
ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI  HAVILAPJA 2012. JÚNIUS-JÚLIUS
XXIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM

ingyenes
kiadvány

Harc az értékek megõrzéséért
Kárász Rudolfné ny. tanítónõ a város új Koren-díjasa

Az iskolavárosként is
ismert Aszódon az eszten-
dõrõlesztendõreismétlõdõ
megemlékezések sorában
talán a legrangosabb, leg-
értékesebb a Pedagógus-
nap–hangzottelazezenal-
kalomból tartott ünnepsé-
gen A Mûvelõdés Házában.
Az ünnepnek az ad igazi
értéket és értelmet, hogy a
város lakói, a gyermekek
szülei e napon mondanak
köszönetet a tisztességgel
végzett munkáért és az el-
múlttanévsoköröméért.

Köszöntõjében

polgármester hangsúlyozta: a

nevelés és oktatás szép feladat,

ami egyúttal sokszor rendkívü-

li kihívások elé állítja a pedagó-

gusokat – naponta találkoznak

újabb és újabb problémákkal, s

Sztán István

nem csak a társadalomban ta-

pasztalható szociális különbsé-

gek, miatt. Külön kiemelte,

hogyatömegkommunikációvi-

haros fejlõdése a tudást szolgá-

ló elõnyei mellett káros szemé-

lyiségformálóhatással járhat.

– Kötelességünk, hogy az ér-

tékválságot jelzõ információk

(folytatása4.oldalon)

A Koren-díjat idén Kárász Rudolfné nyugalmazott
tanítónõnek ítélte oda a képviselõ-testület

Hídi Szilveszter felvétele

Trianon hatásai

máig érezhetõk

Június 4-én, A Nemzeti
Összetartozás Napján ma-
roknyi aszódi polgár ezút-
tal is koszorúzásra és rend-
hagyó történelemórára
gyûlt össze A Mûvelõdés
Háza falán elhelyezett em-
léktáblánál, ahol

a Petõfi Muzeális
Gyûjtemény történésze
idézte fel a 92 évvel ezelõtti
békediktátun napját és an-
nakkövetkezményeit.

Klamár

Balázs,

A trianoni békeszerzõdés

Románia, a

Szerb-Horvát-Szlovén Király-

ság, Csehszlovákia, de még

Ausztria, Lengyelország és

Olaszország is részesült.

Ami a legfontosabb, egyúttal

a legmegdöbbentõbb: az 1910-

es népszámlálás adatai szerint

3.424.000 magyar anyanyelvû

ember került megkérdezése

nélkül, akarata ellenére idegen

államok fennhatósága alá. Tri-

anon aláírásakor 7.615.000 em-

beréltMagyarországon.

„ ”

nyomán a történelmi Magyar-

ország területébõl

Ma-

gyarország a két világháború

között 93.073 négyzetkilomé-

teres területû volt, egészen az

1938-aselsõbécsidöntésig.

A trianoni békediktátum kö-

vetkeztében tehát Magyaror-

szág elveszítette területének

több mint kétharmadát, lakos-

ságának pedig több mint a

felét. Amíg élt a szétszakított

országrészek nemzedéke, az

eleven családi emlékezetekben,

egy adott nemzedék emléke-

zetében élt Trianon, a békedik-

tátum következményeiként a

(folytatása4.oldalon)

Június 29-én, az Aszódi
Futball Klub megalakulá-
sának100.évfordulójánün-
nepi megemlékezést tarta-
nak az egyesület sportpá-
lyáján.

A 18 órakor kezdõdõ ünnep-

ségen polgármes-

ter köszönti a vendégeket,

majdemléklapokatadnakátaz

Sztán István

Száz éves az aszódi labdarúgás
Ünnepség pályanévadóval, gálameccs a Fradival

Aszód FC fennállása során el-

évülhetetlen érdemeket szer-

zett sporttársaknak. Az Aszódi

Sport Egyesület megalakulásá-

nak pillanatait

alpolgármester idézi fel, amit

az évfordulóra emlékeztetõ

emléktábla avatása és megko-

szorúzása követ. A rendezvé-

nyen a sportpálya felveszi

a klub elsõ

Kovács Tamás

Micsinay Ernõ,

elnökének nevét. A fogadással

és kötetlen beszélgetéssel zá-

ruló ünnepségre minden ér-

deklõdõt szeretettel várnak a

szervezõk.

