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Hétmillió Ft-ot nyert Közlekedj okosan...
Tapasztalatok az új aszódi
a Szivárvány Óvoda csomópont forgalmi rendjérõl
Az óév utolsó, december
17-i, ezúttal is közel tízórás
testületi ülésének fontosabb döntéseit az alábbiakban foglaljuk össze.
Dr. Szigetvári József beadványa és az ülésen felszólalók javaslatai alapján a grémium
megbízta a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a pénzügyi lehetõségek függvényében rangsorolja a déli iparterületet ill. a
Berkes utcát érintõ fejlesztési
javaslatokat (egy, a Berkes és a
Kender utca sarkán létesülõ
játszótér ill. pihenõpark, a víz-

ellátás javítása, csatorna-, útés járdaépítés). Felmerült, hogy
a játszótér-építésre felhasználható lenne az ottani telek megszerzésére évekkel ezelõtt betervezett, s végül fel nem használt 800 ezer Ft, de a korábbi
aszódi példákat követve elsõsorban a pályázatok kihasználása és a környéken lakók által
felajánlott társadalmi munka
vezethet eredményre.
Kilenc igen, egy nem és két
tartózkodás mellett elfogadták
a Galgamenti Víziközmû Kft.
javaslatát a 2010. évi víz- és csa-

Szombat délelõtt, mérsékelt forgalom. Óvatos optimizmus

(folytatás a 2. oldalon

Több mint egy hónapja nyitva tartó postahivatal elõtt
mûködik városunkban az a külsõ sávban várakozó autókúj lámpás keresztezõdés. nak köszönhetõen – nagyobb a
Sokan tartottak tõle, hogy torlódás- és így a balesetveszély,
a Kossuth Lajos úton csúcs- de a megkérdezettek többsége
idõben feltorlódik és közle- elõnyösen értékelte a csomókedési káoszt okoz a kocsi- pont mûködését. A fõút ezen
inek rendelkezésére állt a szõd- sor, de egyelõre úgy tûnik, szakaszán már nagyon hiányligeti polgárõrök rendszámfel- az aggályok alaptalannak zott egy gyalogátkelõhely, de a
ismerõ rendszere, ennek segít- bizonyultak.
Közmûvelõdés Otthonának
ségével egy lopott autó akadt
parkolójából a körforgalom felé
fenn a rostán.
Az is igaz, hogy pénteken – a igyekvõ gépjármûvezetõknek
Az újabb sikeres akciót ked- korábban kezdõdõ csúcsforga- is megfelelõ a visszafordulásvezõen fogadták a törvénytisz- lomnak,valamintazakkormég hoz.
(folytatás a 4. oldalon)
telõ lakosok, természetesen õk
és a polgárõrök is több ilyen akciót szeretnének – nemcsak
nappal, éjszaka is. Az ígéretek
szerint a polgárõrök idén kormányszinten várhatóan több
támogatást kapnak, amibõl elsõsorban az eddiginél is sûrûbb
járõrözések jelentõs benzinGazdag és mozgalmas akciókkal zárta az óévet a Maköltségét állják majd.
gyar Vöröskereszt Aszód-Gödöllõ Területi Szervezete.
A járõrözés mellett olykor Karácsony elõtt, a Korona Házban rendezett Mikulásünnepi alkalmak is adódnak: ünnepségen kívül három alkalommal tartottak élelmiaz Aszód Galga Polgárõr Egye- szerosztást rászoruló nagycsaládosok és nyugdíjasok
sület decemberben bállal ünne- részére.

Szolgálat a városért
Akcióval és bállal ünnepelt
a húsz éves aszódi polgárõrség
December 11-én 20 gépkocsival a galgamenti és a
váci körzet 56 polgárõre és
nyolc rendõr összehangolt,
egyúttal igen eredményes
akciót tartott körzetünkben.
Az akciót irányító Szenoráczki Ferenc, a Pest megyei Polgárõr Szövetség alelnöke, a fennállásának huszadik évfordulóját
ünneplõ Aszód Galga Polgárõr
Egyesület elnöke elmondta:
közremûködésükkel négy körözött személyt állítottak elõ a
rendõrök, míg Hévízgyörkön
és Bagon két fatolvaj csapatot
tartóztattak fel. Az egyik banda a jármûvet hátrahagyva elmenekült, õket késõbb elfogták
a rendõrök. Az akció résztvevõ-

Élelmiszercsomag
a karácsonyfa alá

Örömök és gondok a Vöröskeresztnél

(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)
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Jogi lépések az IVS összegének visszafizettetésére
(folytatás az 1. oldalról)

tornadíjra. A magán/közületi
nettó vízdíj köbméterenként
210 ill. 336 Ft, a csatornadíj 202
ill. 271 Ft. Az önkormányzatok
Víziközmû Kft-n belüli tulajdonviszonyainak pontosítására
fel kell mérni a cég vagyonát, a
képviselõ-testület vízdíjjal kapcsolatos döntésének elõkészítése érdekében az éves ügyvezetõi beszámolót korábbi idõpontra kérték. Támogatták a
vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez benyújtandó
pályázatot, és elfogadták az ah-

Utazás
Obernburgba
Tisztelettel arra kérem a
vendégfogadó aszódi polgárokat, hogy nyilatkozzanak egy
esetleges obernburgi látogatás
esetén az aszódi küldöttséghez
törtébõ csatlakozásukról.
Várható kiutazás:
2010. május közepe (4-5 nap)
Utazás: busszal vagy vonattal (kérem megjelölni, melyikkel kívánna utazni. Mivel várhatóan csak max. 25 fõ fogadása lehetséges, ezért a vonatköltség olcsóbb.)
Jelentkezésüket várom:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
(28/500-666)
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

hoz szükséges társulási megállapodás tervezetét.
Megtárgyalták a Csengey
Gusztáv Általános Iskola, a
Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a Városi Óvoda intézményi minõségirányítási programjai végrehajtásáról a nevelõtestületek és szülõi szervezetek által készített értékeléseket; a javasolt intézkedéseket
és a szakértõi véleményben is
foglaltak figyelembevételével
döntenek azok jóváhagyásáról.
Az értékelést és a javasolt intézkedéseket Aszód város honlapján közzéteszik, egyúttal
rögzítették a feladatok éves
ütemezését.
Meghatározták a Rákóczi úti
iskolaépületben kialakításra
váró ebédlõ és tálalókonyha
elõkészítésének feltételeit. A
kivitelezés ütemezésére a költségfelmérést követõen kerül
sor. A beruházás pénzügyi hátterét a CÉDE pályázati forrásból kívánják elõteremteni.
A Városi Óvoda Szivárvány
tagóvodája hétmillió Ft-ot
nyert el az Új Magyarország
TÁMOP „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés –
Innovatív intézményekben”
címû pályázatán. Az oktatásitovábbképzési feladatok ellátására meghívásos ajánlattételi
felhívás kiírását hagyták jóvá a
képviselõk. Szintén támogatták a Csengey Gusztáv Általános Iskola három pályázatának
benyújtását. A TÁMOP
„Egészségre nevelõ és szemlélet-

formáló életmódprogramok”
ill. a „Pedagógusképzés (a pedagógiai kultúra korszerûsítése, pedagógusok új szerepben)
címû pályázatokon önerõ nélkül 12-12 millió Ft-ot, míg a
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány pályázatán
eszközbeszerzésre 570 ezer ill.
110 ezer Ft-ot szeretne elnyerni
az intézmény. Az utóbbi két pályázathoz szükséges 600 ezer
ill. 80 ezer Ft önerõt az iskola
saját költségvetésébõl biztosítja.
Az Equrys Magyarország
Kft. és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakvéleménye alapján a képviselõ-testület kimondta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát
elkészítõ gödöllõi Bakilex Kft. a
szerzõdésben vállalt feladatait
hibásan, azt nem szerzõdésszerûen teljesítette. A város pályázataihoz szükséges dokumentum elkészítéséért szerzõdésbe
foglalt több mint kilencmillió
Ft-os díjból a város eddig 6,3
millió Ft-ot fizetett ki a cégnek
– a grémium felhatalmazta a
polgármestert, hogy jogi képviselõ útján tegye meg a lépéseket a jogtalanul igénybe vett
összeg visszafizetése érdekében.
Részben az IVS hiánya miatt
nem adhatta be a város a Fõtérpályázatot idén januárban. A
Szóda Frakció nevében
Gyárfás Zsuzsa frakcióvezetõhelyettes beadványban összegezte a Fõtér-program elõkészületei során történteket, egy-

úttal kimutatás elkészítését
kérte, mi mennyibe került a sikertelen projekt elõkészítése
során. A beadványra Asztalos
Tamás programkoordinátor
ugyancsak írásban reagált. A
testület úgy döntött, hogy a két
beadvány bizottsági javaslatokkal, véleményekkel összegezve
kerüljön a testület elé.
Ugyancsak Gyárfás Zsuzsa
adott be elõterjesztést a 48-as
emlékmû körül kialakult helyzetrõl. Kifogásolta, hogy a képviselõk 2008 áprilisától nem
kaptak tájékoztatást arról,
hogy a közlekedési csomópont
megépítése után az emlékmû
nem állítható fel az eredeti helyétõl másfél évvel ezelõtt 5,4
méterre meghatározott területen. Pálinkás Csilla mûszaki

