
A rendszerváltás óta ta-
lán nem volt olyan évfor-
duló, ami ennyi változást
hozott volna városunk éle-
tébe. Új intézmények, köz-
igazgatási egységek jöttek
létre, a régiek közül pedig
többátalakult illetveújele-
mekkel gyarapodott. Az
alábbiakban igyekszünk
összefoglalni néhány jelen-
tősebb eseményt, válto-
zást.

Aszódműködteti
aPetőfi

Múzeumot
MegkezdődöttaPetőfiMuze-

ális Gyűjtemény és Kiállítóte-
rem (régi nevén: Petőfi Mú-
zeum)átadás-átvétele,amivár-
hatóan január végén fejeződik
be. Az intézményt befogadó
Aszód Városi Kulturális Köz-
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Decemberben a Magyar Tu-
dományosAkadémiántizenhá-
rom középiskolai tanárt része-
sítettek Pedagógus Kutatói Pá-
lyadíjban. Az oktató-nevelő
munkájuk mellett jelentős tu-
dományos tevékenységet foly-
tató pedagógusok – köztük

az Evangélikus
Egyház Petőfi Gimnáziuma,
Szakképző Iskolája és Kollégi-
uma történelem-filozófia sza-
kos tanára, oktatási szakértő

–
az MTA főtitkárától és

főtitkár-helyet-
testőlvehettékátazelismerést.

Dr.

Péterfi Gábor,

(képünkön) Németh Tamás-

tól,

Csépe Valéria

(folytatása4.oldalon)

Pedagógus Kutatói Pályadíj
Dr. Péterfi Gábor középiskolai tanárnak

A cipősdobozok közel felét,
208 darabot az Evangélikus
Egyház Petőfi Gimnáziumá-
nak tanulói és munkatársai
gyűjtötték össze. A Hit Gyüle-
kezetétől 80, a Petőfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szak-
középiskola és Kollégiumból

60,aBaptistaGyülekezettől40,
az Evangélikus Gyülekezettől
18, a Római Katolikus Egyház-
községtől 16, a Napsugár Óvo-
dából 9, a Református Egyház-
községtől és magánszemélyek-
től 4-4, a Városi Bölcsődéből

(folytatása3.oldalon)

Karácsony előtt az előző évinél negyvennel több, 441
cipősdoboz gyűlt össze a Kistérségi Gondozási Központ,
a város intézményei, egyházi szervezetei, valamint ma-
gánszemélyek részvételével szervezett jótékonysági ak-
ció során. A rászoruló családokban élő gyermekek szá-
mára szánt ajándékokkal – főként édességgel, játékok-
kal, tartós élelmiszerekkel és ruhadarabokkal – töltött
dobozokbólAszódmellettezúttalBagraésGalgagyörkre
isjutott.

Negyvennel több, mint tavaly
Ismét sikeres volt a cipősdoboz-akció

Varga Nelly három kategóriában lett

Az Év Fodrásza
(cikkünk a 4. oldalon)

pont jelenlegi és a múzeum át-
vett munkatársaival megtör-
tént az egyeztetés. A szervezeti
felépítés véglegesítésére az in-
tézményvezetői pályázat elbí-
rálásautánkerülsor.

polgármester
elmondta: a muzeális gyűjte
mény 2013-ra megfelelő nor
matívát kapott, ezért a megyei
intézményközpont vezetőjével
folytatott tárgyalás eredmé
nyeként–amúzeumműködési
engedélyének fennmaradása
érdekében – a város kifizeti a
korábbi fenntartó által felhal
mozott tartozást. Ez, nem szá
mítva a takarítói ill. vagyonvé
delmi költségeket, több mint
1,2 millió Ft, amit a város ké
sőbb behajt az eddigi intéz
ményfenntartón.

úz ünnepélyes meg-
nyitójára

Sztán István

-
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-
-
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-
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A m eum
a tervek s erint m r

cius15 nesteker lsor
(folytatása2.oldalon)

Mozgalmas évzárás és évkezdés
az önkormányzatnál és a közigazgatásban

Betlehemi Jászolkiállítás

( c i k k ü n k  a  7 .  o l d a l o n )
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JárásiHivatal

Tankerület

Az új év első munkanapján
rövid megnyitó után megkezd-
te működését az Aszódi Járási
Hivatal. A Városházán tartott
eseményen
hivatalvezető köszöntötte a
munkatársakat, a megjelent
polgármestereket és jegyzőket,
köztük országgyű-
lési képviselőt. A hivatalvezető
helyettese

Aszód eddigi
aljegyzőjelett.

