 500 ezer Ft biztosí-
tanak.

Aszód csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösz-
töndíjrendszerhez; a pályázatot
hallgatónként havi 2.500 Ft tá-
mogatási összeggel

. A kép-
viselõk ezután elfogadták a
Csengey iskola és a Városi Óvo-
da intézményvezetõinek az elõ-
zõ tanévrõl, illetve az új tanév
beindításáról szóló beszámolóit.
A Szivárvány Tagóvoda 21 mil-
lió Ft-ot nyert eszközbeszerzés-
re (lásd lapunk 1. oldalán); a
Napsugár Óvoda kötelezõ esz-
közbeszerzését tervezni kell a
jövõéviköltségvetésben.

Lekerült a napirendrõl az ön-
kormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának módosí-
tásáról, ezzel összefüggésben
pedig második alpolgármester

Rigó
Lászlóné

Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet

az önkormányzat-
nak már nincs forráshiánya –
igaz, tartaléka sem.

komp-
romisszumokkal, de stabil gaz-
dálkodást folytat a város.

októberben
hirdetik meg lapunkban

Szeptember4.

jelölésérõl szóló elõterjesztés. A
polgármester képviselõi kérdés-
re válaszolva elmondta: az álta-
la felkért képviselõ
a tisztséget. (A polgármester el-
mondta:aháromtémavárható-
an

)

Azonnal le kell állítani a GA-
MESZ mûszaki vizsgával nem
rendelkezõ jármûveit. Az intéz-
ményvezetõnek tájékoztatást
kell adnia a vizsgáztatás gazda-
ságos megoldásáról, a polgár-
mestert pedig a hulladékgazdál-
kodásban nélkülözhetetlen jár-
mû bérleti konstrukcióban tör-
ténõ ideiglenes pótlásához ára-
jánlat beszerzésével bízták meg
aképviselõk.

A grémium a gondozott vá-
roskép kialakítása és megtartá-
sa érdekében döntött a „Tiszta,
Virágos Aszódért” pályázat ki-
írásáról, amelyet az illetékes
szakbizottságok készítenek elõ.
A városi program elsõ lépcsõje-
ként a polgármester és a Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság kertész szakember
bevonásával felméri a Kossuth
Lajos út Szabadság tértõl a kör-
forgalomig terjedõ szakaszának
lehetõségeit.

Pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat a Podmaniczky u., az
Ady Endre út I-II a Kondoros
tér, a Falujárók útja I-II., a Hor-
váthI.u., azÖreghegyiu., aSík-
laki hegyi u. I-III., a Tükör u. és
a Vas Mór u. szilárd burkolatá-
nak elkészítésére 30% önrész-
szel,bruttó183,6millióFtérték-
ben. A projekt sikere érdekében
az önkormányzat saját forrás-
ból vállalja a Berek u. vízelveze-
tésének mintegy tízmilliós költ-
ségét; utóbbi összeget és az ön-
résztakötvénybõlfedezik.

Hamarosan új üdvözlõtáblá-
kat helyeznek el a várost négy
irányból megközelítõ útvonalak
mentén. Az önkormányzat kö-
szönetét fejezi ki az ebben köz-
remûködõlokálpatriótáknak.

Döntésszületett
1990-ig a Szabadság

téren állt Niké-szobrának újbóli
felállításáról;azelõkészítõmun-

nem vállalta

szeptember 25-én ismét napi-
rendrekerül.

Papachristos
Andreas

kálatokkal a polgármestert bíz-
ták meg, a fõépítésszel vélemé-
nyeztetett látványterv és a költ-
ségbecslés után a testület ismét
napirendre tûzi a szobor elhe-
lyezésénekügyét.

A szentendrei Bola Kft. épít-
heti meg a Berek utca alsó sza-
kasza és a Pintér utca szilárd
burkolatát. A cég 11 milliós ár-
ajánlatánál érkezett olcsóbb
ajánlat, de mivel õk készítették
az útalapot, az együttes garan-
ciavállalás miatt a képviselõk
ezen árajánlatot támogatták.
Döntöttek a mûszaki ellenõr
meghívásos versenytárgyalás
útjántörténõkiválasztásáról is.

A város kezdeményezi a volt
laktanya 17,7 hektáros összköz-
mûves, illetve szomszédos, Hé-
vízgyörkhöz tartozó 28,5 hektá-
ros kivett állami területének té-
rítésmentes önkormányzati tu-
lajdonba kerülését. Elõbbit g

, utób-
bit célra kívánja
hasznosítani a város. A képvise-
lõk felhatalmazták a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére. Ezután tudo-
másulvettékaKossuthLajosút
73.számalatti ingatlan1,7milli-
ós értékbecslési összegét, s meg-
bízták a polgármestert a tulaj-
donosokkal folytatandó tárgya-
lás lefolytatására; ennek függ-
vényében döntenek az ingatlan
esetlegesmegvásárlásáról.

A városi 50. évfordulós ün-
nepségek költségkeretét az idei
Cívis Pályázat fel nem használt
részével, 261 ezer Ft elõirány-
zattal támogatjaazönkormány-
zat. Az összeget az Aszód Váro-
sértAlapítványszámlájárautal-
ják. A testület tudomásul vette

képviselõ felaján-
lását, aki

a Petõfi-em-
lékhelyek Nemzetközi Találko-
zójánaktámogatására.

*

az-
dasági, közösségi tér biztosítá-
sa, középfokú közoktatási szak-
iskola és sporttevékenység

gazdasági

Koncz István
háromhavi tisztelet-

díját ajánlotta fel

A képviselõ-testületi ülések
jegyzõkönyvei hozzáférhetõk a
VárosiKönyvtárban.

hektárra nyújtja be igényét városunk
közterületek leaszfaltozására pályázik az önkormányzat
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TiszteltAszódi
Polgárok!

Szokás a világban, hogy
megválasztása után úgyneve-
zett várakozási idõtad-
nakazújonnanválasztott tiszt-
ségviselõknek a feladataikkal
való ismerkedésre. Polgármes-
terré választásom után le-
mondtam errõl a 100 napról,
mert aszódi lakosként jól isme-
rem a város problémáit. Nem
kívánom olvasóimat a polgár-
mester napi feladatainak is-
mertetésével terhelni, de a hó-
napok legjelentõsebb esemé-
nyeirõl

.
Úgy gondolom, hogy ezzel segí-
tem kialakítani a folyamatos
párbeszédet az önkormányzat
és a választópolgárok között,
amibiztosíthatja,hogyvalóban
élhessünk a demokrácia gya-
korlásához szükséges informá-
ciókkal. Vegyünk sorra néhány
alapvetõeseményt.

Augusztus 20-án méltó kö-
rülmények között – emlékez-
tünk és az

. Az ünnep fé-
nyét emelte, hogy azt a város új
létesítményében a katolikus
egyház Hitéleti Központjában

rendeztük meg. Köszönjük a
lehetõséget, a megértést és
együttmûködést, amit az egy-
házközségektõlkaptunk.

Örömmel tájékoztatom a vá-
ros polgárait, hogy nem sza-
kadt meg a hagyomány, sok ne-
hézség, elsõsorbanaz idõrövid-
sége ellenére is sikeres volt a

, amelyen

100nap

havontaszeretnémavá-
ros lakosságát tájékoztatni

Szent Istvánra ál-
lamalapításra

XVII. Aszód Fesztivál

–

–

–
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Az elsõ lépések krónikája

Polgármesteri jegyzet

nagy sikerrel léptek közönség
elé a helyi öntevékeny mûvé-
szeti együttesek is. Köszönet
illet minden segítõt, közremû-
ködõt, támogatót. Reméljük,
sikerül elérnünk, hogy a feszti-
vál minden aszódinak ünnepe
legyen. Természetesen várjuk
javaslataikat a jövõre megren-
dezésrekerülõfesztiválra.

Elmúlt az ünnep, kezdõdtek
a hétköznapok. Közismert,
hogy Aszódon évekkel ezelõtt a
város vezetése bevezette a

.Aváros
több helyén létesült hulladék-
gyûjtõ-sziget, melyeknek szá-
ma a közeljövõben tízzel emel-
kedik.Sajnosakihelyezettkon-
ténereketalakosságnagyrésze
nem a rendeltetésének meg-
felelõen használta, összekever-
ték a különbözõ anyagokat: az
üveget a mûanyaggal, a papírt
aruhanemûvel.Sokanazzalér-
veltek, hogy a háztartásban
összegyûlt hulladék elszállítá-
sához használható –
felirattal ellátott zsákok ára
igen drága. A panaszt megvizs-
gáljuk és a kiadott rendeletet
módosítani kívánjuk úgy, hogy

használha-
tók legyenek az olcsón megvá-
sárolható mûanyag zsákok.
Úgy gondoljuk, hogy az önkor-
mányzat ezzel az intézkedésé-
vel komoly segítséget nyújt a
lakosságnak, ezért joggal kér-
hetjük cserébe, hogy valóban
használják a szelektív hulla-
dékgyûjtés konténereit, s õriz-
zék meg a hulladékgyûjtõ szi-
getektisztaságát,rendjét.

Ha már a város külsõ képé-

sze-
lektívhulladékgyûjtést

GAMESZ

2009. január 1-tõl

–

vel összefüggõ rendrõl szóltam,
megemlítem, hogy a választási
programomban meghirdetett
„ ” ak-
cióhoz való csatlakozás feltéte-
leit az Aszódi Tükör októberi
számában tesszük közzé. A
terv megvalósításában számí-
tunkalakosságaktívközremû-
ködésére, mert csak együtt le-
hetünk sikeresek, közös mun-
kával szépülhet meg a ma még
szürkénektûnõvárosarculata.
Nagyon remélem, hogy ez a la-
kosságtól csekély munkát kívá-
nó kezdeményezés elnyeri az
aszódiak többségének egyetér-
tõtámogatását.

A kedvezõtlen idõjárás miatt
a Koren-közben a támfal
egy szakasza. A természeti csa-
pásnak is nevezhetõ esemény
komoly kiadást jelent a város
költségvetésének. Kezdemé-
nyeztük,hogy

az ún.
a helyreállítás

költségeihez. A megtartott
helyszíni szemlén résztvevõ
szakemberek a támogatás le-
hetõségérõl bíztatóan nyilat-
koztak.Azérintettektõlmegér-
tést és türelmet kérünk. Tud-
juk, hogy „aki gyorsan ad, az
kétszerad”,ezért is siettetjüka
kárelhárítását.

Ugyancsak a kedvezõtlen
idõjárással magyarázható,
hogy a kastélyparkban kidõlt
egy száz évesnél idõsebb, kor-
hadt hatalmas faóriás. A fama-
tuzsálem elszállításához szük-
ség volt a törzsének és lombo-
zatának felfûrészelése. Közis-
mert, hogy a ,

Tiszta, virágos Aszódért

ledõlt

„vis
maior”-keretbõl

fûrész zajt okoz

akormányzat já-
ruljon hozzá

ami kellemetlen a pihenni vá-
gyó embernek, de szükségsze-
rû a természetellenes helyzet
felszámolása. Sajnos, nemcsak
a zaj ellen tiltakozó panaszos,
de sokan mások is szenvednek
a zajától. Tudom, kellemetlen a
hír, de valószínû, hogy a park
fáinak állapotát a közeljövõben
szakemberek vizsgálják, s ha
lesznek köztük az élõ vagy épí-
tett környezetre veszélyes fák,
akkor a zaj, éppen az

még folytatódhat és
fokozódhat is, de – biztosítha-
tok mindenkit – a veszély elhá-
rításával a kellemetlenséget
okozó zajt felváltja a nyugalom
békéscsendje.