Keressük a 48-as
emlékmû készítõit
Tisztelt Aszódiak!
Azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy az 1848-49-es
szabadságharc és forradalom
emlékére 1948-ban felállított
emlékmû adományozóiról és
készítõirõl, ha név szerinti információjuk van, szíveskedjenek részemre eljuttatni 2010.
január 31-ig. Az új helyszínen
felállításra kerülõ emlékmûvön elhelyezett táblával név
szerint kívánunk megemlékezni róluk.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester
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Átalakul a közmûvelõdési szakfeladat ellátása
irodavezetõ elõterjesztésében
hangsúlyozta: a csomópont engedélyeztetésénél és az emlékmû bontási engedélyének kiadásánál a polgármesteri hivatal mindenben jogszerûen járt
el. A napirend lezárásaként a
képviselõ asszony kérdéseinek
megválaszolására a testület tájékoztatást kért a fõépítésztõl a
hatáskörébe tartozó egyeztetések és lépések összegzésérõl.
Az új közlekedési csomópont
mûködésével kapcsolatban, a
Kossuth Lajos út külsõ sávjában parkoló jármûvek számának csökkentése érdekében Dr.
Szigetvári József képviselõi beadvánnyal élt, amelyben egy
üres fõúti telek bérlését javasolta parkoló céljára. Több képviselõ nem ebben látja az aszódi
parkolási gondok megoldását;
rövid vita után úgy döntöttek,
hogy a Penny Market nyitása
után három hónapon belül
visszatérnek a témára.
Az önkormányzat a közvilágításra vonatkozó Csillagfény
üzemeltetési csomag szerint
meghosszabbította az ELMÛÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel érvényes közüzemi szerzõdést. A
178.183,- Ft+ÁFA/hó összegért
a cég a bejelentéstõl számított
14 napos javítási határidõvel,
folyamatos felügyelet mellett,
szükség esetén javítással mû-

ködteti városunk közvilágítási
rendszerét. Utóbbi 341 db nátrium lámpás, 443 db kompakt
fénycsöves és egyetlen egyéb
lámpatestbõl áll. A hibabejelentéseket a 06-40-42-43-44-es,
ingyenesen hívható telefonszámon várják.
A települési szilárd hulladék
ártalmatlanítását végzõ A.S.A.
Magyarország Kft. elsõ körben
16,6 %-os díjemelést jelzett az
önkormányzat felé 2010-re. A
vácrátóti átrakó állomáson fogadott éves aszódi hulladékmennyiségért járó összeg esetében ez nettó negyedmillió Ft
többletkiadást jelentett volna a
városnak. A testületi ülés napján újabb egyeztetés történt; ez
alapján Sztán István polgármester bejelentette, hogy a díjemelés mértékét 4,9 %-ra csökkentették, amit a képviselõk
egyhangúlag elfogadtak.
Kimondták, hogy a feladaton
hiány nem keletkezhet, annak
esetleges fedezetét az önkormányzat nem vállalja.
Január 31-i hatállyal elfogadták a Fáma Könyvkereskedelmi Kft. mint bérlõ bérleti jogviszonyának felmondását. Több
képviselõi javaslat elhangzott a
bolt megmentésére; végül rögzítették, hogy továbbra is fontosnak tartják egy jól mûködõ
könyvesbolt meglétét. Megbíz-

2010-ben folytatódik
a Virágos Aszódért mozgalom
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Kedves Aszódiak!
A 2009-ben elindított „Virágos Aszódért” mozgalmat az
idén is folytatni szeretnénk.
Arra kérem Önöket, ha anyagi
helyzetük megengedi, szíveskedjenek csatlakozni ehhez a
mozgalomhoz.
Kérem Önöket, hogy a lakásuk elõtt, mint eddig is tették,
vágják le a füvet, virágosítsanak, szépítsék környezetüket.
A város mindent megtesz, hogy
a közterületeken mindig rend

legyen. Közösen, együtt érjük
el, hogy az aszódi és nem aszódi
állampolgárok városunkban jól
érezzék magukat. Mutassunk
példát fiataljainknak, hogy a
megkezdett utat továbbvigyék.
Szándékunkat az Aszódi Tükör februári számában megjelenõ pályázati ûrlap kitöltésével és visszaküldésével szíveskedjenek megerõsíteni.
Megköszönöm segítõ szándékukat!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

ták a polgármestert, hogy
egyeztessen a Városi Könyvtár
vezetõjével a feladat esetleges
ottani ellátásának feltételeirõl.
A megürült helyiséget pályázat
útján ismét bérbe adják.
Hatszázhúszezer Ft értékben új fogorvosi szék beszerzését mondta ki a testület, melynek háromnegyedét lakosságarányosan Aszód, 162 ezer Ftot pedig a fogorvosi alapellátást
igénybe vevõ Iklad áll.
A megyei közgyûlés elnöke
4,3 millió Ft támogatást kért a
a Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium 6-8. évfolyamos
gimnáziuma továbbmûködtetése érdekében. A képviselõk
számos indokot hoztak fel a támogatás megadása mellett ill.
az ellen (pl. a megye az elmúlt
évtizedben számos fejlesztést
végzett az intézményben,
ugyanakkor a 6 osztályos gimnáziumba csak négy aszódi
diák jár, a támogatás megadása
pedig joggal vetne fel esélyegyenlõségi aggályokat a másik
gimnáziumban). Végül három
igen, hat nem szavazattal, egy
tartózkodás mellett nem támogatták a kérelmet.
Nem fogadták el az Aszód
Városért Alapítvány kuratóriuma elnökének tájékoztatóját
a 2009. évi Aszód Fesztivál támogatásáról. Az alapítók közül
hárman – Kovács Tamás, Nagy
Géza és Sztán István – célvizsgálatot kezdeményeztek az alapítványhoz a felhasználás célját megjelölve beérkezett pénzeszközök elszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatainak jogszerû teljesítésére vonatkozóan. A Környezetvédelmi Alapítvány tavalyi és idei
elsõ félévi támogatását a temetõ és környezete rendbetételére fordítják.
Két igen, nyolc nem szavazattal nem támogatta a grémium a Szóda Frakció azon beadványát, amelyben a napirendek ill. a soron kívüli képviselõtestületi ülések magas száma
miatt a háromhetenkénti ülésezés visszaállítását javasolta.
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Az önkormányzat részt kíván venni az Aszódi Kistérség
településeinek idei közmunkaprogramjában; ennek érdekében rögzítették az önkormányzat vállalásait és a szükséges
elõkészületeket. Ugyancsak
csatlakozik az „Elektronikus
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” címû Operatív
Program keretében Érd által
benyújtásra kerülõ projekthez.
*
A kultúra illetve az informatika területén személyi változások várhatók városunkban.
Joghézag miatt ütközik a közmûvelõdési feladatok vállalkozói szerzõdéssel történõ ellátása a Közmûvelõdés Otthonának szabályos mûködtetésével.
Ennek kiküszöbölésére a testület önálló intézményként megszüntette a Közmûvelõdés Otthonát, a szakfeladatot pedig beillesztette a Városi Könyvtár
alapító okiratába. Az ezzel járó
okirat-módosítások mellett
Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ szerzõdését felmondják, a
mûvelõdési szakfeladat ellátására a könyvtár közalkalmazotti álláshelyet hirdet meg.
Máris változás állt be a város
másik, kulturális rendezvényeknek is otthont adó intézménye, a Korona Ház mûködtetésében: a bérleti díjak növekedése miatt id. Lukács Lajos
felmondta az épület bérletére
vonatkozó szerzõdést.
A városi honlap tartalomfeltöltésére három évvel ezelõtt
kötött vállalkozói szerzõdés
tartalma mára elavult, a kötelezõ közzétételek miatt a szerzõdésben foglalt heti honlapfrissítés nem elegendõ. A többletfeladatok miatt Buzás Zsigmond, a FOCO ´98 Kft. képviselõje új mûködtetési konstrukciót javasolt, amit a képviselõk nem fogadtak el, egyúttal
felkérték a polgármestert a további egyeztetésekre a cég képviselõjével, valamint a feladat
közalkalmazotti munkakörben
történõ ellátásának körüljárásával.
H. Sz.
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Közlekedj okosan, de hogyan?
Tapasztalatok az új aszódi csomópont forgalmi rendjével kapcsolatban

1.

5.

4.
3.

2.

irányúvá válik az út; ennek elmulasztása esetén a szemközti
parkolóból illetve a postahivatal felõl lekanyarodókkal találhatja szemben magát az óvatlan sofõr.
A Petõfi utca elején a korábbinál nyolc-tíz autóval kevesebb parkolhat(na, hiszen sokan nem veszik figyelembe az
utca elején álló „Megállni tilos!”
táblát, és azt sem, hogy egy
másik, száz méterrel beljebb
látható (felvételünkön egyenes
nyíllal jelölt) tábla értelmében
csak a banképület mögötti útszakasztól lehet parkolni – ott,
ahol már csak egy sávban lehet
továbbhaladni a Petõfi utcában). A rendõrségtõl kapott tájékoztatás szerint az utca elején helyszíni ellenõrzésekkel és
bírságokkal kívánják leszoktatni az autósokat a szabálytalan
és igen balesetveszélyes parkolásról. (A képünkön látható fehér furgon elõtt, takarásban
egyébként további három személygépkocsi áll tiltott helyen.)
E sorok írójának tapasztalatai szerint néhány autós és gyalogos semmibe veszi a közlekedési lámpák jelzéseit, ami elõbbiek esetében sem egészséges,
utóbbiaknál pedig határozotSzámos vásárlót a leghidegebb decemberi hajnal sem tan életveszélyes mutatvány letudta elriasztani attól, hogy a Penny Market elsõ vásár- het. A csomópontban kialakílóinak egyike legyen. Az áruházat Sztán István polgár- tott négy gyalogátkelõhely közül hármat lámpa irányít, a
mester avatta fel.

