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ingyenes
kiadvány20 éves az

Az Európai Polgárok
Napja, hazánk Európai
Unióscsatlakozásánakötö-
dik évfordulója alkalmából
április 29-e és május 3-a kö-
zött nagyszabású esemény-
sorozatot szerveztek váro-
sunkban. A brüsszeli Euró-
pa Bizottságtól ennek tá-
mogatására elnyert 13.878
euró felhasználásának má-
sik feltétele a testvértele-
pülési kapcsolatok ápolása
volt.

Április 29-én érkezett a Sza-
badságtérreazerdélyiNyárád-
szereda és a németországi
Obernburg népes küldöttsége,
akiket polgármes-
ter és a képviselõ-testület né-
hány tagja, valamint a messzi-
rõl ideutazott vendégek elszál-
lásolását felvállaló aszódi pol-
gárok fogadták. Másnap déle-
lõtt látogatásttettekadomony-
völgyi Lázár Lovasparkban,
ahol kereske-
delmi igazgató és munkatársai
bemutatták a híres fogathajtó
testvérpár tulajdonában lévõ
idegenforgalmi központot. Egy
kis sétakocsikázás és a lovas-
bemutató után ebéd követke-
zett, a délután pedig a fõváros
néhány nevezetességének
megtekintéséveltelt.

Este a négy aszódi történel-
mi egyház vezetõi ökumenikus
istentisztelet tartottak a Szent-
háromság Római Katolikus
Templomban, majd a Csengey
Gusztáv Általános Iskola zenei
tagozatának kórusa adott kon-
certet ze-
nepedagógus-karnagy vezeté-

Sztán István

Darázs György

Énok-Nagy Levente

sével. A mûsorban közremûkö-
dött operaénekes
és orgonamûvész.

Május elsején a Szabadság
téren felállított fõzõsátraknál
kezdõdött a program a bene-
vezett csapatok versengésével.

Mukk József
TóthRita

Az ünnepséget tíz órakor
Sztán István polgármester nyi-
totta meg, köszöntve a meg-
hívottvendégeket,köztük

és
országgyûlési képvise-

lõket.

Tóth
Gábor dr. Szabóné Müller
Tímea

(folytatása6.oldalon)

Aszód kapta Pest megye elsõ millenniumi zászlóját
Három nemzet találkozójaHárom nemzet találkozója 125 éves

azAszódiFiúnevelõ

Idén sem marad váro-
sunk évszázadokon átívelõ
jubileum nélkül, hiszen
fennállásának 125. évfor-
dulóját ünnepli az Aszódi
FiúnevelõIntézet.Ebbõlaz
alkalomból számos prog-
rammal készülnek, ame-
lyek egy részére a falakon
kívülélõketisvárják.

1884 márciusában
igazságügyi miniszter

utasítására, egy csõdbe ment
cukorgyár helyén kezdték meg
az Aszódi Fiúnevelõ Intézet
épületénekkivitelezését.Aváci
fegyház lakói gyorsan dolgoz-
tak, így még ugyanazon év
augusztusában megnyílt Kö-
zép-Európa elsõ nevelõintéze-
te, amelyet 1913-ig több sza-
kaszban újabb létesítmények-
kelbõvítettek.

Pauler
Tivadar

(folytatása10.oldalon)

Április 23-i ülésükön a
képviselõk egyszerre tár-
gyalták a Rákóczi úti isko-
laegység szakmai funkciói-
nak meghatározását, a leg-
szükségesebb mûszaki át-
alakításokra beérkezett
képviselõi javaslatokat, va-
lamint az átalakításhoz
szükséges statikai vizsgá-
latra vonatkozó napirendi
pontokat.

Gyárfás Zsuzsa a népességi
adatok és a tagiskola állapotá-
nak ismeretében az épület-át-

alakítás (egészséges tornate-
rem, étkezõ) tervezésének
megkezdését és a költségbecs-
lés elkészíttetését szorgalmaz-
ta. A struktúra-átalakítást 2-3,
a képviselõ-testület által meg-
határozandó irányvonal kijelö-
lésével látja célszerûnek, ami-
bõl az iskola tantestülete és
Szülõi Munkaközössége szak-
mai érvek alapján választani
tud. Két lehetõséget említett: a
teljes felsõ tagozat, illetve a 7-8.
évfolyam átköltöztetése a
Csengey úti épületbe, ahol a to-
vábbtanuló generáció fejlõdése

szempontjából fontos tornate-
rem ill. jól felszerelt számítás-
technika terem is rendelkezés-
re áll. A Rákóczi úti iskolaépü-
letben a balesetveszélyes nyí-

(folytatása4.oldalon)

Megyénk millenniumi zászlóját Szabó István alelnök
adta át Sztán István polgármesternek

Aszód kapta Pest megye elsõ millenniumi zászlóját

Rákóczi úti tagiskola:
Tovább szûkítik a struktúra-átalakítás lehetõségeit
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Az ÖNHIKI-pályázat egyéb kategóriájában folyamodik
Április 23.

Április 28-a,
A Bölcsõde Napja

A lejárt határidejû határoza-
tokról szóló jelentés elfogadása
elõtt szó esett arról, hogy a Ba-
kilex Kft. csak többszöri felszó-
lításra,atestületiüléselõttina-
pon küldte át az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia módosí-
tott anyagát, amit emiatt csak
a májusi ülésen tudnak megvi-
tatni. A képviselõ-testület

javaslatáramegbíz-
ta a Közbeszerzési Bizottságot
állandó pályázatíró tanácsadó
megbízására vonatkozó aján-
lattételi felhívás elkészítésére.
A képviselõk tudomásul vet-
ték, hogy le-
mondott bruttó májusi tiszte-
letdíjárólaCukorbetegekAszó-
diEgyesületejavára.

A polgármester tárgyalást
folytatott a kötvény kamat-
csökkentésérõl a pénzügyi ta-
nácsadóval, aki a Raiffeisen
Bank Zrt.-vel folytatott egyez-
tetésalapjánnemjavasoltaazt.
A Pénzügyi Bizottság is egyet-
értett ezzel, ugyanakkor java-
solta, hogy kössenek megálla-
podást pénzügyi tanácsadóval
a kamatok folyamatos figyelé-
sére,aktualizálására.

javaslatára
a képviselõk A Bölcsõde Napjá-
vá nyilvánították április 28-át,
az Aranykapu Bölcsõde átadá-
sának napját. (Az intézmény
elõdje 1958. április 18-án nyílt
meg,de157évvelezelõtt isehó-

OdlerZsolt

Gyárfás Zsuzsa

Kovács Ferencné

napban nyílt meg az elsõ hazai
bölcsõde.) E napon ünnepség-
gel, szakmai rendezvényekkel
ismernék el a dolgozók munká-
ját, egyúttal emelnék a szakma
presztízsét.

Az általános ÖNHIKI pályá-
zatot a szigorú feltételek miatt
nem tudta benyújtani az ön-
kormányzat a forráshiány eny-
hítésére, az -re
azonban lehetõség van, tájé-
koztatta a jelenlévõket

pénz-
ügyi irodavezetõ. A pályázat el-
sõ fordulós sikere esetén mie-
lõbb fel lehetne oldani az intéz-
mények mûködési költségveté-
sében zárolt összegeket. Utób-
bi témát a képviselõ-testület
májusi ülésén ismét napirend-
re tûzi, mert két intézmény
még nem tett javaslatot költ-
ségvetése4%-ánakzárolására.

A Mûvelõdési Bizottság ja-
vaslatot tett

szavazott a
testület. Az ökumenikus nyári
napközis tábor számára foglal-
koztatási eszközökre és belépõ-
díjra 50 ezer Ft-ot; a Nyugdíja-
sok és Idõskorúak Érdekvé-
delmi Szervezetének útikölt-
ségre 30 ezer Ft-ot; a Nyitott
Kapu Alapítványnak akkumu-
látorra és egyéb gépkocsi-al-
katrészekre 30 ezer Ft-ot; a Cu-
korbetegek Egyesületének
gyógyszerekre és oktatási
anyagokra 50 ezer Ft-ot; a

egyéb ÖNHIKI

Tárno-
kiné Szilágyi Erzsébet

A Cívis Pályázat
nyertesei

a Cívis Pályázat
elsõ fordulójának nyerteseirõl,
akikrõl egyenként

Nyugdíjas Klub Hagyomány-
õrzõ Csoportjának kirándulás
költségeire 100 ezer Ft-ot; az
Aszódi Teniszezõk Baráti Kö-
zösségének finomszemcsés sa-
lakvásárlására80ezerFt-ot;az
Aszódi Elektromos Gyûjte-
mény épületének biztonság-
technikai berendezéssel való
ellátására 50 ezer Ft-ot ítéltek
meg. Az Aszódi Szenthárom-
ság Egyházközösség Alapít-
ványésaNyugállományúHon-
védõkEgyesületehatáridõntúl
érkezett pályázatát érdemben
nem bírálták el, míg a Lator
Úszó- és Vízisport Egyesület,
valamint az Értelmi Sérültek
Gyöngyház Egyesülete pályá-
zatának elbírálását elnapolta
azzal, hogy a polgármester kér-
jenbelistátazezenszervezetek
munkájában résztvevõ aszódi
polgárokarányáról.

Elfogadták a város közbe-
szerzési szabályzatát, a közbe-
szerzési tanácsadói keretszer-
zõdés megkötése érdekében – a
szakbizottságok javaslatai
alapján – ajánlattételi felhívás
közzétételérõldöntöttek.

Elfogadták a helyi sportléte-
sítmények meghatározásáról
és ellátásáról szóló rendeletet,
aközéptávúsportkoncepciótés
sportfelújításiprogramot.Avá-
rosban folyó testnevelést, sza-
badidõ- és tömegsport tevé-
kenységet szabályozó, hiány-
pótló okiratok elfogadásával le-
hetõvé tették, hogy a Csengey
iskola tornacsarnokának felújí-
tására 8,2 millió Ft-os, önrészt
nem igénylõ pályázatot nyújt-
sonbeazintézmény.

Szelektív hulladék-
gyûjtés: új utakon
A képviselõ-testület nem fo-

gadta el az A.S.A. Magyaror-
szág Kft. ajánlatát, amely alap-
ján a hulladékot (az üveg kivé-
telével) mûanyag zsákokban
gyûjtöttékvolnaaháztartások-
ban, havi egyszeri elszállítás-
sal. (Ennek elõzménye, hogy
környezõ települések többsége
idénszolgáltatótváltott,emiatt
a szelektív hulladék mennyisé-
ge lecsökkent, s így annak el-
szállítása gazdaságtalanná vált
a cég számára.) A testület meg-
bízta a GAMESZ-vezetõt a sze-
lektív hulladékgyûjtés leggaz-
daságosabb formájának és
pénzügyi fedezetének kidolgo-
zásával. Szóba került a Szent-
háromság Római Katolikus
Templom mellett gyûjtõsziget
városképi szempont miatti át-
helyezésének igénye; ennek
kapcsán megbízták a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy a Zöld Híd
Program keretében lehetõség
szerint adjon javaslatot új gyûj-
tõszigetekhelyszínére.

Az önkormányzati intézmé-
nyekben elvégzendõ felújítási
munkákról szóló tájékoztató
jelentés tudomásul vétele után
az evangélikus gimnázium
melletti lakóövezet fa utcanév-
tábláira újbóli (fa- és tûzzo-
mánc táblákra vonatkozó) ár-
ajánlatok bekérése mellett
döntöttek a képviselõk. Az ut-
canévtáblák kihelyezését tá-
mogató pályázat elõkészítésére
és beadására a Városfejlesztési
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AzAszódiTükörelsõszáma
1989.májuselsején jelentmeg.
A fennállása elsõ évtizedében
a Városi Könyvtár gondozásá-
ban napvilágot látott havilap
mindvégig a település és né-
hány hirdetõ anyagi támoga-
tásával, számos helyi és kör-
nyékbeli polgár közremûkö-
désével igyekezett tájékoztat-
ni a rendszerváltás elõestéjé-
tõl napjainkig történt esemé-
nyekrõl, eredményekrõl, oly-
korkudarcokról.

Történelmünk szó szerint
nyitott könyv: korábbi száma-
ink a Városi Könyvtárban be-
kötve olvashatók, néhány éve
a város honlapjáról is letölt-
hetõk. Sok hír, esemény van,
folyamatos küzdelmet folyta-
tunk a nyomtatott változat
terjedelmi korlátaival. Emiatt
ezúttal csak e számunk inter-
netes változatában tudunk
eleget tenniavisszatekintésre
vállalkozó lap-
alapító fõszerkesztõ kérésé-
nek: a PDF letöltõi ki-
adásban olvashatják az elsõ
Aszódi Tükör két tanulságos
lapindító írását
és tollából.

