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Két nyertes pályázat, Intézményekre épülõ
közel 340 millió forint kapcsolatrendszer

intézményfelújításra és támfalépítésre Aszódi küldöttség járt Tótmogyoróson
Az aszódi önkormányzat és a kistérség hat hozzá csatlakozó települése több mint 330 millió Ft-ot nyert el szociális intézményhálózata fejlesztésére. A Közép-Magyarországi Operatív Programból érkezõ pályázati forrás az
eddigi legnagyobb elnyert összeg az Aszódi Kistérség
történetében. A hét település forrásigényét tavaly decemberben hét pont hiánya és forráshiány miatt elutasították, ám két fellebbezésnek köszönhetõen június közepén mégis nyertesnek nyilvánították.
A KMOP keretében tavaly
írtak ki pályázatot szociális
alapszolgáltatásokra és a gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásai minõségének komplex,
térségi szintû fejlesztésére. Az
aszódi Kistérségi Gondozási
Központhoz kapcsolódóan,
Aszód gesztorságával beadott
pályázathoz a kistérség hat
másik települése – Verseg, Kartal, Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk és Bag – is csatlakozott. A
decemberi eredményhirdetés
után kiderült, hogy az elbírálás
során az aszódi pályázat több
eleme az elvárhatónál kevesebb pontot kapott, emiatt januárban Sztán István polgármester két fellebbezés benyújtásával kérte a döntés felülvizsgálatát. Június elején új bizottság elé került az aszódi pályázat, amely az új pontozásnak
köszönhetõen a támogatásra
jogosultak sorába került.
A hét település összesen 332
millió 756 ezer 649 Ft-ot nyert
el szociális intézményeinek fejlesztésére. Hévízgyörkön új
épületet emelnek, a többi településen a meglévõ épületek felújítását finanszírozzák az elnyert összegbõl, valamint a településenként hozzáadott ön-

részbõl. A pályázati forrás több
mint 40 százalékát a gesztori
szerepet ellátó Aszód két szociális intézménye – a Falujárók
úti Idõsek Otthona, illetve a
projekt befejezésével a Kistérségi Gondozási Központnak
helyet adó volt bölcsõdeépület –
felújítására, berendezésére, valamint egy mikrobusz beszerzésére fordítják.

A magyaros vendéglátás világhírû, s joggal gondolhatnánk, hogy azt felülmúlni lehetetlen. Nos, ezt a megállapítást bizonyára megcáfolják azon aszódi küldöttség
tagjai, akik Sztán István polgármester vezetésével június végén Tótmogyorósra utaztak a testvérvárosi szerzõdés aláírására, valamint hazánk és lakóhelyünk zászlóinak ünnepélyes átadására.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

A lokálpatriotizmus dicsérete
Hárman kaptak Pro Museo-díjat a Múzeumok Éjszakáján
Az aszódi Petõfi Múzeum
kétszáznegyven hazai intézmény egyikeként második alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakája
programsorozathoz. A június 20-i délután és este kiállítás-megnyitókkal, színielõadással, tárlatvezetésekkel és egyéb, jó hangulatot varázsoló programokkal telt.
A szervezõk a megnyitó elõtt
aggódva kémlelték az eget és a
múzeum elõtti néptelen teret.
Szerencsére aggodalmuk csak
részben igazolódott, ugyanis az

esõvel lassan az érdeklõdõk is
megérkeztek: már Ladócsy
László Part címû tárlatának és
dr. Klamár Zoltán etnográfus
bácskai pillanatképeket bemutató fotókiállításának megnyitóján is sokan fejezték ki elismerésüket az alkotóknak; az
égi áldás miatt az Aszód Galériában megtartott Tûvétevõkelõadást – az Aszódi Fiúnevelõ
Intézet lelkes csapatának bemutatójáról külön cikkünkben
olvashatnak – pedig már sokan
csak kintrõl nézhették-hallgathatták. A festménykiállítást
AsztalosTamás kulturális szer(folytatás a 8. oldalon)

A múzeum elõtt
pihenõteret avattak,
rajta a helyreállított
nosztalgia postaládával
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Új utcanevek és szelektív gyûjtõszigetek
Június 25-én ismét maratoni, a szünetekkel együtt
több mint tíz órás ülést tudhatott maga mögött a képviselõ-testület. A negyven
napirendi pont közül a legfontosabbakról olvashatnak az alábbiakban.
A Koren közi támfalépítésnél bruttó 896 ezer Ft értékû
pótmunka elvégzésérõl döntöttek. A karitatív munkát végzõ
Hites Adakozók Hálózat számára határozatlan idõre térítésmentes bérbe adták a Hatvani út 1. alatti épületben található önkormányzati bérleményt, amit a bérlõ saját költségén felújít.
A Kistérségi Gondozási Központ vezetõjének összegzése
alapján szükségesnek mondták ki a kistérségi jelzõrendszeres házi segítségnyújtás további mûködtetését. Mivel a
feladat költségét a normatíva
nem fedezi, a hiányt rendezni
kell az érintett önkormányzatokkal. A szociális intézmények felújítására elnyert
KMOP-forrásból (lásd külön
cikkünket) Aszódra 130 millió
Ft jut, a tíz százalékos önrészt –
összesen 13 millió 82 ezer Ft-ot
– a kommunális adóbevételbõl
illetve a kötvény terhére biztosítják.
Összegezték a Szivárvány
Óvoda volt konyhájából kialakítandó csoportszoba mûszaki
és pénzügyi lehetõségeit; ha az
ennek támogatására benyúj-

tott pályázat sikertelen lesz, a
város saját forrásból oldja meg
a beruházást. Ezzel összefügg a
Rákóczi úti iskolában a tornaszobából egy étkezõ és tálalókonyha kialakítása, valamint a
Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztõhelyiségeinek bõvítése.
Döntöttek a tagiskola vizesblokkjának felújítására vonatkozó pályázat kiírásáról is; az
azóta beérkezett ajánlatokat
már el is bírálták (lásd külön
cikkünket). A Rákóczi úti tagépület felújításához az illetékes
szakbizottságok energiahatékonysági pályázatot készítenek
elõ. Az intézmények nyári kisjavítási munkálataira beadott
árajánlatok közül a Panorama
Plast Kft. nettó 1,791 milliós
ajánlatát fogadták el.
A beiratkozott tanulólétszám ismeretében õsszel három elsõ, három harmadik és
két ötödik osztály indul az iskolában; az osztálybontásokhoz szükséges 1,5 milliós fedezet felkutatásával megbízták a
polgármestert. A Pedagógiai
Szakszolgálat keretén belül félállású gyógypedagógus határozatlan idejû alkalmazásáról
döntöttek.
A Berkes utcai ingatlanok és
az iparterület között tervezett
véderdõ esetében az út két oldalán, annak tartozékaként
2x3,5 méter széles zöldsáv kialakítását mondták ki. A Podmaniczky u., az Ady E. u. I-II., a
Kondoros téri „A” jelû út, a
Horváth I. u., a Tükör u. és a

Vas Mór u. aszfaltozásához 95
millió Ft-ra pályázik a város,
amihez 28,5 milliós önrész
szükséges.
Új nevet kapott néhány, azonos néven szereplõ közterület.
A Miskolczi köz II-III-IV. szakasza a Huszár, a Lovas ill. a
Patkó köz elnevezést kapta. A
Dózsa György u. II-III-IV. szakaszai ezentúl az Aradi, a Kard
ill. a Vezér utca néven szerepelnek. A Temetõalja u. új neve
Tarsoly u., Az Ady Endre u. IIIII-IV-é pedig sorban: Babits
Mihály u., Radnóti Miklós u.,
Nyugat u. A Béke u. II. a
Galamb utca, a Síklaki hegy u.
II-III. A Hegyalja ill. a Kakashegy u. nevet kapta. A Szõlõ utcát Micsinay Ernõ takarékpénztári vezérigazgatóról, az
Aszód FC elsõ elnökérõl nevezték el.
Indokoltnak mondta ki a testület a piaccsarnok megvalósítását; az elõkészítéshez szakemberek bevonásával részletes
üzleti terv elkészítésével bízták
meg a polgármestert.
A Szociális Bizottság javaslata alapján rangsorolták a bérlakás-igényeket, majd döntöttek az új szelektív hulladékgyûjtõ-szigetek helyérõl: egy az
Evangélikus Gimnázium mögött, egy az épülõ Penny Market területén, egy pedig a Falujárók útja-Madách tér bekötõút sarkánál épül meg. Három
meglévõ szigetet áthelyeznek:
a Rákóczi út elejérõl az Arany
János úti keresztezõdéshez, a

