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Remé-
nyik Sándor

ny. püspök hirdetett igét.
Ezután a középiskola díszter-
mében igazgatóhe-
lyettes köszöntötte a vendége-
ket, akik közül többen jelentõs
szerepet vállaltak az aszódi
evangélikus gimnázium fejlõ-
désében. Küldöttség érkezett a
szlovákiai Tisovecbõl is, amely-
nek evangélikus középiskolájá-
val jól mûködõ partnerkapcso-
latotápolnak.

Megbecsült vendégünk volt
színmûvész is,

aki az alapkõletételi ünnepség
utánezúttal iselmondta

Templom és isko-
lacímûkölteményét.

(folytatása10.oldalon)

Május 23-án a Szivárvány Nap keretében átadták a
lakótelepi óvoda új játszóeszközeit. Az eseményt nagy
várakozás elõzte meg, hiszen az udvaron már hetekkel
korábban felállították a játszóteret, amit az összes enge-
dély beszerzéséig nem vehettek birtokba a gyerekek. A
kicsik már az óvodai csoportok és Budai
András mûsora közben megpróbálták behozni a lema-
radást.

bemutatkozása

(folytatása4.oldalon)

Átadták a Szivárvány Óvoda játszóeszközeitÁtadták a Szivárvány Óvoda játszóeszközeit

Síppal, dobbal, nádihegedûvelSíppal, dobbal, nádihegedûvel

Tizenöt esztendeje he-
lyezték el Aszódon az
Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziuma új épület-
együttesének alapkövét.
Pedagógusok és diákok
1997. szeptember 6-án ve-
hették birtokba végleges
otthonukat, ahol három év-
nyi „albérletben” mûködés
után folytatódhatott a ke-
resztény evangélikus okta-
tás. Június 4-én ezen ünne-
pi alkalmakra emlékeztek
városunkban.

Az evangélikus templomban
istentisztelettel kezdõdött az
ünnepség, amelyen D. Szebik

Álmok megvalósítói
Tizenöt éve tették le az új aszódi

evangélikus középiskola alapkövét

A reménység drága
kincsének õrzõi

Barlai Edit kapta a Koren-díjat

Amájusi elsõ fordulóbanIsa-
szegen küzdelmes mérkõzés-
rõl, az utolsó tíz percben szer-
zett góllal vittük haza a három
pontot. Küzdeni akarásból je-

lesre vizsgázott a csapat, kár
volt a kiállításért a végén. Ifi
csapatunk nagy különbségû
gyõzelmemegérdemeltvolt.

(folytatása18.oldalon)

Huszáros hajrával
ezüstérmes az Aszód FC

A tanév befejeztével, a
Pedagógusnap alkalmából
a Közmûvelõdés Otthoná-
ban mûsorral és vendéglá-
tással ünnepelték váro-
sunk pedagógusait. Hagyo-
mányosanenaponadjákát
a Koren-díjat, és köszöntik
a diplomájuk megszerzésé-
nek kerek évfordulóját ün-
neplõpedagógusokat.

– A város polgármestereként
kitüntetésnek érzem, hogy
szólhatok a nevelés mûvészei-

nek, mestereinek aszódi képvi-
selõihez – hangsúlyozta

polgármesterünnepibe-
szédében –, és valamelyest hoz-
zájárulhatok ahhoz, hogy mun-
kájukat megköszönve bíztas-
sam Önöket: tegyék a felada-
tukat a jövõben is felelõsséggel,
és megizmosodott életkedvvel
végezzék a gyermekek egyéni-
ségét erõsítõ, embert formáló,
polgárt nevelõ nehéz munká-
jukat.

Sztán
István

(folytatása20.oldalon)

Barlai Edit kapta a Koren-díjat
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Tizenhárom pályázat benyújtásáról is
Május 21-i, maratoni ülé-

sén harmincöt napirendi
pontot tárgyalt a képvise-
lõ-testület. A következõk-
ben a legfontosabb közér-
dekû döntésekrõl, beszá-
molókrólolvashatnak.

Szabóné Müller Tímea, az
Észak-Kelet Pest Megyei LEA-
DER Egyesület elnöke a 24 ön-
kormányzat, illetve számos cég
ésvállalkozásrészvételévelala-
kult szervezet munkájáról és
terveirõl tartott tájékoztatót.
Az Európai Unió támogatási
programját koordináló egyesü-
let a közeljövõben a települések
és mikrovállalkozások, vala-
mint civil szervezetek támoga-
tására megjelenõ pályázatok
koordinálásában nyújt segítsé-
get. A támogatandó szakterü-
letek között egyebek közt az
energiatakarékosság növelése,
sportpályák infrastrukturális
fejlesztése, eszközbeszerzés, ré-
gi mesterségek bemutatása és
kulturális programok támoga-
tása .

Kilenc igen szavazattal, há-
rom tartózkodás mellett a
Csengey úti iskola mint szék-
hely és a Rákóczi úti tagiskola
közötti feladatmegosztásának
jelenlegi funkció szerinti meg-
tartása mellett foglalt állást a
testület. A szükséges átalakí-
tások, fejlesztésekésberuházá-
sok, valamint a taneszközjegy-
zékben szereplõ elõírások telje-
sítése érdekében mûszaki-
pénzügyi megvalósíthatósági
intézkedési tervet kell készíte-
ni. (A témáról külön cikkben,

szerepel

részletesebben olvashatnak
lapunk6-7.oldalán.)

A 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok el-
látásáról szóló beszámoló elfo-
gadása után a kistérségi jelzõ-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás támogatásáról esett szó. A
kistérségben 97 fõ veszi igény-
be a szolgáltatást, de csak 48
fõre jár normatív támogatás;
pénz híján egyelõre 29 aszódi
nem tud csatlakozni a rend-
szerhez. A képviselõk felhatal-
mazták a polgármestert a hi-
ány rendezése céljából a szük-
séges egyeztetések lefolytatá-
sára.

Elfogadták a nyersanyagnor-
mákról és térítési díjakról szóló
rendelet módosítását. A Kistér-
ségi Gondozási Központ Idõsek
Klubjában az intézményi térí-
tési díj 380 Ft/nap/fõ, az ön-
kormányzati intézményekben
aszociálisétkeztetésesetén370
Ft/nap/fõ (szállítás esetén to-
vábbi 110 Ft). A házi segítség-
nyújtás keretében biztosított
ellátás díja 515 Ft/óra, szociáli-
san rászorultak esetében 125
Ft/óra.

A Szivárvány Óvoda meg-
szûnt konyhájának tervezett
átalakítása miatt kimondták a
konyha eszközeinek kiárusítá-
sát.Ajárdabontásbólszármazó
felesleges, a GAMESZ udvarán
tárolt keramittéglát 1000
Ft+ÁFA/m összegért értéke-
sítik. Ugyancsak döntöttek a
nyári intézményi kisjavítási-
felújítási munkák megpályáz-
tatás
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áról. (A felhívások a város
honlapjánolvashatók.)

A szelektív hulladék gyûjté-
sétéselszállítását8igen,4nem
szavazattal a jelenlegi formá-
ban támogatta a testület. (A
másik két változat szerint ház-
tartásonként zsákokban gyûjt-
ve, havi egyszeri szállítással,
illetve a meglévõ hulladékszi-
geteken gyûjtve – mindkét
esetben a GAMESZ szûkös
szállítási és munkaerõ-kapaci-
tását terhelve – történt volna a
feladatellátása.)

Agrémiumkimondtaa2009.
évi Aszód Fesztivál megrende-
zését, ugyanakkor a mûsorterv
és költségkalkuláció elkészíté-
séig nem dönt a támogatás
mértékérõl. Pontosítani kell a
GAMESZ dolgozóinak felada-
tát és a munkavégzés költsége-
it. A kétnaposra tervezett ren-
dezvénysorozat költségeinek
csökkentésére elsõsorban helyi
és környékbeli fellépõk meghí-
vását javasolják.

Elfogadták a pénzeszközök
rövid távú hasznosításáról szó-
lóelõterjesztést.Akötvényösz-
szegének lekötésébõl származó
többletbevételt ígyszükségese-
ténamûködésihiányellentéte-
lezésére, illetve felhalmozásiki-
adásokrahasználhatják.

Ezutánpályázatokbenyújtá-
sáról döntöttek a képviselõk. A
Síklaki hegy I. és a Berek u.
burkolt szakasza korszerûsíté-
séhez mintegy négymillió Ft-
ra, a Podmaniczky u. szilárd
burkolatához 7,1 millió Ft-ra, a
Nyár u. terméskõ burkolatá-
nakkorszerûsítéséhez1,66mil-
lió Ft-ra, a Szõlõ u. korszerûsí-
téséhez 4,7 millió Ft-ra, a Ta-

vasz u. korszerûsítéséhez 6,8
millióFt-ra,aMalomközfelújí-
tásához és burkolaterõsítésé-
hez mintegy 7 millió Ft-ra, a
Majna-Nyárád és az Osváth
Gedeonutcaburkolatánakerõ-
sítéséhez 9 millió Ft-ra, a
Szentkereszt utca és a Papföldi
út megépült szakaszának fel-
újításához 5,37 millió Ft-ra, a
Berkesu. felújításához7,18mil-
lió Ft-ra pályázik az önkor-
mányzat.(A felújításhoz a Ta-
vasz utcában egy 700 m -es te-
rület megvásárlását mondták
ki 350 ezer Ft összegért.) A pá-
lyázatokat azonos összegû (a
kötvény terhére biztosítandó)
önrész mellett nyújtják be. A
Dózsa Gy. u. 20. szám alatti
partfal helyreállításához 676
ezer Ft, a Koren köz 2. alatti
támfaléhoz pedig 536 ezer Ft
szükséges, amit ugyancsak pá-
lyázatból szeretnének elõte-
remteni. Két társult önkor-
mányzattal CÉDE-pályázatot
nyújt be városunk a vasúton
túli területekcsatornázására;a
25,8 milliós összeghez 5,82 mil-
lióFtönrészszükséges.Pályáz-
nak a Szivárvány Óvoda cso-
portszoba-kialakítására is; az
ehhezszükségesszakmai szak-
értõi díjhoz 480 ezer Ft-ot biz-
tosítanak a Városi Óvoda ta-
valyi elõirányzat maradvány-
összegébõl.

A pályázati tanácsadási és
pályázatírási feladatok ellátá-
sára ajánlattételi felhívásról
döntöttek, amely városunk
honlapján olvasható. Törvényi
változások miatt módosították
az önkormányzati intézmé-
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nyek alapító okiratát, illetve a
vásár-piac tartására vonatkozó
rendeletét.

Miután nyilatkozott a prog-
ramjában résztvevõ aszódiak
számáról, a Lator Úszó és
Vízisport Egyesületnek 30 ezer,
az Értelmi Sérültek Gyöngy-
ház Egyesületének 35 ezer Ft
támogatást ítéltek meg a kép-
viselõk a Cívis Pályázat kere-
tébõl. Ezután pénzügyi tanács-
adóipályázatkiírásáróldöntöt-
tek, amely városunk honlapján
olvasható.

A vasúton túli területek csa-
tornázásánál az érintett tele-
pülések képviselõ-testületei-
nek döntése értelmében a bér-
leti díj felhasználható az ön-
részhez, ezért módosították
Aszód, Domony és Iklad tele-
pülések társulási megállapo-
dását.

Az értékbecslés szerinti áron
nem értékesíti a város a Ko-
ssuth Lajos út 24. szám alatti

ötlakásos társasházban lévõ
két, nem lakás céljára szolgáló
bérleményt. Kimondták, hogy
az ingatlanok iránt érdeklõdõ
befektetõvel a fejlesztési célok
ismeretében kell tárgyalni az
értékesítésrõl, emellett az ön-
kormányzat legalább a jelenle-
gi (összesen 73 m ) nagyságú
ingatlanhányadot kér tulaj-
donbaazújépületben.

Elfogadták a „Tiszta, Virá-
gos Aszódért” versenyfelhívás
értékelésére létrehozott zsûri
szervezeti és mûködési sza-
bályzatát. A zsûri tagjainak fel-
kérték

.
Nem érkezett ajánlat a volt

Honvéd presszó megvételére,
ezért új ajánlat-
tételi felhívás kiírásáról dön-
töttek,amelyavároshonlapján
olvasható. Egyetlen pályázat
érkezett be a Falujárók útja 1.

