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Ennek a napnak a jelentõ-

sége sokkal idõtállóbb annál,

semhogy politikai csoportok

kisajátíthatnák azt utalt

március idu-

sának eseményeire

polgármester. 1848 fia-

taljai Magyarország független-

ségét, szabadságot és egyenlõ

jogokat akartak kivívni az

egész magyar nemzet, az or-

szág minden polgára számára,

társadalmi, világnézeti, politi-

kai, felekezeti, nyelvi különb-

ségtételnélkül.

– Az igék ma is élnek, még a

jelentésük sem változott –

hangsúlyozta az ünnepség szó-

noka. – Ma is föld kell a föld-

mûvesnek, korszerû érdekvé-

delem, járható út, egészséges

– ün-

nepi beszédében

Sztán
István

lakás, orvosi ellátás, biztos

munkahely a polgároknak. De-

mokrácia, szabadság, egyenlõ-

ség és testvéri megértés kell

falunésvároson.Vitáinkvégén

együtt kell gondolkodnunk és

(folytatása4.oldalon)

A tavalyi kerek évfordulós, délutáni ünnepség után
idén ismét délelõtt tartották városunk március 15-i meg-
emlékezését. A Petõfi Múzeum elõtt a Csengey Gusztáv
Általános Iskola diákjai és gyermekkórusa, valamint az
aszódi Városi Civil Vegyeskar és a püspökhatvani Pro
MusicaVegyeskaradottmûsort.

Március idusának
ma is aktuális üzenetei
Ünnepség és koszorúzás városunkban

Túrmezei Erzsébet:

Húsvétután

HÚSVÉTELÕTT...nehéz,szomorúléptek.
Húsvételõtt zokogó,búsmiértek.
Húsvételõtt ajtók,kemények,zártak.
Húsvételõtt arcok,fakóraváltak.
Húsvételõtt szívek,üres-szegények.
Húsvételõtt kihamvadottremények.
Húsvételõtt egynagy„Mindenhiába!”
Búseltemetkezésazéjszakába.
Dehúsvétlett!FeltámadottaMester!
HÚSVÉTUTÁN elagyásszal,könnyekkel!
Húsvétután futniahírrelfrissen!
Húsvétután márnemkérdeznimitsem!
Húsvétután újcélésújsietség!
Jézusél!Nincsút,melymesszeesnék!
Húsvétután erõ,diadal,élet!
Csakazokértsírjunkhúsvétikönnyet,
Akikmégmindighúsvételõttélnek.
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Több mint négymillió fo-
rintot, azaz 13.878 eurót
nyert városunk a brüsszeli
központú Európai Bizott-
ság „Európa a Polgáro-
kért” elnevezésû pályáza-
tán. A támogatás hazánk
EU-s csatlakozásának év-
fordulós rendezvényeire és
Aszód testvérvárosi kap-
csolatainak ápolására for-
dítható.

A pályázaton 234 európai –

köztük te-

lepülés részesült különbözõ

mértékû támogatásban; az

aszódinyertespályázatösszege

a megítélt támogatások felsõ

harmadába tartozik. Az ebbõl

megvalósuló programtervet

lapunk17.oldalánolvashatják.

Városunkban április 29-e és

május 3-a között az aszódi és

környékbeli polgárokon kívül

három településrõl több mint

száz vendéget várnak. A két

testvértelepülés az erdélyi

Nyárádszereda és a németor-

29 magyarországi –

–

szági Obernburg mellett a

Nagybánya melletti Tótmogyo-

rósküldöttségétisvárják.

Az elmúlt három évben ön-

kormányzati szinten sajnos el-

hanyagolták a testvérvárosi

kapcsolatokat, mondta

polgármester. Továbbra

is elõnyben részesítik az intéz-

ményeken, civil szervezeteken

keresztül létrejövõ ill. ápolandó

kapcsolatokat, de lehetõségei-

hez mérten a város is igyekszik

segíteni. Ennek példája lesz a

hazánk Európai Közösséghez

csatlakozásának ötödik évfor-

dulójához kötõdõ rendezvény-

sorozatis.

–

Sztán
István

H.Sz.

Uniós programsorozat
pályázati támogatásból
Közel tizennégyezer eurót nyert Aszód

Száz százalékkal
az országos döntõbe
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Gimnazistáink sikereirõl a 8. oldalon

KözgazdÁSZok,
TISZK-gyõztesek
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Pályáznak iskolai vizesblokk- és padlófelújításra,
Afebruár12-iülésutánmás-

fél hónappal, március 26-án
közel tizenhárom órás ülésén
negyven napirendi pontot tár-
gyaltésharmincháromhatáro-
zatot hozott a képviselõ-testü-
let. (Március 12-én a Galga-
menti Víziközmû-beruházást
lebonyolító és mûködtetõ Tár-
sulásra vonatkozó megállapo-
dás elfogadása, az önkormány-
zati flottatelefonok szerzõdésé-
nek lejárta ill. az Aranykapu
Bölcsõde szabadtéri játékpark-
jának pályázati úton történõ
bõvítése ügyében soron kívüli
ülést tartottak.) Az alábbiak-
ban összefoglaljuk a legutóbbi
soros testületi ülésen hozott
legfontosabbhatározatokat.

Elfogadták az 1500 m-es szi-

lárd burkolatú út megvalósít-
hatóságának helyzetérõl szóló
tájékoztatót. A pályázat meg-
jelenéséigatestületkimondtaa
szükséges elõkészületek meg-
tételét. Nem fogadták el, s a
bizottságok által megfogalma-
zott ill. az ülésen tett javasla-
tokkal kiegészítve ismét napi-
rendre tûzik az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának
módosított változatát. Ugyan-
akkor elfogadták az önkor-
mányzat ideiközbeszerzési ter-
vét, és rögzítették a közbeszer-
zési tanácsadói keretmegálla-
podásra vonatkozó ajánlati fel-
hívást.

Az óvodáskorúak õsszel vár-
ható létszámára és a kötelezõ
óvodai felvétel 2010. õszi beve-

zetésére való tekintettel a Szi-
várvány Óvodában felmérik az
egy csoportszobával történõ
bõvítés mûszaki ill. szakmai
lehetõségeit. Egységes szerke-
zetben elfogadták a Podma-
niczky Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény alapító okira-
tát; a Galgagyörkön és Ikladon
induló tanszakok mûködésé-
hez az állami finanszírozáson
túli összeget az érintett önkor-
mányzatoknak kell biztosíta-
niuk.

Pályázat beadásáról döntöt-
tek a Rákóczi úti iskolaépület
vizesblokkjának felújítása, a
Csengey úti épület tantermei-
nek padlóburkolat-cseréje, va-
lamint tanulói székek és aszta-
lok beszerzése érdekében. A 9,3

millió Ft összértékû fejlesztés
20 %-os önrészét, 1,86 millió Ft
rendelkezésre áll az iskola költ-
ségvetésében. A Csengey iskola
túlórakeretének terhére õsztõl
375 ezer Ft-ot biztosítanak az
elsõ osztályos tanulók heti egy
óraúszásoktatásánakfinanszí-
rozására.

Mintegy bruttó 4 millió Ft-
ért a Kasib Kft. készítheti el
településszerkezeti terv, a helyi
építési szabályzat és szabályo-
zási terv felülvizsgálatát, vala-
mint a Béke kertre vonatkozó-
an környezetalakítási, beépíté-
sitervét.

Avárosköltségvetésihiányá-
nak rendezéséhez feloldották
az idei költségvetésben terve-
zett 18 millió 875 ezer Ft kocká-
zati tartalék felhasználási kö-
töttségét. A hiány fedezetéül
megjelölt tételek mellett zárol-
ták a mûködési költségvetés
négy százalékát, amelynek té-
teleire az intézményvezetõk
április30-igtesznekjavaslatot.

Az aszódi kommunális hulla-
dék lerakására a gyáli A.S.A.
Magyarország Kft. után az
AVE – Hevesi Városfenntartó
Kft. is árajánlatot adott. Mivel
az elõbbi egymillió Ft-tal ol-
csóbb, a grémium felkérte a
polgármestert és a GAMESZ
vezetõjétaszerzõdésaláírására
az A.S.A.-val. A GAMESZ-ve-
zetõt megbízták a hulladék-
gyûjtéssel és -szállítással kap-
csolatos feladatok hatékony és
körültekintõ irányításával,
egyúttal kimondták, hogy in-
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Március 26-i ülésükön a kép-
viselõk egy órányi eszmecsere
után tudomásul vették a Csen-
gey iskola székhely és tagintéz-
mény kihasználtság-növelésé-
re és a mûszaki feltételek javí-
tására vonatkozó tájékoztatót.
Az elõterjesztés szerint a Csen-
gey úti épületbe költöztetnék a
felsõ tagozatot a Rákóczi úti
iskolából, ahol az így felszaba-
duló négy tanterem átalakítá-
sával megfelelõbb körülménye-
ket biztosító tornaszoba és ét-
kezõ jöhetne létre. A téma
komplex tárgyalására – a kép-
viselõ-testület, az iskola vezeté-

se és a Szülõi Munkaközösség
részvételével–egyeztetõ fórum
összehívásával bízták meg a
polgármestert.

Lapunk nyomdába adása
elõtt, április8-ánetémábanso-
ron kívüli testületi ülést tartot-
tak a Rákóczi úti iskolában. Az
ülésre a koráb-
bi beadványaira, illetve a Zöld
Óvoda programra épülõ javas-
lat-csomagot terjesztett elõ,

pedig mindkét
iskolaépület kihasználására
vonatkozó, számos kérdést is
tartalmazó elõterjesztést nyúj-
tott be. Az ülésen a tantestület

Gyárfás Zsuzsa

Asztalos Tamás

és a Szülõi Munkaközösség tu-
catnyi tagja és néhány szülõ is
jelen volt; többen kérdésekkel
ésfelvetésekkelpróbáltákgyor-
sítani a szerintük érthetetlenül
elhúzódódöntési folyamatot.

A háromórás vita végén szü-
letett döntés értelmében az áp-
rilis 23-i testületi ülésig a két
képviselõ szakértõk bevonásá-
val igyekszik választ kapni a
beadványok kérdéses pontjai-
ra. A képviselõ-testület a szak-
bizottságok véleményének is-
meretében dönt a további lépé-
sekrõl.

Két elõterjesztés iskola-ügyben
A tantestület és az SZMK gyorsítaná a döntési folyamatot

Önkormányzati hírek
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tézkedni kell a lomtalanításról
és az illegálisan lerakott hulla-
dékelszállításáról.

A Pénzügyi-Gazdasági Bi-
zottság javaslata alapján elfo-
gadták az önkormányzati in-
tézményeknél végzett belsõ el-
lenõrzésrõl, valamint az önkor-
mányzat felügyelete alá tarto-
zó költségvetési szerveknél
végzettellenõrzésekrõlszóló je-
lentést, valamint az ezzel kap-
csolatosjavaslatokat.

Tudomásul vették és a város
honlapjánközzéteszikaz intéz-
ményi kisjavítási címjegyzéket.
A pénzügyi forrás felszabadu-
lásaill.pályázati forrásmegléte
esetén rangsorolni kell a leg-
sürgõsebben elvégzendõ mun-
kákat.

A Tavasz utca szélesítése ér-
dekében felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy tárgyaljon az
egyik ingatlan tulajdonosával
egy 24 m -nyi terület megvá-
sárlásáról. A volt Honvéd
presszó értékesítése érdekében
az Expressz hirdetési napilap-
ban pályázati felhívás közzété-
telérõldöntöttek.