És most egy más természetû
dologról! A rendszerváltást kö-
vetõ években természetessé
vált, hogy

alakultak ki a települések
között. Aszódnak Nyárádsze-
reda és Obernburg városokkal
van közvetlen testvéri kapcso-
lata. A baráti szálak az utóbbi
idõben meglazultak. Szeret-
nénk a testvérvárosi kapcso-
latot felújítani, tartalommal
megtölteni.

a két város küldöttsége vá-
rosunkban tartózkodi . Vár-
juk olyan családok jelentkezé-
sét ig

telefonszámon, akik szí-
vesen vendégül látnak egy-egy
családotajelzett idõpontban.

Köszönöm, hogy elolvasták
írásomat, s köszönöm, hogy
együtt dolgozhatok Önökkel
városunkfejlõdéséért.

polgármester

élhetõ élet
érdekében,

testvérvárosi kapcso-
latok

Október 22-26. kö-
zött

szeptember 25- a 28/500-
666

k

SztánIstván

TiszteltAszódiVállalkozók!

TisztelettelmeghívomazAszódközigazgatási területénmû-
ködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozókat a szeptember 29-
én (hétfõn) 11 órától tartandó a

Téma:

1.)cégekrövidbemutatkozása
2.)avároshosszútávúgazdaságistratégiája
3.)2009.éviegyüttmûködésifeladatok

Megjelenésükrefeltétlenülszámítok!

polgármester

Vállalkozók Napjára

Aszód Város jövõje a

XXI.században.

Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermébe.

Program:

SztánIstván

TiszteltAszódiCsaládok!

A Nyárádszeredával és Obernburggal kialakított testvérvá-
rosi kapcsolat folytatásaként október 22-õl 26-ig városunkban
tartózkodikakéttelepülésdelegációja.

( )

Szívesvisszajelzésüketelõreisköszönöm!

polgármester

Szeptember 30-ig várjuk olyan családok jelentkezését, akik
szívesenfogadnánakvendégülegy-egycsaládotelhelyezésre.

Jelentkezniazalábbitelefonszámonlehet:
28/500-666

SztánIstván

titkárság
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AKCIÓ szeptember 17-tõl 30-ig:

COOP étolaj 100% napraforgó 1 l Coccolino öblítõ konc. csobbanó kék 1 l
Finomliszt BL-55 1 kg Tide compact lemon mosópor 2 kg
Gyermelyi tészta Baba testáp.száraz bõrre
Kristálycukor 1 kg Monarchia/Uni Colgate fogkrém
Globus mártás milánói gombával 400g Fa tusfürdõ
Knorr májgombócleves Euromilk UHT tej 1,5%  1 l
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l Gouda tömbsajt
Dreher classic sör dobozos 0,5 l Hajdúsági trappista sajt
Soproni sör f. 0,5 l Mlekpol füstölt edami
Karaván kávé õrölt vák. 250 g Pick párizsi chilis-zöldfûszeres
Eduscho dupla kávé õrölt 250 g Szarvasi mozzarella sajt mini 100 gr

479,-Ft 333,-Ft

119,-Ft 999,-Ft

259,-Ft 549,-Ft

189,-Ft 319,-Ft

299,-Ft 599,-Ft

179,-Ft 149,-Ft

139,-Ft 1299,-Ft/kg

159,-Ft 1199,-Ft/kg

129,-Ft 1299,-Ft/kg

449,-Ft 1099,-Ft/kg

399,-Ft 185,-Ft

4 tojásos, csavartcsõ 500g lanolin. 400 ml
total advan. white 75 ml

joghurt aloe vera 2x300 ml
csigatésztával 64g

+ü.

A COOP törzsvásárlói kártya használatával

a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik pontjaikat.

Már 6.000 fõ használja a törzsvásárlói kártyáját

a vásárlások alkalmával!

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

Ismét COOP PARTY ASZÓDON!
Szeptember 18-án 14-18 óráig

az aszódi 610. sz. Szupermarketben!

Kóstolókkal, akciókkal, gyerekprogramokkal

várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Gyerekeknek rajzpályázat „COOP OLIMPIA”

témakörben!

COOP PARTY-t

tartunk

(arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, kvízjáték)

A rajzokat szeptember 18-án 15   óráig kérjük leadni.
0  0

Néhány pillanatkép a szeptember 5-én Turán megrendezett COOP PARTY-ról:
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Hét kitüntetést adtak át az augusztus 20-i ünnepségen

Meg kell tartanunk értékes hagyományainkat

(folytatásaz1.oldalról)

idézte Istennekanépboldogsá-
gára vonatkozó igéjét, majd rá-
mutatott: Isten igéjének egyér-
telmû kifejezése az, hogy

Akik Istent szeretik, azoknak
minden a javukra szolgál. Isten
igéje családi otthonunkra, egy-
házunkra, városunkra, ma-
gyar hazánkra egyaránt vonat-
kozik. Végezetül imádkozásra
kérte a híveket vezetõinkért –
hogy jó vezetõk legyenek, jól
képviseljékhazánkat,városun-
kat. Ezután
plébános atya az Úr áldását
kérte a kenyérre, az ünnep
egyik legfontosabb jelképére,
amit ezután megízlelhettek a
vendégek.

– Mi lehet az oka Szent Ist-
ván egyre erõsödõ kultuszá-
nak? – tette fel a kérdést ün-
nepi beszédében
polgármester. – Tudjuk, hogy
veleésáltala teremtõdöttama-
gyar állam. Kivételes emberi és
államférfiúi nagysága abban
van, hogy benne vált tudatossá
a felismerés:

Új életformát, új hitet
adott a magyarságnak és ezt az
újat kifejezõ, erõsítõ törvénye-
ket. Államszervezõ elvei nem a
pillanatnak, hanem évszáza-
doknak szóltak. Tiszta szerke-
zetû, szilárdan felépített, a gya-
korlati követelményekhez al-
kalmazkodó államot alkotott
szigorútörvényekkel.

A polgármester rámutatott:
napjaink alapfeladata lényegé-
ben hasonló a Szent István ko-
rabelihez.Boldogulásunkérde-
kében be kell tagozódnunk Eu-
rópába, önként elfogadva an-

földi

és eljövendõ életünk szoros ösz-

szefüggésben van egymással.

dr. Sánta János

Sztán István

a magyar nép

megmaradása a múlttal való

könyörtelen szakítást paran-

csolja.

nak minden elõnyét és örömét,
valamint a betagolódás vala-
mennyi elkerülhetetlen követ-
kezményét.

– Ma úgy kell megújítanunk
gazdaságunkat és társadal-
munkat, hogy az

a jövõ politikai Eu-
rópájához, annak emberi jogo-
kon alapuló polgári értékrend-
jéhez, hogy közben megõrizzük
sajátos arculatunkat - hangsú-
lyozta. – Meg kell tartanunk ér-
tékes hagyományainkat, a kö-
zelebbi és távolabbi múltból
mindent, ami a miénk és ma-
gyar. Büszkén vállalhatjuk,
hogy nem vagyunk alábbvalók
a szomszédainknál. De azt is
tudnunk kell, hogy nem va-
gyunk fentebbvalók sem. Az
itt,Európaközepénélõnépek–
mindannyian –

Az ünnepségen átadták a vá-
rosi kitüntetéseket. Az Aszód
Város Díszpolgára címet

tanár, ny. múze-
umigazgató és

ny. GAMESZ-vezetõ vehet-
te át. Az Aszód Városért díjat

ny.ének-zenepeda-
gógus-karnagynak, az Aszód
Város Szolgálatáért kitünte-
tést állat-
orvosnak, Aszód Város Sport-
díját pedig az Aszód FC ificsa-
patának és edzõ-
nek ítélte oda városunk képvi-
selõ-testülete. A Tiszta, Szép
Városért díjból idén ugyancsak
kettõt adományoztak: a Római
Katolikus Egyházközségnek a
Hitéleti Központ, a turai Galga
ParkKft-nekpedigaPetõfiu.8.
szám alatt felépített 12 lakásos
társasház városképet gazdagí-
tókivitelezéséért.

természetesen

illeszkedjék

összefogásra

ítéltettünk.

dr.

Aszalos István

Tolmácsi Mik-

lós

TarrGábor

dr. Németh Mihály

Pintér Miklós

A szerzõ felvételei

H.Sz.

Dr. Asztalos István

Tolmácsi Miklós

Tarr Gábor

Dr. Németh Mihály

Pintér Miklós
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A Többcélú Társulás Tanácsa
augusztus 27-i ülésérõl

A Tanács elsõ napirendi
pontként tárgyalta és fogadta
el a Társulás 2008. I. féléves
pénzügyi beszámolóját. A Tár-
sulás 2008. évi költségvetésé-
nek fõösszege megközelíti a
136m Ft-ot, amelybõl az állami
költségvetésbõl származó nor-
matívtámogatás 85m Ft, a tár-
sult önkormányzatok hozzájá-
rulása a közösen vállalt felada-
tokhoz 15,7m Ft, az egyéb tá-
mogatás értékû bevétel 20,5m
Ft. A kiadások teljesülése idõ-
arányos. A Társulás a társult
önkormányzatok közszolgálati
feladatai ellátását a normatív
támogatásokból és egyéb forrá-
sokból87mFt-tal segíti (közok-
tatási feladat18,2mFt,pedagó-
giai szakszolgálati feladatok
34m Ft, szociális és gyermekjó-
léti feladatok 29,2m Ft, belsõ
ellenõrzés5,8mFt).

Ezután a Kistérségi közokta-
tási intézkedési terv megtár-
gyalása következett. Az intéz-
kedési terv tartalmazza a kis-
térség 9 települése közoktatási
helyzetfelmérését, a következõ
3 év fõbb szakmai és fenntartói
feladatait. (Az intézkedési terv
a Társulás honlapján olvasha-
tó.) A felülvizsgált intézkedési
tervet a Társulási Tanács egy-
hangúlagelfogadta.

Határozat született a jogosu-

latlanul igényelt állami támo-
gatások(normatívák)utánika-
matfizetési kötelezettség telje-
sítésérõl, majd a Tanács meg-
hallgatta és elfogadta a 2008.
évi normatívák változásáról
szóló tájékoztatót. Normatíva
lemondást, illetve pótigénylést
a többcélú kistérségi társulá-
sok július 31-éig nyújthattak
be, emiatt a Társulás éves nor-
matív támogatásának összege
többmint3,8millióFt-talnöve-
kedett.

A Tanács elfogadta a 2008.
évi belsõ ellenõrzési feladatok
megvalósulásárólszólótájékoz-
tatót. Az elsõ félévben 4 ellen-
õrzést végzett a belsõ ellenõr,
ill. eseti megállapodás alapján
külsõ szolgáltató, 4 településen
9 közoktatási intézmény lét-
szám- és bérgazdálkodásának
ellenõrzését végezte a Prekog
Pedagógiai Szolgáltató Intézet
szakértõje, s 19 ellenõrzést vég-
zettelaVincentAuditorKft.