2

Sztán Istvánt, Rigó
Lászlónét, Zsemberovszkyné
Molnár Mártát, Kolozsvári
PétertésBábosikDezsõt

a képviselõk

Önkormányzati hírek
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szám alatti, 42 m -es önkor-
mányzati ingatlan megvételé-
re; melynek benyújtói 4 millió
932 ezer Ft egyösszegû kifize-
tésével szerezhetik meg az in-
gatlan tulajdonjogát. Bruttó 4
millió 235 ezer Ft-ért egy 605
m -es önkormányzati építési
telekisvevõretalált.

Az aszódi postahivatal épüle-
tét december 1-ig kell átadni az
építõknek, jelentette be

. A Magyar Posta Zrt. il-
letékesei a Petõfi utcai volt böl-
csõde épületét választották ki
ideiglenes postahivatal céljára,
ahol õszig elvégeztetik a szük-
ségesátalakításokat.

2
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Kvaka
István

Asztalos Tamás, Huszár
László Odler Zsoltés képvise-
lõk bejelentették, hogy május-
tól decemberig járó képviselõi
tiszteletdíjuk bruttó összegét
felajánlják az Osváth Gedeon
Emlékére Létrehozott Múze-
umiAlapítványnak.

Az Európai Polgárok Napja
májusi rendezvénysorozatán
városunkban vendégeskedõ
három település – Tótmogyo-
rós, Nyárádszereda és Obern-
burg – visszavárja Aszód kül-
döttségeit; az idõpontokról ké-
sõbb tájékoztatják a polgáro-
kat. A képviselõ-testület jóvá-
hagyását követõen június 27-
én Tótmogyoróson a két tele-
pülés vezetõi aláírják a testvér-
városi együttmûködési megál-
lapodást.

*
Több mint két év – elsõsor-

ban a 48-as emlékmû közelé-
ben megvalósuló közlekedési
csomópont többszöri átterve-
zése miatti – csúszást követõen
megkezdõdött a Penny Market
építése, amelyet várhatóan ok-
tóbervégénadnakát.

*
A júniusi testületi ülésen

születik végleges döntés a ká-
tyúzásra kiírt pályázat elbírá-
lásáról. Épp ideje, mert a városi
utak több helyen balesetveszé-
lyes állapotban vannak: az au-

a város köztisztasági rendele-
tét, és portájuk elõtt segítenek
a környezet tisztán tartásában,
ami a város jelenlegi anyagi
helyzetében különösen sokat
jelent. A virágosítást f
a Kossuth Lajos úton a körfor-
galomig, a Pesti úton, valamint
más közterületeken is. A támo-
gatók felajánlásainak köszön-
hetõen a programra idén biz-
tosított 400 ezer Ft több mint
felemégrendelkezésreáll,amit
a fõúti fák bevizsgálására külö-
nítettekel.

Megkezdõdött a korábban el-
készült utca

ésérõl.
*

Az utóbbi idõben több jelzés
érkezett arról, hogy kiskorúak
hangoskodnak, esetenként
randalíroznak a közterülete-
ken, sokszor jóval éjfél után is.
Kérjük a szülõket, tegyenek
meg mindent annak érdeké-
ben, hogy hasonló esetek ne
fordulhassanakelõ...

olytatják

névtáblák kihelye-
zése is; a polgármester kéri az
aszódiakat, e munkavégzést is
segítsék, emellett minden por-
tán gondoskodjanak a ház-
számtáblákkihelyez

tósok szlalomozásra kénysze-
rülnek a gumiszaggató, felni-
görbítõ lyukak között, ami el-
vonja figyelmüket a szembejö-
võforgalomról.

*
Augusztus 19-20-án új hely-

színen, a Szabadság téren ren-
dezik meg a XVIII. Aszód Fesz-
tivált. A program és a pénzügyi
háttérszervezésalattáll.

*
A polgármester köszönetét

fejezi ki a Virágos Aszódért
mozgalomban résztvevõknek,
kiemelten a Kossuth Lajos
útonlakóknakésazottanibolt-
tulajdonosoknak, valamint a
mozgalomba bekapcsolódó vá-
rosrészeknek;
és munkatársainak, akik a fa
virágládákat legyártották, Sza-
mosvölgyi Istvánnak, aki a fém
virágtartókat készítette,

aki a virágföldet biztosította,
, aki virágokat

ajándékozott. Köszönet a GA-
MESZ dolgozóinak, akik mun-
kaidõn túl is segítettek a fela-
datok elvégzésében. Köszönet
jár mindazoknak is, akik értik

Dajka Józsefnek

Trik-
ker Istvánnak, Tóth Ferencnek,

Okos Gyulának

Köszönõlevelek...

...Nyárádszeredából

..Tótmogyorósról

...Obernburgból

TiszteltPolgármesterÚr!
KedvesAszódiak!

DászkelLászló

TiszteltPolgármesterÚr!

AntonArdelean

TiszteltPolgármesterÚr!
TiszteltKépviselõ-testület!

WalterBerninger

Köszönetünket fejezzük ki
azon családoknak, akik az Eu-
rópai Polgárokért rendezvé-
nyen igazi jó házigazdái voltak
nekünk.

Kívánunk minden aszódi la-
kosnak további jó egészséget,
eredményesegyüttmûködést.

polgármester
*

.

Köszönetemet fejezem ki a
meghívásért magam és a dele-
gációnevében.

Remélem, mielõbb látjuk
Önöket városunkban. További
sikereketkívánok.

polgármester
*

Köszönetemet fejezem ki
Obernburg delegációja nevé-
ben az Európai Polgárokért
rendezvény sikeres megrende-
zéséért. Köszönjük a rólunk
való gondoskodást. Várjuk
Önöket!

További együttmûködést
kívánok:

polgármester
*

TiszteltAszódiak!

SztánIstván

Köszönetemet fejezem ki
Aszód lakosságának – külön a
fogadó családoknak –, akik
Obernburg, Nyárádszereda és
Tótmogyorós delegációit fogad-
ták. Köszönöm a rendezvény-
sorozat segítõinek a végzett
munkát.

polgármester

Pályázat
Aszód Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete
pézügyi-gazdasági tevé-

kenység tanácsadói feladatok-
ra. A pályázattal kapcsolatos
részletek Aszód Város honlap-
ján megte-
kinthetõk.

pályázatot
ír ki

www.aszod.hu– –

döntöttek a képviselõk
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Átadták a Szivárvány Óvoda játszóeszközeit
Síppal, dobbal, nádihegedûvel

A Richard Fritz Kft. ado-
mányaként százezer Ft ér-
tékû növényzettel gazda-
godott az Aranykapu Böl-
csõde,amelyetazüzemésa
kisdedóvódolgozóiból, szü-
lõkbõl és városi intézmény-
vezetõkbõl verbuválódott
csapat május 22-én ültetett
elazintézményudvarán.

Ulrich Wichert ügyvezetõ
igazgatótól származik az ötlet,
hogyagyermeknapalkalmából
ültessenek növényeket az egy
éve felavatott bölcsõdénél.
Meggyõzõdése, hogy jó helyre
került a támogatás. A

város partnere-
ként, szakmai-gazdasági rész-

Richard
Fritz Kft. a

vétele mellett annak szociális
jelentõségét is szeretné kinyil-
vánítani, ennek érdekében a
jövõben

– Szeretnénk még jobbá ten-
ni a bölcsõdébe járó gyermekek
és gondozóik életét – hangsú-
lyozta Ulrich Wichert. – Ez lé-
nyeges a szülõk tehermentesí-
tése és a gyermekek esély-
egyenlõségének megteremtése
szempontjából. Egy ilyen kör-
nyezetben jó játszani, tanulni
és dolgozni, de egy jól mûködõ
gazdasági társaság számára is
nagyon fontos, hogy munkatár-
sai mosolygó gyermekeket lás-
sanak maguk körül. Egyszer a

még több területen kí-
vánnak részt venni Aszód éle-
tében.

kicsik is felnõnek, dolgozni fog-
nak, ígyacégtámogatásaebbõl
aszempontból is jócéltszolgál.

A város nevében
polgármester köszönte

meg a kezdeményezést, és re-
ményét fejezte ki, hogy õsszel a
város egy másik pontján foly-
tathatják az akciót.

bölcsõdevezetõ ki-
emelte: nagyra értékelik, hogy
az adományozó cég nem csak
támogatással, de tevõlegesen,
munkatársaival is részt vesz a
növénytelepítésben.

A munka megkezdése elõtt
ismét kézrõl kézre járt

az össze-
tartozás új aszódi jelképe. A
cserjékésörökzöldekelültetése
közbenabölcsõdedolgozóibog-
rácsban slambucot fõztek,

pedig egyebek
közt szarvaspörköltet tálaltak
a kertben ténykedõknek petre-
zselymes burgonyával és sava-
nyúsággal.

Sztán
István

Kovács
Ferencné

barátsággombolyag,

Lukács Lajosék

Aszerzõfelvételei

a két
nemzet színeit is tartalmazó

H.Sz.

Bölcsõdei faültetés a Richard Fritz Kft. támogatásával

(folytatásaz1.oldalról)

Nagy Lászlóné

Odler Zsolt

Sztán István

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Nemzeti Iskola-felújí-
tási Programjának keretében

óvodavezetõ
köszönetet mondott

és a szülõknek a dél-
után megszervezéséért, vala-
mennyi közremûködõnek a
játszótér megvalósulásáért.

önkormányzati
képviselõ, a projekt vezetõje rö-
viden ismertetteapályázat tar-
talmát és a munkálatok legfon-
tosabb lépéseit. Hangsúlyozta,
hogy bármennyire is szerették
volna korábban átadni a játszó-
teret az ovisoknak, a rendkívül
szigorú pályázati feltételek tel-
jesítése idõigényes feladatot je-
lentett, egyúttal megköszönte
a szülõk és a gyermekek tü-
relmét. polgár-
mester köszönetet mondott a
képviselõ-testületnek a pályá-
zat benyújtásáért, a projektve-
zetõnek, az óvodavezetõnek és
munkatársainak, a Polgármes-
teriHivataldolgozóinak,acím-
zetes fõjegyzõnek, a Pénzügyi
Iroda vezetõjének, a GAMESZ
dolgozóinak, s nem utolsó sor-
ban a kivitelezõnek, a beszállí-
tóknak és a támogatóknak.
Utalt rá, hogy az óvoda fejlesz-
tése folytatódik,hiszenaképvi-
selõ-testület döntött az óvodai
csoportbõvítésrõl, amelyet a
használaton kívüli konyha he-
lyiségeinek átalakításával
szeptemberigmegkelloldani.

*

Pest megye 42 nyertes pályázó-
inak egyikeként Aszód város
Önkormányzata 21 millió 158
ezer 982 Ft-ot nyert el a Városi
Óvoda Szivárvány Tagóvodájá-

munka-
társainak

–

–

nak eszközbeszerzésére. A köz-
beszerzési eljárás eredménye-
ként a fejlesztõjátékokat a
HOR Zrt., a belsõ bútorokat,
textíliákat és a számítástechni-
kai eszközöket a Kunfa Terme-
lõ és Kereskedõ Kft., az udvari
játszóeszközöket pedig a Ma-
gyar Fajátékgyártó Kft. szállí-
tottaéstelepítette.

H.Sz.

Legfontosabb a mosolygó gyermek

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
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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

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

Keresse üzleteinkben az új termékcsaládot!

AKCIÓ AKCIÓjúnius 18-tól 28-ig

Finomliszt BL-55 1 kg Szentkirályi ásványvíz dús,v. mentes 1,5l
Vénusz Étolaj napraforgó 1 l Eduscho Dupla kávé õr. 250 g
Flóra margarin szögl. csész. 250 g Tomi Kristály m.por color komp. 2kg
Gyermelyi tészta Baba sampon 2 in 1 400 ml
Maggi húsgomb.leves csigatésztával 62g Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l
Knorr villámpác flekken 40g Camping mix sajt 4 íz 140 g
Univer mustár 160 g COOP tejföl 20% 150 g
Arany Ászok sör f. 0,5 l COOP tejföl 20% 375 g
Soproni Szõke Ciklon 0,5 l Hajdúsági trappista sajt
Steffl dobozos 0,5 l Karaván tömbsajt
COOP Cola vagy Meggy Sole Flört puding csoki-vanília 150g
Olympos ital 1,5 l PET 12% (több íz) Farmer túró félzsíros 250 g

Kozel sör dob. 0,5 l Kõbányai sör 0,5 l
Szentkirályi Jeges tea Coccolino öblítõ
Sertés tarja csontos Sertés apróhús (70%)
Új burgonya

89,-Ft 99,-Ft

349,-Ft 399,-Ft

199,-Ft 899,-Ft

249,-Ft 399,-Ft

189,-Ft 159,-Ft

159,-Ft 189,-Ft

169,-Ft 69,-Ft

139,-Ft 159,-Ft

145,-Ft 999,-Ft

149,-Ft 1499,-Ft

175,-Ft 69,-Ft

199,-Ft 199,-Ft

129,-Ft 99,-Ft

199,-Ft 999,-Ft

949,-Ft 749,-Ft

129,-Ft

4 tojásos spagetti v. tarhonya 500g

+ü.

