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Emléktábla-avató
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

Cser Lászlóra,

az intézmény

egykori

igazgatójára

emlékeztek

( c i kk ünk  a  8 .  o l da l on )

A hulladék távolabbra szállí-

tása és lerakása az eddiginél je-

lentõsen nagyobb kiadással jár.

A decemberben ez évre megál-

lapított 14.800 Ft-os díjba be-

építették a szállítás munkadí-

ját és a géppark amortizációját,

de az aszódiak nem fizettek

magáért a lerakásért és az

elõírt földtakarás költségeiért

sem. A képviselõ-testület

lapunk nyomdába adása után,

február 12-én dönt a szemét-

szállítási díj emelésérõl, amely-

nek mérséklése érdekében la-

punk nyomdába adásakor, a

testületi ülés elõtti szerdán is

tárgyalásokat folytattak. (A

környezõ nagyobb városokban

élõk már esztendõk óta húsz-

ezer Ft feletti éves díjat fizet-

nek a lakossági szemétszállí-

tásért, míg Aszódon az évek so-

rán

)

a szükségesnél szerényebb

díjemelésekrekerültsor.

(folytatása4.oldalon)

Bezárt az aszódi szeméttelep,

nõ a hulladékszállítás díja

Január 29-én a Közép-

Duna-Völgyi Természetvé-

delmiésKörnyezetvédelmi

Felügyelõség ellenõrzést

tartott az aszódi hulladék-

lerakónál, és az EU elõírá-

sainak megfelelõen rendel-

kezett a szeméttelep legké-

sõbb február 9-i bezárásá-

ról. A képviselõ-testület ja-

nuár 22-i döntésének meg-

felelõen a városban kelet-

kezõ kommunális hulladé-

kot február 2-tól az A.S.A.

Magyarország Kft. vácrá-

tót-csörögi átrakótelepére

szállítják, ezért már egy

héttel a határidõ elõtt be-

zárták a telepet, s errõl ér-

tesítették a lakosságot és a

környezõtelepüléseket.

Késik a kerepes-ökörtelekvölgyi lerakó átadása

Az aszódi szeméttelep Bag felõl. Itt a vége

Balázs Gusztáv felvételeBalázs Gusztáv felvétele

Szünetel
a közmunka-

program állami
támogatása

Egy kormányrendelet

módosításaként január 1-

jétõl leállították az

elnevezésû köz-

foglalkoztatási program ál-

lami finanszírozását. E fog-

lalkoztatási forma az or-

szág 3200 településének

mindegyikén 10-15 ember

számára biztosított megél-

hetést; a kifizetett mini-

málbér és járulékainak

90%-át fedezte az állam. A

változás Aszódon tizenöt

állás nélküli polgár foglal-

koztatásátérinti.

Út a
Munkához

Az állam újragondolja a köz-

foglalkoztatási programot, a te-

rületi munkaügyi központok

viszont felsõbb utasítás híján

(folytatása6.oldalon)

A Magyar Kultúra

újabb aszódi Lovagja
(11. oldal)

A Nagy Terv tévéstábja
a könyvtárban forgatott

(15. oldal)
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Az érintettek nyolcvanöt százalékának
jelentkezése kell a csatornaprojekt sikeréhez

Január22.

Csatornaprojekt:

kevés a jelentkezõ

Bár a szükséges szakmai
pontszámokat elérte, forráshi-
ánymiattelutasítottáka

címmel benyúj-
tott pályázatot. A polgármester
felhatalmazta a pályázatírót a
fellebbezésbenyújtására.

Az önkormányzat illetékes
szakbizottságai, valamint a
Galgamenti Víziközmû Kft. ja-
vaslatainak figyelembevételé-
vel módosításokat javasolt a
képviselõ-testület a térségi csa-
tornaprojekthez kapcsolódó
társulási megállapodás és ala-
pító okirat elfogadásához. Az
érintettaszódi területekena la-
kosság csatlakozása (január vé-
géig kb. 70 család jelezte szán-
dékát) elmaradt a várakozá-
soktól, részben azért, mert a
KossuthLajosútésaFalujárók
útja ma még csatornázatlan
szakasza mentén élõk nagy
része korábban

a párhuzamos utcákon kié-
pített hálózatra.

– ráadásul
a szilárd útburkolatra váró,
csatornázatlan közterületen
addig nem építenek aszfalt-
utat, amíg nem épült meg a

Szoci-

ális alapszolgáltatások és gyer-

mekjóléti alapellátások komp-

lex fejlesztésére

már csatlako-

zott

A sikeres pro-

jekthez el kell érni a 85 %-os

csatlakozási arányt

gerincvezeték. (A szerény csat-
lakozási arány és az önkor-
mányzat anyagi helyzete miatt
a testület kimondta, hogy az
idei kommunális adót a csator-
naprojekthez kapcsolódó

kíván-
jafordítani.)

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola igazgatójának kéré-
sére (elsõsorban a megszorító
intézkedések óta megnöveke-
dettosztálylétszámokmiatt,az
oktató-nevelõ munka haté-
konyságának növelése érdeké-
ben) a második félévre 41,64 fõ
pedagógus és 7 fõ nem pedagó-
gus álláshelyet engedélyeztek
az intézményben. A pedagógiai
programban foglaltak alapján
a tantárgyfelosztás legfeljebb
881 óra ellátását tartalmaz-
hatja.Aképviselõ-testületakö-
vetkezõ tanévre vonatkozó be-
íratkozás adatainak ismereté-
ben májusban, az osztálylét-
számok meghatározásával egy
idõben felülvizsgálja az iskola
álláshelyeinek számát. A Pod-
maniczky Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézménynél 22 fõ
pedagógus és 1,25 fõ nem peda-
gógus álláshelyet engedélyez-
tek. A zenetanári feladat idén
már nem látható el vállalkozó-
ként, emiatt növekedett a köz-
alkalmazotti álláshelyek szá-
ma, viszont az ezzel járó 877
ezer Ft többletkiadást egyéb
forrás híján az intézménynek

kom-

posztáló teleplétesítéséhezszük-

séges pályázati önrészre

kell kigazdálkodnia a dologi
kiadásai terhére. Az intéz-
ményvezetõ felméri a

õszi bevezetésé-
nek lehetõségeit, a részben
veszteséges tagintézmények
révén érintett önkormányza-
tokkal pedig a polgármesterrel
együtt tárgyalást folytat a nor-
matíván felüli mûködési kiadá-
sokbiztosításaérdekében.

Közel két és félmillió forin-
tért megrendelik az ELMÜ-
ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató
Kft-tõl a szeméttelep elektro-
mosáram-ellátásátmegoldóve-
zeték kiépítését. Az áram a te-
lep rekultivációjának követke-
zõ fázisához, a földfelszín alatt
keletkezõ metángáz kinyerésé-
hez és elégetéséhez szükséges;
az üvegházhatás csökkentése
érdekében elõírt mûvelet akár
6-10évigiseltarthat.

H GAMESZ-
vezetõ tájékoztatást adott a
hulladékszállításból és -lera-
kásból származó bevételek
csökkenésérõl. A telep bezárá-
sa miatt idén

városunk
bevétele. bi-
zottsági elnök elmondta: a hi-
ányösszeg kezelésérõl az idei
költségvetés elfogadásával egy-
idejûleg intézkedni kell. A
Pénzügyi Bizottság abban is

modern

tánc tanszak

egyvári László

várhatóan 58

millió Ft-tal csökken

Gyárfás Zsuzsa

Napirenden

a szeméttelep

egyetértett, hogy a szemétszál-
lítás és -elhelyezés megoldásá-
ra az A.S.A. Magyarország Kft.
gyáli telepe jelent megoldást.
Ez valószínûleg jelentõs több-
letköltséget jelent (lásd külön
cikkünket), emiatt a GAMESZ
vezetõjének a február 12-i ülé-
sig javaslatot kell tennie a la-
kossági hulladékszállítási díj
emelésére. polgár-
mester elmondta, hogy a Zöld
Híd Programban résztvevõ ön-
kormányzati társulás is keres-
te a lehetõséget a hulladék-
helyzet átmeneti megoldására,
s a gyáli céggel kötött szerzõ-
dést,meghatározvaaszolgálta-
tás igénybevételének februári,
de legkésõbb márciusi megkez-
dését. Az átmeneti idõszak to-
vább nyúlt: a kerepes-ökörte-
lekvölgyi lerakó várhatóan
csak2010közepérekészülel.

