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Ingyenes kiadvány

Általános iskolai beiratkozás

KÉT-KÉT OSZTÁLYT INDÍTHAT
A CSENGEY ISKOLA ÉS AZ EGA IS
Április 14-én és 15-én kellett beíratni iskolaéretté vált gyermeküket a
szülőknek az általános iskola első osztályába. Az eseményt idén azért
kísérte fokozott érdeklődés, mert új szereplő jelentkezett ezen a területen, mégpedig az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium,
amely szeptember 1-től általános iskolaként is működik majd.
A Csengey Gusztáv Általános Iskolát 17 gyermek szülője választotta, csakúgy, mint az intézmény Rákóczi utcai tagiskoláját, ahová szintén ennyi gyermeket írattak be. A 34 gyermek közül
néhányan nem aszódiak, hanem környékbeli településekről járnak majd be. A gyermeklétszám
két osztály indítását teszi lehetővé.
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumot és Kollégiumot 53 – közülük 21 aszódi- gyermek
szülője választotta. Azonban csak 50 kisdiák fogja itt kezdeni a tanulmányait, az intézménynek
erre a létszámra van engedélyre. A jelentkezők 59 %-a evangélikus, a többiek más felekezetűek.
Az 50 fő két párhuzamos osztályban tanul majd.
R. Z.
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HAMUPIPŐKE
A NÉPZENE ÉS
A NÉPTÁNC NYELVÉN
Nagy sikert aratott városunkban
a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes Hamupipőke című előadása, amely Benedek Elek egyik
legnépszerűbb meséjét ezúttal a
néptánc és a népzene nyelvén elevenítette nemcsak a gyerekeknek,
hanem valamennyi érdeklődőnek,
ugyanis szép számmal voltak jelen
az idősebb korosztály tagjai is.

Rendőrségi beszámoló: tovább csökkent a bűncselekmények száma

A JÓ MUTATÓK ELLENÉRE SEM DŐLHETNEK HÁTRA
Megtartotta hagyományos éves beszámolóját a képviselő-testület előtt a
Gödöllői Rendőrkapitányság. A beszámolót Farkas Imre rendőr alezredes,
a Gödöllői Rendőrkapitányság vezető-helyettese egészítette ki, illetve válaszolt a képviselők kérdéseire. Ugyancsak részt vett az ülésen az Aszódi Rendőrőrs nemrégiben kinevezett parancsnoka, Nagy Gábor rendőr százados.

Ágh István:

VIRÁGOSAT
ÁLMODTAM
Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

A beszámolóból kiderült, nagymértékben
csökkent az ismertté vált bűncselekmények
száma a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén. 2015-ben az esetszám 2767,
ami 16 %-kal kevesebb, mint az egy évvel korábbi adat. Csak érdekességképpen: 2012-ben
ez az adat még 6095(!) volt.
Az Aszódi Rendőrőrshöz tartozó nyolc településen tavaly összesen 419 bűncselekmény
történt, vagyis jelentős a csökkenés a 2014-es
520 esethez képest. A legtöbb – 134 – ezúttal városunkban történt, megelőzve a hosszú
éveken át sereghajtó Bagot, ahol csupán 109
bűncselekmény történt, szemben a 2014-es
159 esettel.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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A Csengey iskola tornatermében tartott két
előadást mintegy 950-en nézték meg, és jutalmazták vastapssal a produkciót. Testvérvárosunk néptánc együttese a hagyományőrzés mellett szívesen kalandozik a színház, a
színművek világába is. Három évvel ezelőtt
a Csongor és Tünde előadást láthattuk tőlük.
A két előadást ingyen lehetett megtekinteni, a költségeket Aszód Város Önkormányzata állta.
R. Z.
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HATÁROZAT KIVONATOK ASZÓD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
☐☐ 26/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi
működéséről és tájékoztató a 2016. évi fejlesztésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi munkájáról valamint a 2016. évi fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadja, és megköszöni az ott
végzett munkát.
☐☐ 27/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi beszámoló jelentése
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi önkormányzati beszámolóját
elfogadja és megköszöni a végzett munkát.
☐☐ 28/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben
végzett munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja,
és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.

☐☐ 29/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2015. évi
tevékenységéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.
☐☐ 30/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat megállapodások civil szervezetekkel a 2016. évi
költségvetésben jóváhagyott támogatások
átadásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt az Aszódi
Szabadidősport Egyesülettel, melyben 2016.
évre összesen 250.000.- Ft támogatást nyújt.
2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt az Aszód FC
Sportklubbal, melyben 2016. évre összesen
3. 900. 000.- Ft támogatást nyújt.
3) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt az
Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel, melyben
2016. évre összesen 600. 000.- Ft támogatást
nyújt.

JÁTÉK-AJÁNDÉK-ILLATSZERTÁR
Aszód, Kossuth L. u. 38. (+36) 28 400 957 www.monifoto.hu
Nyitva tartás: H–P 08:00–17:00, Sz: 08:00–12:00

ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSÉRE
ÉS A BALLAGÓK
BÚCSÚZTATÁSÁRA
VÁLOGASS NÁLUNK
AJÁNDÉKOT!
SZERETETTEL VÁRUNK!

☐☐ 31/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
2016/2017-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi Napsugár Óvodában (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)
2016. április 25. 13.00 - 16.00 óráig és április
26. 8.00 - 12.00 óráig; a Szivárvány Tagóvodában (2170 Aszód, Falujárók útja 5.) 2016.
április 27. 13.00 - 16.00 óráig, és április 28.
8.00 - 12.00 óráig szervezi meg beiratkozást.
32/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az Aranykapu Bölcsőde Alapító Okirat módosításra
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület a módosításra vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz.
mellékletben található módosító okiratot, valamint a módosított alapító okiratot egységes
szerkezetben elfogadta, mely a törzskönyvi bejegyzés napjától lép hatályba.
☐☐ 33/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Városi Kulturális Központ Alapító
Okirat módosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításra vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz.
mellékletben található módosító okiratot, valamint a módosított alapító okiratot egységes
szerkezetben elfogadta, mely a törzskönyvi bejegyzés napjától lép hatályba.
☐☐ 34/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításra
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításra vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
a Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz,
mellékletben található módosító okiratot, valamint a módosított alapító okiratot egységes
szerkezetben elfogadta, mely a törzskönyvi bejegyzés napjától lép hatályba.
☐☐ 35/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozata
46/2014. (III.27.) számú határozatával jóváhagyott munkamegosztási megállapodások
módosítására
A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező Aszód Városi Kulturális
Központ, az Aranykapu Bölcsőde, az Aszódi
Óvoda, az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye és a kijelölt Aszódi
Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
szóló 46/2014. (III.27.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint 2016. április 01. napjával hagyja jóvá.
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☐☐ 36/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Gyermekétkeztetési Intézményben
igénybe vehető felnőtt vendégétkezés térítési díjáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjét, hogy engedélyezheti
az étkeztetés igénybevételét felnőttek részére
{vendégétkezés), amennyiben az adott konyhai
kapacitás mellett biztonságban megoldható.
Ennek díja 2016. május 1-től:
nyersanyag norma :
274.- Ft.
térítési díj:
670.-Ft.

biztosítja a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére, helyben történő elfogyasztásra, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmezi.
A szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek részére 275.- Ft/fő/adag nyersanyag költség térítési díj ellenében biztosítja helyben történő
elfogyasztásra, amennyiben azt a szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmezi. A nyári szünetben
részükre is 43 napra biztosítja az étkezést.

☐☐ 37/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat 2170
Aszód, Kard utca 10. szám alatti ingatlan
jelenlegi lakóház, udvar, gazdasági épület
besorolásának módosításáról
A Képviselő-testület hozzájárul a 447 hrsz.-ú, 2170
Aszód, Kard utca 10. szám alatti ingatlan jelenlegi
lakóház, udvar, gazdasági épület besorolásnak,
beépítetlen területté történő változtatásához.

☐☐ 42/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
civil szervezetek támogatásának 2016. évre
vonatkozó pályázati kiírására
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására a civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013.
(VII.5.) rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal.

☐☐ 38/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat 2170
Aszód, Petőfi Sándor utca 4.szám alatti ingatlan jelenlegi lakóház, udvar, gazdasági
épület besorolásának módosításáról
A Képviselő-testület hozzájárul, a 188 hrsz.-ú,
2170 Aszód, Petőfi Sándor utca 4. szám alatti ingatlan jelenlegi lakóház, udvar, gazdasági épület
besorolásának „civil ház" besorolásra történő
változtatásához.
☐☐ 39/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2015. évi megvalósításáról, a
2016. évi munkaterv elfogadására
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Aszód Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulására vonatkozó 2015.évre szóló
beszámolóját és elfogadja a 2016. évre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Program munkatervét.

☐☐ 43/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
Aszód, Baross u. 5. és Aszód, Szabadság tér
2.I/1.számú lakások bérbeadásáról
Aszód Város Képviselő-testülete döntött az
Aszód, Baross u.5. és az Aszód, Szabadság tér
2. I./1. szám alatti, üresen álló önkormányzati
bérlakások pályázat útján történő bérbeadásról, a határozat melléklete szerinti „Pályázati
felhívás” tartalommal.
☐☐ 44/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező –
2016. évi összesített és nemleges közbeszerzési
tervét jóváhagyja.

☐☐ 40/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
önkormányzati nyári tábor szervezésére,
egyéb tábori részvétel támogatására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati nyári
tábor szervezéséről, egyéb tábori részvétel támogatásáról szóló előterjesztést.
Kifejezi azon szándékát, hogy 1.800.00.- Ft keretösszeg elkülönítését biztosítja a nyári önkormányzati tábor szervezésére, finanszírozására.

☐☐ 45/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítvány
által kiírt KKETTKK-CP-04pályázat benyújtására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Aszód város főterén lévő
I. világháborús emlékmű helyreállításának
érdekében a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázatra
pályázatot nyújt be.