+ü. /kg

/kg

+ü.

/kg /kg

/kg

szénsavas üdítõ 2,5 l

citrom vagy barack 1,5 l csobb. kék, v. sens. 3 x 1 l

Szenzációs júniusi hétvége!!! 06. 26-tól 06. 28-ig

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Térjen be      
üzletünkbe és v

ásároljon

akciós és egyéb
 termékeinkbõl is... M

egéri!!!
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Mindkét változat esetén százmilliós nagyságrendû összeget

A döntés háttere, avagy milyen irányban

A Rákóczi úti iskola ügyében
idén elsõként
készített elõterjesztést, amely
hosszas viták után, átdolgozva
sem kapott támogatást megva-
lósításához. Az utóbbi hetek-
bensokankérdeztéktõle,agré-
mium május 16-i döntése mi-
lyen fejlõdési lehetõségeket je-
lent az iskola jövõje, elsõsorban
az ott tanuló gyermekek szem-
pontjából.

– Nem volt kérdéses, hogy a
képviselõ-testület szeretne
részt venni az iskola energia-
hatékonyságának javítására,
nyílászáróinakcseréjérekiírás-
ra kerülõ pályázatokon –
mondta. – A gondolkodás kiin-
dulópontjaazvolt,hogyaCsen-
gey iskola egészével kell foglal-
kozni. Hogy a Rákóczi úti isko-
lában a gyerekek ne a több év-
tizedes, egészségtelen, testne-
velésre alkalmatlan pincében
tornázzanak, hanem próbál-
junk meg lehetõségeinkhez
mérten jobb körülményeket
biztosítani nekik. Ugyanúgy
évtizedes gond, hogy minden
nap, hóban-fagyban egy másik
intézménybe járnak étkezni.
Ráadásul ott, az óvodában a
helyre szükség volna a csoport-
bõvítéshez.

Gyárfás Zsuzsa
Az elõterjesztésemet azután

nyújtottam be a képviselõ-tes-
tületnek, hogy azt támogatásá-
ról biztosította az iskola vezeté-
se. Késõbb ez tovább formáló-
dott, az iskola vezetõje szakmai
indokok mentén amellett állt
ki, hogy csak a 7-8. osztályok
költözzenek át a Rákócziból a
Csengey úti épületbe. Éppen
szakmaiérveimiatteztmagam
is támogathatónak tartottam.
A több hónapnyi gondolkodás
után azonban a képviselõ-tes-
tület visszajutott a kiinduló-
pontra, beszûkítve a további le-
hetõségeket. Hiszen a Rákóczi
úti épületben megmarad mind
a nyolc osztály, a szolgálati la-
kás pedig belátható idõn belül
nem ürül ki, így sem ebédlõ,
sem egészséges tornaterem
vagy tornaszoba kialakítására
sincs lehetõség. Az esetleges új
pályázati lehetõségekkel a
Csengey úti épület alacsony ki-
használtsága miatt valószínû-
legajövõbensemtudunkélni.

Az aszódi általános iskola
olyan alapvetõ városi ügy,
amelynek megoldásában elvár-
ható az összefogás – mondja
Gyárfás Zsuzsa, aki hozzáteszi:
az elmúlt hónapok tapasztala-
tai ehelyett azt mutatják, hogy

a végére ez az ügy helyi politi-
kai kérdéssé vált. Úgy véli, ezt
jelzi, hogy amikor a képviselõ-
testület döntésének megfelelõ-
en a Pénzügyi Bizottság át-
ment a Mûvelõdési Bizottság
ülésére, hogy egy kompromisz-
szumos javaslatot dolgozzanak
ki,nemkaptaklehetõségetavi-
tára, érveiket, javaslataikat
nem kívánták meghallgatni. A
Mûvelõdési Bizottság ehelyett
egydöntéstközöltvelük, illetve
azt, hogy a Pénzügyi Bizottság-
gal nem kívánnak együtt gon-
dolkodni. Emiatt érezte a tes-
tületi ülésen, hogy nem kíván
részt venni olyan döntésben,
amelyet nem elõzött meg a
szükségesbizottságimunka,az
a vita, amelyet a téma, az ügy
fontosságamegkívántvolna.

– Akkor, ott úgy éreztem, a
képviselõknek nem tartozom
magyarázattal, a választóknak
viszont igen. A választóknak
mindannyian magyarázattal
tartozunk – most és egy év
múlva is, amikor megkérdezik,
mit sikerült javítanunk az isko-
lai feltételeken. Azt hiszem,
nehézleszválaszolnunk.

*
– A Mûvelõdési Bizottságnak

kezdettõl fogva az volt az állás-
pontja, hogy ne legyen szerke-
zeti változtatás. Ezután került
napirendre Gyárfás Zsuzsa ja-
vaslata, ami az elmúlt másfél
évtizedbenfelmerültelképzelé-
sek egyike volt – mondta

. – Nem tudtuk, me-
lyik jó, melyik kevésbé jó, ezért
javasoltam egy hatástanul-
mány elkészítését, amely alap-
ján kiválasztható a legjobb
megoldás, szerkezeti változat.
A döntéshozók többsége sze-
rint nem célszerû a pályázati
elõírásoknak való megfelelte-

Aszta-
los Tamás

tés miatt átalakítani az iskola
struktúráját. A kezdetektõl
vallom, hogy az utóbbit és az
iskola felújítását külön kell vá-
lasztani. Eldõlt, hogy középtá-
von milyen szerkezet szerint
kívánja mûködtetni az intéz-
ményt az önkormányzat, a fel-
újítást ehhez igazítva kell meg-
oldani pályázat beadásával, eh-
hez önerõ biztosításával, belsõ
erõforrások átcsoportosításá-
valstb.

Asztalos Tamás úgy véli,
nem teljes a döntés: szerette
volna, ha a testület kimondja,
hogy az eddig felmerült javas-
latok közül mely irányba nem
szeretne elindulni (pl. a Rákó-
czi úti épület bezárása, sport-
csarnok ottani megvalósítása).
Összességében mégis jó dön-
tést hoztak, és nem voltak hiá-
bavalóakahosszadalmasviták:
a félválaszok után konkrét vá-
lasz született, s az önkormány-
zat e témában is elindulhat egy
olyan úton, ami meghozza a
gyümölcsét. Nem zárja ki an-
nak lehetõségét, hogy a másik
javaslat is jó lenne, de az itt
élõk, az ideköltözni szándéko-
zók számára nem jó üzenet, ha
az önkormányzat egy iskolából
két osztályt elvisz egy másik
épületbe.ARákócziúti tagisko-
lának meg kell õriznie az integ-
ritását, ezért a döntést a gyere-
kek, szülõk szempontjából és
várospolitikai szempontból
egyarántjómegoldásnaktartja.

A képviselõ-testületi ülésen
iselhangzott,hogyaMûvelõdé-
si Bizottság nem volt hajlandó
leülni a Pénzügyi Bizottsággal.
Asztalos Tamás ezt cáfolta, hi-
szen a két bizottság megtartot-
ta az együttes ülést, a Mûvelõ-
dési Bizottságnak voltak kér-
dései, amelyre a pénzügyi iro-
davezetõ válaszolt. A Mûvelõ-
dési Bizottságnak azonban
olyan markáns véleménye volt,
hogy azon nem kívánt változ-
tatni, éppen ezért a hónapok
óta tartópolémiátnemkívánta
folytatni. A késõbbiekben kér-
ni fogják a Pénzügyi Bizottság
segítségét. Asztalos Tamás

A képviselõ-testület döntése értelmében továbbra is nyolc évfolyamon
tanulnak a Rákóczi úti tagiskolában. A döntés hátterérõl és a megoldási lehetõ-
ségekrõl kérdeztük az intézmény átalakításával kapcsolatos elõterjesztéseket készítõ
képviselõket, a szakbizottság elnökét és az iskola igazgatóját. Mint az nyilatkozataik-
ból is kitûnik, néhány dologban egyetértés volt tapasztalható, a döntés-elõkészítés
során viszont ellentétek feszültek képviselõk ill. szakbizottságok között, amelyek rá-
nyomták bélyegüket az évtizedek alatt nem elõször napirendre került iskolaügy meg-
vitatásáraésadöntéselõkészítésére.

a diákok
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hangsúlyozta:az illetékesszak-
bizottság a Mûvelõdési Bizott-
ság, amely a pénzügyi háttér
megteremtését követõen fog
akkormárkonkrétszámokbir-
tokában a Pénzügyi Bizott-
sággalegyeztetni.

*
– 2007-ben a képviselõ-testü-

let tíz és fél álláshelyet érintõ
létszám-racionalizálásról dön-
tött az iskolánál – emlékezte-
tett rá a Mûvelõ-
dési Bizottság elnöke. – Akkori
véleményemet most is fenntar-
tom: meg kell adni a lehetõsé-
get az új igazgatónak, hogy
megszervezze a munkát a két
intézményben, és kollégáival
nyugodt körülmények között
tudjanakdolgozni.

A Mûvelõdési Bizottság elnö-
ke nem helyesli, hogy kívülrõl
mondják meg egy intézmény-
vezetõnek, mit csináljon; elsõ-
sorban a tantestület mondja
meg, hogyan szeretnék az isko-
lát mûködtetni.
önálló, munkatársaival együtt-
mûködõ vezetõ, aki egy nagyon
jó pályázattal nyerte el megbí-
zatását.

–

–

Koncz István,

Boda János

– Ha pedig a Rákóczi úti épü-
let balesetveszélyes, azonnal
lépéseket kell tenni – mondta
Koncz István. – Meg kell oldani
a két iskola fûtésrendszerének
korszerûsítését, nyílászárói-
nak cseréjét. Erre és az egyéb
balesetelhárítási feladatokra
nem szabad sajnálni a pénzt,
hozzá kell nyúlni a megtakarí-
táshoz. Az óvoda létszámbõví-
tése miatt szeptemberben már
a Rákóczi úti épületben kell
étkezési lehetõséget biztosítani
a diákoknak és a pedagógusok-
nak. Ez történhet például a
szolgálati lakás átalakításával,
természetesen egyeztetve és
egységes álláspontot kialakítva
az érintett lakóval. Késõbb re-
mélhetõleg lehetõség nyílik ön-
álló tornaterem építésére, ad-
dig az udvaron lévõ sportpálya
és a közeli uszoda kihasználá-
sával kell erõsíteni a fenti isko-
lában tanuló gyermekek egész-
ségeséletrenevelését.

*
A nevelõtestület kétharma-

da a változásokat támogatta, a
többiek fele tartózkodott, tud-
tuk meg iskola-
igazgatótól. A szakma és a
Csengeys szülõk Gyárfás Zsu-
zsa javaslata mellett álltak ki,
míg a tagiskolában tanulók
szüleinek többsége – részben
egy, a Szülõi Munkaközösség
egyik tagja által kezdeménye-
zett aláírásgyûjtésnek és levél-
nek köszönhetõen, amirõl az
iskolavezetés csak utólag érte-
sült – ellenezte a szerkezet-át-
alakítást.

– A szakemberek rengeteget
dolgoztak az elõkészítésen,
mert szakmai szempontból jó
Gyárfás Zsuzsa javaslata –
mondta az igazgató. Ha a kép-
viselõ-testület hajlandó fenn-
tartani a fenti iskolában négy
évtizede mûködõ rendszert,
emellett további összeget áldoz
annak fejlesztésére, elfogadják,
hogy az intézmény jövõje esze-
rintvalósuljonmeg.

Amaméglakottszolgálati la-
kásból vagy az alagsori torna-
szobából kialakítanának egy

Boda János

ebédlõt, kimondták, hogy nyí-
lászáró- és fûtéskorszerûsí-
tésrepályázatotadbeazönkor-
mányzat. A következõ tanév
végéig a salakpályán egy kor-
szerû,mûanyagborításúsport-
pálya megépítését is tervezik,
ami valószínûleg csak önerõbõl
történhetmeg.