Konkrét gazdasági számítás
híján nem lehetséges a kötvény
egy részét felszabadítani a volt
Nõtlen Tiszti Szálló megvásár-
lására, ezért az önkormányzat
felmondta a Honvédelmi Mi-
nisztériummal illetve a bérlõ
PR+LAK Kft-vel kötött bérleti
szerzõdést, egyúttal visszavon-
ta vételi szándéknyilatkozatát.
Szükségesnek mondták ki a
KossuthLajosút24. számalat-
ti társasházban két nem lakás
célúbérleményelidegenítését.
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Az Állami Számvevõszék ja-
nuár 5-e és február 11-e között
vizsgálatot folytatott az önkor-
mányzatnál az elmúlt három
évre vonatkozóan. A képvise-
lõk elfogadták az errõl szóló
összegzõ jelentést és intézke-
désitervet.

Az „Út a munkához” közfog-
lalkoztatási programhoz kap-
csolódóan pályázat benyújtá-
sát mondták ki szükségesnek,
egyben felhatalmazták a Kis-
térségiTársulástapályázatbe-
nyújtására. A Társulási Megál-
lapodás egyik pontjának módo-
sítása után kimondta a testü-
let, hogy az ülések kábelteleví-
ziós közvetítését továbbra is a
Varga MM. St. Bt-vel kívánja
megoldani a korábban szerzõ-
désbefoglalttartalommal.

Jogharmonizációs probléma
miatt hatályon kívül helyezték
a zajártalomról szóló helyi ren-
deletet; az új rendelet elõkészí-
téséhez zajszakértõi ajánlat be-
kérésévelbíztákmegajegyzõt.

Döntöttek egy-egy 600 ill.
700 m -es, önkormányzati in-
gatlan 7.000,- Ft/m áron törté-
nõ értékesítésérõl, majd a csa-
tornaprojekthez kapcsolódóan
kezdeményezték a vasúton túli
terület belterületbe vonási eljá-
rásának megkezdését. A szük-
séges vázlatrajzok ill. a földvé-
delmi járulék kb. 1,5 milliós
összegét az agglomerációs csa-
tornaterv visszatérítésébõl biz-
tosítják. Mintegy nettó 14 mil-
lió Ft-ért az egyetlen ajánlatot
benyújtó szentendrei Terra-
Grande Közmûépítõ Kft. nyer-
te el a Koren közi támfal építé-
sénekjogát.
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Csatorna, út, kátyú
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Állásajánlat
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala belsõ

ellenõrtkeres.

szakirányúfelsõfokúiskolaivégzettség,vagy
más felsõfokú iskolai végzettség és a 193/2003.(XI.26.) Kor-

mányrendeletbenmeghatározottképesítés
oklevelespénzügyirevizor,vagy
költségvetésiellenõri,vagy
mérlegképesszakmaiképesítés,vagy
szakellenõrivagykönyvvizsgálóiképesítésmegléte.
legalább 2 éves köztisztviselõi, ill. közalkalmazotti jogviszony
megléte ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli
munkakörben.
Word,Exelfelhasználói ismeret

FizetésaKtv.alapján.

-költségvetési,ellenõrzésigyakorlat
-mérlegképesvégzettségállamháztartásiszak
-meglévõközigazgatásiszakvizsga

Azalkalmazásfeltételeazerkölcsibizonyítvány.
szakmai önéletrajz, bizo-

nyítványokmásolata
Amunkakörlegkorábban2009.május1.napjátóltölthetõbe.
Jelentkezéskizárólagpostaiúton:2170Aszód,Pf.44.

2009.április17.

Feltételek:

Elõnytjelent:

+

+

+

+

+

+

+

+

A pályázathoz kérjük csatolni:

Határidõ:

Megoldásra váró közmûgondok

A csatornaprojekthez még
nem csatlakozott polgárokkal
tovább folytatja az egyeztetése-
ket az önkormányzat. Elsõsor-
ban a Béke kert és környéke
csatlakozási aránya marad el a
szükségestõl. pol-
gármester
képviselõvel egyenként keresi
fel az érintetteket, hogy meg-
gyõzzék õket a projekt fontos-
ságáról.Apolgármesterreméli,
hogy a ma még csatornázatlan
háztartások legalább 85 száza-
léka támogatja csatlakozásával
a beruházást. Fontos érv, hogy
városunk belterületi földútjain

többségében

épülhet szilárd burkolatú
út.

*
Az autósok keserûen tapasz-

talják, hogy városszerte több

Sztán István

Szigetvári József

csak a csator-

názás ottani megvalósulása

után

– az ügyben érin-
tett területeken –

helyen igen rossz állapotba ke-
rültek az önkormányzati tulaj-
donú aszfaltutak; szerencsére
lapzártánkig nem történt beje-
lentett káresemény, de a hely-
zet igen balesetveszélyes. A ká-
tyúzás javát tavaly rendkívül
késõn, augusztus végén végez-
ték el. Az április 23-i testületi
ülésen napirendre a ká-
tyúzás ügye. A pénzügyi keret
rendelkezésre áll, a munkála-
tok megpályáztatását követõ-
en május végéig megkezdõdhet
azútjavítás.

A polgármester levélben kér-
te a PEMÁK Kht-t a kezelésé-
ben lévõ fõutak (3. számú fõút,
Baross u., Deák Ferenc u.,
Széchenyi u. és Falujárók útja)
karbantartására; ennek ered-
ményeként néhány veszélyes
úthiba már eltûnt ezekrõl az
útszakaszokról.

kerül

H.Sz.

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázat-
tal eladásra meghirdeti az szám
alatt megüresedett 1239/2/A/8 hrsz.-ú 42 m alapterületû, 2
szoba komfortos bérlakást, mely társasházi tulajdonközös-
ség része.

A pályázat részletes feltételeirõl a honlapon
olvashatnak.

Aszód, Falujárók útja 1.

A pályázat leadásának határideje: 2009. április 30.
www. aszod.hu

2

iskolai bútorokra

Önkormányzati hírek
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Ünnepség és koszorúzás a Petõfi Múzeumnál és a 48-as emlékmûnél
Március idusának ma is aktuális üzenetei

(folytatásaz1.oldalról)

lépnünk, ha nem akarunk

Sztán István emlékeztetett
rá, hogy az 1991-ben városi
rangot elnyert Aszód e minõsé-
gébenfelnõttkorba lépett, áma
mögöttünk álló közel két évti-
zed kevésnek bizonyult a hát-
rányok felszámolására. Képvi-
selõtársaival együtt remény-
kednek abban, hogy Aszód a
maga erejébõl, a környezõ köz-
ségek egyetértésével belátható
idõn belül igazán várossá ala-
kulhat.

Azezredfordulón,amillenni-
umi emlékünnepségek kereté-
ben kapott emlékzászló a vá-
rosi ünnepségek jelképe, amely
egybeforrt a példamutató élet-
vitele és közösségi munkája
alapján megválasztott zászló-
anya tisztségével.

el-
hunytával ez a tisztség meg-
üresedett, amit az önkormány-
zat felkérését elfogadva ezen-
túl töltbe.

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra a felkérés, amit nagyon
köszönök – mondta a zászló-
anya, miután elhelyezte az em-
lékszalagot a város millenni-
umi emlékzászlaján. A több
mint háromszáz éve Aszódon
élõ nemzetség leszár-
mazottjaként megható érzés
számára, hogy rá gondoltak a
zászlóanya tisztség betöltésé-
nél, de amiatt is, hogy Erzsike
néni nyomdokaiba léphetett,
aki betegsége idején a nyugdí-
jasklubban rá bízta verseit és
elköszönõsorait.

Ezután a polgármester
alpolgármester társa-

ságában koszorút helyezett el
az ország egyik legjelentõsebb
Petõfi-emlékhelyeként számon
tartott múzeum falán. Az ün-
nepség a 48-as emlékmûnél fe-
jezõdött be, ahol a Podmanicz-

vég-
érvényesen mindentõl elma-
radni, ami a harmadik évezred
elsõszázadánakszintje.

Huszárné
Zsemberovszky Erzsike néni

BudaiJózsefné

Lipták

Rigó
Lászlóné

ky Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény fúvószenekara mu-
zsikával fogadta az ünneplõ-
ket, majd a városi intézmé-
nyek, civil szervezetek és párt-
szervezetek képviselõi elhe-
lyezték koszorúikat az emlék-
mûtalapzatánál.

H.Sz.

Aszerzõfelvételei

romoltuk” meg, s kora délután
érkeztünk meg a célállomásra.
Rövid városnézés után – cso-
dák csodája:

miatt nem tartóztattak
le – szabadidõ következett,
majd 16 órakor elkezdõdött a
Tompa téren az ünnepség. A
magyarésszlováktagokbólálló
fúvószenekar népdalokat és
48-as dalokat játszott, miköz-
ben a város polgármesteri hi-
vatala, majd társadalmi és civil
szervezetek képviselõi elhe-
lyezték koszorúikat a Petõfi-
szobor talapzatánál. (Iskolánk
nevében igazga-
tóhelyettes és
tanuló, aRákócziSzövetséghe-
lyi szervezete nevében

és
helyezte el a megemlékezés ko-
szorúját.)

Az emelkedett hangulatú
ünnepség után – lévén másnap

illegális idegen-
vezetés

Kovács Ferenc
Angyal Mariann

Hõnig
Antal Hõnigné Zádor Éva

munkanap – még emberi idõ-
ben érkeztünk haza, s közben
örömmel nyugtázhattuk azt a
tapasztalatunkat, hogy Rima-
szombatban béke és nyugalom
van. Ez utóbbit azért tartom
szükségesnek megjegyezni,
mert több utazni vágyó tanulót
azértnemengedtekelaszüleik
az útra, mert még mindig kí-
sért a dunaszerdahelyi brutális
rendõribeavatkozás,sazutána
itt-ott megnyilvánuló magyar-
ellenes megnyilatkozások em-
léke. A szülõk egy része féltette
elengedniagyermekét.

Szerencsére ilyen hangulat-
nak még csak a nyomát sem
észleltük. Kokárdáink és a cí-
meres nemzeti zászló láttán
egyetlen közbekiáltás volt:
„Megjöttek a magyarok!” És ez
ismagyarnyelven!

szervezõtanár
HõnigAntal

Idén is abban a szeren-

csés helyzetben voltunk,

hogy elnyertük a Rákóczi

Szövetség pályázatán an-

nak lehetõségét, hogy az

elõzõ évekhez hasonlóan

ismét határainkon túli ma-

gyarokkal ünnepelhes-

sünkmárcius15-én.

Mivel az ünnep vasárnapra
esett, a rimaszombati Tompa
Mihály Református Gimnázi-
umban is már pénteken meg-
tartották az iskolai megemlé-
kezést; célunk az volt, hogy a
városi ünnepségen vegyünk
részt, ott ünnepeljünk együtt
Rimaszombat és környéke
magyarjaival.

Az elõzõ évek útvonalaihoz
képest ismeretlen vidéken ve-
zetett az utunk: Fülek megte-
kintése után Sõreg és Ajnácskõ
várdombját és várromját „ost-

Rimaszombatban béke és nyugalom van

Március idusának ma is aktuális üzenetei
Ünnepség és koszorúzás a Petõfi Múzeumnál és a 48-as emlékmûnél



G
ALGA
COOP

ZRT.