DinnyésLászló

reprint

Bagyin József
SzikraJános

HídiSzilveszter
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és Környezetvédelmi Bizottság
adjavaslatot.

Ajánlattételi felhívás kiírásá-
ról döntöttek a városi utak
kátyúzására; amennyiben a
legalacsonyabb ajánlat megha-
ladja a rendelkezésre álló elõ-
irányzatot, a meglévõ rangsor
alapján a testület dönt a kima-
radóútszakaszokról.

Sztán István arról tájékoz-
tatta a jelenlévõket, hogy a
Magyar Posta Zrt-vel folytatott
egyeztetéseknekköszönhetõen
várhatóan még idén megkez-
dõdik az aszódi postahivatal
felújítása. A korszerûbb, tága-
sabb helyiségeket és többlet-
szolgáltatásokat hozó beruhá-
zás idejére, a postai szolgáltatá-
sok fenntartása érdekében a
cég

. A grémium egy-
hangúlag támogatta a Petõfi u.
5. ill. 13. szám alatti önkor-
mányzati ingatlanok felajánlá-
sát e célra. Kimondták, hogy az
ideiglenes postahivatal kialakí-
tásával ill. az ingatlan vissza-
adásával kapcsolatos helyreál-
lítási munkálatok

Évi 250 ezer Ft összegért az
IkladiTSZhaszonbérletébead-
ta a város a 045/8 hrsz-ú, mint-
egy 10,7 ha nagyságú szántó-
földjét.

Felújítják az aszódi
postahivatalt

egy épület térítésmentes biz-
tosítását kérte

a Magyar
Posta Zrt. költségére történ-
jenek.

A Virágos Aszódért program
végrehajtásával kapcsolatban
a testület kimondta a Kossuth
Lajos úti platánfák állapotfel-
mérését, azok lombkoronáinak
szükség szerinti metszését. A
város pénzügyi helyzetére való
tekintettel idén csak a

30 db
fa virágláda beültetésére kerül
sor. A program hosszú távú
végrehajtása érdekében a lát-
ványterv alapján – a földrende-
zéstõl a virágládák és padok
kihelyezésén, karbantartásán
át a virágok ültetéséig és gon-
dozásáig – minden feladatra ki-
terjedõ költségvetés elkészíté-
sét mondták ki. Az idei virágo-
sításra és a fák állapotfelméré-
sére400ezerFt-otbiztosítavá-
rosafelhalmozásikeretbõl.

A képviselõk a becsatolt lát-
ványterv és 2008. október 16-i
határozatuk alapján támogat-
ták a Teniszezõk Baráti Társa-
sága földterület-használatra
vonatkozó kérelmét. A sport-
pálya mellett létesülõ – és új
elemkéntaCsengeyiskolamel-
letti befejezetlen – teniszpályá-
val kapcsolatban a Társaság
egyesületi bejegyzését követõ-
en

A Koren-közi támfalépítés
pótmunkáira (23 db horgony
meghosszabbítása) a mûszaki

szpon-
zori felajánlással készülõ

együttmûködési megállapo-
dástkellkötni.

Zöld jelzés a
csatornatársulásnak

Önkormányzati hírek
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ellenõr szakvéleménye alapján
nettó1,325millióFt-othagytak
jóvá. Támogatták az 1051 hrsz-
ú, 1036 m nagyságú terület ér-
tékesítését bruttó 7,234 ezer Ft
értékben a BAU-GIT Kft. szá-
mára. Ezután a polgármester
tájékoztatást adott a csatorna-
projekt kedvezõ alakulásáról,
melynek eredményeként meg-
alakulhat a 14 település társu-
lása. Az ebben érintett 14 ön-
kormányzati ingatlan társulati
díját, 2,8 millió Ft-ot a projekt-
hez elkülönített önerõbõl fi-
nanszírozzák.

Testvérvárosi kapcsolat léte-
süla6.400lakosúromániaiTót-
mogyoróssal. Az elõkészítõ
munkában való részvételre a
polgármester a képviselõk tá-
mogatása mellett felkérte Asz-
talos Tamás és Koncz István
képviselõket.

A testület végezetül módosí-
totta 83/2009-es határozatát; a
25 vasúton túli területbõl csak
23 belterületbe csatolására ke-
rül sor, ezért a fizetendõ föld-
védelmi járulék összege 401
ezerFt-racsökkent.

Koncz István egy bejegyzés
alatt álló, az aszódi oktatási
intézményekben tanuló diákok
támogatását célzó alapítvány-
ról szólt. Az alapítvány kurató-
riuma (a négy intézményveze-
tõ és egy pénzügyi szakember)
évente 200 ezer Ft szétosztásá-
ról dönt majd; diákonként 10-
50ezerFtadományozható.
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H.Sz.

Városunkbantöbbközte-
rület visel egyazon nevet,
ami jogszabályellenes, és
szó szerint : vész
esetén hátráltathatja a
mentõk, a tûzoltók és a
rendõrség gyors helyszínre
jutását. Emiatt a lakosság
érdeke is e közterületek el-
nevezésének mielõbbi ren-
dezése.

életbevágó

A változás a Szõlõ utcát, a
Síklaki hegy utcát, az Ady
Endre utcát, a Miskolczy közt,

a Dózsa György utcát (kivéve a
Széchenyi úttal párhuzamos
alsó szakaszát) és a Béke utcát
érinti. Ezen

A

tervezett változások,
amelyeket a képviselõ-testület
várhatóan május 21-i ülésén
tûznapirendre.

A változással érintettek ha-
tósági bizonyítvány formájá-
ban kapnak értesítést. A válto-

utcák mindegyiké-
nek van olyan része, ahol meg-
marad a eredeti név és ház-
szám. Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodáján megtekint-
hetõk a

zások átvezetése az érintett
polgároklegfontosabbokiratai-
ban (lakcímkártya, vállalkozói
igazolvány, forgalmi engedély)
és a Földhivatalnál ingyenes;
szintén térítésmentes és ügy-
véd ill. közjegyzõ nélkül intéz-
hetõ a Cégbíróságon a vállal-
kozásokcímváltozása.

A módosítások leghamarabb
az Európa Parlamenti válasz-
tások után, várhatóan július
elejénlépnekéletbe.

Új utcanevekrõl dönt a testület

Pályázatikiírás
kátyúzásra

Aszód Város Önkormányza-
ta pályázatot ír ki a városi tu-
lajdonúutakkátyúzásimunká-
latainak elvégzésére. A pályá-
zat benyújtásának határideje:
június12.péntek12óra.

Adokumentációletölthetõa

internetcímrõl illetve átvehetõ
a Mûszaki Irodán. További in-
formáció a 28/500-690-es tele-
fonszámon kérhetõ

irodavezetõtõl és
munkatárstól.

http://muszaki.aszod.hu/muszak/helyi.htm

Pálinkás
Csilla Virágh
Bálint

A megyei kezelésû utakkal
kapcsolatoshír,hogyaPEMÁK
illetve az illetékes szaktárca
részére Aszód, Kartal és Iklad
polgármesterei levelet küldtek
a három településen áthaladó
állami kezelésû fõútvonalak
mielõbbikátyúzásaügyében.

Csendes évfordulóállami támogatásért az önkormányzat
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Rákóczi úti tagiskola:
Tovább szûkítik a struktúra-átalakítás lehetõségeit

(folytatásaz1.oldalról)

lászárók cseréje és a fûtés kor-
szerûsítése is mielõbbi megol-
dásra vár. A tagintézmény ren-
dezése összefüggésben áll az
óvodai férõhelyek bõvítésének
szükségességével: utóbbit a
gyermeklétszám miatt már
most meg kellene lépni, de
azért is, mert 2010 õszétõl min-
den óvodáskorú gyermeket fel
kellvenniazóvodába.

, aki beadvá-
nyában

szorgalmazta, azt
javasolta, hogy a Mûvelõdési
Bizottság, az iskola tantestü-
lete és Szülõi Munkaközössége
a most ismertté vált demográ-
fiai és statisztikai adatok isme-
retében tegyen javaslatot, s en-
nek ismeretében döntsenek a
szerintük legjobb megoldásról.
A végleges döntésig, a tagiskola
biztosalapokonnyugvó jövõké-
pének kialakulása érdekében
elengedhetetlennek tartja a
Mûvelõdési Bizottság elõkészí-
tõ munkáját. Javasolta a ha-
laszthatatlan munkák – a nyí-
lászárók cseréje, a fûtéskorsze-
rûsítés és a balesetveszély-el-
hárítási feladatok – elvégzésé-
nek külön választását az eset-
legesstruktúra-átalakítástól.

, a Mûvelõdési
Bizottság elnöke osztotta az el-
hangzott véleményeket,
ugyanakkor hangsúlyozta: a
bizottság és az SZMK nem
zárkózik el az átalakítási mun-
kák lehetõségétõl, de

Javasolta, hogy vonják
be a Szivárvány Óvoda vezetõ-
ségét is, hiszen korábban arról
határozott a testület, hogy

polgármester kiemelte:
egyértelmû, hogy

tehát az iskolás kor-
osztálytezután iselkellhelyez-
niükaz intézményben.Afûtés-
korszerûsítést iselkellene indí-
tani, amihez korábban szak-
mai felmérést készíttetett az

Asztalos Tamás
valamennyi lehetõség

körüljárását

Koncz István

statikai
felmérés nélkül nem tudnak
dönteni.

a két
intézmény átalakítását együtte-
sen kívánja megoldani. Sztán
István

a Rákóczi úti
iskolaépületet sem bezárni, sem
eladni nem kívánja az önkor-
mányzat,

önkormányzat. Az is látható,
hogy az épület-átalakítás teljes
kivitelezése igen jelentõs ráfor-
dítást igényel.
mûszaki irodavezetõ szerint az
átalakítással csökkenne a falak
teherbírása, ígynemlátjaszük-
ségét statikus kijelölésének; a
konyha étkezõvé és a torna-
szobatornateremméalakításá-
nak költségeit tervezési díjjal
együtt kb. 20 millió Ft-ra be-
csülte.

rámutatott, hogy
az építési engedélyek kiadásá-
hoz az épület akadálymentes
megközelítését ismegkellolda-
ni; azemiatti többletköltséghez
pályázati forrás kihasználását
javasolta. felvá-

Pálinkás Csilla

Odler Zsolt

Kovács Tamás

zolta az elõkészületek sorrend-
jét, amihez határidõket kell ki-
tûzni. Az már tudott, hogy a
több százmilliós beruházásról
van szó, s ha ehhez nem tudják
a forrást elõteremteni, sok em-
bermunkájavészkárba.

iskolaigazgató
kiemelte: nem kétséges, hogy
elõbb-utóbb mindkét iskola-
épülettel kezdeni kell valamit a
lehetõségek függvényében. A
nevelõtestület és az SZMK bi-
zonyosan képes lesz határozott
javaslatot elõterjeszteni a
struktúra-átalakításra, de nem
biztos, hogy errõl a testület po-
zitívantudmajddönteni.

A képviselõk végül elnapol-
ták a székhelyintézmény ill. a

Boda János

Az önkormányzat csak köz-
területen lévõ, vagy a közterü-
letésmagánterületközöshatá-
rán álló támfalak helyreállítá-

sára nyújthat be pályázatot,
magántulajdonú telkek között
épült támfalra nem. Sajnálatos
módon jelenleg csak a már le-

omlott támfalak helyreállításá-
ra lehet „vis maior” állami for-
rást igényelni, baleset-megelõ-
zési céllal

pályáza-
tokat.

Napirenden van a Baptista
Imaház mögötti támfal helyre-
állítása; miután a képviselõ-
testület kimondta a munkálat
szükségességét, omlás- és bal-
esetveszély miatt lezárták az
imaház mögött húzódó a
Petõfi utcát a Csengey utcával
összekötõ gyalogos átjárót.

a Mûszaki Iro-
da vezetõje és munkatársai azt
tapasztalták, hogy néhányan
semmibe veszik az átjárást til-
tó táblákat és a kordont, amit
ismeretlenek

Szerencsére eddig nem tör-
tént baleset, de az irodavezetõ
ezúton is felhívja a figyelmet a
táblákkal is jelzett balesetve-
szélyre, és kéri a szülõket, a pe-
dagógusokat, a felnõtteket és a
gyermekeket: a saját maguk és
családtagjaik biztonságára te-
kintettel

az elmúlt két évben
nem hirdettek hasonló

Pálinkás Csilla,

többször ledöntöt-
tek.