(folytatás az 1. oldalról)

Persze a csomópontnak – és
az ott közlekedõknek – vannak
„gyenge pontjai”, ezekre az
alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet.
 A fõúton a Budapest felõl
érkezõk a közlekedési lámpa
után egyenesen, míg a külsõ
sávból jobbra (az áruház parkolójába), a belsõ sávból pedig
balra (a Petõfi utcába) is kanyarodhatnak. Utóbbi azért is fontos, mert kb. ötven méternyit

továbbhaladva () már záróvonal van, tehát az ott szemrebbenés nélkül balra kanyarodó
úrvezetõk szabálysértést követnek el.
 A Hatvan felõl érkezõ s az
áruház parkolójába áthajtani
vagy a körforgalom felé visszakanyarodni szándékozó (esetleg rövid gondolkodás után mégis Pest felé induló) autósoknak a balkanyar után () azonnal jobbra kell sorolniuk, hiszen egy rövid szakaszon két-

Átadták az új csomópont „mozgatórugóját”

2010. JANUÁR

képünkön középen látható
zebra esetében viszont a
KRESZ gyalogosoknak elsõbbséget biztosító szabálya érvényes. (A bankfiókhoz közelebbi zebránál viszont lámpa van,
ahol néhány járókelõ a piros
jelzés ellenére lép le a járdáról
az épp zöldet kapó autók elé.)
Érdemes tehát kicsit odafigyelni, tanulni az új csomópont forgalmi rendjét, hogy mindig
mindenki épen jusson el úticéljához.
*
Kétségtelen, hogy a gyorsan
változó, csapadékos téli idõjárás és a nagy jármûforgalom
több helyen alaposan elintézte
az állami és a városi kezelésû
utakat; már a körforgalomban
is veszélyes kormányrántásra
késztetõ mélyedések jelentek
meg. A Baross utcában a gyors
hóolvadás és az esõzések eredményeként napokig állt a víz az
úton, de a lakóövezet szilárd útalappal ellátott utcáin sem volt
rózsás a helyzet – a sártenger
megszûntével néhol több a kátyú, mint az egyenes útfelület.
Érdemes mérsékelni a sebességet, hogy elkerüljünk egy nem
tervezett utat a gumiszerelõ
mûhelybe, esetleg a szervizbe.
S reméljük, a kátyúzás idén
már nem nyár derekán, hanem
jóval korábban megtörténik...
H. Sz.

2010-ben is kedvezõ
akciók a COOP-nál!

Akció

2010. január 21-tõl január 31-ig

Akció

Ízelítõ az akcióból:

Kristálycukor 1 kg 179,-Ft

Finomliszt COOP 1kg 79,-Ft

Globetti zöldborsó 400g/280g
Knorr grízgombócleves 40g
Knorr tyúkhúsleves csigatésztával 56g
Mátra uborka csem. 6-9cm 680g/300g
Sport szelet XL 45g
Kozel sör f.üv. 0,5 l
Pepsi Slice 2 l narancs, bodza, feh.szõlõ széns. PET
Sió Prémium multivitamin 100% 1 l PET
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g
Pickwick zöld tea áfonya flip-top 20x2g
Bonux comp. Active fresh m.por 2 kg
Bonux Hydropower gél color 1,5 l
Domestos Flóraszept citrom 1 l

119,-Ft
199,-Ft
199,-Ft
199,-Ft
89,-Ft
139,-Ft+ü.
119,-Ft
299,-Ft
379,-Ft
319,-Ft
699,-Ft
699,-Ft
399,-Ft

Familla napraforgó étolaj 1 l

249,-Ft

Persil color fresh by Silan mosógél 1,5 l 1349,-Ft
1199,-Ft
Silan öblítõ fresh breeze 3 x 1 l
Always ultra eü.betét norm.plus 2x10db 599,-Ft
Zewa Deluxe eü.papír 3 rét. kamilla 8 tek. 599,-Ft
159,-Ft
Alföldi Farmföl 20% 350g
159,-Ft
COOP UHT tej 1,5% 1 l
1159,-Ft/kg
Délhús csülök sonka
1099,-Ft/kg
Hajdúsági trappistasajt
839,-Ft/kg
Kaiser pulyka párizsi füstölt
999,-Ft/kg
Kométa M. Nap Fin. Zala felvágott
1529,-Ft/kg
Pick borjúpárizsi
949,-Ft/kg
Surjány Miklós kolbász
199,-Ft
Medve sajt natúr 8 cikkelyes 140g

BAROMFI- és SERTÉSHÚS AKCIÓK!
Akció
2010. január 21-tõl január 31-ig
Akció
Ízelítõ az akcióból:

Eh. Csirkecomb farrésszel 479,-Ft/kg
Eh. Csirkemell csontos

Akció
Sertéscomb csont nélkül

Eh. csirkeszárny 479,-Ft/kg
899,-Ft/kg

2010. január 29-tõl január 31-ig
899,-Ft/kg

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Sertés lapocka csont nélkül

Akció
849,-Ft/kg

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Az összefogásban rejlik városunk ereje
Sztán István polgármester újévi köszöntõje
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Kedves Aszódiak, Barátaim!
Amikor arra készültem,
hogy néhány szóval búcsúztassam a 2009-es esztendõt és köszöntsem az újévet, még néhány nap hátra volt az ünnepig. De a levegõben, az emberek érzéseiben már ott vibrált
az ünnepvárás, az ünnepi készülõdés izgalma. Érthetõ hát,
hogy az elmúlt napok ilyen fogalmakkal kapcsolódtak össze,
mint: béke, békesség, szeretet,
egyetértés, a gyûlölködés, az
ellenségeskedés számûzése.
Nagyon hiszem, sokan éreznek hozzám hasonlóan, amikor
alig néhány órával múlt el a
2009-es esztendõ. Nincs 24 órája, hogy az aszódiak százaival
együtt hallgattuk az óévet búcsúztató harangszót, együtt
énekeltük a Himnuszt, s poharainkat összeütve kívántunk
egymásnak tiszta szívvel, emberséggel boldog új esztendõt.
Hirtelenjében nem gondoltunk
a távozó 2009-es esztendõ
gondjaira, nehézségeire, fájdalmaira. A rideg valóságot akarnánk megszépíteni, ha hallgatnánk az elköszönt esztendõ fájdalmairól, hiszen sokaknak
okozott csalódást a mögöttünk
hagyott 12 hónap. Csalódtak
azok, akik egész évi fáradozásuk ellenére sem tudták megvalósítani terveiket. Csalódtak,
akik gyerekeik, unokáik kívánságát csak nagyon szegényesen
tudták teljesíteni. Csalódtak,
akiket jogtalanul rágalmaztak,
akiket oktalanul megszégyenítettek, hamis pletykákkal besároztak.
Sokan és sokféleképpen köszöntjük ma az újesztendõt:
néhányan gazdagon, többen
szerényen, vagy éppen szorongató szegénységben. De egy
biztos: valamennyien békeségre kiéhezve, boldogabb, derûsebb, gondtalanabb holnapra
vágyunk. Nem vitatható, hisz
naponta látjuk, tapasztaljuk,
hogy a jövõbe vezetõ úton lépten-nyomon új értékek öltenek

formát. Ma még szinte ismeretlen, de számunkra kedvezõ
tudományágak, létünket megkönnyítõ kereskedelmi és kulturális fejlõdés csírái köszönnek ránk a város fõutcáján.
Erõsödnek a személyes kapcsolatok és felismerések. Gyakoribbak a kézfogások, s a városunk jövõjét építõ, féltõ szavak.
És sorolhatnánk ezeket a kedvezõ változásokat a végtelenségig. Apró és nagy dolgok egyaránt Európa – az igazi Európa
– közeledését jelzik számunkra. Egyrészt erõsíti, ami közös
volt és ma is közös bennünk,
másrészt kényszerít, hogy felismerjünk, védelmezzünk valamit, amit mindeddig eldob-

hazájuk e táj. De az igaztalan és
becstelen harcot elkerülhetjük,
ha arra gondolunk, hogy 2009ben volt húszéves a mi demokráciánk. Egy eszmerendszer
életében két évtized semmi –
még ha újrakezdést, újjászületést jelent is, de mégis sokat
jelentett Aszód életében, amely
visszanyerte városi rangját,
lassan visszaszerzi kereskedelmi központi jellegét, és két középiskolájával, kulturális intézményeivel, kistérségi központi
rangjával betölti azt a szerepet,
amivel a régiek illették: Aszód a
Galgamente fõvárosa lesz.
Lehet rajta vitatkozni, hogy
gyorsabban fejlõdhetnénk, de
ne feledjük: demokráciánk ko-

