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Csatornázás indul a ma még

ellátatlan városrészeken
Az érintettek négyötödének csatlakozása szükséges

Százhetven,  ötven
Kettõs  aszódi  évforduló  Petõfi  szellemében

Október 6-án soron kívü-

li ülést tartott városunk

képviselõ-testülete, ahol a

Gagamácsa gesztorságával

megvalósuló nyertes csa-

tornaprojekt részleteirõl

döntöttek.

A Domony, Vácegres, Váckis-
újfalu, Püspökszilágy, Kisné-
medi önkormányzatával közö-
sen tervezett beruházáshoz
szükséges saját forrást a kép-
viselõ-testület lakossági önerõ
bevonásával kívánja biztosíta-
ni, ezért az érintett 395 aszódi
ingatlanra vonatkozóan Vízi-
közmû Társulat, illetve egy azt
elõkészítõ testület, ún.

létrehozásáról döntöt-
tek a képviselõk. Ennek mun-
kájában a polgármester és az
Aszódi Víziközmû Társulat

Társu-

lat Elõkészítõ és Szervezõ Bi-

zottság

pénzügyi vezetõje, valamint az
érintett lakosság képviselõi
vesznekrészt.

– A következõ évtizedre
hogy megvaló-

sulhasson Aszód száz százalé-
kos csatornaellátása, mindez
környezetünk védelme és a szi-
gorú elõírások betartása érde-
kében – hangsúlyozta

polgármester. – A pro-
jekt a ma még csatornára rá
nem kötött háztartások lega-
lább 80 %-ának csatlakozása
eseténvalósulhatmeg;ezazért
is fontos, mert Aszód féltucat
galgamenti település egyike-
ként vesz részt a remélhetõleg
sikeresfejlesztésben.

A négymilliárdos projektbõl
Aszódra 399 millió 475 ezer Ft
jut, tehát egy aszódi bekötés
megépítésének átlagos költsé-
ge elvileg több mint 1,2 millió

ez az

utolsó lehetõség,

Sztán

István

Ft – a lakossági hozzájárulás
ennek mindössze egyhatoda,
amit egy összegben 200 ezer
Ft-tal, illetve

megkötésé-
vel lehet megfizetni. Utóbbi

lakás-elõtakaré-

kossági szerzõdés

(folytatása2.oldalon)

Világ,
harmónia

Világ,
harmónia

(18. oldal)(18. oldal)

Az Európai Uniós elvárások-
nak ill. a vonatkozó mûszaki és
jogi elõírásoknak megfelelõen
Kerepes, Ökörtelek-völgyben
2009 októberére, Nógrádmar-

calon 2009 júniusára elkészülõ
hulladékkezelõ központok je-
lentõsen átalakítják Pest és
Nógrádmegyehulladékgazdál-

(folytatása3.oldalon)

Hivatalosan is elkezdõdtek Pest és Nógrád megye leg-
nagyobb hulladékgazdálkodási beruházása, a Zöld Híd
Program kivitelezési munkálatai. A projekt részeként
szeptember 10-én a Kerepes ökörtelek-völgyi, szeptem-
ber11-énpediganógrádmarcalihulladékkezelõközpont
alapkövéthelyeztékel.

Zöld Híd Program:
épülnek a hulladékkezelõ központok

Szeptember 26-án és 27-én két ünnepségsorozat szín-

helye volt városunk – mindkettõ Petõfivel kapcsolatos:

az egykoron három évig Aszódon diákoskodó költõ idén

170évemondtaelelsõismertversétazevangélikustemp-

lomfalaiközött,anevétviselõmúzeumpedigfennállásá-

nakfélévszázadosjubileumátünnepli.

Szeptember 26-án délután a
múzeum elõtt ünnepelték az
intézményt; a programokra
Aszód határain túlról is sokan
eljöttek.

–
– tette felakérdéstbeve-

Miért fontos nekünk a mú-

zeum?

zetõjében et-
nográfus. – Azért, mert történel-
münket, a hazát mutatja be; a
nemzethez tartozás kapcsolata
rajzolódik ki, ha megtekintjük a
falai között õrzött kincseket.

Dr. Klamár Zoltán

(folytatása6.oldalon)



Szeptember 25.

Az ülés elején
polgármester beszámolt az el-
múlt hetekben tett intézkedé-
sekrõl és fontosabb esemé-
nyekrõl. Szólt a városban több
helyen történt rongálásokról:
vandálok a Szabadság téren
fákat törtek ki, a bölcsõde elõtt
felborították a virágtartókat,
az evangélikus templomnál pe-
dig kettétörtek egy kandelá-
bert. (Az ülésen

emiatt, illetve Aszód or-
szágos szinten is jegyzett ked-
vezõtlen közbiztonsági statisz-
tikái nyomán szorgalmazta a
térfigyelõ rendszer kiépítését.

ismét felajánlotta segítségét a
technikai lehetõségek és ár-
ajánlatok összegyûjtésében.)
Az is elhangzott, hogy az Infra-
strukturális Hivatal elsõ kör-
ben

, mire a pol-
gármester minden iratot meg-

Sztán István

Gyárfás
Zsuzsa

SándorJánosésHuszárLászló

nem támogatta a laktanya
Aszódnak adását
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küldött a szaktárcának és a
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-
nek.

A szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteken összegyûlt hulladé-
kot szállító vállalkozó július 1-
jével, fél éves felmondási határ-
idõvel felmondta a szerzõdést,
mert

(néhányan rendszeresen
nagy nem oda-
való hulladékot dobtak a fém-
és mûanyaggyûjtõkbe. A pol-
gármester már egyeztetett a
szállításban érdekelt települé-
sek elsõ embereivel, a GA-
MESZvezetõjepedigtöbbhely-
rõl kért árajánlatot a szállítás-
ra. Megoldás egyelõre nincs, a
Gödöllõ és Kerepes között épü-
lõ hulladéklerakó pedig várha-
tóan csak jövõ novembertõl
tudja fogadni Aszód és környé-
kénekhulladékát.

Elfogadták a III. negyedéves
átcsoportosításra vonatkozó
elõterjesztést, amely szerint a

jelentõs vesztesége kelet-
kezett a nem megfelelõ gyûjtés
miatt

mennyiségben

város elõirányzatai 29 millió
Ft-tal növekedtek.

pénzügyi iro-
davezetõ elmondta: az önkor-
mányzat elsõsorban az iparte-
rületekeladásából

számíthat.
Utóbbiak értékesítését hirde-
tésekútjánszeretnéknövelni.

A GAMESZ-vezetõ vásár-pi-
acokról szóló beszámolójának
tudomásulvételeutánazintéz-
mény gépparkjának felújítása
került napirendre. Új(abb) jár-
mûvekbeszerzésérenincslehe-
tõség, a jelenlegiek javításával
ill. esetenként gépjármûbérlés-
sel kell a feladato-
kat. Ugyancsak tudomásul vet-
ték a játszóterekrõl szóló tájé-
koztatót. December 31-ig min-
den köztéri játszóteret minõsí-
teni kell, a nem megfelelõeket
pedig le kell bontani. Ennek ér-
dekében a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot és Gyárfás Zsuzsát
a játszóterek felmérésével. Az

Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet

közel30mil-
liós többletbevételre

megoldani

megbízták

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN
személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig

Tel.:

8.00 - 17.00

06 20 200 4000

Aszód, Falujárók útja 44.

új játékokbeszerzését,minõsít-
tetését pályázati források ki-
használásával kívánják segíte-
ni; ennek elõkészületeivel meg-
bíztákapolgármestert.

Elfogadták a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény vezetõjének beszá-
molóját az elõzõ tanévrõl ill. az
idei beindításáról – csakúgy,
mint a város Közoktatási Mi-
nõségirányítási programja és
az intézmények azonos célú
programjainak összhangját
vizsgáló beszámolót. Több
mint kétmillió Ft-ra pályázik
városunk a Csengey iskola és a
Városi Óvoda eszközbeszerzé-
sének támogatására; a teljes
projekthez szükséges további
700ezerFt-otsajátköltségveté-
sébõlaziskolabiztosítja.

2009-tõl a cégek és vállalko-
zások tulajdonában lévõ beépí-
tetlen belterületek után

kell fizetni, amelynek
mértéke 100 Ft/m . Tíz év után
emelkedett a magányszemé-
lyek kommunális adójának
mértéke is, amely jövõre évi
4.500, 2010-tõl 6.000,- Ft lesz.
Ezen adóbevételeket ezután is
helyi közösségi célú beruházá-
sokra,fejlesztésekrefordítják.

Néhány közterületen (Érdy
János u. vége, Papföldi u.-Õsz
u. közötti játszótér, Bethlen
Gábor u.-Vörösmarty u. sarok,
Vörösmarty u. és Falujárók
útjára torkolló szakasza, Õsz
u.-Nyár-u. keresztezõdése, Õsz
u. 58. elõtti oszlop) a közvilágí-
tásbõvítésétmondtakia testü-

telek-
adót
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Januártól meg kell oldani a szelektíven gyûjtött hulladék elszállítását –

Év végéig közel 30 milliós többletbevétel

2008. OKTÓBER

Városunk ma még csatorná-
zatlan területei: Béke utca,
Béke út, Békekert, Miskolczy
köz, Dózsa György út, Mély út,
Falujárók útja, Szent Imre
utca, Baross utca, Jónásfalva,
Kossuth Lajos út, Dobó Kata-
lin utca, József Attila utca,
Templom köz, Hatvani út, va-

(folytatásaz1.oldalról)

esetben a törlesztõrészlet 100
hónap alatt havi 2.300,- Ft,
tehát a teljes hozzájárulás
230.000,- Ft, ami a beruházási
önrészenfelüla társulatmûkö-
dési költségét, valamint a hitel-
kamatotistartalmazza.

Csatornázás indul a ma még
ellátatlan városrészeken

lamint a vasúton túli területek.
Október végéig meghívott
szakemberek részvételével e
településrészeken lakossági fó-
rumot tartanak; ezek idõpont-
járól és helyszínérõl idõben ér-
tesítikazérintetteket.

H.Sz.
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let. Megbízták
képviselõt, hogy a mûszaki iro-
dával közösen vizsgálja felül a
Síklaki-hegy alsó szakasza
megvilágításának lehetõségeit,
formáját; az iroda ezután kéri
be az árajánlatokat. A pénz-
ügyifedezetrendelkezésreáll.

Folyamatosan szaporodnak
ésmélyülnekakátyúkközútja-
inkon. A kátyúzásra két cégtõl
érkezett árajánlat, azonban
Gyárfás Zsuzsa kiderítette: e
cégek tulajdonosa megegyezik,
így a körültekintõ döntés érde-
kében új árajánlatokat kérnek
be.TöbbközútaPEMÁKtulaj-
donában van, ezért megbízták
a polgármestert, hogy szólítsa
fel a Közútkezelõt útjai kar-
bantartására. Felmérik az álla-
mi cég és a város közötti útcse-
rék lehetõségét is, ugyanis a 3.
sz. fõút három szakasza a nyil-
vántartás szerint önkormány-
zati tulajdonban van, a Baross
utcaviszontnincs.

Akonkrét javaslatkidolgozá-
sáig elnapolták az azonos utca-
neveket viselõ utak nevének
megváltoztatásáról szóló napi-
rendet. Városunk több pontján
ember legyen a talpán, aki nem
ott élõként el tud igazodni az
utcanevek és házszámozások
között. Persze vannak kivéte-
lek – a postások, akik vezetõ-
jük, K képviselõ ké-
résérevéleményeztékazelõter-
jesztésben szereplõ utcák hely-
zetét. Leginkább a Síklaki-
hegy, a Kondoros tér, valamint
a Dózsa György u. és a Miskol-
czi köz rendezését tartják fon-
tosnak; ennek érdekében a pol-
gármester egyeztet az érintett
közterületeklakóival.

A Woodring Kft. jogi képvise-
lõjének kérésére kiegészítették
egy 2006. novemberi önkor-
mányzati határozat adás-vételi
szerzõdés aláíróira vonatkozó
passzusát, majd elfogadták a
GAMESZ-vezetõ beszámolóját
az Aszód Fesztiválon végzett
munkálatokról. Az elszámolás
elhúzódása miatt a mûvelõdés-
szervezõ várhatóan a követke-

Kovács Tamás

vaka István

zõ ülésen számol be a rendez-
vénypénzügyizárásáról.

Tíz igen, két nem szavazat és
egytartózkodásmellett,három
hónapos felmondási idõvel
megszüntették az önkormány-
zat jogi képviselõjével kötött
szerzõdést. Sztán István pol-
gármester indoklásul elmond-
ta: egy jogi képviselet

és úgy érzi, jogában áll
megválasztani a várost képvi-
selõ ügyvéd személyét. A testü-
let megbízta a polgármestert,
hogy zártkörû meghívásos eljá-
rás mellett kérjen be árajánla-
tokat.

Az önkormányzati bizottsági
tagok tiszteletdíj-megtakarítá-
sa elõirányzatának terhére,
300 ezer Ft értékig a városunk-
ba látogató vendégek megaján-
dékozására szolgáló reprezen-
tációs kiadványok beszerzésé-
velbíztákmegapolgármestert.
Ezután döntöttek a Falujárók
útja1.számalattmegüresedett
önkormányzati ingatlan sorsá-
ról: 11:2 arányban a felújításra
szoruló lakás értékesítése mel-
lett döntöttek (

). Egyhan-
gúlag támogatták a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösz-
töndíjpályázat elbírálásánál

Tudomásul vették a képvise-
lõka„Szemünkfénye”címûvi-
lágítás- és fûtéskorszerûsítési
programról szóló beszámolót.
A közvilágítás és az intézmé-
nyek energiafogyasztási muta-
tóinak leghatékonyabb csök-
kentése érdekében 3-3, mûsza-
ki és pénzügyi szempontból
alátámasztott árajánlatot kér
beerreszakosodottcégektõl.