Január 9-én
Pest megye kormány-

megbízottja és
munkalátogatást tett Aszódon,
ahol a vendéget Dr. Szebenyei
Zsolt hivatalvezető, helyettese,
Szabadiné Dr. Bartók Katalin,
valamint Sztán István polgár-
mester fogadta. A kormány-
megbízott és a hivatalvezető
megköszönte Aszód Város Ön-
kormányzata és a Városháza
munkatársainak a járási hiva-
tal kialakítása érdekében tett
erőfeszítéseit.

vezetésé-
vel megalakult a Tankerületi
Felügyelőség.AKlebelsbergIn-
tézményfenntartó Központ
részeként, a volt GAMESZ-
épületben működő szervezet a
járás általános és középiskolái-
nakfenntartói,szakmaifelada-
tait koordinálja. Aszód állami
fenntartású középiskolája mel-

Dr. Szebenyei Zsolt

Tóth Gábor

Szabadiné dr.

Bartók Katalin,

Dr. Tarnai

Richárd,

Dr. Túri Ibolya

Horváth Krisztina

lett a Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola, a Podmaniczky
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és az Aszódi Kis-
térség Pedagógiai Szakszol-
gálata is állami fenntartásba
került, ugyanakkor az önkor-
mányzati oktatási intézmé-
nyek működtetését továbbra is
az önkormányzat látja el.

Egyelőre nem tudni, hogy az
említett oktatási intézmények
állami fenntartásba vétele ösz-
szesen mekkora anyagi terhet
ró a városra. A járási hivatal és
a tankerület megalakulása
nyomán február végéig a pol-
gármesteri hivatal működésé-
nekstruktúráját isátalakítják.

Az első félévben teljesen át-
alakul, de a járás tizenegy tele-
pülésének részvételével tovább
működik az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása. Az újjáalakuló szer-

Újtársulási
formák

vezet olyan feladatokat – térsé-
gi egészségügyiellátás,munka-
védelem, belső ellenőrzés, tele-
pülésfejlesztési koncepciók –
koordinál, amelyek túlmutat-
nak egy-egy önkormányzat ha-
táskörén, de a járási intéz-
ményrendszer nem illetékes
ezek ellátásában. Mindehhez a
fedezet részben rendelkezésre
áll. Az iroda feladatait a mun-
katársak július 1-ig a korábbi
négy helyett januártól másfél
álláshelyen, részmunkaidőben
látjákel.

A Szakorvosi Rendelőintézet
felülvizsgálati jegyzőkönyve ja-
nuár közepére készül el. Az in-
tézmény a járás 11 települé-
sének közreműködésével tár-
sulási formában, Aszód város
fenntartása mellett működik
tovább. A Pedagógiagi Szak-
szolgálat a tankerület irányí-
tásaalákerült,mígaKistérségi
Gondozási Központ – a nemré-
giben lezárult TÁMOP-projekt
öt éves fenntarthatósága miatt
– a közeljövőben megalakuló,

Önkormányzati hírek

önálló társulási formában foly-
tatjatevékenységét.

Lapzártánk után kerül sor a
NapsugárÓvodafelújításáraés
bővítésére elnyert 126 milliós
TÁMOP-projekt közbeszerzési
tanácsadójának kiválasztása.
A kivitelező cég kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési felhí-
vást várhatóan a január végi
testületi ülésen írják ki. A pol-
gármester elmondta: minden
feltétel biztosított arra, hogy
március 15-e után a Napsugár
oviba járó kisgyermekeket a
nyári szünet kezdetéig a Csen-
gey iskolában helyezzék el, mi-
alatt a Szent Imre utcai épület-
ben munkások dolgoznak. A
kívül-belül megújuló óvoda
átadásaaugusztus20-ánlesz.