hatónak véltünk, de holnaptól
kezdve talán kincsünk és büszkeségünk tárgya lesz. Mint a
bölcsõ, amelyben nagyanyánk
anyánkat ringatta egy szegényes, szabadkéményes parasztház agyagpadozatú kamrájában. A messzirõl jött megbámulja, nem tudja, hogy a
padlásról hoztuk le mint családi ereklyét, mert az számunkra
nem egy néprajzi tárgy, hanem
nagyanyánk – a múltunk, a
tegnapunk –, a kissé fájdalmasan õrzött, de kimondhatatlanul kedves emlékünk.
Kedves Aszódiak, Barátaim!
2010 újabb átalakulások idõszaka lesz. Lehet, hogy az ember az embernek a farkasává
válik a hatalomért vívott küzdelemben. Lehet, hogy az ország, a város szolgálatát vállalók a munkájukkal tesznek tanúságot arról, hogy nékik édes

rábbi hagyományainak gyökerei erõs derekú fává sohasem
növekedtek. Könnyen kidönthette a második világháború
vihara. Két világháború és nem
kevés esztendõ megszállás – ha
gyökerét nem is gondozták, és
el is metszették – mindenképpen arra kárhoztatta, hogy épp
csak tengõdjék.
Húsz évvel ezelõtt világpolitikai változások nyomán,
amelyek bekövetkeztéhez Magyarország maga is kétszer járult hozzá – 1956-ban és 1989ben – ismét életre kelt. Közakarattal öltött politikai formát.
És a forma él, napról-napra
erõsödik. Mert közakaraton
alapul. Mert az ország egésze
elfogadta. A mi bimbózó demokráciánk embertelenül nehéz gazdasági és társadalmi
viszonyok között vállalkozott
egy olyan korántsem hibátlan,
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de korrigálható választási
rendszer megalkotására,
amely az ország kormányozhatóságát és egyensúlyát tartósan biztosítani tudja. Ezt bizonyítja, hogy a kormányok eddig
is követték egymást és követni
fogják a jövõben is. Önkormányzatunk, az ország mintegy háromezer önkormányzatával együtt magától értetõdõen igyekezett a napi politikai
acsarkodások, viharok közepette kézben tartani a gyeplõt,
nem engedte visszafordítani,
lassítani a város fejlõdését.
Nem állítom, hogy amit elvégeztünk, az hibátlan. De feltétlenül mintaértékû és bizonyítéka a tisztességes, jószándékú
munkának, a szakértelmet
nem nélkülözõ ügyintézésnek.
Kedves Barátaim, Tisztelt
Hölgyeim és Uraim, akik Aszódon és az Aszódi Kistérség területén élnek és vesznek részt a
közösség munkájában. Kérem
Önöket, ürítsük poharainkat
arra, hogy sikerült megõriznünk értékeink javát, az emberségünket és önmagunkat.
Koccintsunk, amiért gyõztük
az évet kitartással, türelemmel
és ötletekkel. Hogy lassacskán
– tetszik, nem tetszik, de –
megtanuljuk, hogy csak együtt,
egymással szót értve juthatunk
egyrõl a kettõre. Együtt az önkormányzat minden tagja és
együtt a város minden polgára.
Mert ebben van az erõnk, a város ereje. És semmi másban.
Kedves Aszódiak! Az új esztendõ elsõ napjának délutánján feledjük a gondjainkat, jó
lelkiismerettel, nyugodt lélekkel ürítsük poharunkat a 2010es esztendõre, ami biztosan
nem lesz könnyû, de egymás
számára könnyebbé tehetjük.
És befejezésül kívánjunk egymásnak meghitt, boldog új esztendõt.
Sztán István
polgármester
(Elhangzott
a Galga Televízióban.)
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Hamarosan indulhat a csatornázás!
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy az „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és
szennyvízelvezetése elõkészítõ
munkái” címmel beadott KEOPpályázatunk a második fordulón is
sikerrel átjutott és megkapta az EUs támogatást. Ha minden a tervek
szerint halad, akkor a csatornázási
munkák a tavasz folyamán elindulhatnak.
Amint arról korábban már többször is beszámoltunk, 2008 nyarán
térségünk 14 települése – Acsa,
Aszód, Bag, Csõvár, Domony, Iklad,
Hévízgyörk, Galgagyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu – együttmûködésre lépett a
térség szennyvízelvezetési problémáinak megoldására. A munka során egy KEOP-pályázatot adtunk
be közösen. A pályázati szakasz két
fordulóból állt, és végül 2009 decemberében elnyerte az EU támogatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beruházás összes költségének, 3.402.145.000 Ft-nak a 84,37
%-át EU-s forrásokból tudjuk finanszírozni,ami azért is nagy öröm,
mert egy ekkora méretû beruházásnak a költségeit a résztvevõ önkormányzatok saját forrásból nem

tudnák fedezni. Így viszont a következõ idõszakban a települések csatornázása és a szennyvíztisztítás
kérdéskörét meg tudjuk oldani.
Jelenleg a szerzõdéskötési folyamatok zajlanak, melynek végén elkezdõdhetnek a munkálatok. Erre
várhatóan 2010 nyarán kerül sor.
Az elmúlt két évben az elõkészítõ munkák zajlottak, a tervezés, a
pályázatírás, egyeztetések, a lakosság belépése a Vízíközmû Társulatba. Ezúton köszönjük meg ismét
a lakosság támogatását és közremûködését. Településeink következõ 1-2 évének fontos tényezõje
lesz immáron a tényleges csatornázási munkálatok kivitelezése, lebonyolítása, amelyben még az eddigieknél is fontosabb a lakosság támogató részvétele. Kérjük, hogy a
következõ idõszakban is kísérje figyelemmel a projekt honlapját
(www.galgamacsa.hu)
és lehetõségei szerint segítse munkánkat.
Tisztelettel: Dr. Pesti Klára
Galgamácsa polgármestere

HITELAJÁNLATAINK:
ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL
Az ADÓSSÁGRENDEZÕ HITEL konstrukciót azok részére ajánljuk, akik szeretnék egy
hitellé alakítani – akár több hitelintézettel szemben - fennálló hiteltartozásaikat.
A hitel kamata: évi, változó, 11,5%

Kezelési költség: évi 1,5 %

THM: 5.000.000,-Ft hitelösszegre, 240 hóra, havi egyenletes törlesztéssel 14,41%.
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.

TÁMOGATOTT HITEL
Ismét lehetõség nyílt TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITEL igénybevételére a fiataloknak,
valamint a többgyermekes családoknak új lakás vásárlására, építésére és meglévõ lakás korszerûsítésére.

A fenti hitelekrõl és egyéb hitellehetõségekrõl kérjük, érdeklõdjön kirendeltségeinkben.

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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Szolgálat a városért Könnyû zsákmány
Akcióval és bállal ünnepelt
a húsz éves aszódi polgárõrség
(folytatás az 1. oldalról)

pelte 20 éves jubileumát. A hatvan állandó taggal, sok fiatallal
mûködõ szervezet soraiban két
évtized alatt 300 fõ fordult meg.
Szenoráczki Ferenc elnök a
jubileum alkalmából köszönetét fejezte ki társainak, az aszódi rendõrõrs vezetõinek és valamennyi munkatársának, az
aszódi önkormányzatnak és a
polgármesteri hivatal munkatársainak, valamint a körzet
polgármestereinek támogatásukért és hozzáállásukért. Külön megköszönte támogatóiknak, akik közül sokan a kezde-

tektõl mellettük állnak, és kéri,
lehetõség szerint ezután is támogassák a polgárõröket.
Az Aszód Galga Polgárõr
Egyesület elnöke végezetül elmondta: még három évig tölti
be a megyei alelnöki tisztet;
mandátuma lejárta után az
aszódi polgárõr szervezet elnöki tisztérõl is le kíván mondani, mondván: át kell adni a
marsallbotot az ifjaknak. Reméli, az aszódi polgárõrség következõ húsz éve is legalább
olyan eredményes lesz, mint az
eddigiek voltak.
H. Sz.

Élelmiszercsomag
a karácsonyfa alá
Örömök és gondok a Vöröskeresztnél
Az év végi akciók során több
mint 500 fõ kapott az élelmiszercsomagokból, tudtuk meg
Gáspárné Csókás Rita területi
vezetõtõl. Elsõ körben a legrászorultabb családosok, majd a
nehéz körülmények között élõ
nyugdíjasok, végül a három
aszódi nyugdíjas szervezet javaslata alapján további sorstársaik vehették át a Vöröskereszt
élelmiszercsomagját. Tavaly júliusban is hasonló mennyiséget, kb. 10 millió Ft összértékû
élelmiszert osztottak szét Aszódon, decemberben pedig 5 tonna tésztát, emellett lisztet, cukrot, tejet, levesport és bébiételt.
A szállításban Molnár József
nyújtott nagy segítséget, a rakodásban a közcélú munkások
segítettek, de köszönet illeti a
Csengey iskolát is.
Akcióikkal igyekeznek minden rászorulóhoz eljutni – persze vannak, akik szégyenérzetük miatt vagy büszkeségbõl
nem is keresik a szociális háló
adta támogatási lehetõségeket,
de a segélyszervezet aktivistái
õket is szeretnék elérni. Jó alkalom lesz erre a január 26-28-

ra tervezett tésztaosztás, amihez a Kistérségi Gondozási
Központtól és a helyi nyugdíjas
szervezetektõl kaptak névsort.
A kiosztott élelmiszermenynyiség alapján úgy tûnik, hogy
a Körzeti Vöröskereszt dúskál
a támogatók adományaiban,
pedig ez sajnos nem így van:
elsõsorban az éves tagdíjakból
mûködik, egyéb bevételi forrásai nem nagyon vannak. Aszódon kevés cég van, ezek és a
magánszemélyek inkább az oktatási intézményeket részesítik
elõnyben. Az is bizonytalan,
legközelebb hol tudják az osztásokat lebonyolítani. Gáspárné
Csókás Rita ironikusan jegyezte meg: ahány helyen eddig lehetõséget biztosított az önkormányzat, elõbb-utóbb mindig
eladták „a fejük fölül” az ingatlant, holott a jelentõs mennyiségû adományok raktározása
és a helyiségek jó megközelíthetõsége egyaránt fontos
szempont. Valószínûleg így lesz
a volt Sport büfé Petõfi utcai
épületével is, ahol az utóbbi idõben élelmiszerakcióikat bonyolították. n

