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Az 1719 és 1722 között

épült aszódi evangélikus

templomfenntartóielérke-

zettnek látták az idõt, hogy

felújítsák a város egyik

történelmi emlékhelye-

ként is számon tartott mû-

emléket. A jelentõs anyagi

áldozatot igénylõ beruhá-

zás támogatására a gyüle-

kezet alapítványa hagyo-

mányteremtõ céllal színes

falinaptárat jelentetett

meg.

Az egyházközség presbitéri-
uma 2008 tavaszán határozta
el a templom felújítását. Ezt
követõen szakértõk bevonásá-
val megkezdõdött az épület ál-
lapotának felmérése és a Mû-
emlékvédelmi Hivatallal foly-
tatott egyeztetés.

építész, a gyülekezet
tagja készítette el a terveket,
hosszas egyeztetések után
õsszel megkapták az engedélyt

Bártfai

László

a felújítás elsõ ütemére, azaz a
torony felújítására és a teljes
tetõcserére. A szakértõi vizsgá-
lat eredménye alapján az év-
százados fagerendák helyére
újak kerülnek; az 1945-ben
bontásból származó, 1973-ban
pedig már új anyagok felhasz-
nálásával készült palahéjazat
helyett ismét cserépfedés védi
majd a templomot az idõjárás
viszontagságaitól.

(folytatása6.oldalon)

A beruházás támogatására naptárt

adott ki a gyülekezet alapítványa

Felújításra vár az

evangélikus templom

A Polgármester

Bencze Attila

Sztán

István

címmel a
Hálózat Televízión látható

szerkesztõ-ripor-
ter portrémûsora. A forgató-
csoport Paks után, Gyula elõtt
Aszódra látogatott, hogy

polgármester egy nap-
ján keresztül bemutassa váro-
sunkat, intézményeit és civil
szervezeteit, a jelenlegiésavár-

ható feladatokat. A személyes
hangvételû mûsor forgatása
során a stáb több aszódi intéz-
ménybe, így a Csengey Gusz-
táv Általános Iskolába is elláto-
gatott( ).

A mûsor sugárzásának idõ-
pontja lapunk nyomdába adá-
sakormégnemvolt ismert.

képünkön

FicsorGyulafelvétele

Vendégünk volt

a Hálózat Televízió

Január 21-én soron kívü-

li, 28-án pedig soros ülést

tartott a Képviselõ-testü-

let.Azalábbiakbanafonto-

sabb döntésekrõl olvas-

hatnak.

A város húszmilliós pályáza-
tot nyújt be a Csengey úti isko-
laépület félemeleti és 1-2. eme-
leti mosdóinak felújítására, va-
lamint a tantermekben és az
intézményegyébhelyiségeiben
a padlóburkolat cseréjére. A
négymillió Ft önerõt a kommu-
nális adótartalék terhére bizto-
sítják.

A testület még decemberben
döntött a mûvelõdésszervezõi
feladatoknak a Városi Könyv-
tár hatáskörébe vonásával.
Emiatt módosítani kellett a
könyvtár Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát, valamint
ezzel összhangban a közmûve-
lõdésrõl szóló rendeletet. (A
mûvelõdésszervezõi álláshirde-

tést lapunk4.oldalánolvashat-
ják.)

A Mûvelõdési és a Pénzügyi
Bizottságok javaslatai alapján
döntöttek az önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási
intézmények kötelezõ eszköze-
inek és felszereléseinek pótlá-
sáról. A Csengey iskolában fe-
dezethiány miatt – és a 2012.
szeptember 1-jei pótlási határ-
idõrevaló tekintettel–egyelõre

(folytatása2.oldalon)

a Csengey iskola vizesblokkjainak

és padlóburkolatának felújítására

Húszmillió forint

értékû pályázat

Ezüst
Ombudsman

Érem
Dr. Rácz J. Zoltánnak

(11. oldal)
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Húszmilliós pályázat a Csengey úti iskolaépület
(folytatásaz1.oldalról)

nem támogatják az ének-zene
szaktanterem bõvítését. A
szükséges egy osztálynyi tanu-
lószéket és asztalt az intéz-
mény saját keretének terhére,
valamint pályázati forrásokból
szerzik be. A Napsugár tagóvo-
dában kb. 3,3 millió Ft érték-
ben szükséges az udvari játszó-
eszközök cseréje, ami

szerint olcsóbban is be-
szerezhetõ, ezért ezekre

intézményvezetõvel
árajánlatokat kérnek be. A Szi-
várvány tagóvoda ötödik cso-
portjának indításához megbíz-
ták az intézményvezetõt a ko-
rábban lecserélt eszközök álla-
potfelmérésére. A csoportbein-
dításhoz szükséges további kb.
1,68 millió Ft fedezetének biz-
tosítására márciusban vissza-
térnek.

A Szivárvány tagóvoda áté-
pítésére augusztusban húsz-
millió Ft regionális forrásból
származótámogatástnyertela
város.Azakkorszükségesterv-
dokumentációt a Plan Libre
Bt.készítetteel.A jogszabályok
változása miatt a korábbinál
részletesebb, szakági tervezõk
bevonását igénylõ tervekre van
szükség, emiatt a tervezõ cég a
korábban megadott bruttó 850
ezer Ft helyett 1,6 millió Ft-ot
kért. (A szerzõdésben 480 ezer
Ftértékûszerzõi jogdíjat is rög-
zítettek,amiatervezõt illeti,ha
egy másik tervezõ cég folytatja
a munkát.) A Városfejlesztési
Bizottság a többletköltség biz-
tosítását javasolta, a Pénzügyi

Gyárfás
Zsuzsa

Nagy
Lászlóné

Bizottság két árajánlat bekéré-
sét javasolta. Kedvezõbb pénz-
ügyiajánlatbanbízvaaSZÓDA
Frakció is ajánlattételi felhívás
közzétételét javasolta, amitegy
tartózkodás mellett elfogadtak
aképviselõk.

A lejárt határidejû határoza-
tokról és a két ülés közt tett in-
tézkedésekrõl szóló jelentés el-
fogadásánál annak néhány
pontjáról külön szavaztak.
EgyhangúlagelfogadtákaVízi-
közmû Kft. elõzõ napi közgyû-
lésérõl szóló beszámoló februá-
ri tárgyalását, és megerõsítet-
ték az intézmények energiara-
cionalizálását segítõ

való városi
részvételt. Hat igen, három
nem és két tartózkodás mellett
fogadták el a fõépítész jelenté-
sét a 48-as emlékmû áthelyezé-
sérõl. (Több képviselõ nem tar-
totta kielégítõnek a képviselõ-
testület folyamatos tájékozta-
tását és az ezzel kapcsolatos fõ-
építészi lépéseket azután, hogy
2008 áprilisában a testület az
emlékmû 5,4 m-rel történõ át-
helyezésérõl döntött.) A mûve-
lõdésszervezõi feladatokat
ellátó Honestus Plus Kft. és

jogviszonyáról jo-
gi képviselõi szakvélemény ki-
kérésérõldöntöttek.

Bruttó 18 milliós ajánlata
alapján az egri GEOTEAM
Kft. építheti újjá a baptista
imaházmögötti támfalat.Aha-
táridõáprilis15-e,a jótállási idõ
25hónap.

A Pénzügyi Bizottság javas-
latát 6 igen és három nem sza-

Szemünk
Fénye Programon

Gyõrfi János

vazat mellett elfogadva a gré-
mium nem támogatta a Szon-
tághlépcsõ4.számalatti ingat-
lanhányad megvásárlását. A
három éve húzódó ingatlanügy
megoldást jelentene

Malom közben
található Elektromos Gyûjte-
ményének elhelyezésére, ame-
lyet a meglévõ szakértõi véle-
mény igen értékesnek tart.
Ugyanakkor az önkormány-
zattól használatba kapott in-
gatlan a déli lakóterület fejlesz-
tésének fontos láncszeme,
ezért mindenképpen új helyet
kellene találni a gyûjtemény-
nek. A Szontágh lépcsõi, banki
tulajdonban lévõ ingatlanrész
közel van a Petõfi Múzeumhoz,
így az esetlegesen oda kerülõ
gyûjtemény szakmai gondozá-
sát el tudnák látni, de ehhez a
munkához ill. a leromlott álla-
gúépületrész felújításáhozsem
a múzeumot fenntartó megyei
önkormányzatnak, sem a vá-
rosnak nincs pénze. A testület
megbízta a polgármestert és a
Csengey iskola igazgatóját,
hogy egyeztessen az Elektro-
mos Gyûjtemény Alapítvány
vezetõjével a gyûjtemény eset-
leges elhelyezésérõl az iskolá-
ban (bár elhangzott, hogy az is-
kolai szünetekben a gyûjte-
mény nyitva tartásának meg-
oldatlansága miatt ez sem len-
netökéletesmegoldás).

A Tavasz utca szélesítéséhez
– az ottani ingatlanok értéknö-
vekedésétszemelõtttartva–az
érintett ingatlantulajdonosok
kettõ kivételével

Kaáli
Nagy Kálmán

térítésmente-

Önkormányzati hírek

sen lemondtak

Odler Zsolt

mél-
tánytalannak

megszüntették a vízelvezetõ ár-
kokat

a szükséges in-
gatlanhányadokról. Az emlí-
tett két telekrész értékbecslé-
sét (kb. 55 ezer ill. 62 ezer Ft) a
két tulajdonos nem fogadta el,
ehelyett mintegy 237 ezer ill.
257 ezer Ft-ot kértek az ön-
kormányzattól. , a
Városfejlesztési Bizottság elnö-
ke jelezte: a bizottság nem tu-
dott döntést hozni, de – azzal a
megjegyzéssel,hogyeztalépést
a telekhányadukról ingyen le-
mondó többi Tavasz utcai te-
lektulajdonossal szemben

tartja – a további
fejlesztések érdekében javasol-
ta a két összeg kifizetését. A
testületelfogadtaa javaslatot,a
polgármestert megbízta a to-
vábbi munkálatokra vonatko-
zóelõterjesztéselkészítésével.