2009. JÚLIUS

piac környékérõl a Kondoros
téri volt Vízmûépülethez, míg a
Szent Imre u. végérõl a Széchenyi u.-Dózsa György út keresztezõdéséhez.
Beérkezett vételi ajánlat híján új ajánlattételi felhívást
tesznek közzé a volt Honvéd
presszó bérleti szerzõdéssel
történõ hasznosítására.
Az Aranykapu Bölcsõdéhez
vezetõ út szélesítéséhez 250
ezer Ft-ért 48 m2 területet vásárol az önkormányzat az érintett társasháztól. A Koren közben 3,5 tonnás súlyhatárt és a
zsákutcát jelzõ táblát helyeznek ki.
A képviselõ-testület és szakbizottságai II. félévi munkaprogramjainak elfogadása
után döntöttek a Tiszta, Virágos Aszódért pályázat elbírálásának október 20-ra módosításáról. A díjakat minden évben
az október 23-i ünnepségen adják át.
Az Egyebekben megbízták a
Pénzügyi Gazdasági Bizottságot az Europarty pénzügyi elszámolásának ellenõrzésével.
Kimondták, hogy az önkormányzati szervezésû rendezvények vendéglátással kapcsolatos étkezéseit a Gyermekétkeztetési Intézménytõl rendeljék
meg. Gyárfás Zsuzsa lemondott második félévi bruttó képviselõi tiszteletdíjáról a Regionális Szabadidõ Sportegyesület
javára.
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Két nyertes pályázat,
közel 340 millió forint
intézményfelújításra és támfalépítésre
(folytatás az 1. oldalról)

A Petõfi Sándor utcai épületegyüttes felújítása speciális
helyzetet teremt, hiszen a Kossuth Lajos úti épület korszerûsítése miatt néhány hónapra
ide költözik az aszódi postahivatal. A Magyar Posta Zrt. ez
év második felében elvégzi a
szükséges átalakításokat a volt
bölcsõde épületén. Városunk
polgármestere elmondta:
egyeztetéseket folytatnak az
állami cég felsõ vezetésével annak érdekében, hogy az átalakítások többsége hasznosítható
legyen az épület késõbbi, gondozási központtá történõ átépítésénél.
A pályázatot Aszód Város
Önkormányzata adta be a pályázatíró Bakilex Kft. közremûködésével. Az érintett települések polgármesterei lapzártánk után egyeztettek a máso-

Megújul aRákóczi
úti iskolaépület
vizesblokkja
Augusztus 20-ig elvégzik a
Rákóczi úti iskola vizesblokkjának felújítását. A képviselõtestület július 8-i soron kívüli
ülésén hat pályázó közül a legalacsonyabb árajánlatot adó
Gaalf Bt.-t bízta meg a munkálatok elvégzésével. Ezzel párhuzamosan valamennyi városi
intézményben folynak a nyári
kisjavítási munkálatok.

Utcanévtáblák:
marad
az elsõ változat
Hamarosan megrendelik a
város számos utcájában már
látható zománcozott utcanévtáblák még hiányzó sorozatát.

dik fordulóban történõ megfeleltetésrõl, s legkésõbb október
elejéig elkészítik a feladat végrehajtásához szükséges okmányokat. Egy újabb elbírálást
követõen jövõ nyáron megkezdõdhetnek a munkálatok, amelyek megvalósításához két év
áll rendelkezésre.
*
Aszód Város Önkormányzata egy másik pályázatával is
eredményes: a Baptista Imaház fölötti támfal felújítására
16,7 millió Ft-ot nyert el. A 15
százalékos önrésszel kiegészítendõ összeg máris megérkezett, a kivitelezés elõkészületei
megkezdõdtek. Ez már a második nyertes támfal-pályázat, s
remélhetõen az önkormányzat
további, ugyancsak támfal-rekonstrukcióra benyújtott forrásigényei is eredményesek
lesznek.
H. Sz.

A polgármester elmondta: sem
a város anyagi helyzete, sem az
idõ szûkössége nem engedi
meg a tervbe vett fa vagy tûzzománc táblák megrendelését,
ezért a korábban meghatározott formátumú és ez alapján
már elkészült táblák kiegészítését folytatják.

Tovább késik
az önkormányzati
utak kátyúzása
Sajnos tovább húzódik a városi tulajdonú utak kátyúzása,
ugyanis a június 25-i ülésen
nyertesnek nyilvánított pályázó nem vette figyelembe, hogy
az önkormányzat bruttó árat
kért a kátyúzásra, emiatt a soron kívüli testületi ülésen meghívásos pályázatról döntöttek a
képviselõk. A beérkezõ ajánlatokat a Közbeszerzési Bizott-
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Megalakult
a SZÓDA frakció
Kvaka István, Gyárfás
Zsuzsa és Kovács Tamás
önkormányzati képviselõk, valamint Rigó Lászlóné alpolgármester május
29-én megalakították a
SZÓDA frakciót. Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában lehetõségként rögzített frakcióalakítás tényét a június
25-i testületi ülésen jelentették be.
A frakció vezetõje Kvaka
István, míg három képviselõtársa a frakcióvezetõ-helyettesi
teendõket látja el. Mint az a
frakcióvezetõ által valamennyi
képviselõhöz eljuttatott nyilatkozatban is olvasható, „A frakcióhoz csatlakozhat bármely
képviselõ, aki úgy érzi, hogy
mint egy jó fröccshöz a szódára,
az õ szavának figyelembe vételére is szükség volna a jó döntéshez.”
ság bontja; a grémium felhatalmazta Sztán István polgármestert a nyertes pályázó kiválasztására.
Nem elõször fordul elõ, hogy
az õsszel és télen keletkezõ kátyúk még nyár derekán is megkeserítik az autósok életét. A
késlekedést firtató kérdésünkre a polgármester elmondta: az
idei költségvetés elfogadását
követõen, március óta a képviselõk három testületi ülésen
foglalkoztak a témával, amit tetézett a május végén kiírt pályázat nyertesének tévedése.

Kérdésünkre Kvaka István
elmondta: a pártoktól és
pártpolitikától mentes, a város
érdekeit szem elõtt tartó
SZÓDA frakció (ASZÓD betûi
keverve) megalakítására azért
került sor, mert az utóbbi néhány testületi ülésen többször,
többük véleményét ill. javaslatát nem mérlegelte a képviselõtestület többsége.
A fontosabb döntések elõkészítésénél a Narancs frakcióhoz
hasonlóan ezentúl õk is kikérhetik az SZMSZ-ben biztosított
öt perc szünetet egyeztetés céljából, ami reményeik szerint
hatékonyabb képviselõi munkát eredményez. A Szóda frakció tagjai azonban mindenkor
lelkiismeretük szerint szavaznak, azaz a képviselõcsoportban nincs a többség akarata
szerint megszabott kötelezõ
szavazás.
H. Sz.
kolort biztosít a fõteret átszelõ
gyalogút burkolásához, amit
aszódi kõmûvesek augusztus
20-ig végeznek el társadalmi
munkában.

Sokan nem is neveztek be,
mégis önként részt vállalnak a
Kossuth Lajos út virágosításában, csinosításában. A polgármester a jogszerûségükben vitatott növénykivágásokra utalva hangsúlyozta: a jogszabályi
keretek között folytatják a
programot a 48-as emlékmûtõl
a körforgalomig. A város egész
területén élõket arra kéri, hogy
Újabb városszépítõ pályázati részvételüktõl függetlenül segítsenek környezefelajánlások
tünk szebbé tételében, a porFolytatódik a közterületek ták, üzletek elõtt, az úttest szévirágosítása. Lapzártánk után léig terjedõ területek rendbetéaz Aszódi Városi Nyugdíjas telével.
Egyesület tagjai segítettek a
A Tiszta, Virágos Aszódért
Szabadság téren az emlékmû
környékének újbóli virágosítá- pályázat elbírálása október kösában. Dayka József további vi- zepén zárul, a díjakat az októrágládákkal ajándékozta meg a ber 23-i ünnepi rendezvényen
várost, egy szponzor pedig via- adják át.
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Pályázati hirdetmény
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a 209/2009.(VI. 25.) ÖKT sz.
határozatában foglaltak
alapján nyílt pályázattal

4) A bérleti díj összege:
A képviselõ-testület által
megállapított mindenkor
érvényben lévõ bérleti díj.

meghirdeti az
Aszód, Falujárók útja
1357/91.hrsz-ú 483 m2
alapterületû ,üresen álló

A pályázat leadásának
helye:
Aszód Város Polgármesteri
Hivatal
(2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I. em. Titkárság ill. 38. szoba)

volt Honvéd Presszó
ingatlan bérleti jogát
az alábbi feltételekkel:

Leadásának határideje:
2009. augusztus 17.

1)A helyiség
felhasználásának célja:
szolgáltató illetõleg
kereskedelmi tevékenység

A pályázati tárgyalás helye:
Aszód Város Polgármesteri
Hivatal tanácskozóterme
( 2170.Aszód,Szabadság tér 9.
I. emelet )

2)A bérlet ideje: határozatlan
3)A helyiség használatra
alkalmassá tételéhez szükséges
munkák (felújítás, átalakítás)
elvégzését a leendõ bérlõ saját
költségén ,a bérleti jogviszony
létrejötte után kezdheti meg.