A Csengey iskola otthono-
sabbá tételében már korábban

Oktatási
intézmények

fejlesztése

Mozgalmas évzárás és évkezdés az

A Napsugár Óvoda tervezett új épületszárnya az udvar felől nézve
(a Plan Libre Építésziroda látványterve)

A Napsugár Óvoda tervezett új épületszárnya az udvar felől nézve
(a Plan Libre Építésziroda látványterve)
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pedig 2 cipősdoboz érkezett az
elosztást koordináló Kistér-
ségi Gondozási Központba. A
Csengey Gusztáv Általános Is-
kolában 176, a Bagi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat-
nál 150, a Védőnői Szolgálatnál
35, a Galgagyörki Baptista
Gyülekezetnél ill. a Szivárvány
Óvodában 20-20, a Napsugár
Óvodában 18, a Városi Bölcső-
dében 16, Kistérségi Gondozási
Központnál 6 ajándékcsomag
talált szemlátomást boldog
gazdájára. Utóbbit az átadáson
készült fotók és a hálás gyer-
mekek által készített rajzok is
igazolják.

Aszervezőkköszönetetmon-
danak a gyűjtésben és a csoma-
gok szétosztásában közremű-
ködőknek, de mindenekelőtt
az adományozóknak, akik
többnyire az akció kihirdeté-
sekor javasolt szempontok sze-
rint válogatták össze a cipős-
dobozok tartalmát, s így a nél-
külöző kicsik finom édesség-
hez, örömet okozó játékhoz
vagy tiszta ruhához jutottak.
Külön köszönet az alábbi ön-
kénteseknek:

(Evan-
gélikus Egyház Petőfi Gimná-
ziuma 9.d),

Szemán Krisz-

tián és Major Krisztián

Dobó László, Kun

MáriaMagdolna.

H.Sz.

Negyvennel több, mint tavaly
Ismét sikeres volt a cipősdoboz-akció

is szerepet vállaló GE Magyar-
ország Kft. kétmilliós ado-
mányt juttatott el az Aszód Vá-
rosért Alapítványnak a főépü-
let földszinti és első emeleti
vizesblokkjainak felújításához.
A január második hetében kez-
dődött beruházást az önkor-
mányzat 2,5 millió Ft-tal támo-
gatja.

A város 600 millió Ft névér-
téken kibocsátott, svájci frank
alapú kötvényének állami át-
vállalásáról január 20-a és feb-
ruár 6-a között kezdődnek meg

Adósságrendezés,
önhiki

a tárgyalások. Ennek érdeké-
ben lapzártánk után megtör-
téntazadatokfeltöltéseazálla-
mi nyilvántartási rendszerbe.
Aszód a kötvénytartozás lega-
lább 40, legfeljebb 70 százalé-
kának állami átvállalására szá-
míthat; június 28-ig kiderül, ez
az arány pontosan mekkora
lesz.

Az önhiki-pályázaton 26 mil-
lió Ft-ot nyert el Aszód Város
Önkormányzata. A polgármes-
ter elmondta: a pályázat támo-
gatásával a Belügyminisztéri-
um ezúttal elsősorban váro-
sunknaka járásésa tankerület
kialakításával járó költségeit
kompenzálta.

Sikeresévzáró,
újEU-pályázat
Körülbelül kilencszázan

vettek részt városunk óévbú-
csúztató, újévköszöntő rendez-
vényén a Szabadság téren.
Sztán István polgármester ez-
úton is köszönetét fejezi ki
valamennyi támogatónak és
közreműködőnek a program
sikereslebonyolításáért.

Ha az Európa A Polgárokért
rendezvénysorozat támogatá-
sára benyújtott uniós pályázat
eredményes lesz, idén augusz-
tus 16. és 21. között rendezik
meg Aszód testvérvárosainak
hagyományos találkozóját. A

tervek szerint Obernburg,
Nyárádszereda és Tótmogyo-
rósmellettegyszlovákiaiésegy
csehországi település is képvi-
seltetimagátaprogramokon.

Decemberi számunkban ol-
vashattak a hulladékszállítás-
ban várható változásokról. A
Zöld Híd Régió Kft. azóta felül-
vizsgálta döntését, s ennek
eredményeként változatlanul
heti két alkalommal, hétfőn és
csütörtökön szállítja el a sze-
metet a szűk hulladéktároló-
kapacitással rendelkező Falu-
járókúti lakótelepről.

Hulladékszállítás
alakótelepen

Pontosítás
Decemberi számunkban

részletesen beszámoltunk a
felújított evangélikus templom
megáldásáról. A cikkben emlí-
tett56millióFt-osösszegamű-
emlék teljes felújításának össz-
költsége volt, ami a pályázaton
nyertes kivitelező által elvég-
zett munkálatok ellenértéke
mellett a renováláshoz kapcso-
lódó egyéb feladatok költségeit
istartalmazza.n

2013. március 9. 20.00

Gödöllő, SZE Sportcsarnok
Vendég: Kiss Tibor

Előzetes programban: CimbaliBand

Jegyek az ismert helyeken kaphatók!