Január elején az enyhe, csa-
padékos idõjárás miatt az isza-
pos víz elöntötte a Falujárók
útját a városhatárnál észak fe-
lõl határoló árkot és az ottani
bekötõutat. (Az áradásban az
is szerepet játszott, hogy a Mo-
solygó Antal utca városszéli
oldalán lakók a kertvégeken

.) A testület 188 ezer Ft
értékben kimondta az árok
iszaptalanítását. A további
szükséges munkálatok (a gáz-
fogadó állomás körzetében egy
újabb árokszakasz kialakítása,
valamint az ottani földút kõ-
szórt útalappal való ellátása ill.
a másik bekötõút javítása) há-
romnegyedmilliós összegét a
pénzügyi feltételek függvényé-
benbiztosítják.
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Április 30-ig meghosszabbí-
tották a Petõfi u. 5. számú in-
gatlanra vonatkozó pályázatot,
amit az ingatlan tervezett
hasznosításának megjelölésé-
vel egészítettek ki, az eddigi
egyetlen jelentkezõt hiánypót-
lásra kérték fel. A Kossuth L.
út 24. szám alatti 31,4 m -es
helyiséget az Origó Centrum
Ingatlanforgalmazó Bt. bérel-
heti1905Ft/m /hóáron.

Az átadás-átvétel feltételei-
nek betartása mellett február
28-i dátummal megszûnik a
volt Tiszti Klub bérletére vo-
natkozó korábbi szerzõdés. A
722 m nagyságú ingatlant és
az ehhez tartozó, nem lakás
céljára szolgáló bérleményt is-
mét meghirdették, jelentkezni
február 28-ig lehet. (Bõvebb
információval a Polgármesteri
Hivatal titkárságán szolgál-
nak, a 28/500-666-os telefon-
számon.) Felhatalmazták a
polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a Galgamenti Nyug-
állományú Honvédõk Egyesü-
letének vezetõségével az
együttmûködési megállapo-
dásbafoglalthelyiségek

más épületben történõ
biztosításáról.

Bruttó 2,53 milliós ajánlatá-
val a fõvárosi PREKOG ALFA
Kft. nyerte el a Szivárvány tag-
óvoda „Kompetencia alapú ok-
tatás, egyenlõ hozzáférés inno-
vatív intézményekben” címû
TÁMOP-pályázati program
végrehajtásának jogát. A Mû-
velõdési Bizottság javaslatára e
cég végzi el a közoktatási intéz-
mények törvényességi és szak-
maiátfogóellenõrzésétis.

Aközmunkailletveaközcélú
foglalkoztatás szervezése érde-
kében elfogadták az idei köz-
foglalkoztatási tervet, majd a
jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás törlése miatt elfogad-
ták az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Tár-
sulása Tanácsa Társulási Meg-
állapodásának módosítását.
Meghatározták a köztisztvise-
lõkidei teljesítménykövetelmé-
nyeinek céljait, illetve cafe-
teria-juttatásuk éves összegét,
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ideigle-
nesen

ami személyenként 223.400,-
Ft. Február 10-tõl kimondták
az iskolatej-program folytatá-
sát; a szállítást az EGERTEJ
TejipariKft.végzi.

A Mûvelõdési Bizottság ja-
vaslatára elfogadták az idei
közmûvelõdési munka- és ren-
dezvénytervet, amelyet az új
mûvelõdésszervezõ április 1-jei
munkába állása után egészíte-
nekki.

A grémium a finanszírozási
feltételek kedvezõtlen változá-
sa miatt tudomásul vette a
Szakorvosi Rendelõintézetet
mûködtetõMedcenterNonpro-
fit Kft. tájékoztatóját, s emiatt
a radiológiai géppark tervezett
cseréjének határidejét decem-
ber31-igmeghosszabbította.

Idén augusztus 20-án rende-
zik meg az Európai Polgárok
napját városunkban. A progra-
mokhoz pályázatot nyújt be a
város, amit a legkedvezõbb,
bruttó 87.500 Ft (+ nyertes pá-
lyázat esetén 58.500 Ft pályá-
zati zárójelentési díj) ajánlatot
adóSalszaBt.készíthetel.

A LOCALINFO Kft-t bízta
meg a testület a város új hon-
lapjának elkészítésével és üze-
meltetésével; elõbbi egyszeri
bruttó 125 ezer Ft-ba, mûköd-
tetése pedig havi 10 ezer Ft-ba
kerül. A testület a korábbi üze-
meltetõnek két hónap felmon-
dási idõt biztosít, ami március
31-igtart. (AFOCOKft.ügyve-
zetõjétõl kapott tájékoztatás
szerint õ már december elején
bejelentette levelében, hogy a
megnövekedett igények miatt
a korábbi feltételek szerint
nem tudja tovább vállalni a
munkát, így az említett fel-
mondási idõ lapunk nyomdába
adásaelõtt lejárt.)

területi ellá-
tási kötelezettséggel mûködõ
háziorvos kérelmére – figye-
lemmel a feladat-ellátási szer-
zõdésre–azönkormányzat290
ezer Ft eszközbeszerzési támo-
gatást biztosít egy számítógép
beszerzéséhez.

Várhatóan idén felszabadul
a Rákóczi úti tagiskola szolgá-
lati lakása, ígyannakátalakítá-

Dr. Jólesz József

sával lehetõség nyílik a terve-
zett étkezõ és a tálalókonyha
kialakítására. Emiatt

beadványban javasolta,
hogy az idei költségvetésbe ter-
vezzenek be 40 millió Ft-ot a
tervek elkészítésére, a kivitele-
zésre és a berendezések bizto-
sítására, valamint az iskola
Arany János utcai kerítése
mentén parkolóhelyek kialakí-
tására. A napirend során kiala-
kult vita résztvevõi egyetértet-
tek a cél megvalósításának fon-
tosságában, a vélemények ez-
úttal is a szükséges forrás bito-
sításának módja miatt külön-
böztek.AMûvelõdésiBizottság
támogatta a beadványt. Gyár-
fás Zsuzsa rámutatott: bizony-
talan, hogy a város eladásra
váró ingatlanai mikor kelnek

Asztalos
Tamás

el.
felhívta a figyelmet, hogy meg-
alapozott bevételi ill. kiadási ol-
dal híján nem lehet újabb téte-
leket betervezni a város büd-
zséjébe. Asztalos Tamás hang-
súlyozta, hogy elsõsorban vá-
rosfejlesztésben gondolkodik,
amit a költségvetés elé helye-
zendõ munkának lát; szerinte
az önkormányzat korábban a
város több ingatlanának érté-
kesítési lehetõségét elszalasz-
totta. A pénzügyi irodavezetõ
kompromisszumos megoldás-
ként a volt Honvéd presszó és a
Petõfi u. 5. szám alatti ingatlan
eladásából várható bevétel
megjelölését javasolta a költ-
ségvetésben,amitegyhangúlag
elfogadtakaképviselõk.

Tárnokiné Szilágyi Erzsébet
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Tiszta, Virágos
Aszódért

Kutyabaj

Aszód Város Önkormányza-
ta idén is meghirdeti a Tiszta,
Virágos Aszódért programot.
(A rendeletet 2009. márciusi
számunk 6. oldalán tettük köz-
zé.) A portájuk elõtti közterü-
letek csinosításával az aszódi
polgárok ill. civil szervezetek,
gazdasági társaságok egyaránt
ringbe szállhatnak a legjobbak-
nak járó elismerésekért, ame-
lyeket ezúttal is az október 23-i
ünnepségenadnakát.

A jelentkezési határidõ
május30-a;a jelentkezési lapok
letölthetõk a www.aszod.hu
honlapról illetve átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán.

Ismét elszaporodtak a kóbor
ebek Aszód közterületein. A
polgármester mindenkit az ál-
lattartási rendelet betartására
kér, tehát az ebtulajdonosok
gondoskodjanak a kutyák elhe-

Hírek röviden

lyezésérõl – beleértve a meg-
unt, esetleg betegség miatt te-
herré vált négylábúakat.

elképzelhetõnek tartja,
hogy a helyi jogszabály érvé-
nyesítésére hamarosan ebren-
dészetiszolgálatotállítanakfel.

Városunk közlekedésében is
gondot okozott a rendkívüli téli
idõjárás. Bár a GAMESZ mun-
katársai valamennyi rendelke-
zésre álló eszközzel igyekeztek
megtisztítani a városi tulajdo-
nú közterületeket a lehullott
hótömegtõl, ez – mint azt a pol-
gármesteri hivatalba érkezett
bejelentések is mutatták – nem
mindenütt sikerült idõben
megoldani.

Bár lapzártánk idején eny-
hült a tél szorítása, az idõjárás
még tartogathat számunkra
kellemetlen meglepetéseket,
ezért a polgármester az aszódi
lakosok türelmét és segítségét
kéri, utóbbit a porták elõtti jár-
daszakaszok gyors hó- és jég-
mentesítésében.

Sztán
István

Kijutottahóból...

vizesblokkjainak és padlóburkolatainak felújítására



4

2010. FEBRUÁR

regionálisregionális
Pályázati

felhívás
Az aszódi Városi Könyv-

tár közmûvelõdési felada-
tok ellátására szakembert
keres.

könyv-
tárvezetõtõl.

Feltételek:

Feladata:

A pályázathoz

csatolni kell:

A pályázat benyújtásának

formája és határideje:

A pályázat elbírálási

határideje:

2010. március 19.

A munka megkezdése:

2010. április 1-je.

Felvilágosítás kérhetõ

+

+

+

+

+

+

+

+

feladatainak ellátásához meg-
felelõ felsõfokú végzettség

feladatainak ellátására vo-
natkozó szakmai program kidol-
gozása

technikai eszközök magas
szintû ismerete (számítógép,
hangosító berendezések stb.)

kitûnõ kapcsolatteremtõ ké-
pesség

szakmai tapasztalat
B típusú gépjármû-vezetõi en-

gedély
magyar állampolgárság
büntetlen elõélet

Kulturális mûsorok, rendezvé-
nyek, kiállítások szervezése
(az állami és városi ünnepségek
helyi megszervezése, koordiná-
lása, a település történetével
összefüggõ településszintû ren-
dezvények megszervezése és
egyéb mûvelõdésszervezõi fela-
datok ellátása)

Közmûvelõdési tevékenységek
és támogatásuk

Közösségi színterek mûködte-
tése

3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványt

végzettséget igazoló oklevél
(oklevelek) másolatát

önéletrajzot
a munkakör ellátására vonat-

kozó programot, szakmai hely-
zetelemzésre épülõ elképzelé-
seket.