A két épület jövõjének alaku-
lása a taneszközjegyzéknek va-
ló megfelelés miatt is össze-
függ. Az igazgató két éve 500
férõhelyes kapacitással vette át
a Csengey úti épületet. A tan-
eszközjegyzék elõírja a nyolc-
osztályos iskolák számára a
szükséges szaktantermek szá-
mát; ennek teljesítése nélkül
néhány éven belül büntetést
róhatnak ki rájuk. A Rákóczi
úti épületben nem mindegyik
elõírás teljesíthetõ – hétnél ke-
vesebb osztály esetén viszont
nemiskellene.

A jelenleg üres tantermekbõl
a Podmaniczky Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény ké-
résére egyet az ütõs tanszak
foglalhatel.Atöbbinégybõlegy
természettudományi szaktan-
terem lesz, egy másik nyelvi la-
bor. Két tanterem összenyitá-
sával mûvészeti szaktanterem
jönne létre, aholazenei tagozat
80-90 fõs kórusa is elfér. A tan-
termi férõhelyek alakulásával
330-ra csökken a maximálisan
befogadható tanulólétszám, e
kihasználtsági arány mellett
pedig már eséllyel pályázhat-
nakiskola-felújításra.

H.Sz.

Az iskolaigazgató írásos be-
számolója szerint a 7-8. osz-
tály leköltöztetése után 100-
130 millió Ft-ra lett volna
szükség a Rákóczi úti épület
bõvítéséhez, korszerûsítésé-
hez, az oktatási feltételek javí-
tásához;ehhezamostanidön-
tés alapján három éven belül
80-100millióFtkellene.

Mindkét költségbecslésben
szerepelnek a legszüksége-
sebb tételek (pl. a tetõszerke-
zet, a nyílászárók és a falbur-
kolat cseréje, étterem és tálaló
kialakítása,meszelés).Anyolc
évfolyammegtartásávalatag-
iskolában változott a sporto-
lási feltételek javításának fon-
tossági sorrendje: most a mû-
füves pálya megépítése az
elsõ, míg a csak a hat évfolya-
mot befogadó épület esetén a
nagyobb tornaszoba kialakí-
tása és a salakpálya felújítása
lettvolnafontosabb.n

Búcsúzás
Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy tanár
2009. május 15-én örökre eltá-
vozott közülünk. Ezekkel a so-
rokkal búcsúzik rokonaitól, ba-
rátaitól, szomszédjaitól, tanár-
és kirándulótársaitól és min-
den ismerõsétõl, és kéri õket,
tartsák meg õt jó emlékezetük-
ben.

Hamvasztás után csöndben
visszatértszülõföldjére.

Harangozó Károly

„

”

Az éneke,

akiben

szeretet van

Mi,aRégiDiákokKara,
karnagy vezetésével

egész évi munkánkat egy túrá-
valzártuk.Végigjártuk-énekel-
tük Kodály Zoltán mátrai nép-
dalgyûjtõ útjának állomásait.
Ezzel tisztelegtünk a nagy ze-
neszerzõ emlékének, csodála-
tos népdalfeldolgozásainak,
zenemûveinek.

Felejthetetlen nap volt! Éne-
keltünk faluközpontban,
templomlépcsõn, templomban,
Kodály Zoltán emléktáblája
elõtt, a galyatetõi kilátó tövé-
ben,akékestetõi rengeteg fái
közt, szóval szinte egész nap,
jókedvûen, szívvel-lélekkel.
Mindannyianfeltöltõdve, lélek-
ben gazdagodva, megfiatalod-
vaérkeztünkhaza.

Köszönjük Gábor bácsinak
az évszázad karvezetõjének
kitartó munkáját, a lelkes biz-
tatást. Ígérjük, hogy õsztõl újra
készen állunk a lelket gyönyör-
ködtetõ munkára, az ének-
lésre.

Köszönjük!Akóruséskirán-
dulócsapatnevében:

kórustag

Tarr
Gábor

Mi hát a teendõ? Minél na-
gyobb tömegeket közvetlen
érintkezésbe hozni igazi, értékes
zenével. Mi ennek a legjár-
hatóbbútja?Akaréneklés.

„ ”

–
–

„

”
(KodályZoltán)

KissMária
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Az aszód-balassagyarma-
ti országútról lekanyarod-
va nagy szintkülönbségû
üzemi út vezet az Aszód-
Galgamácsai Veszélyeshul-
ladék-lerakó Telephez. A
tavasz kivételesen esõs
napján a gondosan nyírt
padkával szegélyezett asz-
faltszõnyegen mint egy ki-
rándulóúton suhanok au-
tómmal emelkedõk és lej-
tõk láncolatán, közben
eszembe jutnak a lakossági
fórumok, helyszíni szem-
lék, ilyen-olyan újságcik-
kek, melyek a Magyaror-
szágon elsõként létesített
környezetvédõ beruházás
útját és elsõ másfél évtize-
détkísérték.

A hídmérleg mellett lepar-
kolva, esernyõvel a fejem felett
indulokazünnepségszínhelyé-
re, ahol a megnyitás huszadik
évfordulójára emlékeznek a
meghívott vendégek. Balra a
XX. század piramisai kísérik
utamat;a földdel takart, füvesí-
tett betonba zárt,
veszélyes hulladékokkal teli
hordók rejtõzködnek. Jobbra a
telepen fogadott másik hulla-
dékféleség, az ömlesztett anya-
gokat gyûjtõ betelt, szintén fü-
vesített, illetve a még nyitott
medence látszik, ami fölött az
enyémnél jóval nagyobb „eser-
nyõ” gondoskodik arról, hogy
minél kevesebb por jusson a le-
vegõbe, s csapadékvíz a veszé-
lyeshulladékokközé.

Azután meglepõ látvány
fogad: az építés alatt álló pira-
mis jelenlegmégkisebbfutball-
pályányi területû tetején hatal-

prizmákban

mas sátor alatt muzsikál a ze-
nekar, gyülekezik a nép. Szür-
realista kép, ugyanakkor meg-
nyugtató is: senki sem tiltako-
zik az ellen, hogy veszélyes hul-
ladékokkal teli edények felett
zajlikazünnepség.

A sátor alatt, a lerakó idõszá-
mításaelõttésutánszületettek
társaságában
a Nitrokémia Zrt. vezérigazga-
tója, anno az Ipari Minisztéri-
um fõosztályvezetõje idézi fel a
nyolcvanas éveket, amikor a
magyar társadalom rádöbbent:
gazdasága évente 1,8 millió
tonna veszélyes hulladékot
„termel”.1981-bentörvénytal-
kottak a hulladékok számbavé-
telérõl, ellenõrzésérõl és ártal-
matlanításáról. 1984-ben kor-
mányhatározat intézkedett
három nagy veszélyes-hulla-
dékégetõ és hat lerakótelep lét-
rehozásáról. Ebbõl egy-egy va-
lósult meg: Dorogon (1991-
ben) és Galgamácsán. A vezér-
igazgató a 80-as éveket a hulla-
dék évtizedének nevezi, hozzá-

Bakonyi Árpád,

téve: a hatalom és a különbözõ
szakmák képviselõi ekkor
szembesültek elõször azzal,
hogy a lakosság nem csak ér-
deklõdik az ilyen beruházások
részleteirõl, hanem akár szem-
be is szegül az elképzelésekkel,
döntésekkel.

Az Aszód-Galgamácsai Ve-
szélyeshulladék-lerakó Telep
létesítését társadalmiellenõrzõ
bizottság kísérte figyelemmel.
Egykori vezetõje,
tanárnõazakkori tanácselnök-
kel, és a mai
polgármesterrel,

valamint
címzetes fõjegyzõvel

együttmostegyasztalnálfoglal
helyet.

környezetvédel-
mi miniszter arról szól, hogy
sokáig hulladéklerakókról be-
széltünk, ma már hulladékgaz-
dálkodási rendszerekrõl. Mi-
közben országszerte elkezdõ-
dött a régi szeméttelepek re-
kultivációja, a hulladékkezelés
korszerû gyakorlatának beve-
zetésétsegítendõeurópaiuniós
támogatásoksokaságaérkezik.
Jelenleg az a törekvés, hogy mi-
nél kevesebb hulladék kerüljön
a lerakókba, s minél több má-
sodlagos nyersanyagot hasz-
náljonfelagazdaság.

,a telepet2007óta
tulajdonló és üzemeltetõ Sau-
bermacher-cégcsoport osztrák
tulajdonosa a közép-európai

Vezér Anna

Bagyin Józseffel
Sztán István-

nal, Kissné Kulybus
Gizella

Szabó Imre

HansRoth

hulladékgazdálkodási piac és
veszélyeshulladék-kezelési inf-
rastruktúraismeretébenispél-
daértékû létesítménynekneve-
zi a lerakót, és a miniszterrel
egyetértve szorgalmazza az
ipari hulladékok bõvülõ újra-
hasznosítását. Bejelenti, hogy
cége Magyarországon is

alapít,
melynek elnyerésére egyete-
mekkel közösen ír majd ki pá-
lyázatot.Ausztriábanazutóbbi
négy évben több mint húsz ku-
tatási megbízást adtak egyete-
meknek – ily módon is szeret-
nék erõsíteni együttmûködé-
süket a hazai tudományos mû-
helyekkel.

minisztert arról
kérdezem, milyen érzés egy
épülõ hulladékpiramis dere-
kánterítettasztalmellettülni.

Az ünneplõktõl búcsúzva ar-
ra gondolok (talán kicsit idea-
listán):de jó lenne,hanemcsak
az aszód-galgamácsai telephez
vezetõ út mentén lenne ilyen
szépakörnyezet,hanemhatár-
tólhatárigMagyarországon...

kör-
nyezetvédelmi díjat

Szabó Imre

– A rendszeres és szigorú el-
lenõrzéseknek, valamint a te-
lep kitûnõ földtani adottságai-
nak köszönhetõen abszolút
biztonságban érzem magam.
Emellett el kell mondani, hogy
ezek a depóniák

Le-
het,hogymárakövetkezõhúsz
évben elkezdõdik az itt tárolt
anyagok újrahasznosítása, hi-
szen a technológia fejlõdik, és
itt koncentráltan vannak jelen
a másodlagos nyersanyagok.
Van azonban ennél sürgetõbb
feladat is: évente 25-30 száza-
lékkal növekszik az ipari hulla-
dékokmennyisége,ezenbelüla
veszélyes hulladékoké még na-
gyobb mértékben. Tavaly és az
idén pályázati forrásként ösz-
szesen 3,2 milliárd forint áll
rendelkezésre kutatás-fejlesz-
tésre a közép-magyarországi
régióban, javarészt új, a kör-
nyezet védelmével kapcsolatos
technológiákkidolgozására.

nem az örök-
kévalóságnak készülnek.

BalázsGusztáv
Lezárt, füvesített depóniák a galgamácsai telepen.
Tartalmuk ma még méreg, holnap talán nyersanyagkincs

Húsz éve adták át a galgamácsai veszélyeshulladék-lerakótelepet
A holnap nyersanyagbányái

A telep két évtizedes mûködésében legfontosabb
szerepet játszó cégek, szervezetek képviselõi

8
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A Tanács tájékoztatót hall-
gatott meg a Közép-Magyar-
országi Regionális Közlekedés-
szervezési Iroda képviselõitõl,
amelynek célja a vasúti és az
autóbusz menetrend egyezte-
tése volt. A polgármesterek ja-
vaslatokat tehettekahelyiköz-
lekedésszínvonalánakjavításá-
ra,ésszerûsítésére.

ATársulásiTanácsazAszódi
Kistérségi Iroda és a Pedagógi-
ai Szakszolgálat alapító okira-
tának módosításával és a szük-
ségszerûen végrehajtandó in-
tézkedések meghatározásával
törvényi kötelezettségének tett
eleget. A társult települések
polgármesterei Aszód Város
Képviselõ-testületének együtt-
mûködésétkértékaPedagógiai
Szakszolgálat által használt
helyiségek alapterületének
megnövelésével kapcsolatban.

A nyolc éve mûköd õ Szakszol-
gálat megalapítása óta jelentõ-
sen kibõvült tevékenységi kör-
rel látja el feladatát, a kezdeti 3
fõs szakemberlétszám mára 14
f õre bõvült. A nevelési tanács-
adás mellett a logopédiai és a
gyógytestnevelési ellátás felté-
teleinek biztosításához, illetve
a szeptembertõl dolgozó iskola-
pszichológus számára is helyet
kellbiztosítani.