Info: 06-20-980-3432

KÖVETKEZŐ

lapzárta:

február 14.

megjelenés:

február 22.

önkormányzatnál és az aszódi járásban
Önkormányzati hírek
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Jáksó László

Kozso

, a Szombat Esti
Láz és az X-Faktor szereplői,

és együttesei fellépései-
nek sikeréhez járulhatott hoz-
zá. Aztán sajnos közbeszólt a
gazdasági válság – a munkába
járás növekvő költségei és a
család miatt saját, egyszemé-
lyes fodrászüzlet nyitása mel-
lett döntött. Ez szakmai szem-
pontból mégsem jelentett visz-
szalépést számára, mert a ma-
ga uraként is igyekszik fejlesz-
teni tudását, követni s olykor

megelőzni az aktuális hajdi-
vatot.

Azon szerencsések egyiké-
nek vallja magát, akik a hobbi-
jukkal foglalkozhatnak, emel-
lett mindig szerette próbára
tenni a tudását – ennek megfe-
lelően számos megméretteté-
sen szerepel munkáival. Ma-
napság a fodrászversenyek
többségénél a zsűri a hajkölte-
ményekről beküldött fotók
alapján dönti el, hogy az adott
kategóriában szerintük ki a

szakma legjobbja. 2011-ben
mindössze három ponton
múlt,hogyNellynyerjeel

díjat, ugyanakkor az
egyik, fodrászkellékeketgyártó
cég által kiírt fő-
díját ő hozhatta el. (A nyertes
frizurát bemutató fotósoroza-
tot egy másik aszódi,

készítette.)
Tavaly már négy kategóriá-

ban indult az MFKKE pályá-
zatán: az abban az évben el-
hunyt Mesterről elnevezett

mel-
lett a

illetve
első

helyét is megszerezte, míg a

kategóriában a
képzeletbeli dobogó második
fokáraállhatottfel.

Nelly természetesen nem
számított ekkora sikerre; a leg-
nagyobb meglepetést az emlék-
díjelnyeréseokoztaszámára:

– Ebben a kategóriában a
hajkompozícióm fekete-fehér
volt, s arra gondoltam, próbál-
juk meg fekete-fehér fotón be-
mutatni a zsűrinek – idézte fel
a pályázat előzményeit. – Ké-
sőbb kiderült, hogy valameny-
nyi versenytársam színes fotót
adott be. Az elbírálásnál a fri-
zura mellett ez is előnyömre
vált, hiszen Sassoon ismertté
válásakor,a60-asévekbenafri-
zurákat többnyire fekete-fehér
fotókonörökítettékmeg.

Varga Nelly kreativitását az
interneten barangolók is meg-
csodálhatják, így Facebook-
profilján is megtalálható né-
hány hajkölteményének fotója.
Az egyik legkülönlegesebb egy
fiatalember hajfürtjeiből kiala-
kított, zöldre festettgekkó,ami
a világ távoli szegleteiben is
tetszéstaratott.

AzÉv
Fodrásza

Joico Awards

Kondella
Misi

Vidal Sassoon Emlékdíj
Hajszín Kategória „Női

Fodrászat Avant-Garde”
„Női Fodrászat Naturális”

„Női Fodrászat Hajvágás-Kre-
atív Frizura”

Aszerzőfelvétele
HídiSzilveszter

(folytatásaz1.oldalról)

A legalább öt éve oktató, fő-
állású középiskolai tanárok ti-
zenhatodik alkalommal pá-
lyázhattak olyan tudományos
munkával, amelynek eredmé-
nyeelőrelépést jelentakutatási
terület alaposabb tudományos
feltárásában. A pályadíj odaíté-
léséről az Akadémia főtitkára
határoz; döntésében figyelem-
be veszi a tudományterületen
illetékes akadémiai kutatóin-
tézet vagy szakbizottság szak-
véleményét.