A pályázatot egy példányban,
elérhetõséget feltüntetve,

írásban kell benyújtani

postai úton a kö-
vetkezõ címre:

A feladat elnyeréséhez fel-
tétlenül szükséges a személyes
találkozás a Városi Könyvtár ve-
zetõjével, munkatársaival.

Minden pályázó postai úton ér-
tesítést kap a döntésrõl.

+

+

+

+

+

+

+

Bérezés, juttatások:
A Kjt. szerint, valamint az

1977. évi CXL. Törvényben fog-
laltak szerint.

2010.

március 1-jéig

Városi Könyvtár

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

Sáhóné Bordás Éva

A Többcélú Társulás Tanácsa
január 20-i ülésérõl

2010. január 20-án tartot-
ta idei elsõ ülését az Aszódi
Kistérség Önkormányzata-
inak Többcélú Társulása
Tanácsa.

A Tanács elsõként elfogadta

a 2010. évi I. féléves munka-

programját. Ezután a 2009. ok-

tóberidöntésnekmegfelelõena

jelzõrendszeres házi segítség-

nyújtás szociális szolgáltatás

2010. január 1-jétõl történõ

megszüntetésével kapcsolatos

módosítások történtek meg a

Társulási Megállapodásban és

a Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzatban. A Tanács javasla-

tot tett a települési képviselõ-

testületeknek a Társulási Meg-

állapodás módosítására, dön-

tött saját Szervezeti és Mûkö-

dési Szabályzatának kiegészí-

tésérõl.

Ezek után a Tanács a Társu-

lás költségvetési szerveinek

(Aszódi Kistérségi Iroda és

Aszódi Kistérség Pedagógiai

Ahogyan már az elõzõek-
ben is hírt adtunk cégünk
helyzetérõl, most is igyek-
szünk tájékoztatni a város
lakosságát a gyárunkban
történõváltozásokról.

Már közel két éve elindult

egy terméktisztítási folyamat a

cégnél. Ez azt jelenti, hogy azok

a termékek (ún. gumiforma

termékek), amelyeket az itteni

körülmények között már csak

gazdaságtalanul tudtunk elõál-

lítani, más termelõ egységhez

kerülnek. Sajnos ez mindig

munkaerõ-leépítéssel jár, és a

teljes áttelepítés kb. ez év már-

ciusában záródik le. A második

negyedévtõl újra a munkavál-

lalói létszám növekedésével

lehet számolni, mivel az új ter-

mékekbevezetéseújmunkaerõ

felvételét iseredményezi.

Vevõink elsõ negyedéves

megrendelései az általunk ter-

vezett darabszámok felett van-

nak, így méltán reménykedhe-

tünk egy legalább a 2009-es év-

nek megfelelõ létszámban és

eredményességben.

(aRichardFritzKft.
sajtóközleménye)

Mi újság
a Richard Fritz Kft.-nél?

Tisztelt Hölgyeim!
Engedjék meg, hogy a közelgõ Nõnap alkalmából megköszönjem

egész éves fáradozásukat, városunkért végzett munkájukat.
Kívánok Önöknek szívbõl jövõ jókívánságokat,

erõt és további gyümölcsözõ együttmûködést.
Tisztelettel:

Sztán István

@ <>><<>
polgármester

A tervek szerint március 8-án kistérségi rendezvényen
köszöntik a hölgyeket városunkban, melynek
részletes programját plakátokon teszik közzé.

Szakszolgálata) 2010-2016.

évekre vonatkozó belsõ ellenõr-

zési stratégiai tervét, majd a

Nemzeti Fejlesztési és Gazda-

sági Minisztériumtól a munka-

szervezet mûködési kiadásaira

kapott 2,2 millió forint támoga-

tásról szóló beszámolót és

pénzügyi elszámolást fogadta

el.

A Tanács tájékoztatót hall-

gatott meg a 2010/01 téli-tava-

szi közmunkaprogramról. Az

öt hónapos programban a 9 te-

lepülésen 26 fõ közmunkás

vesz részt. A támogatásból le-

hetõség nyílik a végzett mun-

kát segítõ kis és nagy értékû

tárgyi eszközök beszerzésére,

továbbá minden dolgozó téli és

nyári védõruhát kap. A pályá-

zat elsõsorban a rendelkezésre

állási támogatásban részesülõ-

ket, valamint a hátrányos hely-

zetûeket (25 év alattiak, 45 év

felettiek, roma származásúak)

támogatja. A program teljes

költsége16,6millió forint, ebbõl

a támogatás15,5millió forint, a

települési önrész pedig 1,1 mil-

lióforint.

A közmunkások a program

során részt vesznek a csapa-

dékvíz-elvezetõk helyreállítá-

sában, segítik az önkormány-

zati intézmények felújításának

belsõ munkálatait, közremû-

ködnekatelepülés-üzemelteté-

si munkákban, a parkosítás-

ban és a szabad zöldterületek

kialakításában, valamint az il-

legálisan lerakott hulladék ösz-

szegyûjtésében.

kistérségireferens

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekrõl és pályázati le-
hetõségekrõl bõvebben az Aszó-
di Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása hon-
lapjánolvashatnak:

www.aszodikisterseg.hu

dr.KórósTímea



GALGA
COOP

ZRT.

GALGA
COOP

ZRT.

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 Akciófebruár 17-tõl 28-ig
Ízelítõ az akcióból:

Kristálycukor 1 kg Finomliszt COOP 1kg Vénusz napraforgó étolaj 2 l

Karcagi B rizs 1 kg COOP fodr. Nagykocka 4 toj.ásos500g
UHT tej Madeta 1,5%  1 l COOP spagetti 4 tojásos 500g
Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5 l PET Tomi Kristály mosópor color komp. 2 kg
Lipton green label tea 37,5g Olympos mandarinital 12% 1,5 l
Vegeta ételízesítõ 250g Rauch Happy day narancslé 100% 1 l
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l Pur mosogató duopack 2x1 l lemon
Soproni sör dob. 0,5 l Univer majonéz cseppflakonos 420g
COOP Szent István sör dob. 0,5 l Nesquik kakaópor 200g

179,-Ft 79,-Ft 689,-Ft

199,-Ft 169,-Ft

139,-Ft 169,-Ft

99,-Ft 799,-Ft

199,-Ft 199,-Ft

399,-Ft 299,-Ft

159,-Ft+ü. 699,-Ft

179,-Ft 459,-Ft

149,-Ft 249,-Ft

KEDVEZMÉNYES BAROMFI- ÉS

SERTÉSHÚS ÁRAK A COOP-NÁL!

Gratulálunk nyerteseinknek!!!
A „Milliók ajándékba!” elnevezésû

nyereményjátékon

aszódi

és

turai vásárlónk

Garczik Pálné

Baracskai Krisztián

30.000,-Ft értékû

ajándékutalványt nyert.

GRATULÁLUNK
NYERTESEINKNEK! Garczik Pálné átveszi nyereményétGarczik Pálné átveszi nyereményét

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Emlékképek Petõfi Sándor aszódi diákoskodásáról

Bemutatóra vár az Édenkert

Egyelõre néhány, házilag
elkészített példányban
létezik Dr. Asztalos István
történész, nyugalmazott
múzeumigazgató Éden-
kert címû színmûve, mely-
nek alcíme: Emlékképek
Petõfi Sándor aszódi diá-
koskodásáról. A darab hi-
teles források alapján fog-
lalja össze a költõ itt szer-
zett, s megrendítõen rövid
életére mindvégig kiható
élményeit.

A mû keletkezésének elõz-
ményeit két
évvel ezelõttre vezeti vissza.
Akkoriban kapott meghívást
az Evangélikus Egyház Aszódi
Petõfi Gimnáziumába

Az aszódi diák címû da-
rabjának elõadására. A gimná-
zium diákszínjátszóinak elõ-
adása elismerést váltott ki be-
lõle, de maga az 1953-ban
született színmû nem nyerte el
a tetszését, mert hangvételére
azötvenesévekpolitikai ideoló-
giája erõsen rányomta a bélye-
gét. (Füssi egy évvel késõbb
József Attila-díjat kapott Az
aszódi diákért – ).

Dr. Asztalos István

Füssi
József:

a szerk.

Asztalos tanár úr akkor hatá-
rozta el, hogy a témát reális
megközelítésben õ is feldol-
gozza.

Az részben a szer-
zõ Petõfi és Aszód címû köteté-
nek–illetveazannakelõkészü-
leteként folytatott több évtize-
des kutatásainak „gyümöl-
cse”. A darab apolitikus, hiszen
nem foglalkozik Petõfi késõbbi
forradalmi szerepvállalásával:
a költõ életének aszódi vonat-
kozásaitmutatjabeegyelõkép-
ben és hat képben. Az elõkép
Grazban játszódik (Petõfi az
osztrák városban katonásko-

Édenkert

–

dott; ott született
címû költeménye), a többi

kép pedig Petõfi aszódi tartóz-
kodásának egy-egy fontosabb
pillanatát (pl. érkezését, talál-
kozását Podmaniczky báróval,
elsõ szerelmének körülménye-
it ill. elsõ versének „õsbemuta-
tóját”azevangélikustemplom-
ban tartott „egzámenen”) ele-
veníti fel. Dr. Asztalos István a
korabeli dokumentumokból és
visszaemlékezésekbõl szárma-
zó cselekményszálakat igyeke-
zett olyan elemekkel kiegészí-
teni, amelyek vélhetõen a való-
ságban is hasonlóan történtek
megaköltõvel.