A centenárium alkalmából

július 11-én, szerdán 18 órakor

az aszódi Micsinay Ernõ Sport-

pályán Aszód FC – Ferencvá-

rosi TC gálamérkõzést rendez-

nek. A tervek és az ígéret sze-

rint a Fradi két héttel a bajnoki

rajt elõtt az elsõ számú csapa-

tával képviselteti magát. Ter-

mészetesen erre az eseményre

is várják a futballszeretõ kö-
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Továbbra is vezetõt keresnek a Csengey iskola és a Városi
Május31.

A képviselõ-testület a Csen-
gey Gusztáv Általános Iskola
igazgatói álláshelyére benyúj-
tott két pályázat egyikét sem
támogatta. Az intézményveze-
tõi poszt ideiglenes az új pá-
lyázat eredményes lezárásáig
történõ betöltésérõl június
végén döntenek.

A kistérségi csatornaprojekt
állapotáról ,az
A-Híd Zrt. kivitelezés vezetõje
számoltbe.MájusvégéigAszód
területén a 4,7 km gravitációs
vezetékbõl 3,5 km-t fektettek
le, 17 átemelõbõl 12 már a he-
lyére került. a
projekt fõmérnöke elmondta:
Aszód sajátos helyzetû, mert a
felvezetett közmû-nyilvántar-
táshoz képest a valós elhelyez-
kedések eltérnek, ennek elle-
nére jól halad a projekt, s min-
den, az eltérésekbõl adódó aka-
dályt leküzdenek. Az észrevé-
teleket az érintett szakembe-
rek elérhetõségein lehet be-
jelenteni

2008-tól többször felvetõdött
aGAMESZátalakításának igé-
nye. A közelmúltban pénzügyi
vezetõ nélkül maradt intéz-
mény sorsáról öt igen szavazat

–

–

a igazgatói álláshelyére új-
ból kiírt pályázati eljárás ered-
ményes lezárásáig

bízták meg az intézmény-
vezetõifeladatokellátásával.

Odler Zsol-
tot

CsepregiAndrás

Márkus Pál,

MegszûnikaGAMESZ

Az Aszód Vá-
ros Könyvtára és Mûvelõdési
Ház

: 06-20-951-4827, zöld
szám: 06-80-630-036, e-mail:
info@galgamenti-csatornazas.hu.

és három tartózkodás mellett
döntött a grémium. Eszerint
június 30-i hatállyal megszün-
teti és a Polgármesteri Hivatal-
ba integrálja a közfeladat ellá-
tására létrehozottköltségvetési
intézményt; vezetõjének meg-
bízását visszavonja és a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselõi
állományába helyezi át, ahol az
új ve-
zeti majd. A GAMESZ 16,5 ál-
láshelyének valamennyi költ-
ségét a Hivatal költségvetésébe
építikbe.

A határozati javaslatot a Vá-
rosfejlesztési illetve a Pénzügyi
Bizottság támogatta, az Ügy-
rendi Bizottság azonban bõ-
vebb tájékoztatást szeretett
volna kapni az intézményi in-
tegráció körülményeirõl (így
példáulaGAMESZeddigi ésaz
új iroda majdani feladatairól,
az átalakítás által elérhetõ
megtakarítás vagy esetleges
plusz költségek mértékérõl, a
géppark illetve a GAMESZ
épületének jövõjérõl). B

a bizottság elnöke egye-
bek közt elmondta: olyan elõ-
terjesztésre van szükség, ami
kész tények helyett az átalakí-
tás lehetõségeit tartalmazza, s
azt

a megfelelõ döntés érdeké-
ben. Szerinte a GAMESZ fela-
datait csak elõre megtervezve,
kimutatásokkal alátámasztva,
feladatkörökkel meghatározva
lehet beintegrálni a Hivatalba.

polgármester vá-
laszában rámutatott: többszöri
és alapos átgondolás elõzte
meg az elõterjesztés elkészíté-
sét. szerint új hi-

Városüzemeltetési Irodát

uzás
János,

Sztán István

Szovics Pál

megvitathatják a képvise-
lõk

Önkormányzati hírek

vatali iroda helyett gazdasági
társasági formában kellene
megújítani a feladatellátást,
egyúttal sajnálja, hogy a jó üz-
letnek számító szemétszállí-
tást a város átengedte másnak.