A kitüntetettek a matemati-
ka és természettudományok,
az élettudományok, valamint a
humán és társadalomtudomá-

Varga Nelly
és a három első díj

Varga Nelly
és a három első díj

Pedagógus Kutatói Pályadíj
Dr. Péterfi Gábor középiskolai tanárnak

2012-ben három kategó-
riában is egy aszódi ver-
senyző nyerte el Az Év Fod-
rásza címet a Magyar Fod-
rász Kozmetikus Közhasz-
nú Egyesület (MFKKE) fo-
tópályázatán. A négy kate-
góriában induló

a három elsőség mel-
lett egy második hellyel is
bizonyította szakmai tudá-
sátéskreativitását.

Varga

Nelly

Nelly Hajas László

Sophia Loren, Brigitte Nielsen,
Horváth Éva,

Orosz Barbara, Zoltán Erika,

húsz évig
mesterfodrász szalonjában dol-
gozott. Akkori munkahelyén
nap mint nap meg kellett felel-
nie az elvárásoknak: a szakmai
fejlődés munkájának egyik kö-
telező eleme volt, ennek érde-
kében továbbképzéseken, tré-
ningeken vett részt. Főnöke ré-
vén számos tévéprodukcióban
is dolgozhatott, ahol rengeteg
híresség frizuráját alakította: a
Friderikusz Show-ban pl.

az RTL Klubnál

nyok terén végzett kutatásaik-
kal vettek részt a pályázaton.
Dr. Péterfi Gábor, az EGA ta-
nára az utóbbi kategóriában,
nyolc nyertes egyikeként ve-
hette át az elismerést

címűtanulmányáért.

A rangos elismeréshez ez-
úton is gratulálunk. Mint arról
korábban hírt adtunk, a mű
könyv alakban is napvilágot
látott a L’Harmattan Kiadó
gondozásában.

Szabó
Dezső és Féja Géza Trianon-
reflexiója és külpolitikai nézetei

AcímlaponKonczIstván
felvételelátható.

H.Sz.

Varga Nelly a Hajas Szalon után is keresi a szakmai kihívásokat
Három kategóriában lett Az Év Fodrásza

Köszönet a
segítségért
A Csengey Gusztáv Általá-

nos Iskola Rákóczi úti tagisko-
lájánaknevelőiezútonisköszö-
netet mondanak a Mega-Glass
Kft.-nek, akik több tízezer Ft
értékben, társadalmi munká-
banüvegeztekaziskolában.

Hirdessen
az Aszódi
Tükörben!

Hirdetése a
világhálón is
látható lesz.



G
ALGA
COOP

ZRT.

G
ALGA
COOP

ZRT.

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

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

AKCIÓ

Ízelítő akcióinkból:

Január 24-től február 3-ig:

Január 25-től 27-ig:

Finomliszt BL-55 1 kg Amodent fogkrém 100 ml (több fajta)
Triana étolaj 1l Ultra Derm kéztisztító 400g
Csízió Toast szend. és pizzafeltét Marco Polo B hosszúszemű rizs 1kg
Danone könnyű és finom (több íz) 125g Manner ostya csokoládés 75g
Dini tejföl 12% 375g Kaiser hagymás májas
Dráva túró 250g Magyar ESL tej 2,8% dobozos 1l
Euromilk UHT tej 1,5% 1l MIZO natúr vajkrém 25% 225g
Mizo Boci epres ivójoghurt 250ml Pick párizsi chilis-zöldfűszer
Palini csemege szalonna füstölt Trappista sajt német
Palini párizsi Univer piros arany csemege/csípős 70g
Palini virsli műbélben Univer pizzakrém 70g
Pick Olasz felvágott Balfi ásványvíz dús/mentes 1,5l
Delikát ételízesítő 75g Kubu Play (több íz) 0,4l
D.E. Paloma kávé őrölt 225g COOP túrós derelye gyf. 600g
Sir Morton Earl Gray Tea Delfin panírozott halszeletek gyf. 800g
CIF mosogató (több fajta) UTT. 500ml Jégtrade húsleves zöldség gyf. 450g
Domestos 24H (több fajta) 750 ml SAGA filt.gyüm. tea (több íz)
Vanish folttisztító szappan 300g Domestos attax citr. WC tiszt. csík
Baba lanolinos szappan 125g Bianka eü. papír
Colgate fogkrém herbal duopack 2x75ml Bianka

COOP vegyes vágott savanyú 550g/400g
Arany Ászok sör dobozos 0,5l
TENTO Eko kéztörlő mintás 2rétegű 2 tekercs