A Tanács tájékoztatót hall-
gatottmegadecemberelejét õl
március végéig tartó téli köz-
munkaprogramról és annak
meghosszabbításáról. A prog-
ramban összesen 33 közmun-
kás vett részt, munkájukat he-
lyi önkormányzati célok érde-
kében végezték. A program tel-
jes költsége közel 14 millió Ft
volt, ebbõl a támogatás mérté-
ke 85%-ot, a települési önrész

õ

õ

õ

15%-ot tett ki. A települések
összesen 13 fõ továbbfoglalkoz-
tatásátisvállalták.

Végezetül a Tanács komplex
kistérségi napok megrendezé-
sét célzó pályázat benyújtásá-
ról döntött. A pályázat célja
olyan kulturális rendezvény le-
bonyolítása, amellyel a kistér-
ségen belüli identitástudatot
lehet erõsíteni, a helyi hagyo-
mányokat és népszokásokat
bemutatni,ápolni.

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

A Többcélú Társulás Tanácsa
május 20-i ülésérõl

Tíz perc szoli’, azaz szolidaritás

zsûri elõtt. Mind az öt prezen-
táció tartalmas, figyelemfelkel-
tõ és elgondolkodtató volt. De
mint tudjuk, nyertes csak egy
csapat lehetett, ami iskolánk
egyik csapata volt:

és
10.A osztályos tanulók és felké-
szítõ tanáruk,
négy napot tölthet Helsinki-
ben.

Ám nem csak utazást nyer-
tünk, hanem mi lettünk egy
évre a Junior Jószolgálati
Nagykövetek, ami az igazi gyõ-
zelem számunkra, és reméljük,
méltók leszünk majd erre a
nagykitüntetésre!

*
Gratulálunk, kellemes uta-

zást és jószolgálati nagyköveti
munkátkívánunk!

Kovács
Krisztina Purczeld Eszter

Gregori Éva

PurczeldEszter

Aszerkesztõség

következõ témákat kellett
tartalmaznia:

a világ szegényeinek és gaz-
dagjainak életszínvonala kö-
zötti, ma is hatalmas különb-
ségekrõl

a szegény országokban élõ
gyermekek,diákokhelyzetérõl

a Millenniumi Fejlesztési
Célokról

a gazdag országok felelõssé-
gérõl, éskötelességeirõl,anem-
zetközi szolidaritás fontosságá-
rólésarról,hogy...

mit tehetünk a változásért
mi,a21.századformálói?

A beküldött pályamunkákat
egy, a segélyszervezet munka-
társaiból álló szakértõ csapat
bírálta,melykiválasztottaazöt
általuk legjobbnak vélt prezen-
tációt. Ez utóbbiak készítõi egy
Diákkonferencián bemutat-
hatták munkájukat egy neves

!

!

!

!

!

A Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet indított
egy vándorkiállítást 10
perc szoli’ néven. Ez a kiál-
lítás a mi iskolánkba, a Pet-
õfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépisko-
la és Kollégiuma falai közé
iseljutott.

A kiállításon a szegény és a
gazdag ember közötti, hatal-
mas különbségeket láthattuk.
Mindenki érdeklõdve nézte
ezeket a szembetûnõ ellentéte-
ket azon gondolkozva, hogyan
tudna segíteni. A kiállítás vé-
gén az egyik szervezõ felhívta a
figyelmünket, egy pályázatra,
ami az iskolánkba járó diákok
figyelmét is – fõként
afõdíj,egyHelsinkiutazás

Erre a pályázatra két fõs csa-
patokban lehetett nevezni és
egy PowerPoint prezentációt
kellett készíteni, amelynek a

felkeltette
J

Az aszódi gyõztes csapat Helsinkibe utazhat
Álláshirdetések
A Petõfi Sándor Gimnázium,

Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium (2170 Aszód, Hatva-
niút3.)
munkakörbe, valamint

munkakörbe keres határozat-
lan idejû kinevezéssel munka-
társakat 2009. szeptember 1-i
munkakezdéssel.

mérlegképeskönyve-
lõi végzettség és Organ-P prog-
ram ismerettel.

gaz-
dasági vezetõnél, telefon:
28/500-545.

Az álláspályázatokat postai
úton kérjük elküldeni, legké-
sõbb2009. július15-ig.

*

, közalkalmazotti jogvi-
szony keretében, teljes munka-
idõben.

A

peda-
gógus, büntetlen elõélet, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.

jó
szintû kreativitás, kiváló szin-
tû önálló, felelõsségteljes mun-
kavégzés, kiváló szintû moti-
váltság, jó szintû kommuniká-
cióskészség.

3hónapnálnemrégebbi
erkölcsi bizonyítvány, motivá-
ciós levél, iskolai végzettséget
igazoló okirat másolata, szak-
maiönéletrajz.

A munkakör legkorábban
2009.augusztus1.napjátóltölt-
hetõ be. A pályázat benyújtásá-
nakhatárideje:2009. július3.

gazdaságiügyintézõ
kar-

bantartó-gépkocsivezetõ

Elõny:

Információ:

Az SzMM Aszódi Javító-
intézete pályázatot hirdet
nevelõ munkakör betölté-
sére

Pályázati feltételek:

Elvárt kompetenciák:

Benyújtandó iratok, igazo-
lások:

Molnárné Erdélyi Margit

A munkakörbe tartozó ill. a
vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

A pályázatok benyújtása postai
úton a SzMM Aszódi Javítóintézete
címére történõ megküldésével (2170
Aszód, Baross tér 2.) történik. A pá-
lyázatról az igazgató dönt az eseti bi-
zottság javaslatának figyelembevé-
telével. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje:2009. július15.

rábízottnöven-
dékek egyéni és közösségi fej-
lesztése, gondozása a Sárga
Falak Szakmai Program alap-
ján(www.aszod-afi.hu)
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Tizenöt éve tették le az új aszódi evangélikus középiskola alapkövét

Álmok megvalósítói, kihívások leküzdõi

(folytatásaz1.oldalról)

Az 1997-es átadásig részben
elkészült, késõbb kollégium-
mal és tornacsarnokkal kiegé-
szült épületegyüttest akkori-
ban városszerte

nevezték. Egyházi és világi
körökben nem kis harc folyt
azért, hogy városunkban meg-
teremthessék az újraindult
evangélikus középiskolai okta-
tás feltételrendszerét.

, a Mûvelõdési és Közokta-
tási Minisztérium Egyházi
KapcsolatokFõosztályánakve-
zetõje a szaktárcánál, a Kor-
mánnyal, a megyei és a helyi
vezetéssel folytatott egyezteté-
sek, esetenként csatározások
lezárásaként azt javasolta: az

Csodapalotá-

nak

Platthy

Iván

Evangélikus Egyház építsen új
gimnáziumot Aszódon. (Mint
késõbb kiderült, az itteni isko-
laépítés egyedi volt a maga ne-
mében: az egyház az aszódi ki-
vételével valamennyi államosí-
tott iskolaépületében újraindít-
hattaazoktatást.)

– Egyházunk számára nagy
kihívás volt egy ekkora intéz-

gyorsan kinõ a gimnázium
épülete. Finom humorral át-
szõtt beszédében rámutatott:
az evangélikus iskolák újrain-
dításávalkapcsolatbankülönö-
senkétvívmányukrabüszke.

– Az egyik, hogy „megvéd-
tük” a pedagógusokat önma-
gunktól – mondta, utalva arra,
hogy a tantestületek átvételé-

„ ”

mény felépítése, amihez a ma-
gyar kormány 600 millió Ft-ot
ajánlott fel – emlékezett D.
Szebik Imre püspök úr. Az egy-
ház vezetõsége egyetértett ab-
ban, hogy a lehetõséget meg
kell ragadni. Dicséretes, hogy a
gimnázium – ha nehéz körül-
ményekközött is,dekihasznál-
va a kor lehetõségeit – még
azelõtt elkezdte mûködését
Aszódon, hogy új otthona meg-
épültvolna.

korábbi or-
szágos felügyelõ szerint az
alapkõletétel igen nagy közös-
ségi élmény volt – a hité, de a
hitetlenségé is, mert az építési
területen körülnézve nehéz
volt elhinni, hogy a dombon oly

Dr. Frenkl Róbert

nél sok pedagógus félt az egy-
háztól. Büszke rá, hogy ezek az
ellenérzések alaptalannak bi-
zonyultak, de arra is, hogy a
kezdeti negatív felhangokat
megcáfolva autonóm, a világra
nyitott gyermekeket nevelnek
iskoláikbanazevangélikusok.

– Négy évig folytak a tárgya-
lások az egyház és a város kép-
viselõ-testülete között az isko-
laátadás megoldásáról – mond-
ta városunk ko-
rábbipolgármestere,akiarra is
büszke, hogy Aszód ebben az
idõszakban kimaradt a telepü-
lések és az egyházak között or-
szágszerte fel-fellángolt konf-
liktusokból. Méltatta

ny. esperes tevékenységét,
aki a tárgyalások során mind-
végig keményen képviselte az
egyház érdekeit, egyúttal az
aszódi iskolaberuházás leg-
fõbbmotorjavolt.

Az épület tervezõje,
építész gyermekkorá-

ban nem járt Aszódon, édes-
anyja visszaemlékezései nyo-
mán mégis megismerkedett a
középiskola múltjával és ha-
gyományaival. Az 1940-tõl 42-
ig itt töltött tanulóévek felidé-
zésével csodálatos,
képetárultatervezõelé,akiezt
és az emlékekbõl sugárzó biz-
tonságérzetet igyekezett ötvöz-
ni az épületegyüttes alaprajzá-
val, formavilágával.

, az Északi
Egyházkerület püspöke az
alapkõletétellel egyidõs kislá-

Bagyin József,

Detre Já-

nos

Nagy

Tamás

védett sziget

Dr. Fabiny Tamás

nya életének legfontosabb ese-
ményeivel állította párhuzam-
ba a középiskola mindennap-
jait.Nehézszülésvolt,megküz-
döttek a gyermekbetegségek-
kel, de töretlenül fejlõdnek, ér-
nek, szeretnek sportolni. Nagy
családban élnek és rendkívül
szeretni valóak, mindezekért
Istenáldásátkérterájuk.

– Nagyon jó volt ez a tizenöt
év: elsõsorban azért, mert az új
iskola létrehozása, fejlesztése a
tantestületnek is folyamatos
kihívást jelentett – szólt a kez-
detektõl a régi-új középiskolát
irányító igazga-
tó. Fiatalos lendülettel, mindig
újat álmodtak – így lett kollégi-
um, sportudvar, és remélik, ha-
marosan megvalósul a terve-
zett25m-esversenyuszodais.

Dr. Roncz Béla

A megemlékezés szünetében
az iskola és az egyház vezetõsé-
ge örökzöldet ültetett az udva-
ron,amitaközépiskolakórusá-
nak mûsora és vendéglátás kö-
vetett.

HídiSzilveszter

A szerzõ felvételei



ATél-Szentkereszt-Városrétiútáltal

határolt területen,

753-tól1236m -igválaszthatóméretig,

összközmûvesépítési telkekvásárolhatóak!

2

A szeptember30-ig megvásárolt
ingatlanokra

FIZETÉSIKÖNNYÍTÉS!!!

Információ-tájékoztatás:

Origó Ingatlaniroda

Aszód,KossuthL. út19.

Tel.:

30/857-4513 vagy30/949-6925

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 16!)

11

1541 1550

1551
1539

1552
1538

1559

1560

1561

1554

15531537

1536

1555

1558

1514

1530

1529

ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK (már csak 16!)

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

AKCIÓS JELZÁLOGHITEL
Meglévõ hitelét kedvezõbbre cserélné, tetszõleges célra fordítható

hitelt igényelne, ajánljuk figyelmébe akciós jelzáloghitelünket.

Igényeljen akciós jelzáloghitelt 2009. május 5. és 2009.

július 31. között.

A felvehetõ hitel összege: 1.000.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig.