A pontos számadatokkal ki-
egészített pénzügyi szakértõi
beszámoló beérkezéséig

a Galgamácsa gesztor-
ságával több településen – így
Aszód eddig ellátatlan részein
is – megvalósuló csatorna-be-
ruházással kapcsolatos napi-
rendet. (A témáról október 6-
án soron kívüli ülést tartottak;
ennekösszefoglalóját lapunk1-
2.oldalánolvashatják).

bizalmi
állás,

a felhívást lásd
lapunk 19. oldalán

a
szociálishátránypontozását.

elna-
polták

A belterületi utak pályázatá-
nak hiánypótlását egyhangú-
lag elfogadták a képviselõk. Az
ülés végén Gyárfás Zsuzsa ész-
revételezte, hogy lapunk szep-
temberi számában a megvásá-
rolhatóhulladékgyûjtõzsákok-
ról Sztán István a téma napi-
rendre kerülése elõtt, a képvi-
selõ-testület nevében nyilatko-

zott. alpolgár-
mester egy Kossuth Lajos úti
épület homlokzati elemeinek
meglazulására figyelmeztetett,
majd a temetõ közvilágításá-
nak mielõbbi fejlesztését szor-
galmazta. meg-
hívta képviselõ-társait a szep-
tember 26-27-i jubileumi ün-
nepségekre.

Rigó Lászlóné

Koncz István

Felmérik néhány közterület közvilágításának fejlesztési lehetõségeit

(folytatásaz1.oldalról)

-kodását.Mindkéthelyszínena
szelektív hulladékgyûjtésre
épülõ, a nyugat-európai gya-
korlatnak megfelelõ hulladék-
kezeléstvezetnekbe.Ennekré-
szei többek között a gyûjtõszi-
getes és hulladékudvaros sze-
lektívgyûjtés,azújrahasznosít-
ható anyagok utóválogatása, a
mechanikai és biológiai hulla-
dék-elõkezelés, illetve a kom-
posztálás.

A nettó 8.177.000 euróból, la-
kott területektõl távol felépülõ
ökörtelek-völgyi központban
dolgozzák majd fel a térségben
szelektíven gyûjtött hulladéko-
kat, amelyeket szétválogatnak,
lebáláznak,sonnanahasznosí-
tó üzemekbe szállítanak. A
háztartási hulladék kezelését
nem hagyományos lerakással
oldják meg, hanem Európai
Uniós mintára mechanikai-bi-
ológiai elõkezelést alkalmaz-
nak. Az eljárás során a beszál-
lított kommunális hulladékok-
ból kiválogatják a továbbhasz-
nosításra alkalmas hulladék-
fajtákat – szerves anyagot és
könnyû frakciót (mûanyag, pa-
pír, kombinált csomagolóesz-
köz, textil és fa hulladékok) ,
amelyekbõl a tervek szerint
komposztot és villamosáramot
fognak majd elõállítani. A fo-
lyamat révén csak a maradék,
hasznosíthatatlan részek ke-
rülnekahulladéklerakóra.

Az éves szinten 80-90.000
tonna feldolgozási kapacitással
mûködõ létesítmény a vonzás-
körzetében lévõ két gyûjtõkör-

–

zet (Vác, Kerepes) 61 települé-
sérõl több mint 208.000 ember
számára fogjabiztosítaniahul-
ladékok újrahasznosítását és
biztonságoskezelését.

A ZöldHídProgram 106 tele-
pülés összefogásával megvaló-
suló regionális hulladékgazdál-
kodási és környezetvédelmi
program, amely Pest megye
észak-keleti részére, illetve
Nógrád megye nyugati részére
terjed ki. A több mint 102.000
háztartást és közel 277.000 em-
bert érintõ beruházás célja a
régió hulladékgazdálkodási
rendszerének európai uniós
normákszerintikialakítása.

A projektet az Európai Unió
Kohéziós Alapja 50 százalék-
ban, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium 40 szá-
zalékban, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Miniszté-
rium 5 %-ban támogatja. A
fennmaradó 5 százalék önerõt
az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társu-
lás tagönkormányzatain ke-
resztülbiztosítja.

AZöldHídProgram

www.zoldhid.hu

Zöld Híd Program:
épülnek a hulladékkezelõ központok

várható az iparterületek értékesítésébõl
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Napi teendõk – önmagunkért, városunkért

Az emberi kapcsolatok

egyik legnagyobb értéké-

nekvélemegymásidejének

tiszteletben tartását. Aki

idõt rabol, életet rabol. Tu-

lajdonképpen ez a gondo-

lat az, amely arra ösztön-

zött, hogy az Aszódi Tükör

havonta megjelenõ számai-

ban a város lakosságát –

idejének elrablása nélkül –

közvetlenültájékoztassam.

Vegyük sorra a legjelentõ-

sebbeket!

A

címmel,
a Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program keretében meg-
hirdetett pályázat elõkészítése
megtörtént, s a pályamunkát
Aszód város – mint az intéz-
ményfenntartó társulás gesz-
tor települése – június 23-án
benyújtotta a pályázat kiírójá-
nak. Szeptember 11-én adtuk
be a

címû pá-
lyázatunkat. A Kistérségi Gon-
dozási Központ munkája 11 te-
lepülésre terjed ki; a tervek sze-
rint a pályázat gazdag prog-
ramlehetõségeket ígér az érin-
tett községek és a város hátrá-
nyos helyzetben élõ fiataljai
életkörülményeinekjavítására.

Sokak biztatására, s a bizta-
tók igényeit jogosnak tartva
érintkezésbe léptem Pest Me-
gye Közgyûlésének elnökével,
akitõl tájékoztatást kértem a
város uszodájának üzemelteté-
sévelkapcsolatban.Azelnökúr
igyekezett megnyugtató vá-
laszt adni: jelenleg a létesít-
mény kommunális blokkjának
elkészítéséhez szükséges anya-
gok, eszközök beszerzését vég-
zik. A munkálatok befejezése
után kérik meg az uszoda mû-
ködéséhez szükséges engedé-
lyeket. A megnyugtató válasz-

Szociális alapszolgáltatá-

sok és gyermekjóléti alapellátá-

sok komplex fejlesztése

Gyermekek és fiatalok in-

tegrációs programjai

ra hivatkozva ígérhetem, hogy
az aszódi polgármesteri hivatal
nem fogja az idõt rabolni”, ha-

nem a szükséges engedélyezést
ha annak törvényes akadálya

nem lesz azonnal kiadja az
üzemeltetõnek. Remélem,
hogy az elnök úrtól kapott ígé-
ret – amit a város polgárai ne-
vében is köszönök – eljut a
megvalósulásig és végre meg-
nyílik elõttünk az uszoda
ajtaja.

Szokatlan dologra vállalko-
zunk a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmiBizottságtagjai-
val együtt. A közeli napokban,
hetekben Aszód fõutcájának
minden házába bekopogunk.
Nem hivatalos papírt kézbesí-
tünk, nem az elmaradt adó fi-
zetését sürgetjük. Senkit sem-
mire utasítani nem szándéko-
zunk, csupán azt kérjük:

s mondják el,
milyen segítséget kérnek és vi-
szonzásul mivel járulnak hoz-
zá, hogy elsõsorban városunk
fõutcája virágos legyen. Termé-
szetesen az akciót, vagyis a
„családlátogatásokat” folytat-
juk, mert mindenkit munkára
kívánunk szólítani, hogy Aszó-
don kellemesebb legyen az élet
és egészségesebb, pihentetõbb,
örömtelibbakörnyezet.

Örömmel szólok a képviselõ-
testületnek arról az egységes
döntésérõl is, amely szerint az
önkormányzat anyagi támoga-
tást biztosít az alsó tagozatos
általános iskolai tanulók részé-
re a gyógytestnevelés megszer-
vezéséhez. A döntéssel a gyere-
kek mozgásigényének kielégí-
téséhez, egészséges életmódjuk
biztosításához kívánunk hoz-
zájárulni.

„

–
–

ve-

gyenek részt a „Virágos váro-

sért” akcióban,

A Penny Market üzletlánc

Aszód, Kossuth Lajos
út45-49.sz.alattikereskedelmi
egységének építését. Kiderült,
hogy a tervezett út és parkoló
nyomvonala az OTP ingatla-
nát is érinti. Újabb terv szüle-
tett. A kapott információ sze-
rint a beruházó a szükséges
változtatásokat nagy igyeke-
zettel végzi, hiszen számára is
érdek, amit Aszód lakossága is
nagyon vár: legyen a városnak
egy korszerû élelmiszer-áru-
háza. Biztosítjuk az aszódia-
kat, hogy a polgármesteri hiva-
tal soron kívül intézi az enge-
délyezési eljárással összefüggõ
teendõket.

Ha valaki járja hazánk tele-
püléseit, egyre több helyen ta-
lálkozik azzal a törekvéssel,
hogy a város határába érkezõ
idegent virágok sokasága és
valamilyen emlékmû fogadja.
Valljuk be, városunknak van
mit pótolnia! A képviselõ-tes-
tület szeptember 4-i ülésén fog-
lalkozott
Niké-szobrának köztéren tör-
ténõ elhelyezésével. Az elkép-
zelések szerint a mûvészi alko-
tás a benzinkúttal szembeni
zöldszigetenkapelhelyezést.A
látványterv szerint a jelenleg
gazos, gondozatlan terület mû-
velt, virágos parkjával és szob-
rával hirdeti városunk polgá-
rainaklokálpatriotizmusát.

Azt hallottam hozzáértõ
szakemberektõl, de ezt mond-
ják a város lakói is, hogy õseink
olyan fõtérrel ajándékoztak
meg bennünket, az utódokat,
amelyre minden város büszke
lenne, mert alkalmas arra,
hogy egy egész város arculatát
meghatározza, megszépítse.
Igaz, a lehetõségeink jelenleg
szûkösek és nem nyújtózkod-
hatunk, csak addig, amíg a ta-

még mindig nem tudta meg-
kezdeni

Papakritos Andreas

karónk ér. Szegénységünk elle-
nére is komoly elhatározá-
sunk, hogy változtatunk a je-
lenlegi helyzeten. Valószínû,
hogy sokaknak ismert a hely-
zet: felelõtlen fiatalok egy cso-
portja birtokba vette a terüle-
tet, s úgy gondolják, hogy a
város szívében kedvükre ran-
dalírozhatnak, berúghatnak, s
konyakmámorban tobzódhat-
nak. Ha a téren „elvégezték”
dolgukat, keresnek másik he-
lyet, ahol kárt tehetnének. És
találnak. Az újonnan épített
bölcsõdeelõttelhelyezettvirág-
padokatmárfeldöntögették.

Tudom én, hogy
szórakozás. Arra ké-

rem az ifjakat, hogy kíméletle-
nül nézzenek szembe önma-
gukkal, és találjanak maguk
számára valami értelmes dol-
got. Szívesen segítek, ha úgy
gondolják, hogy segítségre van
szükségük. De ha marad a té-
ren a mai helyzet, a város veze-
tése kénytelen kemény, határo-
zott eszközökkel, intézkedé-
sekkel megvédeni a városköz-
pont rendjét. Az lenne szebb és
jobb, ha együtt, egymás kezét
fogva dolgoznánk egymásért és
Aszódért.Értékesfeladatvolna
a ma helyüket nem találó fiata-
loknak a tér szépítésében, épí-
tésébenmunkátvállalni.

Kérem, hogy az elmondot-
takhoz tegyék meg észrevéte-
leiket. Nem kell az idejüket fel-
áldozni, nem kell a hivatalban
felkeresni, sem tollat, ceruzát
kézbevenni.Énmindigésmin-
denkor kész vagyok egy jóízû
beszélgetésre.

polgármester

a fiatalok
lételeme a

SztánIstván

Polgármesteri jegyzet

Aszód az uszodai öltözõk mielõbbi átadásában is partner kíván lenni
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A COOP üzletekben folyamatos akciókkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Kristálycukor UNI 1kg JAR mosogató lemon 3 x 500 ml
Knorr Alföldi gulyásleves 66g Persil color komp. Mosópor 2kg+10%
Knorr grízgombócleves 40g Persil gold silan friss. komp. 2kg+10%
Top Fruits õszibarack hám.befõtt 820g Silan öblítõ aroma sensual 2 l
Arany Ászok sör dob. 0,5 l Tomi Kristály gél 1,5 l
Beck’s sör üveges 0,5 l Tomi Kristály m.por normál komp. 2 kg
Hohes C rostos narancslé 100% 1 l O.B.Procomf. tampon normal 16+8db
Kozel sör f.üv. 0,5 l Colgate fogkrém whitening 2 x 100 ml
Kékkúti Theodora ásványvíz dús PET 1,5 l Flora margarin szögl.csészés 60% 250g
Watt energiaital dob. 0,25 l GICI Trappista sajt
Zwack Unicum 0,2 l Kinder hûtött tejszelet 28g
Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g Mizo Norbi rúd natúr túródesszert 30g
Tchibo Family õr. kávé 275g Pick borjú párizsi
Lipton green label tea 37,5g Délhús Família diákcsemege

189,-Ft 419,-Ft

129,-Ft 1499,-Ft

129,-Ft 1499,-Ft

179,-Ft 649,-Ft

139,-Ft 949,-Ft

149,-Ft 949,-Ft

259,-Ft 659,-Ft

119,-Ft 429,-Ft

99,-Ft 199,-Ft

149,-Ft 1099,-Ft/kg

899,-Ft 99,-Ft

369,-Ft 69,-Ft

399,-Ft 1399,-Ft/kg

199,-Ft 1499,-Ft/kg

+ü.