Ízelí tõ következõ akciónkból:

AKCIÓ AKCIÓáprilis 15-tõl május 4-ig

Finomliszt BL-55 1 kg Biopon m.por color komp. 2kg
Étolaj napraforgó 1 l Familla Coccolino blue, sensitive öblítõ 2 l
Flóra margarin szögl. Csész. 500 g Ariel comp. mountain spring mpor 2 kg
Knorr tyúkhúsleves csigatésztával 56g Baba habfürdõ lanolinos 750 ml
Rauch Bravo narancs 12% Rama classic margarin 250 g
Pepsi Cola széns. üdítõital 2,5 l Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l Tehéntúró zsírszeg. Bakony dob. 250g
COOP Szt. István sör vil.4,2% üv. 0,5 l Euromilk UHT tej 1,5% 1 l
Kozel sör f.üv. 0,5 l COOP tejföl 20% 150 gr
Margitszigeti kristályvíz 1,5 l PET Danone Act. jogh. méz-rost., málna,125g
Paloma kávé vák. õrölt 500 g Kométa Mindenn. F. házi disznósajt

Jagerbrau sör dob. 0,5 l Kométa Mindenn.F. Olasz felvágott
PUR mosogató lemon flak. 3 x 500 ml Kométa Mindenn. F. Zala felvágott
PUR mosogató hands&nails fl. 3x500ml Mlekpol trappista sajt
Csirkeszárny elõhûtött Csirkemell csontos elõhûtött

89,-Ft 1199,-Ft

299,-Ft 799,-Ft

369,-Ft 1499,-Ft

155,-Ft 499,-Ft

199,-Ft 179,-Ft

299,-Ft 149,-Ft

139,-Ft+ü. 199,-Ft

99,-Ft+ü. 119,-Ft

129,-Ft+ü. 69,-Ft

109,-Ft 89,-Ft

699,-Ft 1199,-Ft/kg

99,-Ft 899,-Ft/kg

399,-Ft 899,-Ft/kg

399,-Ft 799,-Ft/kg

529,-Ft/kg 999,-Ft/kg

gyüm.ital 1,5 l

dús, mentes

Áprilisban is SZUPER HÉTVÉGE!!! 04.23-tól 04.26-ig

G
ALGA
COOP

ZRT.

Három a magyar igazság...
Azon vásárlóink, akik

bármelyik COOP üzletben és a vásárlást igazoló blokkot – névvel,
címmel ellátva – bedobják az üzletekben található Szerencsedobozba,

részt vesznek a COOP nyereményjátékán.

2009. március 4. és április 30. között 3.000,- Ft feletti
értékben vásárolnak

Nyeremények:

LG mosógép
Dell laptop
1.000.000,-Ft értékû bankkártya

A nyereményjátékról bõvebben a COOP újságban illetve a  weboldalon olvashatnak.

Induljon Ön is a mesés nyereményekért !!!

6-6 db6-6 db

Tavaszi árzuhanás a COOP-nál!
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Ünnep és munka a Városi Nyugdíjas Egyesületnél

Fiúnap, virágültetés, fellépések

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Egyesület a március 8-i nõnapi megemlékezés folytatásaként április
2-án fiúnapi„ ” ünnepséget tartott a klubhelyiségben, ahol a gyengébbik nem képviselõi mûsorral
és ajándékkal kedveskedtek a férfiaknak. Természetesen szó esett a civil szervezet elõtt álló
feladatokról is. A Hagyományõrzõ Csoport tagjai fellépésekkel tûzdelt április és május elé néznek,
ugyanisazelmúlthetekbenszámosmeghívásérkezettaGalgamente településeirõl, de távolabbról
is. Az egyesület a fellépések illetve utazások költségeinek kiegészítése érdekében részt vesz a nem-
régibenkiírtCívisPályázaton.

A rendezvényen polgármester is részt vett, aki a közelgõ „Európa a Polgárokért”
címûrendezvénykapcsánazegyesületsegítségétkérteaSzabadságtércsinosításához.Anyugdíja-
sok e napon a GAMESZ munkatársainak közremûködésével mintegy két és félezer tõ árvácskát
ültettekelatéren.

Sztán István

HídiSzilveszterfelvételei

Lehetõség van,
érdeklõdés kevésbé
Pénzügyi tájékoztató

vállalkozóknak

Április 6-án este szerény ér-
deklõdés mellett
tartottak az aszódi és környék-
beli vállalkozások finanszíro-
zási lehetõségeirõl. A Város-
háza tanácstermében megje-
lenteket polgár-
mester köszöntötte, majd a kis-
térség önkormányzatainak
társulása, a LEADER-közös-
ség és a Pest Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány mun-
katársai ismertették a válaság-
helyzetben is rendelkezésre ál-
ló hitelkonstrukciókat illetve
pályázati lehetõségeket.

Sztán István

tájékoztatót



Figyelem!!!

A Lator Úszó- és Vízisport Egyesület
felvételt hirdet úszószakosztályába

5 -13 éves korú fiúk-lányok részére,

felvételt hirdet vízilabda szakosztályába

13-18 éves korú fiúk-lányok részére.

Jelentkezni elnöknél,

a 06-70-634-0599-es telefonszámon lehet.

alapszintû úszástudással rendelkezõ

alapszíntû úszástudással rendelkezõ

Edzéseinket hétfõn, szerdán és pénteken 18.00 – 20.00 óra közötti idõpontban

tartja szakosztályunk Aszódon, a Petõfi Sándor Gimnázium uszodájában.

valamint

Horváth Szilárd

7

ÚSZÓTANFOLYAM!!!
A Lator Úszó-

és Vízisport Egyesület

Jelentkezni Horváth Szilárd
elnöknél, a 06-70-634-0599-es

telefonszámon lehet.

úszótanfolyamot indít Aszódon,
a Petõfi Sándor Gimnázium

uszodájában.
Várjuk az úszni még nem tudó

gyermekek jelentkezését, 5 éves kortól.

Aszód, Kossuth L. út 1. (Új Udvarház) Nyitva: H-P: 9-12, 12.30-17, Szo: 8-12

2009 tavaszi-nyári

Heavy Tools kollekció!

Merrell és Teva

pólók, nadrágok, bermudák, rövidnadrágok

cipõk, szandálok, papucsok!

Minden 2008-as nyári modell

árából 50%-os árengedmény!

Svájci bicskák és kések:
Victorinox, Spyderco, Coldsteel

weboldalunk: www.kaland-tura.hu

ÚJ! Coexis ruházat
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2009. ÁPRILIS

Második lett a Kuvikok reloaded„ ”
Petõfis közgazdÁSZok

Március 26-a és 29-e kö-
zöttKiskunfélegyházánke-
rült sor a Petõfi Nevét Vi-
selõ Középiskolák Orszá-
gos Találkozójára, immár
25. alkalommal. Nekem ju-
tott az a megtisztelõ fela-
dat, hogy elkísérjem isko-
lánk három fõbõl álló csa-
patát.

A találkozó versmondóver-
sennyelkezdõdött,melyet isko-
lánk versmondója,
11.C osztályos tanuló nyert
meg egy mezõberényi és egy
bonyhádi tanuló elõtt. Ezt kö-
vette az irodalmi vetélkedõ,

Kuti Viktor

A verseny elsõ szakasza 2008
októbere és 2009. január között
zajlott, ekkor négy alka-
lommal kellett tesztet megol-
dani. Ezek eredménye alapján
a „Kuvikok reloaded” meg-
nyerte a Közép-Magyarországi
Régió selejtezõjét és bejutott a
budapestielõdöntõbe.

A elõdöntõre márciusban
került sor, ahol egy pár héttel
korábban megírt és beküldött
esszét kellett megvédeni. (Az
esszé címe:

). A prezentáció bemu-
tatása után az MNB szakértõi
tettek fel kérdéseket a csapat
tagjainak; a prezentáció minõ-
sége és a válaszok pontossága
alapján a csapat megnyerte az
elõdöntõtésbejutottadöntõbe.

A döntõben egy képzeletbeli
ország, Monetáris
Tanácsának szerepét kellett el-
játszaniuk. Különbözõ szimu-
lált gazdasági sokkokra kellett

Az elõrejelzés sze-
repe a magyar monetáris poli-
tikában

Szimulia

reagálniuk, közleményeket,
majd parlamenti beszámolót
kellett írniuk, végül ismét az
MNB szakértõi kezdték el õket
faggatni.

Mindezek alapján a „Kuvi-
kok reloaded” a 278 induló csa-
pat közül a második helyezést
érte el, s ezzel 750 ezer forintot
nyert. Gratulálunk a csapat
tagjainak!

K.I.

A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépis-
kola és Kollégium diákjai ismét részt vettek a Magyar
NemzetiBank„Monetary–Közgazdálkodjokosan”nevû
pénzügyi-gazdasági témájú vetélkedõjén. A tavalyi elõ-
döntõs helyezés után idén a

(diákok) és
(tanár) által alkotott, „Kuvikok reloaded” fantázianevû
csapat bejutott az országos döntõbe és ott az elõkelõ má-
sodikhelyezéstérteel.

Józsa Erika, Nagy Dániel,
Szabados Zsolt, Tuza Ágnes Kárpáti István

Mindkét gimnáziumunk dobogós
helyen végzett az országos találkozón

Félegyházán idén is
jó volt aszódinak lenni

amelyben Pápával azonos
pontszámmal elsõ helyen vég-
zett a (13.A),

(12.A),
(11.C) összetételû csapat, s a
második helyen szintén aszódi-
ak végeztek: az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumá-
nak csapata (
10.A, 9.A és

9.A).
MegérkezésünkkoregyPetõ-

fi-verscímet kellett egy kosár-
kában elõkészített anyagból
húznunk, melyhez a csapatok-
nak illusztációt kellett készíte-
niük. Ezt a versenyt azonos
pontszámmal a két budapesti
iskola nyerte, második helye-
zett Pápa lett, harmadikok a
fehérgyarmati iskola tanulói
lettek. Csapatunk a 4. helyet
szerezte meg, s az összesített
pontversenyben a három ka-
tegória versenyeiben elért
pontszámok alapján iskolánk
csapata szerezte meg az elsõ
helyet (felkészítõ tanár

), Pápa
végzett a második helyen, s az
Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumának csapata lett a
harmadik (felkészítõ tanár

) a 11 vetélkedõ
csapatközül.

A rendezõ iskola – etikailag
nagyon korrekt módon – nem
indított csapatot, csak meg-
szervezte a többi iskola részére
atalálkozót.

Nagyonnagyörömvoltnézni
és tapasztalni, hogy ilyen nagy-
szerû fiatalok is vannak ma-
napság,akikigaziértékeinkvé-
delmének letéteményesei
lesznek!

aPetõfiSándorGimnázium,
GépészetiSzakközépiskola

ésKollégiumtanára

Heltai Sára Tóth
Noémi Kuti Viktor

Garai Szilvia
Garai Laura Beély

Boglárka

Hõnig-
né Zádor Éva Mária

Homoki Gábor

HõnigAntal

ból beérkezett pályamûvek
közül iskolánk diákjai a kilenc
értékesdíjbólhatotelhoztak.

Gratulálunktanulóinknak!

Eredmények:

Fotográfiakategória:

Grafikakategória:

Festészetkategória:

1. 12.D
c.alkotásával

2. 12.E
c.alkotásával
3. 12.C
c.alkotásával

1. 10.A
c.alkotásával
3. 10.C
c.alkotásával

3. 10.A
c.alkotásával

Márkus Ádám Extrém
nap

KállaiMihály Katedrán

Koroknai Ádám Otthon

Holló Barbara Atlantisz

Zsigri Bernadett Emlék

Barna Máté Bárhol
kéznél

A Galga-Naszály Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
képzõmûvészeti pályázatot
hírdetett a TISZK-hez tartozó
iskolák diákjai számára.
Iskolánk a szakképzésünk
révén került a TISZK-kel kap-
csolatba. Az eredményhirdeté-
sen kiderült, hogy a hat iskolá-

Kilencbõl hat díj Aszódra került

Taroltak a TISZK-nél

Meditációs távgyógyítás
Április 26-án, vasárnap délután 17 órakor meditációs csopor-

tunk távgyógyítást végez mindazok számára, akik otthonukban
eztigénylik.

Kérjük, hogy ezen idõpontban kb. 20-25 percre nyugodt ülõ
vagyfekvõtesthelyzetetvegyenekfel.

Havalakineknemtestiproblémájavan,hanemegynehézélet-
helyzeten szeretne változtatni, kérjük ezen problémát egy papír-
raleírvahelyezzeazadott idõpontbanmagaelé,vagyvizualizálja.

Haimádkozássalsegítikmunkánkat,köszönjükszépen.

Nem kérünk semmiféle jelentkezést, a felkínált lehetõséggel
éljen mindenki belátása és hite szerint. Valamint kéretik az
országunkértvalóbuzgóimádság.