alpolgármester
elmondta: a GAMESZ-t nem
az önkormányzat, hanem a kö-
rülmények építették le. A város
szeméttelepét be kellett zárni,
a hulladékszállítást pedig gaz-
dasági okokból kellett átalakí-
tani. A polgármester felidézte,
hogy az utóbbi években végzett
számítások alapján a hulladék-
szállítás jelentõs veszteségeket
okozott volna a városnak. Az
intézménygépparkjaésszemé-
lyi állománya nem tette lehetõ-
vé gazdasági társaság létreho-
zását, a mai helyzetben pedig
fél évre elõre sem lehet teljesen
megalapozott gazdasági számí-
tásokat végezni a döntés elõ-
készítése érdekében. Mindemi-
att az azonnali intézményi in-
tegráció jelenthet megoldást a
feladatellátás folytonosságához
ésminõségénekjavításához.

Egy-egy tartózkodás illetve
nem szavazat mellett elfogad-
ták az Aszód FC centenáriumi
ünnepségének programterve-
zetét és az ehhez 400 ezer Ft
támogatást biztosítanak. Az
ülésen elhangzott, hogy a klub
lemondott a sporttelep új kerí-
tésére elnyert LEADER-támo-
gatásról, mert a kiíró nem en-
gedélyezte az elnökségnek a
mûszaki tartalom (hegesztett

Kovács Tamás

Egyelõrenemlesz
újkerítésasportpályán

acélháló helyett vasbeton kerí-
tés) illetve a támogatás kifize-
tési ütemének módosítására
vonatkozókérelmét.

Június 28-i elbírálási határ-
idõvel, félmillió Ft keretösszeg-
gel meghirdették a Cívis pályá-
zatot.

Törvényi változások miatt
néhány helyi rendelet módosí-
tására került sor. Ez alapján a
hulladékkezelési közszolgálta-
tási díj idén 5,5 %-os emelke-
dést jelent a lakosságnak: A 60-
80 literesedényegyszeriürítési
díja 380, a 110-120 literesé 454
Ft,a240literesé820Ft,az1100
literesé3.800Ft,a többlethulla-
dékot tartalmazó 60 literes
zsáképedig390Ft(+ÁFA).

Négy pályázó közül nettó 14
millióFt-osajánlatávalazaszó-
di Szikora Bt. nyerte el a városi
piac felújítására kiírt pályáza-
tot. A városi tulajdonú aszfalt-
utak úthibáinak javítását és a
Szentkereszt u. burkolaterõsí-
tésétaHE-DOKft.végezhetiel
mintegy 7 millió Ft-os áraján-
lata alapján. (A piacfelújítás
lapzártánk idején a befejezésé-
hez közeledik, az útjavítás
pedigmegkezdõdött.)

A Szent István téri park ki-
alakításárabruttó2,9millióFt-
ot biztosít a grémium. Az új
közterületet várhatóan az au-
gusztus 20-i ünnepségen avat-
jákfel.

Egy június 30-ig benyújtható
pályázaton egy- és százmillió
Ft közötti összeget nyerhet a
város a Városi Óvoda személyi

Emelkedõszemétdíjak
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Euró-Party - nem csak ínyenceknek
és tárgyi feltételeinek javításá-
ra. Az önerõt nem igénylõ pá-
lyázat benyújtását egyhangú-
lagtámogattaatestület.

a Petõfi Mú-
zeum helyzetérõl készített elõ-
terjesztést. A megyei múzeumi
hálózatok átalakítása megkez-
dõdött; ha Aszód vállalja a
fenntartását, a közel 160 ezer
darabból álló gyûjtemény a
város kezelésébe kerülhet. A
képviselõk felhatalmazták a
polgármestert,hogyaMúzeum
további sorsa tekintetébenkez-
deményezzentárgyalástaz ille-
tékes intézménnyel. A delegá-
ció tagjának javasolták még

jegyzõt és Asz-
talosTamásképviselõt.

A korábbi bérlõ kérésére, az
ingatlan ÁNTSZ-szakvéle-
ménnyel igazolt állaga miatt a
testület eltekintett a hat havi
felmondási idõtõl a Kossuth L.
út 11. szám alatti önkormány-
zati ingatlan bérleti szerzõdé-
sének megszüntetésénél, majd
a további szükséges lépések
megtételérõldöntött.