+ü.

Használja minden vásárlás alkalmával

a kártyát, hogy minél több pontot szerezzen!

Ízelítõ október 15-tõl 27-ig:akciónkból

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

IGÉNYELJEN ÖN IS

TÖRZSVÁSÁRLÓI

KÁRTYÁT!

Szeptemberben COOP Party-t tartottunk Aszódon,

a 610. sz. Szupermarketben. Kedves Vásárlóinkat kóstolókkal,

nyereményjátékkal vártuk; a gyerekeknek arcfestéssel,

ugrálóvárral és rajzpályázattal kedveskedtünk.

Néhány pillanatkép a Party-ról:
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Visszatekintés múzeumunk fél évszázadára - A költõ az evangélikus

Százhetven, ötven: kettõs ünnep Aszódon

(folytatásaz1.oldalról)

Megmutatja a kis hazát, a Gal-
gamentét – azt a tárgyi környe-
zetet, ahol
Fontos, hogy ismerjük és fenn-
tartsuk hagyományainkat, s

globali-
zálódóvilágunkban.

polgármester
az akkori városi és járási veze-
tõk támogatásával, sokak se-
gítségével létrehozott

szólt – a csodáról, amely
abban az épületben kapott he-
lyet,aholPetõfiSándor,aköltõ-
óriástanulmányaitvégezte.

–Akõbevagymárványbavé-
sett sorok valójában nem is az
elhunyt példaképnek, hanem

–
mondta a polgármester. Kie-
melte, hogy számunkra ilyen
értékmegõrzõ emlék a fennál-
lásának félévszázados jubileu-
mát ünneplõ múzeum. Bár a
város anyagi lehetõségei kor-
látozottak, mindent megtesz-
nek a múzeum mûködési felté-
teleinek javításáért, fennmara-
dásáért.

, a Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának fõigaz-
gatója részletes áttekintést
adottaPetõfiMúzeumtörténe-
térõl. Az elsõ mozzanat az volt,
amikor 1958. május 11-én

járási tanács-
elnök megnyitotta a Galgavöl-
gyi Napok ünnepségsorozat zá-
rórendezvényét, az elsõ kiállí-
tást – akkor még

.
Harminckét évig tartott, míg
az épület 13 lakóját sikerült ki-
költöztetni az épületegyüttes-
bõl, és méltó körülményeket
tudtak teremteni a múzeum
számára.

–AzaszódiPetõfiMúzeumra
a PMMI és a

fenntartó Pest Megye Önkor-
mányzata – mondta Dr. Kálno-
ki-Gyöngyössy Márton. – Vas-
kos köteteket lehetne megtöl-
teni azokkal a történésekkel,
amit a múzeumalapító

és felnõtté cse-

otthon vagyunk.

ne
váljunk gyökértelenné

Sztán István

közöscso-
dáról

nekünkszólnak,hiszennekünk
van szükségünk emlékekre

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton

Krajcs Sándor

ideiglenesen,
mindössze két helyiségben

méltán büszke

Dr.
Asztalos István

peredõvolt tanítványai,hivata-
los és magánszemélyek, iparo-
sok, múzeumbarátok fejtettek
ki azért, hogy a kölcsönkapott
helyiségekben rendezett elsõ
kiállításból megszülethessen
ez az impozáns múzeumkomp-
lexum. A megye egyik legjelen-
tõsebbgyûjteményétalapozták
megezzel.

A PMMI fõigazgatója ezután
megnyitotta a cí-
mû kiállítást amely rendhagyó
rendezésével a modern muzeo-
gráfia elveit követi: igyekszik
aktivizálni, közelebb hozni a lá-
togatókat a látottakhoz – így e
tárlat a téma
határ szórakoztat is.
Végezetül köszönetet mondott
az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulási Tanácsának az ünnepi
események, valamint az ez al-
kalomramegjelentkötetkiadá-
sánaktámogatásáért.

Mûhelytitkok

nemcsak oktat, de
ain belül

vezetésével. Nem véletlen, hogy
az egykori két jó szomszéd, a
négy évtizedig szolgált

ny. esperes és Dr.
Asztalos István egymás mellett
foglalthelyetapódiumon.

– Jelentõs mérföldkõhöz ér-
keztünk ezzel az évfordulóval,
azünnepségsorozattalésamú-
zeum ötven évének legfonto-
sabb eseményeit megörökítõ
tanulmánykötettel – mondta
bevezetõjében Dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton. – Ezek az
évfordulók

a be-
szélgetés résztvevõi élmény-
szerû visszaemlékezéseikkel új
információkhoz juttatnak ben-
nünket.

Dr. Asztalos István kiemelte:
Aszódon és a Galgamentén az-
elõtt nem voltak múzeumok,
így az intézmény megalapítá-
sában közremûködõk

. Az

Detre
János

egy kicsit szebbé
teszik hétköznapjainkat,

lényegé-
ben „a semmire” építettek

sok helyszínén. A település és
annak élén személy szerint is
igyekezett mindenben támo-
gatniamúzeumot.

az Ország-
gyûlés Levéltárának nyugal-
mazott vezetõje arról szólt,
amikor a 70-es évek végén be-
szélgetéseik során Asztalos
István felvetette: össze kellene
gyûjteni, feldolgozni és közzé-
tenni a Galgamente települé-
seinek írásos emlékeit. Volt mi-
bõl dolgozni: a folyó két partján
az idõk folyamán

település létezett,
amelyekrõl korabeli dokumen-
tumok és pecsétek is árul-
kodtak.

–Kissémeghökkentem,ami-
kor megtudtam, hogy a múze-
ummellett fogok lakni–mond-
ta Detre János ny. esperes.
Hamar megszokta és megsze-
rette az új környezetet. Két ér-
dekességet is említett: oly kor-

Horváth Lajos,

huszonöt-
harminc

A kiállítás megtekintése
után az Aszódi Evangélikus
Gyülekezet nagytermében ke-
rekasztal-beszélgetéssel folyta-
tódott a program. Az Aszódi
EvangélikusEgyházközségkét
idõszaki kiállítással készült az
ünnepi alkalomra: a bejáratnál
bibliakiállítás, a teremben

festõmûvész ó-
és újszövetségi témájú, nonfi-
guratív ikonfeldolgozásokat és
bibliai jeleneteket bemutató
tárlata fogadta a vendégeket.
Elsõként a házigazda

evangélikus lelkész kö-
szöntötte a résztvevõket.
Hangsúlyozta, hogy az itt szol-
gált lelkészek mindig jó vi-
szonyban voltak a szomszéd-
ban mûködõ Petõfi Múzeum

Ladócsy László

Lõrincz
Csaba

elsõ idõszak azért is nehéz volt,
hiszen az épületegyüttesben
sokáig családok laktak, egy ré-
szében a kisegítõ tagozat osz-
tályterme, a galéria épületében
katonairaktármûködött.

régész fel-
idézte: a papi földeken talált
neolitikus jellegû leletek halla-
tán rögvest leutazott Aszódra.
Legnagyobb meglepetésére
Asztalos István olyan, az ún.
„lengyeli-kultúrára emlékez-
tetõ leletanyagot mutatott
neki, ami az akkori kutatások
szerint

.
volt tanácselnök, majd polgár-
mester felidézte gyermekkori
emlékeit: Asztalos István diák-
jaként többször járt az ásatá-

Dr. Kalicz Nándor

csak a Dél-Dunántúlon
fordulhatott elõ Bagyin József

”

ban éltek, amikor sokan

A múzeumhoz egy idõben
ennél komolyabb, testközelibb
kapcsolat is kötötte, hiszen a
parókiafelújításaidejénfélévig
a múzeum épületében élt csa-
ládjával.

hatvani pré-
post elmondta: 1978-ben tör-
tént kinevezése óta kötõdik az
aszódi múzeumhoz. A szószék-
rõl már az elsõ alkalommal fel-
tûnt neki egy fekete körgallért
viselõ férfi. Addig egyedül õ vi-
selt ilyet Hatvanban, meg kel-
lett tudnia, ki a másik – Dr.
Asztalos István volt az. E szo-
katlan ismeretség révén került
közelebbi kapcsolatba az aszó-

a lel-
készi pályát választó fiatalem-
berre is „kövületként” tekintet-
tek.

Pálos Frigyes

hát
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diakkal,
. A prépost atya

ezután felidézte a hévízgyörki
Árpád-kori templom felújításá-
nakkörülményeit.

– Az ideologikusan kisajátí-
tott Petõfi-kép mögötti valósá-
gos képet a helyi Petõfi-kutatá-
sok tartották meg. E generáció
egyik legjelesebb tagja Dr. Asz-
talos István, akitõl igen sokat
tanultam – mondta

akadémikus, Petõfi-ku-
tató. Sajnos mára erõsen be-
szûkültek a kutatási lehetõsé-
gek. A résztvevõk közül egye-
düliként nem rejtette véka alá
az intézmény visszaminõsítése
miattiellenérzését:

– A „múzeum” szót a világ
minden nyelvén megértik.
Tessék nekem vala-
mely nyelvre azt, hogy

néprajzkuta-
tó a múzeumban uralkodó ba-
ráti alkotólégkörre, a kiállítá-
sok, konferenciák elõkészítésé-
rõl emlékezett meg. A hegyvi-
dék és az Alföld találkozásánál
elterülõ kutatóterület sajátos-
ságairól szólt az Aszódon más-
fél évtizedet eltöltött

régész, aki szimbo-
likus jelentõségûnek tekinti,
hogy a múzeum épp egyidõs
vele. Arra is rámutatott, hogy a
politikai akarat és egy lelkes fi-
atal történelemtanár akarata
szerencsés pillanatban találko-
zott ahhoz, hogy e sajátosságo-
kat intézményiháttérrel fedez-
zékfeléstegyékközkinccsé.

akik lelkesedése mind-
végig izgatta õt

Dr. Kerényi
Ferenc

lefordítani
„muze-

ális értékû gyûjtemény és
kiállítóterem ...

Korkes Zsuzsa

Dr. Kul-
csár Valéria

”

A múzeum alapítója zársza-
vában kiemelte: mindig arra
törekedett, hogy munkatársai-
val megfelelõ szakmai körül-
mények között, ugyanakkor
családias hangulatban végez-
zék munkájukat. Az ott dolgo-
zók közül sokan második ott-
honuknak tekintették a múze-
umot, ami jótékony hatással
bírtazottfolyómunkára.

Ezután Dr. Klamár Zoltán
etnográfus bemutatta az

címû kö-
tetet (a könyvajánlót novem-
beri számunkban olvashatják),
majd fogadás zárta a ren-
dezvényt.

*
Másnap délelõtt (h

ismét) városunk adott
otthont a Petõfi-emlékhelyek
Nemzetközi Találkozójának. A
Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium fõépületében kiállí-
tás keretében mutatták be a
hat évtizede létrejött állami kö-
zépiskola fontosabb eseménye-
it. A középiskola udvarán álló
Petõfi-szobornál

tanár, a Országos Petõfi
Társaság Aszódi Szervezeté-
nek elnöke, Sztán István pol-
gármester és , a
gimnázium igazgatója köszön-
tötte a határainkon innen és
túlról érkezett vendégeket,
akik megkoszorúzták a költõ
emlékmûvét.

A Petõfi Múzeum elõtt
kulturális

szervezõ köszöntötte a megje-
lenteket, akik itt is az emléke-

Ötven
éves a Petõfi Múzeum

Homoki
Gábor

Csobán Attila

Asztalos Tamás

uszonkét
év után

zés koszorúival és virágaival
halmozták el az egykori közép-
iskola homlokzatát. A kiállítá-
sok megtekintése után a prog-
ram az evangélikus templom-
nál folytatódott, ahol 1838-ban
Petõfi Sándor elszavalta elsõ
ismert versét, a gimnáziumi
vizsgafeladat nyomán született

A találkozó résztve-
või a templom falán emléktáb-
lát avattak, amelyet

alpolgármester felajánlá-
sával a Petõfi Társaság helyi
szervezete készíttetett el. A
templomban Dr. Asztalos Ist-
ván felidézte a költemény szü-
letésének körülményeit, Dr.
Kerényi Ferenc pedig a Petõfi-
kutatás aktuális helyzetével is-
mertettemegajelenlévõket.

A rendezvény az Evangéli-
kus Egyház Petõfi Gimnáziu-
ma elõtt folytatódott.

igazgató köszöntötte a
résztvevõket, akik megkoszo-
rúzták az épület bejáratánál

Búcsúzást.

Rigó Lász-
lóné

Dr. Roncz
Béla

néhány éve felállított (s koráb-
ban a laktanyát ékesítõ) Petõfi-
szobrot. Valamennyi résztvevõ
helytörténeti kiadványokat és
városunkat bemutató DVD-t
rejtõ ajándékcsomagot vehe-
tett át. A találkozó ebéddel, a
középiskolamegtekintésévelés
az Országos Petõfi Társaság
taggyûlésévelfolytatódott.