Szeretettel:azAszódiMeditációsCsoport
www.csathveronika.hu
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A Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei

Utazások a muzsika szárnyán

Februárban és március-
ban

lezajlot-
tak a felvételi vizsgák. In-
tézményünkbõl ebben a
tanévben öt növendékünk
felvételizett zongora, or-
gona, hegedû és népzene
szakra. Felvételizõink tel-
jesítménye 100%-os volt, hi-
szen mind az öt növendé-
künkfelvételtnyert!

a mûvészeti szakkö-
zépiskolákban is

Garczik Richárd

Fodor Mária

Erdei Richárd

Szegedi József

Hevesi Valentina Var-

ga Sándor Pál Lajos

Solymosi Máté Farkas

Melinda Rónai Zol-

(tanára:
) a Budapesti Bar-

tók Béla Zenemûvészeti Szak-
középiskolában,
(tanára: ) a Bu-
dapesti Egressy Béni Zenemû-
vészeti Szakközépiskolában,

(tanárai:
és ) vala-

mint és
(tanáruk:

tán

Tóth

Judit

) szintén a Váci Zenemûvé-
szeti Szakközépiskolában
folytatjáktanulmányaikat.

Gratulálok a növendékek-
nek és tanáraiknak; sikeres pe-
dagógusi, mûvészi pályát kívá-
nokmindannyiuknak.

*
A közelmúltban még egy

örömhír érte iskolánkat.
néptánctanárnõ március

8-án a Hagyományok Házában

rendezett VIII. Országos Kore-
ográfiai Versenyen I. helyezést
ért el! A gyõztes alkotását a gö-
döllõi tagozat növendékei ad-
ták elõ. Gratulálok a tanárnõ-
nek és kívánom, hogy legyen ez
a kezdete egy sikeres, termé-
keny koreográfusi életpá-
lyának.

*
Március 28-án igazán szép

zenei élményben volt részük
azoknak, akik eljöttek a Ba-
rokk Kamarazenekar koncert-
jére. Több mint százan hallgat-
tuk és élveztük muzsikájukat.
Nemkis feladatravállalkoztak,
hiszen mûsorukon egy egész
estét betöltõ Vivaldi muzsika
szólt. Az elhangzott verseny-
mûvek, kettõsversenyek, con-
certók a barokk zene igazi
gyöngyszemei, melyek elõadá-
sa komoly és rendszeres mun-
kát kívánnak egy profi zene-
kartól is! A Vivaldi zenéjére jel-
lemzõ finom, ugyanakkor vir-
tuóz dallamfordulatok inter-
pretálása magas hangszeres
képzettséget igényel. Az a sok-

Idén nyáron is megrendez-
zük a Wellness Leánytábort,
ahová 12 éves kortól várjuk a
táborozni vágyó tinilányokat.
Érdekes, színes és tanulságos
táborozási lehetõséget kíná-
lunk napközis formában na-
ponta9-17óráig.Adélelõtti fog-
lalkozásokon és a délutáni
szépségápoláson kívül egy au-

tóbuszos kirándulás is gazda-
gítjaaprogramot.

Helye: Aszód, Malom köz 10.
(Szépségszalon) Ideje: június
22-26. Részvételi díj: 6.500 Ft
(kétrészletbenisfizethetõ).

Jelentkezni lehet a helyszí-
nen vagy a 06-70-382-9929-es
telefononPálánéZsuzsánál.

Újra Wellness
Leánytábor

Textilszakmában jártas
munkavezetõt keresek

turai céghez
kiemelt jövedelemmel,

Oltvai Gellért
Tel: 06 30 9461 105

német nyelvtudás alapfeltétel,
marketinges ismeret elõny.

színûség, ahogyan tolmácsol-
ták a mûvek hangulatát, meg-
érintetteaközönséget,megtör-
tént a zene és hallgatóság „egy-
másratalálása”.

Õszinte elismerésem a zené-
szeknek, tiszteletemésnagyra-
becsülésem mûvészeti vezetõ-
jüknek,

A zenekar tagjai:

Közremûködtek:

A koncertrõl DVD-felvétel
készült, melyet Király Gyön-
gyinél lehetmegrendelni.

KirályGyöngyinek.

Király

Gyöngyi, Dian Kinga, Sisa

Ibolya, Lakatos Bernadett,

Kovács Janka Tímea, Dobondy

Barbara. Dr.

Magyari Zita, Hévízné Király

Csilla, Dobondyné Tóth Judit,

AdámiMárton,CsûriFerenc.

HídiSzilveszterfelvételei

RónaiLajos

Nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig

15.30-18.30

9
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Válasz egy számonkérõ levélre
Az márciusi

számának megjelenése után
egy ismerõsöm megkérdezett:

van-
nak, akik azonnal a polgármes-
ter mulasztását, felelõsségét
kezdik emlegetni. Így tett most

zenetanár is,
aki a Kastélyzenekar 2009 eleji
újévi koncertjének elmaradá-
sátkérteszámonrajtam.

Akik szorgalmas látogatói a
komolyzenei hangversenyek-
nek, azok 2008 decemberében
három komolyzenei esemé-
nyen találkozhattak velem: a
katolikus templomban egy, az
evangélikus gimnáziumban
két alkalommal, ahol helyi és
környékbeli kórusok adtak
mûsort, s bár amatõrök õk,
akik szabadidejüket fordítják
az éneklésre, a felkészülésre,
mégis képesek voltak bizonyí-
tani, hogy a dal, a tiszta szívbõl
való éneklés a lélek zengõ orgo-
nája.

Úgy vélem, nem lenne szük-
ségemmagyarázkodásra.Men-
tegetõzésre sincs okom Király
Gyöngyi miatt,
de az igazság megismertetése
és megismerése érdekében van
néhány „szerény” megjegyzé-
sem. Azzal kezdem, hogy õszin-
tén sajnálom az újévi koncert
elmaradását. Velem együtt biz-
tosan többen is vannak, akik
hasonlóan éreznek. Csakhogy
sem nekem, sem a velem
együtt érzõknek, sem Király
Gyöngyi tanárnõnek a táskájá-
ban, a zsebében sem volt 987
ezer forint. Igaz, a második
költségvetés szerint már 790
ezerért, sõt végül657ezerért is
mintegy 150 érdeklõdõ hallgat-
hatta volna a pezsgõ-
duettjét és más, szívünknek
kedves, fülünknek kellemes
dallamokat, s koccinthatták
volnaösszepezsgõspoharaikat.

A koncertet szervezõ Király
Gyöngyi december 8-án kere-
sett meg, s tájékoztatott a ren-
dezés költségeirõl. Magam is

Aszódi Tükör

Hol rögzítették egy városi pol-
gármester teendõit? Ha nem ég
a közvilágítási lámpa, ha a vá-
ratlanul leesett hó miatt járha-
tatlan az utca, ha az üzletbe ké-
sõn érkezik a friss kenyér

Király Gyöngyi

számonkérése

Traviata

–

–

lelkesedtem az ötletért, de az
idõt kevésnek tartottam, a
pénznek szponzoroktól való
összegyûjtését pedig szinte le-
hetetlennek. De látva a tanár-
nõ lelkesedését, biztatóan
mondtam: Próbáljuk meg!
(Kérem, tessék ezt a mondatot
kétszer elolvasni.) Nem pró-
bálommeg,hanem pró-
báljuk meg, s az sem lett volna
baj,haaKirályGyöngyiszerint
nagyszámú komolyzenéért, az
„igazi” mûvészetért rajongó
aszódiak szerzik meg
a szükséges összeget. Igyekez-
tem segíteni – bár ez nem pol-
gármesteri kötelesség –, felke-
restem és segítségét kértem
néhány személynek. Volt ellen-
érvük: Itt az esztendõ vége, s
ekkorra már elfogy a különbö-
zõ eseményekre fordítható ösz-
szegünk! Sajnáljuk. Legköze-
lebb hónapokkal elõbb kell ko-
pogtatni. Ennyit az elmaradt
koncertrõl, sazelmaradásokát
fürkészõfelelõsségemrõl!Ittta-
lán abba is kellene hagynom az
írást, de folytatom, mert na-
gyon sajnálom, hogy a jó célért
fáradozó tanárnõ az

ésannakköltségeit,a
rendezvény tartalmát össze-
mossa az újévi koncerttel. Ké-
rem, higgye el, hogy a Fesztivál
szervezõi az elsõ Fesztivál óta
szeretnék meghatározni a szó-
rakoztatás helyét a kultúra
egészében.Nálamjobbansenki
sem szeretné, ha világosan,
egyértelmûenésegységesenér-
telmezhetõ lenne a szórakozta-
tás fogalma.Kinekazopera,ki-
nek az operett, kinek Bartók, s
Kodály, kinek a kávéházban
született magyarnóta a ked-
vence.Jólenne,haegycsapásra
megoldható lenne, hogy csak
valódi értékeket közvetítünk
egy-egy esemény résztvevõi-
nek. Hosszú ez a folyamat, s
meggyõzõdésem szerint még
csakazelejéntartunk.

Sok tényezõtõl függ minden-
kori mûsoraink tartalma. Így
volt ez 2008 szilveszterének éj-
szakáján is. Vállalom, hogy a
meglévõ igényeket elégítettük
ki.Szórakoztattukaváros fõte-
rén összegyûlteket. Sajnálom,

–

–

én
együtt

közösen

Aszód
Fesztivált

de valószínûnek tartom, hogy
Ön nem látta annak a 6-700
embernek a vidámságát, ami-
kor a „lakodalmas zenére” ra-
gyogó arccal énekeltek. És saj-
nálom azt is, hogy éjfélkor nem
koccintott a nehéz helyzetben
is „ígéretesnek” vélt jövõre,
nem gyönyörködött a „gyûlölt
tûzijáték” csillogásában. És
van még egy kérésem, tisztelt
tanárnõ! A város polgármes-
tereként van egy vágyam, s
akaratom, amelynek megvaló-
sításához kérem az Ön, vala-

mint az Ön által képviselt ko-
molyzene-rajongókat. – Úgy
alakítsuk, formáljuk rendezvé-
nyeinket, s úgy változtassuk
azok tartalmát, hogy akik ma
még a lakodalmas zene hívei-
ként szûkebb horizonttal ren-
delkeznek, mint a panorámát
látók, a csúcsot jelentõ operák,
hangversenyek ostromlói –
együtt felépítjük az egymáshoz
vezetõ hidakat, a közös szóra-
kozáskínálatát.

polgármester
SztánIstván

Teheralattnõapálma.Szen-
vedéssel formál a Mester. És
számos egyéb közhely, melyek
igazságtartalmát napjainkban
látom a mindennapokban be-
igazolódni, különösen manap-
ság – válságban. Válság az or-
szágban, a világban, erkölcsi-
leg, szellemileg, gazdaságilag,
politikailag, mindenhogy. Nem
véletlen, és nem csak úgy ma-
gától lett.

De most nézzük mindennek
a pozitív, építõ oldalát. Ahol
nagy a jómód, gyakran elké-
nyelmesedünk,magátólértetõ-
dik minden, és magától megy
minden. Ilyenkor könnyû az
élet. Nem vesszük észre a segít-
ségre szorulót, a hiányt szen-
vedõt. Saját jómódunk közö-
nyössé tehet bennünket, a dol-
gok gyakorlati oldalát nézzük,
és keveset törõdünk a szív dol-
gaival, az élet igaz értékeivel.
Embertársainkkal, sõt a gyere-
kekkel is máshogy bánunk
ilyenkor.