☐☐ 41/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 43 napra

☐☐ 46/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
Szabadság tér felújításáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 94/2015. (VI.25.) ÖKT sz.
határozatát visszavonja.
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☐☐ 47/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
Szabadság tér rekonstrukciójáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szabadság tér rekonstrukciójáról szóló előterjesztést, és a következő
határozatot hozza:
Az írásban és rajzban összefoglalt elképzelésekkel egyetért, azokat tovább tervezésre alkalmasnak ítéli.
Felhatalmazza a Polgármestert a projekt
koordinálására, a közbeszerzés(ek) előkészítésére, a kiviteli szakági tervezésre ajánlat bekérésére, és kéri a beérkezett ajánlatok Képviselő
testület elé terjesztését.
Felkéri Jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályával a melléklet szerinti vázlattervet egyeztesse.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a HÉSZ-SZT módosításának előkészítése
ügyében intézkedjen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a Szabadság tér felújításához szükséges
kiviteli tervek elkészítéséhez geodéziai felmérést készítesse el. A felmérés elvégzéséhez a
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály kérjen
be árajánlatokat, és a legjobb ajánlattevővel a
polgármester kössön szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a Szabadság tér felújításához a lakossági
fórumon elfogadott vázlatterv és a geodéziai
felmérés alapján részletes kiviteli tervet készítesse el. A kiviteli tervek elkészítéséhez a
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály kérjen
be árajánlatokat, és a legjobb ajánlattevővel a
Polgármester kössön szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az emlékmű helyreállítására az eredeti
helyszínen, az 1941-ben felállított eredeti emlékműre kérjen be ajánlatokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az emlékmű köré megépítésre kerülő kovácsoltvas kerítésre kérjen be árajánlatokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a kiviteli terv alapján szökőkút tervezésre és kivitelezésre kérjen be árajánlatokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a kiviteli terv alapján a zenepavilon tervezésére és kivitelezésre kérjen be árajánlatokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a megvalósítandó terület burkolására a
kiviteli terv alapján kérjen be árajánlatokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az egyéb tér felszerelések (pad, bicikli tároló, szemét tároló – virágok, fák, zöldövezet
kialakítását) a közbeszerzési eljárás szabályai
szerint kérjen be árajánlatokat.
A kiviteli tervek, árajánlatokat legkésőbb 2016.
május 10-ig készüljenek el és a májusi Képviselő-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra.
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☐☐ 48/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat VEKOP-6.2.2-15 című pályázat pályázatírójának kiválasztásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 című pályázat projekt-előkészítő tanulmány kiválasztására
2016. március 17-én beérkezett pályázatok
eredmény hirdetését elnapolja.
☐☐ 49/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat a
2016. évi VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat
benyújtásához szükséges pályázat előkészítési feladatok ellátására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a VP-6-7.4.1.1-16 jelű kiírásra a Petőfi Sándor utca 4. szám alatti ingatlan
vonatkozásában az 1. célterületre - az állami vagy
önkormányzati funkciót nem magában foglaló
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használatára- (Civilház) pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület a VP-6-7.4.1.1-16 jelű
kiírásra az Aszód, Szabadság tér 9. szám alatti
ingatlan (Aszódi Polgármesteri Hivatal épülete) vonatkozásában 2. célterületre – a vidéki
térségek településképét meghatározó épületek
külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítésére – pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az alábbi cégeknek az ajánlattételi felhívást küldje meg:
• Pro Régió Közhasznú Nonprofit Kft., 1146
Budapest, Hermina út 17.
• Takta-Osi Kft, 1028 Budapest, Dózsa
György út 27.
• ABATERV Kft, 3261 Abasár, Radnóti út 4.
☐☐ 50/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzata tevékenységi
köreiről
A Képviselő-testület az Aszód Város Önkormányzata tevékenységi köreiről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete az5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelete Aszód
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 39. § (2) bekezdés és a Jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdés
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
167/c. § (2) bekezdés c) pont valamint (5) bekezdés
rendelkezéseinek megfelelően Aszód Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásban 2015.
december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM rendeletben kihirdetett, 2016. január 1-jétől

Helyi hírek

érvényes, alaptevékenység besorolási kód változása szerint határozza meg.
☐☐ 51/2016.(III.31.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 28-án hozott 3.,9.,Z.ü. 14., valamint
a 2016.február 18-án, hozott, 17.,19.,20.,21.,24.,

számú határozatok alapján a lejárt határidejű
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.
A határozatok teljes szövege azok mellékleteivel együtt a www.aszod.hu honlapon
olvashatók.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI CÍMREGISZTER LÉTREHOZÁSA
KAPCSÁN A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes,
közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal.
A központi címregiszter (KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatok
egyetlen etalon-nyilvántartásban legyenek egyesítve, ezáltal az adatok
naprakészebbek és pontosabbak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR kialakításához
kapcsolódó feladatokat a központi címregiszterről és a címkezelésről
szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek elvégzéséről a jegyzőnek 2016. december 31. napjáig kell gondoskodnia.
2015. évben a jogszabályban meghatározott kapcsolati adatok (ingatlan-nyilvántartási azonosító kód, helyrajzi szám, címkoordináták) a város összes címéhez berögzítésre kerültek, és
felülvizsgálatuk jelenleg is folyamatban van. A címek ellenőrzése az ingatlan- és címnyilvántartás összehasonlítása, társasházak esetében a társasházi alapító okirat, helyszínrajz vagy
alaprajz és ha szükséges a közös képviselővel folytatott egyeztetés, valamint amennyiben indokolt helyszíni szemle alapján történik.
Amennyiben a címben nem szerepel a közterületjelleg (utca), vagy a házszámmódosítás indokolt vagy az újra történő házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait
és birtokosait hivatalom értesíti arról, hogy címükben változás következik be.

Lomtalanítás: minden eddigi rekord megdőlt

KEVESEBB ESÉLYÜK VOLT A „LOMIZÓKNAK”
Sokan éltek a Zöld Híd Régió Kft. és az önkormányzat április 2-re közösen meghirdetett lomtalanítási akciójával, és döntöttek úgy, megszabadulnak a több év alatt felhalmozott, megunt, elromlott kacatjuktól.
A szemétszállítással foglalkozó cég nyolc helyre helyezett el konténereket, ahová a feleslegessé vált tárgyak kerülhettek. Szükség is volt a
sok helyszínre, ugyanis minden eddigi rekord
megdőlt: a gyűjtés hat órája alatt 720 köbméter lom és 40 tonna veszélyes hulladék került a
szállítóedényekbe.
Az idei lomtalanítás néhány kisebb atrocitástól eltekintve nagy rendben zajlott.
Bár ezúttal is megjelentek a „lomizók”,
és igyekeztek legalább a holmi egy részét
megszerezni, a polgárőrök és a Városüzemeltetési Osztály munkatársai folyamatos
jelenlétének valamint a rendőrjárőr cirkálásának köszönhetően ez most kevéssé
sikerült. A gyűjtők ellen ezúttal a Zöld Híd
Kft. munkatársai is erélyesebben léptek fel.
Folyamatosan ellenőrizte a helyszíneket
Sztán István polgármester, Kovács Tamás
alpolgármester és Gál Gyula, a Városüzemeltetési Osztály karbantartási csoportjá-

nak vezetője is. Érdekesség, hogy ezúttal a
NAV pénzügyőr munkatársai is részt vettek az akcióban. Ők a közúton állították
meg az „újrahasznosítók” autóit, és kérték,
adjanak számot a szállított áru származásáról. Miután ennek nem tudtak eleget

Címváltozás esetén:
1. Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya
cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
2. A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
3. Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
4. A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
5. A közszolgáltatók (ÉMÁSZ, TIGÁZ Zrt., Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Invitel Távközlési Zrt.,
esetleg más telekommunikációs szolgáltatók, NAV, OEP, stb.) felé a hivatal - ha az változik -,
a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően.
A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a városlakóknak ez irányban tennivalójuk nincs.
Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás
bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében
illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.
A központi címregiszter kialakításában való eredményes közreműködés érdekében kérem a
Tisztelt Lakosság szíves megértését és együttműködését.
A későbbiekben felmerülő kérdésekkel Ráczné Faddi Erika igazgatási ügyintézőhöz
(28/500-691) fordulhatnak.
Dr. Bóta Julianna sk.
jegyző
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tenni, a pénzügyőrök szabálysértési eljárásokat kezdeményeztek.
Ezen a napon a Városüzemeltetési Osztály
munkatársai mellé a közmunkásokat is beosztották, akiknek többek között az volt a
feladata, hogy azoktól az idős polgároktól
szállítsák el a kidobandó holmit, akik előzőleg jelezték, önerejükből erre nem képesek,
önkormányzati segítséget kérnek.
Délutánra már nyoma sem maradt a
lomtalanításnak. Csak remélni tudjuk,
idén az utak szélén, erdők mélyén is kevesebb holmival találkozunk.
R. Z.
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Közbiztonság

Közbiztonság

Rendőrségi beszámoló: tovább csökkent a bűncselekmények száma

A JÓ MUTATÓK ELLENÉRE SEM DŐLHETNEK HÁTRA
Megtartotta hagyományos éves beszámolóját a képviselő-testület előtt
a Gödöllői Rendőrkapitányság. A beszámolót Farkas Imre rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezető-helyettese egészítette ki,
illetve válaszolt a képviselők kérdéseire. Ugyancsak részt vett az ülésen
az Aszódi Rendőrőrs nemrégiben kinevezett parancsnoka, Nagy Gábor
rendőr százados. 					 
(Folytatás az 1. oldalról.)
A legkevesebb bűneset Versegen volt (6), és ez a
település mondható a legbiztonságosabbnak akkor is, ha a lakosságszámot vetjük össze a bűnesetek számával, Verseg után egyébként Iklad,
Kartal és Hévízgyörk következik, Bag pedig ezen
összevetés alapján az utolsó helyet foglalja el.
A bűncselekmények típusát tekintve Aszódon az úgynevezett egyéb típusú bűncselekményekből volt a legtöbb. Ezek nem közterületen
történnek, és közvetlenül nincsenek hatással a
közbiztonságra. Általában az iratokkal, hamisításokkal kapcsolatos ügyeket sorolják ide, de
ide tartozik, ha valaki interneten rendel árut,
ám az nem érkezik meg. A károsult nyilvánvalóan helyben tesz feljelentést. A második helyen
ezúttal is a lopás szerepel, ezekből 47 történt.
Lakásbetörés 3 alkalommal történt, gépkocsiból
egyet loptak el, négyet viszont feltörtek. 3 dara-

ASZÓD
LAKÓTELEPI FESTÉK-TAPÉTA ÜZLET
AJÁNDÉK
UTALVÁNY
vásárlási lehetőség

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

Igény szerint
HELYSZÍNI
SZÍNKEVERÉS!