Sok volt a betörés az ünnepek idején
Míg a karácsony ajándékokkal érkezett, az ünnepek alatt a
betörõk városunkban néhány
helyrõl ugyancsak „ajándékokkal” távoztak. Rövid idõ után
ismét a Régész utca volt a kábeltolvajok célpontja, ahonnan
832 ezer Ft értékû telefonkábelt vittek magukkal. A Paskomban három hétvégi házban
jártak hívatlan látogatók,
ahonnan kisebb értékû eszközöket vittek el: a 20-30 ezer Ftos rongálási kár mindhárom
helyszínen meghaladta a lopási
kárt.
Egy Hunyadi utcai ház udvarán parkoló autóból iratokat
emeltek ki, amit néhány házzal
távolabb bedobtak egy udvarra. Ugyanebben az utcában egy
besurranó tolvaj mobiltelefonokat, bankkártyákat és iratokat tulajdonított el. A Bethlen
Gábor utcában egy pénztárcával és egy fényképezõgéppel
lett gazdagabb a betörõ, 64 ezer
Ft-os lopási és háromezer Ft-os
rongálási kárt maga után
hagyva. Néhány házzal távolabb az idõközben hazatérõ
családtagok megzavartak egy
besurranó tolvajt; ennek ellenére a vékony testalkatú, fekete ruhás férfi jelentõs mennyiségû zsákmányt vitt magával.
A Bercsényi utcában egy nyitott garázsból egy motoros fûrésznek veszett nyoma.
Sokan furcsállják, hogy egyre több kisdiák jár – olykor igen
értékes – mobiltelefonnal az általános iskolába. Vélhetõen az
ennek szükségszerûsége miatt
tamáskodók számát gyarapítja
a hír, miszerint a Csengey iskolában eltûnt egy 40 ezer Ft értékû maroktelefon.
A Baross utcából elloptak
egy Suzuki személygépkocsit.
A Kossuth Lajos úton egy nyitva hagyott áruszállítóból egy
táskát emelte ki a szemfüles
tolvaj. A Szent Imre úton egy
autó ülésén felejtett táska késztette a jármû feltörésére az
egyelõre ismeretlen elkövetõt.
Hatvan és Aszód között a vonaton, városunk és Gödöllõ kö-
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zött pedig az autóbuszon pilledt el egy-egy utazó, akik késõbb hasztalan keresték irataikat és pénztárcájukat. (A vonaton különösen nagy, 350 ezer Ft
értékû volt az ismeretlen elkövetõ zsákmánya.)
Öt, rendõrségi közremûködést igénylõ közlekedési ügyrõl
is tanúskodik az aszódi rendõrõrs szolgálati naplója. Az elsõbbség meg nem adása miatt
egy-egy anyagi káros baleset
történt a benzinkútnál és a
körforgalomnál. A Kondoros
téren egy szabálytalanul tolató,
ittas autós okozott balesetet, jogosítványát bevonták. A bagi
csomópontnál õzelütés miatt
történt anyagi káros baleset: a
szokatlan helyen a fõútra tévedt állat 450 ezer Ft-os kárt
okozott a gépjármûben.
H. Sz.

Állatorvosi
ügyelet
Január 23-24.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Január 30-31.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
Február 6-7.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Február 13-14.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
Február 20-21.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
Február 27-28.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
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Karácsonyi örömök a bölcsõdében
Takarókat és fenyõfát kaptak ajándékba a kicsik
Az Aranykapu Bölcsõde december 9-én Gyímesi Benedek
családjától egy plafonig érõ karácsonyfát kapott ajándékba.
Az illatos fa zölden is gyönyörû
volt de a gyermekek szüleikkel
minden nap meglátogatták a
fát, és felakasztottak rá egy-egy
díszt. Volt, aki zsákocskáben
építõjátékot tett alá. A kis betlehem elõtt anyukák, apukák
gyermeküket ölbe véve mesélték el a karácsonyi történetet.
A Shaubermacher Magyarország Kft. 100.000 Ft-al ajándékozott meg bennünket, amit
gyermektakarókra és ágyhu-

zatra fordítottunk. A legjobb
minõséget kaptuk, ráadásul a
kedvünkre való színben. A Rõfös bolt vezetõje, Zsuzsa szerezte be a puha polár anyagot. A
huzatok megvarrása az õ karácsonyi ajándéka volt. A Kéttûs
Kft. Varroda az ünnepi megrendelések mellett ugyancsak
ajándékként varrta meg az ötvenhat takarót.
Amikor leraktuk mindezeket a karácsonyfa alá, átjárta
szívünket az öröm és meghatódás. Mennyi önzetlen segítés
adódott össze a gyermekeknek,
a gyermekekért! Már annyi-

szor megtapasztaltuk, hogy a kal örömteli perceket okoztak a
szeretetet ha szétosztjuk, nem bölcsõdés gyermekeknek – és
elfogy, hanem gyarapszik. Kö- nekünk is.
szönjük a szülõknek és támogatóinknak, hogy ajándékukKovácsné Erzsike

Együtt szilvesztereztek a mazsorettek
Az egész éves felkészülési idõszak után jólesett a pihenés
Köszönettel tartozunk
azon szülõknek, zsûritagoknak, segítõknek, akik a
mazsorettek óévbúcsúztatóját feledhetetlenné tették gyermekeinknek. Szilveszter napján este nyolc
órára jöttünk össze a szépségszalonban.
A gyerekek a legszebb ruháikat hozták a szépségversenyre,
hangulatos teremdíszítés mellett, jó zenével, kifutóval, és öt
tagú zsûrivel folyt a verseny. A
zsûri tagjai – Miklósi Károly és
felesége, Bágyoni Gáborné,
Kiss Magdolna és Tolmácsi
Miklós – teljes komolysággal
végezték a pontozást, majd az

összesítést. Szépségkirálynõvé
választották Lácz Anitát, udvarhölgy I.: Lácz Andrea, udvarhölgy II.: Gábor Diána lett,
akiket kölyökpezsgõvel,
konfetti esõvel, szerpentindobálással ünnepeltünk a korona
és a vállszalag átadása után.
Ezután a szülõk által küldött
legalább tizenötféle sütemény,
száz palacsinta, töltött káposzta, bableves, kínai ételek, fasírt,
Stefánia-szelet, virsli stb. ételek
sora várt bennünket svédasztal szerûen. Mindenkire több
mint egy üveg pezsgõ jutott.
23.30-ra érkeztünk a fõtérre,
trombitálva, mikulássapkában
vagy rénszarvas fejdísszel. Itt
mindenki saját bögrét kapott,

jó forró teával, a felnõtteket
forralt borral vendégelte meg a
polgármester. Ifj. Rónai Lajos
zenekara, majd káprázatos tûzijáték és a jókívánságok sora
tette még színesebbé az óévbúcsúztatót.
A szalonba visszaérkezve kis
házi tûzijátékot rendezett nekünk a házigazda, majd a jó forró citrom illatú szaunázás jól
felmelegített bennünket. Egy
kiadós éjszakai frissítõ séta
után táncverseny vette kezdetét, ahol szinte mindenki helyezést ért el; a társasjátékokból is
kivették részüket. A kisebbek
1-2 óra alvás után frissen ébredtek; a nagyobbak az egész
éjjeli szórakozás után is energi-
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ával tele indultak haza reggel 8
órakor. A többiekért a szülõk
jöttek az elõzetes megbeszélés
szerint.
Köszönettel tartozom segítõimnek, a gyerekeknek és a szülõknek, a zsûritagoknak, hogy
a mazsorett csoport részére
ilyen nagyszerû, varázslatos és
feledhetetlen szilveszterezést
tettek lehetõvé, többszörösen
túlteljesítve minden elképzelést.
2009-ben 11 bemutató, 37
próba, zsákbamacskagyûjtés;
csomagolás; árusítás, karácsonyi ajándékkészítés, árusítás,
szponzorok felkeresése és megajándékozása áll mögöttünk.
Pála Sándorné
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Találkoztam a bûnbakokkal
Adventi áhítat az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
„És tegye Áron mind a két
kezét az élõ baknak fejére, és
vallja meg felette Izráel fiainak
minden hamisságát és minden
vétkét, mindenféle bûneit: és
rakja azokat a baknak fejére,
azután küldje el az arravaló
emberrel a pusztába, hogy vigye
el magán a bak minden õ hamisságukat kietlen földre, és
hogy bocsássa el a bakot a pusztában.” (Mózes III. könyve 16.
fejezet 21–22. - Károli Gáspár
fordítása)
Az ókori zsidóság vétkeiért
minden évben, jóm kippur
napján egy „bûnbak”-nak
kellett számûzetéssel lakol-nia,
melyet két kecske közül
választottak ki sorsolással. A
másik kecskebakot a szentélyben áldozták fel. Innen származik a mi átvitt értelemben
használt bûnbak kifejezésünk.
A nagy különbség a zsidó ill.
a mai hagyomány között, hogy
annak idején az izraeliták saját
bûneiket olvasták a bak fejére.
Ma elhitetjük magunkkal,
hogy bûnbakjaink az egyedüli
bûnösök. Nincs ebben semmi
meglepõ, alapvetõ lelki és társadalmi jelenségrõl van szó. A
problémák, válságok gyors
megoldását ígéri, ha azonnal
kikiáltunk egy vétkest, vagy
egy vétkes csoportot, s már
moshatjuk is a kezünket. A világtörténelem során ez mindig
kiválóan mûködött, és a hatalom birtokosai mindig is tisztában voltak ezzel, ki is használták mindig céljaik érdekében.
A nép pedig óramû pontossággal az elvárásaik szerint reagált.
Nincs ez másként mai magyar társadalmunkban sem.
Jelen korunk bûnbakjaival a
Javítóintézetben találkoztam
december 19-én délután, egy
adventi áhítat keretében. A mi
bûnbakjaink érzõ szívû, érzelmekben csodálatosan gazdag
fiatalok, akiket az élet, a lehetõségeik vakvágányra sodortak. Nevelõik meglátták bennük a jó szikráját, és lángra
tudták lobbantani azt. Mi kel-