A Kistérségi Gondozási Köz-
pont vezetõjének kérésére hoz-
zájárult a testület az Ikladon
beinduló házi segítségnyújtás-
hoz további egy fõ szakképzett
gondozói álláshely biztosításá-
hoz.Ezutándöntötteka jogsza-
bályváltozás miatt állami fi-
nanszírozás nélkül maradt
közcélú foglalkoztatás ideig-
lenes megoldásáról. Január 31-
ig tizenegy, február 1-tõl elõ-

Sztán István

Csakhatközcélút

tudfoglalkoztatni

azönkormányzat
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reláthatóan április 30-ig hat
fõvel látja el a közterület-ta-
karítás és csúszásmentesítés
feladatot, erre kétmillió Ft-ot
biztosít. A költségvetési kon-
cepcióban rögzített 12,366 mil-
liós tételbõl fizetik ki a decem-
beri és januári, valamint az
átmeneti idõszak költségeit; a
maradék összeget zárolják,
amelyet az átmeneti idõszak
utánszabadíthatfelatestület.

Egyhangúlag elfogadták a
Polgármesteri Hivatal két éves
munkájáról szóló részletes be-
számolót.Apolgármestermeg-
köszönte

címzetes fõjegyzõ és va-
lamennyi munkatársa áldoza-
tos munkáját; a Pénzügyi Bi-
zottság külön köszönetét fejez-
te ki a Pénzügyi Iroda és az
adóbehajtásért felelõs kollégák
felelos, lelkiismeretes munká-
ját, ami hozzájárult ahhoz,
hogy

Ez-
után meghatározták a köz-
tisztviselõkkel szembeni telje-
sítménykövetelmények alapját
képezõ 2009. évi célokat, és
egyebek közt utasították a pol-
gármestert a jegyzõ teljesít-
ményértékelésének elvégzé-
sére.

Többszöri sikertelen tárgya-
lás után pont került az önkor-
mányzat jogi képviseletének
ügyére. Korábban három ügy-
védi irodától kértek árajánla-
tot, de közülük egyik sem ren-
delkezett önkormányzati refe-
renciával, s emiatt az Ügyrendi
Bizottság a legjobb ajánlatot
adó irodát sem tudta javasolni.
A képviselõ-testület kilenc igen
és három nem szavazat mellett

ügyvéd szer-
zõdésének változatlan díjtétel
melletti meghosszabbításával
bízta meg a polgármestert. A
jogi képviselõ feladatköre az
államigazgatási ügyekben elõ-
forduló gondnoki kijelöléssel

Köszönet a Polgár-
mesteri Hivatalnak

Kissné Kulybus
Gizella

Aszód a 2008. évet is stabil
gazdálkodással fejezte be.

dr. Kolozs László

járó feladatok elvégzésével
bõvül.

Tíz igen és két tartózkodás
mellett támogatták a Honvé-
delmi Minisztérium által térí-
tésmentesen felajánlott kony-
hai eszközök, audiovizuális és
sporteszközök, valamint búto-
rok befogadását a városi intéz-
mények mûködtetésének elõ-
segítésére. A HM kalocsai rak-
tárából történõ szállítás költsé-
geire 120 ezer Ft-ot biztosíta-
nak, az eszközök leltározásáról
aGAMESZgondoskodik.

Három, tartalmában és ter-
jedelmében eltérõ árajánlat ér-
kezett az önkormányzati intéz-
mények fûtés- és világításkor-
szerûsítésére kiírt pályázatra.

, a Közbeszer-
zési Bizottság elnöke elmond-
ta: az anyagok részletes átte-
kintésére felkérték a Mûszaki
Iroda vezetõjét és

képviselõt mint az
ÉMÁSZ egyik osztályvezetõjét.
Kovács Tamás elmondta: az
anyagokat érdemes alaposan
átnézni, mert pl. a világítás 25-
27 millió Ft-os korszerûsítésé-
vel évente 4-4,5 millió Ft taka-
rítható meg. A grémium tudo-
másul vette az elhangzottakat,
a következo ülésre pedig ösz-
szegzõ tájékoztatót kért a Köz-
beszerzésiBizottságelnökétol.

mûszaki iro-
davezetõrészletesenbeszámolt
a Petõfi u. 46. és a Kossuth La-
jos út 48. szám alatti támfalak
ügyében tett intézkedésekrõl.
A veszélyhelyzet elhárítását
bonyolítja, hogy az érintett
támfalak magánterületen áll-
nak, emiatt a munkához nem
lehetne keretbõl tá-
mogatást igényelni, ugyanak-
kor a támfalak elmozdulása az
utcai közmûvek épségét is
veszélyezteti. A város költség-
vetésében egymillió Ft-ot külö-
nítettekeltámfal-helyreállítás-
ra, viszont az adott helyzet leg-

Asztalos Tamás

Kovács
Tamás

Pálinkás Csilla

vis maior

Bonyolódik
a támfal-ügy

alább 20 milliós beruházást
igényel,

A Baptista Egyház ingatla-
nán álló támfal ideiglenes meg-
támasztására beérkezett négy
árajánlat közül az AKVÍZ Kft.
Bruttó 583,2 ezer Ft-os ajánla-
tát fogadták el, a mûszaki veze-
tõ megjelölése mellett. A közte-
rületi partfal és járda megtá-
masztására vis maior pályázat-
hozajánlattételi felhívást írnak
ki.APetõfiu.46.-KossuthLajos
út48.közöttitámfaltervezteté-
sére korábban kiírt pályázatot
eredménytelenneknyilvánítot-
ták. A Kossuth Lajos út 48.
szám alatti ingatlan tulajdono-
sának lehetõsége lesz a támfal-
tervek megrendelésére az ön-
kormányzattal közösen. A
támfalszakaszra kiírt felhívás-
ra beérkezõ ajánlatokban az
egyes támfalszakaszok terve-
zési költségének kimutatható-
nakkell lennie.

A képviselõ-testület 36 ezer
Ft ráfordítással táblával tiltja
meg a parkolást a Városháza
Petõfi utca felõli, akadálymen-
tesített bejárata közelében,
egyúttal két parkolóhelyet ala-
kítanak ki a mozgáskorlátozott
autósokszámára.

Egy aszódi lakos kölcsöné-
nek elengedése helyett annak
részletfizetéssel történõ kie-
gyenlítésérõl, majd a Szakor-
vosi Rendelõintézet egyik, lese-
lejtezett gépjármûvének eladá-
sáról . Ezután tudo-
másul vették a hulladékszállí-
tási feladat ellenõrzésérõl szóló
Állami Számvevõszéki vizsgá-
lati jelentést. A több hónapig
tartó vizsgálat szerint Aszód
kisebb hibáktól eltekintve

Karácsony elõtt és január
elején két soron kívüli ülésen
tárgyalta a testület Pest Megye
Közgyûlésének telekvásárlási
kérelmét. Az ingatlanon vállal-

döntöttek

ma-
ximálisan eleget tett az elõírá-
soknak.

Sok eltöltött idõ,
kevés információ

kozói tõke bevonásával idõsek
otthona épülne a megyében
élõk – tehát nem elsõsorban az
aszódiak–ellátására.Akétma-
ratoni hosszúságú ülésen szá-
mos információ híján voltak a
képviselõk. Az igényelt terület
nagysága ill. közmûellátottsá-
ga miatt csak az evangélikus
gimnázium melletti terület jö-
hetne szóba, ami

Szóba
került a Berek erdõ és az ottani
sportpálya, oda azonban azok
besorolása miatt nem adható
ki építési engedély. A rendezési
terv módosítása egy évet vesz
igénybe – ha a megye fenntart-
ja szándékát, a grémium ott
biztosít lehetõséget a telekvá-
sárlásra.

BártfaiLászlóépítészmérnö-
köt,
külsõsbizottsági tagokat jelölte
a testület a Koren közi támfal-
építés közbeszerzési bíráló bi-
zottságába.

Az ben a polgármes-
ter arról tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy az uszoda öltözõ-
jének újjáépítése ügyében leve-
let intézett a megyei közgyûlés
elnökéhez. vála-
szában a közbeszerzési eljárás
eredménytelenségérõl tájékoz-
tatott. Az eljárást megismétlik,
így az építkezés remélhetõen
azelsõfélévbenmegkezdõdhet.

Asztalos Tamás a Közbe-
szerzési Bizottság elnökeként
egy, a GAMESZ-ban lebonyolí-
tott alkatrész-beszerzésrõl tá-
jékozódott. A bizottság jegyzõ-
könyvét átolvasó Gyárfás
Zsuzsaszerintaképviselõezzel
túllépte hatáskörét. A képvise-
lõk vitát folytattak errõl, ame-
lyet a jegyzõ azzal zárt: sza-
bálytalanság észlelése esetén
azt jelezni kell az intézmény
munkáltatói jogkörének gya-
korlója (a GAMESZ esetében a
képviselõ-testület) felé. A téma
kapcsán felmerült, hogy
indokolt az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának
átdolgozása.

piaci áron jó-
val többet ér a megye által fel-
kínált 12 millió Ft-nál.