• Öntapadós tapéták, falmatricák
• Sima és habosított mintás és VLIES,
fűrészporos tapéták készleten és
rendelésre
• Bordűr csíkok különböző
szélességekben

• Poszterek széles választékban,
kedvező áron azonnal elvihető
• Díszlécek külső-belső
• Baumit termékek

flexi ragasztó, beton, falazóhabarcs, vakolat

• Szerszámok
• Vékony-vastag lazúrok
• Hőszigetelési rendszer
• Dulux, Supralux színes beltéri festék

bot loptak el. Személy ellen irányuló bűncselekményből 13 történt, ebből 8 testi sértés volt, míg
5 alkalommal garázdaságra került sor.
Természetesen a lakosság arra kíváncsi leginkább, a rendőrség hány bűncselekményt tud
felderíteni. Jó hír, hogy 2015-ben a Gödöllői
Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi
mutatója 49,2 % volt, ez pedig 10%-os javulást
mutat a 2014-es esztendőhöz képest. A megyei
átlag egyébként valamivel 50 % felett van
Nemcsak a bűncselekmények, hanem a sza-

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 650 Ft / adag
Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Elérhetőség: (+36) 70 423 8290
Hétfő–Péntek: 06–17 Szombat: 06–12
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bálysértések száma is jelentősen csökkent. Amíg
2014-ben 694 esetben folytatott eljárást a rendőrség, addig tavaly 579 esetben került erre sor. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a
terjesztői magatartással megvalósult esetek számát tekintve nincs változás, 5 ilyen esetre került
sor, a nyomozáseredményességi mutató 80 %-os.
Némileg pozitív változás javulás következett
be a közlekedésbiztonság területén is. 2015-ben
5 halálos baleset történt a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén, szemben a
2014-es 10 esettel. Három esetben az elsőbbség
meg nem adása, egy esetben a gépjárművezető
figyelmetlensége, egy esetben pedig a követési
távolság be nem tartása okozott tragédiát. Növekedett ugyanakkor a súlyos és könnyű sérüléssel
járó balesetek száma, előbbi 4,8, utóbbi pedig
23,3%-kal. Városunkban 2015-ben 2 súlyos és 9
könnyű sérüléssel járó karambol történt.
A balesetek okai legtöbbször az elsőbbségadás elmulasztása, a kanyarodási szabályok megsértése és
a gyorshajtás voltak. 20 esetben (8,7 %) a gépjárművezető alkoholt fogyasztott, ami közrejátszhatott
a baleset bekövetkezésében. A sérüléses balesetek
73%-át személygépkocsi vezetője okozta, 4%-ánál
gyalogos, 5%-ánál kerékpáros volt a vétkes.
A rendőrség a balesetek megelőzése érdekében tavaly is számos ellenőrzési akciót kezdeményezett, márciusban pedig üzembe helyezték az új, változtatható helyű kamerákat,
amelyek működtetése 491 közigazgatási eljárás
kezdeményezését eredményezte.
A rendőrség folyamatosan igyekezett a rendőri
jelenlétet biztosítani, még úgy is, hogy munkatársaiknak részt kellett vállalniuk az illegális migráció
kiszűrésére irányuló feladatokban. A gödöllői állomány 2015-ben összesen 4740 óra túlszolgálatot
látott el az illegális migrációval kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása érdekében. Olyan is előfordult, hogy bűnügyi szakterületen dolgozó kollégákat kellett vezényelniük az államhatár védelmével
kapcsolatos feladatok elvégzésére. Mindezeken túl
a közterületi jelenlét megerősítésére 19.164 túlórát
használtak fel, a szolgálati gépkocsikkal pedig több,
mint 67 ezer kilométert tettek meg.
Kiemelt feladatnak tekinti a rendőrség a bűnmegelőzést, a fiatalok ezen a téren történő felvilágosítását. Az általános iskolások alsó tagozatosai
körében a Diákcsíny vagy bűncselekmény című
előadásuk a legnépszerűbb, míg a felsősök az
internet veszélyeire figyelmeztető ismertetőikre
a legkíváncsibbak. A középiskolások esetében
ez a téma szintén népszerű, de a drogfogyasztás következményeiről szóló előadásokra is fogékonyak. 2015-ben 30 iskolában csaknem 70
előadást tartottak az ezzel a feladattal megbízott
szakemberek, mintegy 8.000 diákot elérve ezzel.
A képviselő-testület elismerve a rendőrség
áldozatos munkáját fogadta el a beszámolót.
R. Z.

ASZÓDI TÜKÖR

A rendőrség garázdaság vétségének elkövetése miatt folytat nyomozást

SÚLYOSAN BÁNTALMAZTAK EGY DIÁKOT
A MÉLY ÚTNÁL
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Koncz István képviselő bejelentést tett azzal kapcsolatban, hogy a Mély út környékén elszaporodtak
a gyermekek elleni támadások, akiktől a fiatalkorú elkövetők pénzt és
mobiltelefont próbáltak elvenni.
Egy konkrét ügyet is említett. Március 19-én egy tanulmányi versenyt követően az evangélikus gimnáziumból hazafelé igyekvő egyik diákot néhányan közrefogták és bántalmazták a Mély útnál. A fiú – mivel a verés következtében rosszul érezte magát – visszament
az iskolába, és segítséget kért a tanároktól, akik kihívták a mentőket, majd feljelentést tettek a rendőrségen. Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a rendőrség sajtóosztályát.
Kérdésünkre Beluzsárné Belicza Andrea rendőr őrnagy, a Pest megyei Rendőrkapitányság
sajtószóvivője az alábbi tájékoztatást adta:
– Az Ön által említett esettel kapcsolatban a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrse eljárást folytat garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen,
akik 2016. március 19-én 12 óra körüli időben bántalmaztak egy 14 éves fiút Aszódon. A sértettet a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították, ahol az elsődleges orvosi vélemény
alapján 8 napon belül gyógyuló sérüléseket állapítottak meg nála. A gyermek által a bántalmazás következtében elszenvedett sérülésekről, illetve azok tényleges gyógytartamáról a nyomozás során kirendelt igazságügyi orvosszakértő ad majd véleményt, melynek függvényében
a későbbiek során változhat a bűncselekmény jogi minősítése.
Lapunk nem hivatalos információi szerint a fiú a veréssel összefüggő sérülése miatt ismét
kórházba került.

ASZÓDI KERTÉSZET
(a régi Volántelep bejáratánál)
AKCIÓS ÁRAK!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK!
SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK!
ÓRIÁSI TAVASZI VIRÁGVÁSÁR!
Zöldség,-virág,-fűszermagok
Sziklakerti évelők
Egynyári virágok
Ágyásszegélyek
Szerves és műtrágyák
Selyemvirágok
Fenyőkéreg
Balkonládák
Fűmagok és fűtápok

Örökzöldek
Cserjék
Díszfák
Gyümölcsfák
Tápoldatok
Nádszövet
Virágföldek
Cserepek
Kaspók

Nyitva: H-P 8.00- 17.00 Szo: 8.00-14.00 V: 8.00-12.00
(+36) 28 500 100 (+36) 30 33 27 947
Bankkártyás fizetési lehetőség!
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Emlékezet

Műszaki vizsgáztatás / Eredetiségvizsgálat / Tachográf illesztés /
Teher szerviz 20/563-1756, 20/200-4000

NYOLCADSZOR IS RÁKELLENES FUTÁS
ÉS KERÉKPÁROZÁS
Április 9-én immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg városunkban
az „Aszódi rákellenes futást és kerékpározást”, amely szorosan kapcsolódik az április 10-ei Nemzeti Rákellenes Naphoz. A rendezvényen 80-an
indultak, annak ellenére, hogy hűvös volt az idő, és az eső is szemerkélt.
A nevezési díjakból 53 ezer Ft folyt be, amelyet a Rák ellen az emberért,
a holnapért Alapítvány munkatársainak nyújtottak át. Aszód Város Önkormányzata idén 100 ezer Ft-tal támogatta a rendezvényt.
Hárs Dénes, a rendezvény főszervezője a
kezdetekről szólva lapunknak elmondta,
először egy Halottak Napján futott el elhunyt barátjának, Maródi Györgynek a
sírjához, Domonyba, majd onnan az aszódi
temetőbe egy másik barátja sírjához. Ez az
ötlet annyira megtetszett a Javítóintézet akkori igazgatójának, Szarka Attilának, hogy
kezdeményezte, csináljanak ebből egy rendezvényt, és a sport segítségével tisztelegjenek mindazok emléke előtt, akik egykor
köztünk éltek és fontosak voltak számunkra.
Az esemény idén már a város esemény naptárában is meghirdetésre került, a város képviselő-testülete pedig úgy határozott, 100
ezer Ft-tal támogatja a rendezést.

– Azt érzékeltük, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a rendezvényen. A képviselő-testület éppen ezért egyöntetűen úgy gondolta, nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag
is támogatni kell ezt a nemes kezdeményezést,
emlékezve a szörnyű betegségben elhunyt polgárainkra – indokolta a döntést Sztán István
polgármester, aki egy közös fotó elkészültét
követően útnak indította a csapatot. Az indulók – akik között Kovács Tamás alpolgármester
futást vállalva képviselte a városvezetést – valamennyien Aszódi Rákellenes Futás és Kerékpározás feliratú baseball sapkát viseltek, és a jelképpé vált kék szalagot. A mezőny biztonságos
haladásáról a rendőrség és a polgárőrség tagjai
gondoskodtak. Az emlékezők először a domo-
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nyi majd az aszódi temetőben kötöttek szalagot
egy-egy kopjafára, majd visszaérkeztek a Javítóintézet udvarába. Itt a segítők által időközben
elkészített zsíroskenyér, egy-egy sportszelet és
tea várta őket. Valamennyi induló emléklapot
és egy kerámiából készített emlékérmet is átvehetett, míg a legszerencsésebbek az alapítvány
által felajánlott, egészséges életmóddal kapcsolatos tombolatárgyakat is hazavihettek. A legértékesebb azonban minden bizonnyal a közös
élmény és a táv sikeres leküzdésének tudata volt.
A kék szalag ezúttal sem csak Domonyban
és Aszódon fog emlékeztetni az elhunyt kollégákra. Egy kis csapat már készül arra, hogy
immáron harmadik alkalommal kerekezik el
Máriapócsra, ahol Nagy György, a Javítóintézet egykori nevelőtanára van eltemetve.
R. Z.

EMLÉKEZÉS MISKOLCZY
HUSZÁRKAPITÁNYRA
Április 8-án a temetőben koszorúzással emlékeztünk Mezőtelegdy Miskolczy Sándor huszárkapitányra, aki az 1849-es tavaszi hadjárat során a hatvani csatában
kapott halálos sebet.
Lova még elhozta őt Aszódra, és
sebét ellátták a Podmaniczky-kastélyban kialakított ideiglenes
kórházban, életét azonban a gondos ápolás ellenére sem sikerült
megmenteni. Az akkor 23 éves fiatal
tiszt néhány nappal később elhalálozott. Holttestét az evangélikus temetőben
helyezték örök nyugalomra. Sírját az evangélikus
gimnázium diákjai tartják rendben, a város önkormányzata pedig
– szép gesztusként – minden évben megemlékezik róla.
Az idei, szép számú ünnepség 11 órakor a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző
Csoportja népdalokat énekelt. Ezt követően Sztán István polgármester beszélt az 1849 tavaszán Aszód környékén zajlott harci
eseményekről, illetve csapatmozgásokról. Végezetül az önkormányzat, a város iskoláinak tanulói, valamint a civil szervezetek
képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Az ünnepély a Szózattal ért véget.
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A hét minden napján 5 -22 között az
AVIA benzinkúton élelmiszer- és
hegesztés-technikai ipari gázok
kaphatók!
AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KLÍMÁS
JÁRMŰVEKKEL
Várjuk csoportok jelentkezését osztálykirándulások, színházlátogatások,
városnézések, transzferek lebonyolításához 21 és 57 fős buszainkkal

ÉRDEKLŐDJÖN!: 2 0 / 2 0 0 - 4 0 0 0

TANULJON NÁLUNK VEZETNI
OKJ-s gépkezelői vizsga minden
géptípusra az év minden
hónapjában versenyképes árakon!
Sikerorientált képzéseink: 20/200-4060
Jogosítvány minden kategóriára! GKI vizsga