A szerzõ felvétele

ne használják a
Baptista Imaház mögötti
átjárót.

HídiSzilveszter

–

–

tagiskola szakmai funkcióinak
meghatározását, egyúttalmeg-
bízták Gyárfás Zsuzsát és Asz-
talos Tamást, hogy a beadvá-
nyaikban részletezett adatok
ésazabból levonhatókövetkez-
tetések ismeretében az intéz-
ményvezetõvelésatantestület-
tel, valamint az SZMK-val ké-
szítsenek összegzõ ajánlást a
szakmai funkció kialakítására.
Ezzel egy idõben készüljön
becslés az átalakítás várható
költségeirõl. A grémium mind-
ezek ismeretében dönt az épü-
let átalakításáról/felújításáról
és az ahhoz szükséges pénz-
ügyi és mûszaki háttérrõl, az
építési, statikai tervek elkészí-
tésérõl. H.Sz.

Az ütemterv szerint a szentendrei Terra-Grande Köz-
mûépítõ Kft. május közepén befejezi a múlt évben leom-
lott Koren közi támfal újjáépítését. A támfal új techno-
lógiával, többszörös biztosítással készül. Sajnos nem ez
az egyetlen hely, ahol beavatkozás szükséges, hiszen a
Csengey és a Petõfi utcában, a Koren közben, a Kossuth
Lajos út egy szakaszán illetve a Dózsa György úton is
állnaktámfalak,némelyiküknemalegjobbállapotban...

Átadás elõtt a Koren közi támfal
A Baptista Imaháznál sokan használják a lezárt átjárót

A Koren közben új technológiával építették újjá a
tavaly leomlott támfalat
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A COOP törzsvásárlói kártya használatával
a hétköznapi vásárlások során is gyûjthetik

vásárlási utalványt érõ pontjaikat.

Használja minden vásárlás alkalmával a kártyát,

hogy minél több pontot szerezzen!

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

COOP Jó Nekem! termékcsalád az üzletekben

A COOP hálózat ezzel az új, egyre bõvülõ termékcsaláddal szeretné a vásárlóink
egészséges életmóddal kapcsolatos igényeit kiszolgálni. A termékek

minõségi alapanyagokból készülnek, hozzájárulnak a változatos, egészséges táplálkozáshoz.
COOP Jó Nekem!

COOP Jó Nekem! Jó Önnek!

AKCIÓ AKCIÓmájus 21-tõl május 30-ig

COOP finomliszt 1 kg Paloma vák. õrölt kávé 250 g

COOP étolaj napraforgó 1 l Domestos citrus fresh fertõtlenítõ 750 ml

Knorr bolognai alap 118 g JAR mosogatószer lemon 2 x 1 l

Knorr milánói alap 122 g Tomi Kr. Mandulatej color komp. 4 kg

Knorr daragaluskaleves 114g Delma light margarin 500 g

Knorr Alföldi Harmat UHT családi ital 1,5% 1 l

Knorr 1+1+kanál COOP friss tej dob. 2,8% 1 l

Arany Ászok sör f. 0,5 l COOP félzsíros tehéntúró 250 g

Dreher classic sör dobozos 0,5 l COOP tejföl 20% 375 g

Gösser naturzitrone sör 0,5 l Délhús csülök sonka

Soproni sör dob. 0,5 l Edami sajt 40% zsírtart.

Szentkirályi Emese ásv.víz 1,5 l Pick Olasz felvágott

Steffl sör dobozos 0,5 l Domestos Flóraszept citrom 1 l

Eduscho Wiener Extra õrölt kávé 250 g Domestos Flóraszept otthon 1 l

89,-Ft 389,-Ft

309,-Ft 399,-Ft

449,-Ft 699,-Ft

449,-Ft 1599,-Ft

399,-Ft 199,-Ft

399,-Ft 119,-Ft

399,-Ft 169,-Ft

139,-Ft 189,-Ft

179,-Ft 159,-Ft

189,-Ft 1099,-Ft

149,-Ft 799,-Ft

79,-Ft 999,-Ft

139,-Ft 299,-Ft

349,-Ft 299,-Ft

1+1+ajándék villa

1+1+ajándék villa

1+1+aj.kanál

májgombócleves csigatésztával 128g

Újházy tyúkhúsleves 134g

dús, v. mentes

1+1+kanál

+ü.

+ü. /kg

/kg

/kg

Májusban is SZUPER HÉTVÉGE!!! 05. 21-tól 05. 24-ig

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!
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Az Európai Polgárok Napja városunkban nyárádszeredai,

Határok nélkül, együtt Európában

(folytatásaz1.oldalról)

–Hosszúéveketvárthazánk,
hogy öt évvel ezelõtt az EU
közösségének tagja lehessen –
hangsúlyozta Aszód polgár-
mestere. – Nehéz, gyötrelmes
évek voltak. A mai világgaz-
dasági válság árnyékában
nemigen van okunk ünneplés-
re, de a magyar nép bizakodik
és reménykedik, hogy jobb jövõ
köszönthet ránk. Bízunk Eu-
rópa népeinek összetartásá-
ban, a magyar nép bölcsességé-
ben,azaszódipolgárokösszefo-
gásában, amit a mai rendez-
vény is bizonyít. Két testvérvá-
rosunk mellett reményeink
szerint egy romániai kisváros-
sal, Tótmogyoróssal elõkészü-
letben lévõ testvérvárosi kap-
csolat is ékes bizonyíték lesz ar-
ra, hogy

Pest megye 2009-ben ünnep-
li fennállásának millenniumát.
Szent István elõször 1009-ben
említette Fejér, Veszprém, Zala
és Visegrád vármegyék nevét;
késõbb az utóbbi

néven mûködött tovább.
Ebbõl az alkalomból Pest Me-
gye Közgyûlése megyénk 187
településének egy-egy millen-
niumi zászlót adományoz, amit
elsõként Aszód városának
adott át a megyei
közgyûlésalelnöke.

– a pol-
gárai, akik itt élünk benne.

francia mi-
niszterelnök hat évtizede meg-
álmodta, hogy

–
emlékeztetett Szabó István,

határok nélkül együtt
lehetünkEurópában.

Pest várme-
gye

Szabó István,

Európa mi vagyunk,

Robert Schuman

egy szervezett és
élõ Európa nyújthatja a fejlõ-
déshez szükséges biztonságot

majd reményét fejezte ki, hogy
a megyénk színeit – a kéket és
aranyat–valamintcímerét tar-
talmazó selyemzászló a követ-
kezõ évezredben is jelképezze
közösségünkösszetartozását.

– Azt kívánom, hogy amikor
kitûzik e zászlót, büszkén gon-
dolhassanak arra, hogy egy
ezeréves megye és egy szépen
fejlõdõvárospolgárai.

, Obern-
burg polgármestere örömét és
büszkeségét fejezte ki, hogy
társaival jelen lehet a rendez-
vényen.

– A napokban vendéglátó-
inkkal folytatott beszélgetések
során érezhetõ, tapintható
volt, hogy

A problémáink hasonló-
ak, attól függetlenül, hogy ezer
kilométerre élünk egymástól.
A legfõbb gondot a világgazda-
sági válság jelenti, de ma, ezen
ünnepélyes napon ragadjuk
meg az alkalmat, hogy az Eu-
rópa-házat minden lakója szá-
mára még erõsebbé tesszük.
Kemény évek következnek, de

, Nyárádsze-
reda polgármestere is elisme-
rését fejezte ki az évfordulós
eseménysorozatszervezõinek.

– Aszód jóval hamarabb kap-
tavisszavárosi címét, éshama-
rabb, méltóbban csatlakozhat-
tak Európához – mondta. –
Nyárádszeredának, Erdély
egyik, még gyerekcipõben járó
kisvárosának jólesik dicseked-

Walter Berninger

az utóbbi öt évben
rengeteg változás, fejlõdés tör-
tént, de még sok feladat áll elõt-
tünk.

biztos vagyok benne, hogy meg-
oldjuk az elõttünk álló felada-
tokat.

Dászkel László

nie azzal, hogy egy olyan ren-
dezett és fejlett testvérvárosuk
lehet, mint Aszód. Meggyõzõ-
désem, hogy Sztán István mél-
tó utódja polgár-
mesternek, amit a mostani
rendezvényreérkezettküldött-
ség tagjainak száma is igazol,
se remélem, legalább ennyien
viszonozzák majd látogatásun-
kat. Nagyon örülök, hogy mint
korábban,

e
kapcsolatot, ami által a két vá-
rost is erõs szálak köthetik
össze.

, Tótmogyo-
rós elsõ embere a rendezvény
nemzetköziségéreutalva

említette
városunkat.Utaltakétnemzet
közös történelmi vonatkozása-
ira, majd ajándékait, köztük
Tótmogyorós zászlaját adta át
Sztán Istvánnak. Hangsúlyoz-
ta, hogy

s öröm-
mel bízik a folytatásban. Vége-
zetül meghívta vendéglátóit a
település Szent Ilona-napi ren-
dezvényére, ahová elviszik
Aszód és hazánk zászlóit.
( a világhálón

és
néven is szerepel; utóbbi 1927
ótaakisvárosrésze– )

Felsorolni is nehéz lenne,
mennyien léptek fel az este 11-
ig tartó programban; a Nyug-
díjas Egyesület Hagyomány-
õrzõ Csoportja, a Podmaniczky
Zeneiskola fúvószenekaraésaz
Aszód színeibe öltözött mazso-
rettcsoport mellett egyebek
közt Kartalról, Bagról és Tu-
ráról érkezett mûvészeti cso-

Bagyin József

családokban gon-
dolkodva indíthatjuk újra

Anton Ardelean

Euró-
pa központjaként

Tótmogyoróson erõs
magyar közösség van,

Miszmogyorós Misztótfalu

aszerk.

Tãuþii Mãgherãuº

Aszódi Kovács István, Hídi Szilveszter és Nyulászi Csaba felvételei
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portok és szólisták szórakoz-
tatták a közönséget. A
LEADER-sátorban a kicsik
rajzos feladatokat, a nagyob-
bak tesztfeladatatlapot oldhat-
tak meg a LEADER Közösség
ajándékaiért; szemben, az ulti-
sátorban a kártyajáték kedve-
lõi mérkõztek meg egymással.
Délután élõben muzsikált a
MagnaCumLaude,anapzárá-
saként pedig az United. Sajnos
a hûvösre fordult estén alapo-
san megfogyatkozott a közön-
ség, így másfél
órás koncertjét és a tûzijátékot
a vártnál kevesebben látták. A
rendezõség ennek ellenére elé-
gedett, hiszen a háromnapos
ünnep elsõ napján összességé-
ben sok látogató járt a fõtéri
programokon.

Másnap reggel az egy éve fel-
avatott Aranykapu Bölcsõde
udvarán a kicsik és szüleik –
ahogy intéz-
ményvezetõ fogalmazott: – a
legszebb jóval, a gyermekek
örömével és játékával fogadták
a kedves vendégeket. Ezután
Sztán István szólt az intéz-
mény megvalósulásának törté-
netérõl, amely az aszódiak ösz-
szefogásának egyik legszebb
példája és bizonyítéka (s nem-
régibenazegyiktévémûsorban
azországegyik legszebbbölcsõ-
déjekéntmutattákbe).Kovács-
né Erzsike javasolta, hogy az
intézmény évfordulóján hívják
életre (or-
zágos kezdeményezésként,
ugyanis ilyen nevezetes nap
még nincs a honi eseménynap-
tárban), s minden évben ünne-

Pély Barnáék

Kovács Ferencné

A Bölcsõde Napját

peljék meg a legkisebbekkel
foglalkozó nevelési-oktatási in-
tézményekdolgozóit.

A nyárádszeredai önkor-
mányzattól kapott ajándék
avatása elõtt Dászkel László,
az erdélyi kisváros polgármes-
tere megjegyezte: az ünnep-
ségnek egyetlenegy hibája van,
hogy nem Nyárádszeredában
történik az avató. Az igény ná-
luk is megvan a bölcstdére,
azonban egyelõre még csak pa-
píron, a fejlesztési stratégiájuk
részeként szerepel. Látva a
szép aszódi példát, más elkép-
zelésekkel indulnakamegvaló-
sításnak.