A Nemzeti Zarándoklat Aszódon

A pályázati tárgyalás ideje:
2009. szeptember 2.
A pályázati ajánlatot írásban
kell benyújtani ,és annak
tartalmaznia kell:
a) A pályázó nevét és címét
b) Nyilatkozatot arról,hogy a
pályázati feltételeket elfogadja
c) A helyiség általa tervezett
felhasználási célját
Ha az elõírt határidõben csak
egy pályázatot nyújtanak be, az
önkormányzat a bérbeadás felõl
a pályázati eljárás továbbfolytatása nélkül dönthet. Több pályázó esetén versenytárgyalást kell
lefolytatni. A versenytárgyaláson való részvétel feltételeirõl a
pályázók a tárgyalást megelõzõ 8
napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

Komlóska és Pálháza polgármestereinek kezdeményezésére júniusban „Országunkért, településeinkért, közösségeinkért az egyetértés és a szeretet reményében” jelszóval hazánk négy égtájáról elindult Budapestre a Nemzeti Zarándoklat A Pálházáról június 10-én indult csapat 18-án délben érkezett Aszódra, ahol a fõtéren Sztán
István polgármester fogadta õket, és feltûzte zászlajukra az egyetértés szalagját.
Aszódi Kovács István felvételei

KÖVETKEZÕ

lapzárta: augusztus 10.
megjelenés: augusztus 17.
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A pályázat elbíráslására és a
pályázat nyertesének kihirdetésére Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek
bérletére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló,
többször módosított 20/2005.
(XII. 1.) ÖR rendeletben foglalt
rendelkezéseket (36. §-39. §)kell
értelemszerûen alkalmazni .
Aszód, 2009. július 7.
Sztán István s.k.
polgármester

A

továbbra is kedvezõ árakat biztosít!

Számos akcióval, szuper árakkal
és nyereményjátékokkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!

AKCIÓ

július 16-tól 28-ig

AKCIÓ

COOP finomliszt 1 kg
89,-Ft
Familla Étolaj napraforgó 1 l
299,-Ft
Delma light margarin 250g
139,-Ft
Knorr csillagtésztás húsleves 112 g
179,-Ft
Knorr Alföldi gulyásleves 66g
179,-Ft
Rect magozott meggybefõtt 680g/350g 199,-Ft
Globus mustár flakonos 440g
319,-Ft
Arany Ászok sör dob. 0,5 l
149,-Ft
Dreher classic sör f.üv. 0,5 l
169,-Ft+ü.
AVE ásványvíz PET 1,5 l dús,vagy mentes 79,-Ft
Jagerbrau sör dob. 0,5 l
109,-Ft
Margitszigeti kristályvíz mentes v. dús 1,5 l 99,-Ft
2899,-Ft
Zwack Unicum Next 0,7 l + 2 pohár

Eduscho Wiener Extra kávé õr. 250g
Karaván kávé vák. õr. 250g
Biopon mosópor komp. 2kg
Biopon mosópor tak.color komp.2kg
Zewa plus házt. törlõkendõ 3 tek.
Tomi Krist. mandulatej color komp.4kg
Alföldi kancsós tej 2,8% 1 l
Camping öml. sajt töml. Medvehagymás 100g
COOP tejföl 20% 150 g
Madeta UHT tej 1,5% 1 l
Hajdúsági trappista sajt
Alföldi vödrös tejföl 20% 900g
Zott Szívecske gy.jogh.4x110g meggy-áf.

Júliusi extra akció!!!

07. 24-tól 07. 26-ig

Rauch Ice Tea citromos 1,5 l PET
Paloma vák. õr. kávé 1kg

249,-Ft
1199,-Ft

Rauch Ice Tea õszibarack 1,5 l PET
Mlekpol trappista sajt

369,-Ft
469,-Ft
799,-Ft
799,-Ft
319,-Ft
1699,-Ft
149,-Ft
179,-Ft
75,-Ft
119,-Ft
999,-Ft/kg
379,-Ft
159,-Ft

249,-Ft
799,-Ft/kg

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

A COOP üzletlánc és a Kraft Foods Hungária Kft. közös nyereményjátékán
– mely augusztus 2-ig tart - az alábbi nyereményeket sorsolják ki:

10 db Samsung LCD TV
30 db City kerékpár
55 db 10.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalvány
A részvételhez legalább egy darab Jacobs 3 in 1 termék csomagolásáról kell beküldeni
a terméknevet, valamint a vásárlást igazoló blokkot.
A játék részletei az üzletekben, valamint a weboldalon olvashatók.
Az Apentával is értékes ajándékokat nyerhetnek Vásárlóink!

A fõdíj: 1 millió Ft-os bankkártya
Részletek a www.apenta.hu oldalon.
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Oktatási, kulturális intézményekre és
Tótmogyoróson ünnepélyes keretek között aláírták a két
(folytatás az 1. oldalról)

Tótmogyoróson Anton
Ardelean polgármester, Vigh
Sándor képviselõ, a helyi
RMDSZ tagja és Tóth József
képviselõ úr fogadta küldöttségünket.
Anton Ardelean elmondta:
három éve testvérvárosi kapcsolatot tartanak fenn Martfûvel. Már az elsõ évben kidolgoztak egy hosszú távú programot, melyben egyre bõvülõ
körben ismerhették meg egymást. Mivel ez a gyakorlat már
jól bevált, az aszódiakkal is ezt
az utat követik. Így a kirándulások mellett szakmai programokat is szerveztek számunkra, hiszen a személyes kapcsolatokon túl egyebek közt oktatási, kulturális és gazdasági
tapasztalatcserére is lehetõség
lesz. Kiemelkedõ jelentõségûnek tartják az oktatási intézmények, a múzeumok és az
egyházközségek közötti kapcsolatfelvételt is. Köztudott,
hogy Magyarország elõbb lett
az Európa Unió tagja, ezért
olyan speciális ismeretekre
tett szert, melyeket bizonyára
jól hasznosíthatnak majd.
– A tótmogyorósi testvérvárosi kapcsolat gondolatának a
megszületése 2-3 hónapra vezethetõ vissza – mutatott rá
Sztán István polgármester,
miután megköszönte a szíves
fogadtatást. – Örömmel tettünk eleget az Önök meghívásának, hogy aláírhassuk az
együttmûködési megállapodást.
A köszöntõk után nem
családoknál, hanem a 18 kilométerre lévõ Aknasugatagon,
egy motelben kaptunk szállást. A település híres sótartalmú gyógyfürdõirõl, melyek a
beomlott sóbányák helyén alakultak ki. A panzió alagsorában kialakított medencében
mi is megtapasztalhattuk a
sóval telített víz furcsa felhajtó
hatását. Az ellátásunk, a

szobák felszereltsége minden
képzeletet felülmúlt. Ráadásként a környezõ hegyek látványában is gyönyörködhettünk, melyek közül talán a
Kakastaréj masszív vulkáni
kúpja volt a legszebb.
Hosszabb nézelõdésre azonban nem volt idõnk, mert házigazdáink gazdag kiránduló
programokkal kedveskedtek
egész napra. Így ismerkedhettünk meg a Világörökség részévé vált Vidám Temetõvel,
melyben a színesre pingált fakeresztekre az elhunytak
alakjai mellé a mester humoros rímeket is faragott. Barcánfalván, az ortodox vallás
egyik centrumában megcsodálhattuk az 1993-ban épített,
62 méter magas fatornyot.
Másnap Máramarossziget
fõterét látogattuk meg, valamint az 1897-ben épült, de mára már börtönmúzeummá átalakított épületet, amely a
sztálinista-kommunista államterror mártír tízezreinek
állít méltó emléket.
A délutáni program keretében Cavnicban felkerestük az
aszódi gyermekek jövendõ sítáborának helyét. Ez a pazarul
kiépített s minden korszerû
feltétellel rendelkezõ síközpont ideális lehetõséget nyújt
kezdõknek és haladó szintû
sportolóknak egyaránt. Nyáron osztályon felüli szálláshellyel és különbözõ turista-
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programokkal várja a hegyek
szerelmeseit.
Néhány perc erejéig találkoztunk Tóth-Ilkó Mihállyal,
Kartal polgármesterével, valamint Bognár József képviselõvel, akik Sztán István közremûködésével Cavnicban találtak testvérvárosi kapcsolatra.
Rövid látogatásuk ellenére
igen kedvezõ tapasztalatokkal
indultak haza. A kartali képviselõ-testület egyetértése esetén szeptemberben szentesítenék a testvérvárosi megállapodást.
A zászlók átadása és a szerzõdés megkötése Tótmogyorós ünnepi fesztiválján történt. A teljes képviselõ-testület karéjába felsorakoztattak
bennünket a színpadra; a polgármester úr mindnyájunkat
bemutatott, majd Sztán
István ünnepélyesen átadta
kollégájának a címeres magyar zászlót és Aszód város
zászlaját. A testvérvárosi szerzõdés aláírását és átadását a
jelenlévõk viharos tapsa kísérte.
– Az együttmûködési megállapodás aláírásával megkezdõdött a munka a két település
polgárai között, amely elõsegíti a két ország közötti barátság
elmélyítését és együttmûködését a békés Európáért –
hangsúlyozta beszédében
Aszód polgármestere. – Kölcsönösen törekedni fogunk
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egyházközségekre épülõ kapcsolatrendszer
település testvérvárosi együttmûködési megállapodását
arra, hogy a két város lakossága, ifjúsága megismerje
egymás életét, kultúráját. Ígérem, kapcsolataink nem lesznek formálisak, hiszen múltunk, jelenünk és jövõnk is
összeköt bennünket.
A képviselõ-testület nevében Sztán István viszontlátogatásra hívta meg tótmogyorósi vendéglátóinkat, majd vacsora következett a polgármesteri hivatal dísztermében.
Az estét már új szálláshelyünkön, egy ötcsillagos szállodában töltöttük. Az ellátás, a körülmények önmagukért beszéltek.
Másnap reggel nem akart
vége szakadni a meglepetéseknek. A bõséges reggeli után
mindegyikünket elláttak úti
csomaggal és a város jelképes
ajándékaival. Vigh Sándor házigazda barátunk meghatottan csak ennyit tudott búcsúzóul mondani: Jó volt veletek