Nagypapám, aki megjárta
Recsket, mint az életében meg-
esett egyik legnagyobb jótéte-
ményt mesélte sokszor, milyen
volt az, mikor a táborban egyik
társa talált egy csikket, mely-
bõl két szippantásnyi lehetett
még hátra, és a két szippantás-
nyi cigarettavégbõl az egyik
szippantást nagypapámnak
adta.Ez,mintvalamihatalmas
jótettmaradtmegnagypapám-
ban, melyet aztán sokszor

könnyesszemmelemlegetett.
Most, hogy válság van, látom

az emberekben a szívüket fel-
ébredni. Észrevesszük – mivel
saját bõrünkön is érezzük a
változást – a hiányt, szükséget
máshol is. És mivel mi is érez-
zük, hogy ez milyen kellemet-
len tud lenni, kezdjük átérezni
mások gondját is. Amit eddig
észre sem vettünk! Ezt nevez-
zük . Mivel gyere-
keinknek sem tudjuk olyan
könnyen megadni, amit szeret-
nénk, és eddig oly könnyen
ment, most valami mással pró-
báljuk meg ezt pótolni. Valami
személyessel. Lehet, hogy több
szeretettel, figyelemmel, törõ-
déssel?Azthiszem,igen.

És még valami, amit nagyon
elõnyös változásnak érzek. Ne-
vezetesen, hogy egyre többen
átérezzük az összefogás, össze-
tartozás,azegységfontosságát.
Mert érezzük, hogy a baj oly
nagy,hogycsakegyüttgyõzhet-
jükle,oldhatjukfelésmeg.

Egyszóval azok a nevezetes
közhelyek nem butaságok, és
igencsak nagy a valóságtartal-
muk. Hiszen oly jó és igazán
nemes és emberi a szív szavára
figyelni, a szeretetre, az együtt-
érzésre, az önzetlen segítésre.
Gyermekeink is megköszönik,
és hálásak a szeretetért, törõ-
désért. A lélek iskolája pedig a
tapasztalás. Véletlen lenne?
Nemhiszem...

empátiának

CsathVeronika

Válság
avagy amikor a lélek nemesedik
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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

Aszódi  Kertészet
(a  régi  Volán-telepen)

Ajánlatunk:
muskátli színkavalkád, balkon és kaspós virágok,

sziklakerti évelõk, balkonládák, cserepek, kerámia kaspók
Tavi halak, növények, vízkezelõk, tófólia

virág- és palántaföldek, tõzeg, trágya, mulcs

50 % 50 %T av a sz i  a kc i ó!
szobrok, oszlopok, virágtartók, asztalok,

kerti törpék, állatfigurák árából

örökzöldek, cserjék, díszfák, egynyári virágok
Rózsák (bokor park, mini,futó)

Smaragd tuja 40/60cm

(Dekor nádszövet érkezett!)

Dalmi szalámi 9 kg + 1 kg
Reno kutyatáp (15 kg)

Cica konzerv (400 g)

600Ft
850 Ft-tól

1800,- Ft
2.500,- Ft/zsák
115,- Ft-tól

Jungle Gym kerti fajátékok, hinták, csúszdák

kutya-, macskaeledel
akció

Nyitva tartás:

Tel.:

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

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

A Turai Takarékszövetkezet

A közkedvelt kamatát megemeltük,

most évi átlagkamattal válthat Takarékszelvényt 3 hónapos lekötésre.

A Takarékszelvény váltási akció tart.

A nem akciós Takarékszelvény átlagkamata 7,5%/év.

A keretében a Turai Takarékszövetkezet meghosszabbítja

a számla mellett lekötött betét váltási lehetõségét 2009. 04. 01-tõl 04. 30.-ig,

„Tavaszváró” betétakciót hirdet.
Takarékszelvény

fix 9,25 %-os

2009. április 1-tõl április 30-ig

„Tavaszváró” betétakció

"Tavaszi kamatzápor"

fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre.

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

garantált évi fix 2 hónapos

Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított

1.000.000 Ft lekötött összegig 8,25 %/év, 1.000.001 Ft lekötött összeg felett 8,50 %/év

Ha rendelkezik bankszámlával, egyéb terméket vagy szolgáltatást nem kell igénybe vennie.

A kamat a futamidõ végén realizálódik.

A számla mellett lekötött betétek kamati lekötési idõtõl és összegtõl függõen: évi 3,2% - 6,13%.

A betétek az , a törvény szerint meghatározott mértékig .

nem akciós

Jelen tájékoztatásnem teljeskörû, nem minõsü

bõvebb tájékoztatást.

l nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkraa

címen, vagykérjük keresse fel Takarékszövetkezetünkkirendeltségeit, ahol kollégáinkkészséggel adnak

www.turaitakarek.hu

írásjelek

– „ ”

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

írásjelek

– „ ”

egysoros címnél a szöveg bázisvonala

kétsoros címnél a szöveg bázisvonala

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

M    e    g    n y    í    l    t    !

BI O K U C K Ó
Kossuth Lajos út 26.   Nyitva: H-P 9-17

Tel.: 06-30-432-9245

gyógyteák, gluténmentes termékek,

gyógyvizek, speciális étrendhez alapanyagok,

színezék- és tartósítószer-mentes szörpök

ill. édességek, környezetbarát tisztítószerek

Egy bolt az egész család egészségéért
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Pillanatképek Kovács Lászlóné calmette védõnõ életébõl

A gyöngébbek iránti szeretet

Gyermekkorom egyik

meghatározó iskolai élmé-

nye volt a koronként vis-

sza-visszatérõ BCG-oltás.

Amikor a jóságos Debóra

néni megjelent a Kastélyis-

kola bejáratánál, bizony jó

néhány kisfiú és kislány

sírva fakadt a jövendõ

megpróbáltatástól. Idõvel

azonban nemcsak a bátor-

ságunk növekedett meg, de

az értelmünk is megnyila-

dozott ezen oltóanyag elfo-

gadásával, köszönhetõen

Kovács Lászlóné calmette

védõnõnek.

Debóra néni ma már nyugdí-
jas egészségügyi dolgozó.
Nagyon kíváncsi voltam e külö-
nös foglalkozásra, ezért az
egyik nap felkerestem otthoná-
ban, hogy idézze fel munkás-
ságatörténetét.

– Egész életemet a gyöngéb-
bek iránti szeretet hatotta át –
mondta Debóra néni. – A pá-
lyám kezdetén éjszakás nõvér
voltam Gyulán, a tüdõszanató-
riumban. 1957-ben költöztünk
Aszódra a férjemmel, aki bap-
tista lelkész volt. A Petõfi utcá-
ban vettünk egy házat, mely-
nek az egyik szobájában lak-
tunk a gyermekeinkkel, a má-
sikban az imaterem volt. Azok-
ban az átpolitizált években
mint lelkészfeleség még érett-
ségivel sem kellettem a Javító-
ba mosogatólánynak, ezért
igen nehezen éltünk, neveltük
a gyermekeinket. Aztán egy-

szer az isteni gondviselés kar-
jaiba vett
által, aki többször is megkért,
hogy menjek el vele a

az egészséges gyerme-
kek közé gyakorolni az eredeti
hivatásomat. (A Zöldkereszt a
védõnõi szolgálat akkori meg-
felelõjevolt– ).

Ott egyszer meglátott az
aszódi Tüdõgondozó Intézet-
ben dolgozó calmette védõnõ,
az áldott emlékû

Õt min-
denki ismerte, szerette és tisz-
telteAszódon.Nekinagyontet-
szett, ahogy a gyermekeket irá-
nyítgattam, foglalkoztam ve-
lük. Külön kiemelte a kedves,
megnyugtató beszédemet. Az
50-esévekvége feléhiányvolta
gondozói asszisztensekben.
Egyszerüzenetetkaptam,hogy
menjek be a tüdõgondozóba.
Naivan azt hittem, hogy taka-
rítónõi állást fogok kapni. Az
akkori fõorvos úr,

megkérdezte: – Van
kedve itt dogozni nálunk? Visz-
szakérdeztem: – Takarítani? –
Nem, asszisztensként! – vála-
szolta. Akkor rögtön kiszaladt
a számon: – Köszönöm,
Istenem!

Nem sokkal késõbb Margit
néni nyugdíjba ment, s én lép-
tem a helyébe mint
védõnõ, mert idõközben elvé-
geztem a felkészítõ tanfolya-
mot. A calmette védõnõk fela-
data a TBC megelõzésére adott
BCG-oltás beinjekciózása volt
az egészséges gyermekeknek.
Az újszülötteket a kórház ol-
totta, mi három éves korukban
újra megnéztük õket. Nekik
ilyenkor azt mondtam:

A kezükre
rajzolok egy nyuszitojást. És
valóban úgy volt, mert az igen
vékony tûvel adott oltás olyan-
nak nézett ki. – Amikor azt lá-
tod, hogy ez a tojás megpiroso-
dik, akkor még van benned vé-
dettség a betegséggel szemben
– mondtam a gyerekeknek. –

Vinczéné Zita néni

Zöldke-

resztbe

aszerzõmegj.

Pachert Ká-

rolyné, Margit néni.

Faragó

Károly

calmette

amit

kapnak, az jó dolog.

Ha nem, akkor a válladba ka-
podavédõoltást.

Akiknek kihalt a védettsé-
gük, azokat újra oltottuk. Ezt a
megelõzõ feladatot az általános
iskola 1. és 5 osztályában foly-
tattuk, míg befejezésül a kö-
zépiskolát elhagyók kaptak
BCG-oltást.

A munkám nem volt köny-
nyû, hiszen tizenhárom galga-
menti községbe kellett eljár-
nom. Akkoriban még délelõtt
és délután is jártak iskolába a
gyermekek; sokszor meg kel-
lett várni a délutáni tanítás vé-
gét, s csak akkor kezdhettem
meg az oltást. A nehézségek
ellenérenagyonszerettemezta
munkát.

Az életünk újabb fordulatot
vett, mert 1977-ben elköltöz-
tünk Sarkadra. Ott nagyon sú-
lyos TBC-s és tüdõrákos bete-
geket ápoltam a tüdõszanató-
riumban. Kezdetben nagyon
nehezen álltam át az egészsé-
ges kisgyermekekrõl, ezekhez
az élettõl búcsúzó betegekhez.
Amikor haldokoltak, nagyon
kérték, hogy fogjam meg a ke-
züket – s én fogtam, mígnem
félrebillenta fejük.Életükutol-
só perceikben nyugodtan men-
tekel,mertelégvoltegykedves
szó, egy mosoly, egy simoga-
tás... Érezték, hogy nincsenek
egyedül az ismeretlen út elõtt.
Az elhunytakat én mindig
megsirattam. Öt évig állandó
éjszakás voltam egy 63 ágyas
kórteremben. A sok-sok beteg

búcsúzása után bátran kijelen-
tem: Emlé-
kük örökké a szívemben
marad.

A dióhéjban elmondott élet-
történet végén feltettem az
ilyenkor szokásos kérdést:

nemfélekahaláltól.

„...s

ha még egyszer tetszene szü-

letni?”

– Az 50-es nehéz éveket ki-
hagynám,azonbanújracsakaz
egészségügyben szeretnék dol-
gozni. Nyolc éves koromig én
voltam a gyermekek között a
doktor néni. Sztetoszkóp he-
lyett bottal hallgattam a társai-
mat. A gyógyítás utáni vágyam
már akkor bennem volt. Mert
nekem a mai napig a legagyobb
erkölcsi elismerést a szenvedõ
betegek fájdalmának az enyhí-
tésejelentette.

AszódiKovácsIstván

Néhány évvel ezelõtt,

azóta elhunyt férje

társaságában

A Magyar Vöröskereszt
Aszódi Szervezetének 2008. év-
ben befolyt tagdíjának terület-
re fordíthatóösszegétamár jel-
zett gyermeknapi rendezvény-
re, valamint egészségnevelésre
szeretnénk fordítani. Ez utób-
bihoz kérjük a tagdíj befizetõit:
jelezzék, milyen szûrésekre
lenneigényük.

Ezekhez a rendezvényekhez
szeretnénk még az ez évi Vö-
röskeresztes bélyegek befizeté-
sébõl származó összeget is hoz-
zátenni. A 2009. évre a Vörös-
keresztes bélyegek árusítása
június10-igtörténik.