Asztalos Tamás

Dr.
Bóta Julianna

(Az ülések jegyzõkönyvei
és határozatai városunk
honlapján olvashatók.)

alpolgármester lett, aki fölé-
nyesen nyerte a polgármester-
választást. Nekik és az új kép-
viselõ-testületek tagjainak is
gratulálunk, és eredményes
munkátkívánunk!

*

Lapzártánk után daruval
emelték a helyére az evangéli-
kus templom új toronysisakját,
amelyetatemplomkertbenépí-
tettekújjáamesteremberek.

lákra ne ragasszanak plakáto-
kat, hirdetéseket; hamarosan e
célra is felállítanak néhány hir-
detõtáblát. Ötezer példányban
elkészült városunkról az a
képes vendégváró kiadvány is,
amely elsõsorban idegenforgal-
mi célokat szolgál, de az intéz-
ményeken keresztül sok ház-
tartásba is eljut. A Prestige8
Kft. ezer térképet is készített –
ezek nem kerülnek kereskedel-
mi forgalomba, de igény esetén
az intézményekben ill. a pol-
gármestertõlbeszerezhetõk.

*
Hírek testvértelepüléseink-

rõl: a június 10-i romániai hely-
hatósági választások eredmé-
nyeként Tótmogyoróson ismét

töltheti be a
polgármesteri tisztséget. Nyá-
rádszeredán
korábbi polgármester betegsé-
ge miatt nem indult a választá-
son; utódja eddigi

Anton Ardelean

Dászkel László

Tóth Sándor

számában, a város honlapján,
valamint plakátokon olvashat-
ják majd – a tervek szerint idén
nemaSzabadságtéren,hanem
a Szent István téren várják az
érdeklõdõket.

*
A térségi csatornaprojekt jú-

nius közepén 83 %-os készült-
ségi fokot ért el. A tervek sze-
rint a munkálatok augusztus
végén befejezõdnek városunk-
ban; addig a közlekedésben to-
vábbi fennakadások várhatók,
amiért a kivitelezõk a lakosság
megértésétkérik.

*
A Prestige8 Kft. közremûkö-

désével hat helyen – a MOL-
kútnál, a 48-as emlékmûvel
szemben, a Baross u. végén, a
Falujárók úti buszfordulónál, a
Szabadság téren és a Kondoros
téren – új információs táblákat
állítottak fel. A polgármester
kéri az aszódiakat, hogy e táb-

Június 28-án a Köztisztvise-
lõi Nap keretében a Városháza
homlokzatán felavatják ha-
zánk címerét. Az alkotást

iparmûvészek adományozták
Aszód Város Önkormányza-
tának.

*
MegkezdõdöttaSzentIstván

tér (az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziuma mögött, a
Szentkereszt u. közelében) ki-
vitelezése. Az új közterületet
AzÚjKenyérÜnnepénavatják
fel a III. Testvérvárosok Talál-
kozójakeretében,városunkau-
gusztus 20-i ünnepségén. Az
augusztus 17-tõl 21-ig tartó
találkozón belül, augusztus 18-
20-án kerül sor a XXI. Aszód
Fesztiválra. A rendezvénysoro-
zatra – amelynek részletes
programját lapunk augusztusi

Kapu Julianna és Kapu Lajos

Hírek röviden

A változékony idõjárás ellenére jól sikerült a június 2-án a Szabadság téren
megrendezett Euró-Party, ahol néhány helyi és környékbeli zenekar illetve
mûvészeti csoport mellett a fõzõverseny résztvevõi is felléptek . A bográcsok
hangolását a zsûri véleménye szerint a Breda zenekar végezte a legeredmé-

nyesebben, így õk vihették haza a fõzõverseny fõdíját; második lett a Polgár-
mesteri Hivatal csapata, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokát a Gyer-
mekétkeztetési Intézmény foglalhatta el.