lett ehhez? Rágalomhadjárat?
Kiközösítés? Nem. „Csupán”
szigorú szeretet, ahogy az intézet igazgatója, Szarka Attila
mondta egy rádióinterjúban.
Ez a szeretet hatotta át a nevelõk és neveltek közös mûsorát,
felmutatva mindannyiunknak,
hogy egyedül a szeretet, a jóért
való közös fáradozás képes
egyesíteni világokat, népeket,
érdekeket. A mûsor minden
szereplõje (Burdi Tamás és
Lakatos Richárd növendékek,
a Pszichopedagógiai Csoport,
Herr Piroska, Farkas Gábor,
Lakos Mária Lujza, Juhász
Edit, Gulyás Anna, Kelemen
Attila nevelõk és Dian Tibor
napos ügyeletes) szíve és
tudása legjavát adta õszintén
és hitelesen, feledhetetlen adventi élménnyel gazdagítva közönségüket.
A mûsort a Mária Rádió is
közvetítette, majd Szarka
Attila igazgató úrral interjú készült. Õ említette itt, hogy az
intézet honlapján van egy ven-

dégkönyv is, ahol régi növendékek bejegyzései olvashatók.
Egyet idemásolok, beszédesebben szól nálam a nevelõk munkájáról:
„elõször is köszönöm a négyescsoport nevelõinek farkastanárúrnak subatanárúrnak
palibácsinak és piroskanéninek azt a rengetegtürelmet és
segítséget amit tõlük kaptam az
ott eltöltött idõ alatt mondhatom azt hogy nekik köszönhetem mind azt amit elértem az
eddigi életemben mind sportterén mind az életben. különösen
köszönöm farkastanárúrnak
tanulhattam tõle nagyon sok
hasznos dolgot amit mai napig
hasznosítani tudok. köszönök
mindent” (http://www.aszodafi.hu/vendegkonyv.html)
Jó, ha tudjuk, hogy „bûnbakjaink” tükrök. Amit látunk
bennük, rajtuk, azok a mi vétkeink. Vagy a mi szeretetünk.
Lorencz Klára

Mozgáskorlátozottak
karácsonya
A Mozgáskorlátozottak
Aszód és Környéki Szervezete
december 18-án megtartotta év
végi beszámolóját és karácsonyi ünnepségét. Tagtársaink
kis ajándékot is kaptak. A beszámoló után a Rákóczi úti iskola tanulói kedveskedtek nagyon szép mûsorral, köszönet
érte nekik és tanáraiknak. A
mûsor után, mint minden évben, most is ingyen tombolát
húztunk ki, amibõl mindenkinek jutott.
Köszönöm a támogatóknak:
Aszódi Malom és Kenyérgyár,
Hatalyák Optika, Korona Cukrászda, Barta Barkács, Ferogal
galgagyörki lakatosüzem, Gajdos Jánosné, Adácsi Sándor,
Sztán István polgármester úr,
valamint az Aszódi GAMESZ
vezetõje és munkatársai.
Boldog új évet és erõt, egészséget kíván
Takács Lajos titkár

Sok cipõsdoboznyi szeretet
Ismét bebizonyították az
aszódi családok, hogy adományozási kedvük példaértékû az aszódi kistérségben. A gazdasági válság
2009-ben rányomta a bélyegét a háztartásokra, azonban a beérkezett cipõsdobozok mennyiségébõl arra
lehet következtetni, hogy
nincs válság a szívekben.
Ismét gondoltunk egymásra
az ünnepek elõtt. Települési és
vallási, felekezeti összefogással
346 gyönyörû, odaadó szeretettel becsomagolt cipõsdoboznyi
ajándék gyûlt össze december
végére, amit rászoruló gyermekek kaptak.
Az összesítõ statisztika a következõ: Evangélikus Gimnázium 181 doboz, Hites Adakozók
Hálózata Aszódi Szevezete 45
doboz, Evangélikus Gyülekezet
42 doboz, Római Katolikus
Gyülekezet 18 doboz, Baptista

Gyülekezet 17 doboz, Csengey
Gusztáv Általános Iskola 10 doboz, Református Gyülekezet 3
doboz, magánszemélyek 30 doboz (összesen: 346 doboz)
Osztási adatok: Csengey
Gusztáv Általános Iskola 123
doboz, Napsugár és Szivárvány
Óvoda 35 doboz, Aranykapu
Bölcsõde 15 doboz, Idõsek
Klubja 13 doboz, Gyermekjóléti
Szolgálat 27 doboz, aszódi gyer-

mekeknek összesen 213 doboz
jutott. Domony Gyermekjóléti
Szolgálata 55, Verseg Gyermekjóléti Szolgálata 78 dobozzal részesült az adományból.
Köszönjük az adományozóknak nagylelkû ajándékaikat és
a településünkön mûködõ intézményeink a közvetítésnél
tanúsított közremûködését!
a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai

Köszönet
A 2009. évi szilveszteri rendezvény elõkészítéséhez és végrehajtásához nyújtott segítségét megköszönöm Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testületének, a GAMESZ dolgozóinak, Szegedi Balázsnak, Lukács Lajosnak,
Száraz Zoltánnak, a Penny Marketnek, COOP áruháznak, Zsuzsának, a
RÕFÕS üzlet tulajdonosának, Verának, a KÉTTÛS Kft. tulajdonosának, Az
AVE Magyarországi Kft.-nek, Hafuzi Avnija cégtulajdonosának, a Richard
Fritz Kft.-nek, a Juniker Bt.-nek, Koncz Józsefnek, a Centrál Diszkontnak, a
turai tûzijátékosoknak, az Aszód Galga Polgárõr Egyesületnek. Köszönet
Rónai Lajosnak és barátainak a szép zenéért, Gyõrfi Jánosnak, Csíkos
Alexandrának, Molnár Lászlónak, Molnár Józsefnek, Szûcs Lászlónak és
mindazoknak, akik egy cseppet is segítettek a siker elérésében.
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Tisztelettel: Sztán István polgármester
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Digitális fotós tanfolyam
a Városi Könyvtárban, Aszódon

A

z utóbbi években a fotózás széles körben elterjedt hobbivá vált. Szinte minden háztartásban van már digitális fényképezõgép. A megfelelõ tudás megszerzése és a fortélyok ismerete nélkül azonban önmagában a felszerelés és az ambíció is kevésnek bizonyulhat.
Fotóiskolánkban a hallgatók elsajátíthatják a digitális fotózás technikáját és a fényképezés széles
palettáját fejleszthetik készség szintjére. A teljesen kezdõktõl a gyakorlottabb fotózni vágyókon át
bárki jelentkezhet, beleértve azokat is, akik évek vagy akár évtizedek óta fotóznak, és a tudásukat
akarják tökéletesíteni. Akadhatnak, akik nem rendelkeznek még felszereléssel, talán nincs elég információjuk a gépvásárláshoz, számukra segítséget nyújtunk a kiválasztásban.
Alapvetõen digitális tükörreflexes fényképezõgépekkel készítjük felvételeinket, ezekkel kiváló minõségû felvételek készíthetõek.
Bár 5 megapixelnél nagyobb digitális fényképezõgéppel már lehet digitális fotózást tanulni, az elsõ számú szempont, hogy a gépeden
legyenek manuális beállítások, bele lehessen „nyúlni” a képkészítésbe.
Várunk mindenkit, aki tökéletesíteni kívánja képi látásmódját és technikai tudását a fényképezés mindennapjaiban.
Szép fényeket!
Kurucz Kálmán fényképész, oktató
A részletekrõl érdeklõdni a 28/400-606-os telefonszámon
vagy az aszodkonyvtar@gmail.com címen lehet.