Nagy Géza és Kovács Péter

Egyebek

Szûcs Lajos

2009. FEBRUÁR

Kedvezõ eredménnyel zárult a Számvevõszék
hulladékszállításra vonatkozó vizsgálata



4

Bonyodalmak a volt Tiszti Klub

bérleti szerzõdése körül

2009. FEBRUÁR

Az okirat több pontja a képviselõ-testület hozzájárulása nélkül módosult
A január 22-i testületi

ülésegyiknapirendipontja
szerint a volt Tiszti Klub
bérlõje, id. Lukács Lajos
340 ezer Ft kaució elenge-
dését kérte a testülettõl. Az
illetékes szakbizottságok
megtárgyalták az elõter-
jesztést; a Pénzügyi Bizott-
ság ülésén kiderült, hogy a
polgármester és a bérlõ ál-
tal január elején aláírt
szerzõdés több ponton el-
tér a testület korábbi dön-
tésébenfoglaltaktól.

A kérelmezõ 2006-tól bérli a
voltTisztiKlubépületét,amely
tavaly került az önkormányzat
tulajdonába. A városi rendez-
vényekért nem kért bérleti dí-
jat, emellett a rezsiköltség egé-
szétõfizette.Azönkormányzat
azzal a feltétellel kapta meg
térítésmentesen a mûemlék
épületet, hogy annak tíz száza-
lékát ingyenesen biztosítja a
Galgamenti Nyugállományú
Honvédek Egyesülete rendez-
vényeinek. A szerzõdés meg-
hosszabbításáról már az új fel-
tételek szerint döntött a tes-
tület, a bérlõ pedig nyilatkozott
arról, hogy elfogadja a díjeme-
lést. Ennek ellenére az azóta
aláírt szerzõdésbe tíz százalék-
kal csökkentett bérleti díj ke-
rült, amit azzal
indokolt, hogy az egyesület tíz

Sztán István

százalékos helyfoglalásával
járó rezsiköltség az önkor-
mányzatot terheli. A muvelõ-
désszervezõ is bekerült a szer-
zõdésbemintabérlõésavárosi
civil szervezetek közötti koor-
dinátor. Utóbbiakról azonban
nemszületetttestületidöntés.

A Pénzügyi Bizottság ülésén
fedezte fel az el-

lentmondást. A bizottság tagjai
nem kaptak kielégítõ választ
kérdéseikre, ezért az ügy a tes-
tületi ülésen is napirendre ke-
rült, amely indulatoktól sem
mentes vitává terebélyesedett.
Kvaka István rámutatott: a
szerzõdés módosításával a pol-
gármester túllépte hatáskörét,
amivel mintegy 688 ezer Ft be-
vételkiesést okoz a városnak,
egyúttalsemmibevetteatestü-
let döntését. Sztán István elis-
merte: hibázott, amikor nem
vitte a testület elé a szerzõdés-
módosítás ügyét, illetve felüle-
tesen járt el az okirat elõzetes
áttekintésénél.

Kvaka István

A vita során a polgármester
elmondta, hogy a szerzõdést az
aljegyzõ készítette elõ. Bár
azonnal tisztázódott, hogy a je-
len nem lévõ köztisztviselõ vét-
len a szerzõdés tartalmának
módosításában, felmerült a
kérdés: mi a biztosíték arra,
hogykorábbannemtörténtha-
sonló eset? Kvaka István és

hangsúlyozta,
hogy elismerik a Városháza
dolgozóinak munkáját, ezért
csupán elméleti szinten utal-
takarra:ahibavéletlenfelfede-
zése után nem alaptalan a fel-
tételezés,hogynemegyedieset-
rõl van szó. Ezt mind a polgár-
mester, mind pedig

pénzügyi iro-
davezetõvisszautasította.

A pénzügyi irodavezetõ arról
biztosította a jelenlévõket és a
televízió nézõit, hogy a város
szerzõdései törvényes keretek
között kerülnek aláírásra.
Ugyanakkor jelezte, hogy a kér-
déses szerzõdésen nem szere-

Gyárfás Zsuzsa

Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet

(folytatásaz1.oldalról)

A hulladék átrakásáért an-
nak tömege után fizet Aszód –
nem mindegy tehát, mi kerül a
gyûjtõedényekbe. Az elvégzett

mérések alapján egy 2-4 fõs
család hetente átlag 23-25 kg
(tehát évente 1,2-1,4 tonna)
háztartási hulladékot „ter-
mel”. Fokozott jelentõséggel
bír a szelektív hulladékgyujtés
rendszere. A Zöld Híd Program
keretén belül hamarosan hat-
tal növelik a hulladékgyûjtõ
szigetek számát, a már meg-
lévõk edényzetét pedig újakra
cserélik. A családi házban élõk-
nek a zöld hulladék kertben
történõ újrahasznosítására is
célszerû fokozott figyelmet és
energiát fordítaniuk. (A térségi
szennyvízprojekt keretén belül
a tervek szerint komposztáló--
üzem is épülne, ami további le-
hetõséget jelenthet a zöld hul-
ladék hasznosítására, s így a

gyûjtõedényekbe kerülõ hulla-
dék mennyiségének csökken-
tésére.) A megváltozott körül-
ményekmiattazéventeszerve-
zett lomtalanítás új lehetõsé-
geit iskeresik.

A Környezetvédelmi Felü-
gyelõség döntése értelmében, a
rekultivációs eljárás keretén
belül március 2-ig el kell végez-
ni az aszódi szeméttelep felszí-
nének földtakarását.Ezzelpár-
huzamosan, legkésõbb márci-
us 1-jén megkezdik az évtize-
dek alatt elhelyezett hulladék
bomlásával keletkezõ metán-
gáz kitermelését és esetleges
hasznosítását.

HídiSzilveszter

Bezárt az aszódi szeméttelep,

nõ a hulladékszállítás díja

pelt pénzügyi ellenjegyzés, ami
további szûrõt jelentene a jog-
szerûség betartásához.

címzetes fõ-
jegyzõ nem emlékszik arra,
hogy az elmúlt évtizedek testü-
leti ülésein hasonló stílusban
tárgyalt volna a testület. Rész-
letesen ismertette a szerzõdés
elõkésztésének fázisait, majd
kiállt munkatársai mellett,
akik a szükségesnél legalább öt
fõvel kevesebben próbálnak
megbirkózniafeladatokkal.

Anapirendhosszúranyúltés
helyenként indulatos tárgya-
lásavégénatestületnemtámo-
gatta a bérleti díj és az óvadék
csökkentését; utóbbi megfize-
tésére hat havi kamatmentes
részletfizetést biztosít. Utasí-
tották a polgármestert, hogy a
bérleti szerzõdést – figyelem-
mel a korábban rögzített köte-
lezettségekre – február 12-én
ismétterjesszeatestületelé.

Kissné
Kulybus Gizella

H.Sz.

Gyomor- és bélpanaszok
kivizsgálása és kezelése.

Specialitás: lisztérzékenység,
reflux- és fekélybetegség,
gyulladásos bélbetegség,

IBS, rákszûrés.

Dr. Juhász Márk
belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos.

Bejelentkezés: 20/982-7872, részletek:
www.juhaszmarkdr.hu



G
ALGA
COOP

ZRT.

Ízelí tõ következõ akciónkból:

AKCIÓ AKCIÓfebruár 18-tól március 2-ig
COOP B rizs 1kg Head & Shoulders

COOP finomliszt 1kg Tomi Kristály 2kg

Família étolaj 100% 1 l Jar mosogató sensitive 1 l   flak.

Kristálycukor UNI 1kg Flóra margarin 250g

Maggi rakott húsos rizs fix 52g Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l

Canada Dry Ginger 2 l COOP tejföl 20% 150 g

Steffl sör 0,5 l Hajdúsági trappista sajt

Kékkúti Theodora 1,5 l Madeta UHT tej 1 l 1,5%

Kozel sör dobozos 0,5 l Alföldi Harmat családi ital 2,8% dobozos

Karaván vák. õrölt 250 g Mlekpol trappista sajt

239,-Ft 599,-Ft

99,-Ft 999,-Ft

299,-Ft 299,-Ft

199,-Ft 189,-Ft

199,-Ft 159,-Ft

299,-Ft 69,-Ft

139,-Ft+ü. 999,-Ft/kg

99,-Ft 119,-Ft

119,-Ft 139,-Ft

399,-Ft 799,-Ft

sampon Citr. zsíros hajra 200ml

mosópor normál vagy color komp.

napraforgó

szénsavas üdítõ

széns. ásványvíz

Február 19-tõl 22-ig ismét SZUPER AKCIÓ - SZUPER ÁRAKKAL!