Bata Miklós felvételei

„ ”
„ ”

Könyvtár élére
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(folytatásaz1.oldalról)

ellenében, haladó szellemû
konzervatívként megõrizzük
mindazon értékeinket, ame-
lyek révén tisztességes, huma-
nista szellemû útravalót adha-
tunk gyermekeink, a jövõ nem-
zedéke kezébe – mondta a pol-
gármester, majd a mennyiségi
és a minõségi oktatás kérdéseit
boncolgatva hozzátette: véle-
ménye szerint az átszervezés
alatt álló magyar oktatásügy
akkor lesz igazán eredményes,
ha a régi jelszót alkalmazza:

Az ünnepség szónoka amiatt
is elismeréssel adózott a neve-
lési-oktatási munka valameny-
nyi résztvevõjének, mert kitar-
tanakapályán,amiegyrerögö-
sebb, s korántsem nevezhetõ
veszélytelen pályának – az egy-
re nagyobb kihívást jelentõ di-
áksereg, a feladatnak történõ
megfelelés országszerte sok
pedagógust„fogyasztel”–nem
vitás, hogy

csak
nagy türelemmel, kitartással,
elszántsággal lehet.

Aszód Város Képviselõ-tes-
tülete idén is döntött a példa-
mutató pedagógus életút elis-
merését szolgáló Koren-díj
odaítélésérõl. Az elismerést

nyugalma-
zott tanítónõ vehette át. Az
alábbiakban az ünnepeltet
méltatósorokattesszükközzé:

Kárász Rudolfné született
polgári tanulmá-

nyait Aszódon, míg középisko-
lai tanulmányait Budapesten
végezte egy leánylíceumban,
valamint a IX. kerületi Vendel
utcai Tanítóképzõben. Gyakor-
lóéveit1950-benkezdteTabon,
majd1951-tõlKartalontanított
az általános iskolában. 1959-
ben Aszódra költözött, s itt ka-
pott állást is az aszódi 2. sz. Ál-
talánosIskolában,aholegészen
nyugdíjazásáig dolgozott. Pá-
lyafutása során végig osztály-

Ne
csak oktassunk, hanem nevel-
jünk is, mert oktatni tudunk
többet, de nevelni csak jobbra
lehetséges.

a gyermeklelkek út-
vesztõjében eligazodni

Kárász Rudolfné

Bátyi Mária

tanítókénttevékenykedett.
Sok-sok kisdiák számára Õ

volt a nagybetûs Tanító Néni.
Mélyen érzõ pedagógus, aki év-
tizedeken keresztül magára
vállalta a felelõsséget a felnö-
vekvõ nemzedék nevelésére,
oktatására. Megtiszteltetésnek
tekintette munkáját, jól tudta,
hogy választott hivatása nagy
felelõsséggel jár, de ugyanak-
kor sok szépséget is rejt magá-
ban. Lelke mélyébõl, egész lé-
nyébõl sugárzott a szeretet, a
mindenki által elfogadott és
megbecsültpedagógiaiszigor.

Gyémántdiplomás Tanító
Néni!

Köszönjük, hogy tanítottad,
nevelted az aszódi, már vissza-
térõ felnõtteket, akik tanítvá-
nyaid voltak egykoron. Isko-
lánk történelmében követendõ
értéket alkottál pedagógiai
munkásságodsorán.

Személyiségét hûen tükrözi
felelõsségtudata, pedagógusi
szigora, de ezáltal is hitelesen
közvetítette gyermekszerete-
tét pedagógusi pályafutása
során.

A Koren István díjra méltó-
naktartjaaKépviselõ-testület.

1986 szeptemberétõl nyugdí-
jas éveit tölti Marika Tanító
Néni, amit szeretnénk a Koren
István díjjal is megszépíteni.
Kívánjuk, hogy szép emlékek s
a mai örömök aranyozzák be
továbbinyugdíjaséveidet.

(folytatásaz1.oldalról)

családi tragédiák, az egyéni
megtört egzisztenciák és a
szétszakított rokonságok élõ
mementóulszolgáltak.

A két
világháború között ezt tükröz-
ték az utcanévadások, az isko-
lai oktatás, a szimbolikus poli-
tika és az államilag bevezetett
ünnep, a Hõsök Napja. Ennek
megvoltakadíszletei,kulisszái,
rítusai, szimbólumai. Mindez a
második világháború után a
tudatos és kényszerû felejtés
ügye lett. Az emlékezés fonalát

Az emlékezet azonban a kö-
zösség ügye, a közösségi intéz-
mények ügye, tudatosan fenn
kell tartani és ápolni azt.

2010. május 31-én vették fel
újra. Ekkor a magyar Ország-
gyûlés 302 igen, 55 nem és 12
tartózkodó szavazat mellett
törvénybe iktatta a nemzeti
összetartozás napját, amely az
1920-as trianoni békeszerzõdés
aláírásának évfordulójára em-
lékezõ, június 4-ére esõ nem-
zetiemléknap.