HídiSzilveszter

Köszönet!
Alig akad magyar író, költõ, akirõl oly sokat és oly sokfélekép-

pen írt és beszélt volna az utókor, mint Petõfi Sándorról. Elkép-
zelték árvalányhajas népdalköltõnek, borongó, derûs poétának,
lánglelkû, lázadófiatalvilágforradalmárnak,mintaztaPetõfi ’73
címû filmben is láthatjuk, vagy éppenséggel az ország egyszerû,
gyalogosvándorának.

De nekünk aszódiaknak és pápaiaknak a gyermek, a serdü-
lõ, a diák Petõfi jut eszünkbe. Õ köt bennünket egybe: Aszódon
eszmélt, kezdett verseket csinálni a gyermek poéta Pápán
vált igazán költõvé, itt írta az elsõ nyomtatásban megjelentett
verset,ésnemutolsósorbanitt születettPetõfiként ...

Igazán megható és lélekemelõ volt távol szûkebb pátriánk-
tól , Pápától Aszódon végigzarándokolni azokat a helyeket, ahol
Õ járt. A szeptember végi nemzetközi Petõfi-emlékhelyi találko-
zón az aszódiak kivételes szeretetükrõl, lokálpatriotizmusukról
adtakszámot.BölcsdologvoltanagymúltúOrszágosPetõfiSán-
dor Társaságnak, az aszódi városvezetésnek, Sztán István pol-
gármester úrnak, az iskoláknak, a múzeumnak, a helyi egyhá-
zaknak, a helytörténészeknek Aszódot választaniuk 2008-ban
ennek a rangos találkozó helyszínéül. Hálás szívvel köszönjük
szépen a vendéglátást! Csak elismerni, és további lankadatlan jó
kedvet, energiát tudunk kívánni! Õrizzék szeretettel, becsülettel
gazdag kincseiket , építészeti-szellemi örökségüket, adják
tovább nemes hagyományaikat, aszódiságukat jövõjük
zálogának,amagyarifjúságnak!

Tisztelettel:
azOrszágosPetõfiSándorTársaságpápaikollektívszervezete,

aPápaésVidékeHonvédKulturálisEgyesületnevében:
elnök

– –

„ ” –

„ ”
„

”

„ ”
„ ”

KerecsényiZoltán

Petõfi Sándor szellemében
templom falai közt mondta el elsõ fennmaradt versét
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Sikerek és kudarcok egyaránt övezték Dr. Asztalos István,

Tisztelet az elõdöknek, történelmi

– Keserves, nehéz és szép pil-
lanatokban egyaránt volt
részem aszódi éveim során –
emlékezett vissza a kezdetekre

– Nem tar-
tom magam különösebben te-
hetségesnek, de van némi szer-
vezõkészségem, empatikus és
kapcsolatteremtõ képességem.
Nem voltam semmilyen párt-
nak tagja, mégis: munkám so-
rán tanácselnökökkel, párttit-
károkkal és egyházi méltósá-
gokkalegyaránt

zámos „régi”
emberrel (aszódi és galgamenti
pedagógusokkal, például a tu-
rai kántortaní-
tóval, Kossuth-díjas népmûve-
lõvel) kerültem kapcsolatba,
akik példamutatással szolgál-
takszámomra.

– Szenvedélyesen szerettem
pedagógiaimunkámat,debizo-
nyos ideológiai konfliktusok és
egészségügyi okokból véglege-
sen ott kellett hagynom a pá-
lyát. Új kihívást jelentett szá-
momra a múzeum, ahol 1958-
tól 2005-ig dolgoztam fél-, majd
fõállásban, késõbb nyugdíjas-
ként.

Munkatársaimmal igyekez-
tünk minél jobban helytállni; a
szervezõ- és gyûjtõmunka nem
mindig volt tökéletes, de enél-
külmatalánnemfogadna láto-
gatókat a hat falumúzeum, s
nem létezne az aszódi gyûjte-
mény – hetvenötezer régészeti
tárgy, több mint tizenkétezer
néprajzi tárgy, hétezer darabos
történeti gyûjtemény, tizenkét-
ezer kötetes, igazi ritkaságokat
is tartalmazó könyvtár, több
tízezerfotóésdokumentum...

Dr. Asztalos István.

megtaláltama
közös hangot. S

Kovács László

–Sokáigelsõsorbanpeda-
gógusként dolgozott Aszó-
don, egy idõ után mégis
elkerültepályáról...

– ...s mindez nevezetes
környezetben tekinthetõ
meg...

– Igen, a Petõfi Múzeum a
magyar oktatásügy legendás
épületében áll. Az akkori evan-

sában a gimnázium tanévzáró
vizsgáján ( ) a templom
falai közt mondta el
címû költeményét, ami az elsõ
ismert verseként vonult be a
köztudatba. Mindez arra ösz-
tönzött, hogy felkutassam a
költõ aszódi éveinek fennma-
radt eseményeit, amit egy mo-
nográfiában rögzítettem. Örö-
mömre szolgálna, ha az aszódi
iskolák diákjai alaposabban
megismerkedhetnének az ab-
ban foglaltakkal, akár tanórai
keretekköztis.

examen
Búcsúzás

más oktatási intézmények élén
is megállta a helyét. Az elért
sikerek további ötletek megva-
lósítására ösztönözték (elsõsor-
ban a kultúra és az oktatás te-
rületén), ám nem mindig talált
partnerre a település vezetésé-
ben; elõfordult, hogy frissen
megszületett tanulmányköte-
tét támogatók híján

A kudarcok még-
sem tántorították el a folyta-
tástól, újra és újra belevetette
magát a munkába. Több mint
ötven kötetet jegyez egyedül
illetve társszerzõként, neves
szakemberek közremûködé-
sével. Egyik legnagyobb mun-
kája az Aszód múltját feldol-
gozó
vagy a kétkötetes

monográfia.

– Három ilyet is említhetek.
Már Vas Mór téglagyárában is
találtak régi eredetû cserepe-
ket, de nem figyeltek fel azok
jelentõségére.Ahatvanasévek-
ben a papi földeken az eke nyo-
mán újabb leletek bukkantak
elõ, amelyeket bevittem

régésznek a
Magyar Nemzeti Múzeumba.
Nem sokkal késõbb sorozatban

ásatást végeztek a
környéken, a gazdag lelõhely
tanulmányozására Földünk
számos pontjáról érkeztek
szakemberek. Aszód a régészet
egyik jelentõs lelõhelyeként ek-
korváltvilágszerteismertté.

A másik sikerélményem,
hogy

így számos népi alko-
tó keze munkáját: például
Vankóné Dudás Julóét, a turai
hímzõasszonyokét,

fafaragókét – olyan
munkákat, amelyek ma már
nem vagy igen nehezen gyûjt-
hetõk. A harmadik pedig ter-
mészetesen az aszódi Petõfi-
kultusz életben tartása. Petõfit
az összes rendszer felhasználta

saját költ-
ségén adta ki.

Kisváros a Galga mentén
Tura törté-

nete

Dr.
Kalicz Nándor

tizenhárom

sikerült megmenteni a
Galgamente gazdag néprajzi
anyagát,

Oszoli
József, Reitmayer Jószef és
Kollár Pál

– A múzeumban minden
tárgyhoz egy-egy emlék, si-
kerélmény fûzi. Melyik a
legemlékezetesebb?

Augusztus 20-án városunk önkormányzata
Dr. Asztalos

István nyugalmazott múzeumigazgatónak. E kitüntetés
méltó elismerése – s remélhetõleg korántsem lezárása –
egy munkával eltöltött, sikereket és olykor kudarcokat
hozó, termékeny életpályának, amelynek egyik legna-
gyobb eredménye a fél évszázada megalapított Petõfi
Múzeum.

az Aszód
Város Díszpolgára címet adományozta

gélikus gimnázium a Podma-
niczkyak szándékai szerint lét-
rejött iskola volt, 1728 óta mû-
ködött középfokú oktatási in-
tézményként. Petõfi – azaz ak-
kor még –
három évig itt tanult, s itt kez-
dett verseket írni. 1838 júniu-

Petrovics Sándor

Dr. Asztalos István a hatva-
nas évek közepén tevékenyen
részt vett a Rákóczi utcai
„kettes iskola” létrehozásában.
Az épületben akkoriban 400
diák tanult; a 22 fõs tantestület
kiváló pedagógusokból állt,
akiknek több mint fele késõbb

Dr. Kalicz Nándorral az aszódi ásatások egyikén

Avar sírlelet bemutatóján Dányban, 1978-ban
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Pesttõl
Aszódig

A fõvárosi születésû
1955-ben pedagó-

gusként került Aszódra. 1958-
ban tanári munkája mellett
megbízták a Petõfi Múzeum
megszervezésével. 1962-ben
felkérték a bagi iskola igazga-
tására; 1964-tõl ismét Aszó-
dontanított.1965-bena2.szá-
mú Általános Iskola alapítója,
majd tíz éven át igazgatója
volt. Tanári-igazgatói munká-
ja mellett a Petõfi Múzeum
gyûjtõ-, megõrzõ- és kutató-
munkáját irányította, 1975-tõl
az intézmény fõállású igazga-
tójaként. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerez-
te meg második diplomáját,
késõbb a bölcsészdoktori tu-
dományosfokozatot.

Sokrétû tevékenységével
megalapozta a múzeum régé-
szeti, néprajzi, helytörténeti
és Petõfi-gyûjteményét, meg-
indította a
címû tudományos ismeretter-
jesztõ, valamint a

címû periodikákat.
Számos tanulmányt,önálló és
többszerzõs kötetet írt, így pl.
Aszód, Tura, Iklad, Domony,
Vácszentlászló, valamint az
ikladi családok történetét;
Petõfivel, illetveazaszódigim-
náziummal kapcsolatban
több kötete látott napvilágot.
Irányításával valósultak meg
a vidék falumúzeumai: a dá-
nyi, a versegi, a zsámboki, az
ikladi, a turai, valamint a gal-
gamácsai Vankóné Dudás Juli
Emlékház és a Brandtner Pál
Emlékszoba.

Tanári és múzeumi munká-
jáért több megyei ill. országos
elismerésben részesült, 1999-
ben átvehette a Magyar Köz-
társaság Lovagkeresztje ki-
tüntetést.

Aszta-
los István

Múzeumi Füzetek

Galga Men-
ti Mûhely

(életútjának
2008.augusztus20-án
elhangzottméltatása

alapján)

ideológiájához, de
Egykori ta-

nára, rehabilitá-

1956 után
háttérbe szorították.

Koren István

ciójával Petõfi és Aszód kap-
csolatrendszerét sikerült új lö-
késsel megújítani. Emellett
tisztelettel adózom két elõdöm-
nek: gimná-
ziumigazgatónak és

, aki elõször foglalta
össze egy füzetben Petõfi
aszódiéveit.

Dr. Asztalos István szülei
egyszerû iparosemberek vol-
tak, emiatt a II. Világháborút
követõ években tanulmányai
során évfolyamelsõsége ellené-
re is hátrányok õt. A
munkájához is nyugodt hátte-
ret biztosító családi kötelékek
bõkezûen kárpótolták az el-
szenvedett sérelmekért: felesé-
gével többmintötvenéveélnek
boldog házasságban, egyetlen
fia pedig követi példáját, s jól

Csengey Gusztáv
Osváth

Gedeonnak

érték

felkészült szakemberként ké-
pes tovább vinni, a kor elvárá-
sainak megfelelõen fejleszteni
a Petõfi Múzeumot, melynek
gyûjteménye Pest megyében
egyedülállóan teljesen digitali-
zált. (Az alapító emiatt is meg-
döbbenéssel fogadta, hogy a
megyei fenntartók

minõsítettékleazintézményt.)
– A mai világ idegen szá-

momra, mert egyre kevésbé
számít az erkölcs, viszont el-
terjedt az „amit nem tilt a tör-
vény, azt szabad”-elv – mondta
búcsúzóul. – Az apámtól tanult
tisztességet és az anyámtól
örökölt vallásosságot igyekez-
tem mindvégig megõrizni, s
munkám során is ehhez tartot-
tammagam.

muzeális
gyûjteménnyé és kiállítóhellyé

H.Sz.

A Petõfi-emlékhelyek
Nemzetközi Találkozóján,

az aszódievangélikus
templomban

...méltó megemlékezés színhelye volt a
Csengey Gusztáv Általános Iskola torna-
csarnoka.Anegyedikosztályosok

és
vezetésével ünnepi mûsorban em-

lékeztek meg az aradi tizenhárom vér-
tanúról és a szabadságharc leverését kö-
vetõ megtorlás többi áldozatáról. A mû-
sort az iskolában megtartott intézmény-
vezetõi értekezlet résztvevõi is megtekin-
tették.

Balogh-
né Tamás Ildikó Garamvölgyiné Kiss
Zsuzsa

HídiSzilveszterfelvételei

A nemzeti
gyásznapon... Amikor a nagy

õszi ragyogásban
örökre októbert írunk...

S talán örökre kedd van
és a boldogságtól
könnyezünk sírunk!

*
Himnuszol

és szózatol
könnyezve énekel

sok boldog ifjú ember
esküszik az esküszünk-kel
verseket röptet föl magasra
ahol a magyarok Istene lakik

frissen kibomló zászlók
lengõ hajába kapaszkodik
és senki sem beszél halálról
pedig már morajló
fegyverzaj hallatszik át
a Duna túlpartjáról…

*
És mennyi régtõl várt varázs-szó
szabadság igazság… béke
és a másik serpenyõben
önkény… zsarnokság sötétje
aminek most már végre vége!

Szavakon túli szókkal:
fénnyel íródik lelkünk egére.