G
ALGA
COOP

ZRT.

Vásárlóink ismét nyertek!
A 2008 decemberében meghirdetett COOP törzsvásárlói nyereményjátékon

több szerencsés vevõnk is nyert:
a Galga COOP Zrt-hez tartozó COOP boltok törzsvásárlói közül

2 személyes út a Velencei Karneválra:

Csetényi Lajosné Sallai Tiborné– Iklad – Tura

15.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány:
SzilágyiGyörgyné VirágJudit TóthJánosné TábikIstvánné GódorJózsefné

BangóRudolfné TellérZoltánné NagyPálné CsorbaIlona KuthiJózsefné
SzabóLászlóné LukácsPéterné KovácsErnõné KirályMagdolna TóthLászlóné

PintérRóbertné VidákLászlóné KókaiJánosné BaloghJózsefné

–Aszód, –Aszód, –Dány, –Galgahévíz, –Galgahévíz,
–Galgahévíz, –Kartal, –Kartal, –Tura, –Tura,
–Tura, –Tura, –Tura, –Tura, –Valkó,

–Valkó, –Valkó, –Zsámbok, –Zsámbok.

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Szünetel a közmunkaprogram

állami támogatása

2009. FEBRUÁR

A települési önkormányzat
képviselõ-testülete, illetve a
társulás döntéshozó szerve az
államifoglalkoztatásiszervésa
szociálpolitikai kerekasztal
véleményének ismeretében a
közfoglalkoztatásitervet

Várjuk a lakosság vélemé-
nyét arra vonatkozóan, hogy
milyen közfeladatok ellátását
tartják indokoltnak, célszerû-
nek a helyi szükségletek
alapján. Javaslataikat február
20-ig várjuk az aszod@vnet.hu
címre („Javaslat közfoglalkoz-
tatási tervhez” megjelöléssel),
vagy elhelyezhetik az Önkor-
mányzatpostaládájában.

címzetesfõjegyzõ

évente
február 15-ig, a 2009. évben leg-
késõbbáprilis15-igfogadjael.

KissnéKulybusGizella

(folytatásaz1.oldalról)

nem tudják kezelni a kérdést,
tájékoztatott pol-
gármester. Várhatóan május-
tól ismét folytatódik az állami
finanszírozás, de egyelõre nem
tudni, ebbõl hány embert fog-
lalkoztathatnak az önkor-
mányzatok.

Az Aszódon elsõsorban köz-
terület-fenntartási feladatok-
kal megbízott tizenöt fõ helyett
az önkormányzat februártól
hatotfoglalkoztat,amihezsaját
forrásból, más pénzügyi terü-
letekrõl átcsoportosítva április
30-ig kétmillió Ft-ot biztosít. A
hatályos jogszabályok ugyan-
akkor nagy jelentõséget tulaj-
donítanak a közfoglalkoztatás
tervezésének, s mint az alábbi

Sztán István

felhívásban is olvasható, váro-
sunkban is megtették a szük-
ségeselõkészítõlépéseket.

Az egyes szociális és foglal-
koztatási törvények módosítá-
sáról szóló 2008. évi CVII. tv.
kötelezõvé teszi az önkor-
mányzatok számára az

program keretében
a közfoglalkoztatási terv elké-
szítését.

Az Út a munkához program
kiemelt célja, hogy komplex in-
tézkedéssel járuljon hozzá ah-
hoz,hogyamunkáraképes, tar-
tósanmunkanélküli személyek
a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt va-
lamely közfoglalkoztatási for-

H.Sz.
*

Hirdetmény

Út a
munkához

mában,rendszeresmunkajöve-
delemhezjussanak,ésközelebb
kerüljenekamunkavilágához.

A közfoglalkoztatási felada-
tok ellátását magára vállaló te-
lepülési önkormányzat a köz-
foglalkoztatás hatékony meg-
valósítása és az álláskeresési
megállapodásban foglaltakkal
való összhang biztosítása céljá-
ból – az állami foglalkoztatási
szerv által szolgáltatott össze-
foglaló adatok, információk és
elõrejelzések alapján – egyéves
idõtartamra közfoglalkoztatási
tervet készít. A közfoglalkozta-
tási terv tervezetét a polgár-
mester elõzetes véleményezés-
re megküldi az állami foglal-
koztatási szervnek, illetve a
2000 fõ feletti települések ese-
tében a helyi szociálpolitikai
kerekasztalnak.

Aszód április 30-ig saját forrásból hat közmunkást foglalkoztat

Az aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium,

Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium használatában

lévõ
(Falujárók útja 5/8. fsz. 1.)

bútorozott, 50 m -es lakása

Érdeklõdni lehet
gazdasági

igazgatóhelyettesnél
a 28/500-545 vagy
a 28/400-006-os
telefonszámon.

2

2009. július 30-ig kiadó.

Molnárné

Erdélyi Margit

Textilszakmában jártas
munkavezetõt keresek

turai céghez
kiemelt jövedelemmel,

Oltvai Gellért
Tel: 06 30 9461 105

német nyelvtudás alapfeltétel.

Szállást keresünk
a testvérvárosi küldöttségek tagjai számára

Április 30-a és május 3-a között két testvérvá-
rosi küldöttség tartózkodik városunkban az
erdélyi Nyárádszeredából és a németországi
Obernburgból. Kérjük mindazokat, akik a ven-
dégek számára szállást tudnak biztosítani, jelez-
zék a Polgármesteri Hivatal titkárságán (500-
666).Segítségüket elõre isköszönjük!

Tisztelt Vállalkozók!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy
a volt Tiszti Klubban

megrendezzük hagyománnyá vált vállalkozói bálunkat.
Szeretettel várjuk Önöket, hogy együtt tölthessük ezt az estét!

5.000,- Ft

(06-20-939-0151)
(Gála Ruházati Bolt)

február 28-án, szombaton 19 órától

Belépõ:

Vacsora, tánc, tombola zenél a Moon River Band

Jelentkezni lehet:

Szovics Pálné
Hronyeczné Erzsi

–
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A Többcélú Társulás Tanácsa

január 21-i ülésérõl
Az idei év elsõ ülésén a ter-

vezett napirendi pontokban
annyi változás történt, hogy a
Társulás elnökének megvá-
lasztását a Tanács a következõ
– azaz februári – ülésre halasz-
totta.

SorkerültaTársulásimegál-
lapodás tagnyilvántartásának
aktualizálására, majd a polgár-
mesterek tájékoztatót hallhat-
tak a tisztségviselõk megvá-
lasztásánakrendjérõl.

A Tanács elfogadta a 2009. I.
félévi munkaprogramot, mely
szerint a Tanács havonta egy-
szer ülésezik; várhatóan febru-
árbanfogadjaela2009.évikölt-
ségvetést, márciusban kerül
napirendre a kistérség infor-
matikai fejlesztési koncepciója,
és koordinátor
minden hónapban tájékoztatja
a Tanácsot az aktuális pályá-
zatokról. Júliusban és augusz-
tusbanaTanácsnemülésezik.

December óta tart a téli köz-
munkaprogram a kistérség te-
lepülésein. A program jelenlegi
állásáról hallgatott meg tájé-
koztatót a Tanács. A dolgozók
felvétele rendben zajlott, mind
a 33 közmunkással sikerült
szerzõdést kötni a program-
kezdésre. December 20-án a
Közmunka Tanács munkatár-
sa helyszíni ellenõrzést tartott
a kistérségben (Bag, Tura és
Galgahévíz településeken). Az
értékelés szerint a feladatok
megvalósulása idõarányos, a
munkák a tervezett ütemben
haladnak.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium úgy döntött,
hogy meghosszabbítja a téli
közmunkaprogramot, így a
Társulás pályázatot nyújtott
be, hogy egészen március 31-ig
foglalkoztathassaaközmunká-
sokat.

Miután a Parlament elfogad-
ta a 2009. évi költségvetési tör-
vényt, a tervezetthez képest
módosul a Társulás normatív

Juhász Bálint

támogatása is. Ennek köszön-
hetõen a költségvetési koncep-
cióban szereplõ 90.923 ezer Ft-
os normatív támogatás összege
102.473 ezer Ft-ra emelkedik.
Az errõl szóló tájékoztatót a
TársulásiTanácselfogadta.

Végül Juhász Bálint kistér-
ségi koordinátor beszélt az ön-
kormányzatokat érintõ uniós
pályázatikiírásokról.