A nemzedéki emlékezeteket
mindig a jelen keretei határoz-
zák meg, vagyis az a világ,
amiben élünk. Így tudatos kö-
zösségi erõfeszítésbe kerül,
hogy az újabb felnövekvõ gene-
rációk ne fogadják értetlenség-
gel, hogy az utódállamok ma-
gyar kisebbségei még beszél-
nek magyarul, vagy hogy meg-
értsék, mi a különbség a poli-
tikai és a kulturális nemzet-
koncepció között. Nem szabad
összemosni az állampolgársá-
got a nemzeti hovatartozással.
A határon túli magyarok nem
románok, nem szerbek, vagy
szlovákok, akiknek itt semmi
keresnivalójuk nincs, hanem
õk is ugyanolyan magyarok,
mintazanyaországiak.

Az ünnepség végén Aszód
Város Önkormányzata nevé-
ben polgármester,
Aszód Város Könyvtára és Mû-
velõdési Háza képviseletében
pedig helyezett el
koszorútazemléktáblánál.

Sztán István

Odler Zsolt

Trianon hatásai
máig érezhetõk

Klamár Balázs történész és az emlékezõk

csoportja Szernecz Zoltán intarziái elõtt

(balra fent)

Segítõket keresünk!
MorpheuszGalériája

AsztalosTamás

címmelaugusztus17-22.között,azAszód
Fesztivál ideje alatt, a Podmaniczky-kastély János-szárnyában
negyven mûvész részvételével képzõmûvészeti kiállítást muta-
tunkbe.AmûvészekaPodmaniczky-családtagjai,aszódiak,vagy
valamilyenszállalkötõdnekavárosunkhozill.aGalgamentéhez.

Segítséget kér a szervezõ Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház.
Önkéntes teremõröket keresünk, akik a kiállításon 10-20 óra
között szívesen vállalnak teremõrzést. Jelentkezni a Városi
Könyvtárban mûvelõdésszervezõnél lehet.
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20 éves a Hagyományõrzõ csoport
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub Hagyományõrzõ Csoportja

június 30-án 14 órától tartja jubileumi rendezvényét a volt
TisztiKlubban.Mindenérdeklõdõtszeretettelvárnak!
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A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

2011-ben is szuper akciókkal várjuk Önöket,
...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

AKCIÓ

Ízelítõ  akcióinkból:

Riceland „A” rizs 500g Soproni Zéró narancs dobozos 0,5l
RAMA margarin kocka 250g Emese ásványvíz dús, mentes 1,5l
Borsodi vil. sör dobozos 0,5l Clorox fehérítõ 1l
Maggi tyúkhúsleves kocka 66g Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g
Alföldi Farmföl 20% 140g JAR mosogató lemon 500ml
UHT tej 1,5% 1l Mortein rovarirtó 400ml
Medve sajt natúr 8 cikk. 140g Coccolino öbl. koncentrátum kék 1l
Arany Ászok sör dobozos 0,5l Bomba energiaital fémdobozos 0,25l
JANA ásványvíz citrom-lime 1,5l Danone Actimel vegyes gyümölcsös 4x100g
Rauch Ice Tea citromos, barackos 1,5l Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5l

Koronás kristálycukor 1kg Hofbrau München lager sör dobozos 0,5l

209,-Ft 189,-Ft
199,-Ft 89,-Ft
179,-Ft 299,-Ft
239,-Ft 449,-Ft
75,-Ft 279,-Ft

139,-Ft 649,-Ft
249,-Ft 499,-Ft
179,-Ft 169,-Ft
229,-Ft 399,-Ft
259,-Ft 99,-Ft

269,-Ft 139,-Ft

Nektarin 1kg dobozos Sárgadinnye
Kovászolni való uborka Hegyes erõs paprika

Trappista sajt Helios napraforgó étolaj 1l
Finomliszt 1kg Pick sertés párizsi
Univer ketchup 160g COOP tejföl 12% 375g
Univer XL majonéz 220g Tomi Kristály mosógél color 3l
D.E. Karaván Mátra csemege uborka 6-9 cm 680g
Gösser dobozos sör 0,5l Pepsi Cola széns. üd. 2l+0,5l EXTRA
Mizo tejföl 20% 800g Tátra UHT tej 1,5% 1l
Pick Rákóczi szalámi PUR mosogatószer lemon utántöltõ 0,5l