A szerzõ karácsony elõtt
megajándékozta az aszódi ok-
tatási intézmények vezetõit a
színmû egy-egy példányával –
abban a reményben, hogy az
azokban mûködõ színjátszókö-
rök valamelyike érdemesnek
tartja annak színpadi feldolgo-
zását. Az Édenkert remélhetõ-
leg színházi élményként és írá-
sos formában egyaránt eljut-
hat a Petõfi-kultusz iránt ér-
deklõdõ aszódi és távolabb élõ
polgárokhoz.

Galga parti-
hoz

H.Sz.

(folytatásaz1.oldalról)

A templom renoválásának
másodikütemétaMûemlékvé-
delmi Hivatal a falak freskóku-
tatásához kötötte, a párkány
alatti oldalfalak felújítására (a
nyílászárók cseréjére, a falak
újravakolására és színezésére)
ígycsakazutánkerülhetsor.

A több tízmilliós beruházás
megvalósulása elsõsorban az
anyagi háttér elõteremtésétõl
függ. evangéli-
kus lelkész elmondta: sajnos az
egyházközség egyetlen állami
vagy EU-s forrást sem tudott
kihasználni, mert ezen pályá-
zatokon csak az Aszódnál
kisebb lélekszámú települések
vehettekrészt.Agazdaságivál-

Lõrincz Csaba

ság miatt minden szóba jöhetõ
forrás beszûkült, emiatt tavaly
eredménytelenül folyamodtak
központi támogatásért az Ma-
gyarországi Evangélikus Egy-
házhoz, ahol várhatóan kora
tavasszal bírálják el az aszódi
gyülekezetismételtkérelmét.

Az aszódi gyülekezet tagjai
tisztában vannak azzal, hogy a
felújítás teljes összegét csak
több forrásból tudják biztosíta-
ni, ezért adománygyûjtésbe
kezdtek. Ennek egyik formája
egy, az elmúlt hetekben elké-
szült színes falinaptár, aminek
megvásárlásával bárki támo-
gathatjaanemescélt.

– Bár a 2010. évi naptárunk
kiadásakicsitkésett,hiszekab-

ban, hogy jelzés értékû kezde-
ményezésünk mindezek elle-
nére eléri célját – hangsúlyozta
Lõrincz Csaba. – A kiadvány
esztétikai és funkcionális érté-
ke mellett téglajegyként is szol-
gál; alapára 2500 Ft, de termé-
szetesen az ennél nagyobb ösz-
szegû támogatást is örömmel
éshálávalfogadjuk.

Anaptárbaagyülekezetépít-
ményeinekbemutatásamellett
ünnepi alkalmaikról, a Biblia
Éve alkalmából tartott rendez-
vényeikrõl, nyári táborozásaik-
ról, kül- és belföldi kirándulá-
sokrólválogattakösszeegycso-
korravalóképet.Akiadványaz
Aszódi Evangélikus Gyüleke-
zetért Közhasznú Alapítvány gondozásában jelent meg; a

fotók nagy részét Kondella
Mihály készítette, a naptárt

tervez-
te, mindketten felajánlásként.
Az elsõ 120 példány néhány
nap alatt elfogyott; az utánnyo-
más példányai a templomban,
a lelkészi hivatalban, valamint
a város több pontján, lelkes
gyülekezeti tagok részvételével
kaphatók. Lõrincz Csaba arról
is örömmel számolt be, hogy az
ökumenéjegyébenabaptista,a
katolikus és a református test-
vérek is jószándékúan segíte-
nek a terjesztésben. Az árusí-
tásban közremûködõk minde-
nütt rögzítik az adományozók
fontosabb adatait, ez alapján
késõbb megküldik az igazolást
abefizetettösszegrõl.

A statikusok és építészek vé-
leménye,deazésszerûség isazt
diktálja, hogy az építõk egy-
másután, nem elaprózva telje-
sítsék az elsõ, majd a második
ütemet – ehhez azonban az
kell, hogy a szükséges anyagi
fedezet mielõbb rendelkezésre
álljon. A gyülekezet lelkésze re-
ményét fejezte ki, hogy Isten
kegyelmébõl és a jószándékú,
támogató összefogásból miha-
marabb megvalósulhatnak a
gyülekezet templomfelújítási
tervei.

Gazsó Gergely András

HídiSzilveszter

Az elárusítóhelyeket
jelzõ plakát, rajta

a naptár címoldalával

Felújítják az evangélikus templomot
A beruházás támogatására naptárt adott ki a gyülekezet alapítványa
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Farsang és
szalagavató

Február 6-án délelõtt az alsó
tagozatosok, délután pedig a
felsõsök tartották farsangi
báljukat. A kisebbeknél a jel-
mezek sokasága, míg délután
inkább a közös produkciók szó-
rakoztatták a közönséget.
Mindkét alkalommal fõszerep-
hez jutott és emelte a bál szín-
vonalát a nyolcadik osztályo-
sokgyönyörûnyitótánca.

A farsangi bált a hagyomá-

nyoknak megfelelõen a Diák-
önkormányzat finanszírozta, a
bevétel is a diákszervezet kasz-
száját gazdagítja. Köszönjük a
tombola-felajánlásokat

,

Buzás
Jánosnak, Hollik Zsoltnak,
Kiss Gábornak, Bereczkiné
Molnár Ágnesnek, Jerminé
Nagy Máriának Ladosné Sol-
tész Ildikónak, Sztánné Zsigri
Brigittának, Mátyás Andreá-
nak, Chugyik Erzsébetnek,
Miklósné Diós Juliannának,
Ondrik Gábornénak, Siposné
Szombathelyi Évának és a
KoronaCukrászdának.

IskolapéldaIskolapélda

Kodály Kórus-
találkozó

Iskolánk az idei tanévben is
megrendezte Kodály Zoltán
születésének tiszteletére a
Mesterrõl elnevezett Kodály
Kórustalálkozót. A találkozó
december 12-én volt az Evan-
gélikus Egyház Aszódi Petõfi
Sándor Gimnáziumának aulá-
jában.

A hangversenyen a nyolc
aszódi kórus mellett fellépett
kistérségünkhaténekkara,va-
lamint egy budapesti kórus. Az
énekkarok szép, magas színvo-
nalú produkciót nyújtottak. A
sok szép énekkari mû megszó-
laltatása egyöntetû tetszést
váltott ki a hallgatóságból,
mely zsúfolásig megtöltötte a
gimnáziumauláját.

Külön köszönjük a Budapes-
ti „Prelude” Vegyeskar fellépé-
sét hangversenyünkön, akik

karnagy úr
vezetésével megnyerték az or-
szágos vegyeskari verseny elsõ

Kabdebó Sándor

díját. Köszönjük a
igazgató úr által vezetett Fix
Stimmzenekarikíséretét.

Külön meg kell említenem
tanárnõ saját

gitárjátékával színezett, szép
ünnepibeszédét,

tanárnõkitûnõmûsor-
vezetését, valamint

gyönyörûszava-
latát.

Köszönjük a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola nevelõtes-
tületének szervezõmunkáját,
Aszód mindkét középiskolájá-
nak segítségét, a Gyermekélel-
mezési Intézménynek az ízle-
tesvacsorát,azének-zenetago-
zatos gyermekek szüleinek pe-
digafinomsüteményeket.

S végül, de természetesen
nem utolsó sorban tisztelettel
köszönjük Aszód Város Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizott-
ságának, valamint képviselõ-
testületénekaKodályKórusta-
lálkozó erkölcsi és anyagi tá-
mogatását.

Rónai Lajos

Huszár Xénia

NagynéBene-
dekÉva

Kovács Fe-
rencnéErzsike

TarrGábor

A mai hétköznapokban, a
médiákban, a híradásokban a
pénz, a profit, a gazdaság, a
költséghatékonyság, a korrup-
ció szinte minden nap szerepel.
Aligesikszóviszontazoktatás-
ról, iskolákat érintõ kérdések-
rõl. (Ha szóba is kerül, akkor a
gyerekek neveltségi szintje
vagy a szûkös anyagiak miatt.)
Ezért (is) kell néha a pozitív
példákat kiemelnünk, azokat,
amelyek Aszódon példaértékû-
eklehetnek.

Nyíltszívû önzetlen segítség
érkezett januárbaniskolánkba.
A Csengey Gusztáv Általános
Iskolában megszépült öt tante-
rem,aRákócziúti épületbenaz
igazgatóhelyettesi iroda. Több
százezer forintos nagyságren-
dû festési, mázolási munkát
ajánlott fel iskolánknak

helyi vállalkozó. Minden
diák és nevelõ, valamint az is-
kolavezetés nevében ezúton is
köszönjük!

iskolaigazgató

Buzás
János

BodaJános

Teremfestés több százezer
forint értékû felajánlásból

Köszönet
A Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói nevében szeret-

ném megköszönni az aszódi jégpályát üzemeltetõ dolgozóknak:
, hogy az elõzõ évekhez hason-

lóanidénis ingyenigénybevehettéktanulóinkakorcsolyapályát,
és térítésmentesen kölcsönözhettek korcsolyát. A tanulók nagy
részeelõszörpróbáltakieztatéli sportot, s felejthetetlenélmény-
ben volt részük. Köszönjük, hogy az idõpontokat is mi határoz-
hattukmeg,sbármikorrendelkezésünkreálltak.

tanár

Zsíros Zsoltnak és Elter Csabának

Tóth-IlkóSzilvia

Nagyházi Judit, Ficsor Gyula és Hídi Szilveszter felvételei
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Tolvajok sikere és kudarca

Drága volt a váltópénz

A temetõben ismeretlen tet-

tesek feltörték a ravatalozót,

ahonnan CD-lejátszót és hang-

falakat vittek el. Egy másik al-

kalommal a sírkert parkolójá-

ban egy, az ülésen felejtett tás-

káért törtek fel egy autót, ezzel

50ezerFt-ot iszsákmányoltak.

A Falujárók útján ismeretlen

tettesajtóbefeszítéssel jutottbe

egy családi házba, majd félmil-

lió Ft készpénzzel és egy GPS-

szel távozott. A Kossuth Lajos

úton megrongálták egy üzlet

bejáratát; a betörés vélhetõen a

tettes(ek) megzavarása miatt

hiúsult meg. Ugyancsak dolga-

végezetlenül távozott három

férfi a Mosolygó Antal utcából,

ahol egy, a házigazda egyik hoz-

zátartozójának hozott összeg-

rõl szóló mesével próbáltak be-

jutniaházba.