139,-Ft 229,-Ft

399,-Ft 299,-Ft

799,-Ft 199,-Ft

59,-Ft 199,-Ft

149,-Ft 1.099,-Ft

219,-Ft 179,-Ft

159,-Ft 269,-Ft

119,-Ft 1.699,-Ft

1.079,-Ft 1.299,-Ft

599,-Ft 199,-Ft

599,-Ft 199,-Ft

1.399,-Ft 79,-Ft

159,-Ft 199,-Ft

399,-Ft 539,-Ft

199,-Ft 999,-Ft

249,-Ft 199,-Ft

449,-Ft 229,-Ft

599,-Ft 299,-Ft

129,-Ft 259,-Ft

539,-Ft 179,-Ft

249,-Ft

179,-Ft

159,-Ft

3x10g

hárs illatú 3rétegű 4tekercs

papírzsebkendő méz-mandula, 3 rétegű

/kg

/kg

/kg /kg

/kg

/kg

/kg
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!

�Sima és habosított, mintás és VLIES
fűrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külső és belső díszlécek, rozetták
Poszterek rendelésre
Színes beltéri falfestékek
Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

�

�

�

�

�

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

� (28) 401-691
Nyitva:

hétfőtől péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Látásvizsgálat a hét minden
napján nyitvatartási időben,

szemüvegkészítés
akár 1 órán belül!

Aszód, Kossuth Lajos út 34. Tel:

Tura, Bartók tér 3. Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Volánbusz bérletek kaphatók!

Iklad, Szabadság út 9. (a CBA helyén)
Nyitva: H-P: 05:30-20:00   Sz: 06:00-16:00   V: 07:00-12:00

friss baromfi, hús- és hentesáru
élelmiszer
vegyiáru

műanyagáru

Élelmiszerüzletünk akciós árakkal
várja kedves vásárlóit.

Kérjük, látogassanak el hozzánk!

Ízelítő akcióinkból:

Kristálycukor 1kg 259,- Ft
Egész csirke, friss 690,- Ft/kg

2013. JANUÁR2013. JANUÁR



December 14-én negye-

dik alkalommal nyílt meg a

Betlehemi Jászolkiállítás a

Római Katolikus Hitéleti

Központban. A Szernecz

Zoltán intarziakészítő és

felesége által elindított pá-

lyázatra ezúttal ötvennégy

egyéni és csoportos pálya-

műérkezett.

A rendezvényt a Napsugár
Óvoda Süni csoportjának bet-
lehemes játéka nyitotta meg,
amit
és
óvónők tanítottak be a kicsik-
nek. Ezután hangszeres zene
következett: énekét

kísérte kecskedu-
dán; kla-
rinéton,
trombitánjátszott.

A vendégeket

Barnáné Vankó Mónika
Kissné Popovits Veronika

Bóka Bori
Rónai Lajos

Szernecz Nikoletta
ifj. Szernecz Zoltán

Lorencz Klára,
Fischlné Dr. Horváth Anna,

7ASZÓDI TÜKÖR

Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet

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

páratlanhétvégén
(január19-20.,

február2-3.,16-17.)
aVárosiGyógyszertárban

(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);
pároshétvégén
(január26-27.,

február9-10.,23-24.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

�

Rendőrjárőr:

Polgárőrség:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-70-339-6165

–06-30-816-0437SzabóImre

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 ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Január 19-20.:

Január 26-27.:

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

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

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Február 2-3.:

Február 9-10.:

Február 16-17.:

Február 23-24.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Fodrászokat keresünk szépség-
szalonunkba, ami Gödöllő köz-
pontjábantalálható.
Érdeklődni:06-20-923-8994

Bérbe adom Gödöllőn a város-
központban lévő üzlethelyisé-

2013. JANUÁR2013. JANUÁR

gemet, ami 60 m -es, és üzleti,
kereskedelmi tevékenységre,
továbbá szépségközpontnak,
irodának is alkalmas. Mellette
2 db parkoló ingyenes haszná-
lata adott Gödöllő központ-
jában.
Érdeklődni:06-20-923-8994

2

Garázs eladó a lakótelepi alsó
garázssoron. Ár: 150.000 Ft.
Tel.:06203532516

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,

akik Édesanyánk,

temetésére eljöttek és
gyászunkban osztoztak.