399,-Ft/ 249,-Ft/kg
199,-Ft/kg 59,-Ft/db

999,-Ft/kg 349,-Ft
109,-Ft 1299,-Ft/kg
239,-Ft 199,-Ft
399,-Ft 1499,-Ft
499,-Ft 249,-Ft
199,-Ft 359,-Ft
549,-Ft 129,-Ft
3199,-Ft 199,-Ft

doboz

/kg

vákuum õrölt kávé 250g

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.

Akció

Hétvégi akció

Akció

Hétvégi akció

július 4-tõl 16-ig

július 6-tól 8-ig

július 19-tõl 29-ig

július 20-tól 22-ig
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Volánbusz bérletek kaphatók!

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: 8-12Számítógépes
szemvizsgálat
minden nap!

KÁRTYÁZZON VELÜNK!
A Turai Takarékszövetkezetünk a számlával rendelkezõ

ügyfelek részére különbözõ típusú

és bankkártyákat kínál. Minden nálunk
igényelhetõ bankkártya biztonságos chippel ellátott.

Maestro

MasterCard

Számlával és a hozzá tartozó bankkártyával Ön biztonságban
tudhatja pénzét, kényelmesen fizetheti, akár otthonról is

közüzemi díjait, indíthatja utalásait. Az ország közel
700 ATM-énél kedvezményesen vehet fel készpénzt.

Belföldön és külföldön egyaránt díjterhelés nélkül vásárolhat.
Igényelheti SMS infó szolgáltatásunkat, melynek segítségével

minden bankkártya használatról néhány percen belül értesülhet.
Takarékszövetkezetünknél számlán lévõ pénzéhez

bankkártyával bármikor hozzáférhet.
Használja ki Ön is a Takarékszövetkezetünknél vezetett számlája

és bankkártya által kínált kényelmet
Bõvebb információért forduljon bizalommal kirendeltségeinkhez,
vagy keresse fel honlapunkat a címen.

!

www.turaitakarek.hu
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Gyógyszertári ügyelet

szombaton8-12-ig
vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén(július7-8.,
21-22.,augusztus4-5.)

aVárosiGyógyszertárban
(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);

pároshétvégén(június30-
július1.,14-15.,28-29.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-30-816-0437
Szabó Imre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Állatorvosi
Ügyelet

Állatorvosi
ügyelet
Június 30 - július 1.:

Július 7-8.:

Július 14-15.:

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Július 21-22.:

Július 28-29.:

Augusztus 4-5.:

Augusztus 11-12.:

Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

A Galga-Coop Zrt. (2194 Tura, Rákóczi út 25.)

ingatlanokat hirdet meg eladásra, illetve bérbeadásra.
Eladó ingatlanok:

Bérbeadó ingatlanok:

Érdeklõdni lehet a Galga-Coop Zrt. címén (2194 Tura, Rákóczi út 25.)
a 28/466-003/110 melléken,

vagy a 06-30/279-3381-es telefonszámon.

2114 Valkó, Szabadság u. 135.

2114 Valkó, Dányi u. 1.

2115 Vácszentlászló, Fõ út 33.

2116 Zsámbok, Nyárfa u. 6.

2183 Galgamácsa, Kossuth L. u. 16.

2183 Galgamácsa, Petõfi u. 113.

2193 Galgahévíz, Szabadság u. 58.

2116 Zsámbok, Szent I. út

2194 Tura, Bartók B. tér 4. szám alatti üzlethelyiségek:

1 db 20 m -es

1 db 12 m

1 db 50 m

1 db 30 m

1 db 20 m

(volt élelmiszerbolt)

(volt élelmiszerbolt)

(volt élelmiszerbolt)

(volt italbolt)

(volt élelmiszerbolt)

(volt vendéglátó egység)

(volt kocsma)

(volt vendéglõ)

(volt cipõbolt)

(volt irodahelyiség)

(volt számítástechnika bolt)

(volt Kristály ajándékbolt)

(volt cukrászda)

!

!

!

!

!