Törzsvásárlói kedvezmény! / -3 Ft/liter
Egyenlegfeltöltés / Kézi autómosó 0-24

MUNKALEHETŐSÉG!
Az aszódi AVIA töltőállomásra
keresünk benzinkutast!
A részletekért hívd a 0620/200-4000 számot
2016. április
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AVKK

Kultúra

KÖLTÉSZET HETE A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Minden év április 11. napján országszerte említésre kerül József Attila
neve. Hiszen ezen a napon, a költő születésnapján ünnepeljük a Magyar
Költészet Napját. Az Aszód Városi Kulturális Központ április 4. és 16.
között számos programot szervezett e jeles nap jegyében a bölcsődés
korosztálytól kezdve az óvodásokon át a felnőtt, idősebb korosztályig.
KÖNYVTÁRI, MÚZEUMI ÓRÁK
Az elmúlt évhez hasonlóan játékos könyvtári órákra hívtuk a Csengey Gusztáv Általános Iskola osztályait. Olvass, rímelj, játs�sz! c. óráinkon a tanulók verset mondtak,
írtak, rajzoltak. Munkáik megtekinthetőek intézményünk Könyvtárában, honlapunkon és facebook oldalunkon.
A múzeumban Az írás története címmel
hallgathattak meg egy érdekes órát a az általános iskola 4. osztályos tanulói.
VERSENYEK
Immár 2. éve szervezzük meg Locsolóvers
Versmondó Versenyünket, amelyre idén is
szép számmal érkeztek aszódi, domonyi
és ikladi óvodások. A zsűri, Péter Sándorné és Budai András szebbnél szebb locsolóverseket hallhatott a délelőtt folyamán,
amelyeket egyhangúlag első helyezéssel
jutalmazott meg.
A nagyobbak és a felnőtt korosztály számára 41. alkalommal hirdettük meg a
Petőfi Szavalóversenyt, amely a következő
eredményekkel zárult:
Alsós korosztály:
I. helyezett: Szajkó Zseraldina Kiara – Ikladi
Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános
Iskola Koren István Tagiskolája
II. helyezett: Noskó Boglárka – Csengey Gusztáv Általános Iskola
III. helyezett: Baráth Emőke – Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti Tagintézménye
Különdíj: Begidsán Lilla Boróka – Bagi Arany
János Általános Iskola

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombatonként: 8-12
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:
Május 14-15.
Május 21-22.
Városi Gyógyszertár:
Április 30-május 1.
Május 7-8.
Május 16. (pünkösd)
Május 28-29.

2016. április

Felsős korosztály:
II. helyezett: Kovács Kitti – Kartali Könyves
Kálmán Általános Iskola
II. helyezett: Krupa Ábel – Gödöllői Református Líceum Gimnázium
III. helyezett: Istvánfi Csenge – Gödöllői Református Líceum Gimnázium
Különdíj: Anghius Bettina – Csengey Gusztáv
Általános Iskola
Középiskolás korosztály:
I. helyezett: Fukk Áron – Gödöllői Református Líceum Gimnázium
II. helyezett: Baranyi Márió – VSzL Petőfi Sán-

dor Gimnáziuma
III. helyezett: Oláh Csaba – VSzL Petőfi Sándor Gimnáziuma
Különdíj: Katona Zsófia – VSzL Petőfi Sándor
Gimnáziuma
Felnőtt korosztály:
I. helyezett: Benke Zsuzsanna
II. helyezett: Juhász Edit
III. helyezett: Varga József
Ezúton is köszönjük a zsűri, Buzás Mária,
Marton Zsuzsanna, Tóth-Simon Andrea, Rónai Lajos munkáját.
KÖNYVTÁRI ESTÉK
Első alkalommal a felnőtt korosztályt
Kovács István logopédussal vártuk, aki
hasznos tanácsokkal látta el a résztvevő
szülőket és nagyszülőket különböző beszédhibák kezelésével kapcsolatban. Második alkalmunk vendége Ambrus Ákos
operaénekes, Operanagykövet volt, akinek Amikor Shakespeare dalol c. előadást
hallgathatták meg a résztvevők.
JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA
A Magyar Költészet Napját az Aranykapu
Bölcsődében ünnepeltük, ahol egy verses,
zenés, könyves, játszós délelőttöt szerveztünk a bölcsőde lakóinak. Ezúton is köszönjük Budai András nyugdíjas pedagógus segítségét.
GÖRÖKSÉG TÚRA
A Magyar Költészet Napi rendezvénysorozatunkat a Galga-mente örökségeit felkereső Görökség Túrával zártuk.
A 4. alkalommal rendezett túrán elkerekeztünk Domonyba, ahol Sághy Balázs evangélikus lelkész bemutatta az Evangélikus Templomot, majd Galgagyörkön megtekintettük a
Tahy-kúriát.
Az idegenvezetésért illesse köszönet Varga
Marcsit a Kamarateatrum egykori oszlopos
tagját. A túra során a résztvevőknek több költészettel kapcsolatos feladatot is meg kellett
oldaniuk, igazolásképp, hogy nemcsak a túrán
vettek részt, hanem jártasak a magyar költészetben is.
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A TAVASZI VIDÉK
A költészet nekem egy bölcs ének,
S a kikeletből nyertem ihletemet.
A rózsaszín virágok jelentik életem,
Rovarok tánca tetszik énnekem.
Bárányok legelésznek a virágos réten,
Madarak csicseregnek szépen a vidéken.
A fák ágai susognak a szélben.
Én meg ülök a napsütésben.
(A Csengey Gusztáv Általános Iskola 6. z osztályának alkotása.)
Odler Zsolt igazgató

AMIKOR VISSZAKÖSZÖNNEK
A VERSEK…
Kellemes meglepetés ért az
egyik délelőtt. Az autóm hátsó
szélvédőjére, az ablaktörlő segítségével egy József Attila verset
tartalmazó lap és egy szál virág
volt tűzve. Aztán amikor elindultam, arra lettem figyelmes, hogy
a környék számos villanyoszlopára ragasztott papírlapokon
szintén egy-egy vers olvasható.
Akkor esett le, hogy április 11-e
a van, a Költészet Napja.
Az ötlet Tóth Ilkó Szilviától, a Csengey
Gusztáv Általános Iskola Rákóczi utcai Tagiskolájának magyar tanárától származik,
aki elmondta, arra kérte a felső tagozatos
diákjait, egy héten keresztül minden nap
hozzanak egy általuk kiválasztott verset.
Ezeket összegyűjtötték, és a Költészet napján rendhagyó irodalomóra keretében a
környéket járva, a verseket felolvasva kiragasztották azokat. Így köszöntek vis�sza aznap ezek nekünk, rádöbbentve arra
minket, bizony, néha szánnunk kéne rájuk
néhány percet.
„Gyémánthegyen állunk,
de zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok
voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér
szárnyaink.
Most könyörgések szomjazzák erőnket
és térdünk alatt lyukassá kopnának
a kövek,
Szívünkben a csillag megfagyott.”
(József Attila)
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Frankofón

FRANCIA SPORTNAP A BUDAPESTI GUSTAVE
EIFFEL FRANCIA GIMNÁZIUMBAN
Savate (lábboksz), canne de combat (botharc), vívás… Az utóbbi kivételével vélhetőleg nem sokaknak ismerősek ezek a sportok, pedig nem
valami távol-keleti harcművészetekről van szó, hanem hagyományos
francia küzdősportokról.

Ezek megismerése és kipróbálása volt a célja a
2016. március 31-én első ízben megrendezett
francia sportnapnak, amelyen a házigazdák
szerepét betöltő budapesti diákok mellett az
ország francia két tannyelvű tagozatainak

tanulói vettek részt. Az aszódi Petőfi Sándor
Gimnáziumot négy francia tagozatos tanuló
képviselte: az előkészítő (9. kny) osztályból Sallay Zsombor, a 11. a osztályból Laczkó Szilárd
és Lipták Milán, valamint a végzősök közül

Matuz Bence (13. a). Kísérőtanáruk Gödölle
Gáspár történelem–francia szakos tanár volt.
A többi magyarországi francia tagozatos iskolák közül Budapest, Debrecen, Pásztó, Szeged
és Veszprém képviseltette magát.
A Buda nyugati részén található iskolába különbusszal jutottunk el. Nagy izgalommal vártuk, hogy kipróbálhassuk a fentebb említett
sportokat, de erre sajnos csak délután került
sor. Először részletesen bemutatták a három
sportágat élőben, valamint videókkal is, majd
egy előadást hallgattunk meg a párbajról, különösen annak 19. századi francia aspektusairól. Ezt követően megebédeltünk, és átöltözés
után kezdődhetett a sportos játék, avagy a játékos sport. Három kb. 20 fős csoportban volt
lehetőségünk kipróbálni szűk félóráig mindhárom sportot (a megfelelő felszereléssel),
az alapoktól az összetettebb mozgássorokig,
ami alaposan leizzasztott mindnyájunkat. A
testmozgás mellett egyben a tagozatok közti
kapcsolat erősítésére is jó alkalmat nyújtott a
nap, amelynek végén a tanulók kissé fáradtan
egy-egy oklevelet is átvehettek.
Gödölle Gáspár

el, Ózsvári Ildikó (11.A) a legmelodikusabb
hang különdíját szerezte meg.
Közben újabb, a francia tagozat színvonalát
jelző sikerről kaptunk hírt. Pálinkás Julianna
(13.A) bejutott a francia OKTV döntőjébe.
A Frankofón Fesztivál sorban következő
rendezvénye a francia nyelvű SLAM (versjellegű szöveg írása, majd előadása) verseny volt,
melynek a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium adott otthont. Tanulóink, Podonyi Anna
(11.A) a negyedik, Bogyay Szonja (13.A) a hetedik helyezést érték el.
Majd a tagozat színjátszó csoportja a pécsi
francia nyelvű nemzetközi színházfesztiválon mutatta be előadását, amellyel hatalmas
sikert aratott. A francia nyelvű színjátszó
társulat tagjai: Fera Dóra (9. Kny), Balog Beáta (10. A), Barabás Bianka, Baranyi Zsófia,
Faragó Tímea, Gulyás Donát és Koroknai
Emese (9.A).
Végül a sportokat kedvelő diákok sem maradtak ki a rendezvénysorozatokból, hiszen ők
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Az Invitel már Aszód újabb körzeteiben
is elérhetővé tette nagy sebességű
interneten alapuló, digitális szolgáltatásait a lakosság és a helyi kisvállalatok
számára egyaránt.
Az Invitel folyamatosan fejleszti hálózatát
így szolgáltatási területén egyre többen
élvezhetik a gazdag csatornaválaszték,
valamint a gyors internet előnyeit.
Az Invitel széles palettája több mint 160
televízió- és rádióadót foglal magában
– köztük 21 kedvelt sportcsatornát. A kínálat része például a népszerű sportközvetítéseket felvonultató DIGI Sport 1, 2, és 3, valamint az ismeretterjesztő programokban
bővelkedő Discovery Channel vagy a díjnyertes sorozatokat sugárzó FOX és AMC.
Különösen kedvelt a Családi csomag, amely
80 magyar nyelvű tévé- és rádiócsatornát
tartalmaz. A részletgazdag élmények kedvelőinek az Invitel 29 HD csatornát nyújt.

melyekkel kedvező áron személyre is szabhatják tévé-előfizetésüket. Az egyedülálló
Mixer kiegészítő csomaggal pedig plusz öt
csatornát válogathatnak össze egy 30-as
listából, így a család minden tagja megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő
műsort. Az interaktív televíziós funkciókkal
a saját időbeosztáshoz igazodó tévézés
is megvalósítható: a nézők visszatekerhetik,
rögzíthetik vagy megállíthatják az adást.
Az Invitel a kisebb cégeknek is kínál
lehetőségeket. Kifejezetten kisvállalatok
számára kialakított, Profi portfóliója
keretében a vállalkozások maguk tudják
kiválasztani azokat a szolgáltatásokat,
amelyekre leginkább szükségük van, és
amelyekre alapozhatják tevékenységüket.
Az Invitel Profi céges vezetékes internet,telefon- és digitális TV-csomagjai teljes
mértékben kombinálhatók és a Profi
szolgáltatásokat választó cégek annál
nagyobb havidíj-kedvezményben
részesülnek, minél többfajta vezetékes
Profi szolgáltatással rendelkeznek.