BaloghJánosné

AszódVárosiVöröskereszt
titkár

A Városi Vöröskereszt

közleménye



2009. ÁPRILIS

Cserefa és cserebogár
Egy kis nyelvelés

Ha nyelvünkrõl beszélge-
tünk – azt hiszem, ezzel min-
den nyelv esetében így lennénk
–, hajlamosak vagyunk azt hin-
ni,hogyvalamiféleegységesdo-
logról van szó, s csak egy bizo-
nyos tapasztalatszerzés után
váliknyilvánvalóvá,hogyugya-
naz a nyelv tájegységenként
más és más, úgy azonos önma-
gával, hogy valamiben mégis
eltér. Különösen ezt tapasztal-
juk, ha képesek vagyunk tuda-
tosítani magunkban, hogy a
politikai határ és a nyelvhatár
messze nem azonos egymással.
S ha ezt meg tudjuk tenni,
akkor képesek vagyunk arra,
hogy Kárpát-medencei szemlé-
letbengondolkozzunk.

A csángók nyelvérõl szokták
mondani, hogy archaikusabb –
vagyis régiesebb – a nálunk
használatos nyelvi normánál.
De talán még addig sem kell el-
mennünk térben és idõben,
hogy ilyen megállapítást te-
gyünk, mert a székelyföld sza-
vai, kifejezései között magunk
istalálhatunkpéldákat.

Ha szülõfalu-
járól és nyugvóhelyérõl, Far-
kaslakáról olvasunk, az úti-
könyvbenaztolvassuk,hogyaz

Tamási Áron

író szülõföldjének földjében, a
templom fölötti temetõrészben
két között van eltemet-
ve. Mikor elõször hallottam,
erõsen elgondolkodtam, mi le-
het az a , amelyrõl més
soha nem hallottam. S amikor
elõször személyesen is ott jár-
tam, akkor tudtam meg, hogy
bizony nem valami új fafajtáról
van szó, hanem arról a tölgyek
családjába tartozó fáról, amit a
mi vidékünkön vagy

nekneveznek.
De hogyan lesz a ból

cserfa? Nagyon egyszerû ma-
gyarázata van: létezik a ma-
gyar nyelv történetében egy
ún
amelynek az a lényege, hogy
azokban a szavakban – egy ré-
szükben mindenképpen –,
amelyek toldalékos vagy tolda-
léknélkülialakjukbanlegalább
három szótagosak és az elsõ
két szótag nyílt, vagyis magán-
hangzóval zárul, a második
szótag magánhangzója kiesik.
Tehát a második szó-
tagjából kieseik az , s
lesz belõle. Így lesz még ma is
Erdélyben, a Székelyföldön a

-bõl , vagy – akár az
aszódi piac korondi árusai szá-
járól is hallhatjuk – az -bõl

. Az egyik szóalakban
végbement a kétnyíltszótagos
tendencia hatása, a másikban
pedig megõrzõdött a régies, az
eredetialak.

És most elevenedik fel emlé-
kezetemben egyik egykori sze-
gedi tanszékvezetõmtörténete.
Nem Szegeden élt, hanem Bu-
dapesten, s hetente néhány na-
pot töltött mindössze a szegedi

cserefa

cserefa

cserfának
csertölgy-

cserefá-

kétnyíltszótagos tendencia,

cse-re-fa
cserfa

literes litres

ezres
ezeres

.

e

egyetemen. Szegedre menet
viszont sokszor utazott együtt
a szegedi tanárképzõ fõiskola
egyik nyelvészprofesszorával, s
útközben errõl-arról beszélget-
tek, többekközöttarról is,hogy
egy-egy vasútvonal melletti te-
lepülés honnan kapta a nevét.

kapcsán felmerült a
kérdés, vajon onnan kapta-e a
település a nevét, hogy bizo-
nyos emberpróbáló idõk során
– mondjuk az inkvizíció ellen-
hatásaként – a környékbeliek
apátokat húztak-e nyársra.
Természetesen a kérdéssel
kapcsolatos ötlet is bizarr,
ilyenrõl szó sincs. Tudták ezt
mindketten.Sazt is,hogyanév
ebben a formában nem össze-
tett szó a és az szó-
ból, hanem jelzõs szerkezetbõl
lett egyetlen szóvá, s oly mó-
don, hogy a vizenyõs Duna-
Tisza köze jellegzetes fafajtája
a nyár, s ebbõl lett a

szerkezet, majd a
összetétel, amelybõl a fen-

tebb említett törvényszerûség
révén megszületett a település
maineve:

Természetesen a cserebogár-
nakvajmikevésközevanafen-
tebb leírtakhoz. Valójában
azért emlegetem, mert eszem-
be jutott – s a gyermeki logika
fantasztikus dolgokra képes –,
hogy egyik gyermekem egyszer
azt mondta a cserebogárra,
hogy cseréljük el. S amikor én
értetlenül bámultam rá, hogy
miért kellene elcserélni bármi-
re, ártatlanul megkérdezte:

Nyársapát

nyárs apát

Nyáras
Apát Nyáras-
apát

Nyársapát.

Hátcserebogár!Nem?
-g-l

Seregek ura, mindenható Isten!
Hozzád kiáltok:

Õrizd meg a népet,
amelybõl vétettem,

óvjad meg Hazánkat,
Szent István által

Boldogasszony Anyánk
oltalmába ajánlott
Magyarországot.

A Szent Korona erejével
sokszorozd meg akaratunkat,

a balsorsból menekíts ki
és vezérelj jobb sorsra minket.

Ámen

(Döbrentei Kornél:
Fohász)

Húsz éves az
Aszódi Tükör
1989 májusában a Mûvelõ-

dési Ház kiadványaként jelent
meg elõször lapunk, amely he-
lyi-közéleti lapként adoptáló-
dott. De az akkori politikai vál-
tozásokat nem kerülhette meg.
Többen – pártállástól, világné-
zettõl függetlenül – úgy érez-
tük, hogy újra sorsfordító idõ-
ketélünk.

mondotta volt a
késõbbiekben De
mi, akik a politikai változáso-
kat inkább elszenvedjük, mint
kezdeményezzük, rendszervál-
tozásról nem gondolkodtunk.
Csak igazságosabb kormány-
zásról,párt-és idegenérdekhe-
lyett magyar szellemiségû ve-
zetésrõl,valódidemokráciáról.

Az Aszódi Tükör korábbi írá-
saival szeretnénk felidézni az
elõzõekben jelzett gondolkodá-
sunkat,elképzeléseinket.

*
Korosztályom jó pár válto-

zást, illúziót, a jobb jövõre való
várakozást ért meg.

– Aztán
: és elkezdtünk építkezni.

Eredmény:
diktatúra, 1956, Kádár-éra, hu-
szonegymilliárd dollár adósság
azimperialistáknakstb.

Összegezve:Húszéveújrael-
kezdtünkhinnivalamiben!

*
A mai helyzetre, politikai,

gazdasági és erkölcsi válsá-
gunkra jelen sorok írásakor
nem keresek, nem is találok
szavakat, mindössze egy „tük-
röt” tervezek láttatni akkori el-
képzeléseinkrõl, ábrándjaink-
ról. Az elsõ visszatekintõt az
Aszódi Tükör májusi számá-
bantervezzük.

alapítószerkesztõ

„A magyar név
megint szép lesz”

„ Tetszettek volna forradal-
mat csinálni?

Antall József.

„Csonka
Magyarország nem ország...”
„Vissza, vissza, mindent visz-
sza!...” felszabadul-
tunk
„Föl föl, ti rabjai...”

–
–

DinnyésLászló

TiszteltOlvasók!
Asegítségüketkérjük!Negyedikalkalommallopjákel

a3-asfõútróléttermünkreklámtábláit.AtáblaAszódelõtt,
adomonyikeresztezõdésbenállt.Azaszódirendõrõrs

segítségévelkeressükazelkövetõket.

Habármilyeninformációvaltudsegíteni,akövetkezõszámon
tehetimeg:Tel:06-28/400-012

Segítségüketelõreisköszönjük:

Anyomravezetõnek100.000Ft-osjutalmatajánlunkfel.

aMalackertÉtteremcsapata
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Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szezon elõtti rendkívüli akció!

Fényre sötétedõ
lencsékTransitions

70% árengedménnyel!

Megérkeztek a 2009. évi

rendkívül nagy választékban!

Polaroid napszemüvegek

Dr. Szekeres Pál sebész szakorvos

Sebészeti magánrendelés
általános sebészeti vizsgálat,

aranyeres panaszok
(proktológiai) vizsgálat,

végbéltáji panaszok kezelése,
végbéltükrözés,

fekélyes sebek kezelése,
benõtt köröm kezelése,

visszeres panaszok vizsgálata,
bõrelváltozások kimetszése,

mûtéti megbeszélés stb.

Tel: 06-20-406-5063
(bejelentkezés hétköznapokon este 18-20 óráig

valamint hétvégi napokon)

web:

cím:

www.drszekeres.tvn.hu

2100 Gödöllõ, Gábor Áron u. 2-10
(Átrium üzletház, emelet)

Rendelési idõ: hétfõ 17-20 óráig

Eboltás
A Polgármesteri Hivatal és a

körzeti állatorvos értesíti a la-
kosságot, hogy az ebek veszett-
ség elleni kötelezõ védõoltása
2009-ben az alábbi idõpontok-
banéshelyenlesz:

Az oltások alkalmával kell
megfizetniazoltási illetéket, az
oltóanyag, a féregfertõtlenítõ
és egyéb anyagok költségét, az
Állatorvosi Kamara elõírása
szerint

Az oltáshoz az eb oltási iga-
zolványátszíveskedjékelhozni.

Lehetõség lesz a kutyák tar-
tási helyén történõ oltására is,
ebbenazesetbenafentiköltség
mellett – az elõzõ évekhez ha-
sonlóan – kiszállási költséget is
kell fizetni.

Április15.(szerda)8-11óra:

Április17.(péntek)14-17óra:

Április22.(szerda)14-17óra:

Kondorostér

PolgármesteriHivatal

Kondorostér

3.000Ft-otebenként.

Állatorvosi
ügyelet

Április18-19.:

Április25-26.:

Május1-2-3.:

Május9-10.:

Május16-17.:

Dr.DókaJózsef

Dr.SzõkeZsolt

Dr.NémethMihály

Dr.HudákPéter

Dr.HajdúPál

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

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

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

Gödöllõ,Százszorszépu.58.
Tel.:06-70-213-1961

Galgahévíz,Fõút84.
Tel.:06-30-475-1739
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Í ZVARÁZS
márkás magyar borok

és pálinkák háza

Széles borkínálattal várjuk

kedves vevõinket: tokaji, villányi,

szekszárdi, soproni borok.

Különleges alkalmakra
egyedi cimkézésû, díszüveges borok,
röviditalok, ágyas pálinkák, likõrök,

whiskyk nagy választékban!

Sütemény és torta rendelést felveszünk!

Április 29-én Borszerdát tartunk,

10% kedvezményt adunk!
amikor minden magyar bor és pezsgõ árából



F I Z E T E T T   P O L I T I K A I   H I R D E T É S

Ügyfélszolgálati iroda:
Nyitva:

Telefon:
E-mail:

Web:

2194 Tura,Tabán u. 42.
hétfõ-szerda-péntek: 17-20 óráig,

kedd-csütörtök: 9-12 óráig.
06-20-215-8140

toth.gabor@fidesz.hu,
bereczki.erzsebet@fidesz.hu

www.aszod.fidesz.hu

Kopogtatócédulák leadhatóak
az alábbi aszódi címeken:

Asztalos Tamás

Kerék Viktor

Kolozsvári Péter

Sándor János

Szigetvári József

Kalapos Gergely

Rákóczi Ferenc utca 2/A
Kossuth Lajos út 1.  C/2

Falujárók útja 5/22.
Szentkereszt utca 7.

Kender utca 12.
Jónásfalva 6.

–
–

–
–

–
– utca

Meghívó
Az aszódi Fidesz-csoport

baráti beszélgetésre hívja
azon kedves aszódi lakosokat,
akik kedvet éreznek a politika

iránt, tenni akarnak
az országért és a városukért.