2

2

2

2

2

-es

-es

-es

-es

Gugó Andrásnénál

Gitároktatás kezdõknek

Zeneelméleti oktatással egybekötött gitároktatás indul

szeptember elejétõl Aszódon. Egész nyáron várjuk

a 10 évesnél idõsebb gyerekek és fiatalok jelentkezését

az alábbi telefonszámon, vagy email címen:

06-20-9338610 mohospeter@gmail.com

„Nyújts feléje védõ kart” Alapítvány

Tel.: Email:

Olcsó, jó minõségû gitárok beszerzésében tudunk segíteni!

2012. JÚNIUS-JÚLIUS2012. JÚNIUS-JÚLIUS

Hirdessen

az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel

a Városi Könyvtárban.

Következõ lapzárta:

Következõ
megjelenés:

augusztus 3.

augusztus 10.



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 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 6/2012

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

8 ASZÓDI TÜKÖRLapzártaLapzárta

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Programajánló
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

Mindencsütörtökön
10órától:

minden pénteken 17.30-tól

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

Ének,tánc,mondókákjárni tu-
dó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: tánc-
pedagógus.

a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai tán-
cok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj:200Ft.

Benedek Krisztina

Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.huProgramjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza

Hirdessen Ön is
az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
14órától

Ahónaputolsócsütörtökjén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Revízió, második világhábo-
rú, hadifogság, egyházüldözés,
kuláktalanítás, 1956, rendszer-
változás. Fogalmak, forduló-
pontok a jelenkori magyar tör-
ténelembõl.

cí-
mû interjúkötetben

szerkesztõ, középiskolai
tanár aszódi tanítványaival ar-
ra a kérdésre kereste a választ,
hogy a Galga mentén élõ, vagy
a térséghez kötõdõ, javarészt
idõs emberek miként élték
meg a fenti eseményeket. Kü-
lön fejezet foglalkozik a kötet-
ben azzal, hogy a múlt század
során hogyan zajlott az okta-
tás-nevelés Aszódon, így az in-
terjúalanyok emlékein keresz-
tül megelevenedik az Evangéli-
kus Leánynevelõ Intézet, a
Petõfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola, valamint az
Evangélikus Gimnázium vilá-
ga.Azünnepikönyvhétremeg-
jelent könyv 24 interjúalanya
közül minden harmadik váro-
sunklakója.

A huszadik század

emlékezete a Galga mentén

Péterfi

Gábor

A kötet megvásárolható
Budapesten, a L’Harmattan
Könyvkiadó könyvesboltjában
(KossuthL.út14-16.),valamint
Gödöllõn,aHabakukKönyves-
boltban (a temetõ mellett).
Aszódon, az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumá-
ban

kedvez-
ményesen, 2000 forintért vásá-
rolhatómegaszerkesztõnél

elõzetes egyeztetés után
( )peterfig@invitel.hu

.

A huszadik század
emlékezete a Galga mentén

Ú j  k ö te t  as zód i  v i ssz aem l ék ezõ kke l

¯

¯

¯
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¯

¯

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

Hosszú idõ után ismét
kiállítás nyílt a PMMI Petõfi
Közérdekû Muzeális Gyûjte-
ményében, azaz a Petõfi Múze-
umban. A

címû tárlat
szeptember 1-ig minden héten
csütörtökön és pénteken 9-tõl
13 óráig, valamint szombaton
12-tõl16óráigtekinthetõmeg.

„

”

Credo in unum

Deum -Fejezetekazaszódiplé-

bánia történetébõl

Június 17-én Csömörön
rendezték meg az U15-ös
Futsal Bajnokság döntõjét,
ahol gödöllõi siker szüle-
tett, de ennek az aszódiak
isbüszkéklehetnek.

A Gödöllõi Bikák az elõdön-
tõben a RÁBA
ETO korosztályos csapatát, így
kiharcolták a döntõben való

3:1-re verték

részvétel jogát. Itt meggyõzõ
fölénnyel, 5:2 arányban legyõz-
ték az ESC Gyöngyös MI gár-
dáját. A Magyar Bajnoki címet
szerzett csapat küzdelmeibõl, s
így sikerébõl az aszódi

a Gödöllõi Bikák U15-
ös csapatkapitánya is kivette a
részét. Gratulálunk a bajnoki
címhez, és további sikereket
kívánunk!

Molnár

Márton,

Magyar Bajnok a Gödöllõi Bikák
U15-ös futsal csapata

aszódi csapatkapitány vezérletével