A lejárati idõ: THM:5-20 év.   1.000.000.- Ft hitelösszeg 60 havi lejárata esetén a 17,01 %

További információk a címen, vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.www.turaitakarek.hu

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.
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APMMIaszódiPetõfiMuzeálisGyûjteménye
ésaKözmûvelõdésOtthonaáltalrendezettprogram

16 Udvar:

16 -17 , Alumneum:

17 Galéria:

17 Udvar:

17 Udvar:

18 -19 Múzeum:

20 -21 Udvar:

21 Galéria:

21 -22 Múzeum:

21 -22 Udvar:

22 -23 Galéria:

23 -24 Udvar:

24. -0. Udvar:

16 -20 Udvarisátor:

Szolgáltatás:

00

30 00

00

40

45

00 30

00 00

00

30 00

30 30

30 00

00 00

00 30

00 00

AMúzeumokÉjszakája2009megnyitása

Meseolvasásgyermekeknek.
SajátmeséitolvassaPolgárJutkameseíróésGalántaiCsabameseíró

“Part”címûtárlatánakmegnyitása.
Megnyitja:AsztalosTamáskulturálisszervezõ

Fellép: táncmûvész
Kamarakiállítás:Testképek fotói

Postaládaújraállítása.
Köszöntõtmond: polgármester

aProMuseo-díjátadása
Adíjakatátadja: kulturálisszervezõ

“Bácskaifotók”címû
kiállításánakmegnyitásaésrendhagyótárlatvezetés:

Megnyitja: etnográfus,akadémiaidoktor
Tárlatotvezet: etnográfus

IllyésGyula:Tûvé-Tevõk.Parasztkomédia
ElõadjákAmatõrFellépõIntisek,Zene:TuraiÉnekmondók,

ZagyvaBanda.Mûvészetivezetõ,rendezõ:HerrPiroskapedagógus

“Prágaikocsmakalauz”címû
kötetétbemutatja: kulturálisszervezõ

Vetítés.Afotókhelyszíne:asokarcúVajdaság-
Bácska,Bánság,Szerémség...Bemutatjaaszerzõ,

Zene: gitár,HatvanBanda
Közremûködik: elõadómûvész

Rendhagyótárlatvezetés:“Part”címûtárlatát
bemutatja festõmûvész

“Angyalszárny-volt”aNemzetköziSzólóDuóTáncfesztivál
díjnyerteskoreográfiájátelõadja táncmûvész

Táncház Mûvészetivezetõ:
Zene:HatvanBanda

SzentIván-éji tûzugrás
Atûzugrásnéprajzáról tart ismertetõt

Agyagozásgyerekeknek
Mûvészetivezetõ:

keramikusmûvész

Büfé,borospince; bográcsos
birkapörköltöt, bográcsosmarhagulyástfõz

kötetei
ahelyszínenmegvásárolhatók(aszerzõkaköteteketdedikálják)

Hang-ésfénytechnika: mûvelõdésszervezõ
Biztonságtechnika:GalgaPolgárõrség

19 -2000 00

LadócsyLászló

FülöpÁgnes
PékZoltán

SztánIstván

AsztalosTamás

Dr.KlamárZoltán

Dr.SzilágyiMiklós
Dr.KlamárZoltán

HagymásyAndrás
AsztalosTamás

Dr.KlamárZoltán

MohosPéter
MagyarHajnal

LadócsyLászló

FülöpÁgnes

HajdúZsuzsanna
ésMoussaAhmed

Dr.KlamárZoltán

ZsemberovszkynéMolnárMárta

KovácsMihály
TakácsIstván

PolgárJutka,GalántaiCsaba,HagymásyAndrás

GyõrfiJános

A program támogatói: Galga Televízió, Aszód Városért
Alapítvány,OsváthGedeonEmlékéreLétrehozottMúzeumiAla-
pítvány,ÉpkomplexKft.,AszódiTükör,www.aszod.hu,arendez-
vényszervezõi,résztvevõi.

–

–

–
–

KÖNYVVÁSÁR

2009. július 10-én

2009. július 11-én

Használt könyv:
100 Ft/db
Új könyv:
250 Ft/db

A Mûvelõdés Háza
kistermében

pénteken  9-16 óráig

szombaton 9-12 óráig

Duo-Ász Könyvelõ Iroda
Vállalja egyéni és társas vállalkozások,
alapítványok teljes körû könyvelését,

Tb, munkaügyi ügyintézését.
Iroda által teljes körû APEH, Tb elõtti képviselet.

Igénye van naprakész jogszabálykövetésre, megbízható
tájékoztatásra?

Gyors, pontos, precíz munka. Hívjon bizalommal!

Noskóné Anita 06-30-682-1961
Minden nap 8.00.-14.00-ig

Június20-21.:

Június27-28.:

Dr.NémethMihály

Dr.HudákPéter

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

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

Július4-5.:

Július11-12.:

Dr.HajdúPál

Dr.DobosLászló

Galgahévíz,Fõút84.
Tel.:06-30-475-1739

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

Állatorvosi ügyelet



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

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

Ballagási akció!

HÜLLÕK 10 %
kedvezménnyel!

13
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Egy kis nyelvelés: Szócsászár és nedves dajka
Az ezévi középszintû írásbeli

érettségi vizsgán magyar iro-
dalomból azt a kérdéskört kel-
lett körüljárniuk a tanulóknak,
ha az érvelést választották: mi
az oka, hogy egyre kevesebbet
olvasnak az emberek, illetve
hogy helyeslik-e, ha a klasszi-
kusokat (pl. Jókait, Mikszá-
thot) átírják a mai kor nyelvi
követelményeinek megfelelõ-
en. Sokan sokféle választ ad-
tak, én most csak a kérdéskör
elsõ felével, ott sem az okokkal,
hanem inkább a következmé-
nyekkel szeretnék foglalkozni,
legalábbis olyan szintig, ami-
lyenre ekkora terjedelemben
lehetõség van. Mostani példá-
imisehhezkapcsolódnak.

Magyar szakos tanár számá-
ra a dolgozatjavítás esetenként
igen nagy megpróbáltatást je-
lent, ugyanakkor nem egyszer
hangos hahotázás jelzi, hogy
valaki már megint nagyot alko-
tott, valami bölcsességet talált
ki. Így jártam nemrég a Rómeó
ésJúliacímûShakespeare-drá-
mához kapcsolódó írásos mun-
kákértékeléseközben.

Megbeszéltükafõ-ésmellék-
szereplõk fontosabb jellemvo-
násait: egy-egy jelzõt kiemelve
közülük. Júlia dajkájának
egyik lényeges jellemvonása,
hogy rettenetesen sokat szeret
beszélni. Magyar nyelvünkben
van erre egy nagyon kifejezõ
szó: Csakhogyagya-
nútlan magyartanár nem gon-
dolhatott arra, hogy esetleg
már ez a szó is ismeretlen a ta-
nulók egy része számára. Bi-
zony jojózni kezdett a szemem,

szószátyár.

amikor azt olvastam, hogy a
dajka ! Hiába van
Ablak–Zsiráf, gyermekekszá-
mára szolgáló értelmezõ szótár
vagy a nagyon komoly adatbá-
zissal rendelkezõ kézi értelme-
zõ szótár (annak bármelyik ki-
adása alkalmas a tájékozódás-
ra),gyermekeink,diákjainkazt
nem forgatják eleget. Talán ké-
nyelembõl, talán igénytelen-
ségbõl, s íme itt az eredmény.
De az is jó lenne, ha legalább az
internetes oldalakon megpró-
bálnának tájékozódni. Mond-
jukaWikipédián.

Gondolkodtam rajta, hogy
egyáltalán hogyan jöhetett lét-
re ez a magyar nyelvben egyéb-
ként nem létezõ, de az egyéni
szóalkotás lehetõségeinek ke-
retében tökéletesen megalkot-
ható szó. Arra a következtetés-

szócsászár
re jutottam, hogy hasonlóan,
mintamikorszóláskeveredéses
alakok jönnek létre. Sokan ke-
verikösszea„

” és a „ ”
szólásokat, s lesz belõlük pl. a
„ ” válto-
zat. A minõsítésre gyakran
használt „ ” jelzõt elegán-
san összecserélhette a császár-
ral–uralkodóezis,az is!–,s lett
a Hi-
szen a dajka locsogásból verhe-
telen, tehát egyértelmû, hogy
király!

Ugyancsak ehhez a mûhöz
kapcsolódik a „ ”
kifejezés megszületése is. Hogy
Júlia és a dajka bensõséges vi-
szonyát kellõképpen érzékel-
tessem, beszéltem arról, hogy a
dajka nem csupán

– gondozója – volt Júliá-

vanvalamiafüle
mögött vaj van a fején

vaj van a füle mögött

király

szószátyárból szócsászár.

nedves dajka

szárazdaj-
kája

Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk , a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,...
... Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erõnk szerint a legnemesbekért.
Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésbõl
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén õseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

VörösmartyMihály:Gondolatok akönyvtárban (részlet)

nak, hanem
is, mert az édesanyja nem tud-
ta táplálni, a dajkának pedig
meghalt a Júliával nagyjából
azonos korú gyermeke, így az
anyatej adva volt a kis csecse-
mõ táplálására. A dajka így
szinte saját gyermekének is
érezhette kis úrnõjét. Ezért a

ellenpárja a
,nempediga

. Ugyanis ilyen fogalom
nyelvünkben nincs. A

egybeírása pedig egyér-
telmûen azt tükrözi, hogy nem
csupán jelzõs szerkezet kelet-
kezett a száraz és a dajka szó
egymáshoz kapcsolásával, ha-
nemújfogalom.

S azt is meg kell szoknunk,
hogy a nyelvben sincs minden-
nek feltétlen párja vagy ellen-
tettje. Az és
szó tökéletesen kifejezi azt a
jelentést, amire alkalmazzuk,
csak az anyanyelvét nem isme-
rõ ember alkot olyan bugyuta
szót, hogy . Pedig ez a
bugyutaság egyre jobban ter-
jed. Elõbb-utóbb polgárjogot
nyer szavaink között. De ha ez
így lesz, akkor alkossuk meg
hozzá a -t is.
Talán ez utóbbi furcsasága rá-
döbbent az elõbbi fölöslegessé-
géreis.

Végsõ konklúzióként azt is
levonhatjuk: ha tanulóink/
gyermekeink többet olvasná-
nak eredeti magyar írókat, bõ-
vülne a szókincsük, csiszolód-
na a stílusuk, s nem jutnának
eszükbe ilyen szamárságok
sem.

szoptatós dajkája

szárazdajka szop-
tatósdajka nedves
dajka

száraz-
dajka

elõnyös hátrányos

elõnytelen

hátránytalan

-g-l

Gyermek-

nap

Május 23-án a Rákóczi úti
iskolábanszínesprogramokkal
vártákagyermekeketésszülei-
ket. Képeink ízelítõt adnak
rendezvényhangulatából.

(Agyermeknapiprogramok

támogatóinaknévsorát

a17.oldalonolvashatják.)



M    e    g    n y    í    l    t    !

BI O KU CK 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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig:

15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

15
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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,  Posta, PROVITA, Dimenzió

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



Idõpont Helyszín Program

Június20.
Június21.
Június22-26.
Június25. 16.00
Június28.
Július 1.
Július 5.
Július 6-10.
Július 12.
Július 13-17.
Július 19.
Július 26.

PetõfiMúzeum MúzeumokÉjszakája
Szentháromságünnepe utáni 2. vasárnap

AszódFCpályája,Csengey iskola tornaterme Focitábor
Városháza Képviselõ-testületi ülés

Szentháromságünnepe utáni 3. vasárnap
KöztisztviselõkNapja
Szentháromságünnepe utáni 4. vasárnap

RómaiKatolikusHitéleti Központ Ökomenikus tábor
Szentháromságünnepe utáni 5. vasárnap

Bagolyirtás Evangélikus hittantábor
Szentháromságünnepe utáni 6. vasárnap
Szentháromságünnepe utáni 7. vasárnap

2009. JÚNIUS

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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Egy kötet, amely renge-
tegképettartalmaz–mind-
egyik példánya ugyanazo-
kat a képeket, mégis min-
den egyes lapozója számá-
ramásésmástartalommal.
A Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakközép-
iskola és Kollégium tabló-
könyvérõl van szó, amelyet
június 5-én mutattak be a
nagyközönségnek.