Idõpont: 2009. május 15. 17.00

Helyszín: Aszód, Korona Ház
(volt Tiszti Klub)

Két év után megoldódtak a víziközmû prob-
lémák a Tél - Szentkereszt -Városréti út által
körbezárt területen. Az önkormányzat tulaj-
donba vette a víziközmûveket és üzemelte-
tésbe adta a Galgamenti Víziközmû Kft-nek.

Mostantól
–

– az aszódi ORIGÓ
INGATLANIRODA közremûködésében azok
számára, akik szeretik a szép, természetközeli
környezetet.

Bõvebb információk:

Személyesen:

változatos (753 - 1236 nm) közötti
összközmûves telkek vásárolhatóak

06-30-857-4513, 06-30-949-69-25

Aszód, Kossuth L. út 19.

akár

fizetési könnyítéssel is

ÚJ PARCELLÁZÁSÚ TELKEK ELADÓK
A TÉL UTCA MELLETT
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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

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

édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése

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

élõállatUNKRA

10 % kedvezmény!
(az eledelként árusítottak kivételével)

Április 14-tõl
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EURÓPAI POLGÁROK NAPJA
2009. május 1. Aszód, Szabadság tér–

Fõzzünk egy kis hazait fõzõverseny kb. 20 csapat részvételével9:00 –

–

10:00

A Galgamente köszönti Európát

12:00
13:00

13:30
15:00
16:30
17:30
19:00
19:00
19:30
21:00
23:00

Köszöntõ (polgármesterek)
Az Aszódi Mazsorett-csoport felvonulása

a Kartali Asszonykórus, az Aszódi Nyugdíjas Klub
Hagyományõrzõ Csoportja, aszódi óvodások, a Podmaniczky Mûvészeti Iskola néptáncosai és zenészei,
a Fix stimm zenekar és a Galga Dudazenekar.

Jó ebédhez szól a nóta: cigányzenekar
az Aszódi Mazsorett csoport felvonulása
Holiday sporttánc bemutató
Podmaniczky Mûvészeti Iskola Fúvószenekara
Magna Cum Laude élõ koncert
Gyermekmûsor
Operett, Musical, Latin Mix
Aszódi Mazsorett csoport felvonulása
Fõzõverseny eredményhirdetés
Magyar táncház
United élõ koncert
Felcsendül az Európai Unió Himnusza; tûzijáték

Fellépnek:
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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

Április16.
Április 16.
Április 18.
Április 19.
Április 19. 16.00
Április 23.16.00
Április 25.
Április 25. 16.00
Április 29- május2.
Április 30.19.00
Május 1.
Május 2.
Május 2.
Május2. 16.30
Május 3.
Május 7.
Május 8-22.
Május10. 16.30
Május 24.
Május29.
Május29.
Május30.
Május 31.
Június1.

VárosiNyugdíjasklub Költészetnapirendezvény
Városháza Képviselõ-testületi ülés
KözmûvelõdésOtthona Petõfi szavalóverseny.

Húsvét utáni elsõ vasárnap
AszódFCfutballpályája AszódFC–Kerepes labdarúgómérkõzés (ifi: 14.00)
Városháza képviselõ-testületiülés
KözmûvelõdésOtthona Irodalmi Teaház (Költészet napi rendezvény)
Tahitótfalu Tahitótfalu–AszódFC labdarúgómérkõzés (ifi: 14.00)

Testvérvárosok fogadása
Szentháromság római katolikus templom Ökumenikus istentisztelet; azenei tagozathagversenye
Aszód,Szabadság tér Európa Polgároknapja (Euro-party)
Petõfi.S.Gimnázium,Gép.Szki. és Koll. Ballagás
EvangélikusEgyházPetõfiGimnáziuma Ballagás
AszódFCfutballpályája AszódFC–MogyoródKSKlabdarúgómérkõzés (ifi: 14.30)

Anyáknapja
VárosiNyugdíjasklub Anyáknapja
KözmûvelõdésOtthona ,Városi Könyvtár Mesekönyv-illusztrációkiállítás
Isaszeg Isaszeg KSK– AszódFClabdarúgómérkõzés (ifi: 14.30)
Rákócziúti iskola udvara Városigyermeknap
SzivárványÓvoda Évzáró,Ballagás
NapsugárÓvoda Évzáró,Ballagás
SzivárványÓvoda Szivárvány nap

Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfõ
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2009. ÁPRILIS

Bemutatjuk a Lator
Úszó- és Vízisport Egyesületet

Vízisport, sikerek

A Lator Úszó- és Vízi-
sport Egyesület Úszó- és Ví-
zilabda Szakosztálya más-
fél éve indította foglalko-
zásait, edzéseit Aszódon, a
Petõfi Sándor Gimnázium
uszodájában. Az egyesület
elnöke, Horváth Szilárd
maga is úszó volt, 15 éven
keresztül Szécsi Tamás
tanítványaként; Hargitay
András, Verrasztó Zoltán
és Vladár Sándor olimpiai
és világbajnokokkal úszott
egycsapatban.

A három éve alakult egyesü-
letben Testnevelési Fõiskolát
végzett úszó szakedzõk végzik
a gyerekek tanítását és felké-
szítését. Mûködésük alatt
többszörös FUNRE OB és
regionális bajnokok nevelõdtek
kinálunk.

Már Aszódon is büszkélked-
hetünk a budapesti Reform
Kupán és Hatvan város úszó-
versenyén rendezett viadalo-
kon szerzett dobogós helyezé-
sekkel.

Aszódonolyansajátnevelésû
sportolóik vannak, akik náluk
kezdtek el intenzíven magával
az úszósporttal foglalkozni.
Néhány gyermeket igen tehet-
ségesnek tart a szakvezetés.
Nagyon jó a légkör, jók a lehe-
tõségek ahhoz, hogy a gyerme-
kekkel technikailag és fizikáli-
san is jó felkészítést tudjanak
végezni. Az sem utolsó szem-
pont, hogy az egyesület elkép-
zelései

.
Az úszásból esetlegesen ki-

öregedett sportolóknak vagy a
vízilabda iránt érdeklõdõ idõ-
sebb korosztálynak további

– Az egyesület elnökeként
hiszek abban, hogy Aszódon és
vonzáskörzetében is találunk
olyantehetséges fiatalúszókat,
sportolókat, akiket szintén si-
kerül megnyerni ennek a szép
eredményeket elért magyar
sportágnak – összegezte egye-
sületük célját
–

egy sportbarát iskolave-
zetéséveltalálkoztak

Horváth Szilárd.

sportolási lehetõséget tudnak
biztosítani ahhoz, hogy egy
megszokott egyesületi légkör-
bõl és egy jó csapatból ne kell-
jen átigazolniuk más egyesüle-
tekhez. Folyamatosan keresik
a versenyzési lehetõségeket és
építik fel tudásszintnek megfe-
lelõen a gyerekek versenyzési
lehetõségét, hiszen az eredmé-
nyesség nem csak a gyereke-
ket, hanem az edzõket is moti-
válja.

Az egyesület felvételt nyert a
Magyar Úszó Szövetség tagjai
közé, és eredményeink alapján
figyelemmel kísérik munkáju-
kat. A Lator SE számára rend-
kívül fontos az utánpótlás, az
elnök szerint magát az úszást
minél hamarabb, legalább 5-6
éves kortól lenne a legkedve-
zõbb elkezdeni. Várják minden
olyan gyermek jelentkezését,
még ha nem is tud úszni, aki
szívesen megismerkedne a ví-
zisportokkal.

–A legfontosabbnekemésaz
egyesület edzõinek, hogy egy
rendszerességet, egy egészsé-
ges életmódot, egy közösségi
összetartást próbáljunk meg a
gyerekek életében kialakítani –
hangsúlyozta Horváth Szilárd.
– Hiszen mindez nem csak a
sportrólszól,hanemfizikálisan
és mentálisan is fejleszti õket,
javítja koncentrációs készségü-
ket. Nem utolsó sorban én is
szülõ vagyok, és nyugodtabban
engedtem el kiskorú gyerme-
keimet vízparti táborozások al-
kalmával, mert tisztában vol-
tam azzal, hogy megtanultak
úszni.

-s -a

Dány az új mumus,
igazi aszódi foci Kisnémediben

Szeszélyesen,
mint a tavasz

A tavaszi idény nyitómérkõ-
zésen bizony többgólos gyõzel-
met vártunk a csapattól. Ne-
hezen gyõztünk Dunabogdány
ellen 3:2 arányban. Rá sem le-
hetett ismerni a tavalyi duna-
bogdányi csapatra, akik végig
versenyben voltak a döntetle-
nért. Az ifik biztosan gyõztek
2:0arányban.

Elsõ idegenbeli mérkõzésün-
kön Vácrátóton is csak egy-
gólos gyõzelem sikerült. A küz-
deni tudást dicséri, hogy hát-
rányból fordított a csapat, így
2:1-esgyõzelemlettavége.

Ifjúsági csapatunk majd két
év után szenvedte el elsõ vere-
ségét 2:0 arányban. Ez bizony
hidegzuhany volt a bajnoki cím
fõesélyesétõl. A mérkõzést va-
lószínûleg jogosulatlan szerep-
lések miatt az Aszód
FCvezetõsége.

A Dány SK ellen kísértett az
õsz. Fájó, hogy hazai pályán
fontos három pontot hullajtot-
tunk el. A kontrára játszó ven-
dégek az egész meccs alatt ka-
pujukhoz voltak szögezve, és a

megóvja

zuhogó esõben két elfutással
gólokat szerezve nyertek.
Tanulságosmérkõzésvolt.

A ifi ismét bedarálta a dányi-
akat, a 7:0 magabiztos fõlényt
mutat.

Kitûnõ, fordulatos mérkõzé-
sen Kisnémediben végre azt az
Aszód FC-t láthattuk, amiért
szeretjük csapatunkat. A küz-
deni tudást és a támadó focit,
ami a csapat legfõbb erénye. A
gyõzelem értékét növeli, hogy a
tabellán elõttünk álló csapatot
végül tíz emberrel befejezve a
mérkõzést gyõztünk le. Szép
volt fiúk! Kisnémedi SE –
AszódFC3:4.Azifjúságiak2:0-
ra,magabiztosangyõztek.

Az ifjúságicsapatazegymér-
kõzéssel kevesebbet játszó Ke-
repes elõtt két ponttal az elsõ
helyenáll.

Sorsdöntõ mérkõzések kö-
vetkeznek, ideális esetben ver-
senyben lehetünk a bajnoki cí-
mért, ehhez az egyik kötelezõ
feladat Kerepes itthoni legyõ-
zése. Várjuk hûséges szurkoló-
inkat sorsdöntõ áprilisi-májusi
mérkõzéseinkre!Hajrá,Aszód!

Afelnõttbajnokság
élmezõnye:

1.KerepesiLSE 11 3 2 53:18 36
2.MogyoródKSK 10 5 1 45:15 35
3.Kisnémedi 10 2 4 44:36 32
4.VerõceSE 9 4 3 41:27 31
5.AszódFC 9 3 4 51:28 30
6.IsaszegKSK 8 5 3 41:29 29

-tövis-

Kiegészítés
AzAszódFClabdarúgóinak

téli felkészülését a márciusi
cikkben megemlített támoga-
tónkmellett az
ÉPKOMPLEX igazgatója is
támogatta. Szeretném megje-
gyezni, hogy Molnár József
igazgató úr a téli felkészülé-
sen kívül már eddig is több év
óta támogatja az aszódi labda-
rúgását. Ezért elismerést so-
ha nem kért és nem is kapott.
Bízom benne, hogy a jövõben
is támogatja szeretett sport-
ját. Ugyancsak köszönet jár

, aki több
szinten is támogatja sportoló-
inkat.

MolnárJózsef,

Ondrik Istvánnak

BánJózsef

sportsport

Következõ

lapzárta:

Május 6

megjelenés:

Május

.