nálunk lenni, mert ti egy nagyon összeforrott, igen jókedvû
csapat vagytok.
*
A látogatás idején a küldöttség többi tagja sem tétlenkedett. Asztalos Tamás találkozott az ottani múzeum vezetõjével, és kalauzolásával megtekintette az intézményt. Gyûjteményük hasonló a mi galgamenti gyûjteményünkhöz, így
lehetõség lesz a jövõben a
kiállítások cseréjére. Boda
János iskolaigazgató a három
legnagyobb, magyarok lakta
község általános iskoláinak
igazgatóival folytatott eszmecserét. Tótmogyorós hét egyesült községbõl áll, melyek közül háromban élnek nagyobb
létszámmal magyarok. Problémát jelent, hogy bár régebben volt magyar tannyelvû iskolájuk, ma már nincsenek
magyarajkú tanáraik, akik
taníthatnák a gyermekeket.

Meghívó

Így azok a tanulók, akik anyanyelvükön akarják folytatni a
tanulmányaikat, Nagybányára kénytelenek bejárni. Romániában az önkormányzatok az
iskola szakmai dolgaiba nem
szólnak bele, mert az iskolákat
az állam tartja fenn. Az ottani
pedagógusok kötelezõ óraszáma 18 óra, míg nálunk 22; napközis foglalkoztatás nincs.
Sztán István hangsúlyozta:
meggyõzõdésük szerint a testvérvárosi kapcsolat alapját a
gyermekeken keresztül építhetik fel. A tervek szerint 2010
februárjában sítáborba és túrázásra mennének a hegyekbe
az aszódi kisdiákok, májusban
pedig az ottaniak utaznának
Aszódra. Itt magyarórákat látogatnának, kézmûves foglalkozásokon vennének részt és
megismerkednének a környék
nevezetességeivel.
Aszódi Kovács István
A szerzõ felvételei

XVIII. Aszód Fesztivál
2009. augusztus 19-20. – Szabadság tér, Podmaniczky-Széchenyi-kastély udvara
A rendezvény fõvédnöke:
Sztán István, Aszód város polgármestere

Programok:

Aszód Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében
tisztelettel meghívom
az államalapítás ünnepe
alkalmából
augusztus 20-án 10 órakor
tartandó
városi rendezvényünkre.
A rendezvény helye:
Evangélikus Egyház
Közösségi Háza
(Szontágh-lépcsõ)
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00

Augusztus 19.:
Megnyitó
a Cimbali Band koncertje
Zsuzsi és Orsi mûsora
Magyar Hajnal mûsora
Bárosan szép az élet
Straub Dezsõ operettmûsora
Hangfogó Band zenekar; utcabál

Vásárosok,kirakodók,mutatványosok,
körhinta,dodgem
A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát
fenntartják!

10:00
14:30
15:00
16:00

16:45
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Augusztus 20.:
Ökumenikus Istentisztelet
(Ev. gyülekezeti terem és udvar)
az Unikornis Aszódi Majorett Csoport
bemutatója
interaktív zenés bohócok
a Podmaniczky Mûvészeti Iskola
mûsora (rézfúvósok, néptáncosok,
Galga Dudazenekar)
az aszódi Nyugdíjas Egyesület
Hagyományõrzõinek mûsora
Táncbemutatók
(rock&roll, show tánc, hastánc)
a Kastélyzenekar koncertje
Emilio mûsora
a Roy és Ádám Trió élõ koncertje
tûzijáték

A belépés ingyenes,
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
2009. JÚLIUS
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A lokálpatriotizmus dicsérete
Hárman kaptak Pro Museo-díjat a Múzeumok Éjszakáján
(folytatás az 1. oldalról)

vezõ, a program házigazdája, a
fotótárlatot Dr. Szilágyi Miklós
etnográfus, akadémiai doktor
nyitotta meg.
A múzeum elõtti tér egyik
zugában újra felállították a 90es évek közepén Asztalos
Tamás múzeumigazgató és
Kvaka István postamester kezdeményezésére felállított, majd
vandálok által megrongált –
„mûködõ”, tehát a levélforgalomban résztvevõ – nosztalgia
postaládát. A terecske Molnár
József, az Épkomlex. Kft. ügyvezetõjének anyagi támogatásával, Zab Miklós kivitelezésében készült el. A postaládát a
múzeum munkatársai restaurálták, a nosztalgiapad az Osváth Alapítvány (OGELMA)
sikeres pályázatának köszönhetõ. A kis tér a remények szerint a múzeum látogatóinak és
a város valamennyi polgárának kedvelt pihenõhelyévé válhat, mondta avatóbeszédében
Sztán István polgármester, aki
a Múzeumok Éjszakájának
programjaival együtt az összefogás szép példájaként említette a teret, s a város polgárainak
nevében mindkettõért köszönetét fejezte ki.
A Múzeumok Éjszakáján elsõ alkalommal adták át a Pro
Museo elismeréseket. Asztalos
Tamás bevezetõjében hangsú-

lyozta: a múzeumok léte nem
csupán a fenntartóktól, hanem
az olyan emberektõl is függ,
akik hozzáadják az anyagiakhoz a lelket. Aszódon szerencsések vagyunk, hiszen sokan
segítik adományaikkal, munkájukkal az intézményt – õket
igyekeznek elismerni a Pro
Museo-díjjal, amelyet idén hárman vehettek át:
Dr. Kulcsár Valéria, a múzeum volt régésze, aki 19932008 között számos feltárást,
leletmentést, helyszínelést végzett; tevékenységének köszönhetõen a régészeti gyûjtemény
leltározása és digitalizáltsága
teljessé vált. Nevéhez értékes
többnyelvû publikációk fûzõdnek, emellett számos hazai és
külföldi szakmai konferencia
résztvevõje és elõadója volt.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem régészeti tanszékének
docensként tanít, a mainzi
Römisch-Germanisches Zentralmuseum felkérésére pedig
könyvet ír a szarmatákról.
Dr. Kovalcsik Erzsébet ügyvéd, az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi
Alapítvány egyik alapítója, aki
számára fontos a civil élet, a
helyben õrzött hagyományok
tisztelete, a szülõföldért áldozatot vállaló kiállás. Példa erre a
középkori Szentkereszt település és monostor helyén a múze-