(Nagy Gáspár: 1956 fénylõ arcai – részletek)

értékek tárháza az utódoknak
Aszód Város Díszpolgárának eddigi életútját



Bejelentkezés:

(28) 401-966

06-20-575-5809

Köszönet-

nyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak,
akikszeretett feleségem,édes-
anyánk,

temetésén részt vettek,
osztoztak fájdalmunkban és
sírjáravirágothelyeztek.

Tolmácsi Miklósné

Férje és gyermekei
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Végsõ búcsút vettek

Kovács Lászlótól

Szeptember 24-én soron kí-
vüli ülést tartott az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa.
Az ülés kezdetén a társult ön-
kormányzatok polgármesterei
egyperces tiszteletadással
emlékeztek a
Társuláselhunytelnökére.

A Társulási megállapodás-
ban és az SzMSz-ben foglaltak-
nak megfelelõen a Társulás új
elnökének megválasztásáig az
elnöki feladatokat teljes jogkör-
rel általános el-
nökhelyettes látja el, akadá-
lyoztatása esetén pedig

elnökhelyettes jogo-

Kovács Lászlóra,

Dr. Basa Antal

Szend-
rei Ferenc

sultaTársulásképviseletére.
A Társulás elnökének meg-

választására a kartali idõközi
polgármester-választás után
kerülsor.

kistérségireferens

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

www.aszodikisterseg.hu

RuszkaiAnna

Szeptember 23-án a kartali
temetõben több ezren kísérték
utolsó útjára a negyvenéves ko-
rában elhunyt Kovács László

polgármestert, az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatai Több-
célú Társulási Tanácsának el-
nökét. A nagyközséget hat, a
kistérségi társulást két éve irá-
nyító politikust szeptember 14-
én Kínában érte a halál, ahová
hónapokótatartósúlyosbeteg-
sége miatt gyógykezelésre uta-
zott. Az elhunytat

kartali plébános,
alpolgármester, vala-

mint , a Társu-
lási Tanács elnökhelyettese
búcsúztatta.

Lukács
József Szõke
Istvánné

Dr. Basa Antal

Emlékét kegyelettel

megõrizzük.

A Társulás Tanácsa
szeptember 24-i ülésérõl

Ezúttal két hónap bûnügyei-
rõl és baleseteirõl számolunk
be. A GAMESZ udvarában álló
autóból egyestegázolajat tulaj-
donítottakel, sugyaneztörtént
a szeméttelepen és a GAVIT te-
lepén is: elõbbinél három mun-
kagép üzemanyag-tartályát
csapolták meg, utóbbinál
csak egyét, de abból 250 liter

gázolajtûntel.
A Pesti úton egy engedély

nélkül árusító csoporthoz tar-
tozó kiskorú kilopta egy asz-
szony táskájából a pénztárcát.
Az eset épp a rendõrõrs elõtt
történt, a sértett hívására kiér-
kezõ rendõrök elkapták az ifjú
elkövetõt. (Néhány nap múlva
ugyanezt a csapatot Ikladon
jelentették fel engedély nélküli
árusításért.)Azegyiküzletház-
ból is bejelentettek egy táskalo-
pást, a tettes egyelõre nem ke-
rültrendõrkézre.

Ismét fémlopás történt a te-
metõben: az egyik sír díszes
fémkerítését vitték el ismeret-
lenek. (A rokonok által ritkán
látogatott síremlékek sérelmé-
re gyaníthatóan több hasonló
bûneset is történt.)

a köbön: a MÉH-telep
kerítését kivágva alumínium
huzalokkal távoztakatettesek.
Még mindig volt mit elvinni a
szeméttelep õrbódéjából: a vas-
kályha

télvízidején...

„ ”

r
Újrahasz-

nosítás

ezentúl másutt ontja a
meleget

A Falujárók útján és a Ko-
ssuth Lajos úton is hengerzár-
töréssel jutottak az érintett la-
kásokba a betörõk, és aranyék-
szerekkel, illetve 265 ezer Ft ér-
tékû egyéb zsákmánnyal tá-
voztak. Szemlátomást meg-
küzdött az elkövetõ azzal a há-
rom kerékpárral, amit a vasút-
állomásrólpróbált
eltolni: igyekezetét a rendõr-
járõr is látta, és feltartóztatta
azilletõt.

Oktalan rongálásból több is
volt a városban: a Szabadság
téren és a bölcsõde elõtt facse-
meték illetve virágok, az evan-
gélikus templomnál a kandelá-
berek egyike lett vandálok ál-
dozata.

*
Két hónap alatt három köz-

lekedési balesetrõl tanúskodott
aszolgálatinapló–mindhárom
külterületen történt. Aszód és
Hatvan között egy hölgy nyolc
napon belül gyógyuló sérülése-
ket szerzett, amikor autójával
árokba borult. A Csintoványi
csárda közelében két vaddisz-
nó okozott anyagi káros balese-
tet – a veszélyre figyelmeztetõ
közlekedési táblák láttán azért
is érdemes lassítani, mert az
ezek hatálya alatt okozott vad-
károkmiatt

.
*

Csatornatisztító (ál)munká-
sok jelentekmegAszódon,akik
egy, a GAMESZ-szal kötött
(nem létezõ) megállapodásra
és a csatorna évek óta tisztítat-
lan állapotára hivatkozva meg-
bízási szerzõdéseket írattak
alá, majd némi munkavégzést
követõen több tízezer Ft-ról
szóló számlát nyújtottak be. (A
múltkor az egyik cég telephe-
lyérõl tucatnyi munkást kellett
elvezettetni, mert valósággal
megszállták a területet.) Az
esetek miatt több sértett felje-
lentést latolgat.

egyfüstalatt

kárigénnyelléphetfel
azilletékesvadász-

társaság

H.Sz.

Furfangos betörõk,

oktalan vandálok
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Tisztelt Ügyfeleink!

Az októberi Világtakarékossági Hónap alkalmából,

Takarékszövetkezetünknél az alábbi

magasabb kamattal:

október 20-a és október 31-e
között akciós Takarékszelvény váltható

További részletekért keressék fel
Kirendeltségeinket, Kollégáink készséggel

állnak az Önök rendelkezésére.

Jelen hirdetés nem teljeskörû,

nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.

Köszönjük megtisztelõ bizalmukat!

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

Tura, 2008. szeptember 29. a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága

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

R á g csá l ó k
10%

kedvezménnyel!
Számítógép szerelést,

programtelepítést, vírusirtást,

tanácsadást vállalok

Tel.: 06-30-333-9201

Aszódon és környékén, hétvégén is.

AKCIÓ! Készüljön fel a télre! fagyálló, szélvédõmosó, hidegindító, jégoldó stb.!
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek

Akkumulátorok

Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok,
szûrõk (levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)

GM (Opel), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft.
2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 28/500-450

Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677

Hidraulika
munkahengerek,

sebváltók,
motorok
fejújítása

garanciával!

web: www.zo-la.hu
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Az aszódi Szabó Richárd a bécsi Operaház hivatásos balettmûvésze lett

Kitartás, elkötelezettség és alázat

– Szüleimet igen korán elve-

szítettem. Nagymama támoga-

tott ezután mindenben, mint

most is. aszódi

tánctanár-pedagógus ismerte

fel bennem az addig rejtett te-

hetséget. Bíztatására íratott be

nagymamám a Magyar Tánc-

mûvészeti Fõiskolába. A 9 éves

képzés ideje alatt tudat alatt

teljesítettem azt, amit tanára-

im elvártak tõlem, mígnem 16

éves koromban hirtelen rádöb-

bentemarra,mit is csináloktu-

lajdonképpen. A mindennapi

Molnár Csaba

elméleti tanórákután8óraike-

mény gyakorlás következett.

Sajnos nem voltak mögöttem

szüleim, kikre támaszkodhat-

tam volna érzelmileg, így egye-

dül álltam neki a napi felada-

toknak. Ezt látva és érzékelve

karolt fel mes-

terem,másodikapám.

2003-ban kirobbanó siker

lett a kitartó küzdelmeim és te-

hetségem eredménye: beválo-

gattak egy nemzetközi balett-

versenyre, ahol 10 ország 70

táncosával kellett „megmér-

Forgách József

kõznöm” a népszerû Hattyúk

Tava címû balett férfi szóló sze-

repében. Tulajdonképpen ek-

kor figyeltek rám itthon és kül-

földön is egyaránt. Az elért si-

ker miatt még jobban koncent-

rálnom kellett a mozgásom

rendezettségére, a speciális fi-

gurák kidolgozására, és nem

utolsó sorban a kivitelezésére.

Csak példaként említem meg,

hogy minden egyes mozdulatot

több százszor elgyakorlok,

hogyaztökéleteslegyen.

A hivatását szeretõ balett-

táncosnak igen nagy kitartás-

ra, elkötelezettségre, mestere

iránti tiszteletre és a tudása,

valamint a tehetsége által elért

eredmények iránti alázatra

van szüksége. Ezeknek az eré-

nyeknek a birtokában dolgo-

zom, ameddig bírom. Nem

Büszkén írom le: Aszód városnak újabb országos és
Európa-hírû szülötte van Szabó Richárd diplomás ba-
lettmûvész személyében. Hírét nemcsak kiemelkedõ
tánctudása, de a bécsi operaház hivatásos balettmûvész
táncosává történt kinevezése is fémjelzi. Ám míg eddig
eljutott, igencsak rögös utat járt be. Errõl az életútról
beszélgettünkaszódiotthonában.

Példa-képPélda-kép

adom fel, hogy nagyszerû és

boldog ember legyek a balett-

teremben, a színpadon, a hét-

köznapi és a magánéletemben

egyaránt.

Lejegyezte:AKI

A mai ember számára telje-
sen természetes, hogy a min-
dennapi életben milliméterrel,
centiméterrel, méterrel, négy-
zetméterrel, kilométerrel és
ehhez hasonló mértékegysé-
gekkel számolunk. Sokakban
fel sem merül, hogy nem is kell
nagyon visszamenni az idõben
ahhoz, hogy más mértékegysé-
gekrebukkanjunk kárama-
gyar, akár más népek mérték-
egységeinekrendszerében.

Néhai színé-
szünk, akit a nagyközönség

néven ismert, kitûnõ
paródiákatkészítettkülönbözõ
világirodalmi alkotásokból,
többek között Ványa
bácsi c. drámájából. A paródia
egyik jelenetében elhangzik,
hogy a városba készülõ ifjú
hölgy visszafelé jövet hozzon
két túrót. S amint kiderül,
hogy nem jön vissza, a „megbí-
zó” csalódottan megjegyzi:
„Akkor ne hozzál!”Kérdéses,
hogy egy vidéki nemesi birtok-
ra miért kell máshonnan túrót
hozni, s rögtön utána felmerül

–a

Markos József

Alfonso

Csehov

pud

bennünk a kérdés: mi és meny-
nyi isvalójábana ?

Sejthetõ a szövegösszefüg-
gésbõl, hogy súlymértékrõl van
szó. De vajon mai mértékegy-
ségben kifejezve mennyi lehet?
Ha ezt is tudjuk, akkor szól
igazán a szöveg, ugyanis egy

16,38 kg. Ha nincs túró,
nem baj, de ha van, akkor le-
gyenbõven!

Egy másik Csehov-mûben –
ez már nem paródia – arról ol-
vashatunk,hogyegymozdulat-
lanságáról nevezetes vidéki
kisváros kétszáz van
a legközelebbi vasútállomástól.
Ha nem nézünk utána, hogy
méterben kifejezve milyen tá-
volságot jelent egy , fo-
galmunk sem lehet arról, hogy
a szóban forgó kisvárosba mi-
lyen nehezen juthatnak el az új
hírek abban a korban, amikor
már jelentõs vasútépítés tör-
tént.Egy (régiesebb for-
májában: ) 1066,8 m, te-
hátvalamivel több,mintegyki-
lométer.Shogynagyjából fogal-
munk legyen róla, milyen

pud

pud

versztára

verszta

verszta
verszt

„ ”

messze is van a legközelebbi
vasútállomás, próbáljuk elkép-
zelni, hogyan tennénk meg
Aszódról egy Hatvan-Jászbe-
rény-Cegléd-Kecskemét-Kis-
kunfélegyháza útvonalon Sze-
gedigtartóutatszekéren.

Sakkormégnembeszéltünk
az ismertebb, de ma már nem
használatos mértékegységek-
rõl, mint rõl (angol
mérföld: 1609 m; tengeri mér-
föld: 1852 m; magyar mérföld:
8354 m), ról ( a hajók ha-
ladási sebességét mérik vele, s
az egy csomónyi sebesség egy
óra alatt egy mérföldnyi meg-
tettutat jelent)stb.

De nem is kell ilyen messzire
mennünk! Magyar irodalmi al-
kotásokban is olvashatunk fél

szappanról (Móricz Zsig-
mond: Hét krajcár), de gyerek-
kori emlékeimbõl is feldereng
idõsemberekszóhasználatából
a óra, a (erede-
tileg ) kifejezés.
A szappan kb. negyed
kilogrammnak felel meg, a

negyedórát jelent,s

mérföld

csomó

font

fertály verdong
verdung cukor

fél font
fer-

tályóra ver-

dong cukor

négyszögöl-
ben

négyszögöl

öl

is negyedkilónyi
mennyiséget jelöl, bár koráb-
ban – fordítási hiba miatt – ere-
detileg valaminek az egyötödét
azonosítottákvele.