Verseg polgármestere
együttmûködési megállapodás
megkötését kérte a Társulástól
egy pályázati projekt (Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér
kialakítása) tervezéséhez és
megvalósításához. Minthogy a
megállapodás célja összhang-
banvanaTársulásimegállapo-
dásban foglalt célokkal, a Ta-

nács az abban foglaltakkal
egyetértett, és az együttmûkö-
dési megállapodás megkötésé-
rõlszólóbeszámolótelfogadta.

Végezetül a polgármesterek
tájékozódtak a munkavédelmi
feladatellátás terén a nyári hó-
napokban végzett munkáról,
valamintazÚMFTaktuális,az
önkormányzatok számára
kiírtpályázati lehetõségeirõl.

kistérségireferens

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak
( ).www.aszodikisterseg.hu

RuszkaiAnna

regionálisregionális

nerekkel dolgozunk együtt,
akik garanciát jelentenek a
képzés magas színvonalára –
hangsúlyozta
igazgató, majd kiemelte: a kép-
zés pártfo-
goltjaik számára ahhoz, hogy
megtalálják a helyüket és be-
illeszkedhessenek a társada-
lomba.

Az AFI-ban korábban folyta-
tottszakképzéssoránkialakult
szakmai kapcsolatok a hosszú
kihagyás dacára fennmarad-
tak – ennek is köszönhetõ,

Szarka Attila

újabb esélyt nyújt

hogy a vizsgabázis jelentõs ösz-
szefogással, rövid idõalattelké-
szülhetett. A partnercégek

szállítják az oktatás-
hoz szükséges eszközöket és
kellékeket. A dániai Migatro-
nic hazai képviselete hat kor-
szerû ívhegesztõ-készüléket
biztosít ingyenesen az oktatás-
hoz, így az intézetben és a kis-
térségben élõ fiatalok a legkor-
szerûbb gépparkon tanulhat-
jákamesterségfortélyait.

kedvezményesen, illetve térítés-
mentesen

H.Sz.

(folytatásaz1.oldalról)

hazaiképviselete látjael,amely
a világ minden tájára érvényes
végzettséget biztosít a sikere-
sen vizsgázóknak. Az AFI-ban
elsõként tizenkét intézeti gon-
dozottésegykülsõsdiákkezdte
meg tanulmányait, akik várha-
tóandecemberelejénteszik lea
szakvizsgát.

– Reményeink szerint a tan-
folyamok végén

kerül di-
ákjainkkezébe.Nagyon jópart-

hazai és nem-
zetközi szinten egyaránt jól
hasznosítható oklevél

Újraindult a hegesztõképzés a Fiúnevelõ Intézetben
Értékes oklevél... Egy kicsit

Aszódé is...
Augusztus 18-19-én hato-

dik alkalommal rendezték
meg az Együtt-Ér-
zések elnevezésû országos
filmszemlét, ahol a Fõvá-
rosi Önkormányzat Gödöl-
lõi IdõsekOtthonának

címû filmje az
kategória második díját
nyerte el. A film a fennállá-
sának ötvenedik évfordu-
lóját ünneplõ intézmény
elsõ három évtizedébe en-
ged bepillantást – azokba
az évtizedekbe, amikor a
szociális otthon a gödöllõi
kastélybanmûködött.

Gyulán

Mér-
földkõ Egyéb

A gödöllõi intézményben
napjainkban tucatnyi aszódi
polgár dolgozik, így

mentálhigié-
nés csoportvezetõ is, aki mun-
katársaival, valamint

operatõr-vágóval
együttmûködésben 2001 óta
készít dokumentumfilmeket.
A a filmes csapat
tizenharmadik díját érdemelte
ki Gyulán; a csapat másik dön-
tõs filmjével együtt az ország
több pontján országos és regio-
nális szakmai konferenciákon
fogjákvetíteni.

Az intézmény vezetõsége a
Gödöllõi Barokk Színházban
szeptember 4-én tartott jubile-
umi ünnepség valamennyi
vendégét megajándékozta a
filmettartalmazóDVD-vel.

Kovácsné
Blaskó Mariann

Hídi
Szilveszter

Mérföldkõ
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A Fekete Ökör Baráti Kör tárlata a Bûvészetek Völgyében
Hrabal-galaxis Kapolcson

Az ismert pénzügyi ne-
hézségek miatt idén Bûvé-
szetek Völgye címmel ren-
dezték meg a Balaton-fel-
vidék két évtizedes múltra
visszatekintõ kulturális
rendezvénysorozatát.
Márta István zeneszerzõ-
színidirektor és csapata az
aszódi Fekete Ökör Baráti
Kör

címû kiállítását
ismeghívtaKapolcsra.

A Hrabal-galaxis pil-

lanatképei

A vendégmûvészek fellépé-
seivel kibõvült kiállítás renge-
teglátogatóvaléskedvezõkriti-
kákkal büszkélkedhet.

és
festményeivel, fotó-
ival, kocs-
mográfiáival,
pedig diáival és szövegíróként
vett részt. Egy vállalkozó a
helyszínen kialakította Pepin
bácsi sörözõjét, ahol

színmûvész minden
nap egy-egy órán át Hrabal-no-

Fedi-
necz Atanáz Ladócsy László

OdlerZsolt
Hagymásy András

Asztalos Tamás

Galkó
Balázs

vellákat olvasott fel. Felléptek
még a Galgamenti Dudások
( ),

táncmûvész,
(ének),

(gitár),
(tánc) és

(tangóharmonika). A kiállítás-

Rónai Lajos és Dian Tibor
Fülöp Ágnes
Magyar Hajnal Dajka
Krisztián Fekete Gabri-
ella Jobbágy Balázs

megnyitó mellett könyvbemu-
tató, filmvetítés (Jirí Menzel:
Õfelsége pincére voltam),
kerekasztal-beszélgetések,
zene és tánc hívogatta az ér-
deklõdõket, akik jöttek is szép
számmal, tudtuk meg Asztalos
Tamástól. Nagy sikert aratott a
FeketeÖkörBarátiKörpecsét-
akciója, amit – a

címû film is-
mert jelenete nyomán – elsõ-
sorbanavendéghölgyekvettek
igénybe.

Szigorúan el-
lenõrzött vonatok

Támogatók:

H.Sz.

Osváth Gede-
on Emlékére Létrehozott Mú-
zeumi Alapítvány, Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága, A
Közmûvelõdés Otthona, Ma-
gyarországi Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat, Budapest
Film,CsehCentrum.

*

szeptember9-tõlBalassa-
gyarmaton, november 7-tõl Sá-
toraljaújhelyenláthatók.

A Hrabal-galaxis pillanat-
képei

Nyitvatartás:

h é t f õ t õ l   p é n t e k i g

páros héten: 15.30-18.30

páratlan héten: 8.00-11.30

A Richard Fritz Kft. meg-
alakulásának 15. évfordu-
lója alkalmából nyílt napot
tartottak a cég Pesti úti te-
lephelyén. Az ünnepségen
a gyár munkatársai mellett
részt vettek Aszód korábbi
és jelenlegi vezetõi és be-
szállítópartnerei. Jelen
volt Karl Soldner, a német-
országi anyavállalat igaz-
gatósági tagja, aki jelentõs
szerepet vállalt az aszódi
gyáregység létrehozá-
sában.

Ulrich Wichert gyárigazgató
köszöntõjében hangsúlyozta: a
Richard Fritz Kft. aszódi üze-
me 1993-ban, az anyavállalat
elsõ külföldi gyáregységeként
nyílt meg, s ma már önálló au-
tóipari beszállítói feladatot lát
el. A hétszáz dolgozót foglal-
koztató ipari létesítmény üveg-
illetve gumitermékeinek havi
darabszáma idén elõször meg-
haladja a 300 ezret. A szeptem-
ber 7-i nyílt napot az ünnepi
alkalom mellett azért is szer-
vezték meg, mert a kistérség

1993-ban a cégcsoport elsõ külföldi gyáregységét adták át Aszódon
Tizenöt éves a Richard Fritz Kft.

legnagyobb munkaadójaként
az eddiginél aktívabb kapcso-
latot szeretnének kialakítani
környezetükkel, egyúttalbepil-
lantást szeretnének engedni
napimunkájukba.

A rendezvényen a felnõttek-
nek és gyermekeknek szerve-

zett kulturális programok mel-
lett lehetõség nyílt az üzem-
csarnokok és a kiszolgáló léte-
sítmények és az alkalmazott
korszerû technológia megte-
kintésére.

H.Sz.
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XVII. Aszód Fesztivál
Augusztus 19-20-án tizenhe-

tedik alkalommal rendezték
meg az Aszód Fesztivált. Váro-
sunkból és a Galgamente más
településeirõl sokan jöttek el a
programokra: a mûsorszámo-
kat fõként a kedd esti Fási
Mulató fellépõit, másnap pedig

élõ koncertjét és
a kétnapos rendezvényt záró
tûzijátékot több ezres tömeg
tekintettemeg.

Dobrádi Ákos

–

–

Lator Úszó- és Vízilabda Egyesület
Vízilabda:

Úszótanfolyam indul:

Szeptember 28-án 10-tõl 12 óráig

válogatást tartunk

Október 6-án induló úszótanfolyamunkra

Aszódon,

a Petõfi Sándor Gimnázium uszodájában.

jelentkezését

várjuk vízilabda csapatunk indulásához.

jelentkezõket várunk 6 éves kortól.
Egyesületünk várja a fenti idõben azon fiatalok jelentkezését,

akik szeretnének csatlakozni úszócsapatunkhoz.

Jelentkezni lehet az egyesület elnökénél

a 06-70-634-0599-es telefonszámon.

1993-1994-1995-1996. születésû fiúk

9
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Reneszánsz tábor a Városi Könyvtárban
Átélték az újjászületés korát

Szerdán a Nagy Terv Ifjúsági
Természet- és Környezetvédel-
mi Program két lelkes tagja,

érkezett hozzánk. Délelõtt
kvízkérdésekre válaszoltunk
több-kevesebb sikerrel, ebéd
után a könyvtár udvarán ját-
szottunk a Nagy Terv két óriás
társasával, egy memóriával és
egy activityvel. Mindkét játék
célja a környezettudatos visel-
kedésrevalótanítás.Azezenaz
alkalmonkészültképekmegte-
kinthetõk a Nagy Terv honlap-
ján:

A csütörtök volt a legizgal-
masabb nap talán mindannyi-
unk számára, hiszen kirándul-
nimentünkabudaivárba,ahol
megnéztünk egy kiállítást a re-
neszánszról, majd sétáltunk

Barna Judit és Horváth Gergõ

www.nagyterv.hu.

egyet a palota kertjében. Sze-
rencsére senki nem veszett el,
hála névre szóló pólóinknak.
Pénteken összeszámoltuk a
hét alatt összegyûjtött fabatká-
inkat, amiket a jól megoldott
feladatokkal szereztünk, majd
minkét csapat jutalmat kapott
egy-egy direkt erre az olvasótá-
borra készített emléklappal ki-
egészítve. A napot királyi lako-
mávalzártuk,amitszigorúana
régi hagyományok szerint kéz-
zel fogyasztottunk el, és amit
ezúton is köszönünk

, remek szakácsunk-
nak. Végül még egyszer elgyö-
nyörködtünk Beatrix királyné
és Mátyás király falra pingált

Micsutka
Józsefnek

Az immáron 14 éve megrendezésre ke-
rülõ nyári olvasótábor témája a rene-
szánsz évének tiszteletére az újjászüle-
tés kora volt. A hét minden napján vala-
milyen formában ezzel az idõszakkal
foglalkoztunk. Falat festettünk, mesét
hallgattunk Mátyás királyról, filmet néz-
tünk. Sokat játszottunk: a fiúk kedvenc
kártyájukkal foglalták le magukat, amíg
a lányok gyöngyöt fûztek vagy Twiste-
reztek.

arcképében, elköszöntünk egy-
mástóléshazamentünk,kíván-
csian várva, vajon mi jót tarto-
gatmégszámunkraanyár.