Gordos Zoltánné,

Jutka néni

A gyászoló család

Adáminé Mihályi Erzsébet és
Szernecz Zoltán köszöntötte,
akik rámutattak: a betlehemi
jászolok elkészítése az ünnep
misztériumának, hagyomá-
nyainak felidézése, a kézügyes-
ség és a fantázia fejlesztése
mellett a közösségépítést is
szolgálja, hiszen a legtöbb gyer-
mek meghitt órákat töltött se-
gítői társaságábanazalkotások
elkészítésével. A kiállítást meg-

nyitó , az önkor-
mányzat Művelődési Bizottsá-
gának elnöke rámutatott: a
szülők, nagyszülők, pedagógu-
soksegítségével igényes,ötletes
munkák születtek. Ezek készí-
tése közben rájöhetünk, hogy
egyszerű, többnyire természe-
tes anyagokból milyen csodá-
latos alkotásokat lehet készíte-
ni, amelyek felidézik a kará-
csonyhangulatát.

Koncz István Adíjakat–amelyeketezúttal
is számos aszódi vállalkozás és
magánszemély ajánlott fel – a
következőkvehettékát:

II. korcsoport:

I. korcsoport: Báránykák
(

). II. korcsoport.
Bencések (

),
A titok őrzői

(
).

Jó hírt hoztam (Csen-
gey Gusztáv Ált. Isk. 2.z),
Csillagfény (

),
Angyalpofik (

).

Egyéni:

Csoportos vándordíj:

III. korcsoport:

Csoportos kü-

löndíj:

Leány

különdíj:

Fiúkülöndíj:

H.Sz.

Kiss
Nóra.

Vanyó Karsa, Vanyó Fülöp, D.
Tóth Dóra

Zsíros Bence, Tóth
Áron,Vona Bence, Pók Dániel

Dobák Ágnes, Homoki Adél,
Dobák Dóra

Bodor Réka, Pál
Anna, Horváth Brigitta

Huszár Lili,
Soltész Evelin, Szabó Nikolett,
Szécsényi Cintia

Karácsondi Lili.
NagyMárton.

Aszerzőfelvételei

Betlehemi jászolt és közösséget építettek
A felhívásra ötvennégy egyéni és csoportos alkotás érkezett



Felelős kiadó:

Felelős szerkesztő:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai előkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllő, Fenyvesi főút 2.

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezető: ügyvezető igazgató 01/2013

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@gmail.com

–

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

teljes
terjedelmében letölthető PDF formátumban
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Lapzárta

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

Aszód Város Könyvtára
és Művelődési Háza

Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu

Igazi öröm számunkra,
amikor a művészetek
összefonódása révén olyan
zenei műsorral és képző-
művészetikiállítássaltalál-
kozhatunk, amilyet decem-
ber 19-én nyújtott szá-
munkra a Podmaniczky
Művészeti Iskola. Méltán
érdemelték ki a közönség
lelkes elismerését és pozi-
tívvisszajelzését.

Azenekommunikációshatá-
sa révén képes mind a zenész,
mind a hallgatók lelkében han-
gulatokat teremteni, változá-
sokat előidézni. Leginkább ér-
zelmeinkre hat, pozitív hatás-
sal bír, általa kapunk valamit,
ami értéket közvetít számunk-
ra.

( ) Ugyan-
ezenhatásokészlelhetőkakép-
zőművészetben is, ahol a mű-
vész a fehér lapot a színek mes-
teri keverésével, a formák sajá-

„A zene gazdagítja a ke-
délyt, nemesíti az ízlést, fogéko-
nyabbá tesz más szépségek
iránt.” Bárdos Lajos

tos ábrázolásával egyszer csak
igaziremekművéváltoztatja.

A Magánének Tanszaki
Hangverseny fellépői által cso-
dás zenei élmény részesei le-
hettünk, melyet

tanárnőhozzáértő felkészítő
munkája, szervezése és

tanárnőjeleszon-
gorakísérete fémjelzett. A
művek színes repertoárját gon-
dos válogatás jellemezte. Hall-
hattunk többek között Caccini,
Händel, Schubert, Brahms és
Kodály dallamaiból. A finálé-
ban felhangzó közös éneklés
karácsonyihangulatotidézett.