A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

kistérségireferens

www.aszodikisterseg.hu

RuszkaiAnna

A játszóterek EU-szab-

ványosításával kapcsolato-

san rögzített 2008. decem-

ber 31-i határidõ miatt a

képviselõ-testület tavaly

döntött a város közterüle-

tein álló játszóeszközök

mûszaki felülvizsgálatáról.

Ennek eredményeként a

köztéri eszközök többségé-

rõl kiderült, hogy nem

fenntarthatóak, s azokat a

múlt év végéig le kellett

bontani.

Az új játszóeszközök beszer-
zése bonyolult és drága folya-
mat, ugyanakkor a régi játszó-
tereken generációk nõttek fel,
Nem véletlen, hogy a vizsgálat-
tal megbízott bizottság munká-
ja során felmerült az igény a
város szakembereinek részle-
tes tájékoztatására: mi indo-
kolja az új köztéri játékok be-
szerzését, s milyen elõírásokat
kell betartani azok összeállítá-
saésüzemeltetésesorán.

Többlépcsõs elõkészületeket
követõen munka-
biztonsági szakreferens január
20-ra fórumot szervezett a kis-
térség érdekelt intézményei
számára. A volt Tiszti Klubban

kertészmérnök
tartott vetítéssel egybekötött
tájékoztatót. (Az elõadó egy dá-
niai játékgyártó cég hazai kép-

Sáhó Béla

Czakó Nikolett

viseletének munkatársa, aki
külsõs szakértõként tavaly
nyáron részt vett az aszódi ját-
szóterek állapotának felméré-
sében.) Egyebek közt szólt a
játszóterek törvényi szabályo-
zásáról, korcsoportok szerint
bemutatta a fõbb játéktípuso-
kat, majd szemléletes példákon
keresztül ismertette a tervezés
fõbb szempontjait. Tájékoztat-
ta a jelenlévõket a gyártók és
forgalmazók ill. a játszótér-tu-
lajdonosok és -üzemeltetõk kö-
telezettségeirõl (pl. karbantar-
tási és ellenõrzési napló vezeté-
se, állagmegóvás). Mindemiatt
e játszóterek mellé szinte egy-
egy embert kell rendelni, hogy

minden idevágó elõírást teljesí-
teni lehessen.

A fórum jó lehetõséget adott
arra, hogy a résztvevõk jobban
belelássanak a játszóterek ki-
alakításának összetett – né-
hány elemében

–
rendszerébe. A nem szabvá-
nyos játszóterek elbontása egy-
szerû és gyorsan elvégezhetõ
feladat volt, az új játszóterek
kialakítása viszont – elsõsor-
ban pénzügyi okokból, pályá-
zati lehetõségek kiaknázására
várva – sok településen, így
Aszód egyes részein is megol-
dásravárófeladatot jelent.

feleslegesnek

vagy túlbonyolítottnak vélt

H.Sz.

Fórum a játszóterekrõl
Hasznos információk pályázóknak és érdeklõdõknek

Ilyen volt a víztorony melletti játszótér. Már a múlté

Kiegészítés

Az Aszódi Tükör januári szá-
mában tettük közzé

címû
cikkünket, amelybõl sajnálatos
módonkimaradt,hogyazAszó-
di Baptista Gyülekezet 40 ci-
põsdobozt juttatott el a gyer-
mekek számára. Ezúton ké-
rünk elnézést az adományo-
zóktól, egyúttal köszönjük
nagylelkûhozzájárulásukat.

CsaládsegítõSzolgálat

Sikeres

volt a Cipõsdoboz-akció

MártaBettina

7
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Az uszodaalapító Cser László nyugalmazott igazgatóra emlékeztek

Emléktábla-avató a Petõfi Gimnáziumban

A megjelent családtagokat,

egykori kollégákat, tanítványo-

kat és barátokat

igazgató köszöntötte, majd

méltatta az egy esztendõvel ez-

Csobán Attila

elõtt, 86 éves korában elhunyt

pedagógus példamutató életút-

ját. Beszédet mondott

Pécel polgár-

mestere, mûsza-

ki igazgatóhelyettes és

tanár,egykoridiák.

Az ünnepségen visszaemlé-

kezésekkel, fotókiállítással,

diavetítéssel, a Galga Televízió

archívfelvételeivelésegy,aren-

dezvény elõtti órákban kapott

rádióinterjúval idézték fel a kö-

zépiskolát 1976 és 1987 között

irányító pedagógus példaérté-

kû életútját. A középiskola ta-

nári kara és Baráti Egyesülete

által felavatott emléktáblát az

uszoda falán helyezték el; a lé-

dr.

Benkovics Gyula,

Kovács Ferenc

Bognár

László

Január 23-án emléktáblát avattak Cser László, a Petõ-

fi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és

Kollégium nyugalmazott igazgatója, Pécel Város Dísz-

polgáraemlékére.

tesítmény ötletébõl

és kitartó munkájával valósult

meg. A rendezvényt baráti ta-

lálkozózárta.

(archív)

CserLászló

BalázsGusztáv

ésSáhóBéla

H.Sz.

Fotók:



9

2009. FEBRUÁR

Köszönet a jégpályáért
Az Aszód FC gyakorló labda-

rúgó pályáján
a

tél fagyos napjaiban korcsolya-
pályát létesített. Szabadidejü-
ket áldozták fel e cél érdeké-
ben, és saját forrásból – mini-
mális kölcsönzési díj ellenében
– biztosították a korcsolyaköl-
csönzés lehetõségét is. Lehetõ-
vé tették ezzel a gyermekek
számára, hogy helyben, kultu-

Elter Csaba,
Zsíros Zsolt és Bernáth Attila

rált, biztonságos körülmények
között élvezhessék a téli spor-
tolás, korcsolyázás örömeit.
Nagy sikere volt, a pálya idõn-
kéntzsúfolásigmegtelt.

Köszönetezérta jókezdemé-
nyezésért! Reméljük, hogy a
szervezõk idéntapasztalt lelke-
sedéseajövõbeniskitart.

akorcsolyázó
gyermekekszülei

A szereplõk a lakótelepi ját-
szótér közelében laknak. Nap
mint nap találkozunk: ki a ját-
szótéren van, én pedig a mel-
lette lévõ járdán közlekedem.
Általában köszönünk egymás-
nak:kinek ,ki-
nek vagy

Az elsõ történet még nyáron
történt. Az apuka két éves kis-
fiával és négy éves kislányával
kézen fogva ballagott a szelek-

jónapotkívánok
csókolom szervusztok.

tív hulladékgyûjtõ felé, kezük-
ben szatyor, benne mûanyag
flakonok.Odaérvekipakoltáka
szatyor tartalmát, kupak le,
majd megtaposták a flakono-
kat. A kislány máris adogatta a
földrõl az azóta már az apa kar-
ján ülõ tesónak, aki bedobta
azokatagyûjtõedénybe.

Utolértem õket, köszöntem
és érdeklõdtem, mit csinálnak.
Mindkét kicsi mondta a magá-
ét, amikor az apuka megszó-
lalt: Szót fogad-
takéstovábbmagyarázták:ha-
zafelé leszegykis jutalom,mér-
leghintázás, csúszdázás a ját-
szótéren.

A másik történet januárban
esettmeg.Alakótelepihúsbolt-
ba tértembe;elõttemegyhölgy
vásárolt és épp fizetett. A nyi-
tott ajtón belépett egy kb. két
éves kisfiú, majd a sorban állók
láttán megtorpant. Oldván a
helyzetet, lehajoltam hozzá és
köszöntöttem: -

Piciny
kezét felemelte, mutatta a mar-
kában tartott fémpénzt, majd
ezt mondta:
(azazextrudáltkukoricát).

– mondtam,
amikor egy hang megszólalt az
ajtó irányából. Az anyuka állt
ott és ezt mondta:

Ez nekem szólt, mert
rám nézett, majd folytatta, de
már a kisfiú felé fordulva:

Velem nehéz lett volna szóba
állni, mert hirtelen szóhoz sem
jutottam.

„Köszöntetek?”

„Szia, kisko
mám, mit vásárolsz?”

„Kukit, kukit”

„Ügyes vagy”

„Elnézést
kérek!”

„Megmondtam, hogy senkivel
neálljszóba!”

-ÉLJ-

Kis történetek

Köszönet az egy százalékért
A PMMI aszódi Petõfi Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely az

elmúlthónapokbantöbbfelajánlásnakköszönhetõengyarapítot-
tagyûjteményét.

Adományozóink:

Adományaikattisztelettelköszönjük!

Kerényi Jánosné, Dr. Bodnár László, Huszár
László,KovácsIstvánCsaba,VargaÁrpád,SoósÉva,Dr.Asztalos
István,CsillagIstván,KmetyLászló.