– Örülök, hogy ha valami ke-
véssel is, de

a bölcsõdéhez
– hangsúlyozta az erdélyi tele-
pülés elsõ embere. – Kívánom,
hogy sok olyan ügyes, tehetsé-
ges kisgyermek nevelkedhes-
sen benne, mint akiket láttunk
az elmúlt napok ünnepi kon-
certjénéselõadásain.

A nyárádszeredaiak ajándé-
kának létrejöttérõl Kovács Fe-
rencné szólt. 2007 novemberé-
ben, a bölcsõdeprojekt elsõ, si-
kertelen közbeszerzési eljárása
után fafaragó mes-
ter azzal kereste õt telefonon,
hogy szeretne egy faragást ké-
szíteniamégmegsemépült in-
tézmény udvarára. Aznap este

korábbi polgár-
mester is felhívta õt; a két tele-
fonáló biztató szavai helyreállí-
tották és megerõsítették abban
a hitében, hogy a kedveztõlen
fordulat ellenére is

az új bölcsõde megvaló-
sulásában. Aztán 2008 nyarán

Nyárádszereda is
hozzájárulhatott

Bíró János

Bagyin József

reményked-
ni kell

egy kórusturnén jártak Nyá-
rádszeredán, ahol Dászkel
László elvitte õt Bíró Jánoshoz.
Erzsike számára azért is ked-
ves a szobor születése, mert
annyi övezte
létrejöttét. Az alapanyagul
szolgáló hársfát három lépéssel
odébb vágták ki, amit minden
szemtanú megkönnyezett, de a
fa a GAMESZ udvarán, Bíró
János egy heti munkájával szo-
borkéntújjászülethetett.

Ezután a bölcsõde gondozó-
nõi körbekalauzolták a vendé-
geket, majd a vendéglátók ne-
vében Sztán István polgármes-
terszerényajándékotadottáta
küldöttségek tagjainak. Az az-
nap délután vonattal hazain-
duló obernburgiak számára
ezekmárabúcsúpillanataivol-
tak. A testvértelepülések talál-
kozóján sok barátság köttetett,
amely egy jelképpel tovább erõ-
södött: Kovács Ferencné útjára
indította a három nemzet
színeibõl, hat órányi munkával
összeállított

amely kézrõl kézre járt
a bölcsõde elõterében, s amely-
nek darabjait hazavitték ma-
gukkalavendégek.

érzés és szeretet

barátsággombo-
lyagot,

H.Sz.

Szoboravatóaz Aranykapu BölcsõdébenSzoboravatóaz Aranykapu Bölcsõdében

BíróJános fafaragó

ésa barátsággombolyag

BíróJános fafaragó

ésa barátsággombolyag

obernburgi és tótmogyorósi vendégekkel

– közös gondokkal és örömökkel
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Jó társaságban egyek vagyunk

A nyárádszeredai
az evangélikus templom

és a Podmaniczky-kastély tet-
szett legjobban. Vendéglátójuk-
kal megismerkedve azt tapasz-
talták, hogy az aszódiak ven-
dégszeretete egy picivel sem
kevesebb,mintazerdélyieké.

A fõzõversenyrésztvevõitvé-
gigjárva a különlegességeket
kerestem; csak néhányra szá-
mítottam, de mindenütt talál-
tam érdekességet. Az elsõ alka-
lommal versenyzõ Richard
Fritz Kft. hajdúböszörményi
szakácsa három nagy üstben
300 fõre fõzte a gulyáslevest,
ami negyedik helyezést ered-
ményezett. Mellettük az aszódi
MSZP bográcsában vegyes ser-
téspörkölt rotyogott. Az aszódi
rendõrõrs és a polgárõrök meg-
szokott helyükön,

vezetésével burgundis
marhalábszár-pörköltet gusz-
tálgattak. Az Aszódi Helyõrsé-
giKlubnevében
ny. alezredes biztos kézzel for-
gatta alkalmi fegyverét, a mé-
retesfakanalat.

A gombás sertésszelet és
pörkölt hívogató illata ellen
csak nehezen tudtam ellenáll-
ni, mert a szomszédjukban

Keresztesi-
éknek

Szenoráczki
Ferenc

GulyásMiklós

szívvel-lélekkel felvértezett
szakács, a
Fekete Ökör Baráti Kör nevé-
ben aszódi vörösboros borjú-
pörköltet rotyogtatott a gáz-
láng fölött. Tekintettel az
obernburgivendégekre , nekik
még németül is kiírta az étel
nevét. A Nyugdíjas Klub rezi-
denciáján fõsza-
kács igazi hungarikumként a
„gulassal” foglalatoskodott.
Segítõi közül
és más-
félszáz almás-káposztás pala-
csintával színesítette a gazdag
választékot. Semmivel sem
maradtak le tõlük az AFI-sok,
akikrõl késõbb kiderült: fõzt-
jükkel és kitûnõ tálalásukkal
elsõ helyezést értek el. Az
Aszód FC és a Ricsi Mûvek
nevében

Bata-Loyal Miklós

Takács Lajos

Sóvári Józsefné
Szõkéné Takács Vera

ifj. Takács István

pompás hangulatban csatlako-
zott az elõtte lévõkhöz. Õk er-
délyi csíki káposztával rukkol-
tak ki. Az igazán étvágyger-
jesztõ étel összetételét és titkát
is elárulta: végy több kiló fõtt-
füstölt tarját, fõzd össze sava-
nyú káposztával, ízesítsd meg
jó sok kaporral! Ezután mi
maradhatna más? Fogyaszd jó

étvággyal, dez italról sem feled-
kezzél el! Ehhez a Mátraaljai
rizlingkívánkozik.

A Bi-Méz Mûvek a megmé-
rettetésre csilis Imrebabbal ké-
szült. Az Aszódi Malom nevé-
ben vezényletével
sötétvölgyi vegyes ragut fõztek
kefíres galuskával. Az utóbbi-
hoz való kétféle lisztet termé-
szetesen a fõmolnár személye-
sen õrölte meg, s hogy a tészta
lágyabb legyen, kefírt és mar-
garint dolgoztak bele. Búcsú-
zóulméghozzátette:Hanemis
leszünkelsõk,ezegyjóbuli,sez
alényeg.

Anyárádszeredaiakpityókás
tokánnyal rukkoltak elõ.

fõszakács szeré-
nyen hárította el, hogy ételük
különleges lenne. Nagyon egy-
szerûnek nevezte a fokhagy-
ma, bors, só és hús elegyét,
azonban aki kóstolta ételüket,
megállapíthatta: az egyszerû-
bõl is nagyszerû válik, ha hoz-
záértõ ember fõzi. A sort a GA-
MESZ társasága zárta:

vezényletével
olyan vaddisznópörköltet fõz-
tek, melynek alapanyaga nem-
rég még sza-
ladgált. A kötelezõ állatorvosi-
egészségügyivizsgálatutánkö-
zösen pucolták meg és készí-
tettékelõsütésre-fõzésre.

A felém nyújtott kóstolóhoz
csemegeuborkát ropogtatva
megállapíthattam az õsi igaz-
ságot:

Aszódon, Nyárádsze-
redán, Obernburgban és Tót-
mogyoróson, egyszóval Euró-
pábanegyaránt.

Vágó László

Tárnoki László

jó társaságban egyek va-
gyunk

Tor-
dai Levente

a közeli erdõkben

–

AszódiKovácsIstván

Pillanatképek az Európai Polgárok Napjának fõzõszekciójáról

Ezzel még nem ért véget a
kicsik szereplése, mert lehetõ-
séget kaptak arra, hogy május
1-én a Szabadság téren az
egész város elõtt is megmutas-
sáktánc-ésénektudásukat.Él-
mény volt látni, hogy a gyerme-
kekmekkoraörömüket leltéka
közös szereplésben. A mûsor
elõrehaladtával a kicsik jóked-
ve átragadt a közönségre is,
újabb bizonyítékát adva a
hagyományésmûvészetközös-
ségformálóerejének.

Nagyon büszkék voltunk
gyermekeinkre. Az óvónénik
sok munkát és energiát fordí-
tottak a kicsik felkészítésére,
amit ezúton is köszönünk ne-
kikmindenszülõnevében.

RasovszkyAndrea

is lett az eredménye. Az anyu-
kák és nagymamák könnyes
szemekkel, büszkén figyelték
csemetéik elõadását, akik te-
kintetükkel mindig õket keres-
ték. Boldogan látták, hogy mû-
sorukkal mekkora örömet sze-
reztek.

A Napsugár Óvoda Nyuszi
Csoportjában április 30-án ren-
dezték meg az anyák napi ün-
nepséget. A gyerekek nagy iz-
galommal készültek az ese-
ményre. Hónapokon át gyako-
rolták a sok verset és táncot,
végül a kitartó munkának meg

Négy polgármester, egy zsûriNégy polgármester, egy zsûri

Anyák napján, május 1-jén...
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regionálisregionális

A Társulás közoktatási szer-
vezõi és pedagógiai szakszolgá-
lati, pedagógiai szakmai szol-
gáltatási, szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatási, belsõ
ellenõrzési, munkavédelmi, va-
lamint területfejlesztési felada-
tok kistérségi szintû ellátását
végezte 2008. évi mûködése
során, a társult önkormányza-
tok által igényelt formában és
tartalommal.

A Társulás 2008. évi bevéte-
leinek összege 156 millió Ft,
mely tartalmazza a költségve-
tési törvényáltal aközösenvál-
lalt feladatokellátásárabiztosí-
tott normatív hozzájárulást 87
millió Ft összegben, a nevelési

tanácsadási feladatok ellátásá-
hoz a Pest Megyei Önkormány-
zatától átvett 20 millió Ft-ot,
valamint a pályázati és egyéb
támogatásokat.

A Társulás költségvetésében
12% az önkormányzati forrás
aránya: a társult önkormány-
zatok az általuk igényelt szol-
gáltatások arányában teljesí-
tettek hozzájárulást. Az átvett
pénzeszközöket logopédiaiellá-
tásra (9,6 millió Ft), pedagógiai
szakmai szolgáltatásokra (1,9
millió Ft), belsõ ellenõrzésre (5
millió Ft) és munkavédelmi fe-
ladatra (1,3millióFt) fordította
aTársulás.

A teljesített kiadások össze-

A Többcélú Társulás Tanácsa április 22-i ülésérõl
sen 137 millió forintot tettek ki.
Ennek 2/3-át a Társulás a saját
intézmények általi feladatszer-
vezésre fordította, 1/3-a pedig
az önkormányzatoknak áta-
dottpénzeszköz.

kistérségireferens

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

www.aszodikisterseg.hu

dr.KórósTímea

(folytatás az 1. oldalról)

A fiatalkorú bûnelkövetõ
fiúk nevelését, oktatását és
képzését ellátó intézmény –
amely 1996. május 1-tõl az or-
szág egyetlen javítóintézete –
önálló általános iskolát, szak-
iskolát, speciális szakiskolát,
valamint mezõgazdasági rész-
leget (tangazdaságot, tanmû-
helyt) mûködtet, ahol a fiatal-
korúak bírósága által jogerõs,
egy-három esztendõre javítóin-
tézeti nevelésre kötelezett 14-
19 éves fiúk komplex és diffe-
renciált fejlesztésétfolytatják.

Az intézettõl kapott tájékoz-
tató szerint sokféle érdekes
programmal emlékeznek meg
az évfordulóról. Június 19-én
például vetélkedõt rendeznek
növendékeiknek a 125 éves in-
tézetrõl, két nappal késõbb pe-
dig ismét vendégül látják a
színész-labdarúgó válogatot-
tat.Augusztus21-éntalálkozót
szerveznek régi munkatársak
és növendékeik részvételével.
Szeptember 18-án az intézet
munkatársai és növendékei
egyaránt bemutatkozhatnak
az AFI KI MIT TUD? verse-
nyén.

Az évfordulós rendezvényt
október 21-én tartják, ahol
szakmai napra, kiállítások
megnyitójára várják az érdek-
lõdõket, illetve kopjafát avat-
nak az intézet elhunyt munka-
társainak emlékére. Természe-
tesen nemzeti ünnepeinkrõl is
megemlékezést tartanak, de a
növendékek számára szerve-
zendõ gyermeknapi, Mikulás-
és karácsonyi ünnepség, vala-
mint a szilveszteri mulatság
semmaradhatel.