Az Invitel munkatársai az Invitel Pontokban
készséggel tájékoztatják a lakossági és kisvállalati szolgáltatások iránt érdeklődőket, akik
a lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon,
a kisvállalatoknak szóló Profi portfólióval
kapcsolatban pedig a 06 80 881 881-es zöld
számon kérhetnek felvilágosítást. További
információért természetesen a www.invitel.hu
és a www.invitel.hu/kisvallalati oldalak is
meglátogathatók, ahol a kiválasztott
szolgáltatások akár meg is rendelhetők.

4/8/16 1:32 PM

ÓRA-ÉKSZER
részt vehettek a budapesti Gustave Eiffel Francia Gimnázium által szervezett sportnapon,
ahol a régi idők jellegzetes francia sportjait
próbálhatták ki.
Április 5-én intézményünket Hugues Denisot, a budapesti Francia Intézet oktatási
és nyelvi attaséja látogatja meg egy audit
céljából, hisz a francia tagozat megpályázta a LabelFrancÉducation, azaz "a francia
nyelvoktatás kiváló iskolája" nemzetközi
minősítést.
A Frankofón Fesztivál záró eseménye a Belga Királyság nagykövetének látogatása lesz,
melyre április 12-én kerül sor a Kollégium
rendezvénytermében, ahol diákjaink, egy
kötetlen beszélgetés keretén belül megismerkedhetnek Marie-France André nagykövet
aszonnyal, aki egyúttal egy képregénykiállítást nyit meg.
Bárdos Brigitte
franciatanár
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Horváth Csaba, az Invitel régió menedzsere
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Az idén 16. alkalommal rendezték meg a magyarországi Frankofón Fesztivált. Az egy hónapon keresztül zajló fesztivál során, többek közt a
frankofón országok Magyarországon még nem vetített filmekkel mutatkoztak be a magyar közönségnek. A fesztivál aktív szereplőivé váltak
magyarországi szervezetek, valamint középiskolák is, melyek egyedülálló
és sokszínű programokat kínáltak az érdeklődőknek.
A rendezvénysorozatot iskolánk, az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium nyitotta meg. Hetedik alkalommal rendeztük meg országos KARAOKE
versenyünket, amelyen hét középiskola diákjai
mutatták meg francia nyelvű énektudásukat.
A folytatásban a budapesti Kölcsey Ferenc
Gimnázium vitaversenyén, „Hogyan működik a Frankofónia Állandó Tanácsa?” címmel,
iskolánk három tanulója vett részt, ahol az előkelő második helyezést érték el tizenkét csapat
közül. Ezúton is gratulálunk Lipták Milán
(11.A), Nagy Blanka (13.A) és Pálinkás Julianna (13.A) kiváló szerepléséhez.
Március 18-án a hagyományos ELTE-s Nagy
Frankofón Tollbamondás nevezetű rendezvényen 20 tanulónk bizonyíthatta rátermettségét.
A Frankofón Dalverseny döntőjébe, mely a
budapesti Francia Intézetben zajlik, iskolánkból két tanuló jutott be. Ők kitűnő szereplésükkel értékes nyereményeknek örvendhettek:
Molnár Eszter (13.A) a negyedik helyezést érte

Aszódon is egyre többen élhetnek
az Invitel fejlesztéseinek előnyeivel

A lakossági előfizetők főcsomagjuk mellé
17 tematikus minicsomagból választhatnak,

A FRANKOFÓNIA ÜNNEPEI
ESEMÉNYEK ÉS SIKEREK TÜKRÉBEN

ASZÓDI TÜKÖR

AJÁNDÉKOZZON BALLAGÁSRA ÉKSZERT ÉS ÓRÁT!
KÜLÖNLEGES ELKÉPZELÉSEIT
RÖVID HATÁRIDŐVEL MEGVALÓSÍTJUK

MINDEN ARANY ÉKSZER ÁRÁT
25%-KAL CSÖKKENTETTÜK!
(készpénzfizetés esetén)

Aranygyűrűk már 9990 Ft-tól
TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS NAPI ÁRFOLYAMON!
Fizessen használt, megunt aranyával!
AKÁR RÁFIZETÉS NÉLKÜL IS!

Aszód, Kossuth L. utca 26.
(volt mozi épülete, a Műszaki bolt és a Menyasszonyi ruhás között)
(+36) 30 636 3115
2016. április
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Egészség

Közélet

GYÓGYÍTÁS VAGY ÁMÍTÁS?

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egyre nagyobb teret hódít az alternatív gyógyászat, ennek következtében egyre gyakrabban találkozhatunk olyanokkal, akik ezeket a módszereket támadják. Könyvek, cikkek, tévé- és rádióműsorok veszik elő
hol egyik, hol másik természetes gyógymódot, és próbálják tudományos
oldalról cáfolni az eredményeiket.
Hogy mi ennek az oka? Nem szeretnék összeesküvés-elméleteket szőni, de valószínűleg az, hogy
az eddig konkurens nélküli gyógyszeriparnak
hirtelen komoly versenytársai akadtak. Miért
van az, hogy csak elvétve hallok az indokolatlan
antibiotikum szedés veszélyeiről, a vérnyomáscsökkentők káros mellékhatásairól, vagy a gabona alapú étkezés következményeiről? Viszont
hírportálok hosszan elmélkednek a homeopátia
vagy a mágnesterápia hatásosságáról, illetve a biorezonanciás vizsgálatok hitelességéről.
Én alapvetően szkeptikus vagyok, ezért ha valami újdonsággal találkozom, először jól körüljárom
a témát, aztán – ha még nem ment el tőle a kedvem
– megpróbálok ismerősöktől informálódni, végül
teszek egy próbát „Mi bajunk lehet?” jelszóval.
Mert hál’ istennek a természetes gyógymódoktól igazából semmi bajunk nem lehet!
Hogy használ-e, az már más kérdés. Meggyőződésem egyébként, hogy mindenkinek személyre szabott gyógymódra van szüksége, hiszen az ember egy csodálatosan bonyolult lény,
minden példánya egyszeri és megismételhetetlen (a klónozásba most nem menjünk bele).
Ne féljünk hát megismerni új dolgokat, legyünk nyitottak, de ne hiszékenyek, és meg
fogjuk látni, hogy ami nekünk való, az megtalál bennünket.
Hogyan különböztessük meg a pénzünkre
pályázó szolgáltatókat a valódi gyógyítóktól?
Először is szerezzünk minél több referenciát.
Beszélgessünk el velük a filozófiájukról, nézzük meg, hány éve vannak a pályán, milyen
tanulmányokat végeztek.
A kartali Kuckó Sóbarlang vezetőjeként évek óta
kapcsolatban vagyok olyan hiteles, megbízható
szakemberekkel, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akikhez a vendégek visszajárnak.
Egyikük sem mondja, hogy a hagyományos orvoslást el kell felejteni, de ahol a tudomány véget ér,
ott jön a többi: a lélek, a tudatalatti, a megfoghatatlan. Vannak betegségek, amelyek születésünk óta
elkísérnek, van, ami már születésünk előtt belénk
volt kódolva, és van, amit mi okozunk magunknak azzal, ahogy éljük az életünket. Nézzünk magunkba, és ne szégyelljünk segítséget kérni!
Egy talpmasszázson fény derülhet sok betegségre, egy állapotfelmérésen megtudhatjuk,
melyik fizikai tünet mögött milyen feloldatlan
lelki probléma áll, és az allergiavizsgálat megmutatja, hogy van összefüggés az étkezés és a
pollenallergia között.

Én már régóta fütyülök a médiára, nem hagyom, hogy a negatív információk és emberek
elérjenek, a saját világomba csak olyanokat
engedek be, akik nem szívják el az energiámat,
hanem inkább feltöltenek. Szerencsére a Kuckó
Sóbarlang vendégei mind ilyenek, amint azt a
vendégkönyvünkből vett idézetek is mutatják:
„A korrekt tájékoztatás után igénybevett kúraszerű masszázs hatására sokkal jobb lett az
ízületeim állapota. Örömmel tölt el, hogy a faluban az egészségmegőrzés érdekében egy elérhető
szolgáltatásban részesülhetnek az emberek.”
(Gerencsér István)
„Már évek óta járok a sóbarlangba, mivel
asztmás vagyok, és elmondhatom, hogy szinte
teljesen tünetmentes lettem. Nem kell a pipa! A
kezelőorvosom is hitetlenkedve nézte gyors gyógyulásom, és csak annyit mondott: Vannak még
csodák!” (Hóka Mihályné Gabika)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
MASZNYIK ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Örülök, hogy ilyen sok lehetőség kínálkozik a gyógyulásra, kiegészítendő a »hagyományos« orvoslás által alkalmazott terápiákat!”
(dr. Majoros Valéria gyermekorvos)
Ruszkai-Simon Anna

HÓDÍTOTT A NÉPMESE
Március 10-én rendezték meg Domonyban az Ikladi Tasnádi Lajos Német
Nemzetiségi Általános Iskola Koren István Tagiskola által szervezett kistérségi próza és mesemondó versenyt, amelyre kilenc iskola 59 diákja
nevezett. A versenyen az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztályos kategória eredményei:
I. helyezett: Sztruhát Gréta Tura felkészítő:
Nagy Józsefné
II. helyezett: Kovács Dorka Hévízgyörk felkészítő: Kocsis Ildikó
III. helyezett: Varga Noémi Kitti Kartal felkészítő: Konczné Krácser Emese
Különdíj: Koza Gábor Galgamácsa felkészítő: Zséliné Jardek Hajnalka

5-6. osztályos kategória eredményei:
I. helyezett: Pataki Tímea Kartal felkészítő:
Pechó Ferencné
II. helyezett: Mócsa Cintia Kartal felkészítő:
Pechó Ferencné
III. helyezett: Kovács Bence Domony felkészítő: Tóth Gergely
Különdíj: Anghius Bettina Aszód (Csengey)
felkészítő: Spisák Istvánné