A Városi Könyvtár
Rekviem
egy könyvesboltért nyitvatartása: szolgáltatásai:
Felnõttrészleg:
00

00

Hétfõ-péntek: 10 -18
00
00
Szombat:
13 -18
Szerdán zárva

Gyermekrészleg:

laminálás
spirálozás
hõkötés
fénymásolás
telefax
nyomtatás
könyvtárközi kölcsönzés

Hétfõ-szombat: 1300-1800
Szerdán zárva

APRÓhirdetések
Könyvelés reális áron! www.angelikakonyveles.hu
Tel.: 06-70-410-7930
Ingatlanközvetítés, sikeres értékesítés esetén 1,5% jutalék.
www.acingatlan.hu Tel.: 06-70-410-7929

férfi-nõi
Még ott a tábla, de a kirakatüvegen túl már üresen
kong a bérelt helyiség: 1999-es megnyitása után egy évtizeddel bezárt a Fáma Könyvkereskedés, városunk
egyetlen könyvesboltja. Sajnos tudott volt, hogy az emberek egyre kevesebbet költenek kultúrára, a válság éve
pedig végérvényesen pontot tett a gödöllõi székhelyû
vállalkozás aszódi vargabetûje mögé.
Kapcsolatuk lapunkkal mindig is példás volt, kezdve a
hét évet megélt könyvajánló rovattal, s folytatva a rejtvényfejtõ olvasóink által hónapról hónapra nyerhetõ
Fáma könyvutalványokkal. Kedves Fáma! Köszönjük a
tartalmas éveket, sikeres mûködést kívánunk Gödöllõn!
-hiszi-
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Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés:
28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30
Pénteken: 15.00-19.30
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Egy kis nyelvelés:
Bögöly, göböly, köpöly
A címben három olyan szó
fordul elõ, amely hangzásban
nagyon közel áll egymáshoz,
viszonylag ritkán használják és
eléggé szûk körben ismerik
õket. Pedig mindhárom szó nagyon régóta létezik nyelvünkben. A XV-XVI. században már
mindegyik felbukkan írásos
emlékeinkben.
Közülük legkevésbé ismert a
göböly. Mindennapi nyelvhasználatunkban nem is igen találkozhatunk vele, legfeljebb irodalmi alkotások lapjain, régebbi gazdasági számadások hasábjain, itt-ott útjelzõtáblákon
vagy határrészek elnevezéseként – akár az interneten keresgélve is – fedezhetjük fel a
szót. Határrészek neveként azt
a területet jelzi, ahol valamikor
a gulyát tartották. Nagykáta
egyik külterületi településrészét az útjelzõtábla Göbölyjárás néven határozza meg. Nyilvánvalóan egykor ez volt az a
része a falunak, ahol a hústermelés céljából tartott szarvasmarhákat legeltették, esetleg
felkészítették a Nyugat-Európába induló nagyobb útra.
Mert hiszen a göböly – elsõ írásos elõfordulására 1402-bõl van
adat – hizlalásra fogott szarvasmarhát, ritkábban juhot jelentett, de egyes vidékeken az
anyadisznót is ezzel a névvel illették. Az 1695-1771 közötti
idõben pedig már a hizlalt szarvasmarhákból álló gulyákra is
kiterjesztették az elnevezést.
Így a szó egyfajta gyûjtõnévi
szerepet is betöltött.
Eredetét tekintve – minden
bizonnyal az alaki hasonlóság
alapján – a göb, gömb szavakkal rokonítható.
A bögöly sokkal ismertebb
szavunk az elõbbinél. Aki falun, nagytestû állatok közelében élt vagy él, találkozhatott
vele, fõleg nyáridõben, fülledt
melegek idején. 1550 körülrõl
már emlegetik a fennmaradt
írásos anyagok. Legelsõ jelentése: bársonylégy (1550 körül),
1604-tõl azonban már ismert a

marhabögöly megnevezés is. A
szó további jelentésekkel nem
bõvült. Különbözõ vidékeken
ismert még a dröngõ, dröngõlégy, dongó, dangócs, bongu,
bugócs, bagólégy, zongó, zungólégy stb. elnevezés is.
Eredetét tekintve hangutánzó szónak tartják, s feltehetõleg
a városi környezetben élõk
nem is igen ismerik, mert legfeljebb hulladéktelepeken fordul elõ, de igazi élettere ott
sincs.
Viszonylag kevéssé ismert a
köpöly szó is, noha a vele kapcsolatos köpölyözést mind a mai
napig alkalmazzák. A köpöly
nevû eszköz egy pohárszerû kis
búra, amelyet kissé felmelegítenek s a beteg testére helyezik
vérbõségokozás céljából.
Már az 1560 körüli idõkbõl
van írásos nyoma nyelvünkben. Jelentése ekkor: „’szívóharang’, mellyel a bõrfelületen fokozzák a helyi vérbõséget”. (A
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. kötet 616. oldal.)
A „feredeshez valo ezkeozeok”
között tartják számon. S a vele
való mûveletettel – „köppõlözes”, 1565 – nem csak vérbõség
elõidézése volt lehetséges, ha-

nem akkor is alkalmazták, ha
más szerv, testrész esetében a
vérbõséget kívánták csökkenteni. Más esetekben az vérbõség elõidézése révén kis karcolással vért tudtak venni a vizsgált személytõl.
Természetesen a köpölyözés
nem azonos az abban a korban
oly gyakran alkalmazott érvágással, mert az érvágás éppen
a vérbõség csökkentését szolgálta. Nem véletlenül vált máig
is használatossá az átvitt értelmû jelentése: váratlan, kényszerû kiadás, mely „bõségünket” jelentõs mértékben csökkenti.
Keresgélésem közben azt találtam, hogy a köpölyözést
mind a mai napig alkalmazzák,
többek között a természetgyógyászatban.
Eredetét tekintve szepességi
szász eredetû szónak tartják.
S az évváltás elsõ nyelvelésében hadd írjam le, mit kívánok
olvasóimnak: a bögölyök kerüljenek el minket, a göbölyök hízzanak, kerekedjenek, a köpölyözés pedig váljék egészségünkre!
-g -l

Óh, keljetek a magyart védeni
Ti Istennek fényes cselédei:
Uradnak mondd el, arany arcú Nap,
Hogy kedveled te délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok, értünk könyörögjetek,
Kis házak ablakába reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog…
Könyörögjetek értünk, csillagok.
(Szép Ernõ: Imádság - részlet)
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Pályázati
hirdetmény
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete nyílt pályázattal meghirdeti az Aszód,
Kossuth L. út 24.szám alatti
252/A/2.hrsz-ú,31,4 m2 alapterületû, nem lakás céljára szóló
bérlemény bérleti jogát kereskedelmi tevékenység céljára.
Leadásának határideje:
2010. február 1.
A pályázat részletei
a www.aszod.hu
honlapon olvashatók.

Ajánlja adója 1%-át
az Aszód Ifjúságért
Alapítványnak!
Köszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk céljainak megvalósítására szánják.
2009-ben összesen 485.230
Ft 1 % felajánlás került szétosztásra. Az így befolyt összeget az Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázatok útján osztotta
szét az ifjúságot érintõ programokra. Alapítványunk az ifjúság kulturális tevékenységét,
sportolási lehetõségeit, tehetséges fiatalok felkarolását,
idõskorúak karitatív támogatását az ifjúság bevonásával
anyagi eszközeihez mérten
támogatja.
Döntésétõl függ, hogy az Ön
által érdemesnek ítélt közcélé,
vagy automatikusan a központi költségvetésé lesz adója egy
százaléka. Az idén is élhet a
döntés jogával!
Amennyiben egyetért alapítványunk célkitûzéseivel, a törvény értelmében nyilatkozatot
tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért Alapítvány legyen személyi jövedelemadója 1 %-ának
kedvezményezettje.
Az alapítvány adószáma:
19175773-1-13
Kovács Ferencné
a Kuratórium elnöke
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Értékrend és összefogás
Megalakult Aszódon a Podmaniczky Júlia Nõegylet
Örömmel adunk hangot egy
új civil szervezet, a Podmaniczky Júlia Nõegylet megalakulásáról.
Több éve tagja vagyok a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének, amely kb. 18, keresztény-nemzeti értékrend mentén szervezõdõ nõi civil szervezetet fog össze egy érdekszövetségbe határainkon innen és
túl. Itt azt tapasztaltam, hogy a
helyi közösségek életében a nõi
civilek nagyon sok olyan kérdésben tudnak dolgozni, gondolkodni, tenni, ami értékteremtõ, értékmegõrzõ és jövõbemutató. Családanyaként, feleségként, tanárként én is tapasztalom, hogy rengeteg
olyan kérdés van pl. a nevelés
terén, amit sem az iskola, sem a
családok nem tudnak már
megválaszolni, megoldani, elsõsorban idõhiány, leterheltség
miatt. Úgy vélem mégis kell
egy tér, egy fórum, ahol kibeszélhetünk dolgokat, megvitathatunk álláspontokat. Hiszem,
hogy a nevelés még hagyományosan nõi szerep. Természetesen nemcsak a nevelés, hanem
a család, háztartásvezetés, régi
kézmûvestudás, nõi praktikák,
nõk, leányok, családok védelme, magyar történelmi, kulturális hagyományok ápolása
terén, karitatív tevékenységek
vállalásában szeretnénk dolgozni felekezeti hovatartozástól függetlenül, nemzeti, keresztény értékek mentén.
Miért választottuk a Podmaniczky család nõtagját névadóul? Hosszú évek óta érlelõdött
bennem, hogy ki kellene találni
valamit, ami a Podmaniczky
családot, annak szellemi örökségét közelebb tudná hozni az
aszódi emberek életéhez, hétköznapi gondolkodásához.
Furcsának érzem, hogy a legtöbb dolog Petõfi nevéhez kötõdik, pedig õ csak három évet
tartózkodott városunkban. A
Podmaniczkyak építészeti alkotásai, részei Aszód szimbólumrendszerének, néhány családtag országos hírnévre tett