*
HeltaiJúlia

Köszönjükasegítséget

Külön köszönet támoga-
tóinknak:

, B

.

a pólókért,
és ta-

nítványainakazerszényekért,az
Aszód Ifjúságért Alapítványnak
azanyagitámogatásért.

Ács-
né Tóth Beátának, Barlai Edit-
nek, Dúzs Mártának, Molnár
Lászlónak, Molnárné Jurinka
Tündének, Turek Juditnak ar-
na Juditnak és Horváth Gergely-
nek

Koncz Józsefnek és
Szovics Pálnak Ko-
vácsné Szvitan Miladának

Július 15-én reggel gép-
kocsikonvoj indult a Kon-
dorostérrõlCserkeszõlõre:
zuhogó esõben az Aszódi
Nyugdíjas Egyesület 54
tagja indult nyaralni. A
megszokott faházakat le-
bontották, így nem tudtuk,
milyen körülmények vár-
nak minket. Három házba
helyeztek el bennünket,
háromféle kategóriában.
Ez szokatlan és néhá-
nyunknak kissé kellemet-
lenvolt.

Az idõ megjavult, egész hé-
ten jó meleg volt. Szerencsénk-

re egy négynapos rendezvény-
sorozatot tartottak ez idõ alatt
jobbnál jobb mûsorokkal és elõ-
adókkal,aminekköszönhetõen
esténként is jól szórakoztunk.
A fürdõzés és a masszázs is,
mint mindig, elegendõ és na-
gyonjóvolt.

Köszönjük elsõsorban
a szerve-

zést, a sok fáradozást, és kö-
szönjük mindenkinek, amit a
jónyaralásérdekébentett!

Igen mozgalmas életet élünk
a Városi Nyugdíjas Klubban.
Vendégeket fogadtunk augusz-

Budai
Józsefné Magdikának

*

tus 15-én, hajdúböszörményi
nyugdíjasokat. Délelõtt 10 óra-
korérkeztekaSzabadságtérre,
aholhármanfogadtukõket.Át-
sétáltunk a múzeumba, útköz-
ben

üdvözölte õket. A múze-
um nagyon tetszett mindenki-
nek; utána együtt mentünk a
klubhelyiségünkbe, ahol már
több klubtag várta õket. Köl-
csönös bemutatkozás után rög-
tönzött kis mûsorral kedves-
kedtünk egymásnak, ami na-
gyon jól sikerült. Ezután egy
kis megvendégelés követke-
zett; a nagy melegben jólesett a
hideg üdítõ, a bor és a pogácsa.

polgármester
úr is

Sztán István

Még dalra is fakadtunk, de az
idõ gyorsan elszaladt, és indul-
niuk kellett tovább. Õk is meg-
hívtakminketvendégségbe.

Aznap délután megünnepel-
tük a klubhelységünk felújítá-
sát. Halászlét fõztünk bogrács-
ban, melyhez a halat a klubta-
gok adták össze. Öt órára min-
denki az asztalnál ült és jóízû-
en falatozott. Mozgalmas, fá-
rasztó,denagyonjónapvolt.

ésazAszódiNyugdíjas
Egyesületvezetõsége

TakácsLajosné

Böszörményi vendégek, aszódi halászlé
Mozgalmas napok a nyugdíjasoknál cserkeszõlõi nyaralással

Két díjazott
a Galgamentérõl

Augusztus 20-ától tizenegy
ifjú népmûvésszel és négy elõ-
adómûvésszel bõvült

cím bir-
tokosainak köre. A Szépmûvé-
szeti Múzeumban rendezett
ünnepségen szûkebb pátriánk-
ból,aGalgamentérõlkettenve-
hették át a rangos elismerést

oktatási és kultu-
rális minisztertõl: a hévízgyör-
ki táncmûvész,
aki az aszódi Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény néptánctanára, vala-
mint a turai
vászonszövõ.

Mindkettejüknek gratulá-
lunk és további eredményes
munkátkívánunk!

A Nép-
mûvészet Ifjú Mestere

Hiller István

ifj. Rónai Lajos

Mogyoró Hedvig

Forrástisztítás,
faültetés

A hévízgyörki Porszem Kö-
zösségi Mûhely szeptember 27-
én 9 órától második alkalom-
mal rendezi meg facsemete-ül-
tetéssel egybekötött takarító-
akciójátaPetõfi-forrásnál.

Bõvebbinformációa

honlaponolvasható.
www.porszem.hu
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Õsi erõ – Napjaink energiái
Azelmúltévszázadoksoránvi-

lágviszonylatban keveseknek
adatott meg, hogy belássanak a
színfalak mögé, azaz hogy vala-
miféle rá- és belelátásuk legyen a
Világmindenséget fenntartó és
mozgató törvényekbe, erõkbe,
folyamatokba. Azt már egyre
többen tudják, hogy ezen kor,
melyben most élünk, hozza el
számunkra–hateszünkisérte!–
azt a lehetõséget, hogy az eleddig
csak keveseknek megadatott tu-
dás szélesebb körben napvilágot
láthasson.

Ez egy tudati ráébredés lesz,
amely már jó ideje elkezdõdött.
Lényege, hogy felismerjük erede-
tünket és az ebbõl fakadó lehetõ-
ségeinket, hatalmunkat minden
rossz felett. Hogy mindenki meg-
érezze és használni is tudja ezen
õsi, öröktõl bennünk lévõ erõt.
Nem kell mentalistának lenni és
„elájulni” mindattól, amit õk be-
mutatnak, mert ezen tudás – a
mindentudás – bennünk is, kivé-
tel nélkül mindenkiben megvan,
csak még nem hozta tudatosan
felszínre.

Mi fizikai világban élünk, de
rengeteg más világ van még,
mind bennünk, mind körülöt-
tünk – síkok, szintek, dimenzi-
ók... Mi is ekképpen tudunk fizi-
kai megnyilvánult világunkra
hatni mindazzal, amit gondolat-
ban hittel és meggyõzõdéssel
megalkotunk. Erre is bõven ké-
peznek és képeztek is ki már rég-
óta mai világunk nagyhatalmai
embereket, ez is a világhatalom
egyik megszerzésének módja, a
hadviselés egyik formája. A leg-
hatalmasabb! A legfõbb irányí-
tás, mert a hétköznapi ember
észre sem veszi, és irányítják az
elméjét, gondolkodási sémáját s
tetteit.Mertanagyhatalmaknak
ez áll érdekében, hogy a hétköz-
napi ember rá legyen „kénysze-
rülve” egy vezérelvre, irányítás-
ra, hogy kicsinek, tehetetlennek,
korlátok között élõnek tartsa
magát, hogy ne higgyen saját te-
remtésétõl és teremtésébõl faka-
dóerejére,hatalmára.

Igazából ezen erõt lehet rossz-
ra is használni, és sokan meg is
teszik. Ám ez nem ajánlott, mert

idõvel minden visszaüt. De lehet
jóra is, és minél többünknek kel-
lene ezen ügyben összefogni.
Merthasokanegyüttdolgozunk,
ha sokan együtt hiszünk valami-
ben, az bekövetkezik. Egyre bõ-
vülõ meditációs csoportunk így
tesz rendszeresen mind a világ-
ért, mind szûk és tág környeze-
tünkért, szeretteinkért s ma-
gunkért egyaránt. Így csoporto-
san gyógyítani is szoktunk, mert
„egységben az erõ”. „Csak” ek-
kora az elménk hatalma! Belõ-
lünkindul minden,hogyaztán
hozzánkvisszatérjen!

Milyen jó volna, ha baj esetén
nem a kétségbeesésnek adnánk
át magunkat, hanem leülnénk,
és elkezdenénk imádkozni – ab-
ban, amiben hiszünk, mindegy,
miként hívjuk – és elképzelnénk,
valósnak látnánk és éreznénk
mindent, ami elhozza a megol-
dást. Ezen vizualizációkat aján-
lott pozitív energiákkal – Égi Se-
gítõink jóvoltából is – megerõsí-
teni. Országunk sorsa is más-
ként állna, ha ezen szellemi gya-
korlatokat mind együtt, mind

ki

egyénileg is egyre többen végez-
nénkhazánkért.

És a képesség, hogy megérez-
zük, hogy kérésünkre micsoda
hatalmaserõk,energiákmozdul-
nakmeg,csakgyakorláskérdése.
Lesz idõ, mikor mindezen képes-
ségek tudatos használata termé-
szetes lesz az emberiség számá-
ra. Kicsiny népünk hatalmas tu-
dást hordoz magában, szunnya-
dó kincset, melynek itt az ideje,
hogy felszínre jusson, s betöltse
küldetését. Mindenki induljon
hát el saját szellemi képességei-
nek felfedezésére, az õsi tudás új-
bóli hatalmának, szépségének
felismerésére, hogy közösen al-
kossunk egy szebb Új Kort, mely
hamarosanránkköszönt!

parapszichológus
CsathVeronika

testi-lelki megbetegedések
gyógyítása, csoportos meditációk

Tel.: 06-20-489-4791
e-mail: aaa@csathveronika.hu

(x)

MUNKAVÉDELEM,
TÛZVÉDELEM
(

n

(30) 250-6592

Oktatási és Szolgáltató Bt.
e-mail:

(14.00 óra után)

TELEPHELY
ENGEDÉLYEZÉS
ELÕKÉSZÍTÉSE

GÉPEK,  BERENDEZÉSEK
MUNKAVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLATA
TELJESKÖRÛ

KOCKÁZATELEMZÉS
ÉS ÉRTÉKELÉS

MUNKA- ÉS
TÛZVÉDELMI OKTATÁS

n

n

n

n

n

MUNKABALESETEK
VIZSGÁLATA

MUNKA- ÉS TÛZVÉDELMI
SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉS

ARTHOS

arthosbt@gmail.com

FELNÕTTOKTATÁS,
TANFOLYAMOK
(

n

n

(30) 250-6592 (14.00 óra után)

Az ajánlott moduláris  képzéseink már az új OKJ szakmai és vizsgakövetelményeire épülnek:

CNC-forgácsoló 31.521.02.0000.00.00 hegesztõ 31 521 11 0000 00 00

gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 bevont elektródás 31 521 11 0100 31 01

esztergályos 31 521 09 0100 31 01 egyéb elj. szerinti 31 521 11 0100 31 02

zöldség-gyümölcs eladó 31 341 01 0010 31 06 fogyóelektródás 31 521 11 0100 31 03

takarító 31 814 01 0000 00 00 gázhegesztõ 31 521 11 0100 31 04

takarítógép kezelõ 31 814 01 0100 31 01 hegesztõ vágógép kezelõ 31 521 11 0100 31 05

köztiszt. munkagép kezelõ 31 853 04 0000 00 00 volframelektródás hegesztõ 31 521 11 0100 31 06

töltõállomás kezelõ 31 341 03 0000 00 00 élelm. és vegyiáru eladó 31 341 01 0010 31 02

gázcseretelep-kezelõ 31 341 03 0100 31 01 mûszaki cikk eladó 31 341 01 0010 31 03

szippantógép-kezelõ 31 853 04 0100 31 01 kereskedõ boltvezetõ 33 341 02 0000 00 00

hegesztõ

hegesztõ

hegesztõ

Képzésikínálatunkatfolyamatosanbõvítjük, többekközöttamezõgazdasági

szakmacsoportalapszakmáival.Atanfolyamokmin.10fõvelindulnak,

oktatóinkelismertszakmaimúlttalrendelkezõmérnöktanárok.