15.*

*várható megjelenés

Hétköznap délelõttönként gyer-
mekfelügyeletet vállalok Aszó-
don. Igény esetén 3 év feletti
gyermeknek, játékos formában,
kötetlen angol nyelvû foglalko-
zásokat is tartok. Érdeklõdni
lehet:06-20-334-61-01.

APRÓhirdetések
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11. Amerikai rockegyüttes volt
17. ... Gibson, amerikai színész,
rendezõ 18. Tanuló vezetõ 19.
Origó 20. Óvoda 23. Félti! 27.
Férfinév 28. Fehérnemû 29.
Jód31.Kén32.Hatszárnyúan-
gyal 33. Üres Verona! 34. Egye!
35. Római 1 39. Oxigén 40.
Nivea betûi, keverve! 41. Tetõ-
pont 44. Félsz! 45. Magyar
rockegyüttes46.Liter47.X! 49.
Lángoló 50. Miniszterelnöki
Hivatal 53. Engedni kezd! 54.
New York! 56. Information
Technology 58.Sugár.

-fné-

„...hogyszínesrefessék
anevetõFöldet.”

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-nyel
ellátott,
küldhetik be címünkre – Pol-
gármesteriHivatal (AszódiTü-
kör), Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk kö-
zött a Galga Coop 3.000 Ft ér-
tékû vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
értékû könyvutalványát sor-
soljukki.

*

*
Márciusi számunk rejtvényé-
nekmegfejtése:

nyílt levelezõlapon

május 6-ig.

„A hazug ember büntetése
nem az, hogy nem hisznek neki,
hanemaz,hogy...”

(GeorgeBernardShaw)

1. A gondolat

folytatása, zárt betû: I

Vízszintes:

Függõleges:

12.
Keret 13. Angol rockzenekar
14. Vörös 15. Menyasszony 16.
Errefele! 17. Épület kicsinyített
mása 9. Kevert vonó! 21. Egye!
22. Európa Kupa 23. Morze-
hang 25. Világtalan 26. Elek!
28. Római 2 30. Csinos becézve
32. Hét, angolul 35. Szintén 36.
Banán darab! 37. Néma zavar!
38. Keleti társasjáték 40. Nitro-
gén, szén 42. Spanyol autójel
43. Zene betûi keverve! 45.
Földre huppan 48. Néma Reni!
49. ÉMD 51. Mesebeli róka 52.
Lehetõséget ad keresztül ha-
ladni az úton 55. Intracitoplaz-
matikus Spermium Injiciálás
(ICSI) 57. Itt található egy szál-
lodaként mûködõ Podmanicz-
ky-kastély.

1. Strázsa 2. ...
Sándor, turai származású ren-
dezõ, operatõr 3. Nõi név 4.
Matematika röv. 5. Idõ jele 6.
Csahol 7. Német névelõ 8. Han-
na páratlan betûi 9. Idõszámí-
tásunk elõtt 10. Páratlan nász!

A Galga COOP Zrt. utalvá-
nyát (Vörös-
marty u. 2.), a Fáma Könyv-
kereskedés utalványát pedig

(Városréti u.
6.)nyerte.

Máthé Tamásné

Jelencsik Edina

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Az igazi büntetés

Gratulálunk!

A nyereményeket

eljuttatjuk

nyerteseinknek.

A márciusi nemzeti ünne-
pünk elõtti szombaton az
Aszód Galga Polgárõr Egyesü-
let tizenkilencedik alkalommal
rendezte meg Március 15. Ku-
pa elnevezésû légpuskás lö-
vészversenyét. A volt Tiszti
Klub udvarán száztizenhatan
tettékpróbáraügyességüket.

Gyermek
csapat:1. „Kisokosok” (

) 62 kör,
2. „Szecsuáni” (

)58
kör,3. „Nyuszikák” (

) 49 kör.
Gyermek egyéni: 1.

(32 kör), 2.

Eredmények:

Bognár
Edina, Czira Attila, Illés Virgi-
nia, Szenoráczki Ákos

Laukó Péter,
Rell Kristóf, Rosenberger
Ármin,RosenbergerTamás

BarátVik-
tor, Deli Cristopher, Kovács Dá-
vid, Szalay Gergõ

Bognár
Edina Szenoráczki

Ákos RáczJózsef
Kovács

Bálint Kapuvári
Dávid ifj. Szûcs
Tibor
Ácsné Tóth Beáta
Szenoráczki Réka
Kapuvári Tiborné

Klír Antal, Nyulászi Csaba, ifj.
Szenoráczki Ferenc, Várdai
Zsolt
Baczur Pál, Chugyik Márton,

Egervári Gábor, Tar Béla
Molnár József,

Obermayer Attila, Pásztor
Attila, Sóvári József

Mátyás György
Pála Sándor

(30kör),3. (28
kör). Ifjúsági egyéni: 1.

(32 kör), 2.
(29 kör), 3.

(19 kör). Nõi egyéni: 1.
(30 kör), 2.
(29 kör), 3.

(26 kör).
Férfi csapat: 1. „Vaktöltény”
(

) 104 kör, 2. „Galéria”
(

) 99
kör, 3. „Sára” (

) 94 kör.
Férfi egyéni: 1.
(40 kör), 2. (39 –
több tízes találattal), 3. Klír
Antal(39).

A szervezõk köszönetüket fejezik ki a lövészverseny támogatóinak, a

lõpálya berendezõinek és a verseny levezetõinek: Aszód Város Önkor-
mányzata,

Galga
COOP ABC,

Gyõrfi János, Molnár József, Erdõsi Kálmán, Kárász Pál, Takács
István, Mozer István, Frajna György, Tóth Ferenc, Tóth József, Kelemen János,
Horváth Jenõ, Sóvári József, Laukó Péter, Bereczki László, Sztán István,

Oláh Károly, Bacúr Pál, Tar Béla, Lukács Lajos, Klir Antal, Nyulászi
Csaba, ifj.SzenoráczkiFerenc,PásztorAttila,RáczZoltán,HídiSzilveszter, ifj.Oláh
Lajos,SzelezsánLászló,BuzásJános,BagiKrisztián.

Március 15. Kupa lövészverseny
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Kiadó:
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Tel.:

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

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
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www.aesz.hu

Hétköznap délelõttönként gyer-
mekfelügyeletet vállalok Aszó-
don. Igény esetén 3 év feletti
gyermeknek, játékos formában,
kötetlen angol nyelvû foglalko-
zásokat is tartok. Érdeklõdni
lehet:06-20-334-61-01.

APRÓhirdetésekMint arról korábban be-
számoltunk, a Csengey is-
kolábanfebruár20-ántöbb
száz résztvevõvel rendez-
ték meg a Zrínyi Ilo-
na/Gordiusz Matematika-
verseny megyei fordulóját.
A korosztályonkénti leg-
jobb huszonöt versenyzõ-
nek Ráckevén adták át az
érmeketésazokleveleket.

A legjobbak között szerepelt
az aszódi , a
Rákóczi úti tagiskola 3.b osztá-
lyos tanulója. Dominik – az is-
kola történetében elsõként –

a megmérettetésen, s ezzel egy
vácszentlászlói kisdiák társa-
ságában holtversenyben elsõ
helyezést ért el. (Eddig egy
csengeys kisdiák harmadik he-
lyezése volt a legjobb a rangos
matematikaversenyen – persze
megyei ill. országos szinten a
százas mezõnybe jutni is nagy
dicsõség.)

Dominik osztályfõnöke és
felkészítõje,

elmondta: a kisfiú minden
tantárgyból jól teljesít; mate-
matikaórán a nehéz feladato-
kat könnyen megérti, s a többi-
eknél több és nehezebb felada-
totoldmeg.Aversenyreegyhó-
nappal korábban megkezdték
a felkészülést. Dominik vonzó-
dása a tantárgyhoz nem újke-
letû: óvodás kora óta szereti a
számok világát. Visszagondol-
va a versenyfeladatokra meg-
jegyezte: egyik-másik elég
könnyû volt, de néhányon
gondolkodniakellett.

A harmadikos fiatalember
még nem tudja, mi szeretne
lenni; szabadidejében a focizá-
son kívül sokat olvas. Elsõsor-
ban a csillagászati és történel-
mi témájú könyvek érdeklik,
de már a Harry Potter-soro-
zatotis„elfogyasztotta”.

Gratulálunk és további sike-
reket kívánunk neki és felké-
szítõjének! Az országos döntõt

Tamás Dominik

százszázalékos eredményt ért el

Gyimesiné Szelei
Éva

lapunk megjelenése elõtt ren-
dezik Kecskeméten, ahol ter-
mészetesenDominikisott lesz.

*
Lapzártánk után, április 5-

én ugyancsak szép aszódi si-
kerrel zárult Kisújszálláson a
Kazinczy Szépkiejtési Verseny
területi döntõje, ahol nyolcvan
versenyzõ mérte össze tudását.

, a Csengey
Gusztáv Általános iskola
osztályos tanulója (felkészítõ
tanára: ) arany
fokozatú elismeréssel térhetett
haza a háromnapos rendez-
vényrõl.Gratulálunk!

Szabó Rózsa Vivien
8. az

Spisák Istvánné

H.Sz.

Száz százalékkal
az országos döntõbe
A Csengey iskola diákjainak sikerei

Április 4-én százan vettek
részt a Nemzeti Rákellenes
Nap alkalmából, az Aszódi Fiú-
nevelõ Intézet munkatársai ál-
tal szervezett teljesítménytú-
rán. A résztvevõk futva ill. ke-
rékpáron tették meg az intéz-
mény és Domony közötti távot,
s mindkét település temetõ-
jében mécsest gyújtottak az
AFI rákban elhunyt nevelõi-
neksírjánál.

A nevezési díjakból és fela-
jánlásokbólösszegyûltmintegy
53 ezer Ft-ot a „A rák ellen, az
emberért, a holnapért” Társa-
dalmi Alapítványnak ajánlot-
ták fel a szervezõk. Reményeik
szerint a rendezvény hagyo-

mánnyá válik, s e napon jövõre
még többen húznak futócipõt
vagypattannakkerékpárra.

Kép és szöveg:
Hídi Szilveszter

Százan vettek részt
az Aszódi Fiúnevelõ Intézet

rákellenes napi teljesítménytúráján

Az Egyesület
tartotta beszámoló közgyû-

lését, melyen öt évre meghosz-
szabbította a vezetõség megbí-
zatását.

a Közmûvelõdés Ott-
hona kistermében megbeszé-
lést tartunk a nyári többnapos
Fertõ-tavi kerékpártúrával
kapcsolatban.

kerékpártúrát szervezünk az

március 27-
én

Április 20-án, hétfõn 19
órakor

Április 25-én, szombaton

Aszód–Buják–Aszód útvona-
lon. Indulás a lakótelepi Koro-
nacukrászdaelõl8,30órakor.

kerékpáros teljesítménytúrát
szervez az Egyesület 20, 40 és
70 km-es távokon. A túra rész-
letes kiírása, illetve a túrával

Május 16-án, szombaton

kap

dalakon,
az Aszódi Szabadidõsport
Egyesület menüpont alatt ol-
vashatók.

:
(Tel.:06-20-9947-480)

Információ Nyíry Zsolt

csolatos információk, tér-
képek a és a

ol
www.aszod.hu

www.aszodinfo.hu

Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület hírei

Kerékpárral a Fertõ-tó körül

Értesítjük Kedves Betegein-
ket, hogy a Tüdõbeteg-gondozó
Intézet 2009. 04. 14-tõl

a
jobbmûködésérdekében.

hétfõtõl
csütörtökig 11.00-14.30 óra kö-

beteg-
elõjegyzési rendszert vezet be

Idõpont kérhetõ

zött, pénteken 10.00-12.00 óra
között a 06-28/400-051-es tele-
fonszámon.

Megértésüketköszönjük!

Beteg-elõjegyzés a
Tüdõgondozó Intézetben

HIRDESSEN
AZ ASZÓDI
TÜKÖRBEN!