3-4. osztályos kategória eredményei:
I. helyezett:Szajkó Zseraldina Kiara Domony
felkészítő: Kissné Gyúró Ilona
II. helyezett: Buzás Hanna Kartal felkészítő:
Labancz Erzsébet
III. helyezett: Radics Tilda Tura felkészítő:
Bangóné Boross Ilona
Különdíj: Varga Boróka Aszód (Rákóczi) felkészítő: Bobály Istvánné
Különdíj: Mrkva Zita Zoé Galgahévíz felkészítő: Benkó Istvánné

7-8. osztályos kategória eredményei:
I. helyezett: Faragó Panna Bag felkészítő:
Gyalog Éva
II. helyezett: Gazda Boglárka Bag felkészítő:
Gódorné Szilágyi Magdolna
III. helyezett: Nagy Milán Iklad felkészítő:
Bukovenszki Margit
Különdíj: Albert Alexandra Aszód (Rákóczi)
felkészítő: Tóth-Ilkó Szilvia
Domony, 2016. március 10.
Tóth Simon Andrea, tagintézmény-vezető
Kissné Gyúró Ilona, szervező
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR,
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Aszódi lakosként, magyartanárként, s a Koren-díj kitüntetettjeként fordulok Önökhöz. Egy kényes témában szeretnék megszólalni. Tudomásomra jutott ugyanis, hogy Aszód városában, lakossági kezdeményezésre
Wass Albert szobrot szeretnének állítani. Ez ellen szeretném szavamat
felemelni úgy, hogy érveimet felsorakoztatom. Aszód méltóságán eshet
csorba ezzel a megindokolhatatlan döntéssel. Higgyék el, a város értékrendjét, hírnevét féltem.

ASZÓDI TÜKÖR

bölcsészkarokon, egyetemeken.(Se Kolozsváron a Babes-Bolyain, se az ELTE-n Budapesten, s Debrecenben is Márkus Béla igen kritikus megközelítésben beszél róla.)
Pro tertio: Ő nem önszántából iratkozott ki
még a nyugati magyar irodalomból sem, hanem
elítélt háborús bűnösként őt az írók nem fogadták be. Nyugaton se. Az emigráció alatt sem. A
kolozsvári népbíróság 1946. március 13-án távollétében halálra ítélte „háborús bűnökért és
gyilkosságért”. Azzal vádolták, hogy „1940-ben
az Észak-Erdélybe bevonuló magyar csapatok
egyik egységét felbujtotta egy román ortodox
pópa és családja, magyar szolgálójuk, néhány
helyi román lakos és a helyi zsidó kereskedő kivégzésére”. Jelzem, a németektől kétszer kapott
vaskeresztet. Ez is tény.
Aszód testvérvárosa és lakosai, Tăuți Măghereuș és polgárai, Önök szerint, hogy fogadnák ezt
a hírt? Esetleg megkoszorúznák majd a szobrát?
Erdélyben születtem, ott eszméltem, ott lettem értelmiségi. Igaz transzilvanista érzelmű
ember vagyok. Éppen ezért engedjék meg nekem, hogy jelezzem, hogy az aszódiakat sértik
meg azzal, hogy a városhoz nem kötődő, irodalmilag mindenképpen kétes értékű, háborús bűnösnek állítanák emléket.

Pro primo: szobrot, emléktáblát olyan személyiségeknek szoktak állítani, akik valamilyen módon kötődnek az illető településhez,
régióhoz. Például e jeles alkotók ott születtek,
ott végezték tanulmányaikat, vagy a közösség
érdekében ott tevékenykedtek. Petőfi Sándornak tehát méltán állít emléket a Múzeum falán
látható Csengey Gusztáv epigramma, illetve a
Kossuth utcai 5. szám alatt az emléktábla, hisz
„lánglelkű” költőnk ide járt iskolába, itt lakott
1835 és 1838 között. Ellenben Wass Albertet
semmilyen szál nem fűzi a településhez, a Galga-völgyéhez, s az írónak semminemű kapcsolata nem volt a várossal. Ilyen szempont szerint
tehát nonszensz a szoborállítás szándéka.
Pro secundo: a jelenlegi magyar irodalmi
kánon, a neves irodalomkritikusok szerint

Wass Albert írásai nem tartoznak a „fentebb
stíl”, az értékes irodalom kategóriájába. Pomogáts Béla híres ítész sem sorolja őt a legfontosabb erdélyi írók közé. Kortársai sem
tartották annak. Tamási Áron és Kós Károly
sem. Tematikája, érzelgőssége miatt közkedvelt lektűr minden műve. Igaz, igen patetikus,
sőt érzelgős. Olykor didaktikus. Tudom, hogy
széles rajongótábora van. De ettől még nem
szépirodalom az, amit ő alkotott. Hiányzik
prózájából mindaz, ami egy szöveg eredetiségét adja: a sajátos stílus, nyelv, látásmód, újító
szándék. Fiatal korában még versekkel kísérletezett. Otthon, Erdélyben írták róla, méghozzá
Dsida Jenő, „hogy versei roppant erős Áprily
Lajos- és Ady Endre-utánérzéseket mutatnak.”
Egyetlen regényét sem tanítják a híres magyar

AZ EGA CSAPATA LETT A MÁSODIK
AZ ÖRMÉNY KULTÚRÁRÓL SZÓLÓ
VERSENYEN

„HATÁRTALANUL” KIRÁNDULHATNAK A
CSENGEYS DIÁKOK

A hazai örmény közösség (tágabb
értelemben az örménység) történetének, kulturális értékeinek a széles
körben való népszerűsítése érdekében indított országos tanulmányi versenyt az állami- és egyházi magyar
középiskolák között az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.

Iskolánk ismét pályázott a Határtalanul programra, a 7. osztályos tanulóinkkal május 1-4. között barangolunk Erdélybe. A koltói szállásról 42
tanuló és 5 kísérő pedagógus járja be a környék magyar vonatkozású
emlékhelyeit. A történelmi és irodalmi emlékek mellett testvérvárosunkba,Tótmogyorósra is ellátogatunk.
Ácsné Tóth Beáta

A cél az volt, hogy a fiatalságon keresztül
minél több emberrel megismertessék a Kárpát-medencébe 350 évvel ezelőtt befogadott
erdélyi örménység dicső múltját, jelenét. A
Velünk élő kultúrák: Örmények címet viselő
tudáspróbára Magyarország 21 élvonalbeli
egyházi és világi középiskolája kapott meghívást egyenletes területi eloszlásban. Az őszi,
online módon zajott elődöntőből öt csapat jutott a tavaszi döntőbe, ahol az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium csapata
(Csellár Annamária, Dobrota Gitta, Szőke
Petra, Rosenberger Ármin, Nagy Dávid) a második helyet szerezte meg.

Tisztelettel:
Márton Ildikó

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Tisztelt Aszódi Polgárok!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt képviselői fogadóóránkra. Időpont: 2016. május 13-án 17:00 és 19:00 óra között.
Helyszín: Aszód, Szabadság tér 4-5./6. /Fidesz iroda/
Asztalos Tamás-0630/6488493, hrabalina@gmail.com
Kerényi Norman-0630/8160436, coaching.norman@gmail.com
Urbán László Zoltán-0630/2080595, urban.laszlo.aszod@gmail.com
Kérjük, tiszteljenek meg minket bizalmukkal és keressenek meg minket problémáikkal, kérdéseikkel, ötleteikkel!
Köszönettel és tisztelettel:
Asztalos Tamás, Kerényi Norman és Urbán László Zoltán

2016. április
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Történelem

Sport

HARMADSZOR TANÁCSKOZTAK / TALÁLKOZTAK
A TÖRTÉNELEMTANÁROK ASZÓDON
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégiumban harmadik alkalommal került megrendezésre az evangélikus iskolák történelemtanárainak konferenciája, amelyet Dr. Péterfi Gábor tantárgygondozó szervezett. A március 4-i tanácskozásra idén a tavalyihoz képest kétszer
annyian voltak kíváncsiak, 15 iskolából 59 pedagógus érkezett.

Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Iroda Nevelési és Oktatási
Osztályának vezetője köszöntőjében rámutatott, hogy az éves tapasztalatcsere segítheti a
tanárokat abban is, hogy a kihívásokra közös
válaszokat találjanak. Dr. Péterfi Gábor köszöntésében felhívta a figyelmet arra a most
megjelent – Történelemtanításról a XXI. század elején címmel megjelent – kötetre, amely

Aszódon
az AVIA benzinkútra
kútkezelőt keresünk.
Telefon:
(+36) 20 200 4000

(számkijelzéssel hívható)

az elmúlt két év konferenciáin elhangzott
előadásokat tartalmazza, és amelyek mind a
történelemtanítás élményszintű, a jelenkor
igényeire fókuszáló módszereit tárják a nyilvánosság elé. Elmondta, hogy Pelikán István
kollégájával együtt létrehoztak egy weboldalt
(historialab.webnode.hu), amelyre az idei konferencia előadásai és több hasznos háttéranyag
is felkerül majd.
Kolarovszky Zoltán, a vendéglátó gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte ezután
a megjelenteket, majd átadta a szót Prőhle
Gergely evangélikus országos felügyelőnek,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárának, aki Új törésvonalak
– Magyarország érdekei a változó Európában
címmel tartott előadást. Az országos felügyelő
a migrációs kérdésből kiindulva arra hívta fel
a figyelmet, hogy a jövőben korántsem azok
lesznek a súlyponti kérdések gyermekeink életében, amelyek voltak még a mi fiatal korunkban, hiszen a világpolitikai közélet, a felerősödött migráció hatására, már most jelentős
változáson ment keresztül. Stratégiai kérdés a
történelemoktatásban, hogy gyermekeinknek
mit oktatunk és mit emelünk ki az aktuális
folyamatokból – vélte Prőhle Gergely. Protestáns alapokon, Luther Mártonnak a kettős
kormányzásról alkotott gondolataiból kiindulva, a közösség védelmében, a törvényeket
tisztelve, a felebaráti szeretet alapján kell kialakítanunk egyéni felelősségünket. Más Európa
lesz a felnövő nemzedékek számára, mint ami
most van, új feladatok előtt állunk, másféle érzékenységek kialakítására van szükség, mint
eddig. Az előadó felhívta a figyelmet a sajátos
közép-európai összetartozás tudatosításának
fontosságára is, majd kitért Nagy-Britanniának az Unióhoz való viszonyára és az ukrán
válságra is.
Margittai Gábor irodalomtörténész, újságíró és kisebbségkutató, az első világháborút
megjárt magyar hadifoglyaink elfelejtett történetét ismertette, Szamár-sziget szellemkatonái című könyve alapján. A kevéssé ismert
megrázó történet középpontjában több ezer
katona balkáni halálmenete, majd a Szardínia
melletti szigeten a túlélésért folytatott küzdelme áll. Utána Merényi Zsuzsanna közgazdász
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beszélt arról, hogy a 12. évfolyamon bevezetendő pénzügyi ismeretek tanításának milyen
fontosabb sarokpontjai lesznek.
Fekete Bálint történész doktorandusz Thalia
és Melpomené szocializmusa – Két magyar
film két magyar diktatúrából címmel, a Rákosi-rendszert bemutató Kiss Katalin házassága
(1950) és a Kádár-érát ábrázoló Családi tűzfészek (1977) című film elemzésével mutatta be
a két korszakot. Pelikán István tanár az IKT,
azaz az információs és kommunikációs technológiák történelemórákon való alkalmazásáról szólt. Olyan programokat, weboldalakat,
alkalmazásokat mutatott be a tanároknak,
amelyekkel interaktívabbakká tehetik az óráikat, különösen is a számítástechnikában jártas
Y és Z generáció tagjai számára.
Utolsó előadóként Guóth Emil tanár tartott referátumot, Kormányzói jogbővítések
helye a Horthy-korszak közjogi rendszerében
címmel. A Deák téri iskola történelemtanára
felhívta a figyelmet azokra a forrásokra, amelyeknek elemzése e témában elengedhetetlen.
Dr. Péterfi Gábor