Molnár Mari-
ca

Dr.
MagyariZita

A Képzőművészeti Tagoza-
ton tanárnő di-
ákjainak keze munkái eredmé-
nyeként kitűnő alkotások szü-
lettek, melyeket a látogatók
ezen a kiállításon tekinthettek
meg. Megbizonyosodhattunk
arról, hogy ezek a gyermekek
igazi kis tehetségek. Különö-
sen büszkék lehetünk azokra a
kis művészekre, akik a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum „Az
éltető víz” c. kiállításán szere-
pelhettek alkotásaikkal. A 11
díjazott pályamunkát a múze-
umi kiállításban március 3-ig
láthatják az érdeklődők.

( )
*

Az Evangélikus Gimnázium
falai között december 22-én is-
mét felcsendültek a Karácso-
nyi Koncert hangjai a Zene-
iskola tanárai és növendékei
közreműködésével. Az eddigi
hagyományokhoz híven idén is
színvonalas teltházas műsort
láthattunk a közönség nagy
örömére. A koncertet

igazgató úr bevezető sza-
vai nyitották meg, a zenei mű-
veket pedig igaz-
gatóhelyetteskonferálta.

Matolcsi Beáta

„Min-
den gyermek egy művész, a
kérdés csak az, hogyan marad-
jon művész, ha már felnőtt?”
PabloPicasso

Rónai
Lajos

Bóka Borbála
Sztán

István

Szegedi József

ifj. Johann Strauss

Suchy
Pálné

polgármesterúr isüdvö-
zölteazegybegyűlteket.

Hangszerek színes kaval-
kádja, csodálatos dallamok va-
rázsoltak számunkra karácso-
nyi hangulatot. A növendékek
egyéniben vagy tanáraikkal
együtt szólaltatták meg hang-
szereiket, kamaraegyüttesek,
vonós-, fúvós-, és gitárzenekar
előadását is hallhattunk. A kö-
zönség tetszésnyilvánítása
vitathatatlan volt, minden ze-
neszámot nagy tapssal érté-
kelt. A műsor záróakkordja-
ként vezényle-
tével a szimfonikus zenekar
tolmácsolásában hangzottak el
híres zenei alkotások, köztük

„Kék Duna
keringő” c. műve, melyet nagy
siker övezett. A koncert kereté-
ben Szegedi József és

tanárokat (képeinken)
nyugdíjba vonulásuk alkalmá-
ból tisztelettel és szeretettel
búcsúztatták el tanár kollégáik
és növendékeik, megköszönve
eddigikiválómunkájukat.

Köszönetakoncerteketmeg-
szervező és megvalósító taná-
roknak, növendékeknek! Ez
évben is várjuk a Zeneiskola
kitűnőkoncertprogramjait!

SchmiedtnéBollaAndrea

Tanszaki hangverseny, képzőművészeti kiállítás és karácsonyi koncert
Művészetek összhangja

Dr. Rácz J. Zoltán, A Magyar
Kultúra lovagja bejelentette,
hogy az alapítvány a Feszty-
körkép hiteles másolatát is az
évtizedek óta Aszódon élő alko-
tó szülőfalujának adományoz-
ta. A hírt a jelenlévők óriási
tapssal fogadták – olvasható a
tudósításban, amelynek szer-
zője rámutatott: az adományo-
zás hátterében részben egy saj-
nálatoseseményáll.

Az 1994-ben elsősorban a fo-
gyatékkel élő művészek össze-

fogására létrehozott – s ezalatt
106 hazai és nemzetközi kiállí-
táson szerepelt – alapítvány
egy új rendelkezés miatt ezen-
túl nem részesülhet állami tá-
mogatásban. A kuratórium
tagjainak nem sikerült szpon-
zorokat felkutatniuk, így a
szervezet működése ellehetet-
lenült

vagyontárgyait közhasz-
núcélrakell fordítaniuk.

– emiatt pedig az alapít-
vány

H.Sz.

A Nyitott Kapu Alapítvány
búcsúajándéka Tarany községnek

A Somogyi Hírlap január 7-i száma adott hírt arról,
hogy az aszódi székhelyű Nyitott Kapu Alapítvány a
horvát határhoz közel fekvő Tarany településnek ado-
mányozta a Szent Korona hiteles másolatát. A műtár-
gyat – Erényi Lajos alkotását – Töreki István polgármes-
ter vette át Dr. Rácz J. Zoltántól, az alapítvány kuratóri-
umának elnökétől. Az ünnepségen többek közt megje-
lentSzászfalviLászlóminiszteribiztos,GelencsérAttila,
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Szita Károly,
Kaposvárpolgármestere.
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