Nyugtató másképpen
Papírhattyú több mint háromszáz darabból
Aki gyakori vendége a Városi Könyvtárnak, különleges formájú, papírból hajtogatott, formás hattyúra lehetett figyelmes a kiszolgáló íróasztalon. Egyik látogatásomkor találkozhattam alkotójával, Tell Andreával.
– Nekem nagyon nyugtató a papírhajtogatás – mondta. – Már kora gyermekkorom
óta izgatta a fantáziámat ez a módszer. A formát gondolatban mindig megtervezem
elõre. A hattyút csaknem 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 megtervezett sorrendben egymásra raktam
õket, mire kialakult az alap, aztán egyre bõvülõ körben a figura.
A könyvtári hattyú közel 300 darabból áll. Andrea szívesen hajtogat virágokat,
fákat, faliképeket is, egyszóval bármit, amit a tehetsége megenged.
Aszódi Kovács István
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um és a római katolikus egyházközség által állított emlékkereszt, amelynek helyét közbenjárására a testvére ingyen
bocsátott rendelkezésre. Felmenõi több mint három évszázada élnek Aszódon; az
OGELMÁ-nak az indulástól a
mai napig anyagi, erkölcsi és
szakmai támogatója.
Molnár József, az Épkomplex Kft. ügyvezetõ igazgatója
anyagi támogatásának köszönhetõ a postaládát is befogadó
terecske megvalósulása. Nem
aszódi születésû, de amióta itt
él, munkája, mecénási tevékenysége (Aszód FC, polgárõrség, múzeum) példaként szolgál mindannyiunknak. Az õ vezetésével újult meg számos intézményünk, köztük a Mûvelõdés Háza, melynek homlokzatán látható régi megyecímer
restaurálásának költségeit is
magára vállalta.
Felsorolni is nehéz lenne, a
múzeum munkatársai, a mûvelõdésszervezõ és segítõik
hányféle rogrammal várták a
Múzeumok Éjszakája látogatóit (lásd júniusi számunk programelõzetesét). Képeink is csupán ízelítõt nyújthatnak a
gazdag programból.
H. Sz.
Dr. Kulcsár Valéria,
Harkai Béláné
és a szerzõ felvételei
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Védjük, vigyázzuk értékeinket!
A Szabadság tér 1. sz ház
mellett 1998-ban ünnepélyes
keretek között felállítottak egy
emlékmûvet annak emlékére,
hogy ott állt Petõfi Sándor
nagyapjának mészárszéke. A
mögötte levõ parányi zöld terület eredetileg a ház elõkertje, de
mióta a Malom közben megnyílt egy ABC, kerthelyiséggé
változott. Az árnyat adó fák
alatt jól esik a hideg sör, de a
többlet kikívánkozik az emberfiából... Az emlékkapu jótékony takarásában ez gyakorta
meg is történik. Többször jelezték már sérelmüket a környék
lakói – miszerint nem nyilvános WC a terület –, de segítséget nem kaptak. Hová forduljanak? Jó lenne helyben orvo-

solni a „szagos” problémát,
hogy ne kelljen nagyobb nyilvánosságot igénybe venni!
Tisztelettel: a ház lakói
*
A fenti – a Virágos Aszódért
mozgalomba nem éppen beleillõ – helyzet ismét felveti a fõtéri nyilvános illemhely szükségességét. Sajnos ezen kívül
számos panasz jutott el a polgármesteri hivatalba és szerkesztõségünkbe is: többen felhívták a figyelmet a Mély úton,
valamint a Baross utcában
uralkodó állapotokra. Arra is
többször volt példa már, hogy a
lakótelepi utak szélén álló kukákba távolabbról érkezõ autókból ürítették a szemetet...

„Bombameglepetés”
Az egyik hétvégén este kilenc
óra körül házi tûzijáték zavarta meg a nyugalmamat. A tûzijáték meggyulladt a levegõben,
de a kertembe leesve robbant
fel, mögöttem néhány méterrel. A hanghatás megrázó volt.
Mikor abbamaradt, négy szomszéd is kiment az utcára ijedtében, de a tûzijáték fél óra múlva folytatódott. Csak a szerencsén múlott, hogy nagyobb baj
nem történt. A ház is leéghetett
volna, ha a nádrolót érinti a
lángoló játékszer; akár én vagy
a többi szomszéd is szenvedhetett volna sérüléseket, vagy a
drága kiskutyám is, de tragédia
szerencsérenemtörtént.A sokkoló élmény hatását máig érzem, hiszen halálfélelmem volt.

A Többcélú Társulás Tanácsa
június 17-i ülésérõl
gálat tevékenységi köre, illetve datok ellátására vonatkozó jafõállású gyógytestnevelõ alkal- vaslatok kidolgozására.
mazására nyílik lehetõség, aki
Aszódon és Turán végzi majd
Hajdu Zsuzsanna közfoglalfeladatát.
koztatás-szervezõ beszámolt a
Tanácsnak a múlt hónapban
Hosszú távon megoldandó szerzett tapasztalatairól, megprobléma a hallássérült gyer- fogalmazta a legfontosabb felamekek ellátásának biztosítása, datokat, illetve átfogó tájékozmelynek Tura lehet a központ- tatást nyújtott az Aszódi Kisja, valamint a fejlõdési rendelle- térségben az „Út a munkához”
nességgel élõ 0-3 év közötti program keretében végzett tegyermekek korai fejlesztése. Az vékenységérõl.
intézményvezetõ felhatalmazást kapott a Tanácstól a felaA Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
sebváltók, motorok,
differenciálmûvek,
honlapján olvashatnak:

A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat 2008/ 2009es tanévre vonatkozó szakmai
beszámolóját. Az Aszódi Kistérség kilenc településérõl
összesen 281 óvodás és 183 iskolás gyermek részesült logopédiai ellátásban, a nevelési tanácsadás keretében 108 fõ vett
részt terápiában és 59 gyógytestnevelési ellátásban. A Nevelési Tanácsadóban 573 fõ jelent meg vizsgálaton. Szeptembertõl iskolapszichológiai tevékenységgel bõvül a Szakszol-

Autósbolt Aszód
hidraulika
munkahengerek
fejújítása
garanciával!

www.aszodikisterseg.hu

Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok, szûrõk
(levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)
GM (Opel), Q8 (Kuvait), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

ZOLA 2000 Kft. - 2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71.
Tel./Fax: 28/500-450 Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677
web: www.zo-la.hu
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dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Az ijedelmet okozó szomszédok másnap elnézést kértek tõlem, ígéretük szerint több tûzijátékot nem lõnek fel a jövõben,
amellyel egyébként törvényt
sértenek, hiszen csak szilveszterkor engedélyezett a használata. Feljelentés tehetõ és súlyos pénzbüntetést von maga
után, ám ez most nem történt
meg.
Vigyázzunk a környezetünkben élõk tulajdonára és testi épségére! Gondoljunk az idõs, beteg emberekre és a gyerekekre
is! Augusztus 20-án nemhiába
a Duna felett lövik fel az ünnepi tûzijátékot, hiszen sok veszélyt rejt magában, mások háza felett pedig még inkább.
Egy megrettent aszódi lakos

Állatorvosi
ügyelet
Július 25-26.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
Augusztus 1-2.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Augusztus 8-9.:
Dr. Hajdú Pál
Galgahévíz, Fõ út 84.
Tel.: 06-30-475-1739
Augusztus 15-16.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
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Közösségformáló Tûvétevõk
Illyés-darabot játszottak a színjátszók az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
A közönség szinte egyszerre kezdett el tombolni,
amikor Haraszti Csaba
nevelõtanár belépett. No
nem az ajtón, hanem a világot jelentõ alkalmi színpadra: Illyés Gyula Tûvétevõk címû színmûvének
võlegény szerepében. A javítóintézeti dolgozók ebben a színdarabban is megmutatták: nemcsak a mindennapi pedagógiai munkában, de a komolyabb felkészülést igénylõ színdara- mindenki felszabadultan élbokban is megállják a he- vezte a szerepének megfelelõ
lyüket.
szituációs színjátékot. Ha kellett, kisegítették egymást úgy,
A színjáték rendezõje, sze- hogy közönség ebbõl nem vett
replõje és egyben dramaturgja észre semmit. Pedig sokszor
Herr Piroska könyvtáros-mû- adódtak ilyen pillanatok, hivelõdésszervezõ volt, akivel a szen még nem vagyunk olyan
nagy sikert aratott javítóinté- öregek, hogy napi szinten haszzeti bemutató után beszél- nálnánk a XX. század eleji pagettünk.
raszti szófordulatokat, egyes
– Az elmúlt évben négy kollé- kifejezéseket. Emlékezetes, hugával alakítottunk már egy al- morszámba menõ szituációk is
kalmi színtársulatot – mondta.
– Akkor Móricz Zsigmond: Az
ördög címû darabját adtuk elõ
a Javítóban, majd a Múzeumok
Éjszakáján. A sikereken felbuzdulva újabb darabot kerestünk,
míg végre megtaláltuk ezt a
Június 28-án a volt Tiszti
színes, népi ihletésû bohózatot. Klubban ünnepelte fennálA 12 fõs szereplõgárdába lásának 15. évfordulóját az
szinte mindenünnen érkeztek Aszódi és Környéki Mozszerepelni vágyó kollégák: iro- gáskorlátozottak Szervedisták, nevelõtanárok, de van zete.
pszichológus, takarítónõ és naTakács Lajos elnök bevezepos tiszt is. Az AFI ebben az évben lett 125 éves; a kis csapat ily tõje után Bagyin József volt
módon is hozzá kívánt járulni e polgármester köszöntötte a
nevezetes évforduló megün- vendégeket, majd Bobkó Barnáné megyei összekötõ tartott
nepléséhez.
Az õsbemutató Váckisújfa- tájékoztatót eredményeikrõl és
lun, a falunapon volt, s azóta az feladataikról. A tagság Székely
Aszódi Galériában is felléptek Gyula és Molnár Imréné szea Múzeumok Éjszakáján. Az mélyében két új vezetõségi
elért sikert hosszadalmas, mé- tagot választott a vezetõségbe.
gis jó hangulatú próbák soro- Rövid fórumot követõen ebédzata elõzte meg. Számunkra del zárult a program, melynek
egyértelmû nyereség volt, hogy lebonyolításáért az elnök ezszilárd közösségé formálód- úton is köszönetét fejezi ki a
tunk, s ez a játékban is tükrö- szervezésben közremûködõkzõdött. A profikhoz hasonlóan nek. Külön köszönet jár a szer-