Tanfolyami ajánlatunk:
Tûzvédelmi szakvizsga SZ001/1-2-3-4-5/13/2007

Elsõsegélynyújtó tanfolyam

Tájékoztató: Váro

www.chiron-eva.hu    tanfolyam@chiron-eva.hu

si Könyvtár, Aszód
szeptember 19-én és 26-án (pénteken) 17.00

CHIRON-ÉVA Oktatásiés SzolgáltatóBt.
Nyilv.  szám: 13-0086-07    Akreditációs lajtstrom szám: 1759
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EMBER: „Te egyszer s min-
denkorra felelõs lettél azért,
amitmegszelídítettél.”

(1900-1944)

Már igen korán felismerték
azt a tényt, hogy az emberek
szelíd állataik nélkül nem len-
nének képesek fennmaradni.
Mégis! Igensokankedvenceink
kárára sportot ûznek abból,
hogy „nyugalmuk megterem-
tésére”vagymásrahivatkozva,
válogatás nélkül számtalan
embertelen módon pusztítják
az állatainkat. Gyermekkorom
óta értékelem a körülöttünk
élõ, segítõ négylábúkat, hisz
már régen felismertem azt a
tényt, hogy kedvenceink tõ-
lünk függnek, és a szeretetért
cserébe szeretet adnak, vala-
mint hasznosak is. Ezért is ma-
radtam családommal vidéken,
feltételezve, hogy az állattartás
itt természetes. Gyermekeimet
is ebben a szellemben nevelem,
hogy a késõbbi életükben, szo-
ciálisabbak, emocionálisabbak,

AntoinedeSaint-Exupéry

az átlagtól kicsit érzelmesebb
felnõtteklegyenek.

Nem ritka, hogy kutya,
macska tûnik el, egyik napról a
másikra. Sajnos idén jómagam
is így jártam! Elõször a ku-
tyánk (11 éves az udvarból),
nem sokkal utána a 4 hónapos
cicánk tûnt el. Két gyermekem
napokig siratta õket, mert saj-
nos nem kerületek elõ, pedig a
környékünkön sokat kerestük
õket, még szórólapoztunk is.
Felmerül bennem a kérdés,
hogy állataink után vajon
gyermekeinkkövetkeznek….?

Sajnos be kellett látnunk a
tényt, hogy vannak olyan em-
berek, akiknek semmi sem
szent!Hiábaszeretjükminégy-
lábúinkat, egyeseket ez nem
hatja meg, és embertelen mó-
don képesek viselkedni. Remé-
lem, az élet lesz olyan , és
valamilyen módon kárpótlást
nyújt be nekik az elkövetett
gaztettekért.

Vigyázzunk jobban saját és
emberbarátaink„társaira”!

fair

FodorZoltánné

A kampány során sok vád,
pontosabban vádaskodás érte
támogatóimat, akik nyíltan, a
kudarcot is vállalva, de bízva a
sikerben álltak mellettem.
Eközben polgármesterünk fo-
lyamatosanfüggetlenségétem-
legette. Kérdem én, ha ennyire
független, akkor hogyan lehet-
séges,hogyeskütételeutánmá-
ris, elõre elrendezett, államtit-
kári adománnyal, 1500 m út –
mely önmagában szükséges a
város számára tudott elõáll-
ni? Esetleg mégis voltak politi-
kai támogatói, akik nem mer-
ték felvállalni vele a kapcsola-
tot, vagy féltek közösen színt
vallani félve az esetleges ku-
darctól, vagy esetleg Aszód ne-
vében tárgyalt, mielõtt a város
bizalmávalmegtiszteltevolna?

De lépjünk tovább és nézzük
mi változott, hisz a változásra
kaptunkígéretet.

A legszembetûnõbb válto-
zást a városunkba érkezõ és
azon áthaladó utazók, lakosok
láthatják, hisz fõterünket a 60-
as, 70-es évek propagandáját

–

idézõ transzparens kékíti, me-
lyet polgármesterünk születés-
napi összejövetelérõl hagyott
ránk. Esetleg egyszerû fiatal-
kori nosztalgiáról van szó?
Gondolom,nemvoltegyszerûa
területfoglalási és az építési en-
gedély megszerzése sem, hisz
senki nem áll a város törvényei
felett.

Szebb fõtérprojektet is el
tudnánkképzelni.

Az augusztusi Tükörben ol-
vashattuk, hogy polgármeste-
rünk mindenki bizalmát sze-
retnémegnyerni,majdaugusz-
tus 20-án hallhattuk is, amint
köszönti a díszpolgárok egy ré-
szétazegyikhelyen,másrészét
másutt, pedig a megadott tisz-
telet mindenkinek kijár, a meg-
felelõ helyen és idõben, akit
egyszer már ezzel kitüntettek.
Lehet, hogy csak azt az 1200
embert képviseli elsõsorban,
akik rá szavaztak és a többi
aszódi lakos fogadja el, hogy
csak az „elsõk” után követ-
kezik?

Tisztelettel:FischlLászló

Idõgép Kutyabajok

Ez évben, augusztus 15-tõl
24-ig Horvátországban vol-
tunk nyaralni. Már régen sze-
rettem volna megnézni Dél-
Dalmáciát és Dubrovnikot, s
ráadásul lányom, aki Pécsett
él, el tudott jönni velünk. Kelle-
mes és tartalmas nyaralás ígér-
kezett, mert sikerült egy ore-
bici apartmant találni az inter-
neten, s az utazási iroda által
szervezett közvetlen buszjárat
is biztosítva volt. S hogy örö-
münk teljes legyen, a busz út-
vonalába beiktatták Mostar, a
világörökségbe felvett város
megtekintésétis.

No, a baj itt kezdõdött. Ez a
program azt jelentette, hogy az
utazáshoz nem elég a személyi
igazolvány,hanemérvényesút-
levél is szükséges. Mivel lá-
nyom tudta, hogy Horvátor-
szágba megyünk, nyugodt volt.
Csak amikor számára is is-
mertté vált a busz útvonala,

derültki,hogymivelazútlevele
szeptemberben lejár, érvényte-
lennekszámít,nemfogadjákel.
(Ugyanis az útlevélnek az uta-
zás megkezdésétõl számítva
még 6 hónapig érvényesnek
kell lennie.)

Bement tehát a pécsi ok-
mányirodába, hogy sürgõsség-
gel (felár ellenében ez 5 mun-
kanapot jelent) érvényesíttesse
útiokmányát. S bár az utazás
megkezdéséig még több mint
két hét volt hátra, idõpontot
legelõször augusztus 17-re ka-
pott. (Ennyit a sürgõsségi ügy-
intézésrõl.) Szomorúan telefo-
nált tehát, hogy füstbe ment az
utazás.

Ekkor jött a mentõ ötletem.
Felhívtam az aszódi polgár-
mesteri hivatal okmányirodá-
ját, hogy tudnak-e segíteni. A
hölgy, aki a telefont felvette,
nagyon kedvesen elmondta,
hogy segít, természetesen elké-

szíti a papírokat, de azokat
majd személyesen kell átvenni.
Ezért azt javasolja, hogy pró-
báljuk meg egy Pécs környéki
önkormányzatnál. Õ ennek el-
lenére elõjegyzésbe veszi, hogy-
hanemsikerülneezazút,õak-
kor is megcsinálja. Szerencsére
azötlet jóvolt, sikerültSzentlõ-
rincen rendezni a papírokat.
Amikor már biztos volt min-
den, visszahívtam az aszódi
irodát,hogy lemondjamazügy-
intézést.Kiderült,hogyközben
a kedves hölgy szabadságra
ment, de átadta az ügyet a kol-
léganõjének, gondoskodva ar-
ról, hogy minden rendben le-
gyen. Hát ilyen is van! Az ügy-
intézõ hölgy
volt. (A késõbbi kolléganõ ne-
vétsajnosnemtudom.)

A hivatalos ügyek intézésé-
nél tapasztalt rengeteg rossz
élmény után úgy gondoltam,
hogy ha ilyen is van, ezt is
megírom.Köszönetérte!

Zsíros Zsoltné

BánMihályné

Ilyen is van! Állatorvosi
ügyelet

szeptember 13-14.:

szeptember 20-21.:

Tel.:

06-20-925-3824

Vácszentlászló,Kossuthu.3.
06-30-270-6872

Dr.Dóka József

Dr.Szõke Zsolt

Dr.DobosLászló

Dr.HudákPéter

Dr.NémethMihály

Kartal,Barossu.207.
06-20-956-6529

Tura,Thököly u.35.

Gödöllõ,Százszorszép u.58.
Tel.: 06-70-213-1961

Aszód,KossuthLajosút62.
Tel.: 06-30-275-4718

Tel.:

Tel.:

szeptember 27-28.:

október4-5.:

október 11-12.:
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Iskolakezdési hitel!
Kedvezményes hitelünket igénybe veheti az iskolakezdés kiadásaira,

vagy bármire, amire szeretné.

A hitel

ingatlanfedezet nélkül.

2008. augusztus 5-tõl szeptember 30-ig igényelhetõ,

A felvehetõ hitel összege: 50.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig.

Lejárati idõ: 13 hótól 36 hóig.

A havi törlesztõrészlet 500.000.-Ft-ra

36 havi lejárat esetén 17.600.-Ft,

THM ebben az esetben 19,96%

A THM meghatározása az aktuális feltételek

és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,

a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.

Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke

az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.

Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza

a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján

számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben

meghatározott értéktõl.

A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

A hitel felvételével kapcsolatos

bõvebb tájékoztatás érdekében keresse

kirendeltségeinket vagy látogasson el

a

internetes honlapunkra.

www.turaitakarek.hu

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szemvizsgálat kontaktlencse

Szemvizsgálat

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!

és bemérés
minden kedden és csütörtökön

+próbalencse+ápoló:

Vények beváltása

2.500,- Ft

4.990,- Ft-tól!

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat
megújult szemvizsgáló szalonunkban!

30 % árengedmény minden

gyermekszemüveg-keret árából!

Minden napszemüveg árából
árengedmény!20%

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

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Egy megindító utazás krónikája

„...Ne feledkezzél el, csángó magyarokról!”

Csillogó szemû gyerekek
énekelték a középkori magyar
himnuszt. Átéléssel, igaz hittel
hangzott az ének. Az anyaor-
szágtól messze, több száz kilo-
méterre, de az erdélyi magya-
roktól is elszigetelten élõ csán-
gó magyarok az utolsó sort kis-
sé megváltoztatva éneklik a
dalt.