ASZÓDI POLGÁRI ESTÉK
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a május hónapban folytatódó Aszódi Polgári
Esték rendezvénysorozatunkra!
Második alkalommal Dr. Csókay András idegsebész, agykutató lesz a vendégünk.
Helyszín:
Aszód, Szabadság tér 4-5./6. (Fidesz
iroda)
Időpont:
2016. május 4-én (szerdán) 18:00 órakor
Harmadik alkalommal Stvorecz Viktor
lesz a vendégünk, aki a pálinkafőzés rejtelmeibe avat be minket!
Helyszín:
Aszód, Szabadság tér 4-5./6. (Fidesz
iroda)
Időpont:
2016. május 20-án (pénteken) 18:00
órakor
Minden kedves érdeklődőt várunk szeretettel!
Urbán László Zoltán szervező

Beszélgetés Hárs Dénessel

„NEM MEGSZERETNÜNK KELL A MOZGÁST,
HANEM VISSZA KELL SZOKNUNK HOZZÁ”
Aligha túlzás azt állítani, hogy a tavasz megszokott képe, amint Hárs
Dénes a város utcáit rója: kerékpárral, futva vagy éppen rollerrel. Az
állításban van egy csúsztatás: az Aszód Sportdíját korábban elnyert
Dénes télen is folyamatosan edz, akkor is lehet látni őt az utcákon. Tőle
kértünk tanácsot azzal kapcsolatban, mit csináljon az, aki most határozta el, hogy változtat az életmódján.
Aki most akar hozzákezdeni mozogni , ott kulcskérdés, hogy az illető 120 vagy 40 kg. A lényeg,
hogy nem szabad túlerőltetni magát. Aki teljesen
nulláról kezd, az először is mindennap menjen
el sétálni. Elsőként határozzon meg egy kört. Figyelje, hogy ezt mennyi idő alatt tette meg. Másnap próbálja meg egy perccel rövidebb idő alatt
megtenni a távot. Az sem baj, ha először nem kell
szintkülönbséget leküzdenie. Ebből a szempontból kitűnő terep a Fesztivál tér és környéke. Ami
nagyon fontos: az ember ne legyen türelmetlen,
viszont legyen következetes önmagával szemben.
Érdemes orvoshoz fordulni az életmódváltás előtt?
Aki megelégszik a gyaloglással, annak nem
gondolnám, hogy kellene. Aki elmúlt negyven
éves, túlsúllyal küzd, és intenzívebb sportolásban gondolkozik, annak javaslom, hogy keressen fel egy sportorvost.
Mozgás és sport. Hol a határ a kettő között?
A sport talán ott kezdődik, amikor az ember azt
tűzi ki célként, hogy szeretne egy kicsit elfáradni, lihegni, és bevállalja a nagyobb megerőltetést.
Milyen felszerelésben érdemes gondolkodni?
A mozgás, a gyaloglás esetén nem kell nagy
befektetés, azt gondolom. A gyaloglás valamilyen bejáratott sportosabb cipőben történjen,
ami nem kopog a talajon, hanem rendelkezik
ütéscsillapítással, hogy ne terhelje az izületeket. Fontos az is, hogy a zokni feszes legyen, és
ne gyűrődjön. Kerékpározáshoz viszont minél
merevebb talpú cipő szükséges, hogy ne „madárfogásban” legyen a lábunk a pedálon. Mivel
lassan kellemes meleg lesz, olyan pólót javaslok,
ami elvezeti az izzadságot, vagyis fontos, hogy
ne pamutból készüljön. Ma már elérhető áron
vannak ezek a ruhadarabok, és akár nagyobb
élelmiszerláncok üzleteiben is kaphatók.
Manapság sokan választják a kerékpározást,
és szívesen tennének meg nagyobb távot.
Népszerű például a Balaton megkerülése.
Hogyan kell erre megszerezni a megfelelő
edzettséget?

Remélem, a Balaton megkerülését nem egy
nap alatt akarja valaki megvalósítani, mert
ahhoz már nagyon komoly erőnlét szükséges.
Egyébként a kerékpározásnál szintén a türelmesség és a fokozatosság a lényeg. Ha valakinek simán megy például Aszódról Turán
keresztül Hatvanig elkerekezni, majd a másik
úton hazatekerni, akkor ezt heti három alkalommal érdemes megcsinálnia. Kevesebbszer
nem szabad, mert akkor a szervezet nem sorozatként értékeli. Ha ez már jól megy, egy
idő után érdemes 10-15 %-kal növelni a távot.
Ha ezt a felépítést valaki időben elkezdi, képes lesz arra, hogy három nap alatt kényelmesen megkerülje a Balatont.
Milyen legyen a kerékpár?
Nos a nógrádi, pest megyei utakat figyelembe véve azt mondom, túrakerékpárnál vékonyabb kerekű nem kellemes, mert esetleg
többet kell szerelni, mint amit megyünk.
Összteleszkópos kerékpárt sem érdemes venni, mert amit az átlag ember meg tud venni,
az nagyon gagyi, ami pedig tényleg jó is, az
iszonyúan drága. Rossz idő esetén pedig nyugodtan rá lehet ülni a szobabiciklire egy jó
film elé, hogy ne maradjon ki az edzés. Olyan
szobakerékpárt érdemes venni, aminek a
geometriája, az ülés és a kormány pozíciója
hasonlít az igazira.
Köréd gyűlt egy társaság, akik együtt mozognak Veled. Mit kell erről a kis csapatról
tudni?
A rákellenes futások során jött létre egy baráti
közösség, körülbelül tízen vagyunk. Nem vagyunk sehová bejegyezve, de bárkit szívesen
látunk, aki mozogni sportolni szeretne. Elárulom, a társaim is az alapról kezdték. Első
edzésként elmentünk Ikladig. Én rollerrel
mentem, a többiek kerékpárral. Visszanéztem,
és láttam, hogy a többiek tolják a biciklit, és
beszélgetnek. Mára már változott a szemlélet,
most már az emelkedőkön is hajlandók küzdeni. Aki most akar bekapcsolódni, egy idő után
simán fel tudja venni a tempót. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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Ha egy mondattal kéne összefoglalnod, miért kell mozogni, mit mondanál?
Szerintem mindenki emlékszik arra, hogy
gyerekként mennyire élveztük a futást, a mozgást. Vagyis ezt nem most, 30-40 évesen kell
megszeretni, csak vissza kell szoknunk hozzá.
Az egészség megőrzéséhez pedig elengedhetetlen.
R. Z.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
04.30. – 05.01.
dr. Fodor Sándor
(+36) 20 446 0938
05.07 – 05.08.:
dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 6529
05.14 – 05.16.:
dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319
05.21 – 05.22.:
dr. Dobos László
(+36) 20 925 3824
05.28 – 05.29.:
dr. Márton János
(+36) 30 400 9819

EBOLTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy
Aszódon az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása összevezetéses formában az alábbi
időpontokban és helyeken lesz:
• Május 4. szerda 14-16 óra
Falujárók útja 5. tér
• Május 4. szerda 16-18 óra
Kondoros tér
• Május 7. szombat 8-10 óra
Polgármesteri Hivatal parkoló
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltóanyag, oltási illeték, féreghajtó és egyéb
anyagok költségét, 3.500 Ft-ot ebenként.
Az oltáshoz az oltási igazolványt szíveskedjenek elhozni.
Az állatok tartási helyén történő oltásra is lesz lehetőség, udvaronként
500 Ft kiszállási költség megfizetése
mellett.
dr. Németh Mihály, dr. Tóth Béla
állatorvosok
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Kultúra

PODMANICZKY ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
ESEMÉNYNAPTÁRA
☐☐ Április 29. 17:00 - I. Fernando Sor Gitárverseny Gálakoncert - Kamaraterem,
Podmaniczky AMI
☐☐ Május 06. 18:00 - Tavaszi tanári
hangverseny - Kamaraterem, Podmaniczky AMI Belépési díj nincs, de szíves
adományaikat köszönettel fogadjuk!

Sport

A Javítóintézetben pihentek meg a vándorok

ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA
A Mária Út Egyesület idén immár kilencedik
alkalommal szervezte meg a negyvennapos
csoportos pünkösdi zarándoklatát Budapestről Csíksomlyóba 2016. április 5. és május 14.
között. Április 7-én csütörtökön Aszódon is
áthaladt a menet, amelynek tagjai közül 14-en
Budapesttől egészen Csíksomlyóig gyalogolnak
majd. A csoport Koncz Mihály vezetésével a
Mária úton Máriabesnyőről érkezett Aszódra,
majd rövid pihenőt tartva indult tovább Heréd-

re, az aznapi szálláshelyre. A zarándokokat Lakos Mária Lujza várta a Javítóintézet kápolnájában. A vendégekkel megismertette a kápolna
történetét, beszélt nekik az intézeti fiúk vallásgyakorlásáról,valamint az Aszódon immár hagyományos Jézus Szíve zarándoklatról, A közös
imát követően a vendégek nemcsak frissítőt vehettek megukhoz, hanem az intézeti fiúk által
kerámiából készített szívecskéket is, hogy Csíksomlyóra érve is emlékezzenek az aszódiakra.

☐☐ Május 09-10-11. Felvételi és jelentkezés a Művészeti Iskola Zeneművészeti
tagozatára
☐☐ Május 18. 18:00: Magyar Gábor
diplomakoncertje (gitár) - Kamaraterem,
Podmaniczky AMI
Belépő nincs, de adományként szívesen
fogadunk megunt kottákat a Zeneiskola
kottatárának bővítésére.
☐☐ Május 21. 13:00 - Néptánc tagozat
vizsgaműsora (Generációk napja műsoraként)
☐☐ Június 06. 17:30 - Hangszeres alap- és
záróvizsga - Kamaraterem, Podmaniczky
AMI
☐☐ Június 09. 18:00 - Képzőművészeti
tanszak kiállításának megnyitója a Múzeum Galériájában
☐☐ Június 08-09-10. - Beiratkozás a Művészeti Iskola Zeneművészeti, Tánc- és
Képzőművészeti tagozatára
☐☐ Június 11. 18:00 - Tanévzáró hangverseny és bizonyítványosztás az Evangélikus Gimnázium Aulájában
A Zeneművészeti tagozat nyilvános tanszaki koncertjei május 11-én kezdődnek. A
pontos időpontokról az Iskola honlapján
(aszodmuvisk.hu) illetve az Iskola előtt elhelyezett hirdetőtáblán lehet tájékozódni.
A szokásos kézműves-néptánc napközis tábor idén is megrendezésre kerül
augusztus 01-06. között, szombati bemutatóval. Részletek a plakátokon illetve a
20/314-3416-os telefonszámon.
Június 20-24-ig gitár és ütős napközis tábor is lesz. Erre jelentkezni a 28/400-093as telefonszámon lehet.