voltak. Váckisújfalun például
kiszökött a tyúk a kosárból, de
nem hajkurászhattuk. Csincsi
Karcsi kivágta a zokniját, hogy
a nagyujja kilógott belõle, aztán
kukoricacsutkát tett a gatyájába, ami az ágyjelenetben hahotázásra ingerelte a közönséget.
– Nem jelképes színfalakkal
dolgozunk – hangsúlyozta Piroska. – A színpadi berendezés
szinte valósághûen tükrözi a
múlt század eleji paraszti lako-

dalmas ház belsejét. A tárgyakat a szereplõk hozták, a ruhákat a varroda készítette társadalmi munkában.
Dian Tibor ügyeletes napos
tiszt már többször is szerepelt
közönség elõtt.
– Nekem ilyen hosszú lélegzetvételû prózai szerepem még
nem volt, de a próbák alatt a
szöveggel is megbirkóztunk –
mondta. – Fél szemmel sikerült a közönségre is figyelnem.
Õk is felszabadultan, de kellõ
fegyelemmel élvezték ezt a fergeteges komédiát. A pedagógiában több alkalom is adódik
humoros jellemformálásra. Tanulságul ebben a darabban indirekt módon megmutathattuk azt is: miként válhatnak
valakik nevetségessé, ha kis
dolgokból csinálnak világveszejtõ nagy ügyet.
-AKIA szerzõ felvétele

Másfél évtizedes...

az Aszódi és Környéki Mozgáskorlátozottak Szervezete
vezet munkáját támogató
vállalkozásoknak.
Takács Lajos felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy a
közeljövõben meg kell újítani a
mozgáskorlátozottak parkolói
engedélyét. A médiában visszavisszatérõ hír, hogy sokan jogosulatlanul szereznek ilyen engedélyt. Aszódon nincs ilyen
probléma, viszont a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket sokszor illetéktelenek foglalják el.
Az is sajnálatos, hogy megalakulásuk óta ritkán kérik ki a
véleményüket az õk és sorstársaik közlekedését, ügyintézését érintõ fejlesztéseket megelõzõen.
Az Aszód és Környéki Mozgáskorlátozottak Szervezete
folyamatosan segítséget nyújt
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a sorstársak otthonainak akadálymentesítésére kiírt támogatások elnyeréséhez; hetente
egy-két kérvény elindításával
keresik meg õket.
*
A Mozgáskorlátozottak
Aszódi Szervezete július 26-án
kirándulást szervez a Jászapáti
termálfürdõbe.
Tervezett indulás Aszódról
7.30-kor. Részvételi díj tagoknak 1500,-/fõ, hozzátartozóknak 1800,-/fõ (busz + belépõ).
Hazaindulás kb. 17 órakor.
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
06/28- 401-096
06/28- 401-479
Minden tagtársunkat családtagjaikkal együtt szeretettel
várunk!
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Szeretet más formában
Összefogásban az erõ, avagy az Unikornis Mazsorett Csoport története
Méltán keltettek feltûnést és arattak elismerést
azok a lányok, akik katonás léptekkel és fegyelemmel vonultak Aszód közönsége elõtt az Euro Partyn. A
fiatal lányok alkotta csapat
és a zenés felvonulás megálmodója Pála Sándorné
Zsuzsa volt, aki korábban a
Feszty-körképnél látott egy
hasonló csoportot.
A május elsejei program öszszeállításakor szerették volna
szervezõk, hogy szerepeljen
Aszódon egy ilyen profi csapat
a környezõ községekbõl, de
azok már mind foglaltak voltak. Azonban ezt a látványosságot nem lehetett kihagyni.
Takács Lajosnéval elgondolták
a teendõket, megtervezték a
formaruhákat, hiszen már
csak bõ hónap állt a rendelkezésükre a megvalósításig.
Köztudott, hogy Aszód zászlajában kék és sárga színek
szerepelnek. Így lett a kis szoknya kék, sárga spiccel, a poló
sárga, a boleró kék, a zokni, valamint a topánka pedig fehér. A
fehér pom-pomok felmosófejbõl készültek – töredékébõl
annak, mintha profi fehér
gomolyagot vettek volna. A csapat neve Aszód címerállata
után az Unikornis Mazsorett
Csoport lett.
A álom megvalósítása érdekében összefogtak az aszódi
vállalkozók. A szoknyákat a
GÁLA Kft. nevében Szovics
Pálné varratta meg. A hozzávaló kék anyagot a Kéttûs Kft.,
a sárga kelmét Rõfös Zsuzsi
adta beszerzési áron, az unikornis embléma gépi hímzését
pedig Csabai Tünde mûhímzõ
ajánlotta fel a város javára.
A fiatal lányok szervezésében kiemelkedõ szerepet vállalt Koncz István tanár úr, aki a
három oktatási intézménybõl
válogatta a szülõi engedéllyel
érkezõ lányok csapatát. A ko-

Hídi Szilveszter felvétele

reográfia kitalálálását, a lányok betanítását Braun Pálné
tanárnõ vállalta, aki a felvonulást a közismert Szamosmenti

indulóra képzelte el. A tamburmajor feladatát Oláh Mária és
Robotka Ramóna nyerték el.
Feladatuk nem volt egyszerû:

vezették és mutatták is a mozgássort az õket követõknek.
A mazsorett csoport Pála
Sándorné elgondolása szerint
hamarosan rátér a botforgatás
megtanulására, kitûzött céljuk
a Debreceni Virágkarneválon
való szereplés.
– Ennek érdekében minden
erõmet mozgósítom, mert engem a gyermekek iránti mérhetetlen szeretet vezérel –
mondta búcsúzóul –, valamint
az, hogy e szeretet valamilyen
formában városunkban is
megvalósulhasson.
Aszódi Kovács István

Álomutazás a Lázár Lovasparkba
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy csapatnyi
lelkes Csiribiri-játszóházas
anyuka, akik (összesen 32en) elindultak, hogy mindenre kíváncsi gyermekeikkel felfedezzék a domonyvölgyi Lázár lovasparkot.
A parkba érkezve elsõ állomásunk a gyönyörû falusi udvar volt, ahol a gyermekek életükben elõször találkozhattak
a könyvekbõl már oly jól ismert
lovakkal, kecskékkel, malacokkal, szamarakkal. Láthattak
libákat, kacsákat, kakasokat,
sõt a bátrabbak meg is simogathatták a pacikat, pónikat. Jó
volt látni, ahogy a picik óriási
érdeklõdéssel, a tõlük megszokott lelkesedéssel szájtátva szaladtak egyik állattól a másikig.
Persze pillanatok alatt mindenki megtalálta a számára
legkedvesebb állatot, akinek a
ketrece elõl továbbcsábítani
ember(anya)próbáló feladat
volt. (Természetesen akadtak
olyan gyermekek is, akiket legjobban a fûnyírótraktor, vagy a
pulikutyák kenneljének zárja,
ill. kinyitásának módja jobban
érdekelt – még szerencse, hogy