E dal és még több tucatnyi,
mesékkel, versekkel egybeszõ-
ve, egy moldvai, csángó magya-
rok lakta település Lészped
egyik iskolai tantermében
hangzottel.

A lészpedi iskola kiváló, lel-
kes, fiatal tanára,

szervezte a fogadást a Ma-
gyarországról Csángóföldre ér-
kezett 18 tagú látogatócsoport
számára. A csoport tagjai
mindannyian „keresztszülõk”
akik évek óta támogatják a
csángó magyar gyerekek ma-
gyar nyelvû oktatását a

E cso-
port tagjaként vettem részt
ezen az emlékezetes hat napos
utazáson.

A Székelyföldön keresztül
utaztunk. Ez a vidék nekem
már ismerõs volt. Új élményt
elõször a Gyimesi-szoros, a tör-
ténelmi Magyarország 1000
éves határán való átkelés jelen-
tette. A Kárpátok gyönyörû vo-
nulata, a hatalmas erdõk övez-
te táj, a csendesen kanyargó
Tatros folyó, a Rákóczi-vár alig
látható romjai és nem utolsó
sorban a nemrégiben átadott
30-as számú vasúti õrház lát-
ványa és a történelmi ismerte-
tõ mély nyomott hagyott ben-
nem. Ezt látni kell, ha lehet,
többszöris.

Fárasztó és hosszú utazás
után érkeztünk meg Lészped-
re, abba a faluba, ahol legkie-
melkedõbb eredményt ért el a
moldvai magyar oktatás. Már-
ton Attila, a Székelyföldrõl ér-
kezett fiatal, lelkes tanár elhi-
vatottsága, szakmaszeretete

Márton Atti-

la

„Mold-

vai Csángó Magyar Oktatásért

Alapítvány” keretében.

elismerésre méltó. Attila be-
szélt nekünk munkájáról, a he-
lyi és a csángóföldi problémák-
ról. Elmondta, bár nagyon sze-
gények az itt élõ családok, de
igyekeznekmegmaradniszülõ-
földjükön. Szinte minden csa-
ládból egy felnõtt a lakóhelytõl
távol, többnyire külföldön dol-
gozik. A gyerekek sokszor csak
karácsonykor találkoznak
édesapjukkal. Valóságos nép-
rajzi elõadást tartott a csán-
gókról.

IttLészpeden,deatöbbi tele-
pülésen sincs magyar-román
nemzetiségi, de vallási ellentét
sem. Az itt élõ két nép csak val-
lásuk alapján különbözteti
meg egymást. A csángók római
katolikusok, a románok orto-
dox vallásúak. Az egyik gond,
hogy a katolikus templomok-
ban román nyelvû miséket tar-
tanak. Folynak az állami és
államközi tárgyalások a ma-
gyar nyelvû misék engedélyez-
tetésére.Acsángóknagyonval-
lásosak, s mivel egyformán be-
szélik a magyar és a román
nyelvet (utóbbit jobban), rend-
szeresen látogatják a román
nyelven tartott miséket. A ma-
gyar nyelvet csángó dialektus-
ban beszélik, amely tele van
archaikus (õsi), ma már csak a
magyar irodalomban található
szavakkal. A gyerekek óvodás
korukban a román nyelvet is-
merik meg, késõbb tanulnak
meg nagyszüleiktõl, szüleiktõl
„csángósul” beszélni. Nagy él-
ményvolthallaniõket,mégak-
koris,hatöbbkifejezéstnemis-
mertemfölelsõhallásra.

Egyes településeken nagy el-
lenállásban ütközik a gyerekek
magyar nyelvû oktatása. Az
oktatás szervezésében nagy
szerepe van a

. Az
oktatás segítésére anyagi se-
gítséget elsõsorban az anyaor-
szág kormányzati, társadalmi
és civil szervezeteitõl kapnak.
Vannak olyan települések, ahol

Moldvai Csángó

Magyarok Szövetségének

az anyagi segítség felhasználá-
sával a szövetség megvásárolt
egy kis épületet, helyrehozták
és itt szervezték meg a magyar
oktatást. Ilyen
van abban a kis faluban is
(Csikfalu), ahol az én „kereszt-
fiam is él. Ebben a faluban két
tanítónõ foglalkozik a gyere-
kekkel. Nagyon puritán körül-
mények között élnek és dolgoz-
nakaMagyarHázban.Minden
tiszteletem az övék. Ott, ahol
még nincs Magyar Ház, egy-
egy családnál foglalkoznak dél-
utánonkéntagyerekekkel.

Csángóföldi látogatásom
nagy élménye volt, hogy meglá-
togattuk pusztinai otthonában

néprajztudóst
Megismerkedtünk munkássá-
gával, a munkavégzés nehézsé-
geivel – a magyar nyelvû okta-
tás és templomi misézés érde-
kében kifejtett harcos helytál-
lásával. Meglátogattuk Csán-
góföld legszebb és legmoder-
nebbMagyarHázát
amely alapítványi segítséggel
épült. Sajnos, mind mondta a
tudósasszony, a csodaszép épü-
let mûködtetése nincs megold-
va.Amagyarésazerdélyiveze-
tõk feladata lenne, de a megol-
dáskésik.

Magyar Ház

Nyisztor Tinka

Pusztinán,

”

A magyar oktatás segítése
érdekébenaziskoláksoktárgyi
segítséget is kapnak Magyaror-
szágról. Nagy számban érkez-
tek számítógépek, iskolai esz-
közök. Ma már az oktatáshoz
sok feladatlapot, esetenként
tankönyvet kell másolniuk,
ezért most leginkább fénymá-
solókra lenne szükségük, ezzel
lehetnesegíteniazoktatást.

Nyáron lehetõség szerint sok
gyereket nyaraltatnak Ma-
gyarországon. A „keresztszü-
lõk” anyagi lehetõségeik mér-
tékébeneztissegítik.

Hazafelé ugyanazon az úton
mentünk, amelyen jöttünk.
Megálltunk és megnéztük

gyö-
nyörû épületét, ahol az intéz-
mény igazgatója – egyben lelki-
pásztora – ismertetett meg
bennünket alapítványi támo-
gatással mûködõ, csodaszép
környezetbenépült iskolájával.

Rengeteg élménnyel lettem
gazdagabbezenazúton.

Kéthonlaponlehetérdeklõd-
niatémairánt:

Gyi-

mesfelsõlokon a Szent Erzsébet

Gimnázium és Kollégium

www.keresztszulok.hu
www.csango.ro

GerseiFerenc

Állampolgári esküÁllampolgári eskü

Szeptember 2-án városunk új polgármestere,
Sztán István hivatalba lépése óta elõször három
aszódi lakos állampolgári eskütételére került sor a
Városházán.

–
–

Határon innen, határon túl
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Koncot vet neki

Egy kis nyelvelés

Úgy gondolom, nem kell kü-
lönösebben mûveltnek lennie
senkinek ahhoz, hogy ismerje a
„koncot vet neki”, „megosztoz-
nak a koncon” vagy az „össze-
vesztek a koncon” kifejezése-
ket. Ha a bennük szereplõ
szó pontos jelentését esetleg
nem is ismerjük, akkor is tud-
juk, érezzük, hogy valamiféle
vagyoni természetû dologról
lehet szó. Azt is érezzük, hogy
átvitt értelmû kifejezésekkel
van dolgunk, azonban teljesen
természetes, hogy valamilyen
eredeti, konkrét jelentés után
kezdjünkkutatni.

Ha a
t vallatjuk, azt találjuk

elsõ jelentésként, hogy „kutyá-
nak vetett húsos csont”, s meg-
jegyzésként még az áll, hogy
ritkán használatos, s többnyire
pejoratív jelentésben. Megjegy-
zi még a szótár, hogy régies a
mai szóhasználatban, valami-
kor „Tápláléknak való, bõrös,
csontoshús”-t jelentett.

A második jelentést egyértel-
mûen pejoratívnak minõsíti a
szótár, mert a „haszon, nyere-
ség” szavakat társítja hozzá, s
általában ezen inkább mara-
kodni szoktak, mintsem béké-
sen megegyezni. S talán ide
kapcsolható a címbeli kifejezés
is, amely arra utal, hogy egy kis
részt ad valaki a zsákmányból,
esetleg éppen megvesztegetés
céljából.

Mégaharmadikjelentéssem
okoz meglepetést, melyben azt
olvashatjuk: „Az állatnak a
tomportól a térdig terjedõ test-
tájéka.” (Itt esetleg a
szó okozhat problémát, mert
ezt ma már kevesen ismerik.
Jelentése: a csípõ és a farcsont
közöttidomborulat.)

A negyedik jelentés azonban
már elgondolkodtat. Régies és
a kereskedelemben használa-
tos jelentésrõlvanszó.Egyfajta
mértékegység:„Száz ív (papír),
a rizsma tizedrésze.” Ha XIX.
századi íróinkmûveit figyelme-

konc

Magyar értelmezõ kézi-

szótár

tompor

sen olvassuk, magunk is rá-
bukkanhatunk ilyenekre.

Kárpáthy Zoltán c.
regényében fráter Bogozy
kényszerül arra, hogy egy konc
papírt vegyen, mert az ügyvédi
iroda készletébõl nem használ-
hat fel annyit, amennyi a „Kár-
páthy contra Kárpáthy” per
anyagának titkos lemásolásá-
hozszükséges.

A szavunk elsõ felbuk-
kanására írásos emlékeinkben
1181 körül már van adat. Ek-
kor még személynévi alakban
bukkanfel,a további jelentések
jóval késõbb jelennek meg.
1519: húsdarab; 1544: az ív-
papír mértékegysége, amely
írópapírból száz ívet tesz ki,;
1568: zsákmány, préda; 1694:
csont, fõleg csövescsont,; 1828:
harmadik hatvány, köb; 1895:
állaticomb.

A – amely a konc tíz-
szerese – 1531-ben bukkan fel
írásos emlékeinkben, s a papír
mértékegységén kívül más je-
lentésselnemrendelkezik.

Ez utóbbit a nyelvészek olasz
eredetûnek tartják, valószínû-
leg a nyomdászat létrejöttével
hozható összefüggésbe, amikor
hirtelen rohamos mennyiségû
papírra volt szükség a korábbi
idõkhöz képest. És már abban

Jókai Mór

konc

rizsma

a tekintetben is különbséget
tesz papír és papír között, hogy
írópapírról vagy nyomdai pa-
pírról van-e szó: nyomdai pa-
pírból500, írópapírból1000ív.