*
Az évforduló kapcsán az

oktatási miniszter 9/2009. (III.
6.)OKMrendeletébenaBaross
tér 2. szám alatti épületegyüt-
test I. kategóriájú mûemlékké,
illetve mûemléki környezetté
nyilvánította. Az indoklás sze-
rint

–

–

„A védetté nyilvánítás célja
az 1884-1913 között épült Fiú-
nevelõ Intézet épületegyüttese
fõépület, mûhelysor, kórház,
víztorony, pékség, szolgálati
épület beépítésének, egységes
kialakításának, építészeti érté-
keinek, valamint parkjának
megõrzése.”

H.Sz.

125 éves az

Aszódi Fiúnevelõ
Tavaly február elején

Gyárfás Zsuzsa önkor-

mányzati képviselõ kezde-

ményezésére akció indult

az aszódi mentõállomáson

dolgozók munkakörülmé-

nyeinek javítására. Azóta

az épület belül szinte telje-

sen megújult, kívül pedig

megjavították a tetõt és ki-

cserélték az életveszélyes

garázskapukat.

Kinka Attila állomásvezetõ
örömmel számolt be arról,
hogy a tavaly felajánlást tevõ
vállalkozók mindegyikének si-
került beütemeznie és elvégez-
nie a munkát. Az Aszód Váro-
sért Alapítvány számlájára be-
folyt összegbõl legutóbb a sür-
gõsségi felszerelést bõvítették
313 ezer Ft értékben: a speciá-
lis táskákba két pulzoximétert,
vércukormérõt, vákuum-sín-
készletet, bébiballont és gyógy-
szereket szereztek be, az irodai
munkához pedig vásároltak
egyszámítógépet.

A mentõállomás vezetõje to-
vábbra sem tud pontos összér-
téket mondani: az összegyûlt
1,45 millió Ft készpénz mellé
több millió forint értékû mun-

kát illetve anyagot ajánlottak
fel a vállalkozók; a legtöbben

Kinka
Attila a maga és munkatársai
nevében köszönetét fejezte ki
valamennyi támogatónak és
közremûködõnek, külön kie-
melve

aki fáradhatatlanul sokat
segítettaszervezésben.

*

nem adták meg összegszerûen,
mekkora értékkel segítették az
aszódi mentõsöket.

Péter Lajosné Magdi né-
nit,

HídiSzilveszter

Tavaly májusi számunkban

közzétettük az addigi adomá-

nyozók névsorát, akikhez azóta

a következõk csatlakoztak (né-

hányan újabb felajánlással):

lakótelepi
festék-tapéta boltja (festés, anyagok,
szervezés), GAVIT – betonozás, Trio-
mix Kft. ( ) festés, Kis és
Kis Bt. ( ) – ács- és kõmû-
vesmunkák, Dajka Kft. – tetõszerke-
zethez faanyag, Kondortrade Kft.
( ) – festés, Sz és E. Bt.
( ) – garázska-
puk, BH Média Bt. – 20.000 Ft.
Kisfest Bt. ( képviselõ) fes-
tés, Bag Nagyközség Önkormányza-
ta 200.000 Ft.
– parkettázás, – aszfal-
tozás, Krizsanyik és Társa Kft. (

) nyílászárók cseréje,
Kartal Nagyközség Önkormányzata
–200.000Ft.

Aszód:

Bag:

Kartal:

Péter Lajosné

Király István
Kis Gábor

Búzás István
Szamosvölgyi István

Kis József

Gerhát János
Lados József

Kri-
zsanyik János

Anapirendipontoktárgyalá-
sa elõtt a Társulás polgármes-
terei a települési kommunális
hulladék elhelyezésének és ke-
zelésének közös problémáira
vonatkozó megoldási lehetõsé-
gekrõl szakértõket és az e cél-
ból korábban létrehozott mun-
kabizottságothallgattákmeg.

ATársulásiTanácselfogadta
az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása 2008. évi költségvetési
beszámolóját, amely tartal-
mazza a társulási megállapo-
dásban rögzített közös feladat-
ellátásra vonatkozó fõ pénz-
ügyiadatokat.

Megújult az aszódi

mentõállomás



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
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A Turai Takarékszövetkezet

most

évi átlagkamattal válthat 3 hónapos lekötésre.

Továbbra is lehetõség van számla mellett lekötött betét elhelyezésére

május 31-ig meghosszabbítja

„Tavaszváró” betétakcióját! Takarékszelvényt

fix 9,25 %-os

fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre.

A nem akciós Takarékszelvény átlagkamata 7,5%/év. A Takarékszelvény 3 hónap után nem kamatozik.

"Tavaszi kamatzápor"

KEDVEZMÉNYES FELÚJÍTÁSI HITELKEDVEZMÉNYES FELÚJÍTÁSI HITEL

A kamat  1.500.000 Ft-os lekötött összegig 9%,

1.500.001,- Ft  feletti lekötéstõl  9,25 %.
A garantált évi fix kamat a 2 hónapos futamidõ végén realizálódik.

A nem akciós számla mellett lekötött betétek kamatai összegtõl függõen 3,2 – 6,13 %.

A betét az , a törvény szerint meghatározott mértékig .

A lejárati idõ: 1-20 év.   1.000.000.- Ft hitelösszeg 60 havi lejárata esetén a THM: 15,38%

Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított

Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.

Ha felújítani, korszerûsíteni szeretne, lakása tatarozását tervezi, figyelmébe

akciós felújítási hitelünket.

ajánljuk

Kedvezményes hitel igényelhetõ 2009. május 5. és 2009. július 31. között.

A felvehetõ hitel összege: 1.000.000.- Ft-tól 3.000.000.- Ft-ig.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,

a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek

elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes

feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl.

A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

További részletekért látogasso

oztatást.

n el honlapunkra a címen, vagy kérjük keresse fel

Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájék

www.turaitakarek.hu

A Turai Takarékszövetkezet tájékoztatja a kedves olvasókat, hogy pénzügyei
intézésének megkönnyítése érdekében 2009. május 16-tól az alábbi kirendeltségei

szombaton is, 8-12 óráig nyitva tartanak

Tura, Aszód, Galgamácsa, Dány,Bartók tér 21. Kossuth L. út 1. Vasút u. 10. Pesti u. 47.
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Nem számonkérés volt
Csak néhány dologra reagá-

lok a Sztán István polgármes-
ter úr cikkében leírtakkal kap-
csolatban:

- Az én cikkem
levél volt, nem a vá-

ros polgármesteréhez szólt, ha-
nem az Újévi Koncertek rend-
szereslátogatóihoz.

- Nem decemberben keres-
tem meg a polgármester urat,
hanem elõtte jó néhány hónap-
pal, szinte még megválasztása
elõtt, mire 20-án a
Katolikus Közösségi Házban
konkrét ígéretet kaptam. Ez is
öt hónappal korábban volt a
tervezett idõpontnál, úgy gon-
dolom,elegendõ.

- Három költségvetést ad-
tam, ezeket egy alkalommal,

. Az árak esze-
rintcsökkentek.

- Valóban nincs a zsebemben

nem szá-

monkérõ

augusztus

három különbözõ mûsor-

összeállításról

ennyi pénz, de miért is kellene,
hogy legyen? Én az önkor-
mányzathoz fordultam, akinek
rendelkezésére állt 500.000 Ft,
csak a polgármester úr figyel-
men kívül hagyta ígéretét, és
szívesebben fordította másra.
Szívejoga.

- A testülethez nem jutott el
levelem, amit nem is sejtettem.
Utána hívtak fel telefonon, tu-
datva felháborodásukat, mi-
szerinthozzájuknemjutottela
levelem, pedig tudtak volna ad-
ni támogatást. A szép koncert
megvalósításához már csak a
belépõjegyekbõlbefolyóösszeg-
re lett volna szükség, és ez egy-
szer nem kellett volna annyit
alkudoznomamûvészekkel.

- A feltételezett 150 ember
nem vall jóindulatra, minden
Újévi Koncert elõtt
zajlott,óriásisikerrel!

- Igen,kell a lakodalmaszene

teltház

is, de nem csak az! Ha az ön-
kormányzat nem támogatja
ezt a mûfajt, sajnos nem tud
felépülni a polgármester úr
által említett híd és

Ezzel részemrõl ezt a témát
lezártnaktekintem.

*

Levelére csak annyiban rea-
gálok, hogy szíveskedjék újra
elolvasni 2008. 12. 08-án írt le-
velét, annak formai és tartalmi
részeit. Ön nem a képviselõ-
testületnek írt levelet, hanem
nekem. Nem szívem joga, mire
költjük a pénzt, hanem amire
biztosították. (Így nem az Ön
általszervezettkoncertre.)

Kívánoktovábbisikereket:

polgármester

kárba ve-

szett6évmunkája!

KirályGyöngyi

TiszteltKirályGyöngyi!

SztánIstván

Széljegyzet

Sajnálom a névtelen beírá-
sokkal tarkított aszódi inter-
netes fórum olvasóit, mert
igazán egy-két „jóakaró” em-
ber írogat és mocskolódik. Azt
kérem tõlük, hogy olvassák el
újra választási ígéreteimet.
Nem ígértem emeletes háza-
kat, azt sem, hogy kolbászból
lesz a kerítés, de a város arcu-
latát néhány jó lépéssel
meg lehet változtatni, és az
aszódiakzömeeztisakarja.

Ha végignézik azok, „akik
most másképp látják” testüle-
ti üléseinket, érzékelhetik,
hogy nemcsak a világban, de
Aszódon is érezhetõ a pénz-
ügyi válság. Egyet tudomásul
kell vennie az engem csepü-
lõknek: én mindig is adom a
nevem a jóhoz vagy „rossz-
hoz”, de hol vannak azok az
egyének, akik különbözõ ne-
vek mögé bújnak? Irodám aj-
taja mindig nyitva van kora
reggeltõl késõ estig, szívesen
fogadom jótanácsaikat és se-
gítõ kéznyújtásaikat. Én szol-
gálom az aszódiakat, és nincs
„rohadt alma”, amit át kell
festenipirosra.

Sajnálom, de közben irigy-
kedve hallgatom a rosszindu-
latú megjegyzéseiket (mert
úgy látszik, csak erre érnek
rá). Bár jó lenne, ha megjegy-
zéseik legalább pontosak len-
nének, és mindig a témához
kapcsolnák.

Tisztelt Névtelenek! Nem
kioktatni kívánom Önöket
úgy, ahogy azt leírják, de álarc
mögé bújva könnyû ugrálni.
Várom Önöket a Városházán,
vagyhaúgygondolják,aváros
bármely pontján szívesen ta-
lálkozom azokkal, akik Aszód
város jövõjét magukénak
vallják.

polgármester

igenis

SztánIstván

Itt a tavasz, a tisztulás, meg-
tisztítás idõszaka. Vonatkozik
a személyiségre és annak kör-
nyezetéreis.

Az óvodában is minden év-
ben igyekszünk szépíteni,
rendbe tenni környezetünket.
Az idei év sem volt ez alól kivé-
tel. Udvari játékaink megkop-
tak, sok helyen benõtte a gaz,
felújításra szorultak cserjéink,
virágoskertjeink is.Felkértüka
szülõket, hogy segítsenek meg-
valósítani terveinket, hiszen
gyermekeink környezetérõl
van szó. És jöttek! Hozták ott-
honi szerszámaikat, jókedvü-
ket, segítõ kezeiket. Az udvari
játékok minden nap szebbek
lettek, a kertekbe újabb és
újabb növények kerültek. Ki-
sebb „csapatokba” összeállva
minden nap jelentkeztek szü-
lõksegíteni.Számomranagyon
jó érzés ezt látni, érezni, hogy
odafigyelünk egymásra, hogy
ma is él a humanizmus az em-
berekben, fõleg, amikor gyer-
mekekrõlvanszó.

Fáradtak voltunk, verejté-
keztünk az ásástól, kapálástól,
de vidámságunk, élcelõdésünk
mindezt meghazudtolta. Mun-
kánk során kovácsolódik a szü-
lõk közössége is, más oldalról
ismerhetjük meg egymást. A
múlt„társadalmimunka”kife-
jezése jutott eszembe, és rádöb-
bentem, hogy nem is volt az
olyan rossz dolog. Tényleg csak
a nótázás hiányzott kis csapa-
tunkból, de azért vidáman és
elégedetten mentem haza.
Szép lett az óvoda udvara, jól
éreztem magam, és ismét sike-
resvoltaszülõiösszefogás.