A vendégeket köszöntõ
igazgató emlé-

keztetett rá, hogy idén 280 éve
indult a középfokú aszódi ok-
tatás, s néhány napja volt 70
éve, hogy egy országos ünnep-
ség keretében a középiskola
udvarán felavatták Petõfi Sán-
doregészalakosszobrát

– Az aszódi oktatásügy sze-
rencsés, hiszen az utóbbi évek-
ben megjelentek a helyi közép-
fokú oktatás történetét napja-

Csobán Attila

inkig feldolgozó kiadványok –
hangsúlyozta. – Ennek egyik új
eleme a most napvilágot látott
kötet, amely az elmúlt hat év-
tized szinte valamennyi tabló-
képét tartalmazza, ezáltal a
régi iskolaiéletszeletétadja.

A készítõk reményei szerint
egy második kiadásban a ko-
rábbi évek tablóit is megjelen-
tethetik majd. Csobán Attila
megköszönte mindazok segít-
ségét, akik rendelkezésükre
bocsátották a tablóképeket.
Külön köszönetét fejezte ki

, aki a
legtöbb feladatot vállalta a tab-
lóképek összegyûjtésében,

, a kiadó
ügyvezetõjének áldozatos se-
gítségéért és grafi-
kusnakaborítóelkészítéséért.

a Baráti
Egyesület ügyvezetõje néhány
hónappalezelõttiválasztmányi

Baginé Oláh Ildikónak

Molnár Lászlónak

Tóth László

Bán Mihályné,

A sorozat huszonnyolcadik
tagjaként megjelenõ kötet az
aszódi gimnázium hat évtize-
dének állít rendhagyó emléket.
Utolsó, üres oldala révén egye-
di adatbázis, ahová az évek,
évtizedek után ismét találkozó
diáktársak felírhatják egymás
elérhetõségét.

H.Sz.

Megjelent a Tablók Könyve, 1948-2009

Ezernyi arc, milliónyi igaz mese

ülésükre emlékezett vissza,
amikor Csobán igazgató úr be-
hozott egy kiadványt, a kö-
vetendõpéldát.

– Az ember élete elõrehalad-
tával egyre többször szereti né-
zegetni a régi fotókat, tablókat
– mondta Bán Mihályné. – Ez
nem egy könyv sok képpel: egy
kicsit történelem rengeteg sze-
mélyes élménnyel, vicces és ko-
molydolgokkal.

Molnár László olyan mese-
könyvként jellemezte a vaskos
kiadványt, amely szigorúan 18
éven felülieknek szól. Semmi
korhatáros nincs benne, de 18
év alatt szinte senkit nem ér-
dekelnek a tablók – késõbb az-
tán egyre fontosabbá válnak.
Mesekönyv,mertbárholkinyit-
va hamarosan ismerõs arcot
találunk, s minden arc mögött
jó néhány történet van, több
ezerigazmese.

AkigyakorivendégeaVárosiKönyvtárnak,különleges
formájú, papírból hajtogatott, formás hattyúra lehetett
figyelmesakiszolgálóíróasztalon.Egyiklátogatásomkor
találkozhattamalkotójával,TellAndreával.

AszódiKovácsIstván

– Nekem nagyon nyugtató a papírhajtogatás – mondta. – Már
kora gyermekkorom óta izgatta a fantáziámat ez a módszer. A
formát gondolatban mindig megtervezem elõre. A hattyút csak-
nem másfél nap alatt készítettem el. Nagyon sok lapot 10,5 x 8.5
centiméteres darabokra vágtam; ezeket egyenként kilencszer is
meghajtogattam, mire elkészült egy alapelem. Ezután a megter-
vezett sorrendben egymásra raktam õket, mire kialakult az
alap,aztánegyrebõvülõkörbenafigura.

A könyvtári hattyú közel 300 darabból áll. Andrea szívesen
hajtogat virágokat, fákat, faliképeket is, egyszóval bármit, amit a
tehetségemegenged.

Nyugtató másképpen

A Városi Gyermeknap támogatói:
Aszód Városért Alapítvány, Aszód Ifjúságért Alapítvány, Aszód Város Ön-
kormányzata, GAMESZ, Galga Polgárõr Egyesület, OTP Bank Nyrt. - Aszód,
Galga Coop Zrt. Kondoros téri boltja, Borkesz Tibor, Luca Butik, Kis Gábor,
Farmer Shop, Rõfös, Extrém Divat, Ízvarázs, Tidám 2007 Kft Mûanyagos,
Szovics Pálné, Riva-lux Háztartási Bolt, Varga Ker 2000 Bt, Korona Cuk-
rászda, Go-ker Bt 100 Ft-os Bolt, Vabu Sport, Megaprint Számítástechnika,
Jolika Vegyesbolt, Bereczkiné Molnár Ágnes - Fehér Smaragd Ékszer, Rácz
Tibor vegyesboltja, Chili-burger, Pásztorné Meskó Emese, Bringacenter,
Mély úti Napsugár ABC, Pethõ és Tsa. Kft., Móga Lívia - Sportszertár, Cent-
rál Discount, Fornetti, Megasport, Tim Autósiskola, valamint a Csengey
iskola pedagógusai, dolgozói, tanulói. Köszönjük támogatásukat!

APRÓhirdetések
Gyesen levõ, tanítóképzõt vég-
zett anyuka általános iskolások-
nak korrepetálást vállal bármi-
bõl, gimnazistáknak pedig szíve-
sen segít magyarból, matemati-
kából.Tel.:06-70-408-5455

A Falujárók úti középsõ garázs-

soron eladó egy felújításra szoru-

ló széles garázs szerelõaknával,

villannyal. Tel.:06-20-9749-850

Gyesen levõ,tanítóképzõt végzett anyuka általános iskolásoknak korrepetálást vállal bármibõl,gimnáziumba járóknak
pedig szívesen segít magyarból,matematikából. Elérhetõség:06-70-408-5455

KÖNYVVÁSÁR
A Mûvelõdés Háza

kistermében

pénteken  9-16 óráig;

szombaton 9-12 óráig

július 10-én,

július 11-én,

Használt könyv:
100 Ft/db

Új könyv: 250 Ft/db



Az Evangélikus Gimnázi-
umban május 22-én ren-
dezték meg a 9. Sportna-
pot. Meghívott sztárvendé-
günk Dr. Kemény Dénes
volt, aki világviszonylatb-
an elsõként, egymást köve-
tõháromolimpiánisbajno-
ki címhez vezérelte a ma-
gyar férfi vízilabda váloga-
tottat.

ASportcentrummegépítésé-
vel (2008) a néhány sportág he-
lyett közel húsz versenyszám-
ban indulhattak a diákok. Volt
atlétika, labdajátékok, ügyes-
ségiversenyek, íjászat,erõspor-
tok, szellemi versenyek, sport-
mûvészet. A jó ritmusérzékkel
megáldottak a táncversenyen
szórakoztatták az iskola „né-
pességét”, ahol a latintáncosok
és az aszódi majorettek is be-
mutatóttartottak.

A rendezvényt tanulóink
számtalan bemutatóval tették
még színvonalasabbá. Kieme-
lem ésKovács Erik Nagy

Kerepesé a felnõtt és az ifi bajnoki cím
Huszáros hajrával ezüstérmes az Aszód FC

(folytatásaz1.oldalról)

IsaszegKSK-AszódFC1:2
IsaszegKSK-AszódFC

2:11

AszódFC-Dunakeszi
KinizsiFC2:2

AszódFC-Dunakeszi
KinizsiFC3:0

VerõceSE-AszódFC0:5
VerõceSE-AszódFC1:6

AszódFC-IkladKFC3:0
AszódFC-IkladKFC

7:0

AszódFC-VáciReménység
20:1

Ifjúságiak:AszódFC-Váci
Reménység15:1

Ifi:

Ifi:

Ifi:

Ifi:

Május közepén a Dunakeszi
Kinizsit fogadtuk. Vesztett ál-
lásból sikerült egyenlíteni a
kontrára játszó ellenféllel
szemben. Sajnos a jól védekezõ
Dunakeszi védelme jól szûrte
meg meddõ próbálkozásain-
kat; igazságospontosztozkodás
született. Ifi csapatunk gyõzel-
me egy percig sem forgott ve-
szélyben.

Május 27-én az ezüstéremre
is esélyes Verõcét a második já-
tékrészben leiskolázta csapa-
tunk! Kitûnõ, sokmozgásos
csatárjátékkal,

szép gólokkal
vertük meg otthonában riváli-
sunkat.

Az elsõ félidõ feléig ellenálló
Verõce ifit egy hatossal küldték
zuhanyozniazaszódifiatalok.

A két szomszédvár összecsa-
pásán sikerült a visszavágás az
õszi fiaskóért. A végig harco-
san, jól küzdõ Aszód FC tel-
jesen megérdemelten gyõzött
Iklad ellen. Ifistáink gyõzelmé-
hez sem férhet kétség, hetest
pakoltbeazellenfélnek.

Azárófordulóbanritkaered-
mény született – két mérkõzé-
sen 35 gólt rúgtak csapataink!
Gólözönnel búcsúztak a fiúk a
bajnoki szezontól, tetszés sze-
rint érve el góljaikat a velünk
nem egy súlycsoportban lévõ
váciakellen.

a szezon legjobb
játékát mutatva,

PestmegyeII.osztály
Vésnökcsoport
élmezõnyének

bajnokivégeredménye:

Felnõttek:

Ifjúságiak:

1.KerepesiLSE 20 4 2 90:25 64
2.AszódFC 17 4 5 103:43 51*
3.VerõceSE 15 6 5 80:42 51
4.IsaszegKSK 15 5 6 69:47 50
5.KisnémediSE 15 3 8 87:56 48
6.DunakesziKinizsi 14 3 9 89:39 45

1KerepesiLSE 23 3 0 173:27 71*
2AszódFC 23 2 1 151:22 71
3DunabogdánySE 16 3 7 104:46 51
4DunakesziKinizsi 16 3 7 84:42 51
5KisnémediSE 16 1 9 78:47 49
6Valkó 14 210 58:75 44

*AzAszódFCcsapatától4büntetõ-
pontlevonva

*Kerepescsapatától1büntetõpont
levonva!

Serdülõ csapatunknál tart
még a pontvadászat, jelenleg a
3.helyenállnakacsoportban.

Összegezve a 2008/2009-es
bajnokságban látottakat, meg-
állapíthatjuk: bár a remélt baj-
noki cím elmaradt, a csapat
eredményesszezontzártmáso-
dik helyezésével. Sajnos az
egész évi teljesítményben
akadtak egyenetlenségek, hul-
lámvölgyek. A csapatra jellem-
zõ aktív támadófutball sok
esetben gólzáporos eredmé-
nyeket hozott, és ha taktikai fe-
gyelmezettségben – sajnos sok
volt az idén a kiállítás, a sárga
lap és kondicionálisan is elõ-
relép az együttes, a következõ
évadban sok örömöt okozhat
ki-tartószurkolóinknak.

Ifi csapatunkmellõlaz idéna
szerencse is elpártolt, és bár
sokunk szerint változatlanul a
mezõny legjobb csapata, még-
sem sikerült megismételni a
tavalyi eredményt, a bajnokság
megnyerését.

–

Sajnos a PMLSZ döntésho-
zói több esetben – más csapa-
tokhoz viszonyítva is súlyos
büntetésekkelsújtottaagárdát
jogosulatlan szereplés és egyéb
okok miatt. Erre a jövõben job-
ban oda kell figyelni és erõsíte-
ni képviseletünket, sportdiplo-
máciánkat, hogy az Aszód FC
ne a „fekete bárány” szerepét
töltsebeacsoportban

Köszönet és megbecsülés
illeti

– náluk még
tart a bajnokság edzõket,
szponzorainkat, a szakosztály
vezetõségét, minden aktivistát,
akik egész évben jóban-rossz-
ban a csapat mellett álltak, és
kitartásukkalerõtadtaklabda-
rúgóinknak.

Jó pihenést a nyárra, hogy
õsszel egységes, jól felkészült
csapattal vágjunk neki a pont-
vadászatnak!HajráAszód!

–

–

Peller Gábor, Pintér Mik-
lós és Pálfy István

-KLt-

Krisztián

Soós Éva

11.a osztályos tanu-
lókat, akik évek óta Freestyle
labdazsonglõr tudásukkal
jeleskednek. Erik 5000,
Krisztián 6080 labdaérintéssel
iskolarekordotértel.

Az összesített pontverseny
gyõztese az 5.c osztály lett (osz-
tályfõnök: ). Õk egy
évig birtokolhatják a Vándor-

A fáradtságot és az elveszett
energiákat a fõzõverseny fi-
nomságai pótolták, ahol közel
húsz bográcsban,grillserpe-
nyõben sütöttek-fõztek a diá-
kok.

kupát. A fõzõverseny gyõztese
már 4. alkalommal

osztálya,a10.c lett.