25 ÉVE ÍRTUK
Az Aszódi Tükör 1991. áprilisi számának címoldalán Huszka János akkori plébános osztotta meg négy, húsvéttal kapcsolatos élményét
az olvasókkal. Visszaemlékezett például arra a
katonaélményére, amikor is 1970 nagyszombatján harcászati kiképzésen kellett részt vennie. A délben kapott néhány perc alatt arra gondolt, micsoda ellentmondást hordoz a helyzet:
az egyház Jézus Krisztus feltámadását ünnepli,
ő pedig a képzelt ellenséget üldözi. Ekkor értette
meg, Jézus a kereszten az ellentmondások hordozójává tette magát: magára vette az emberi
történelem minden kínját, nyomorúságát, szenvedését, és a feltámadásával ezt váltotta meg.
A lap olvasói ebben a számban láthatták először a tervezett OTP fiók, illetve a bank által
építendő lakások látványtervét, amelyet a
MAKONA készített. Talán kevesen tudják, de
Makovecz Imre tervezőcsoportja Ekler Dezső
vezetésével 1990-ben elkészítette Aszód főterének és főutcájának – egészen a Kondoros
térig – homlokzat-felújítási tervét, valamint
beépítési és szabályozási javaslatot tett.
Az újság beszámolt arról is, hogy megnyílt a
Szent István Patika, így már két gyógyszertár
működött városunkban. A nyitásnak főleg a
település Hatvan felé eső polgárai örülhettek,
mivel már nem kellett a város túlsó végéig gya-
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logolniuk, hogy kiválthassák gyógyszereiket.
Az Önkormányzati hírekben többek között
arról olvashattak, hogy a képviselő-testület
titkos szavazással Tolmácsi Miklóst nevezte ki
a GAMESZ vezetőjének. Az aszódi Petőfi Sándor önálló vezetésbiztosító ezred névváltoztatási kérelmével kapcsolatban az akkori grémium úgy döntött, hogy elfogadja a javasolt
Galga Önálló Vezetésbiztosító Ezred nevet.

REMEK HÓNAPOT ZÁRT AZ ASZÓD FC
Négy győzelem, egy vereség, illetve továbbjutás a kupában a magasabb
osztályú Gödöllő ellen. Ez az elmúlt időszak mérlege városunk labdarúgó
csapatánál, melynek köszönhetően stabilizáltuk helyünket a bajnokság
középmezőnyében.
Hévízgyörki SC - Aszód FC 0:1
Gólszerző: Sipeki (öngól)
A két csapat találkozója mindig rangadónak számít, függetlenül a tabellán elfoglalt helyezéstől. A
meccset a hazaiak várták jobb formában az elmúlt
hetek eredményei alapján. Szerencsére csapatunk
nagyon felszívta magát a találkozóra, amely nagy
küzdelmet hozott kevés helyzettel. A tipikus egy
gólos meccsen egy szép támadás végén a mieink
tudták bevinni a győztes találatot nagyon fontos
három pontot szerezve Hévizgyörkön.
Aszód FC – Erdőkertesi SE 5-1
Gólszerzők: Seres Norbert, Dobes Raymond,
Szűcs Tibor, Fazekas Gábor, Kerényi Dániel
Húsvét vasárnapján is akadt program a megyei labdarúgás szerelmeseinek városunkban.
Az előző heti rangadón begyűjtött 3 pont után
bizakodhattunk benne, hogy egy szép győzelmi sorozat veszi kezdetét. A mérkőzés eleji
tapogatózó játék után a félidő felénél sikerült
megszereznünk a vezetést. Sajnos a vendégek szinte azonnal egyenlítették a vendégek.
A szünetig szerncsére sikerült még egy gólt
rúgnunk. A második félidő hasonlóan alakult az elsőhöz: a kezdeti óvatosabb játék után
megrázta magát az Aszód FC és 3 szép, illetve
szemfüles góllal végül kiütöttük a vendégeket
Dány KSK – Aszód FC 0-5
Gólszerzők: Terjéki Dávid, Seres Norbert, Répási Csongor, Káposzta Bence, Tóth Levente
Két sikeres találkozó után egy kötelező győzelem
várt a srácokra Dányban. Bár a találkozó első

helyzete a hazaiaké volt, ezt követően nem volt
kérdés, melyik csapat a jobb. Csapatunk a találkozót végig kézben tartva aratott 5 gólos győzelmet
a végére teljesen elfáradó hazaiakkal szemben.
Aszód FC-Gödöllő 0-0 (Pest megyei kupa)
Hétközi találkozón a Pest megyei kupa keretében fogadtuk az egy osztállyal feljebb szereplő
Gödöllő csapatát. Szerencsére az osztálykülönbség egyáltalán nem látszott a találkozón,
felnőttünk a feladathoz és taktikus szervezett
játékkal sikerült döntetlent játszani, mely a
szabályok szerint a mi továbbjutásunkat jelentette. Folytatás a szintén magasabb osztályban
szereplő Tura ellen, lapzártánk után.
Aszód FC – Fortuna SC Kismaros 0-1 (0-0)
Négy meccsesre nyújtani a győzelmi sorozatot. Ez lehetett a cél hazai pályán a vendég
Kismaros csapatával szemben. A találkozó
bebizonyította, hogy két hasonló játékerejű
csapatról van szó. Sajnos a végén az ellenfél
kihasználta egy helyzetét, így megszakadt a
győzelmi sorozat.
Lapzártánk után:
Vác Deákvár SE-Aszód FC 0-2
Gólszerzők: Masznyik Dávid, Tóth Levente
Arra buzdítunk mindenkit,hogy a bajnokság
hajrájában minél többen buzdítsuk a csapatot
a helyszínen a minél jobb szereplés érdekében.
Hajrá Aszód!
APRÓHIRDETÉS

AJÁNLJA ADÓJA 1%-át!
FELHÍVÁS
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel
kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk 1%-át
az alapítvány részére szíveskedjenek felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13
FELHÍVÁS
Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át a Klubunk javára szíveskedjen
felajánlani.
Köszönjük!
Adószám: 18718018-1-13

ASZÓDI TÜKÖR

☐☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg,
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval
javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” Tel.: 20 824-4687.
☐☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez közel, két szobás, felújításra szoruló családi ház
telekár alatt eladó. Víz, villany bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is rá van
kötve. Telefon: 28 401-499.

KIVIRÁGZOTT ASZÓD
Több, mint 1400 tő árvácska és
tulipán került kiültetésre a város frekventáltabb helyeire, így
többek között a Kondoros téri
körforgalomhoz, a város bejáratainak virágágyásaiba stb.
Természetesen ez még csak a kezdet.
Pestiné Nagy Orsolya kertész lapunknak elmondta, mintegy 4000 egynyári
növény díszíti majd Aszódot. A hagyományos növények mellett újakkal
is kísérleteznek, így például nebáncsvirággal, amely a tűző napot is bírja,
verbenával, amelynek magas a hőségtoleranciája, törpe kannavirággal és
évelő díszgyertyával is. Természetesen
a kaspók is kikerülnek, amelybe 300
petúnia kerül majd.

FELHÍVÁS
Tisztelt Aszódi Családok!
Aszód Város Önkormányzat 2016. augusztus 17-21 között rendezi a VII. Testvérvárosi találkozót, melyre meghívást
kapnak Nyárádszereda, Tótmogyorós és
Obernburg testvérváros delegációi.
Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy aki
szívesen elhelyezne az érkezők közül saját
otthonában vendéget(ket), 2016. június
15-ig szíveskedjen a 06-28-500-666 telefonszámon jelezni.
Támogatásukat Tisztelettel megköszönve,
Sztán István
polgármester

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr: 06 20 516-5940 Polgárőrség: 06 70 339-6165, www.aszodpolgarorseg.hu Városrendész: Szabó Imre, 06 30 8160437 Orvosi ügyelet: Aszód Baross u. 4. 06 70 370 3104 Háziorvosok: dr. Karayné dr. Lóska Izabella, 06 30 452-9674 dr. Jólesz
József, 06 20 593-8628 Gyermekorvosok: dr. Horváth Anna, 28 500-025; 06 30 6352-608 dr. Vass Anna, 28 500-035
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Mozaik

REJTVÉNY
„A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy…”
(Tímár György)
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: V) 12. Menyasszony
13. Orosz férfinév 14. Járom 15. Becézett Zoltán 17. Észak 18. Szennyezett levegő 20. ASG 21. Becézett Árpád 23. Néma Sanyi 24. Hangoskodás 26. Amper 27. Kreol azonos hangzói 28. Urán 29. Liter 30. Rangjelző 32. Rég: Telenor 35. Borszesz 39. Juttat 40. Kálium 41. Foszfor
vegyjele 42. Sír 43. Névelő 44. Etcetera röv. 47. József Attila egyik
nővére 49. Robbanó szerkezet 52. OSI 54. Bútor áruház 56. Oxigén
57. Eszes 58. Csiga faj 59. Zacskó darab! 60. Alapfokú Művészeti Iskola
63. XIX. századi államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere
Függőleges: 1. Hon 2. Keleti szláv népcsoport 3. Pest megyei patak 4.
Egyharmad! 5. Téli sporteszköz 6. Rágcsáló 7. Téli csapadék 8. Becézett
Orsolya 9. Elfele! 10. Motor márka 11. Férfinév 16. Jód 19. Félsz! 21.
Dehogy! 22. Lelkész 25. Becézett János 27. Vége, németül 29. Fogunkra
rakódik 31. Igás állat 33. Ak! 34. Origó 36. Tanuló vezető 37. A három
testőr egyike 38. Kunyhó 45. Aszújáról híres vidék 46. Sok 48. Sport
fogadás 49. Tokaj-hegyaljai borvidék híressége 50. Még, németül 51.
Amper 53. Iskolás 55. Unni kezd! 57. Nulla 60. Szélein avat! 61. Sál
szélek! 64. Kén 65. Névelő

                      – fné –

Februári számunk rejtvényének helyes megfejtése: „A régi szép idők az most van.”A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Sárai Judit (Radnóti u. 4.)
és Bognár Lászlóné (Rákóczi utca 17.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2016. április 12-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére
(2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

AKCIÓ!
A telkek megvásárlása esetén igény szerint részletfizetési kedvezményt biztosítunk!
További információkért keressék fel honlapunkat!
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