Fél órával korábban valószí-

nûleg õk jártak egy Hunyadi

utcai házban, ahol egy idõs asz-

szonynál eredménnyel jártak.

Az elõadott történet hasonló

volt: a „látogatók” tartoztak a

néni fiának 10 ezer Ft-tal, de

csak húszezres volt náluk. A

bankó felváltására a néni elõ-

vett egy borítékot, benne több

év alatt összekuporgatott 460

ezer Ft-jával. Ezután elterelték

a házigazda figyelmét, majd a

borítékkal együtt távoztak. (Az

elkövetõk túlerejének ismere-

tében az eset tragikusan is vég-

zõdhetett volna. Nem gyõzzük

hangsúlyozni: a hasonló bûn-

cselekmények megelõzésére

idegeneket ne engedjenek be

otthonukba mindez fokozot-

tan javasolt az idõs, egyedül élõ

aszódipolgároknak.)

–

Januárban a decemberinél jóval kevesebb bûncselek-
mény történt, derül ki az aszódi rendõrõrs szolgálati
naplójából. A karácsony utáni „pénzínséges” idõszak-
ban mindez annak is köszönhetõ, hogy a polgárõrök
mellett a rendõrség készenléti egysége is több akciót
tartott a Galgamentén, elriasztva ezzel a(z átutazó) bû-
nözõket. Az esetek viszont igen változatos összképet
mutatnakésfokozottóvatosságraintenek.

Egyik Olvasónk lapzártánk után jelezte, hogy egy gép-
jármûvezetõ vandál módon, láthatóan többször próbál-
kozva áthajtott a Podmaniczky utcában ültetett facse-
metéken.Ezutánérkezettazalábbilevélésafotó.

KirályMihály

Egy képpel szeretném illusztráni, hogy egyesek hogyan vigyáz-

nak értékeinkre. A kép a Podmaniczky utcán készült. Az ámok-

futót csak egy sokadik fa állította meg. Egy felhívással a lapban a

károkozótesetlegrálehetnevenniakidöntöttfákpótlására.

A Podmaniczky utcának ez a szakasza földút, tengelyig érõ

sarat csinál az erre közlekedõ autós, a sarat ráhordják a mûkõ

burkolatra is. Minimális kitérõvel ezt a szakaszt el lehetne ke-

rülni, javaslomazátmenõforgalommegtiltását.

Egyetlen közlekedési bale-

setrõl született bejegyzés a

szolgálati naplóban; a Pesti út

és a Deák Ferenc út találkozá-

sánál elsõbbségadás elmulasz-

tása miatt ütközött össze két

személyautó. A karambol nem

jártszemélyisérüléssel,viszont

az épp arra járó rendõrjárõr

intézkedése közben a baleset

egyik résztvevõje a hidegben

az autójában ülõ gyermekekre

hivatkozva el akarta hagyni a

helyszínt, ezért õt testi kény-

szer alkalmazásával tartották

vissza.

–

–

Útban voltak...?

A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub tisztelettel értesíti

harcm  vészetek iránt érdekl      ket arról, hogyû õdõ

Nemzetközi Gyermek- és

Utánpótlás Karate Bajnokságot
rendez.

Egyéni és csapat kata /formagyakorlat/,

egyéni kumite /küzdelem/ versenyszámok,

harcm vész bemutatók.û

Helyszín: Kartal, Sportcsarnok, Iskola u. 1.

Id pont:õ 2010. március 6. (szombat) 10 órától

Infó: 06-30-272-0547

Köszönet
a TEVA-nak
Multivitaminok

a nyugdíjasoknak

Jól indult az új év a nyugdíja-

soknak. Mindhárom aszódi

nyugdíjas civil szervezet janu-

árban multivitamin adományt

kapott a TEVA Magyarország

Zrt-tõl közre-

mûködésével. Az adományból

a Városi Nyugdíjas Klub jutta-

tott mindkét Idõsek Napközi-

jébenlévõknekis.Köszönjük!

azAszódiVárosi

NyugdíjasKlubelnöke

Balázs Zsoltné

TakácsLajosné

Következõ
lapzárta:

március 10.

megjelenés:
március 18.
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Kazinczy Szépkiejtési Verseny a Csengey iskolában
Anyanyelvünk varázslata

„Magyar bárdok ajkán csak újra hajt

virágot, lombot õs magyar fánk,

nyelvünk,

s romolhatatlan erõnk árja zeng,

örök az élet bennünk...”

sorai kel-
tek életre a Csengey Gusztáv
Általános Iskolában, amikor 26
felsõ tagozatos gyermek ékes
magyar nyelven szólva versen-
gett egymással a Kazinczy
Ferenc Szépkiejtési Versenyen.
A zsûri tagjai elvarázsolva hall-
gatták a jól megválasztott szö-
vegekbõlösszeállított felolvasá-
sokat.

Ma, amikor a modern tech-
nika eszközeivel sms-t, e-mailt
szokás küldeni, nem túl válasz-
tékos megfogalmazásban,

Reményik Sándor

öröm volt megpihenni és meg-
hallgatni azokat a fiatalokat,
akik fontosnak érzik szép ma-
gyarnyelvünkápolását.

A zsûri tagjai (

tanárnõk,
a Galga Televízió

szerkesztõje)ahallottakatakö-
vetkezõkszerintértékelték:

1.
(Kölcsey Ferenc Ált. Isk.,

Kistarcsa), 2.
(Evangélikus Gimnázium,
Aszód), 3. (Csen-
gey Gusztáv Ált. Isk., Aszód).

.

Novák László-
né, Lakos Mária Lujza, Herr
Piroska,JuhászEdit
Rácz Zoltán,

Kifor Dániel
Zsolt

Ocsorai Anna

Pintér Letícia

Bognár Tímea

Flier Gábor

5-6. osztály:

Különdíj:
(Csengey Gusztáv Ált. Isk.,
Aszód), (Kölcsey
FerencÁlt.Isk.,Kistarcsa)

7-8.osztály:

Különdíj:

A zsûri tagjai

1.

(Né-
met Nemzetiségi Ált. Isk., Do-
mony), 3.
(Könyves Kálmán Ált. Isk.
Kartal).

Evangélikus Gimná-
zium,Aszód),
(Arany János Mûvészeti Ált.
Isk.,Bag).

Gratulálunk a versenyzõk-
nek és felkészítõiknek! Kö-
szönjük a Csengey Gusztáv Ál-
talánosIskolapedagógusainak,
hogy megrendezték immár so-
kadik alkalommal e nemes ve-
télkedést.

DeákGergely

Balogh Renáta

Kaszaniti Viktória

Cseman
Márton (

BaranyiRichárd

(Kölcsey Ferenc Ált. Isk., Kis-
tarcsa) 2.

Az Aszódi Tükör januári
számában olvastam a Pod-
maniczky Júlia Nõegylet
megalakulásáról, és ez
késztetett rá, hogy tollat
ragadjak.

Talán kevesen tudnak róla,
pedigaz induláskormeghirdet-
tük, hogy a Városi Könyvtár-
ban 2007 decemberében ala-
kult egy Kézimunka Klub,
amely azóta is sikeresen mûkö-
dik. Mi is a karácsonyi készü-
lõdés jegyében rendeztük meg
elsõ összejövetelünket: kará-
csonyfadíszeketkészítettünk.

Immár két éve minden má-
sodik szombaton összegyûlik
lelkes kis csapatunk. Kézimun-
kázunk, beszélgetünk sütésrõl,
fõzésrõl, recepteket cserélünk.
Mesélünk a gyerekekrõl, az
unokákról. Igen, az unokákról,
mert legtöbben nagymamák
vagyunk. Azért fiatal tagjaink
is vannak, a legfiatalabb 10
éves. Õ az édesanyjával jár ösz-
szejöveteleinkre.

A január 23-i klubdélutánon
került sor az õsszel a Nagyi
Könyvtári Napok keretében
meghirdetett helytörténeti ve-
télkedõ értékelésére. A kérdé-
sek Aszód történetével voltak
kapcsolatosak. A versenyben
résztvevõk az ötvenes-hatva-
nas korosztályból kerültek ki,
egy kivétellel. Én személy sze-
rint hiányoltam a középiskolá-
sokat és az általános iskola fel-
sõ tagozatosait a versenybõl.
Mert igaz, hogy a Nagyi Napo-
kon hirdették meg a vetélke-
dõt, de a fiatalabb korosztály is

sokat tanulhatott volna belõle,
míg kereste a válaszokat. Kü-
lön megemlíteném, hogy egy
kedves klubtagunk, aki nemré-
giben költözött Aszódra, kivá-
lóan teljesítette a feladatot. A
résztvevõk könyvjutalomban
részesültek.

Legközelebbi összejövetele-
ink 2010. február 20-án és már-
cius 6-án lesznek. Aki szívesen
kézimunkázik, vagy kikapcso-
lódásként egy kötetlen beszél-
getésre vágyik, szeretettel
várjuk.

NagyJózsefné

Kézimunka Klub
a Városi Könyvtárban

A Podmaniczky Júlia Nõ-
egylet januári bemutatkozó
cikke után többen érdeklõdtek
szerkesztõségünktõl a jelent-
kezés lehetõségérõl. Az új aszó-
dicivil szervezet természetesen

várja a csatlakozni vágyókat,
ennekmódjáról , a
civilszervezetelnökeadbõvebb
felvilágosítást a

SzilágyiZita

36-30-468-
4599-estelefonszámon.

Jelentkezõket várnak
a Podmaniczky Júlia Nõegyletbe

Öt díjazott
a Városi Könyvtár

helytörténeti
vetélkedõjén

A Városi Könyvtár helytör-
téneti vetélkedõje véget ért.
Havonta 44 kérdésre írásban
történt a válaszadás. Az elsõ
kérdéssor Petõfi munkásságá-
val, Aszóddal való kapcsolatá-
val foglalkozott, a második és a
harmadik forduló pedig Aszód
épületeivel, eseményeivel, hí-
resembereivel.