itt õk is kielégíthették kíváncsiságukat...)
A következõ programunk a
kocsikázás volt. Igazi csikósruhába öltözött férfiak társaságában kocsikázhattunk a domonyi erdõben. A gyerekek
szinte mozdulatlanul próbálták anyukájuk ölében feldolgozni a velük történteket, de
gyanítható, hogy a kocsikázás
most még inkább a szülõknek,
illetve a nagyobb testvéreknek
nyújtott maradandó élményt.
A kocsikázás után célba vettük a park hatalmas játszóterét, ahol a gyerekek kielégíthették szûnni nem akaró mozgásigényüket. Birtokba vettük a
hatalmas homokozót, a csúszdát, illetve a hintákat. A kicsik
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egyértelmû kedvencei azok a
hinták lettek, ahol egy felfüggesztett farönkön átvetve a lábukat rugózhattak, mint az
igazi lovasok.
Mindezek után fáradtan, de
felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk haza. Reméljük, jövõre visszatérhetünk
újból átélni mindezeket a kalandokat. Köszönjük a lelkes
szervezést Kovács Ferencné Erzsike néninek, illetve a Lázár
testvéreknek, hogy lehetõvé tették számunkra, hogy eljuthassunk ebbe a csodálatos környezetben lévõ lovasparkba.
a Csiribiri Játszóházas
anyukák
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Egy kis nyelvelés
Balassi Bálint férjül ment Dobó Krisztinához
Sokszor hangsúlyoztam pályám során, hogy sokszor és sok
újat tanulunk tanítványainktól. Természetesen ez a mondat
nem mentes némi iróniától, de
a címbeli megfogalmazáshoz
hasonló tartalmú mondatokat
elég sokszor olvashatunk diákjaink írásos munkáiban, s nemkülönben hallhatunk szóbeli
megnyilvánulásaik során.
Nem is olyan régen hívtam
fel a kedves olvasók figyelmét
arra, hogy nem minden kifejezésnek létezik nyelvünkben az
ellenpárja, nem feltétlenül rendezõdnek párba a tartalmilag
összetartozó fogalmak, elnevezések. Talán elég csak egyetlen
példával illusztrálni állításomat a gondolatsor elején. Ha
meleg az idõ, azt mondom,
hogy melegem van, ellenkezõ
esetben viszont nem azt mondom, hogy hidegem van, hanem azt, hogy fázom.
Az alcímben foglalt kijelentés nem csupán két ember sorsának összekapcsolódására
utal, hanem tükrözi a társadalmi berendezkedést, a patriarchális társadalom szemléletét,
ahol a férfi személyesen vagy
valakinek a megbízásából megkéri valakinek a kezét, melynek folytatásaként nõül vagy
feleségül vesz valakit, az illetõ
hölgy pedig nõül vagy feleségül
megy a kezét megkérõ férfihoz.
A férfi nõsül meg, melynek
következtében õ nõs ember, a
nõ pedig férjezett lesz. Ha mindkét fél szempontjából az egyenlõséget kívánjuk középpontba
állítani, akkor azt mondjuk:
házasságot kötnek, összeházasodnak.
Szemléletében teljesen más,
és jelentését tekintve teljes
képtelenség a következõ,
ugyancsak diákoktól származó
mondat: Kazinczy Ferenc férjül
vette Török Sophie-t. Míg az
elõzõ mondatról azt írtam,
hogy a patriarchális társadalmi
felfogást tükrözi, akkor erre

azt kell mondanom, normális
erkölcsi mérték szerint – és jelenleg hatályos jogrendünk szerint is – teljes képtelenség,
mert nõt férjül venni nem lehet.
Ugyanakkor más különbség
is van a két mondat között. Míg
az elsõt egyáltalán nem használjuk, mert a társadalmi
szemlélet kizárja a használatát, a másodikkal idõnként a jelentéssel kapcsolatos képtelenség ellenére találkozhatunk.
Nem jelentésével, hanem stilisztikai szerepével tûnhet ki
esetenként. Tudjuk, hogy sokan sokfélék vagyunk. Egyikünk bátrabb, elszántabb, másikunk zárkózottabb, tartózkodóbb, bátortalanabb. S ez igaz
lehet férfi és nõ esetében is.
Nem a biológiai nem, hanem a
habitus dönti el, ki a kezdeményezõbb, ki a határozottabb.
Ismeretségi körömben hallottam már olyat, hogy a házaspár agilisabb, karakteresebb nõ
tagja kijelentette, hogy a férje

Egy díj
Aszódra
került

sose nõsült volna meg, ha õ
nem kérte volna meg a kezét –
mármint a hölgy az úrét természetesen –, más kifejezéssel:
Pest Megye
nem kötötte volna be a fejét.
Szolgálatáért
Ilyen helyzetben szoktuk tréfásan azt mondani, hogy az illetõ
férfi még mindig nõtlen lenne,
A megyei közgyûlés júniusi
ha házastársa nem vette volna ülésén átadták a Pest Megye
férjül.
Szolgálatáért Díjakat. Az elismerést azok a dolgozók – töbA címbeli mondat azért nem bek között pedagógusok, orvoalkalmas tréfás tartalom kifeje- sok, ápolók – kaphatják meg,
zésére, mert nem eredményez akik a megyéért huzamosabb
valamiféle szerepcserét a nor- ideig magas színvonalú, kiemális, mindennapi nyelvhasz- melkedõ munkát végeznek a
nálathoz és a társadalmi szem- Pest Megye Önkormányzata
lélethez viszonyítva, a második által fenntartott intézmények
szerkezet viszont a jelentésbeli valamelyikében.
képtelensége miatt használhaA húsz kitüntetett egyiketó fel derût keltõ, mosolyt fa- ként Pest Megye Szolgálatáért
kasztó megfogalmazás megal- Díjat vehetett át Bátonyi Lászkotására.
lóné, az aszódi Petõfi Sándor
Ilyenkor derül ki, hogy idõn- Gimnázium, Gépészeti Szakként a nyelv is olyan, mint a középiskola és Kollégium tamatematika: nem csak a helyi- nára, akinek ezúton gratuláérték, hanem az elõjel is számít! lunk.
-g -l Forrás: PMÖ Sajtóosztálya

A magyarság boldogulásának nélkülözhetetlen
föltétele a nemzeti tudat fölépülése és helyreállása. Aki bármit hajlandó tenni ezért, arra nagyon
oda kell figyelni, és minden erõvel támogatni kell.
Aki viszont bármilyen módon az útjába áll, azt el kell távolítani a
döntéshozók közül.
(Pordány László)

APRÓhirdetések

Bezár a
könyvtár
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár
augusztus 3-tól 8-ig zárva tart.
Nyitás augusztus 10-én, hétfõn. A zárvatartás alatt az olvasótábor zavartalanul mûködik.

Köszönetnyilvánítás

TÁMOGATOTT OKJ-s képzések indulnak! Kéz-, lábápoló,
mûkörömépítõ, fodrász, kozmetikus, masszõr.
Helyszín: Gödöllõ, Budapest.
Tel.: 06/70 533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a
felejthetetlen férj, édesapa, nagyapa, após,
id. Bányász Rudolf temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték õt. Emléke örökké él.

300 literes Lehel fagyasztóláda
eladó. Érd: 06-20-824-4766.

Köszönetnyilvánítás

Kiadó helyiség üzletnek,
irodának! 06-20-941-6533.

A gyászoló család

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
férjemet, Dr. Kertész Zoltánt elkísérték utolsó útjára.
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AKCIÓS JELZÁLOGHITEL
Meglévõ hitelét kedvezõbbre cserélné, tetszõleges célra fordítható
hitelt igényelne? Figyelmébe ajánljuk 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: 5-20 év.

1.000.000.- Ft hitelösszeg 60 havi lejárata esetén a THM: 17,01 %

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

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

Némo

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Halak 10 %
kedvezménnyel!
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

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 5.900,- Ft-tól
11.000,- Ft-tól
1 pár bifokális lencse
1 pár multifokális lencse
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!
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
AXA, K&H, MKB, Patika, Pajzs, Vasutas,
OTP, Posta, PROVITA, Dimenzió

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

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: www.drszekeres.tvn.hu
cím: 2100 Gödöllõ, Gábor Áron u. 2-10
(Átrium üzletház, emelet)

Rendelési idõ: hétfõ 17-20 óráig

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
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

sport

15

Jövõre cél a másodosztály

Nem szabad megfeledkeznünk megyei csapattagjainkról
sem, akik szintén tisztességesen helytálltak: Pest Megye elakkor cél az NB II-be való fel- sõ osztályában 12 csapat közül
jutás. Szerintem fejlõdõképe- a 9. helyen végeztek 17 ponttal.
sek vagyunk, akkor miért ne!
Dániel János
szakosztályvezetõ

Bronzérmes az ASZE NB III-as asztalitenisz csapata
Az asztalitenisz NB III-as
csapatbajnokság végéig az
Aszódi Szabadidõsport SE
versenyzõi megtartották a
harmadik helyezést .
Eredményeink tavasszal:
Aszód- Bátonyterenye 4:14
Aszód- Balassagyarmat 15:3
Szécsény-Aszód 12:6
Aszód -Pásztó 13:5
Salgótarján-Aszód 4:14
Domoszló -Aszód 4:14
Hatvani Loki-Aszód 9:9
Aszód-Hatvan SE 11:7
Aszód-Lõrinci 8:11

Végeredmény:
1.ALOE-INVESTSzervaASE
2.BátonyterenyeVASK
3.AszódiSzabadidõsportSE
4.HatvanAsztaliteniszSE

33pont
32pont
25pont
21pont

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az aszódi Petõfi
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola vezetõségének, hogy helyet biztosított
edzéseink és versenyeink számára, a gimnázium dolgozóinak, hogy munkájukkal segítették a szakosztály mûködését, kiemelt mértékben Nyíry
Zsoltnak, a Szabadidõsport
Egyesület elnökének, hogy a
mai napig egyengeti utunkat,
valamint a sok szurkolónak,
akik lelkes bíztatásukkal segítettek minket a bronzéremig.

Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig:
15.30-18.30
Pénteken: 15.00-19.30

A csapatteljesítmény alapján
a következõ bajnokságon megpróbáljuk a bajnoki címet megszerezni. Ha netán sikerülne,
1

Hosszú álom

2

3

4

5

6

12

Alexandra) 10. Sugár jele 11.
„Ha álom az élet:
Jég, németül 16. Henger alakú,
miért nem jön az óra, ...”
(Arany János) közepén üreges 19. Portékán
túltesz 20. Thébai királynõ 21.
Vízszintes: 1. Az idézet foly- Sportmárka 22. Az idézet
tatásának elsõ része, zárt folytatásának befejezõ rébetû: S 12. Kr.e. III.sz-i indiai sze, zárt betû: B 23. Renault
uralkodó volt 13. Arcához 14. típus 24. Szeszes ital 28. Volt
Szintén 15. Farkos kétéltû 16. 29. Ellenállás jele 30. Kezével
Fafajta 17. Félkész! 18. Õsszel illeté 34. Történelmi kor 36.
a gyerekek nagy kedvvel gyûj- Spanyol autójelzés 38. Tetejére
tik 22. Tuberkolózis elleni vé- 39. Anna becézve 40. Nem ott
dõoltás 25. Elektronikai nagy- 44. ... Karcher építõipari válvállalat 26. Bibliai szent hegy lalat 45. Nyugati népcsoport
27. Olajfa féle 29. Tetejére 31. 46. Egyesülés 47. Halk zörej
Egy, angolul 32. Lítium és nit- 52. Laskadarab! 53. Ilyen „hal”
rogén 33. Szolmizációs hang is van 54. Testrész 57. Kalci35. A levegõben áll 37. Nõi név um vegyjele 58. Római 5 59.
40. Idõsebb, röv. 41. Éjfél! 42. Félre!
-fnéValaki, akárki, bárki „mono*
grammja” 43. Majomfajta 48.
A megfejtést a lap aljáról kiKözepén ugat! 49. Tud, képes,
angolul 50. Tanuló vezetõ 51. vágott rejtvényszelvénnyel elFérfinév 55. Ak! 56. Virsli fele! látott, nyílt levelezõlapon küldhetik be címünkre – Polgár57. Férfinév 60. Glicerid elegy.
mesteri Hivatal (Aszódi TüFüggõleges: 1. Virágos növé- kör), Aszód, Szabadság tér 9. –
nyek szaporító szerve 2. Csa- augusztus 10-ig. A megfejtõk
padék 3. Bibliai alak 4. Kegy között a Galga Coop 3.000 Ft érbetûi, keverve 5. Lombos nö- tékû vásárlási utalványát és a
Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft
vény 6. Egye! 7. Jövõ idejû létértékû könyvutalványát sorige 8. Születésünktõl halálunksoljuk ki.
ig 9. Fittness világbajnok (...
*

9

10

23

24

27

19

20

29

33

38

34

39

44

48

49

55

56

30

35

31

36

40

45

21

26

28

37

17

25

32

11

14

16

18

43

8

13

15

22

7

46

58

41

42

52

53

47

50

51

54

57

59

60

Májusi számunk rejtvényének utalványát pedig Buzás Erzsémegfejtése:
bet (Bethlen G. u. 1.) nyerte.
„...mely elõbb vagy utóbb,
Gratulálunk!
de borostyánt arat!”
A Galga COOP utalványát
A nyereményeket
Grózsmik István (Széchenyi u.
eljuttatjuk
52.), a Fáma Könyvkereskedés

nyerteseinknek.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146
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Az örömhír hordozói és továbbadói
Kétszeres volt a túljelentkezés az ökumenikus gyermektáborba
Július 6-tól 10-ig a négy
aszódi egyház ökumenikus
táborában félszáz gyermeket láttak vendégül a Római Katolikus Egyházközség Hitéleti Központjában.
A felejthetetlen pillanatokat nyújtó ötnapos program emlékezetes zárórendezvénnyel ért véget.
– Jaj, úgy fognak hiányozni!
– kesergett a nyolc „kortárs
segítõ” egyike, miután a kicsik
közül többen odaszaladtak
hozzá egy-egy búcsúpuszira. A
negyvenkét, hat és tíz év közötti táborlakót felügyelõ nagyobbak többsége a korábbi évek táborozói közül került ki. A munkát térítésmentesen, szabadidejükben vállaló szervezõk bánatára a 87 jelentkezõ több
mint felét helyhiány miatt el
kellett utasítani; a program ily
módon is mérhetõ népszerûsége feladja a leckét a jövõ nyári
tábor elõkészítésénél.
A zárórendezvény résztvevõit a tábor vezetõi, Kovácsné
Blaskó Mariann és Lorencz
Klára köszöntötték. Összefoglalójukból, valamint a tábori
eseményeket végigfotózó
Kondella Mihály diavetítésébõl a szülõk is ízelítõt kaphattak az ökumenikus tábor sokszínûségébõl. A hagyományos
tevékenységek – a reggeli áhítat, melyek témája a válságkezelés volt, közös éneklések, egy
Vácra és környékére tett kirándulás, a kézmûves foglalkozások – mellett újak is voltak,
mint pl. gyertyaöntés vagy a
lelki bajok orvoslását segítõ
Csodapatika. Levente Péter, a
mai negyvenes korosztály
Móka Mikije fergeteges mûsorral ejtette ámulatba nézõközönségét.

Fotó: Kondella Mihály

hálát az elmúlt hét csodáiért. A
házigazda, Gyurkovics István
plébános atya hangsúlyozta:
egy hét alatt oly sok programban és élményben volt részük a
táborlakóknak, amiben sok
gyermek legfeljebb egy év alatt
részesülhet.
– Ez a sok élmény többet ér,
ha késõbb hasznosul, ha lesz
folytatása az életetekben – mutatott rá. – Kötelességetek hordozni és továbbadni társaitoknak az örömhírt, így váltok

A szerzõ felvétele

Jézus segítõivé. Új barátokat is
szereztetek, s ez a kereszténység egyik legnagyobb jellemzõje: követõi egymást segítõ közösséget alkotnak.
A plébános atya hangsúlyozta: imáinkban legyünk együtt
mindazokkal, akiket helyhiány
miatt nem tudtak fogadni a
táborban, de még inkább azokkal, akik nem is akartak annak
részeseivé válni. Õk ugyanis
nem tudják, milyen kincseket,
értékeket kaphattak volna itt.

Az ökumenikus tábort a
négy aszódi egyházi közösség
és azok önkéntesei, a Cívis Pályázaton keresztül Aszód Város Önkormányzata, valamint
az Aszód Ifjúságáért Alapítvány támogatta. A félmilliós
költségvetés jelentõs részét tették ki azok az adományok,
amelyeket az ökumenikus imahéten gyûjtöttek össze.
Hídi Szilveszter

Segítség a rászorulóknak
Három és fél tonna élelmiszert osztott szét a Vöröskereszt

részesültek; az elõírásoknak
Június közepén több
megfelelõen egy család csak
mint három és fél tonna
adomány érkezett a Maegyszer kaphatott csomagot.
gyar Vöröskereszt AszódGödöllõi Területi SzervezeGáspárné Csókás Rita kötéhez. A Pest Megyei Vöszönetet mondott valamennyi
röskereszt közremûködéközremûködõnek, külön kiesével az Élelmiszerbanktól
melve a szállítmány raktározákapott uniós intervenciós
sához és osztásához helyet bizadomány tartós élelmitosító önkormányzat és Sztán
szert (liszt, cukor, tészta, tását a Vöröskereszt két mun- István polgármester támogatákeksz, levespor stb.) tartal- katársa és négy önkéntes segí- sát, valamint az osztásban köztõ végezte. A segélyszállít- remûködõk segítségét.
mazott kétszáz fõ részére.
mányból elsõsorban a gyermeH. Sz.
Gáspárné Csókás Rita, a se- küket egyedül nevelõ szülõk
gélyszervezet területi vezetõje illetve a rászoruló nyugdíjasok
elmondta: a rászorulók listáját
Kiadó:
a Polgármesteri Hivatal SzociAszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
ális Irodája és a Kistérségi GonHídi Szilveszter
dozási Központ munkatársai
Tel.: 06-20-9749-850
állították össze; a kiértesítések E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A gyermekénekkar közre- postázásában a Polgármesteri
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
mûködésével kicsik és nagyok Hivatal nyújtott segítséget. Az
Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
közös istentiszteleten adtak élelmiszercsomagok szétoszNyomdavezetõ: Solti Balázs ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 7/2009
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
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