Hálásan köszönöm minden
szülõnek, hogy segítettek a
gyermekek udvari környeze-
tét, otthonos hangulatát to-
vább javítani. Bízom abban,
hogy az elkövetkezõ években is
többször átélhetem az ilyen na-
pokat, és a szülõk segítségére is
számíthatunk.

óvónõ NapsugárÓvoda
BírónéGazsóJudit

–

Udvarom, udvarom... Állajátszótér,
egyelõremégsem

használhatják

Többen érdeklõdtek szóban,
és lapzártánk után egy olvasói
levél is érkezett a Szivárvány
Óvoda udvarán felállított, ám
átadás híján egyelõre nem
használható játszótéri eszkö-
zök helyzetérõl. Az új játszótér
ünnepélyes átadását eredetileg
május közepére tervezték,
végül a május 23-i Szivárvány
Nap keretében, 15 órakor kerül
rá sor – tudtuk meg Odler Zsolt
képviselõtõl, aki a projektme-
nedzseri feladatokatisellátja.

Az önkormányzat õsszel
nyerte el a pályázati összeget,
de a megvalósítást célszerûen
csak tavasszal kezdhették el. A
játszótér felállítására a kivite-
lezõ cég április 30-ig kapott ha-
táridõt, amit teljesített is, azon-
banaszükségesminõsítést iga-
zoló okiratok megérkezéséig
tilos használatba venni a ját-
szóteret.

H.Sz.
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Jótékonysági bál a Petõfi Sándor Gimnáziumban

Félmillió tornaterem-felújításra

A megjelent vendégek a ta-
nulók által összeállított mûsor
megtekintése után svédaszta-
los vacsorát költöttek el, amit
élõzene és bál követett. A rend-
kívül jó hangulatú est zárása a
fõként felajánlásokból összeál-
lított, rendkívül értékes aján-
dékokat tartalmazó tombola
kihúzásavolt.

A bál eredményeként az
Alma Mater-ért Alapítvány
több mint 500.000 forinttal tud
hozzájárulni a tornaterem fel-

újításához. Ezen csodálatos
eredmény eléréséért az alapít-
vány kuratóriuma és az iskola-
vezetés köszönetét fejezi ki a
pártolójegyek „tulajdonosai-
nak”,valaminttámogatóinak.

Ajövõbeniskeresni fogjukés
reményeink szerint meg is
találjuk iskolánk segítéséhez a
régiésújtámogatóinkat.

SzabóPéter CsobánAttila
Alma-Mater-ért

Alapítvány
igazgató

Április 17-én nagy izga-
lommal várt rendezvényre
került sor az aszódi Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépé-
szeti Szakközépiskola és
Kollégium tornatermében.
A Szülõi munkaközösség
az iskolavezetés támogatá-
sával jótékonysági bált
szervezett az Alma Mater-
ért Alapítvány számára.
Mint a mûsor elején el-
hangzott beszámolóból ki-
tûnt, az iskola számos eset-
ben számíthatott az alapít-
ványtámogatására.

Nemtitkolt szándékkalmoz-
gatott meg a Szülõi munkakö-
zösség minden követ, hiszen a
végsõ cél az iskola tornatermé-
nek felújítására fordítandó ösz-
szeg elõteremtése volt.

z iskolában
tanuló diákok szülei, öregdiá-
kok, vállalkozók, cégek, intéz-
mények és magánszemélyek is
bebizonyították, hogy fontos-
naktartjákezencélelérését.

Az el-
kelt pártolójegyek és felajánlá-
sok száma alapján a

Támogatóink: Aredo étterem, Autósbolt, Barkács Centrum, Barkácsház
’94, Csilla Arany-Ékszer, Csengey Gusztáv Általános Iskola,
Diego (Gödöllõ-Hatvan), Észak-Kelet-Pest Megyei Leader
Egyesület,Extrémférfidivatáru,FagyöngyÉtterem+Panzió (Máriabesnyõ),
Lakótelepi Festék-tapéta Bolt, FORNETTI (Kecskemét),
(Hatvan), Galga Express Band (Bag), Gumimax ZR Kft., Hatalyák Optika,
Ízvarázs, Kalandtúra, Kertészet OK-Bor Kft., Korona Cukrászda, K&H
BANKZrt.,MalackertÉtterem(Domonyvölgy),MÁSVirág,MüllerDrogéria
(Hatvan), Mûvészetek Háza (Gödöllõ), Napozó Stúdió, Pethõ és Társa Kft.,

festés-mázolás-tapétázás (Domony), Pozitív villamossági
üzlet, –ZsuzsaÉlelmiszerbolt,RichardFritzKft.,Riva-LuxKft.
Háztartási és Festékbolt, Rõfös Méteráru, Schwab Építõipari Keresk. és
Szolg. Kft, INVEST Plusz, Sportszertár, Suzuki Sós (Hatvan), Szalay
Könyvkiadó,SzerencsejátékZrt.Észak-Nyugat-DunántúliRégió,TOTÓ-FC
Öregfiúk Csapata, Vígh Árnyékolástechnika (Hatvan), Virág-Ajándékbolt,
Virágtrend (Hévízgyörk), Vivien Ásványvíz Zrt. (Bicske), Volántelep Autó-
mosó, Volántelep Zöldségház, WINEBAR (Budapest), Woolkan Szépség-
szalon,ZborayésTsaBt.– ügyvezetõ(Budapest).

Borkesz Tibor,

Dr. Basa Antal,

Fülöpné Ibolya

Podlaviczki Róbert

RáczTiborné

ZborayGézáné

Tizenharmadik

helyezés
akecskemétidöntõben

Áprilisi számunkban tudósí-
tottunk a
Csengey Gusztáv Általános Is-
kola3.bosztályostanulójánaka
Zrínyi Ilona matematika ver-
seny megyei fordulóján elért si-
kerérõl. A Rákóczi utcai tagin-
tézményben tanuló kisdiák a
száz százalékos teljesítmény-
nyel kivívott megyei elsõség
után tizenharmadik lett Kecs-
keméten, a verseny országos
döntõjében. Az iskola vezetése
ezúton is gratulál a helyezés-
hez, emellett a kisfiú szüleinek
is köszönetét fejezi ki, hogy le-
hetõvé tették Dominik részvé-
telétaversenyen.

A Csengey iskola mindenko-
ri harmadikos versenyzõi köré-
ben Dominik büszkélkedhet a
legkiemelkedõbberedménnyel,
s remélhetõleg további szép si-
kerekkel öregbíti iskolája jó
hírét. Ugyanakkor az intéz-
mény két egykori diákja is so-
rozatosan szép eredményeket
ért el a Zrínyi matematikaver-
senyeken, tudtuk meg

igazga-
tóhelyettestõl. – aki
ma a gödöllõi Török Ignác
Gimnázium 11. osztályos tanu-
lója – 2001 és 2005 között me-
gyei 3., 2., 1., illetve országos 7.
helyezett volt. A gödöllõi Refor-
mátus Líceumban tanuló

csengeys diák-
ként megyei 3. és 7., illetve or-
szágos6.helyezéstértel.

Tamás Dominik,

Kará-

csondiné Nagy Erzsébet

Le Marcell

Erdélyi Levente

-hiszi-

Közlemény
Az Aszód Városért Alapítvány alapítóinak április

28-án megtartott gyûlésén a megjelent alapítók
kuratóriumielnökötés

kuratóriumi tagot egyhangúlag visszahívták az
alapítvány kuratóriumából. Megbízták kuratóriumi
elnöknek kurató-
riumitagnakpedig

AzAszódVárosértAlapítványkuratóriuma:

BúzásJános GyárfásZsuzsa

Zsemberovszkiné Molnár Mártát,

PálaSándornét.

ZsemberovszkinéMolnárMárta,PálaSándorné,

RigóLászlóné,TukoraJános,RónaiLajos.

Június 20.: A Múzeumok Éjszakája!
Részletes aszódi program következõ számunkban

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénkköszönetünketkifejeznimindazoknak,
akikfiunk, temetésén2009.04.14-én
részvétüketnyilvánították,utolsóútjáraelkísérték,

éssírjáraamegemlékezésvirágaitelhelyezték.
Emlékeszívünkbenörökkéélnifog.

VargaZoltán

Szüleiésagyászolócsalád

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénkmegköszönni
mindazoknak,

akik feleségemet,

elkísértékutolsó útjára.

Nagy Lajosnét

A gyászoló férj

13
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Aszód Város Önkormányza-
ta, a Közmûvelõdés Otthona és
a Petõfi Sándor Társaság Aszó-
di Szervezete április 18-án ren-
dezte meg a Körzeti Petõfi Sza-
valóversenyt. A versenyzõk há-
rom kategóriában, egy szaba-
don választott Petõfi-költe-
ménnyel és egy másik magyar
költõ által írt verssel nevez-
hettek.

A versenyen az alábbi ered-
ményekszülettek:

1.
(Domony), 2.

I. kategória: Váradi Niko-
letta Marosvölgyi

Erika Bodócs Renátó

Gáspár
Márió

Trubács László Dániel
Bereczki Olimpia

Fanni Balogh Renáta

Kuti Viktor Petró
Enikõ Strobán Fanni,
Gódor Virág

(Iklad), 3.
(Domony).

1.
(Bag), 2. (holtverseny-

ben)
(Domony),

(Kartal),
(Domony)

1. (holtver-
senyben) és

, 2. 3.
(valamennyien a

Petõfi Sándor Gimnázium, Gé-
pészeti Szakközépiskola és
Kollégiumtanulói)

II. kategória:

III: kategória:

Április 24-én a Csengey
Gusztáv Általános Iskolá-
ban rendezték meg a Kis-
térségi 4próba címû vetél-
kedõsorozat utolsó fordu-
lóját.Akistérséghétiskolá-
jánakversenyzõikorábban
mezei futásban, teremfoci-
ban és váltóversenyben,
legutóbb pedig hetvenhe-
ten a rajzból, népdalének-
lésbõl és mesemondásból
álló mûvészeti versenyen
mérettettékmegmagukat.

Eredmények:
Rajz, alsó tagozat:

Rajz, felsõtagozat:

Népdalének-
lés, alsó tagozat:

Népdaléneklés, felsõ tago-
zat:

Mesemondás, alsó tagozat,

1.
(Aszód), 2.

(Aszód), 3.
(Galgahévíz).

(Tura),
(Aszód), (Hévíz-
györk). 1.

(Hévízgyörk),
2. (Aszód), 3.

(Bag).
(Hévízgyörk),

(Aszód),
(Bag).

1.
(Galgahévíz), 2.
(Aszód),3.

(Hévízgyörk).
(Domony).

1. (Tura) 2.
(Tura), 3.

(Aszód).
(Galgahévíz).

Kalina Simon
Garczik Ábel Balla
Botond

Meleg Eszter-Géczi Bettina
Gyimesi Balabán

Murvai Milán

Fercsik Fruzsina
Buzás Janka Tóth

Bianka Kazi
Mariann Hegye-
si Hajnalka Magyar
Renáta

Hajdú
Eszter Tóth
Kristóf GáborEdina

Ne-
mecz Ézsiás Réka

Farkas Ákos
Nagy Dóra Takács
Zsófia
Búzás Boglárka

Külön-

díj:

Különdíj:

Különdíj:

Különdíj:

1-2. osztály:

Mesemondás,
alsó tagozat, 3-4. osztály:

Mesemondás,
felsõ tagozat:

Arajz-,mesemondó-
ésnépdaléneklõverseny
összesítettpontszámai:

A kistérségi négypróba
végeredménye:

1.
(Tura), 2.

(Tura), 3.
(Aszód).

(Tura),
(Bag).

1.
(Iklad),2.

(Aszód 3.
(Galgahévíz).

(Iklad),
(Tura).

1.
(Bag), 2.

(Bag), 3. (Bag).
(Do-

mony), (Bag)

1. Aszód (250 pont), 2. Bag
(220 pont), 3. Galgahévíz (215
pont),3.Tura(215pont),4.Hé-
vízgyörk(200pont),5.Domony
(120pont),6.Iklad(115pont).

1. Aszód (487
pont),2.Hévízgyörk(375pont),
3. Bag (370 pont), 4. Galgahé-
víz (359 pont), 5. Iklad (315
pont), 6. Tura (295 pont), 7.
Domony(250pont).

A szervezõk ezúton is köszö-
nik az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sasága anyagi támogatását, va-
lamint által fel-
ajánlott könyvutalványokat és
ajándékkönyveket.