Demamáraterületszámítás
is más, mint korábban volt.
Egészenaközelmúltigazépíté-
si telkek méretét

határozták meg. Ma már
ezt is négyzetméterben jelölik.
S hogy mennyi egy ?
Amaigyerekmárnemis tudja!
Pedig egyszerû: egy olyan terü-
lettel azonos területrész, amely
négyszög alakú és minden ol-
dala egy öl, illetve egy ilyen
nagyságú területnek megfelelõ
telekrész! S hogy mennyi egy

? Erre vonatkozólag eltérõ
adatokat találunk. Hosszmér-
tékként általában 1,8 m (vagyis
hat láb!),detaláltammárolyan
adatot is, amely 1896 mm-ben
határozza meg ezt a mérték-
egységet.

S akkor még nem esett szó a
pintrõl, az akóról, az iccérõl és
társairól. Mind-mind ezernyi
rejtelem, s néha éppen az okoz
gondot, hogy a különbözõ mér-
tékegységek átváltása nem is
olyan könnyû, mint gondol-
nánk! -g-l

Egy kis nyelvelés
Barangolásamértékegységekvilágában
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tésének támogatása, egyéb
publikációs tevékenység elõ-
segítése
A tanulók részére kulturális,
sport- és egyéb rendezvé-
nyek szervezése, valamint a
meglévõ sportpálya fenntar-
tásábanvalóközremûködés.

És alul látható a jelentkezési
lap is. (Ez utóbbi a gimi honlap-
ján is olvasható lesz, de a régi is
jó.)

+

Legközelebb beszámolok ed-
digi munkánkról is, ugyanis a
közölhetõ cikkek terjedelme
kötött, egyébként pedig a túl
hosszúleveleketnemisszokták
(szoktuk)elolvasni.

Üdvözlettel egy sok szállal
kötõdõvolt„Petõfis”diák:

BánMihályné
(RónaiMária)

JELENTKEZÉSI LAP

Kérem tagsági felvételemet a Petõfi Sándor Gimnázium,
GépészetiSzakközépiskolaésKollégiumBarátiEgyesületébe.

Név: ....................................................................................................
Leánykorinév: ..................................................................................
Érettségiéve/osztályjele: .................................................................
Osztályfõnökneve: ...........................................................................
Volt-ekollégista: .....................
Lakcím:..............................................................................................
Telefonszám/fax: .............................mobil: .....................................
E-mail: ................................................................................................

2008. OKTÓBER

TiszteltésKedvesOlvasó!

A minap volt iskolatársaink-
kal beszélgettünk arról: talán
sokan nem is tudják azt, hogy
1989 májusában megalakult a
Petõfi Sándor Gimnázium, Gé-
pészeti Szakközépiskola és
KollégiumBarátiEgyesülete.

Ahogy múlik az idõ, idõsödik
az ember, egyre több szép em-
lék jut eszünkbe. Hihetetlen,
hogy „akkor” mennyi „nem
igazán jó dolog” történt, most
pedig inkább csak a szép, a vi-
dám, a kedves események jut-
nakeszünkbe,huncutmosolyt,
esetleg nevetést csalva arcunk-
ra. Jó beszélgetni, egymást új-
ból megtalálni, és persze ha
kell, egy kicsit segíteni is. Hál’
Istennek egyre többen va-
gyunk, s így egyre többet tu-
dunk segíteni ismerve a honi
oktatás mai helyzetét volt
AlmaMaterünknek.

Vagyunk fiatalok és nem
annyira fiatalok, de sokan több
szállal is kötõdünk az iskolá-
hoz. Anyák, apák, testvérek és

–
–

gyerekek, rokonok és jó bará-
tok jártak ide, koptatták a lép-
csõketésapadokat.

Ezért is e levél. Ha többen
most tudták meg, esetleg Te is
kedves Olvasó, hogy létezünk,
hogy van ilyen egyesület, és kö-
zénk akarnak tartozni, leírom
céljainkat.

A nagy múltú Alma Mater
oktató-nevelõ munkájának
erkölcsi és anyagi támoga-
tása
A volt iskolatársak, tantestü-
leti tagok, a tanulók szülei-
nek összetartása, a barátság
megõrzése,erõsítése
Az iskola és a társadalom
kapcsolatának ébren tartá-
sa, a hagyományok õrzése, a
nemzetiöntudatmélyítése
Az iskolavezetõk pedagógiai
célkitûzéseivel kapcsolatban
elõadások tartása, szakkö-
rökvezetése
Az iskolai évkönyv szerkesz-

Az egyesület célja
és tevékenysége:

+

+

+

+

+

A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium Baráti Egyesületének felhívása

ASZÓDI  KERTÉSZET
(régi VOLÁN-telep)

KUTYA-MACSKAELEDEL
TÁPOK

KONZERVEK
TÉSZTÁK

SZALÁMIK

KERTI TÖRPÉK
ÁLLATFIGURÁK

SZOBROK
OSZLOPOK

német kõ

horvát kõ
tipegõk

sziklakerti és görgeteg
kövek, murvák

krizantémok

smaragd tuják     850,- Ft
sövény boróka     690,- Ft

20% ÕSZI

KEDVEZMÉNNYEL

FAL- ÉS

PADLÓBURKOLÓK

2.100,- Ft+ÁFA
keszthelyi homokkõ

2.200,- Ft+ÁFA
2.350,- Ft+ÁFA

kerámia és mûanyag
cserepek

GyümölcsfáK

többféle színben, méretben,

vágott és cserepes is!

--- o ---

--- o ---

selyemvirágok rózsák (bokor, futó, park)

október 20-a után
érkeznek!

alma, körte, cseresznye,
meggy, õszi, kajszi, birs,

szilva, naspolya, dió.

Nyitvatartás:

Tel.: Mobil:

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

28/500-100 06-30-33-27-947
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Aszódi gimnazisták erdélyi körutazása Marosvásárhelytõl Torockóig
Kolozsváros olyan város…

ábrázoló üvegfestményeivel és
a Tükörteremben kavargó-vib-
ráló színeivel hívta fel magára
figyelmünket. Miután a híres
Bolyai Farkas Líceum kantin-
jában megebédeltünk, meg-
néztük a város XVII. század-
banépültvárát.

jukkal, nagyságukkal és tiszta
levegõjükkel gyakoroltak ránk
hatást.Asóbányautánatordai
hasadékhoz is ellátogattunk,
egy kis patak partján pedig
mindenkigazdagodott legalább
egy „Szent László”-pénzzel.
Késõbb utunk egy olyan faluba
vitt tovább, ahol a Nap kétszer
kel fel.Eza jelenségnemszorul
tudományos magyarázatra,
hiszen oka csupán annyi, hogy
a felkelõ nap elõször megjele-
nik a Székelykõtõl balra, majd
elbújik a szikla mögé és csak
késõbb kel fel igazán. A falu
neve Torockó, az erdélyi ma-

Mivel az út Kolozsvárra
Nagyváradon keresztül veze-
tett, nem hagyhattuk ki annak
római katolikus bazilikája és a
Kanonok-sor megtekintését,
visszafelé pedig egy jó órás séta
keretében megnéztük többek
között Erdély egyik legszebb
szecessziós épületét, a Fekete
SasPalotát.

Az útvonal, melyen halad-
tunk, ismerõs volt számomra,
hiszen nagyszüleim faluja felé
is ezen az úton szoktunk men-
ni. De nem csupán én voltam
ezzel így, hanem az osztályfõ-
nökünk, is, hi-
szen õ Kolozsváron végezte az
egyetemet. Ámde osztálytársa-
im körében (a táj ismerõssége
megmaradt,mégis)azthiszem,
talán ennyire részletesen so-
sem szemrevételeztem a bok-
rokat, házakat, az
embereketsatájat.

A programban szereplõ elsõ
város,melyetpéntekenlátogat-
tunk meg, a székelység fõváro-
sa, Marosvásárhely volt. Sze-
cessziós stílusú Kultúrpalotája
bámulatos falfestményeivel,
freskóival, neves személyeket

Márton Ildikó

az útszéli

Azideiszeptemberi iskolakezdéskapcsán

mindenbizonnyalameséserdélyikirándulásvillanfel.A
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium 18 tanulója ez évben egy kolozsvári csere-
kapcsolatban vett részt. Az erdélyi diákok június köze-
pén szemlélõdtek nálunk, mi pedig szeptember 18. és 23.
közöttismerkedtünkErdélyországgal.

másfél tucat
diáknak és azok kísérõ tanárainak emlékezetében

A következõ napon, amely
nem hozott meleget, maradván
a borongós, felhõs, szemerkélõ
esõs idõjárás, a tordai sóbánya
aknái és termei mélységükkel,
különlegesen tiszta akusztiká-

gyar népi építészet egyik legér-
tékesebb megmaradt gyöngy-
szeme.

A negyedik napon a kalota-
szegi Mérára és Magyarvistára
buszoztunk. A két falu sajátos-
sága a régi erdélyi magyar nép-
hagyományok: a népzene, a
néptánc és a népviselet õrzése.
Mérán az egyik háznál hihetet-
lenül jóízû kürtõs kaláccsal
kedveskedtek nekünk, sõt öten
közülünk magukra ölthették a
helyi népviselet hímes-gyön-
gyösremekeit.

Az utolsó elõtti napon végre
Kolozsvár történelmérõl is sze-
reztünk ismereteket, és neve-
zetességeibõl is megtekintet-
tünk néhányat, mint például:
Mátyás király szülõházát; a

Farkas utcai református temp-
lomot, elõtte a Kolozsvári test-
vérek Szent György-lovasszob-
rának másolatával; a Szent
Mihály-templomot és környé-
két; a Házsongárdi temetõ né-
hány sírját. Este néptáncbe-
mutatót tartott a Brassai Gim-
názium Bogáncs táncegyütte-
se; a mûsor után néhány lépést
nekünkismegtanítottak.

Természetesen a közös prog-
ramok után a minket fogadó
társaink gondoskodtak róla,
hogy egy percig se unatkoz-
zunk, és napközben

õk is inkább a velünk tett
kirándulást választották,
mintsem az iskolapadot. Kör-
utunkon végig elég rossz idõ
volt, többen meg is beteged-
tünk, de ez a jó hangulatot és
kedvet egyáltalán nem csorbí-
totta. Több erdélyi népdalt is
megtanultunk, néhány román
szóval is gazdagodtunk, meg-
kóstoltuk a és a
Bánffyhunyad elején szörnyül-
ködtünk egyet a szebbnél-
szebb tortaházakon

, a sok-sok vers,
amit az osztályfõnökünk felol-
vasott, segített a megértésben
és a megismerésben, a vetélke-
dõ pedig még izgalmasabbá
tetteazottlétet.

12.a

legtöbb-
ször

„
” (a helyi

kisebbség gazdagabbjainak bá-
dogtetõs, pagodaszerû építmé-
nyein – )

halvát rahátot,

a szerk.

KonczImola

Utazóink Torockón

Képesítések*: ....................................................................................
Munkahely*: .....................................................................................
Beosztás*: ..........................................................................................

*

A befizetési csekket a HÍRADÓVAL és egyéb tájékoztatóval
évenként elküldjük. Cím- és névváltozásról értesítést kérünk! A
jelentkezési lapsokszorosítható,továbbadható.

Dátum:200.................................... ..................................................

Nemkötelezõkitölteni

Vállalom a BARÁTI EGYESÜLET tagsági díjának évenkénti
befizetését,amely500Ft.(Azezenfelüliadományokatköszönjük!)

aláírás

Megjelent,

kapható

a múzeumban!
Megjelent,

kapható

a múzeumban!



Egész évben olcsó ár, nagy választék!
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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

2008. OKTÓBER

Pályázati felhívás

HRG  gyógyúszás  oktatás
Aszód:

Veresegyház:

Veresegyház, MisszióEgészségügyiKözpont

Acsatanuszoda:

Információésbejelentkezés:

szerda-péntek16.15-17és17-17.45órakor
a Petõfi SándorGimnáziumuszodájában(5-18éveskorig)

kedd-csütörtök15-16órakor aFabricziusJózsef Ált. Isk.
uszodájában(3-18éveskorig)

:
kedd18-21ésszombat8-12óráig

(megkésett idegrendszerikórképekesetében javasolható
0-13éveskorig)

hétfõ-csütörtök17.30-18.15és18.15-19órakor
HRGgyógyúszás (3-18éveskorig)

19-19.45óra: FELNÕTTEK úszásoktatása, rehabilitációs
gyógyúszás, vízi torna ésorvosi gyógymasszázs17-20óráig.

gyógyúszástvezetõsportmanager,
testnevelõésgyógytestnevelõtanárnõ,HRGgyógyúszás

terapeutaésgyógymasszõr

(www.misszio.hu)

PetróczyZsuzsanna

A gyógyúszásra szakorvosi beutaló szükséges!

Mozgásszervi, belgyógyászati és idegrendszeri betegségek

esetén javasolhatóak a fenti telephelyeken elérhetõ

egészségügyi szolgáltatások!

Tel.: (30)2035-980,(20)4730-677,28/401-927

2008. december 12-e és 2009.
január 13-a között az Aszódi
Ökumenikus Hitéleti Központ-
ban lesz látható a Betlehemi
Jászol kiállítás.
intarziakészítõ az aszódi katoli-
kus, evangélikus, református és
baptista egyházközségekkel
együttmûködve pályázatot hir-
det az Aszódon élõ és tanuló óvo-
dások, általános iskolások és kö-
zépiskolások részére, három kor-
csoportban: 12-18
éves korig 6-12
éves korig 3-6
éveskorig.

Ezen korcsoportúak érvényes
pályázatuk esetén a

nyerhetikmeg.Min-
den korcsoportban egy vándor-
díjat, egyénibenéskorcsoporton-
ként egy-egy díjat, valamint két
különdíjat adnak át egy leány és
egyfiú(legény)részére,melyeket
azalapítóadát, illetveítéloda.