Amúzeummunkatársai

AHitéleti
Központ

közleménye
Tájékoztatjuk az érintette-

ket, hogy a nyári ökumenikus
napközi táborokban és egyéb
kézmûves alkalmakon kiége-
tett agyagmûvek -

költözése
miatt a Római Katolikus Hit-
életi Központban (Szent Imre
u. 17.) vehetõk át, január 15-e és
22-e között vasárnaponként 9-
10 óráig, csütörtökönként 18-
20óráig.

Az ez idõ alatt át nem vett
mûalkotásokat helyszûke mi-
atttovábbõrizninemtudjuk.

Zsemberov
szkynéMolnárMárta

Az OGELMA felhívása
A Petõfi Múzeum támogatására kezdte meg 1996-ban mûkö-

dését az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapít-
vány. Több éves mûködésére visszatekintve hatékony és kiemel-
kedõ szerepet játszott a múzeum kiadványozási, közmûvelõdési,
mûemlékvédelmi, rendezvényszervezõ munkájában. Mindeze-
ket csakúgyvalósíthattameg,hogya lakosságnemcsakerkölcsi,
hanem anyagi támogatásban is részesítette az Alapítványt. Így

bevétel származott, amit
ezútonisköszönünk!

A felajánlott összeget az Ötvenéves az aszódi Petõfi Múzeum
címû programunkra fordítottuk (kiállítás, kötet, visszaemlékezõ
kerekasztal-beszélgetésmegrendezése).

Kérjük a Múzeumbarátokat, hogy anyagi támogatásukkal se-
gítsék Aszód, a Galga vidék központjában lévõ Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhely támogatását célul tûzõ Osváth
GedeonEmlékéreLétrehozottMúzeumiAlapítványt!

2170Aszód,Pf.39.
36-28/500-650; 36-28/500-651

apm@invitel.hu;Honlap:www.pmgyk.hu

OTPésKereskedelmiBankRtaszódifiók–11742166-20018786

Akedvezményezettadószáma:

Akedvezményezettneve:

2008-ban az Alapítvány számára felajánlott adó 1%-ok
átutalt támogatásából 168 536.-Ft

Postacím:
Telefon: Fax:

E-mail:
Bankszámla:

Az1%befizetésilehetõsége:
18683253-1-13

OsváthGedeonEmlékéreLétrehozott
MúzeumiAlapítvány

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik sógórnõmet,

mint szeretõ feleséget és édesanyát szeret-
tékéstisztelték ,temetéséreeljöttek,elkísértékutolsóútjáraés
osztoztak a család gyászában. Külön köszönetemet szeretném
kifejezni a Csengey Gusztáv Általános Iskola összes dolgozó-
jánakésKaszásJánosnénakazönzetlensegítségnyújtásukért.

Rádai Istvánnét

OláhGábornééscsaládja
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Egyedi kézzel faragott...

Egy kis nyelvelés

A nyelv kifejezõkészletében
rengeteg lehetõség rejlik,
mégis gondban vagyunk idõn-
ként, hogy mit hogyan adjunk
visszaszóbanésírásban,hogya
hallgató és az olvasó a szöveg-
gel való találkozáskor ugyan-
azt hallja és olvassa, amit a szö-
veg megalkotója közölni gon-
dolt vele. Erre valók az ún.
mondatfonetikai eszközök
(hangsúly, hanglejtés, a hang-
erõ növelése vagy csökkentése,
szünetek közbeiktatása stb.),
illetve az írott nyelvben a mon-
daton belüli írásjelek és a mon-
datzáró írásjelek is. De haszná-
lati szabályaikat nagyon sok-
szor megszegjük, vagyis rosz-
szul használjuk õket. Úgy ta-
pasztalom, hogy ez a fajta hiba
egyre jellemzõbb lesz, egyre
gyakoribbáválik.

Azon már meg sem lepõdöm,
hogy az egyes termékeken

vagy
felirat díszeleg, mert

noha a felirat szerint a karaj
nak szõrösnek kellene lennie
(serte=disznó szõre), mégsem
olyan, s a marha szó így, külön
írva elég markáns minõsítés
megfogalmazását rejti. A szán
dékpedignyilvánnemaz.

Pontosan ezekhez hasonló új
reklámrafigyeltemfelanapok-
ban. Egy gödöllõi címet feltün-
tetõ reklám arról tájékoztat
bennünket, hogy a megadott
címen – s most szó szerinti szö-
veg következik –

vásárolhatók. Alapjában
értem a hirdetést, mert érteni
akarom, de azért örülnék neki,
hahibátlan,amagyarnyelvhe
lyesírási szabályainak is meg
felelõreklámkerültvolnaki.

Persze érdekes elmeditálni
azon, hogy milyen is az az

Némi töprengés után
arra a következtetésre jutot

„Sertés karaj”, „Marha láb-

szárcsont” „Marha gu-

lyáshús”

-

-

egyedi kézzel

faragott dísz- és használati tár-

gyak

-

-

egye-

di kéz.

-

tam, hogy minden kéz egyedi,
tehát bárki faraghatta a jelzett
címen vásárolható tárgyakat.
Ha pedig így van, fölösleges egy
lépést is megtenni ilyen tár
gyak érdekében, mert faragha
tunk magunknak bármikor
bármit. Tudom, hogy ebben az
okoskodásban van némi szo
fisztika, azt is, hogy a dísz- és
használati tárgyakat valami
lyen avatott mûvészkéz alkot
ta. Csak azt nem értem, akkor
miért nem lehet ezt az annyi
jelentést és jelentésárnyalatot
kifejezõ nyelvünk segítségével
pontosan, a félremagyarázás
lehetõsége nélkül megjeleníte
ni a reklámokon. Ma már – a
lakosság egy kisebb hányadát
leszámítva – mindenki elvégzi
legalább az általános iskolát, az
onnan kikerülõk többsége pe
dig középiskolai végzettséget
szerezhet, tehát megismerked
het a helyesírás apró fortélyai
val, s képes lehet arra, hogy he
lyesen is használja azt. S ha ez
így van, vajon mivel magyaráz
ható, hogy a lehetõségek javu
lása ellenére a helyesírási kész
ség nem javul, hanem inkább
romlik. Mégpedig eléggé érzé
kelhetõen.

Nyilvánvalóan ebben is tük-
rözõdik, hogy egyre kevesebbet
olvasunk. Fõleg értékes irodal-
mat. Aztán minden bizonnyal
rengeteget árt a csetelés és
sms-ezés nyelvezetében alkal-
mazott rengeteg rövidítés. De
ezeknél is többet árt az igény-
telenség és a felületesség. Mert
az igénytelenség és a felületes-
ség egyenes következménye a
félmûveltség, s ilyenkor fordul
elõ a rádiók és televíziók mun-
katársainakmunkájában,hogy
olyan hibákat követnek el,
amelyek már nem tekinthetõk
bakiknak. Így fordulhat elõ,
hogy a híradásban „...új német-
országi...” dolgokról hallunk,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hogy a sportriporter „újszövet-
ségikapitány”-rólbeszél, satv-
bemondó összekeveri a „külté-
ri” és „külterületi” jelzõk fogal-
mát. Pedig csak egy picit kelle-
ne odafigyelni, s akkor „...új,
németországi...” események-
rõl, „új szövetségi kapitány -
ról beszélnénk, s egyértelmûvé
válna, hogy a Margit körúti
aszfaltozás kapcsán nem hasz-
nálnánk a „külterületi” jelzõt a
munkaszóelõtt,mertazcsaka
közigazgatási területen kívül
esõ munkavégzés esetében
igaz.

”

-g-l

„Fejétõl bûzlik a hal, s fejen
nem kell mindenáron a politi-
kusokat érteni. Nem szeretem
azokat, akik minden felelõssé-
get a rossz politikusokra tol-
nak. Ha a magyar mûvelt osz-
tálynak csak egy töredéke is
igazán megtette volna a köte-
lességét, akkor a mai politiku-
sok nagy része nemcsak a Par-
lamentbõl, de a ferencvárosi
sörcsarnokból is kiszorult
volna.”

(NémethLászló)

Az Aszódi Nyugdíjas

Egyesület Hagyományõrzõ

Csoportjának tagjai 2008-

banissokidõt, fáradtságot,

pénzt áldoztak, hogy amer-

re járnak, szerepelnek,

Aszódvárosjóhírétvigyék.

Galgamenti dalokat, vidám
jeleneteket adunk elõ. Szere-
peltünk Budapesten a Láng
Mûvelõdési Házban, Tápiósze-
lén, Kisnémediben, Versegen,
Kartalon, Domonyban és Ba-
gon. Szülõfalum, Palotás pol-
gármestere is meghívott ben-
nünket a Mûvelõdési Ház 30.
évfordulójára. Le nem írható
azénboldogságom!