Tóth A. Domi-
nik Debre Noémi

Horváth Simon
Farkas

Nikoletta McFegan
Louisa

SzabóBoglárka Kali-
na Simon Kolesza
Nóra
Ecker Zalán Szénási
János

Baranyi Ri-
chárd Gáspár Márió

Berki Alex
Hegyi Alexandra

VolterDomonkos

Sztán István

Különdíj:

Különdíj:

Kü-

löndíj:

B.J. -H.Sz.

Aszódon zárult a Kistérségi 4próba
Csengey-gyõzelemKörzeti Petõfi

Szavalóverseny

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

26 éve az Önök szolgálatában!
1 pár mûanyag lencse

+ tükrözõdésmentes réteg

1 pár bifokális lencse

1 pár multifokális lencse

5.900,- Ft-tól

11.000,- Ft-tól

26.000,- Ft-tól

Fényre sötétedõ lencsék nagy árkedvezménnyel

(a részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben)

Szemvizsgálat és kontaktlencse bemérés
minden kedden és csütörtökön.

Gondoljon szeme védelmére, válassza a minõséget!

Megérkeztek a 2009. évi
Polaroid napszemüvegek,
rendkívül nagy választékban!

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas, OTP

Autósbolt Aszód

ZOLA 2000 Kft. -

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

GM (Opel), Q8 (Kuvait), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

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

Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
sebváltók, motorok,
differenciálmûvek,

hidraulika
munkahengerek

fejújítása
garanciával!

Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677
web: www.zo-la.hu

Következõ

lapzárta: Június 9.

megjelenés: Június 17.*

*várható megjelenés
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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

Májusban a hirdetés

felmutatója

5 % kedvezményt

kap a vásárlás

összegébõl!
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Változás vagy romlás?
Egy kis nyelvelés

Azt senki sem vitatja, hogy a
nyelv természetes állapota az,
hogy szüntelenül változik. An-
nak megítélése azonban már
vitákat vált ki, hogy ez a válto-
záspozitívvagynegatív irányú,
azaz fejlõdés vagy romlás. Már-
már odáig is eljutnak egyesek,
hogy kijelentsék: a nyelv olyan
mértékben a saját „szabályai”
szerint változik, hogy romlás-
ról nem beszélhetünk, mert –
miképpen a folyóval is elõfor-
dul – elõbb-utóbb öntisztulás
révén minden a helyére kerül.
Csak éppen napjainkban va-
gyunk egyre gyakrabban meg-
tapasztalói annak, hogy a folyó
sem tisztul meg mindig önma-
gától, idõnként segíteni kell
neki. Miért ne lenne ez ugya-
nígyanyelvvel is?

A fenti – kicsit talán elvont –
bevezetõ után két olyan jelen-
ségrõl szeretnékírni,amiegyre
gyakrabban fordul elõ minden-
napjainkban. A tegezés és ma-
gázás kérdésköréhez, illetve e
kettõ keverésének elkerülésé-
hez szeretnék segítséget nyúj-
tani.

A papnak – felekezettõl füg-
getlenül – teljesen természetes,
hogyaszertartáskereteiközött
életkorra és nemre való tekin-
tet nélkül tegezve szólítja meg
híveit, hittestvéreit. Ez semmi-
féle problémát nem okoz senki-
nek, ugyanakkor ugyanaz a
pap a mindennapi életben már
aszerint beszél valakivel tegezõ

vagy magázó formában, hogy
milyen a közöttük lévõ viszony.
Egy fontos: a beszélõnek min-
dig tudnia kell, hogy milyen
beszédhelyzetbenvan.

Egyre gyakrabban tapaszta-
lom azonban, hogy a tegezõ és
magázó kommunikációs hely-
zetek keverednek, vagyis a
nyelvet használó személy nem
jól ítéli meg a pillanatnyi be-
szédhelyzetet.

Riporter és riportalany kö-
zött vagy a parttalan tege-
zés/tegezõdés dívik, vagy pedig
olyanok is magázódnak, akik
egyébként évtizedek óta isme-
rik egymást és tegezõdnek.
Ezért aztán elõfordul olyan
helyzet is, amikor valamelyi-
kük kiesik a „kommunikációs
szerepbõl”, s váratlanul átvált
tegezésbe.Olyanesetekbenfor-
dul elõ ez a helyzet, amikor a
beszélõ mondanivalóját vala-
milyen példával, kommuniká-
ciós fordulattal kívánja szem-
léltetni. Pl.: „Megpróbálom ér-
zékeltetni, hogy az adott pilla-
natban milyen drámai a hely-
zet, s a partner cinikusan a
képedbe röhög.” Ilyen és ehhez
hasonló váltások fordulnak elõ
riportokban, beszélgetések-
ben.Denemcsakott,hanemaz
iskolai tanórákon is egyre
gyakrabban tapasztalom ezt a
váratlan nyelvi váltást. És na-
gyon nehéz megmagyarázni a
tanulóknak, hogy a nyelvi meg-
nyilatkozást is abban a rend-
szerben kell befejezni, ahogyan

elkezdtük. Vagyis a magázó –
sokszor általánosító – formát
meg lehetésmeg iskell tartani.
Az óvodából iskolába kerülés
idõszakában még gond lehet
egy darabig, hogy miképpen
szólítsunk meg egy korábban
harmadik szereplõnek számító
személyt, akibõl idõközben –
éppen az intézményváltás kö-
vetkeztében – második sze-
mély lett, de viszonylag rövid
idõ alatt helyükre kerülhetnek
a dolgok. Ha azonban kicsit
idõsebb diákok esetében talál-
kozunk ezzel a jelenséggel, ak-
kor már inkább arról van szó,
hogy keverjük a nyelvi sémá-
kat. Egyre nehezebb helyre
tenni az ilyen és ehhez hasonló
hibás mondatokat: „Mit lehet
tenni, ha túl gyorsan megyünk
az autóval, s váratlanul neki-
ütközölegyfának?”

Egy kicsit más, de egyre
gyakrabban hallani ilyenfajta
megszólítást: „Légy szíves,
gyertek ide!”, vagy: „Légy szí-
ves, figyeljetek ide!” Semmi
más nem történt, mint az, hogy
a mondanivalónk két felét nem
egyeztettük. Az egyik egyes
számú, a másik többes számú.
Pedig ennek a kettõnek egyez-
ni kell, aszerint, hogy egy vagy
több személyt szólítunk-e meg.
Amiért mégis figyelmeztetni
szeretnék a használatát illetõ-
en, az az, hogy nem csak gyere-
kektõl, hanem tanároktól is
hallom idõnként ezt a hibás
nyelvi alakot. Pedig csak egy
picit kell figyelnünk, egy egé-
szen kicsit kell koncentrál-
nunk, s minden bizonnyal el
tudjukkerülnieztahibát.

Ezek a változások egyértel-
mûen romlást eredményez-
nek. S ha a társadalom túl
gyakran hallja õket, egy idõ
után a többség helyesnek fogja
érezni, majd ítélni, s akkor már
nem nagyon lehet tenni ellene.
Azöntisztulásnemelég!

-g-l

Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni
nem lehet a világot Isten nélkül megérteni
nem lehet a világot Isten nélkül szóra bírni

illetve lehet

csak az olyan rémült magánkaland
melyet a kétségbeesés kormányoz
s a végkimenetele fölöttébb kétséges

( )Nagy Gáspár: Belátás

Környezet-

védelemrõla

könyvtárban

Április 21-én és 28-án, ked-
denérdekesprogramnaklehet-
tek szemtanúi azok, akik ép-
pen a Városi Könyvtárban tar-
tózkodtak. Három gimnazista
lány ugyanis arra vetemedett,
hogy környezetvédelmi foglal-
kozásttartsonaCsengeyGusz-
táv Általános Iskola napközis
csoportjainak.

A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium Zöld Akciócsoportja
tagjainak(

)
támadt ez az ötletük; mint
mondják, azért, mert a környe-
zetvédelemmel való foglalko-
zást nem lehet elég korán kez-
deni és talán ebben a témában
a fiatalok jobban tudnak hatni
a náluk kisebbekre, mint a fel-
nõttek.

Afoglalkozásokonegykisbe-
vezetõ beszélgetés után játékos
formában megtanulták a gye-
rekek, hogy mire jó a szelektív
hulladékgyûjtés, melyek a sza-
bályai, és akit érdekelt, a kör-
nyezetbarát és természetes
szépségápolásról is megtudha-
tott egyet s mást. Levezetés-
képpen egy gyors memóriázás-
ra is futotta az idõbõl, ezalatt
megismerkedtek a gyerekek a
különbözõ termékek csomago-
lásántalálhatójelzésekkel.

A játékokat köszönjük a
Nagy Terv Ifjúsági Környezet-
és Természetvédelmi Prog-
ramnak! Mindenki nagyon jól
érezte magát; reméljük, legkö-
zelebb is sikeres lesz a foglal-
kozás!

ÁrmósDorottya,Bu-
kovinszki Virág, Heltai Júlia

Június 12-én 9-tõl 9-tõl 16 óráig

és június 13-án 9-tõl 12 óráig

ismét könyvvásárt rendeznek

a Mûvelõdés Háza

kistermében.

A Városi Könyvtár használt

köteteinek állományából

100.-Ft/db áron vásárolhatnak

az érdeklõdõk.



Helyszín:

:

:

Rákóczi úti Általános Iskola udvara, sportpályája
és az iskola mellett húzódó útszakasz

Gyermeknapi foci kupa
sportversenyek, dekázó verseny,  szkanderverseny, hetesrúgó

bajnokság,ügyességi vetélkedõk kézzel-lábbal-bicajjal.

Zenés  gyermekmûsor

Táncbemutató, akrobatikus rock&roll
az Aszódi Mazsorettek felvonulása

Zsuzsi és Orsi gyermekmûsora
Sportversenyek eredményhirdetése. Tombolahúzás

Diszkó, karaoke verseny.

közlekedésbiztonsági vetélkedõ (tesztlapok és
kerékpáros ügyességi verseny), ugrálóvár (egész nap ingyenes),

üvegfestés, kézmûves foglalkozások, kirakodók, vásárosok a lezárt
utcaszakaszon, arcfestés, aszfaltrajz verseny, játszóház.

Programok:
sportpálya

iskolaudvar, színpad

10 órától:

14óra:

17 óra:

18 óra:

19 óra:

15 óra: „Miénk itt a szín yermekek mûsoraipad” – g

Kísérõ programok:

A rendezvény ideje alatt a Rákóczi utca és az Arany János utca egy szakasza
lezárásra kerül a balesetek elkerülése érdekében.

Gyermeknap – május 23. szombat

2009. MÁJUS

Idõpont Helyszín Program

Május 8-22.
Május21.16.00
Május23.
Május23.
Május29.
Május31.
Június1.
Június7.
Június8.
Június12.
Június13.

Június14.
Június18. 16.00
Június20.

KözmûvelõdésOtthona ,Városi Könyvtár Mesekönyv-illusztrációkiállítás
Városháza Képviselõ-testületi ülés
Rákócziúti iskola udvara Városigyermeknap
SzivárványÓvoda Szivárvány Nap;15 órakorazudvari játszótérátadása
SzivárványÓvoda,Napsugár Óvoda Évzáró,ballagás

Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfõ
Szentháromságünnepe
Pedagógusnap

CsengeyGusztávÁltalános Iskola Tanításnélküli munkanap,a tanév lezárása.
CsengeyGusztávÁltalános Iskola Ballagásés tanévzáróünnepély

a Rákóczi úton8.30-kor, a Csengeyúton10.30-kor
Szentháromságünnepe utáni 1. vasárnap

Városháza Képviselõ-testületi ülés
PetõfiMúzeum MúzeumokÉjszakája

Egyedi bútorok készítése fából

és laminált bútorlapból!
- Antik bútorok restaurálása

- Külsõ és belsõépítészeti faszobrász munkák

- Szobrok, szoborportrék készítése

- Stíl bútorszobrászat

(egyedi bútorok készítése igény szerint)

- Konyhaszekrények, nappali, gardrób,

hálószoba szekrények

Szabó Zsolt
06-30-4651739, 06-70/2274832

Május23-24.:
Dr.MártonJános

Galgamácsa,Kiskútu.3.
Tel.:06-30-400-9819

Május30-31-június1.:
Dr. Dóka József

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

Június6-7.:
Dr.DobosLászló

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

Június13-14.:
Dr.SzõkeZsolt

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

Állatorvosi ügyelet
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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

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 18!)