A helytörténeti kutatómun-
kát öten kiválóan készítették
el. Az õ jutalmazásukra január
23-án, a Kultúra Napja alkal-
mából került sor. A három hó-
napon át tartó munka díjazott-
jai:

GratulálunkNekik!

Bálint Judit, Suchné
Chugyik Ágnes, Szûcs Erzsébet
Judit, Tóth Gézáné, Turek
Judit.

Akönyvtármunkatársai

Olvasótáborok
aGyermek-

könyvtárban
2010.július5-9.:

2010.július19-23.:

2010.augusztus2-8.:

„Indiántábor”

Korosztály:

Díja:

Napközistábor

Korosztály:

Díja:

Helyszín:

Korosztály:

Díja:

Helyszíneakönyvtárnaponta
9-16óráig

8éveskortól,
általánosiskoláskorosztály

5.000Ft

Helyszíneakönyvtárnaponta
9-16óráig

8-tól12éveskorig
5.000Ft

Gyula,Harrucken
JánosEGYMIésDiákotthon

12éveskortól
+középiskoláskorosztály

35.000Ft

NAGYTERVolvasótábor

JelentkeznilehetaGyermek-
könyvtárban.Agyulaitábor

díjatöbbrészletbenisfizethetõ.
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Aszód északnyugati területei megelõzték a fejlõdésben a város
többi részét legalábbis a Google mûholdas térképszolgáltatása
szerint. Mint az a honlapon látható, az
üzemeltetõ világcég az eddiginél frissebb és sokkal részletesebb
(valószínûlegtavalynyáronkészült) fotókkal fedte leaGödöllõés
Ikladközötti sávot. (Arégebbi, jóval szerényebbfelbontásúképek
2-3 évvel ezelõtt készülhettek, hiszen pl. a Fesztivál téren alig
néhányépületárválkodik.)

www.maps.google.hu
–

"Ki gépen száll fölébe...""Ki gépen száll fölébe..."
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Elmaradaz
emlékkoncert

Technikai okok miatt elma-
rad a Barokk Kastélyzenekar
február 20-ára az Evangélikus
Gimnáziumba meghirdetett
koncertje. A
zenekarvezetõ emlékére szer-
vezetthangversenytegykésõb-
bi idõpontbantartjákmeg.

Király Gyöngyi

Köszönetnyilvánítás

Molnár János

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett férjem,

temetésén részt vettek.
Hálát mondok a Fiúnevelõ Intézetnek

és a családomat segítõknek.

özv. Molnár Jánosné

Köszönetnyilvánítás

Gulyás Istvánt

Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik férjemet,

elkísérték utolsó útjára.

özv. Gulyás Istvánné

Pályázati felhívás

az Aszód, Petõfi utca 5. szám alatti
276/1 hrsz.-ú, 496 m alapterületû

ingatlan értékesítésére

2

Az ingatlan mûszaki ismertetése:

Aszód, Petõfi utca 5.
496 m

volt kultúrház, sportbüfé
Aszód Város Önkormányzat
Aszód Város Önkormányzat

Aszód Város Önkor-
mányzat „Petõfi utca 5.” ingatlan értékesítése jelige

2 példányban
Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód,

Szabadság tér 9.

A pályázatok benyújtásának határideje:

További tájékoztatásaPolgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodáján kérhetõ.

Az ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan alapterülete:
Az ingatlan funkcionális megnevezése:

Tulajdonos:
Vagyonkezelõje:
Az ingatlan jelenleg üres.

A pályázati ajánlatot zárt borítékban

feltüntetésével, (egy eredeti, egy fénymásolat),
magyar nyelven

címre kell benyújtani. A folyamatosan beér-
kezõ pályázatok érkeztetése mindkét esetben ügyviteli úton
történik.

2010.április30.

2

Pályázatifelhívás
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 15/2010.

(I.28.) ÖKT sz. határozatában foglaltak alapján nyílt pályázattal
meghirdetiaz

szód Város Polgármesteri
Hivatal (2170.Aszód,Szabadságtér9.1.em.Titkárság illetõleg38-
asszoba.)

2010.február28.

Aszód Város Polgármesteri
Hivatalemeletitanácskozóterme.

2010.március3.

Aszód,Szabadságtér10.281/1,282/2hrsz-ú
722m alapterületû,üresenálló„voltTiszti
Klub ingatlanbérletiszerzõdésseltörténõ

használatát.

2

”

A pályázat leadásának helye: A

Leadásánakhatárideje:

A pályázati tárgyalás helye:

Pályázatitárgyalásideje:

ApályázatrészletesfeltételeirõlaPolgármesteriHivatal
MûszakiIrodájánadnakbõvebbtájékoztatást.

A Helyi Választási Iroda
közleménye

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23 § (3) bekezdése

alapján az alábbi személyeket választotta meg
Pest megye 5. sz. Országos Egyéni Választási Bizottsága

tagjának:

HVI vezetõ

Dr. Péter Gábor, Homoki Gábor, Penák Dóra.
Márta Bettina, Dunainé Nagy Éva.Póttagok:

Kissné Kulybus Gizella sk.
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Ezüst Ombudsman Érem
a fogyatékkal élõk aszódi szószólójának

2010. január 22-e, a Magyar
Kultúra arany betûs ünnep-
napja engem egy életre szóló
élménnyel tett gazdagabbá. A
Kultúra Lovagrendje – mely-
nek már hatodik éve tagja va-
gyok – évrõl évre ezen a napon
tartjaéviünnepigálamûsoráta
budapestiUrániaFilmszínház-
ban. Itt történik többek között
azúj jelölteklovaggáütése.

Minden esztendõben más-
más országok kultúrcsoportjai
az ünnepség díszvendégei. Az
idénHorvátországésSzlovénia
voltak. A magyar vidék üdvöz-
letét a Kartali Asszonykórus
hozta el. Délelõtt fél 10-kor õk
fogadták a gálára érkezõ ven-
dégeket a filmszínház aulájá-
ban. Pontban 10 órakor vette
kezdetét a gála. Legnagyobb
meglepetésemre legelõször az

címû zenés
játékomból énekeltek egy ket-
tõst és

elõadómûvészek.
Hosszú út vezetett idáig! A

bemutató eredeti idõpontja
2006 szeptemberében lett vol-
na, de egy itteni „baráti házas-
pár közremûködésével” egy
„jóakaróm” hamis informáci-
ókkal megtévesztette a színhá-
zat – pl. nem is az én saját

Ének az Emberért

Nick Andrea Glogovácz
István

mûvem,ésmárperelnek isérte
– és ezért a színház a bemuta-
tót lemondta.

Ezután , az
Operaház karnagyához fordul-
tam, aki telefonon csak annyit
mondott nekem, hogy „ez a da-
rab sikerre van ítélve”, és hogy
harcoljakabemutatásért,mert
érdemes. Javaslatára egy szín-
házi szakemberrel áthangsze-
reltettem a darabot, amely a
gála idõpontjára készült el. Így
kerülhetett sor a dal elõadásá-
ra. Azóta már két társulat is
bejelentetteigényétadarabra.

Életem során gyakran meg-
történt, hogy az ellenségeim
akaratuk ellenére jót tettek
velem, amikor akadályokat
gördítettek valamely tervem
elé, mert arra kényszeríttetek,
hogy újra átgondoljam a dolgai-
mat, és a korábbinál jobb telje-
sítménytnyújtsak.

Még ugyanezen a délelõttön
Budapesten, a Nádor utca 22-
ben az
Állampolgári Jogok Ország-
gyûlési Biztosa az Eötvös Ká-
roly arcképével díszített Ezüst
Ombudsman Érmet adomá-
nyozta nekem a
címûversciklusomért.Ugyane-
zért a versciklusomért elnyer-
tem az Alföld Mûvészeti Egye-
sület arany oklevelét, amelyet

Kossuth-díjas
és Juhász Gyula-dí-
jasköltõkadtakátszemélyesen
ugyanott.

Félreértés ne essék, én nem

Farkas Pálhoz

Prof. Dr. Szabó Máté,

Vakvágányon

Baranyi Ferenc
Góg János

tartom magam költõnek, de az
Úr Isten a számba adta azokat
a szavakat, amelyekkel szól-
hattam a társadalom legnyo-
morultabb, legkiszolgáltatot-
tabb embereiért, a rokkanta-
kért.

Amikor 1983. augusztus 17-
én a deb-
receni szemklinikán visszaa-
dott valamit a már teljesen el-
vesztett látásomból, megfogad-
tam, hogy a hátralévõ életemet
a rokkant emberek szószólója-
ként szeretném leélni. Errõl
szól a már korábban említett

címû zenés
játékom, és errõl szólnak a ver-
seim, errõl szól a Nyitott Kapu
Alapítvány, amelyet már 16
esztendeje vezetek. Hogy ezért
énvalaha,valakitõlkitüntetést
is kapok, erre igazán nem szá-
mítottam!

Mindenesetre köszönöm az
Úr Istennek, hogy a vállaláso-
matrészbenteljesítenitudtam!
Az, hogy a sérült, ma fogyaté-
kosnak mondott emberek még
mindig nem leltek hazára eb-
ben az országban, azt hiszem,
nemrajtammúlott!

*
A magunk és olvasóink ne-

vében gratulálunk az elismeré-
sekhez, egyúttal reméljük,
hogy a több mûvészeti ágban is
maradandót alkotó

legújabb alkotásaival
szûkebb pátriája, Aszód polgá-
rai ismegismerkedhetnek.

Dr. Zajácz Magdolna

Ének az Emberért

dr. Rácz J.
Zoltán

Dr. Rácz József Zoltán

Dr. Rácz J. Zoltán:

Himnusz
a jövõnek

Válladon a súlyos ezredévek,
Hogy tanúsítsák szenvedéseid.
A skarlátbetû szégyene éget,
A Taigetosz a múltból vissza int.

De valahol felcsendül az ének.
Mint szelíd erõ, átölel a fény.
Új vitorlák feszülnek a szélnek,
A szívekben is éled a remény.