Aszódon minden felkérés-
nekeleget tettünk: tízalkalom-
mal énekeltünk; ha nagy hõség
volt: augusztus 20-án, ha hideg
volt: a nemzetközi futók foga-
dásán, ha esett az esõ: a város
karácsonyi rendezvényén. Az
ünnepélyeken is nagy igyeke-
zettel vettünk részt: augusztus

20-án a Hitéleti Központban
tartott istentiszteleten, decem-
berben a Kodály Kórustalálko-
zón énekelhettünk. A lehetõsé-
get kar-
nagyúrnak.

Nagy szeretettel adtunk ka-
rácsonyi mûsort a Mozgáskor-
látozottak ünnepén, a Cukor-
betegek Egyesülete tagságá-
nak, s végül saját klubtársa-
inkkal együtt énekelve tartot-
tukmegamikarácsonyunkat.

Szerepléseinkhez a személy-
szállításban a Polgármesteri
Hivatal, a buszköltséghez a ta-
gok járulnak hozzá, és az autó-
val rendelkezõ tagjaink is min-
digsegítettek.

A hagyományõrzõknek kö-
szönömafáradozásukatésafe-
lém áradó szeretetüket. A to-
vábbi munkálkodáshoz jó
egészségetkívánok!

csoportvezetõ

köszönjük Tarr Gábor

TóthGézáné

Fáradhatatlan

Hagyományõrzõk
2008-ban is sokfelé szerepeltek
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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

Február20.17.00
Február20.18.00
Február21.
Február22.
Március1.
Március8.
Március8.
Március9.
Március13.
Március13.
Március13.
Március14.9.00
Március15.10.00
Március15.
Március22.
Március26.16.00
Március27.
Március29.

PetõfiMúzeum kiállításmegnyitóazAFInövendékeinekmunkáiból
KoronaHáz Táncház
KoronaHáz aVárosiNyugdíjasKlub farsangibálja

Évközi8.vasárnap
Böjtelsõvasárnapja
Böjt másodikvasárnapja
100.Nõnap

voltTisztiKlub(KoronaHáz) VárosiNõnapirendezvény
március15-imegemlékezés

EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma március15-imegemlékezés
CsengeyGusztávÁltalánosIskola március15-imegemlékezés
TisztiKlub(KoronaHáz) Március15.Kupalégpuskáslõverseny
PetõfiMúzeumelõttitér városimegemlékezés

Böjt harmadikvasárnapja
Böjt negyedikvasárnapja

Városháza képviselõ-testületiülés
TisztiKlub(KoronaHáz) aKamarateátrumbemutatója

Böjt ötödikvasárnapja

Petõfi.S.Gim.,GépészetiSzki.ésKoll.

(nevezés8és9óraközött)

írt ki amatõr és hivatásos köl-
tõk részére. A zsûriben többek
között Juhász Gyu-
la-díjas és Ko-
ssuth-díjas költõ is részt vett. A

Góg János

Baranyi Ferenc

Újabb elismerésekrõl
kaptunk hírt a Nyitott Ka-
pu Alapítványtól, melyek a
kitüntetettek illetve a mû-
veikkel a nagyközönség elé
lépõ aszódi alkotóké mel-
lett városunk hírnevét is
öregbítik.

A Magyar Kultúra Lovag-
rendje január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján Budapesten,
az Uránia Filmszínházban
megrendezett ünnepség kere-
tében a Magyar Kultúra Lo-
vagja címet adományozta

(
)aNyitottKapuAlapít-

ványban „A

címû program folyta-

Dr.

Rácz József Zoltánnénak ké-

pünkön

mûvészet eszközei-

vel a fogyatékosok esélyegyenlõ-

ségéért”

tásáért és ötven kiállítás meg-
szervezéséért.

A csongrádi RaszteR Könyv-
kiadó–azAlföldKiadójogutód-
ja – országos versíró pályázatot

A Nyitott Kapu Alapítvány tagjainak elismerései, sikerei
tavalyi harmadik helyezés
után a Nyi-
tott Kapu Alapítvány kurató-
riumának elnöke, Nemzetközi
Filantróp-díjas alkotómûvész,
aMagyarKultúraLovagja idén
elsõ díjban részesült. A legjobb
munkákból a kiadó kötetet je-
lentetett meg, amelyben még
egy aszódi költõ,

versei is he-
lyetkaptak.

Az Irodalmi Rádió második
alkalommal adta ki antológiá-
ját. A kiadó által legjobbnak
ítélt szerzõk mûveibõl összeál-
lított kötetekben Dr. Rácz J.
Zoltánmûvei ishelyetkaptak.

A díjakhoz és publikálási le-
hettségekhez valamennyiük-
nekgratulálunk!

Dr. Rácz J. Zoltán,

Torda József-

né Csitári Katalin

A Magyar Kultúra újabb aszódi Lovagja



Aszódi  Kertészet
(a  régi  Volán-telepen)

Február 16-tól várjuk Kedves Vásárlóinkat!

12

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

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 kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Minden madár

kedvezménnyel!
10%Akció!

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig

15.30-18.30

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

zöldség, virág, fûszer vetõmagok

bab, borsó, kukorica, dughagyma

virághagymák, fûmagok

virág- és palántaföldek, tõzeg, trágya, mulcs

szobrok, oszlopok, virágtartók, asztalok,

kerti törpék, állatfigurák

Ajánlatunk:

Tavaszi akció!

30% kedvezménnyel!

175,- Ft/kg

200,- Ft/kg

1800,- Ft

1500,- Ft/zsák

kutya-, macskaeledel

kutyatészta

Rex kutya-macska szalámi

Dalmi szalámi 9 kg + 1 kg

Rénó kutyatáp (25 kg)

akció

Nyitva tartás:

Tel.:

H-P 9-17, Szo: 8-14

28/500-100, 06-30-3327-947
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Betét üzletág

+

+

+

Könyves betétek
Betéti okiratok

Számla melletti lekötések

Számlavezetés Hitelek

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Lakossági bankszámla
Diák és Nyugdíjas számla
Vállalkozói bankszámla

Start-számla, „Baba-kötvény”
Bankkártya

Internet-bank
SMS szolgáltatás

ATM

Fogyasztási kölcsönök
Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Lakossági folyószámlahitelek
Vállalkozói kölcsönök, folyószámlahitelek
Építési, tatarozási és lakóingatlan-vásárlási

hitelek

Várják Önt a Turai Takarékszövetkezet munkatársai!

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

2009-ben is várjuk Önt
széleskörû banki szolgáltatásainkkal!

2009-ben is várjuk Önt
széleskörû banki szolgáltatásainkkal!



Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Progresszív lencse akció
Vásároljon Hoya progresszív lencsét

most a bifokális lencsék áráért!*

Transitions

minden típusú,
fényre sötétedõ lencse

20%

árengedménnyel!
*A részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben.
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dísze 30. Egy, angolul 31. Volt
32.Hangya,angolul33.Némán
zavaros! 37. Méter 38. Boci
mondja 39. Repülõgép le- és
felszállója 40. Franciakártya-
szín 41. Em! 42. Nõi név 48. Bu-
dapesti egyetem 49. Csordultig
50. Messzire 51. Fémpénz 53.
Német névelõ 54. Állatövi jegy
55. Liter 57. Fehérnemû 60. Ke-
serûcsoki63.Idõjele64.Félni!

A Galga COOP Zrt. utalvá-
nyát (Hatva-
ni út 7.), a Fáma Könyvkeres-

id. Nagy László

-fné-

nyílt levelezõ-
lapon

március 2-ig.

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-
lási utalványát és a Fáma
Könyvesbolt 3.000 Ft érté-
kûkönyvutalványátsorsol-
jukki.

*

*
Januáriszámunkrejtvényének

megfejtése:

„...mertmindigcsakjelenvan.”

„Szeress nagyon, hogyan,

tudodTejólazt, ...”

(JózsefAttila)

Vízszintes:

Függõleges:

1. Az idézet

folytatása, zárt betû: T.

1. Az idézet

folytatása, második rész,

zárt betû: A.

12.
Óta, angolul 13. Idõmérõ 14.
Peru fõvárosa 15. Férfi név 17.
Kedvelt magyar mesefigura
19. Földet túr 20. Újszülött 22.
Dehogy! 23. Jód 24. Bór 25.
Spanyol autójel 26. Urán 27.
Megint 34. Kálium 35. Nitro-
gén 36. Õszi hónap 40. Földdel
befed 43. Sugár jele 44. Félút!
45. Egye! 46. Félre! 47. Méter
48. Napszak 51. Egész 52. Ide-
gen férfinév 54. Harang, ango-
lul 56. Tévesen firkált 58. Ilyen
tyúk is van a csillagászatban
59. Hideg évszak 61. NMÉ 62.
Európaiállóvíz.