A legnagyobb támogatóink:
Ferrero Rocher Magyarország
Kft., Aszód Ifjúságért Alapít-
vány, Heavy Tools Aszód-Ka-
landtúra, Galga-völgye Sport-

Babka
Lászlóné

EGA-sportnap Dr. Kemény
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Éremesõ a Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület tagjainak
Kartal után Bátaszéken is remekeltek

A Galgamenti Wado-Ryu
Karate Egyesület az utóbbi
idõben nagyon aktív sport-
tevékenységet folytatott.
Márciusban Kartalon ren-
deztük meg az IWKU KO-
DOMO Nemzetközi Után-
pótlás Bajnokságot, ahol
szép számban gyûjtöttünk
érmeket(16arany,25ezüst,
18 bronz), és 116 ponttal el-
sõ helyen végeztünk a csa-
patversenyben. A tavaszi
hónapok a folyamatos fel-
készülésrõl szóltak, hiszen
áprilisban került sor az ak-
tuálisövvizsgárais.

A XIV. Széki Kupát a báta-
székikarateegyesületrendezte
meg, akik igen nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek verseny-
szervezés és lebonyolítás terén.

Sensei is elismerõen
beszéltnekünkerrõlaverseny-
rõl, amely országos jelentõségû

FásiTibor

minden évben. Ezúttal a szom-
szédososztrákok isképviseltet-
ték magukat az eseményen, je-
lenlétükkel nemzetközi jelen-
tõségûvétettékarendezvényt.

Az utazás hosszúra nyúlt, de
a szinte családias létszámnak
köszönhetõen az elõzetes iz-
galmakat félretéve sikerült
oldott hangulatban, jókedvûen
érkezni Bátaszékre. A hagyo-
mányokhoz híven a verseny-
zést a gyerekek kezdték kata
(formagyakorlat) és kumite
(küzdelem) kategóriákban. A
kadet, junior és felnõtt korosz-
tályracsakdélutánkerültsor.

Gyermekeink megint nem
hoztak ránk szégyent, szép
eredményeket értek el kategó-
riájukban. Megjegyzendõ, hogy
a fiatalabb generáció mindig
nagyobb létszámban vesz részt
az ilyen versengésben, így egy-
egy korcsoportban nem ritka a
15-20 fõs létszám sem. Az aszó-
di versenyzõk barna öves lá-
nyokat utasítottak maguk mö-
gé: pontosan, szabályosan kivi-
telezett formagyakorlatuk job-
ban meggyõzte a bírókat harc-
mûvészeti jártasságukról.

A délutáni versenyszámok-
ban mi, idõsebbek is megmu-
tathattuk felkészültségünket,
ésnemakármilyenmezõnyben
kellett helyt állnunk: bizony
akadt bõven jóval magasabb
övfokozatúellenfelünkminden
versenyszámban.

Ezen a versenyen is bizonyít-

–
–

hattuk az adott pillanatban és
idõintervallumban, ki mennyi-
re felkészült, fegyelmezett és
mennyire tud koncentrálni. Is-
mét gazdagabbak lettünk egy
élménnyel, illetvetapasztaltab-
bakaversenyzésterén.

A mi csapatunk egy nagyon
összetartó kis közösség, csupa
segítõkész emberrel, akik bár-
mikor feláldozzák szabadidejü-
ket, hogy a többieknek bármi

módon segíthessenek a felké-
szülésben,versenyzésben.

Valamennyiünk nevében kö-
szönetet mondunk Fási Sen-
seinek és Sempai-
nak, akik ismét kemény mun-
kával készítettek fel minket er-
reaversenyre.Mesterünkezen
a rendezvényen nemcsak mint
instruktorunk,hanemmintbí-
ró vett részt. Sajnos három ver-
senyzõnk

betegség miatt
kénytelenvoltvisszalépni .

Úgy érezzük, büszkék lehe-
tünk gyermekeinkre, magunk-
ra és Mesterünkre a bátaszéki
versenyután.

Hajdú Pál

(

)

Balla Márton, Szá-
doczki Gergõ és Hajdúné Diny-
nyés Gabriella

Szatmári Edit és Hubert Orsolya
*

Eredményeink (zárójelben:
kata/kumite): –
Aszód (8./-); (5./4.);

(1./-);
– Aszód (4./-); – Aszód
(6./-); (4./-);

(-/4.); (4./3.);
(2./-);

(7./-); (-/4.);
(3./-); (5./2.)

Búzás Blanka
Fási Víta Gre-

gus Alexandra Hajdu Eszter
Hajdu Nóra

Hajdú Dániel Hajdú
Gréta Hubert Orsolya
Kosik Blanka Kosik Botond

Kosik Zoltán Pintér
Tünde SzatmáriEdit

Négy érmesünk ( ):balról jobbra
HajduEszter, BúzásBlanka,Hajdú Gréta, HajduNóra

Május16-ánazországközeliéstávolabbitájairólközelnegyvenen
vettek részt az Aszódi Szabadidõsport Egyesület hagyományos
kerékpártúráján. Az indulók mindegyike a leghosszabb útvona-
lat, a Aszód-Acsa-Becske-Kálló-Aszód távot válasz-
totta.Azegyesület tagjai ezúttal is szervezõi feladatokat láttakel;
többségük egy héttel korábban teljesítette a verõfényes idõben is
embertpróbálóteljesítménytúrát.

74 km hosszú

Jöttek, láttak, tekertek

Hídi Szilveszter felvételeHídi Szilveszter felvétele

Dénessel

jáért Alapívány, Grand Gold
Kft., Happy Box-Hatvan, isko-
lai büfé. Köszönet nekik és
mindenkinek, akik bármilyen
módon támogatták a rendez-
vényt. Köszönöm a szervezõ
11.c osztálynak és a diákság-
nak, hogy aktivitásukkal és
sportszerû magatartásukkal
hangulatosabbá tették a ren-
dezvényt, és ezáltal is népsze-
rûsítettékiskolánkat.

FáczánZoltán

19sportsport
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Barlai Edit kapta a Koren István-díjat

A reménység drága kincsének õrzõi

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 6/2009

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

LapzártaLapzárta
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A gazdasági válságra utalva
a szónok arra biztatta vala-
mennyiüket: õrizzék, erõsítsék
önmagukbanareménységdrá-
ga kincsét. A jelenlegi gazdasá-
gi válság egyik legijesztõbb
mellékzöngéje az, hogy nem-
csak a pénze, hanem

Az életben,
az oktatás területén óriási fela-
dat vár a szellem, a nevelés
mestereire, mert elsõsorban õk
azok, akik történelmi tudásuk-
nál és törhetetlen idealizmu-
suknál fogva túllátnak a jelen
sanyarúeseményein.

a remény-
sége is kezd elfogyni a nemzet
napszámosainak.

A képviselõ-testület döntése
értelmében,életmûveéspéldás
szakmai munkája elismerése-
ként a Koren-díjat Barlai Edit,

a Csengey Gusztáv Általános
Iskola nyugalmazott tanára ve-
hette át. (Élete fontosabb állo-
másainak méltatása keretes
cikkünkben olvasható.) Peda-
gógusdiplomája megszerzésé-
nek fél évszázados jubileuma
alkalmából nyu-
galmazott pedagógust is kö-
szöntötték, aki 1965-tõl – há-
rom éves gödöllõi, általános ta-

Kovács Dezsõ

BarlaiEdit tanárnõegészéletébentanított, soptimistaszem-
léletû,vidámpedagógusember.

Diplomáját 1970. június 20-án az egri Ho Si Minh Tanárképzõ
Fõiskola földrajz-rajz szakán szerezte. Pályakezdõ tanárnõként
1970 augusztusától nyugdíjba vonulásáig, 2005 májusáig, 35
évig dolgozott a Csengey Gusztáv Általános Iskolában. Ma meg-
érdemeltnyugdíjaséveittölti.

Munkáját a sokoldalúság, a gyermek-közeli attitûd, a kezde-
ményezõkészség jellemezte, s jellemzi ma is. Szerette, ismerte, a
gyerekekkel bejárta az egész Kárpát-medencét. Minden ország-
baúgykalauzoltaela tanulókat,mintaki idegenvezetést tanult.
Tankönyvszagú oktatás helyett élményközpontúan oktatott.
Tárgyakkal, személyes utazási élményeivel, különbözõ ötletes
trükkökkel ébresztette fel az érdeklõdést Aszód, Magyarország,
a Föld országai iránt: pl. Ázsia oktatásánál a menzán kínai ételt
fõzetett, s a gyerekeknek pálcikát hozatott. Nemcsak oktatott,
hanem nevelte, formálta a tanulókat: az iskolán kívüli progra-
mokból is kivette a részét. Csillagászati szakkört szervezett, óri-
ásisikerrel.

1987-ben a természettudományi munkaközösség vezetõje
lett. Közel tíz év múlva, 1996-ban

igazgatóhelyettese lett. Ebben a munkakörben is opti-
mizmusa segítette. Alkotó ember lévén színesítette az udvart,
játékokat szereltetett fel, fákat ültetett, s ha kellett, saját kezû-
legfestett.

Rajzkészségét, kreativitását mindig az iskola szolgálatába
állította. Megszámlálhatatlan plakát, meghívó, emléklap került
ki keze alól. Csodálatos iskolai díszletek, ötletes, ízléses faliújsá-
gokfémjeleztékéveit.

Ha kellett, gyerekekkel focizott, ha kellett, ültetett, ha kellett,
tréfáival,kedvességéveloldottafelatanulókszorongásait.

Ösztönösség párosult munkájában a tudatossággal. Játékos-
ság a céltudatossággal. Nagyszerûség az egyszerûséggel. Tanít-
ványai tanulhattak tõle nyíltságot, természetességet, szerény-
séget,emberszeretetet.Kollégáivalsegítõkész,vidámvolt.

Ma is állandó „vendége” az iskolának, részese mindennap-
jainak.

Aszód Város Képviselõ-testülete, valamint a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola nevében tartalmas, nyugodt nyugdíjas
éveketkívánunkBarlaiEditnek.

a Csengey Gusztáv Általános
Iskola

nulmányi felügyelõi munkáját
leszámítva – nyugdíjba vonulá-
sáig a Galgamentén tanított.
Tizenegy évig a Rákóczi úti
tagiskolában dolgozott, majd
hét esztendeig Bagon volt isko-
laigazgató. 1983-tól 85-ig a
Csengey iskola tanári karát
erõsítette; 1988-tól nyugdíjba
vonulásáig az aszódi 2. számú
ÁltalánosIskola igazgatói teen-
dõit láttael.

A díjat és az aranydiplomát a
polgármester adta át, ezután
elsõkéntaCsengeyGusztávÁl-
talános Iskola vezetõsége gra-
tuláltazünnepelteknek.APod-
maniczky Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény növendé-
keinek muzsikája után a ven-
dégeket pezsgõ és fogadás vár-
ta a Közmûvelõdés Otthona
udvarán.

HídiSzilveszter
A szerzõ felvételei

Átlagon felüli eredmény-
nyel végeztek a nemrégi-
ben befejezõdött hegesztõ-
tanfolyam résztvevõi

.

Míg a decemberi vizsgán ti-
zenhárom, most tizenkét (köz-
tük mindkét alkalommal egy-
egy külsõs) tanuló vehette át

hegesztõokle-
velét, amellyel a zsebükben ki-
váló eséllyel pályázhatnak a
több mint háromezer hazai be-
töltetlen hegesztõi álláshely
egyikére.

az
Aszódi Fiúnevelõ Intézet
tavaly szeptemberben áta-
dott új oktatási központ-
jában

TÜV-minõsítésû

A tanfolyam többmilliós
költségét az AFI állta; egy név-
telen támogató jelentõs össze-
get ajánlott fel a legeredmé-
nyesebbtanulóill. tanármegju-
talmazására. A tanfolyamot
várhatóan szeptemberben
újabb követi, ahová a környezõ
településekrõl is várják a szak-
máttanulnivágyókat.

Az intézetben faipari gépke-
zelõi, szobafestõ-mázolói és ko-
sárfonói tanfolyamot is szer-
veznek, amelyek a vezetõség
szándékai szerint megkönnyí-
tik a kerítésen inneni világba
visszakerülõ fiatalok beillesz-
kedését.

Sikeres tanfolyam a
Fiúnevelõ Intézetben