Napról napra új távlatok nyílnak.
Bár sarkall még a megaláztatás,
Biztatóan tekint ránk a csillag.
Hogy gyõztesek leszünk, az nem vitás!

(Részlet a Vakvágányon
címû versciklusból)

Ökumenikus
nyárinapközi

tábor2010!
Mint az tavaly már sok fóru-

mon elhangzott, az elmúlt év-
ben a már hagyományosnak
mondható tábor meghirdetett
helyeire kétszeres túljelentke-
zés volt. Sokan kimaradtak így
ebbõl a nagyszerû közösségi él-
ménybõl.Atáborszervezõi sze-
retnék,haaz idénmindenkiré-
szesülhetne benne, aki csatla-
kozni szeretne, ezért elõzete-
sen felmérjük az igényeket,
hogy szükség esetén akár két
turnustis indítsunk.

Kérjük, hogy az az alsó tago-
zatos tanuló, aki szeretne részt
venni a 2010-es ökumenikus
nyári napközi táborban, töltse
ki a mellékelt

, vágja ki, és juttassa el
február 28-áig a Római Kato-
likus Hitéleti Központba (2170
Aszód,SzentImreu.17.)

Alulírott ezúton jelzem gyer-
mekem részvételi szándékát a
Római Katolikus Hitéleti Köz-
pontban alsó tagozatosok (ált.
isk. 1-4. osztály) számára meg-
rendezendõ nyári ökumenikus
napközi táborban. Tudomásul
veszem, hogy ez

, csak elõzetes felmé-
rés céljából nyilatkozom (a je-
lentkezési lapok késõbb kerül-
nekkiosztásra).

A részt venni szándékozó
gyermekneve,osztálya:

………………….………………

....................................…………..

*

………………………

......................................................
szülõ(gondviselõ)aláírása

szándéknyilat-
kozatot

még nem je-
lentkezés

LorenczKlára

Elõreláthatólagaz

kívánokrésztvenni.

Dátum:

Szándéknyilatkozat

I.turnusban
II.turnusban

(júl.12-16-ig) *
(júl.19-23-ig)

r

r

(*Amegfelelõidõpontotjelöljex-szel.)
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Március 15-i
megemlékezés
Idén is a Petõfi Múzeum elõtt

tartják az ünnepséget

A csapadékos téli idõjárás miatt már most bizonyos, hogy már-
cius közepéig nem készül el a Szentháromság római katolikus
templom melletti ünnepi tér, ahol újraállítják a 48-as emlékmû-
vet. Emiatt a március 15-i ünnepséget az eddigi hagyományok-
nakmegfelelõenaPetõfiMúzeumelõtttartják.

A 10 órakor kezdõdõ mûsorban közremûködnek a Csengey
Gusztáv Általános Iskola tanulói, a Civil Városi Vegyeskar és a
Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvós-
zenekara. Az ezt követõ koszorúzást a tervek szerint a múzeum
elõttállóPetõfi-szobornáltartják.

Absztraktok, marslakók, út menti keresztek
Kulturális programok a Petõfi Múzeumban és a Hitéleti Központban
Január 26-án ismét kiállítás-

megnyitóra és színházi elõa-
dásra várták az érdeklõdõket a
Petõfi Múzeum Aszód Galériá-
jában.

címmel válogatott
eddigi alkotásaiból, míg a
Vécsey Kamarateátrum tagjai

több mint négy évtizede szüle-
tett mûvét,

-tadtákelõ.
Az est bevezetéseként

tartott igen ér-
dekes elõadást Fruci eddigi
életútjáról. Az Aszódon élõ és
alkotó mûvészt és az elõadást

kötik össze.
Fedinecz Atanáz jól ismerte

filmrende-
zõédesapját (feleségévelvendé-
geskedett is az apa Moszkva
melletti dácsájában). Tarkov-
szkij zseniális filmjeinekegyike
volt a ami a Sztrugac-
kij fivérek mûvébõl készült. S

Fedinecz Atanáz Fruci
Absztrakt

Arkagyij és Borisz Sztrugackij

A marslakók máso-
dikinváziójá

Asztalos Tamás

ember-láncszemek

Andrej Tarkovszkij

Sztalker,

„ ”

máriseljutottunkamarslakók-
hoz, akik a szórakoztató, egy-
szersmind elgondolkodtató
színdarab szerint elfoglalják a
Földet, s bár a nézõk elõtt nem
fedik fel magukat, a szereplõ-
kön keresztül rávilágítanak a
társadalom gyengéire.

rendezõ elmondta: a
következõ hetekben színházi
szemléken, fesztiválokon, de a
Galgamentén is bemutatják az
egyfelvonásos darabot ajánl-
jukmegtekintésre!

*
Az Aszódi Honismereti Aka-

démia negyedik elõadássoroza-
tának elsõ felérõl máris lekés-
tek mindazok, akik nem sze-
reztek tudomást a januári szá-
munk megjelenésével egyidõ-
ben közzétett programról. A
Római Katolikus Hitéleti Köz-
pontban február 3-án

etnográfus-
muzeológus

Barabás
Tamás

Dr.
Klamár Zoltán

Egy új keresztet

–
állíttattunk! Szakrális kisem-
lékek Aszódon és a Galamentén
címmel ismertette eddigi kuta-
tásai erdményét az utak men-
tén felállított keresztekrõl. Az
elõzõ századforduló évtizedei
viszonylagos gazdagságot hoz-
tak a környéken, amit a hálá-
ból vagy engesztelésül állított
emlékkeresztek is igazolnak.
Érdekes, hogy állítóik annak
idején évtizedekre elegendõ
összeget helyeztek letétbe a ke-

– resztek gondozására, felújítá-
sára; utóbbinak pl. Bagon csa-
ládgenerációkon át öröklõdõ
hagyományaivannak.

Egy héttel késõbb
történész-muzeológus a

házasság töténetérõl és az el-
múlt évszázadban Aszódon
köttetett római katolikus há-
zasságokról tartott elõadást.
Február 24-én 18 órától Aszta-
los Tamás muzeológus-kultu-
rális szervezõ városunk és kör-
nyékénekmagyar-csehkapcso-
latairól beszél, míg március 10-
én 18 órától a három eddigi elõ-
adó mutatja be a múzeum leg-
újabb szerzeményeit, a Zsíros-
és a Rónaszéki-hagyatékot, va-
lamint régi gimnáziumi év-
könyveket. A helyszín a Hitéle-
tiKözpontközösségiterme.

A fenti programok a február-
ban takarékossági okból zárva
tartó Petõfi Múzeum szervezé-
sében, több civil szervezet
támogatásával valósultak meg.
A munkatársak a kényszerszü-
net idején otthon végzik el a
legszükségesebb múzeumi fe-
ladatokat.

Klamár
Balázs

Aszerzõfelvételei
HídiSzilveszter
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Egy kis nyelvelés: címeres barom

és cégéres gazember
Vannak olyan szavak nyel-

vünkben, amelyek esetében
azonos hangalakhoz, hangsor-
hoz különbözõ jelentések tár-
sulnak. Ha a különbözõ jelen-
tések között valamiféle szerves
összefüggés iskimutatható,ak-
kor szavakról be-
szélhetünk – pl.: toll, zár, levél
stb. –, ha azonban a jelentések
között nincs semmiféle kapcso-
lat, akkor csak

van szó. Pl.: vár, sír, ég
stb.

Ez utóbbi csoportba tartozó
szavunk a is, melyhez
többféle jelentést kapcsol mind

(TESz), mind pe-
dig a

. Ilyenkorazazonosanhang-
zó, de jelentésük alapján össze
nem kapcsolható szavakat a
szótárak külön címszóba sorol-
ják, s egy ún. felsõ indexszel
jelölik. Esetünkben:

Annak ellenére léteznek
ezek az egymással semmiféle
összefüggésbe nem hozható je-
lentések, hogy mindhárom szó-
alak évszázadok óta elõfordul
nyelvünkben. A elsõ írá-
soselõfordulására1326-bólvan
adatunk, a 1494-tõl for-
dul elõ írásos emlékeinkben,
míg a -nak 1544-bõl van
nyomaazírottanyagokban.

A -hez kapcsolódó je-
lentések nem is lepnek meg
igazán, mert többségükben
azokhoz a szavakhoz tartoz-
nak, amelyeket ismerünk. Leg-
korábbi jelentése:

(1326). 1395-ben már a
jelentésben is

elõfordul,1416/1450közöttmár
jelentése is

megjelenik. Késõbb a
(1533), majd

(1533),
(1552), a

(1736

(1760), majd
(1774), s még jó néhány jelentés

többjelentésû

azonos alakú-
ságról

címer

Amagyarnyelv történeti-etimo-
lógiai szótára

Magyar értelmezõ kéziszó-
tár

címer ,
címer ,címer .

címer

címer

címer

címer

’megkülön-
böztetõ, ábrás jelvény <vala-
mely közösség jelképeként>

sisakon
viselt tollbokréta

felirat, címfelirat
madár

bóbitája a jelkép
ismertetõ jegy, ismérv

szarvasmarha felfelé
hajló, nagy szarva ), bu-
gás vagy füzéres porzós virág-
zat dísz, ékesség

1

2 3

1

2

3

1

követi az elõbb felsoroltakat. A
szó eredetét tekintve a TESz
nem foglal egyértelmûen ál-
lást.Inkábbcsaktalálgat.

A eredetére vonatko-
zóan egyértelmûen a német
származtatás mellett teszi le a
voksát a TESz. S mindössze
egyetlen jelentés kapcsolódik
hozzá:

. A ma-
gyar szóval összefüggésbe hoz-
ható jelentésbeli kapcsolatot a
régi német nyelvi szó-
val valószínûsíti, amelynek
egykori jelentése többek között
40 db értékes prémnek a köte-
gét is jelentette. (Érdekesség-
kéntemlítemmeg–elsõsorban
azokra gondolva, akik még
orosz nyelvet is tanultak –,
hogy az orosz nyelvi 40 ( )
számnév teljesen kilóg a szám-
nevek sorából. Eredetileg az is
egy 40 prémet tartalmazó
zsáknak vagy zsákszerû vala-
minekanevevolt.)