A szótvalamilyenmeg-
határozhatatlan szláv nyelvbõl
eredeztetik. Sem az értelmezõ
szótár,sempedigazetimológiai
szótár nem kezeli külön szótõ-
bõl alakult szóként, pedig sze-
rintem indokolt lenne, mert a
papírralkapcsolatbanegyértel-
mûen mértékegységként visel-
kedik, a többi jelentésben nem.
(S ekkor még nem szóltunk a
harmadik hatvány, köb jelen-
tésrõl!)Sazzal együtt,hogy leg-
elsõ írásos elõfordulásakor a
szövegkörnyezetbõl egyértel-
mûen személynévre utaló je-
lentése van – a magyar nevet a
német Konrád név becézett
alakjából magyarázzák –, a
mai Koncz/Konc családnevek-
kel történõ rokonítást gyakor-
latilag kizárják, éppen a való-
színûsíthetõ német eredet mi-
att. Ha pedig ez így van, akkor
mindenképpen indokolt lenne
mind az etimológiai, mind az
értelmezõszótárbankülönszó-
cikkben szerepeltetni, mert va-
lószínûleg nem ugyanabból a
gyökbõl,szótõbõlvalók.

konc

-g-l

„

”

A kommunisták a birtok közösségé-
nek védelmére az elsõ keresztyénekre
hivatkoznak. – A különbség e kettõ kö-
zött csak abban fekszik, hogy az elsõ ke-
resztyének vagyonukat azért osztották
meg, mert magasabb cél után törekedve
aztmegvették,mígakommunistákakö-
zösséget azért követelik, mert az anyagi
élvezetet mindenek felébe tévén, az
egyenlõségnek csak annyiban tulajdoní-
tottak fontosságot, amennyiben az a va-
gyonraésanyagiélvezetreiskiterjed.

Kistérségi

sporttábor
Június végén gyógyú-

szást és kerékpáros sport-

tábort szerveztünk Aszó-

don a kistérségben élõ gye-

rekek számára. A táborba

5-tõl 16 éves korig jelent-

keztek mozogni szeretõ,

sportosgyerekek.

PetróczyZsuzsanna

A helyszín a Csengey iskola
volt, ahol szakképzett pedagó-
gusok részvételével, napi há-
romszori étkezéssel, minden
nap kerékpáros ügyességi fela-
datokkal mutatták meg ráter-
mettségüket, majd a gödöllõi
közlekedési rendõrök segítsé-
gével a kerékpáros- és KRESZ-
ismeretek alapjait sajátították
el a gyerekek. A tábor végén
ügyességiversenyenéselméleti
vizsgántettekszámottudásuk-
ról a résztvevõk. Rendkívül
ügyesek és figyelmesek voltak,
köszönjük a szülõknek, hogy
elengedték a gyermekeiket a
sporttáborba!

A napi két óra intenzív
gyógyúszás ill. úszásoktatás a
Petõfi Sándor Gimnázium
uszodájában zajlott három cso-
portban, külön úszástudás és
orvosi beutalás alapján. Fan-
tasztikusan dolgoztak a tanu-
lók:úszógumivaléssokféleesz-
közzel végeztek korrekciós
úszásokat, speciális gyakorla-
tokatésjátékosfeladatokat.

Köszönet az oktatóknak:

szülõ; és
igazgatóknak, a konyhás

néniknekés arendõrnõknek.

Jövõre is megszervezzük a
sporttábort, szeretettel várunk
benneteket,gyerekek!

atáborszervezõje

Kissné Nyíri Lilla, Endrõdiné

Braun Tünde, Kovácsné Varga

Katalin, Kalcsóné Pintér Beá-

ta, Petróczyné Sárika néni, Var-

gáné Ili néni, Hartmann Erika

Boda János Csobán

Attila

15

báró

Eötvös József:

Gondolatok,

1864



Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

G

G

G

G

G

tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,

karbantartása

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden hüllõ

kedvezménnyel!
10%

ASZÓDI  KERTÉSZET
(régi VOLÁN-telep)

KUTYA-MACSKAELEDEL
TÁPOK

KONZERVEK
TÉSZTÁK

SZALÁMIK
--- o ---

KERTI TÖRPÉK
ÁLLATFIGURÁK

SZOBROK
OSZLOPOK

német kõ
horvát kõ

tipegõk
sziklakerti kövek
görgeteg kövek

murvák

rózsák

krizantémok

smaragd tuják     950,- Ft
sövény boróka     690,- Ft

AKCIÓS
ÖRÖKZÖLDEK

SELYEMVIRÁGOK

20% ÕSZI

KEDVEZMÉNNYEL
TERMÉSKÖVEK

FAL- ÉS

PADLÓBURKOLÓK

2.200,- Ft+ÁFA
2.000,- Ft+ÁFA

tavi halak, növények
algagátlók
szivattyúk
haleledel

TUJÁK, CIPRUSOK
FENYÕK, BORÓKÁK
DÍSZFÁK, CSERJÉK

(bokor, futó, park)

többféle színben, méretben

kerámia és mûanyag cserepek

--- o ---

VIRÁGFÖLD, TÕZEG, MARHATRÁGYA, FENYÕKÉREG (mulcs)

H-P: 9.00-19.00  Szo: 8.00-14.00  V: 8.00-12.00

28/500-100 06-30-33-27-947

Nyitvatartás:
Tel.: Mobil:

-30%

Akció!

16
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Veretlen ifjúsági csapatunk Dányban gyõzedelmeskedett 7:1-re

Gólzáporos gyõzelem Kisnémedi ellen

Tulipán Bútorház
Tura, Tabán út 24. (a Galgahévízi út elágazásánál)

28/466-012 H-P.: 9 - 17.30  Szo.: 8 - 13Tel.: Nyitva:

+

+

3 féle hitel azonnal
Sodexho  utalvány beváltóhely

házhoz szállítás, költöztetés

+

(iskolakezdési, étkezési, ajándékutalvány stb.)

Nálunk mindent megtalál, amire
szüksége lehet egy kényelmes lakásban!

ülõgarnitúták, kanapék
szekrénysorok, gardróbok,

gyerekbútorok
konyhák, tálalók, étkezõk

hálószoba bútorok, fenyõ, antikfenyõ
bútorok, gyógymatracok

mindenféle kisbútor

Egyedi készítést is vállalunk!

sportsport

Adányifiaskóutánvégre

– ebben az idényben elõ-

ször – azt játszotta a felnõtt

csapat, amire képes, a totá-

lis, letámadásos, modern

labdarúgást.

A bajnokságra is esélyes Kis-

némedit 7:1-re legyõzõ Peller-

fiúk ezen a fülledt, forró szep-

temberi délutánon nagyszerû

játékkal feledtették az elõzõ

heti botlást, sok örömet szerez-

ve a mérkõzésre kilátogató

szurkolóknak. Már a játék kez-

detén bizonyították, hogy sem-

mi esélyt nem adnak a vendég-

csapatnak, végig kezükben tar-

tották az irányítást. A kitûnõ

csapatjátékmellettkiemelkedõ

egyéni teljesítményekkel pont-

számbanisutolértékatabellán

elõttükjáróellenfelet.

Reméljük, felfelé ívelõ telje-

sítményük ezután sem törik

meg és továbbra is bajnokesé-

lyeshez méltó játékkal örven-

deztetikmegszurkolóikat.

*

Ami a felnõtt csapatnak nem

jött össze Dányban, az sikerült

az Aszód Város Sportdíját

nemrégiben elnyert ifiknek és

edzõjüknek. Volt szerencsém

mellettvégignéz-

ni mérkõzésüket. Pintér edzõ

szerint az elvárásoknak megfe-

lelõen a bajnoki cím megvédése

ebbenaszezonban iselsõdleges

cél.Néhány játékosukfelkerült

azelsõcsapatkeretébe,néhány

tehetséges serdülõvel pótolták

a hiányt. A tavalyi bajnokcsa-

patnagyrésztegyüttmaradt.

Bár a mérkõzés eleje nem

úgy alakult, mint amire számí-

tott a tréner, továbbra is a tõle

megszokott, higgadt helyzetér-

tékeléssel, jó pedagógiai érzék-

PintérMiklós

kel irányította a kispadról játé-

kosait. A lelkes, ám technikai-

lag jóval képzetlenebb ellenfél

sokáig fel tudta tartóztatni

.Amásodikfélidõ

elejénPintérMiklóskitûnõhú-

zássaldobtabeacseréket,akik,

meghálálva a lehetõséget, na-

gyot fordítottak a játék képén.

Ebben a szakaszban már két-

ség sem férhetett a lelkileg is

magáratalált, erõnlétilegellen-

fele fölé növõ Aszód ifi lehen-

gerlõgyõzelméhez.

Az edzõ mellett a kispadon

ülve megállapíthattam: né-

hány kétkedõ múltat visszakí-

vánó véleménye ellenére szak-

mailag-pedagógiailag kitûnõ

kezekben van az Aszód FC

já-

tékot széttördelõ stílusával a

kezdetben kissé álmosan moz-

góaszódiakat

DányKSK-AszódFC1:7

utánpótlása, melyet a város el-

ismeréseisbizonyít.

Ezúton gratulálunk Pintér

Miklósnak és további eredmé-

nyesmunkátkívánunk!

*

Az Aszód FC 2006/2009-es

õszi idényben elért eredményei

idõrendben:

Dunabogdány-AszódFC2:5

Ifjúságiak:3:4

AszódFC-Vácrátót6:3

Ifjúságiak:5:3

DányKSK-AszódFC2:1

Ifjúságiak:1:7

AszódFC-Kisnémedi7:1

Ifjúságiak:4:2

Minden kedves szurkolón-

kat szeretettel várjuk mérkõ-

zéseinkre!Hajrá,Aszód!

-KLt-

Szeptember 21-én 16.45-

kor érkezik városunk fõte-

rére a Világharmónia Fu-

tás mezõnye. A 2008. évi eu-

rópai szakasz márciusban

indult Olaszországból és

október 6-án érkezik idei

végállomására, Prágába.

Az ismert sportolókat és

közéleti személyiségeket is

felvonultató mezõny szep-

tember 17-én Sopronnál lé-

pi át a határt, s szeptember

22-én Salgótarjánnál hagy-

jaelhazánkterületét.

Hat földrész, száz ország,

százötvenezer kilométer; Tiéd

az elsõ lépés! – ezek a Világhar-

mónia Futás fõ jelmondatai. A

bangladesi születésû

spirituális tanító, mûvész

Sri Chin-

moy

és atléta (1931-2007) által 1987-

benalapítottmozgalomlegfõbb

célja, hogy fejlessze a nemzetek

közötti barátságot, és utat mu-

tasson egy valódi egység-világ

felé.

A hazai rendezvények fõvéd-

nöke ENSZ-nagy-

követ, mellette számos ismert

személyiség isvédnökségetvál-

lalt. A futókhoz bárki csatla-

kozhat, aki céljaikkal egyetért.

A csapatot a Szabadság téren

polgármester, va-

lamint városunk oktatási in-

tézményeinek diákjai és taná-

rai fogadják. A szervezõk min-

den érdeklõdõt szeretettel

várnak!

További információ:

Bródi Gábor

Sztán István

www.worldharmonyrun.org/hungary

Világ, harmónia
Sri Chinmoy követõi Aszódon

Hirdessen az Aszódi Tükörben!
Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Városi ünnep- és eseménynaptár

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat –
– küldjék meg mûvelõdésszervezõ

részére! Aszód, Szabadság tér 9. aszod.muvhaz@freemail.hu 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,

amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:

Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Idõpont Helyszín Program

Szeptember12.18.00
Szeptember14.
Szeptember14.16.30.
Szeptember21.
Szeptember21. 16.00
Szeptember21. 16.45
Szeptember25.16.00
Szeptember26.

Szeptember28.
Szeptember28. 16.00

Október 1.
Október 5.
Október 5. 15.30
Október 6.
Október 10.
Október 12.
Október 12. 15.00
Október 11.19.00
Október 16. 16.00
Október 18.
Október 19.
Október 19. 14.30
Október 23.11.00
Október 26.
Október 26.14.00
Október 27-31.