2. Ilyen állat a ló
3. Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság 4. Félti! 5. Nõi név 6. Arra-
fele! 7. Az egyik nagyszülõ 8.
Hidrogén 9. Ilyen rétes is van
10. Very Important Person 11.
Szappanmárka 16.Oroszfolyó
18. Oxigén 21. Mohácsi télbú-
csúztató 25. Tova 27. Pite da-
rab! 28. Egyem! 29. Valaminek

kedés utalványát pedig
(Síklaki hegy 5.)

5.)nyerte.

Sziko-
ra Mátyásné

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

sportsport

Mit tartogat Önnek a jövõ? Pénzt? Szerelmet? Sikert? Jóslás
Tarotkártyából.Tel.:06-70-634-1306

Aszódon a Falujárók úti lakótelepen rendes lakóközösség-ben,
tiszta környezetben 2 szobás felújított lakás igényesnek kiadó.
Tel.:06-70-315-9384.

Hétköznap délelõttönként gyermekfelügyeletet vállalok Aszó-
don. Igény esetén 3 év feletti gyermeknek, játékos formában,
kötetlenangolnyelvûfoglalkozásokatistartok.
Érdeklõdnilehet:06-20-334-601.

Kiadó! Üzlet-irodahelyiség Aszód, Kossuth Lajos út 71. (fõút).
Különmérõórákkal,riasztóvalellátva!Érd.:06-20-9416-533.

Felújításra szoruló széles garázs eladó a Falujárók úti garázs-
soron.Szerelõakna,áramvan.Irányár:280ezerFt.
Tel.:06-20-9749-850.

Tanulási, viselkedési problémákkal küzd gyermeke? 5-10 éves

korigfejlesztéstvállalok.Tel.:06-70-226-6742

APRÓhirdetések

Szeress nagyon...

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

A Nagy Terv stábja

az aszódi könyvtárban

Január 30-án délután az
stábja forgatott a Városi
Könyvtárban. gyer-
mekkönyvtárostól megtudtuk:

m2

Nagy Judit

A Nagy Terv címû ifjúsági, kör-
nyezet- és természetvédelmi
program aktív résztvevõiként
kaptak lehetõséget a

címû mûsorban való
részvételre.

Nagy Judit és
regisztrált tagjai a kezdemé-
nyezésnek; foglalkozásokat,
nyáron táborokat tartanak az
érdeklõdõ kisdiákoknak. A
Csengey iskola jóvoltából a
programban résztvevõ gyere-
kek az egész délután tartó for-
gatáson is részt vehettek. A
filmet február 14-én tûzte mû-
sorra az m2; a felvétel meg-
tekinthetõ a gyermekkönyv-
tárban.

Bolondos

ötletek

Heltai Júlia

Fotó: Odler Zsolt
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Következõ

lapzárta:

megjelenés:

március 3.

március 11.

LapzártaLapzárta

Kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.

Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 2/2009

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Solti Balázs

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

szöveg:CenturySchoolbook_PFL9,5 pt (betûköz: -10%;szóköz:50%)

írásjelek
– „ ”

egysoros címnél a szöveg bázisvonala

kétsoros címnél a szöveg bázisvonala

www.aesz.hu

Egy Dózsa György utcában
parkoló autóról két kereket, a
Falujárók útján egy másik jár-
mûrõl a rendszámtáblákat sze-
relték le ismeretlen tettesek. A
Kossuth Lajos úton egy be-
surranó tolvaj 700 ezer Ft-ot
vitt magával. Ugyancsak a fõ-
utcán egy januári éjszaka töb-
ben megpróbálták lefeszíteni
egy bolt rácsát. Valószínûleg
megzavarhatták õket, mert fél-
behagytakatevékenységgel.

Év elején hiába esett jelentõ-
sen a benzin ára, valakinek
még így is drága volt az üzem-
anyag: tankolás után fizetés
nélkül távozott a Pesti úti ben-
zinkúttól. A vasútállomásnál
feltörtek egy ott parkoló teher-
gépjármûvet és elvitték belõle
azakkumulátort.

Az egyik sörözõben egy tár-

saság 64 ezer Ft-ot nyert a já-
tékgépen. A tulajdonos csak a
távozásuk után fedezte fel,
hogy a gépet rongálással „bír-
ták rá” a magas nyeremény-
összegelérésére.

A Kossuth Lajos úton több
baleset történt januárban. Egy
szabálytalan kanyarodásnak
koccanás lett a vége, a volt
Tiszti Klub elõtti zebrán pedig
nyolc napon belül gyógyuló sé-
rüléssel végzõdött egy gyalo-
gosgázolás. A néhány száz mé-
terrel távolabbi zebrán egy na-
pon belül két gázolás történt, a
sérülteket mindkét esetben sú-
lyos sérülésekkel szállították
kórházba.

Minden eddiginél óvatosabb
áthaladásra van szükség a vas-
útállomásmelletti sorompónál,
ahol az utóbbi hetekben szá-
mosautó felnijebántaazottani
rosszútviszonyokat.

Lapzártánk idején ismét
több gépkocsifeltörés történt
Aszódon és környékén, vala-
mennyi esetben az utastérben
jól látható helyen felejtett tás-
kák, értéktárgyak hatottak
csábítólag az elkövetõkre. Bi-
zonyára új elkövetõ(k)rõl van
szó, mert a rendõrség nemré-

Farsang idején...

A város oktatási intézményeiben idén sem múlik el a
február a farsangi hagyományok folytatása nélkül.
KépünkönaCsengeyGusztávÁltalánosIskolanyolcadik
osztályos tanulói láthatók, akik báli keringõjét már a
péntekifõpróbánissokanmegtekintették.

HídiSzilveszterfelvétele

giben elfogott egy galgamenti
településeken élõkbõl verbuvá-
lódott bandát, akik számlájára
jónéhány, Aszódon elkövetett
autófeltörésis írható.

Elõzetes letartóztatásban
van néhány turai fiatal is, akik
legutóbb egy Hatvanban tanu-
ló aszódi középiskolást rabol-
tak ki és bántalmaztak a vona-
ton. Lehetséges, hogy a jelentõs
börtönbüntetésre számító el-
követõk számlájára több ha-
sonló eset írható, esetleges ál-
dozataik viszont tartanak a
megtorlástól, illetve a viszony-
lag csekély kárérték miatt ódz-
kodnak a feljelentéstõl – ennek
ellenére bátran jelentkezzen,
aki az utóbbi idõben hasonló
bûncselekmény szenvedõ ala-
nyávávált.

-hiszi-

Autófeltörõket, vonaton fosztogatókat fogtak el a rendõrök

2008-ban összesen
1 % felajánlás került szét-

osztásra. Az így befolyt össze-
get az Aszód Ifjúságért Alapít-
vány pályázatok útján osztotta
szét az ifjúságot érintõ progra-
mokra. Alapítványunk anyagi
eszközeihez mérten támogatja
az ifjúság kulturális tevékeny-
ségét, sportolási lehetõségeit,
tehetséges fiatalok felkarolá-
sát, idõskorúak karitatív támo-
gatásátazifjúságbevonásával.

Döntésétõl függ, hogy az Ön
által érdemesnek ítélt közcélé,
vagy automatikusan a közpon-
ti költségvetésé lesz adója egy
százaléka.

Amennyiben egyetért alapít-
ványunk célkitûzéseivel, a tör-
vény értelmében nyilatkozatot
tehet arról, hogy az

le-
gyen személyi jövedelemadója
1%-ánakkedvezményezettje.

Azalapítványadószáma:

Akuratóriumelnöke

372.278
Ft

Aszód
Ifjúságért Alapítvány

19175773-1-13

KovácsFerencné

Azidénisélhetadöntés

jogával!

Köszönjük mindazok támo-
gatását, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át alapítvá-
nyunk céljainak megvalósítá-
sáraszánják.

Ajánlja adója 1%-át
az Aszód Ifjúságért Alapítványnak

Február 20-án, pénteken 17
órakor a Petõfi Múzeum mini
galériájában kamarakiállítás
nyílik az Aszódi Fiúnevelõ In-
tézetnövendékeinekképzõmû-
vészeti munkáiból. A

mû-
Zsembe-

rovszkyné Molnár Márta

vésztanár útmutatásával ké-
szült alkotásokból rendezett
tárlatot az inté-
zet igazgatójanyitjameg.

A szervezõk minden érdek-
lõdõtszeretettelvárnak!

Szarka Attila,

Tárlat a múzeumban
az Aszódi Fiúnevelõ Intézet

növendékeinek alkotásaiból

Egy napon, egy zebrán két gázolás