18

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 18!)

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

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig

15.30-18.30



A felnõttek harmadik, az ifik második helyen állnak, Kerepes az elsõ
Fellángolásokkal nem lehet bajnokságot nyerni

2009. MÁJUS
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levegõ! 20. Állóvíz 21. Becézett
Ilona 23. Noémi betûi keverve!
24. Építõanyag 27. Egyveleg!

29. Béka kicsinye 30.
Oxigén 31. Hajó része 36. Ró-
mai 56 38. Gramm 40. Görög
Vasutak Szervezete (OSE) 41.
Névelõ 45. Nagyi 46. Hiányos
kamat! 47. „Nem tudni, miért”
50. Férfi, angolul 51. Lakoma
52. Vörösinges, … Feri 54.
Néma látó! 56. Járunk rajta 57.
Duplán: dunántúli város 58.
Dehogy!

28. Az idézet befejezõ sorá-

nak második része, zárt

betû: S

-fné-

nyílt levelezõlapon

június 10-ig.

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.

*

*
Áprilisi számunk rejtvényé-
nekmegfejtése:
„...Õsemtudhinnisenkinek.”

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja
És tudod: az erõ micsoda? – Akarat,...

(Arany János)

Vízszintes:

Függõleges:

1. Az idézet

befejezõ sorának elsõ

része, zárt betû: G 12. Nõi
név 13. Vuk anyja 14. Spanyol
álarcoshõs15.Azegyikoldal17.
Urán 18. Személyes névmás
19. Indok 20. Morzejel 22. Elsõ-
rendû, válogatott 24. Bór 25.
Régi kor 26. Nagy orráról híres
romantikus alak 28. Irodai
webáruház, Office … 32. Ezüst
jele 33. Nemzetközi Olympiai
Bizottság 34. Gyõri sportklub
35. Rangjelzõ 37. Minden más
39. Vágóeszköz 42. Méter 43.
Ilyen esõ is van 44. Lekvár 45.
Éjfélig tart 47. Szén 48. Sugár
jele 49. Tagadó szó 51. Férfinév
53. Romániai folyó 55 Önmû-
ködõ 59.Sajátkezûleg.

1.Rét2.Leobe-
tûi, keverve! 3. Adósságot visz-
szafizet 4. New …, amerikai
nagyváros5.KevertNeo!6.Igás
állat 7. Strázsa 8. Hüvelyes nö-
vény 9. Félbe! 10. Világítótest
11. Andalogni kezd! 16. Idegen

A Galga COOP Zrt. utalvá-
nyát
(Bethlen G. u. 18/b), a Fáma
Könyvkereskedés utalványát
pedig (Dózsa
Györgyu.19.)nyerte.

Strihovanyecz Lászlóné

Balázs Piroska

Az erõ mibenléte

Gratulálunk!

A nyereményeket

eljuttatjuk

nyerteseinknek.

sportsport

A húsvéti fordulóban Valkó
csapata látogatott el hozzánk.
Mindkét fronton fél tucat gólt
rúgtak a fiúk, bár a felnõttek
gyengébb játékkal is gyõztek a
sokáig egyenrangú ellenfél
ellen.

A következõ forduló hozta a
tavaszi idény talán legfonto-
sabbmérkõzésétKerepesellen.
A bajnokságra törõ ellenfél ag-
resszív letámadásos taktikát
választott és gyorsan magához
ragadtaakezdeményezést.Saj-
nosakerepesieknemcsakgyor-
saságban, fejben is megvertek
minket. Négygólos hátránnyal
fordulva a döntetlenre sem volt

AszódFC-Valkó6:1(ifi:6:0)

esélyünk, bár a vendégcsapat
lendülete alábbhagyott, két
gólt szerezve csak szépíteni si-
került az eredményen. A látot-
tak alapján a Kerepes megér-
demelten nyert, és már szinte
lehetetlen elvenni tõlük a baj-
nokicímet.

Ifjúsági csapatunk kapufák-
ban nyert hármat is sikerült

a mérkõzés azonban pont-
osztozkodássalvégzõdött.

Tahitótfalu volt a következõ
állomás a tavaszi menetelés-
ben.Agyengeellenfélellenegy-
kapuzott a csapat, több gólt is
lõhetett volna, de a helyzetek

–
–,

AszódFC–Kerepes2:4
(ifi:0:0)

kihasználatlanulmaradtak.Az
ifik biztosan, szintén négy gólt
rúgvavertékellenfelüket.

Kitûnõ játékkal letámadta a
vendégcsapat Mogyoródot az
Aszód FC, és nagyszerû sikert
ért el a második helyezet legyõ-
zésével. Meggyõzõ, sokmozgá-
sos játék jellemezte csapatun-
kat, esélyt nem adva ellenfe-
lünknek. Ifjúsági csapatunk
nagy fölénnyel nyert, végig
szinte az ellenfél kapuja elõtt
folyt a játék, és tetszés szerint
rúgtákagólokatafiúk.

Tahitótfalu–AszódFC0:4
(ifi:1:4)

AszódFC Mogyoród4:2
(ifi:8:0)
–

Isaszegen megmutatta a csa-
pat, hogy idegenben is – immár
sokadszor – van esélye a gyõze-
lemre, és képes végig harcosan
játszva, 1:1-rõl a gyõztes gólt
belõve megnyerni a mérkõzést.
Ifistáink megalázó vereséget
mértek a lényegesen gyengébb
játékerõt képviselõ hazai csa-
patra.

A Pest megyei labdarúgó II.
osztály Vésnök csoport jelen-
legi állása: 1. Kerepes (51), 2.
Verõce(46),3.AszódFC(45).

Isaszeg–AszódFC1:2
(ifi:2:11)

-tövis-

Aszódi

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

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146
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Következõ

lapzárta:

Április 7

megjelenés:

Április

.

15.*

*várható megjelenés

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 5/2009

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

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

HIRDESSEN
AZ ASZÓDI
TÜKÖRBEN!

Május11-én,86éveskorában
Budapesten elhunyt

Kossuth-ésMunkácsy-
díjas festõ-, grafikus- és szob-
rászmûvész, érdemes és kiváló
mûvész, a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Középkeresztjé-
nekbirtokosa.

Az 1923-ban Medgyesegyhá-
zán született, számos alkalom-
mal korunk egyik nagy poli-
hisztoraként méltatott mûvész
1947 õszétõl rajztanárként dol-
gozott az aszódi Petõfi Sándor
Evangélikus Fõgimnázium-

Schéner
Mihály

ban;személyiségével,egyéni lá-
tásmódjával nagy hatással volt
diákjaira, köztük

késõbbifilmrendezõre.
Emlékétmegõrizzük.

Huszárik
Zoltán

Schéner Mihály
1923-2009

A március közbiztonsági
szempontból viszonylag nyu-
godtan telt. A Kossuth Lajos
útonismeretlentettesajtóbefe-
szítéssel jutott egy lakásba,
ahonnanmásfélmillióFtérték-
ben ékszerekkel távozott; az
Õsz utcában egy garázsból 300
ezerFtértékbenkisgépeket tu-
lajdonítottakel.

Áprilisban annál több ese-
ményrõl tanúskodik az aszódi
rendõrõrs szolgálati naplója. A
Petõfiutcábólegytáskatûntel,
benne 69 ezer Ft értékû üdülé-
si csekkel. Egy Tavasz utcai be-
törés során két arany nyaklán-
cot vittek el 200 ezer Ft érték-
ben, a rongálási kár 40 ezer Ft
volt. A Rákóczi úton egy, az ülé-
sen felejtett táska miatt törtek
fel egy autót. Jónásfalván be-
surranó tolvaj járt egy családi
házban, ahol egy táskát zsák-
mányolt, benne készpénzzel és
bankkártyával. Utóbbiról 40

ezer Ft-ot emelt le az egyik
bankautomatánál; a lopási kár
összesen55ezerFt.

A Kondoros téri bolt elõl egy
80 ezer Ft értékû elektromos
kerékpárt loptak el. Egy éjjel
ismeretlenek több boltba pró-
báltakbehatolni.AzUdvarház-
ban sikerrel jártak, ahonnan
összesen 600 ezer Ft értékû
SIM-kártyával távoztak. (Az
esetnek szemtanúja is volt, õ
azonban csak másnap reggel
értesítette a rendõröket.) Is-
métzsebtolvajokmûködtekvá-
rosunkban: egyikük beszédbe
elegyedett a kiszemelt áldozat-
tal, akit ezalatt a tettestárs 15
ezer Ft-jától szabadította meg.
Szóváltást követõen bántal-
maztak egy férfit a Kossuth
Lajos úton, aki nyolc napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Aszód és Hatvan között sza-
bálytalanul elõzött egy autós; a

Betörések, zsebtolvajlás Aszódon,
halálos baleset a 3-as fõúton

vele szemben haladó gépjár-
mûvezetõ az ütközés elkerülé-
se érdekében az árokba hajtott;
az ekkor szerzett sérülései mi-
att õt kórházba kellett szállíta-
ni. A vétlen autóban utazó férfi
meghalt és két ember súlyosan
megsérült a Csintoványi csár-
dánáltörténtfrontálisütközés-
ben, melynek során egy Gödöl-
lõ felõl érkezõ autós az elsõbb-
ségadás szabályait megsértve,
a szembejövõ jármû elõtt akart
balrakanyarodni.

H.Sz.

Aszód I. körzethez tarto-
zó terület:

Védõnõ:

Aszód II. Körzethez tar-
tozó terület:

Védõnõ:

avédõnõk

Városréti út és az
attólkeletrelévõvárosrész

a Városréti úttól
nyugatrafekvõvárosrész

*
Tisztelettel kérjük a Kedves

Szülõket, aszódi lakosokat,
amennyiben számukra felesle-
gesséváltgyermekruhájuk,ba-
bakocsijuk, kiságyuk, járóká-
juk, egyéb baba-felszerelési
vagy -ápolási termékük van,
azt hozzák be tanácsadási idõ-
ben. Ezeket az eszközöket a rá-
szoruló családoknak jutattjuk
el.

Köszönettel:

GregusnéDarnyikTünde

SomogyiIldikó

AszódVédõnõiSzolgálat

Védõnõitanácsadások

Gyermek szaktanácsadás

Kossuthút84.Tel.:28/400-159

AszódI.körzet: kedd9-13
AszódII.körzet: hétfõ9-13

gyermek
szakorvossal:Szerda9-11óráig
Dr. Horváth Anna

A Védõnõi Szolgálat hírei

Országos vers- és prózamondó
verseny az AFI-ban

A költészet szeretete

Évtizedek óta hagyo-
mány, hogy A Költészet
Napját intézetünk minden
növendéke egy-egy vers
vagy prózai mû elõadásá-
val köszönti. Ebben az év-
ben 123 fiatal készült, s
közülük a legjobb elõadók
képviselhették intézetün-
ket a

.

Nevelõintézetek Or-
szágos Vers- és Prózamon-
dóTalálkozóján

Négy évvel ezelõtt
a Javítóintézet igazgató-

ja hagyományt teremtett, s az-
óta Aszód ad otthont az orszá-
gos találkozónak. Társintéz-
ményeinkbõl: Esztergomból,
Rákospalotáról, Kalocsáról,
Zalaegerszegrõl és Debrecen-
bõl érkeztek fiatalok az április
17-imegmérettetésre.

A zsûri elnöke
színmûvésznõvolt, tagjai:

Szarka
Attila,

Pogány Judit
Dúzs

Márta, Lakos Mária Lujza,
Juhász Edit
Takács Pál

N.Csaba
L.Richárd
Cs.Szeráf
T.Marcellina
O.Szilvia

B.János
K.Nóra

tanárnõk és
iskolavezetõ. Nem

volt könnyû feladatuk kivá-
lasztani a 28 vers- és próza-
mondóközülalegjobbakat.

I. (Kalocsa)
II. (Aszód)
II. (Aszód)
III. (Rákospalota)
III. (Esztergom)

I. (Aszód)
II. (Esztergom)

Értékes, jó hangulatú dél-
elõttöt töltöttünk el ezen a ne-
mes és értékes megmérette-
tésen.

Verskategóriában:

Prózakategóriában:

HerrPiroska
könyvtáros-mûvelõdésszervezõ

A Falujárók úti középsõ ga-
rázssoron eladó egy felújításra
szoruló széles garázs szerelõ-
aknával,villannyal.
Tel.:06-20-9749-850
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