Jézus szüle-
téséhez kapcsolódó, a betlehemi
jelenetet vagy szereplõit ábrázo-
ló, illetve a betlehemezés hagyo-

Szernecz Zoltán

I. Korcsoport:
II. Korcsoport:
III. Korcsoport:

Betlehemi
vándordíjat

Pályázni lehet

mányait felelevenítõ, bármilyen
természetes alapanyag (

) felhasználásá-
valkészültnépmûvészeti,képzõ-
és iparmûvészeti jellegû alkotá-
sokkal. Rajzokat csak a 3-6 éves
korúaknál fogadunk el. (

pl.: nád, gyékény,
csuhé,bab,homok, lenéskender-
vászon, agyag, fa, tojás, tök,
gomb, mézeskalács, üveg,
gyöngy, papír stb.
csuhéfonás,szalmakép,kerámia,
fafaragás, tûzzománc, csipke,
hímzés, foltvarrás, tojásfestés,
ikonfestés, intarzia, selyemfes-
tés,gyöngyszövés,gobelinstb.)

Pályázni csoportoknál a ván-
dordíjhoz 1 db pályamunkával,
az egyéni pályázatnál pedig ma-
ximum 3 db munkával lehet.
Ötletadásban a felkészítõ taná-
rok vagy szakkörvezetõk segít-
hetnek. A pályamunkákat fel
kell címkézni hátul vagy alul,
hogy az le ne essen. A címke tar-
talmazza a csoport vagy személy
nevét, korát, hol tanul, lakcímét,
ha a lakcím nem ugyanaz, mint a

kivéve
só, liszt, gyurma

Termé-
szetes anvagok

Technikák:

levélcím, akkor levélcímét is.
Telefonszám: szülõké is jó (kis-
korúaknál).

A pályázatra leadott alkotások
nem automatikusan kerülnek
kiállításra! Válogatásukat, elbí-
rálásukat egy hét fõs szakértõi
zsûri végzi, akik egyúttal a díja-
zásra kerülõ munkákat ki is vá-
lasztják.

a kiállí-
tásra bekerülõ résztvevõk a de-
cember 12-én tartandó ünnepé-
lyes megnyitón vehetnek részt,
melyrõl felvilágosítást a hittan-

Elismerés, díjazás:

tanároktól kapnak meg. A neve-
zési lapokat a hittantanároktól
lehetkérni.

Aszód, Hitéleti Központ, Szent
Imre út, november 14-15. 10.00-
16.00-ig

és

Anevezésihatáridõ
november1.

Az alkotások beadásának
határideje és helyszíne:

Adáminé Mihályi Er-
zsébetnél Szernecz Zoltán-
nénál.

K öve t k e z õ
l a p z á r t a : nove m b e r 6 .

m eg j e l e n é s : nove m b e r 1 4 .

Értesítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az október 23-ára,

csütörtökre esedékes szemétszállítást
végezzük.

Hegyvári László

október 24-én, pénteken

GAMESZ vezetõ

15
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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!

A saját érdekében ellenõriztesse látását!

Októberben ingyenes
szûrõvizsgálatot végzünk.
További információért hívja üzletünket!

A .

(Bag, Dózsa György út 20.)

nyugdíjazás miatt

megüresedõ álláshelyre

:

Ha felhívásun

Galgamenti Viziközmû Kft

összetett irodai munkára,

Elvárások:

Feladatok:

Amit nyújtani tudunk

munkatársat keres.

- legalább közgazdasági szakközépiskolai érettségi

- MSOffice-alkalmazások magabiztos kezelése

- képességönálló munkára

- jókommunikációs ésügyfélkezelési készség

- munkaügyi, TB, pénzügyi és számviteli jogszabályok ismerete

(elõnyt jelent,ha ezen szakterületekrõl képesítéssel rendelkezik).

- munkaügyi, tb,nyugdíjügyek -bérszámfejtés

- házipénztár kezelése

- mûszaki ésgazdaságiadminisztráció, levelezés

- ügyfélszolgálat

- fizetésmegegyezés szerint - caffetéria juttatás

- kedvezõmunkahelyi feltételek -utazásiköltségtérítés

Pf. 22. címre .

- személyzetiügyek

Az állás 2008. december 1-tõl tölthetõ be.

2008.október 31-ig

kfelkeltetteérdeklõdését,kérjük,

küldje fényképpel ellátott

a e-mail címrevagy postai úton

a2170 Aszód,

önéletrajzát,képesítését
igazolóokmányok másolatával

galgaviz@dunaweb.hu

Állatorvosi
ügyelet
október 18-19.

október23-24.:

november 1-2.:

06-20-925-3824

Dr.MártonJános

Dr.SzõkeZsolt

Dr.NémethMihály

Dr.DobosLászló

Dr.Hudák Péter

Galgamácsa,Kiskútu.3.

06-30-400-9819

Kartal,Barossu.207.

06-20-956-6529

Aszód,KossuthLajosút62.

Tel.: 06-30-275-4718

Tura,Thökölyu.35.

Gödöllõ,Százszorszépu.58.

Tel.: 06-70-213-1961

Tel.:

Tel.:

október25-26.:

Tel.:

november8-9.:

Versegen, Aszódtól 10 km-re 137
négyzetméteres, 5 szobás, szint-
eltolásos családi ház igényes ki-
vitelezéssel, parkosított kerttel
eladó! Az ingatlan bútorzata,
mely szintén igényes, ajándék!
A tetõtér még beépíthetõ, akár
mûteremnek is kiválóan alkal-
mas. Az ingatlan irányára:
19.900.000.- Ft! Érdeklõdését
várom:06-30-397-0130

Az aszódi Petõfi Sándor Gim-

názium, Gépészeti Szakközép-

iskola és Kollégium használa-

tában lévõ (Falujárók útja 5/8.,

fsz. 1. és Falujárók útja 5/3.

III/15.) bútorozott, 50 m -es

lakásai 2009. július 30-ig

kiadóak.

2

Hirdessen az Aszódi

Tükörben!

Hirdetésfelvétel

a Városi Könyvtárban.

APRÓhirdetések

ÍZ VA R ÁZ S
márkás magyar borok

és pálinkák háza
Folyamatosan bõvülõ árukínálattal

várjuk kedves vásárlóinkat!
Ajándékkosarak készítése

Kérésre a borokat egyedi címkével látjuk el

Ajándéktárgyak és szivarok kaphatók

Sütemények és torták rendelhetõk

Díszdobozos borkellékek kaphatók

Esküvõre, házassági évfordulóra

és egyéb alkalmakra

egyedi palackozású borok rendelhetõk

Bõvített pálinka készlettel

várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Okleveles békési pálinkák, díszdobozban is!
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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

Október16.16.00
Október 18.
Október 18.11.00
Október 19.
Október 19. 14.30
Október 23.11.00
Október 26.
Október 26.14.00
Október 27-31.
Október 31. 18.00
November 1.
November 2.
November 2.13:30
November 3.
November 6. 16.00
November 7. 18.00
November 9.
November 9. 13:30
November 12.
November 14. 19.00
November 16.
November 23.
November 27. 16.00
November 30.

Városháza képviselõ-testületiülés
munkanapoktóber24-ehelyett

Csengey GusztávÁltalános Iskola IdõsekVilágnapja (a GondozásiKözpontrendezésében)
Évközi30.vasárnap

Dunakeszi,KinizsiFCpályája KinizsiFC-AszódFC labdarúgó-mérkõzés
KözmûvelõdésOtthona városimegemlékezés

Évközi31.vasárnap
Aszód, sportpálya AszódFC-VerõceSElabdarúgó-mérkõzés
Csengey GusztávÁltalános Iskola õszi szünet
HõsökKopjafája (Régészu.29. elõtt) gyertyagyújtás

Mindenszentek
Évközi32.vasárnap

Iklad, sportpálya IkladKFC-AszódFC
Szabadság tér töklámpásszépségverseny
Városháza képviselõ-testületiülés
KoronaHáz táncház

Évközi33.vasárnap
Aszód, sportpálya AszódFC- Váci Reménység

A szociálisMunkaNapja
KözmûvelõdésOtthona a VécseyKamarateátrumbemutató elõadása

Évközi34.vasárnap
KrisztusKirályÜnnepe

Városháza képviselõ-testületiülés
Advent1 vasárnapja

(ifi: 12.30)

(ifi: 12.00)

(ifi: 11.30)

(ifi: 11.30)

Aszód Város önkormányzata
tisztelettel meghívja  a város lakosságát

a városi megemlékezésre és koszorúzásra.
Helyszín: Közmûvelõdés Otthona

(Kossuth Lajos út 72.).

Azünnepségenközremûködnek
aPetõfiSándorGimnázium,

GépészetiSzakközépiskolaésKollégium
diákjai,valamintaCivilVárosiVegyeskar.

október 23-án 11 órára

Bursa
Hungarica
A képviselõ-testület döntése

érdelmében az aszódi hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok
idén is indulhatnak a Bursa
Hungarica ösztöndíj-pályáza-
ton. Az A típusú (felsõfokú ta-
nulmányokat folytató diákok
részére kiírt) illetve B típusú
(felsõfokú tanulmányokat kez-
deni szándékozó diákokat tá-
mogató) pályázatok feltételei-
rõl bõvebb információk a

és a honla-
pokon ill. a Városháza hirdetõ-
tábláján olvashatók. A pályáza-
ti adatlapok

aljegyzõnél szerezhe-

aszod.hu bursa.hu

Szabadiné Bartók

Katalin

Író-olvasó
találkozó

aGyermekkönyvtárban!

Október16-án10órakor
vendégünklesz

írónõ.
Szeretettelvárjuk
azérdeklõdõket,
fõlega12-15éves

korosztálybatartozólányokat
ésfiúkat!

SohonyaiEdit

Akönyvtárosok

Meghívó

Városi ünnep- és eseménynaptár
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Elkerülhetõ döntetlenek az éllovas Kerepes ellen

A szerzett elõnyt meg kell tudni tartani

Felnõtt csapatunk az
utóbbi négy mérkõzésen
12-bõl 8 pontot gyûjtött, és
jelenleg a Pest megyei II.
osztályú labdarúgóbajnok-
ság Vésnök csoportjának
2. helyén áll a kerepesiek
mögött, azonos pontszám-
mal, jobb gólkülönbséggel
Verõceelõtt.

Sajnos Kerepesen 3:1-rõl
mentett döntetlenre az ellenfe-
lünk, legutóbb Mogyoródon –
akik lassan mumusunkká vál-
nak– igaz,bíróihibákmiatt,de
ismét leadtuk 2:1-rõl pontosz-
tozkodásraamérkõzést.

A játékvezetés sok esetben

hátrányos helyzetbe juttatta a
csapatot.Atéves ítéletek,kiállí-
tások nagyban befolyásolták a
meccsek alakulását. Sajnos tu-
domásul kell vennünk, hogy

és felül kell nõni a
hibás döntések által generált
helyzeteken. Játékosainknak
az ilyen esetekben nagyobb ön-
fegyelmetkelltanúsítaniuk.

Jellemzõ csapatunkra az in-
tenzív letámadásos kezdés, a
sokmozgásos támadójáték,
melyet rendszerint gólra válta-
nak a fiúk. Ez a lendület óha-
tatlanul alábbhagy, a játékosok
nem bírják az általuk diktált
tempót; ekkor rendszerint egy

a
bíró és asszisztensei a mérkõ-
zés részei,

jól képzett ellenfél kihasználja
a pihenõ periódust, jobbára a
középpálya átjárhatósága mi-
att. Leginkább ez vezet a meg-
szerzett elõnyünk elvesztésé-
hez. A lelkes csapatjáték mel-
lett erõnlétileg, taktikailag
érettebb, fejbenhiggadtabb,ak-
tívabb, intenzívebb középpá-
lyás szûréssel maradhatunk
versenyben a bajnoki címért. A
csapat képes erre, de a sikerhez
még sok nehéz mérkõzésen ke-
resztül vezet az út, és a fiúknak
is el kell hinniük, hogy õk a leg-
jobbakacsoportban.

Nem szoktam külön kiemel-
ni az egyéni teljesítményeket,
de meg kell jegyeznem, hogy

Szabó Imre

Pálffy

fegyelmezett, sok
poszton használható játéka hi-
ányzik a csapatból. Sajnálatos
sérülései miatt nem teljes érté-
kû harcos, de bízunk mielõbbi
teljesfelépülésében.

Szerencsére egyértelmû
sikerekrõl is beszámolhatok.
Valkó ellen kétség nem férhe-
tett ahhoz, hogy a jobbik csapat
gyõzött, meggyõzõ fölénnyel.
Tahitótfalu ellen – bár a pályán
osztálykülönbségvoltakétcsa-
pat között – gólözönnel örven-
deztették meg játékosaink há-
lás szurkolóinkat. A 10:1 nem
túlzott, a játék képe alapján
minden csapatrészében jobb
Aszód FC teljesen megérde-
meltennyertilyenarányban.

Ifjúságicsapatunk–eltekint-
veakerepesi2:2-tõl– ellenfelei
fölé nõve, biztosan hozza mér-
kõzéseit. Meggyõzõ és lehen-
gerlõ játékkal továbbra is baj-
nokesélyesként várják a hátra-
lévõ meccseket. Reméljük, a
kerepesiekkel az elsõ helyért
vívott vetélkedésben sikerrel
járnak.