A jelentése azonban
szintén egészen más és kevéssé
ismert a nagyközönség számá-
ra. Jelentései (az évszámok
mellõzésével):

;
;

;
. A TESz szerint

szinténnémeteredetû.
A cégér szó szintén felbuk-

kan már egy 1470-es írott
anyagban, középnémet és kö-
zépfrank szavakkal hozható
összefüggésbe, azonban a

szavakhozetimológiailag
nincs köze. Jelentései:

(1470);
(1540);

(1568);
(1862); (1886). A

jelentésben ismerjük tágabb
környezetben.

Valójában a szó összes
jelentése és a is konkrét
jelentésben volt használatos, a
címben szereplõ két jelzõs szer-
kezet azonban már az átvitt ér-
telemben történõ használatra
példa. Mindkettõ negatív mi-

címer

„hermelin-, nyest- és
más prémek egy kötege”

Zimmer

címer

bárány,borjúne-
gyedrésze marha vagy vad sze-
gye (szügye) vagy válla marha,
borjú, juh vagy vad combja õz
hátának húsa

címer
(ismer-

tetõ)jel foglalkozást jelzõ
jelképes tárgy szégyen-
oszlop, pellengér szé-
gyen bokréta
foglakozást jelzõ jelképes tárgy

címer
cégér

2

3

ñîðîê

nõsítést takar. Az elsõ talán az
1736-ból származó, a

jelentésbõl eredeztethetõ az
eredeti jelentésbõl való elvo-
natkoztatással (a szó-
nak ebben az összefüggésben
még nem volt negatív felhang-
ja, mert eredetileg a nagytestû
állat megnevezése volt), a má-
sodik pedig a tettei miatt meg-
szégyenített ember minõsítése
volt. Míg az elsõ minõsítést
közvetlenül nem viselte az ille-
tõ, a másodikat igen, hiszen a
megszégyenített embert köz-
szemlére állították ki, s a hely-
szín egyben megjelölés is volt.
Mára viszont már mindkettõt
teljesen elvont, külön nem je-
lölt összefüggésben használ-
juk.Demindenképpenmegért-
jük, s igen kifejezõ nyelvi esz-
közeinkközésoroljukõket.

szarvas-
marha felfelé hajló, nagy szar-
va

barom

-g-l

„

”

Mert lehet egy nemzetet
szegénnyé, koldussá

tenni, de ha
a nemzetben lakozó
szellemi és erkölcsi
erõket megtartani

és gyarapítani
képesek vagyunk,
akkor a nemzet
nincs elveszve,

és mindent vissza lehet
szerezni.

grófKlebelsbergKuno
(1875-1932)

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

Madarak 10 %

kedvezménnyel!
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Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

Itt az ideje, hogy újra életre keljenek elképzelései, vágyai!
Valósítsa meg velünk! Olvadó hitelkamatok.

március 1-tõl.

300.000.- Ft fogyasztási hitel 24 havi lejáratra
Törlesztõrészlet: 15.900,-Ft/hó, THM: 29,69%

Most a folyósítási jutalékot elengedjük.

Azok az ügyfeleink, akik rendelkeznek lakossági fizetési számlával, most kedvezményes
kamattal igényelhetnek fogyasztási hitelt, 1.000.000.- Ft összeghatárig, maximum 120 havi lejáratra. THM: 22,84%

Legyen az ügyfelünk, amennyiben még nem rendelkezik fizetési számlával.

Újra Akciós hitelek a Turai Takarékszövetkezetnél

Gyorskölcsön a gyors megoldásokra

Lakossági fizetési számlával rendelkezõ ügyfeleinknek

Legyen biztonságban
Amennyiben hitelfedezeti biztosítást köt, most még

kedvezõbb kamattal igényelhet fogyasztási hitelt,
1.000.000.- Ft összeghatárig,

maximum 120 havi lejáratra. THM: 21,64%

Mindenki kedvére választhat

aktuális akciós ajánlatainkból!

A THMmeghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke

módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THMértéke 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 THMmutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

A fenti hirdetés nemminõsül ajánlattételnek.

További információk a címen,
vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.

www.turaitakarek.hu
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Bejelentkezés:

28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30

Pénteken: 15.00-19.30

Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi

Generali-Providencia Zrt.

agilis, ambiciózus

irodavezetQ t és

munkatársakat keres.

Cégünk stabil hátteret,

biztos egzisztenciát kínál.

Diploma vagy érettségi szükséges.

Fényképes önéletrajzot a következQ

e-mail címre kérem:

janos.godor@generali.hu

õ

õ

Március13-14-15.:

Március20-21.:

Március27-28.:

Dr. Dóka József

Dr.HudákPéter

Dr.SzõkeZsolt

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

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

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

APRÓhirdetések

Február 20-21.:

Február27-28.:

Március6-7.:

Dr.NémethMihály

Dr.DobosLászló

Dr.MártonJános

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

Tura,Thökölyu.35.
Tel.:06-20-925-3824

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

Állatorvosi ügyelet

Könyvelés reális áron!
www.angelikakonyveles.hu
Tel.:06-70-410-7930

Eladó! Aszódon, a lakótelepen
73 m -es felújítandó lakás, hoz-
zá tartozó garázzsal. 1 szobás
lakásra csere érdekel. Irányár:
12,5MFt.
Érd.:06-30-597-0121

2

Ingatlanközvetítés sikeres
értékesítésesetén1,5%jutalék.
www.acingatlan.hu Tel.: 06-70-
410-7929

TÁMOGATOTT OKJ-s képzé-
sek indulnak! Kéz-, lábápoló
mûkörömépítõ, fodrász, koz-
metikus,masszõr.
Tel.:06/70533-6379
www.fodraszoktatas.hu



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!

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

Akciós ajánlatunk:

Hoya Super Hi-Vision
réteg ajándékba!

Január 25-tõl február 28-ig

minden Hoya lencsére

3x karcállóbb szuper

tükrözõdésmentesítõ réteget

kap ajándékba!
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Függõleges: 1. Ülni kezd! 2.
Csonthéjas termés 3. Ruhát
nem hagy gyûrötten 4. Szemé-
lyes névmás 5. Aromás ital 6.
General Motors 7. New ..., ame-
rikainagyváros8.Félöt! 9.Alsó
ruházat, fehér... 10. Kossuth-
díjas táncmûvésznõ, Bozsik ...
11. ÖEGÉ

16. Gépjármû-
közlekedés szabályzata 18.
Egye! 19. Gyümölcs 22. Becé-
zett Tímea 25. Határozatlan
névelõ 26. Orosz repülõgép 31.
Horgászfelszerelés része 32. A
Karib-térség földrengés sújtot-
ta országa 33. TKI 35. Egyik
vezérünk37.Félkész!42.Török
válogatott kapus volt, ... Reçber
44. Folyékony arany 45. Késõ
46. Penna 50. DKK 51. Félsz!
52. Taszít 53. Szánkódarab! 56.
Eme szélek! 58. Nitrogén 59.
Joule.

12. Az idézet foly-
tatásának második része,
zárt betû: A

- fné-

március 10-ig.

*
A megfejtést a lap aljáról ki-

vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, küld-
jék be címünkre – Polgármes-
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –

A megfejtõk
között a Galga Coop 2x3.000 Ft
értékû vásárlási utalványát
sorsoljukki.

*
Januári számunk rejtvényé-

nekmegfejtése:

et.

nyílt levelezõlapon

„...nemengemilletaz,
Egyedülcsaktéged ”

„Havadviharbanátkozódvaállunk:
Együtt roskadjon, törjönössze lábunk.
Haegy-egyóránmegtelika lelkünk: ...”

(AdyEndre)

1. Az idézet
folytatásának elsõ része,
zárt betû: R

Vízszintes:

12. Central Intel-
ligence Agency 13. „Érzelmes”
stílus 14. Mókusprém 15. Fõ-
zeléknövény 17. Apró, gyors
mozgású 20. Amper 21. Arra-
fele! 22. Tóth Kinga 23. Verés
24. Egyik budapesti vasúti pá-
lyaudvar 27. Idõ jele a fizikában
28. Félsz! 29. Egész rész! 30.
Japán sportág 32. Hét napi 34.
Nyer 36. Albertivel egyesült
Pest megyei település 38. Kö-
rülbelül röv. 39. Ipszilon 40. Su-
gár jele 41. Közel-keleti ország
43. Ruhát tisztíts! 46. Állóvíz 47.
Varróeszköz 48. Ellenállás jele
49. Keresztségi fogadást tévõ
gyermek: elsõ... 52. Magyaror-
szági folyó 54. Táblajáték 55.
Oroszlánnév 57. Község Fejér
megyében.

A Galga COOP utalványait
(Rákóczi u. 14.)

és (Rákóczi
u.1.)nyerte.

Vastag Mihály
Dr. Kolesza János

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

APRÓhirdetések

LapzártaLapzárta

Következõ
lapzárta:

március 10.

megjelenés:
március 18.

Felelõs 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 Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 02/2010

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

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
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Több Olvasónk jelezte,
hogy utóbbi két rejtvényünk

megfejtése kissé eltért
a költõk idézett vers-

részleteinek folytatásától.
A hibáért szíves

elnézésüket kérjük.

Érzelmek viharában

Az Aszód Városi Nyugdíjas Klub február
13-án tartotta farsangi mulatságát a Csen-
gey iskolában, ahová meghívta a Galga-
menti Nyugállományú Honvédek Egyesü-
lete, a bagi, a domonyi és az ikladi nyugdí-
jasklubtagjait.

A vendégeket az egyesület
elnöke, majd polgármester köszön-
tötte. Az aszódiak elmaradhatatlan jelmezes fel-
vonulásaezúttal is fergetegesresikeredett,amita
vendég klubok képviselõi versekkel és tréfás játé-
kokkalegészítettekki.

A Gyermekélelmezési Intézmény által felszol-
gált finom vacsora után zenés-táncos mulatság
vette kezdetét, amit csak a tombolahúzás idejére
szakítottakfélbe.

Takács Lajosné,
Sztán István

Hídi Szilveszter felvétele

Farsangkor sem csak a húsz éveseké a világ