szert, és mi nagyon keveset tudunk, õrzünk a család szellemiségébõl.
Podmaniczky Júlia élete teljességében sugallja számunkra
azt az értékrendet, amit szeretnénk felvállalni a nõegylet
mûködése kapcsán.
Podmaniczky Júlia Jankendorfy Nocztic Eliza bárónõ és
báró Podmaniczky Károly házasságából született Pesten.
Már a születése is érdekes.
Azért nem születhetett meg az
aszódi kastélyban, mert apja
óvatosságból ezt nem engedte.
P. Károlynak elsõ felesége, élete
nagy szerelme, Carpentier
Júlia gyermekszülésben halt
meg az aszódi kastélyban. Podmaniczky Júlia róla kapta

hogy meg tudjanak élni – csipkekereskedésbe kezdett, férje
regényeit pedig németre fordította. Hûségesen ápolta férje
összeköttetéseit a hazával és az
emigrációval. Tíz évi brüsszeli
tartózkodás után ismét Drezdába költöztek, s ott mindketten aktív irodalmi munkásságot folytattak. Júlia maga is írt
verseket, regényeket és hazai
folyóiratokba publikált. 1865ben férje meghalt. Podmaniczky Júlia többé nem ment férjhez, 28 évi özvegységben ápolta
férje emlékét. Hûséges maradt
férje iránti szerelméhez, írói
szellemi munkásságához és ahhoz a hazaszeretethez, amit
1848 vívmányai jelentettek
számukra. A kiegyezés kap-

nevét, mert apja így emlékezett
egész életében szerelmére.
Podmaniczky Júlia sokoldalú nevelést kapott az irodalom
és a mûvészetek terén. Finom
intellektusa, a versek iránti
szeretete terelte életét báró
Jósika Miklós erdélyi író irányába. A magyar romantika
korszakának nagy szerelmi
története az övék. 1847-ben kötöttek házasságot az aszódi
kastélyban. S hogy lerövidítsem a történetet, miután a szabadságharc idején Jósika
Miklós Kossuth oldalán állt, a
szabadságharc bukása után az
osztrák megtorlás elõl menekülniük kellett az országból.
Podmaniczky Júlia és férje elõször Drezdába, majd Brüsszelbe menekültek. A bárónõ –

csán amnesztiában részesültek, de Podmaniczky Júlia nem
kívánt ezzel élni, még tágabb
családja kérésére sem tért viszsza többé Magyarországra. 80
éves korában, Drezdában érte
õt a halál. Fia, báró Jósika
Sámuel vitette hamvaikat a kolozsvári Házsongárdi temetõbe, ott nyugszanak ma is.
Podmaniczky Júlia bõségesen publikált a nõi hivatásról,
hagyományos nõszerepekrõl,
nevelésrõl, háztartásvezetésrõl. Úgy véltem, hogy a Podmaniczky család nõtagjai közül az õ életútja olyan értékeket – hûség, kitartás, hazaszeretet, tisztelet, becsület – sugall, amiket most is keresünk,
fontosnak vélünk, ezért választottuk a nõegylet névadójául.
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A névfelvétel és -használat
ma már komoly engedélyezési
procedúrához kötött. Sikerült
kapcsolatba kerülnöm és engedélyt kapnom a névhasználatra Podmaniczky Júlia legkisebb öccsének lányától, báró
Podmaniczky Márta asszonytól, aki 95 éves, s akinek szellemi kondíciója lenyûgözõ.
A Nõegylet hivatalos bírósági
bejegyzése folyamatban van.
Elsõ rendezvényünk Adventi
készülõdés címmel december 9én volt az Aranykapu Bölcsõdével közös szervezésben. Nagyon örültünk, hogy alkalmunk volt karácsonyi orgonaszó és énektanulás kíséretében
kukoricacsuhéból angyalkákat, sógyurmából, szalvétából,
valamint horgolással karácsonyi díszeket készíteni. Ezt a
hangulatot beillatozta a kelt
tészta páratlan illata, melyet
helyben dagasztottunk, a mákos bejgli ízlelgetése közben
mézes és egyéb finom süteményrecepteket cseréltünk.
Úgy érzem, azon az estén született valami: aki ott volt, hazavitte annak bizonyságát, hogy
mi, nõk ha összefogunk, ha készülõdünk, sokkal több tartalommal és értékkel bíró dolgokat alkothatunk a plázák által
kínált késztermékekkel szemben. Köszönjük vendégeinknek, akik elfogadták meghívásunkat, reméljük, hogy látogatni fogják rendezvényeinket.
Most állítjuk össze a 2010-es év
feladat- és programtervét. Idõvel szeretnénk pályázni, hogy
legyen anyagi forrásunk is célkitûzéseink megvalósítására.
Szilágyi Zita Mária
a Podmaniczky Júlia Nõegylet
elnöke

14

Kastélykert
Panzió, Étterem és Pizzéria
Kartalon,
a Baross úton

Nyitás:
2010. február 26-án,
pénteken 12 órakor
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Némo
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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

¯ 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

26 éve az Önök szolgálatában!

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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Február 20-án
18 órakor
a Barokk
Kastélyzenekar
koncertet ad
Király Gyöngyi
Koren-díjas
zenepedagógus,
a zenekar egykori
mûvészeti vezetõjének
emlékére
az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziumának
aulájában.
A részletes program
a késõbb megjelenõ
plakátokon olvasható.

„Szeretlek szívemmel
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Õrült szerelemmel!...
És ha mindezért jár
Díj avagy dicséret...”
(Petõfi Sándor)
Vízszintes: 1. A vers folytatásának elsõ része, zárt betû: E 12. Dõl 13. Kötõszó 14.
Menekülési lehetõség 15. Konyhakerti növény 17. Félsz! 18.
Élõsködõ 19. Állati fekvõhely
20. Középen matat! 22. Kazán
része! 23. Erre fele! 24. Heves
megyei város 25. Kérdez, angolul 7. Kedvelt földönkívüli lény
28. Világít 29. Ramóna, becézve
31. Észak 32. Gramm 33. 60 hónap 35. Sír 36. Eres! 37. YNL 39.
Szintén ne 40. Duplán: dunántúli város 41. -va párja 42.
Szem, angolul 43. Becézett Zsuzsanna 44. Amerikai filmszínésznõ, ... Moore 46. Nõi fehérnemû baby... 48. Zé! 49. Rejtvényújság 50. Autós „szék” 51.
Szovjet repülõgéptípus 53. Háló, németül.

L a pzár ta
Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy az Aszód, Kossuth Lajos út 1. szám alatt
mûködõ ügyvédi iroda ügyfélfogadási rendje 2010. január hó 5-tõl
az alábbiak szerint változott:
Dr. Péli Margit ügyvéd ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 14.00 – 18.00, péntek: 14.00 – 17.00, egyéb idõpontokban elõjegyzés szerint
Elérhetõségek: Tel.: 06-20-911-0962, Tel./Fax: 06-28/401-616 E-mail: drpeli@drpeli.hu
Gyõrfiné Dr. Hajdú Szilvia ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 14.00 – 18.00, kedd: 16.00 - 19.00, egyéb idõpontokban elõjegyzés szerint
Elérhetõség: Tel.: 06-70-941-00-22, Tel./Fax: 06-28/401-616 E-mail: drhajdu@drpeli.hu
Dr. Pfalzer Diána ügyfélfogadási rendje: kizárólag telefonos elõjegyzés szerint
Elérhetõség: Tel.: 06-30-419-4201 E-mail: drpfalzer@drpeli.hu

Az ügyfélfogadási idõpontokban az elõzetes idõpontra elõjegyzett ügyfelek
az elõzetes elõjegyzés nélkül érkezõ ügyfeleket megelõzõen elsõbbséget élveznek.

Függõleges: 1. Mûsorvezetõ
nõ, Ördög ... 2. Épület szint 3.
Kétkerekû jármû 4. LM! 5.
Nitrogén 6. Egész része! 7. Nõi
név 8. Méter 9. Vár Kovászna
megyében 10. Stand-up-os humoristánk, ... Gergely 11. A
Csillagok háborújának híres
rendezõje, George .... 16. Kelvin
20. Ezüst vegyjele 21. Papagáj
féle 24. Teljes 26. Vágó eszköz
27. A vers folytatásának
második része, zárt betû: L
28. Keserû csoki 30. Személyes
névmás 33. Karomba zárás 34.
Nem nyer 36. Magányosan,
elszigetelten él 38. Egyjegyû
szám 40. Szovjet repülõgép típus 41. Nem nélküled 44.
A Galga COOP utalványait
Frank Herbert sci-fije 45. Középen tiszta! 47. Páratlan laska! Lovász Annamária (Falujárók
49. Fluor 52. Folyadék 54. Kife- útja 5/23.) és Jermi Gyuláné
(Petõfi u. 32.) nyerte.
le! 55. Gramm.
-fnéGratulálunk!
*
A nyereményeket
A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel eleljuttatjuk
látott, nyílt levelezõlapon küldnyerteseinknek.
jék be címünkre – PolgármesFelelõs kiadó:
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód Város Önkormányzata
Aszód, Szabadság tér 9. –
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
február 10-ig. A megfejtõk köTel.: 06-20-9749-850
zött a Galga Coop 2x3.000 Ft érE-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
tékû vásárlási utalványát sorLevélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
soljuk ki.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
*
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