*
A serdülõk is elkezdték a

pontgyûjtést; leszámítva a hé-
vízgyörki súlyos vereséget,
nagy fölénnyel nyerték mérkõ-
zéseiket. Reméljük, nagyobb
kisiklásnélkülveszikazakadá-
lyokat, és az élmezõnyben vé-
geznek majd. Ehhez sok sikert
kívánunk edzõ csapa-
tának!

Valkó AszódFC1:5 (ifi:5:1)
Kerepes-AszódFC3:3(ifi:2:2)
AszódFC-Tahitótfalu10:1

(ifi:10:1)

Isaszeg-AszódFC0:5
AszódFC-Dány7:0

Hévizgyörk-AszódFC 7:0
AszódFC-Vácszentlászló7:0

Szeretettel várjuk kedves
szurkolóinkat, a sportszeretõ
aszódi polgárokat mérkõzé-
seinkre!HajráAszód!

Eredmények:

Serdülõk:

KLt

Mogyoród-AszódFC2:2(ifi:1:10)

sportsport

Szeptember21-énvárosunk-

ba érkezett a Világharmónia

Futás nemzetközi mezõnye. A

Szabadság téren polgármesteri

köszöntõvel, rövid mûsorral és

finom falatokkal fogadták a

vendégeket, akik rövid bemu-

tatkozás után rögtönzött kvíz-

játékkal szórakoztatták a

Csengeyiskolakisdiákjait.

A Petõfi utcában a nemzet-

közi csapat együtt futott az

aszódi gyerekekkel és néhány

vállalkozó kevdû felnõttel; ez-

után a gyerekek városunk cí-

merét ábrázoló kitûzõkkel,

polgármester em-

lékplakettel, az Aszódi Nyugdí-

jas Egyesület Hagyományõrzõ

Csoportja pedig hímzett ken-

dõvel ajándékozta meg a ven-

dégeket, akik szemlátomást

örömmel idõztek nálunk (lásd

a

címenláthatófotókat).

Sztán István

www.worldharmonyrun.org/hungary

A mozgalmat a bangladesi

születésû (1931-

2007) spirituális tanító, mû-

vész és atléta alapította 1987-

ben. Legfõbb célja az volt, hogy

fejlesszeanemzetekközöttiba-

rátságot, és utat mutasson egy

valódi egység-világ felé. A me-

zõny október 6-án érkezett

meg Prágába, az idei célállo-

másra; jövõrevalószínûlegmás

útvonalon, de ismét érintik ha-

zánkat.

Sri Chinmoy

-hiszi-

Sri Chinmoy így ír
a boldogságról
s a vágyról:

„Szükséged van
a boldogságra?

Akkor csak
három dolgot kell tenned:

Meditálj rendszeresen,
Mosolyogj lélekteljesen,

Szeress fáradhatatlanul.”

Világharmónia Futás AszódonVilágharmónia Futás Aszódon
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Bohóckodni kezd! 54. Vissza,
angolul

1. Kutyafajta 2.
Szomjoltó 3. Svéd kémikus
volt (Alfred) 4. Némán támad!
5. Kórház jele 6. Rangjelzõ 7.
Hosszmérték 8. Észak 9. Gaál
Ferenc 10. Orosz nõi név 11.
Maszk 16. Amerikai bennszü-
lött civilizáció a XV-XVI. sz-
ban 18. Kutya 22. Szintén nem
26. Hivatalos papír 27. Spanyol
autójel 29. Sugár jele 31. Nagy
befogadó helység 32. Gyõri fo-
cicsapat 33. Ízeltlábú 35. Szo-
bát fehérre fest 36. Római 52
37. Egye! 38. Kicsi ló 39. Lakás
része 40. Tyúk hímje 42. Az
ember motorja 43. Saját kezû-
leg 45. Szoknya, németül 49.
ÁBC 51. Páratlan rúna! 53.
Osztály fõnök, rövidítve 56.
Amper57.Félre!

55. A vers befejezõ
sora.

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

Függõleges:

-fné-

nyílt levelezõ-

lapon

november 6-

ig.

*

„Elszállt a fecske,

üresa fészke,

demintha most is

itt ficserészne,

úgykéla nap, és

úgy jönazeste, ...”
(Kányádi Sándor: Valami készül)

Vízszintes: 1. A vers folyta-
tásának elsõ része, zárt
betû: L 12. Részecske 13. Fo-
lyadék 14. Település 15. Göm-
bölyû sportszer 17. Személyes
névmás 19. Tanítás 20. Angol
sörféle 21. Kabát része 23. An-
gyalrang 24. Méter 25. Ûrmér-
ték 27. Escape rövidítve 28.
Sumér város 30. Ijesztõ figura
31. Aromás ital 33. Kén 34.
Tanuló vezetõ 35. Makaróni
darab! 36. Ladies European
Tour 37. Mutatószó 38. Bálna
39. Váráról nevezetes község a
Mátrában 41. Személyes név-
más 42. Esek! 43. Szent István
Egyetem 44. Fejünk része 46.
Részben mozizna! 47. Knock
Out! 48. Bejgli is van ilyen 50.
Két egyforma gyerek 52.

vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát
sorsoljukki.

*
Szeptemberiszámunk

rejtvényénekmegfejtése:

„...maga tegyen szert

az ismeretekre.”

A Galga COOP Zrt. utalvá-
nyát (Falujá-
rók útja 27.), a Fáma Könyv-
kereskedés utalványát pedig

Patkó Tamás

Szenoráczkiné Seregély

Õszi hangulatban

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Gabriella (Hatvani út 6.)
nyerte.

Gratulálunk!

Anyereményeket

postánküldjükel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Aszód Város Önkormányzat  Képviselõ-testülete a  241/2008. (IX.25.) ÖKT sz. határozatában

foglaltak alapján pályázattal meghirdeti  az

AszódVárosPolgármesteri Hivatal (2170.Aszód,Szabadság tér9. - I. emelet38-as szoba.

Aszód Város Polgármesteri Hivatal  tanácskozóterme (Szabadság tér 9. I. emelet)

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani ,és annak tartalmaznia kell
A pályázó nevét és címét Nyilatkozatot arról,hogy a pályázati feltételeket elfogadja

A pályázatelbírálására ésa pályázatnyertesénekkihirdetésére„Azönkormányzat tulajdonában lévõ lakásokéshelyiségek
bérletérevalamintelidegenítésükrevonatkozó szabályokról” szóló, többszörmódosított 20/2005.(XII.1.)ÖRrendelet

36.§.-38.§./1/,/2/,/7/ bekezdéseiben foglaltakatkell értelemszerûenalkalmazni, valamint az52 §./3 /bekezdésében foglalt
rendelkezéseket.

polgármester

Aszód, Falujárók útja 1. szám alatt megüresedett 1239/2/A/8 hrsz-ú, 42 m alapterületû,
2 szoba komfortos  bérlakást, mely társasházi tulajdonközösség része.

2

A pályázat leadásának helye:

Leadásának határidje : 2008. november 17.

A pályázati tárgyalás helye:

Pályázati tárgyalás ideje: 2008. november 25.

a) b)

SztánIstván
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Kiadó:

Felelõsszerkesztõ:

Tel.:

Levélcím:PolgármesteriHivatal(AszódiTükör),

Tördelés, nyomdaielõkészítés:

AszódVárosÖnkormányzata

06-20-9749-850

2170Aszód,Szabadságtér9.

RH+VIDEO Gödöllõ,Fenyvesi fõút2.

Készült2.500 példánybanaVárosiKönyvkiadóKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn

Terjeszti aMagyarPostaZrt. ISSN-1217-890X

HídiSzilveszter

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

APRÓhirdetések Átadták a K&H Bank
aszódi fiókját

Következõ
lapzárta:

november 6.

megjelenés:

november 14.

LapzártaLapzárta

Egy hónapos “próbaidõ” után, október 9-én hivatalo-
san is átadták a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. aszódi
fiókját. A Pannika Csemege helyén nyílt bankfiókot

Kelet-Magyarországi Lakossági
Régióvezetõ (képünkön) és , az Ajtósi Klasz-
ter vezetõje (a kép jobb szélén) adta át
fiókigazgatónak (középen). A rendezvényre meghívást
kaptak a térség polgármesterei és önkormányzati pénz-
ügyiszakembereiis.

Fodorné Sivák Tünde

Varga Attila

Szalai Szilárd

Fotó: Hídi Szilveszter

Állásajánlat
Aszód Város Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezete karban-

tartó csoportjába keres olyan tapasztalattal rendelkezõ mûszaki
végzettségû (autószerelõ, gépszerelõ, lakatos, hegesztõ) szakem-
bert, aki sokoldalúan vonható be a munkavégzésbe a napi kar-
bantartási, javítási feladatokmegoldásasorán.

Minimum szakmunkás bizonyítvány
Öt éves szakmai gyakorlat

Önálló munkavégzõ képesség

Személyesenvagyírásban
AszódVárosGAMESZ,2170Aszód,KossuthL.út59.

GAMESZ-vezetõ
Tel.:28/500-550

kmakadi@invitel.hu;
lhegyvari@invitel.hu

gamesz@agamesz.axelero.net

Feltételek:

Jelentkeznilehet:

e-mail:

HegyváriLászló

Halottainkra emlékezünk
"Nemmúlnakelõk,kikszívünkbenélnek;
Hiábaszállnakárnyak,álmok,évek.
Õkittmaradnakbennünkcsendesenmég,
Hiszenhazánknekünkavégtelenség."

(JuhászGyula)
Azidõ–múlandóság.
Születésünkpillanatábanelfogadjukeztatényt,mikor felsírva

elõszörmegalkuszunk.
Mikor másodszor tesszük ezt, elhagyjuk az e világon élõket, el-

búcsúzunktõlük.
Timármegtettétekeztazutat.
Azéletrendje–mondjákahátramaradottak.
Igen, minden pillanatunkban magunkban hordozzuk, de küz-

dünk,harcolunkellene,nehezenbékélünkmegvele.
Ti isaföldiboldogságothajszoltátok,kerestétek,vártátok,ki-ki

vérmérséklete,emberségeszerint.
Sokan tudtátok, de sokan nem, hogy a boldogságunk, maga az

odavezetõút.
Azemberi létért,azéletértfolytatottnemesküzdelem.

Abúcsúzásokmindigfájdalmasak.
Valaki kitörölhetetlenül, de távozik életünkbõl, nem érinthet-

jük,nemszólhatunkhozzá.
Nemhalljukahangját,nemhalljuknevetni,sírni,énekelni.
Nem érezzük jóindulatát, kedvességét, szeretetét, törõdését,

szerelmét.

Fényességköltöziknovemberelsõnapjaibanatemetõkbe.
Aszeretet,azemlékezés,megbékélésfényeiezek.
Testet öltenek a gyertyák, mécsesek világában, a fehér krizan-

témoktisztaságában,azimárakulcsoltkezekáhítatában.

Miföldihalandók,rátok,halottainkra,örökkéfájóhiányotokra
emlékezünk.

KLt

Városunkban több mint
kétszáz vállalkozás mûkö-
dik; meghívásukat követõ-
en kb. tizedük képviseltet-
te magát a Városházán tar-
totttalálkozón.

Juhász Bálint

díjta-
lan helyszíni tanácsadással

nem tud
megfelelni

Dr. Bujáki
Gábor

, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség aszódi
kistérségi menedzsere elmond-
ta: a Közép-Magyarországi Ré-
gióban2009-10-ben5,8milliárd
Ft,nyolc fejlõdõkistérség–köz-
tük az aszódi – számára pedig
további egymilliárd Ft áll ren-
delkezésre pályázati célokra; a
pályázatokon történt eredmé-
nyes részvétel érdekében

áll-
nak az érdeklõdõk rendelkezé-
sére. Pénz tehát van, e pályáza-
tok kihasználtsága viszont ala-
csonyabb a vártnál: az eddigi
tapasztalatok szerint a vállal-
kozások egy része

az egyébként szigo-
rú feltételeknek. (Több felszó-
laló kifogásolta a pályázati ki-
írások bonyolultságát és ese-
tenkénti változtatását, ami je-
lentõsen hozzájárult a pályáza-
ti rendszer iránti bizalmatlan-
ság kialakulásához.)

, a gödöllõi székhelyû

Pest Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány ügyvezetõ igaz-
gatója a tíz éve mûködõ szerve-
zet kis- és középvállalkozások
aktivitását ösztönzõ

szá-
molt be, majd

ajánlottfel.
polgármester

hangsúlyozta: e az
önkormányzat és a vállalkozók
stratégiáját, hogy

en-
nekérdekében
létrehozását szorgalmazta.
Szólt az iparterület talaj- és
csapadékvíz-elvezetésének
2010-ig tervezett megoldásáról,
a 24 települést tömörítõ LEA-
DER Észak-Kelet-Pest Megyei
Helyi Közösség programjának
befogadásáról.

Az eszmecserén kritikai ész-
revételek is elhangzottak, így
pl. a parlagfûirtás kapcsán az,
hogy

az ezzel kapcsola-
tos elõírásokat. A PROFI mö-
götti területentervezett fejlesz-
tések ügye leállt, az érintett
vállalkozók egyike

kérte az illetéke-
sektõl.

komplex
fejlesztési programjáról

ingyenes vállal-
kozóitréninget

Sztán István
gyeztetnikell

érdekeik ne
menjenekelegymásmellett;

vállalkozóiklub

az önkormányzatnak is be
kell tartania

a folyamat
gyorsítását

H.Sz.

Vállalkozók találkozója
Pályázati és együttmûködési lehetõségek