KoronaHáz MagyarTáncház
Évközi25.vasárnap

Valkó, sportpálya Valkó-AszódFClabdarúgó-mérkõzés
Évközi26.vasárnap

Kerepes, sportpálya KerepesiLSE-AszódFClabdarúgó-mérkõzés
Szabadság tér Világharmónia futás aszódiállomása
Városháza képviselõ-testületiülés
Aszódgimnáziumai, Petõfi-emlékhelyekNemzetköziTalálkozója
Petõfi Múzeum,EvangélikusTemplom ötvenévesaPetõfiMúzeum

Évközi27.vasárnap
Aszód, sportpálya AszódFC-TahitótfaluiSE labdarúgó-mérkõzés

IdõsekVilágnapja
Évközi28.vasárnap

Mogyoród, sportpálya MogyoródKSK-AszódFClabdarúgó-mérkõzés
azaradivértanúkemléknapja

KoronaHáz táncház
Évközi29.vasárnap

Aszód, sportpálya AszódFC-IsaszegiKSK labdarúgó-mérkõzés
Csengey GusztávÁltalános Iskola jótékonyságibál
Városháza képviselõ-testületiülés

munkanapoktóber24-ehelyett
Évközi30.vasárnap

Dunakeszi,KinizsiFCpályája KinizsiFC-AszódFC labdarúgó-mérkõzés
KözmûvelõdésOtthona városimegemlékezés

Évközi31.vasárnap
Aszód, sportpálya AszódFC-VerõceSElabdarúgó-mérkõzés
Csengey GusztávÁltalános Iskola õszi szünet

(ifi: 14.30)

(ifi: 14.00)

(ifi: 14.00)

(ifi: 13.30)

(ifi: 13.00)

(ifi: 12.30)

(ifi: 12.00)

(lásd19. oldal);
(a részletes programot lásd lent)]

Ötven éves a Petõfi Múzeum

:VendégvárásaMúzeumelõttitéren
: Kiállítás megnyitó a Múzeum elõtt. Kiállítás a Galé-

riában.Házigazda: etnográfus
-A mûsora
-Köszöntõtmond: AszódVárospolgármestere
- A kiállítást megnyitja: Pest Megye Közgyûlésé-
nekelnöke,országgyûlési képviselõ

: A (Ötvenéves a Petõfi Múzeum, Muze-
álisGyûjteményésKiállítóhely)címûkiállításmegtekintése

: Kerekasztal-beszélgetés az Evangélikus Gyüleke-
zetiTeremben.Házigazda: kulturálisszervezõ
- Köszöntõt mond: evangélikus lelkész, majd
bemutatja címû kamara-
kiállítását
-Köszöntõtmond: országgyûlésiképviselõ

megyeimúzeumigazgató

Az„ÖtvenévesaPetõfiMúzeum”címûkönyvbemutatója
-Bemutatja tudományostitkár

:FogadásaGyülekezetiTerembenésazudvaron
-Köszöntõtmond: alapítóigazgató

*
APetõfi-emlékhelyekNemzetköziTalálkozójárainvitálócikket

a19.oldalonolvashatják.

szeptember 26.
15órától
16 órakor

Dr.KlamárZoltán
PodmaniczkyMûvészetiIskola

SztánIstván,
Szûcs Lajos,

16.45-17.15

17.30-20.00
AsztalosTamás

Lõrincz Csaba
Ladócsy László

TóthGábor

Dr.Kálnoki-GyöngyössyMárton

ErdõsiPéter

20órától
Dr.AsztalosIstván

Mûhelytitkok

Ó- és Újszövetség

Akerekasztal-beszélgetéstmegnyitja:

Résztvevõk: Dr. Asztalos István Bagyin József,
Detre János

Horváth Lajos,
Dr. Kalicz Nándor

Dr. Kerényi Ferenc
Korkes Zsuzsa

Kresz Albert Dr. Kulcsár Valéria
Pálos Frigyes

alapító igazgató;
Aszód Város volt tanácselnöke, polgármestere nyu-
galmazott aszódi evangélikus lelkész, esperes az
Országgyûlés Levéltárának volt vezetõje
régész, az MTA doktora irodalomtörténész,
Petõfi-kutató néprajzkutató, a múzeum volt mun-
katársa fotómûvész régész, a
múzeum volt munkatársa kanonok, a Váci Egyház-
mûvészetiGyûjteményvezetõje.

;
;

;
;

;
; ;

;
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Függõleges:

60. A

gondolat folytatásának

második része, zárt betû: Z

A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvény-

nyel ellátott,

küldhetikbecímünk-

re – Polgármesteri Hivatal

(Aszódi Tükör), Aszód, Sza-

badság tér 9. –

A megfejtõk között a Galga

Coop 3.000 Ft értékû vásár-

1. Rajzfilmfi-
gura ... gorilla 2. Török tiszti
rang 3. Férfinév 4. Aranka, be-
cézve 5. Néma Tádé! 6. Egye! 7.
Görög autójelzés 8. Angol igen
9. Nagytestû futómadár 10. Ver-
ne kapitánya 11. STÉ 15. Poén
19. Volt 20. Szintén 24. Görög
betû 25. Rangjelzés 27. B.A.Z.
megyei város 28. Kifele! 29.
Madár hessegetõ szó 32. Duna-
parti város 34. Félti! 35. XIX.
sz-i miniszterelnök (... Berta-
lan) 37. Római 1 39. hull 40. Pá-
ros szám! 43. Amper 44. Álla-
tok lakhelye 46. Átalvetõ 47.
Prímszám 48. Néma legátus!
50. Zé! 54. Csigafajta 55. ...-lom
(kacat) 56. Angol sörféle 58.
Vissza: nem utó! 59. Rí

61. Arrafele! 62. Satu közepe!
63.Egye!

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

október 3-ig.

*

„Azigazi tanításnematudás

átadását jelenti. Az igazi

tanítás arra ösztönzi a tanulót,

hogy...”

(JohnMiltonGregory)

Vízszintes: 1. A gondolat

folytatásának elsõ része,

zárt betû: Z 12. Pop Strand-
járól híres város a Velencei-tó
partján 13. Magányt kedvelõ
személy 14. Becézett Gabriella
15. Római 5 16. Ókori nép 17.
Jód 18. Oxigén 19. Római 7 21.
Origó 22. Tanuló vezetõ 23.
Olasz pénznem 26. Szerelmes
puszi 29. Kórház jele 30. Igás
állat 31. Deszkánál vékonyabb
33. Félsz! 34. Vívótalálat 36.
Autósiskola 38. Sugár jele 39.
Rendszeresen sportol 41. Ket-
tõs betû 42. Névelõ 43. Tarto-
zása van 45. Istentisztelet 47.
Személyes névmás 48. Liter 49.
... Taylor amerikai színésznõ
51. Es! 52. Méter 53. Építõ elem
57.Kálium58.XX.sz-iköltõ ... I.
László 60. Hun király 62. Nevé-
velellát.

lási utalványát és a Fáma

Könyvesbolt 3.000 Ft érté-

kûkönyvutalványátsorsol-

jukki.

*
Júliusi számunk rejtvényé-

nekmegfejtése:

„Mindennekjelentésevan.”

A Galga COOP Zrt. utalványát
(Falujárók

útja 28.), a Fáma Könyvkeres-
kedés utalványát pedig

(Falujárók útja 30.)
nyerte.

Lipták Nándor

Boros

Imréné

Gratulálunk!

Anyereményeket

postánküldjükel.

APRÓhirdetések

Az igazi tanítás

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Vannak olyan dolgok,

melyekre büszkék lehet-

nekegy-egytelepülés lakói.

A lokálpatrióták ezeken a

településeken mindent el-

követnek azért, hogy ezt a

büszkeségre okot adó dol-

got életben tartsák, emlé-

keztessék a lakókat arra,

hogy egy történelmi hagyo-

mányrészeseilehetnek.

Aszód városa talán Petõfi
Sándorra lehet a legbüszkébb.
A nagybetûs KÖLTÕ bizony
nálunk tanult éveken keresz-
tül. Ennek a településnek há-
rom éven át sikerült „leláncol-
nia” a nyughatatlan vándort.
Sikerült rávennie, hogy sokat
és jól tanuljon. Sikerült ráven-

nie, hogy verseket írjon. Sike-
rültarrarávennie,hogyakölté-
szet elméletével is foglalkozva,
tanulmányozzaakorabelialko-
tók munkásságát. (

legújabb kutatásai bizo-
nyítják ezt.) Tehát nemcsak a
régmúlt,deamaélõaszódiakis
méltán lehetnek büszkék váro-
sukra.

Ebben az évben szeptember
26-án megmutathatjuk a Kár-
pát-medence „Petõfi-rajongói-
nak”, hogy költõnk emlékét a
mai napig ápoljuk: nálunk ren-
dezik meg a Petõfi-emlékhe-
lyek Nemzetközi Találkozóját.
A találkozót a két városi gim-
názium rendezi városi támoga-
tással. A Petõfi gimnáziumban
8 óra 30-kor megrendezendõ

Dr. Asztalos

István

nyitóünnepség után az 50. szü-
letésnapját ünneplõ múzeum-
ban folytatódik a rendezvény.
Késõbb az evangélikus temp-
lom lesz a színhelye két tudo-
mányos elõadásnak, illetve egy
emléktábla-avatásnak. Az elsõ
elõadó aka-
démikus lesz, aki a Petõfi kriti-
kai kiadás gondozójaként is
tart elõadást a Petõfi-kutatás

dr. Kerényi Ferenc

idõszerû kérdéseirõl. Utána dr.
Asztalos István mutatja be Pe-
tõfi és Aszód kapcsolatát a ta-
lálkozó résztvevõinek. Az elõ-
adások után annak emlékére,
hogy 170 év-
vel ezelõtt

hangzott el a találkozó
résztvevõi emléktáblát avat-
nak. A programsorozat az
evangélikus gimnáziumban
végzõdik ünnepi ebéddel, ill. az
iskolabemutatásával.

Erre a találkozóra nagyon
sok szeretettel várunk minden
büszke, érdeklõdõ, Petõfi-barát
aszódi lakost. Jöjjenek el és ün-
nepeljék együtt az ország köl-
tõjétatöbbiPetõfi-baráttal!

–
az elsõ Petõfi-vers

a templom falai kö-
zött –

azOrszágosPetõfiSándor

TársaságAszódiSzervezete

Petõfi-emlékhelyek Nemzetközi Találkozója
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Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),
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Aszód VárosÖnkormányzata
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terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

APRÓhirdetések

A részletekrõl érdeklõdni
lehet az iskolában, tel.: 28/500-
411, vagy az iskola Szülõi Mun-
kaközösségének tagjainál.
Mindenkitszeretettelvárunk!

Üdvözlettel:

ACsengeyGusztáv
ÁltalánosIskolaSzülõi

Munkaközössége

Tisztelettel értesítünk min-
den érdeklõdõt, hogy október
11-én (szombaton) 19 órai kez-
dettel jótékonysági bált rende-
zünk az iskolában. Lesz vacso-
ra, mûsor, a jó hangulatról a
Galgahévízi Zenekar gondos-
kodik. A rendezvény bevételét
az iskola tantermeinek felújí-
tására, korszerûsítésére for-
dítjuk.

Jótékonysági bál
a Csengey Gusztáv Általános Iskolában

Következõ

lapzárta:

október 1.

megjelenés:

október 10.


