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Nõtlen Tiszti Szálló: Felavatták hazánk
tovább egyeztetnek elsõ ruszin képtárát
Aszód továbbra is megvenné az épületet Negyvennyolc alkotás látható Aszódon
A város továbbra is szeretné
megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által ajánlott 50,9 millió Ft-os
összegért – mondta ki a képviselõ-testület december 11-i ülésén. Megbízták a polgármestert, hogy egyeztessen az MNV
Zrt. vezetõjével a szerzõdés
megkötésére adott határidõ

meghosszabbításáról március
31-ig. A vételár fedezetéül az
önkormányzat kötvénytartalékát jelölték meg, egyidejûleg
megbízták az illetékes szakbizottságokat a hasznosítás és a
megtérülés feltételeinek kidolgozásával.
A testület jóváhagyta a Városi Óvoda, valamint a Podma(folytatás a 2. oldalon)

Váchoz került

December 11-én Aszódon megnyílt az ország elsõ
ruszin képtára. A kárpátaljai gyökerekkel rendelkezõ dr.
Fedinecz Atanáz festõmûvész és felesége, Giricz Vera, az
nak, és megnövelik a múzeum Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke ottgyûjtési területét. Így megyénk honában a ruszin közösséghez és szülõföldjükhöz szorodéli része Ceglédhez, északi san kapcsolódó képzõmûvészek mutatkoznak be.
része pedig – az aszódi Petõfi
Az ünnepélyes megnyitón Oktatási és Kulturális MiniszMúzeum, pontosabban muzeális közgyûjtemény és kiállító- többek közt részt vett Kiss térium fõtanácsosa, aki rövid
hely gyûjtõterületével egye- Szilvia, a Miniszterelnöki Hi- történeti áttekintést adott a
temben – Vác gyûjtõterületé- vatal fõtanácsosa, valamint Dr. ruszin nép elmúlt évtizedeirõl.
Székely András Bertalan, az
(folytatás a 16. oldalon)
hez került.

a Petõfi Múzeum gyûjtõterülete
Pest Megye Közgyûlése november végén döntött a megyei
múzeumi szervezetrõl ill. annak átalakításáról. A döntés értelmében a ceglédi Kossuth
Múzeumnak és a váci Tragor
Ignác Múzeumnak – a korábbi
visszaminõsítéssel ellentétben
– múzeumi rangot biztosíta-

„Szabad-e bejönni
ide Betlehemmel?”
Szabad volt, bizony, december 12-én például a
Római Katolikus Hitéleti Központba, ahol az
aszódi történelmi egyházak, valamint Szernecz
Zoltán intarziakészítõ által gyermekek számára
kiírt képzõmûvészeti pályázatra beérkezett
munkákból rendeztek kiállítást.
A gyermekénekkar, a Napsugár Óvoda betlehemezõ
kicsinyei, valamint Rónai Lajos dudamuzsikája olyan
hangulatot teremtett, ami igen megörvendeztette az
advent hangulatában lévõ közönséget – most, a fényes,
hangulatos ünnepek elmúltával, a szürke januári hétköznapokban pedig vágyakozva gondolunk vissza: Hej,
ha még mindig ott lennénk, karácsony elõtt...!
(folytatás a 6. oldalon)

L a pzár ta
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Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát
Negyvennyolc alkotás látható Aszódon
(folytatás az 1. oldalról)

Sztán István polgármester
Aszód életében is fontos mozzanatként értékelte a jeles eseményt, és felajánlotta a város
segítségét, együttmûködését.
Giricz Vera az Aszódi Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat
támogatásáért és a képtár létrehozásához nyújtott segítségéért köszönetét fejezte ki városunk képviselõ-testületének,
külön kiemelve Asztalos Tamást és Odler Zsoltot.
A Ruszin duó mûsora után
Dr. Asztalos István történész, ny.
múzeumigazgató megnyitotta
a képtárat. Beszédében rámutatott: ritka esemény résztve-

või lehetünk, hiszen nem egy
úgy-ahogy finanszírozott állami intézményben, hanem egy
család otthonában vagyunk,
ahol a házigazdák elhatározásából és anyagi áldozatvállalásával magángaléria jött létre.
Ez azért is elismerésre méltó,
mert a mai pénzszûkében sajnos kevesebb jut kultúrára, pedig a mûvelõdés a társadalom
természetes igénye, ami nélkül
az élet egyéb területeit is csorba
érheti.
A görög katolikus egyházi
szertartás keretében felszentelt aszódi ruszin képtárban
jelenleg 48 akvarell, grafika ill.
olajfestmény tekinthetõ meg,

többségük Fedinecz Atanáz al- és frissül a ruszin kultúra gazkotásai; magát a képtárat fele- dagságát és sokszínûségét hirsége álmodta meg. A házaspár detõ alkotások köre.
reményei szerint a helyiségekH. Sz.
ben folyamatosan gyarapodik
A szerzõ felvételei

Hrabal aszódi rajongói
Sátoraljaújhelyen
Nagy sikert aratott az Aszódi
Fekete Ökör Baráti Kör „A
Hrabal-galaxis pillanatképei”
címû kiállítása a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A november 8-án meg-

nyílt és nemrégiben zárult tárlat sok látogatót vonzott a
Zemplén kapujaként is ismert
város múzeumában.
A Zemplén Televízió Mecénás címû mûvészeti-kulturális

Szemtanúkat
keresünk

magazinjának stábja több mint
negyedórás összeállítást készített a kiállítás megnyitójáról,
megszólaltatva a jelenlévõ
alkotókat.
H. Sz.

Tisztelt Polgárok!
Keressük mindazokat a
személyeket, akik 2008. március 18-án este szemtanúi
voltak az aszódi körforgalomnál, a zebrán bekövetkezett balesetnek. A gázolásnál súlyosan megsérült kislányunk érdekében kérjük,
jelentkezzenek az alábbi telefonszámon:
keresésük alapján tájékozta06-20-9722837
tást ad.
Köszönjüksegítségüket!
Fõv. és Pest Megyei Mg.
A szülõk
Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága
Tisztelt Levélíróink!
*
(A körzeti erdõtervvel kap- Lapunk szûkös terjedelmi
lehetõségei miatt kérjük,
csolatos részletes információk
levelüket, cikküket
az igazgatóság honlapján –
röviden,
lényegre törõen
www.aesz.hu – illetve Hatvan
fogalmazzák
meg.
és Aszód városok honlapján olvashatók.)
Köszönettel: a szerkesztõ

Tájékoztató erdõgazdálkodók részére
körzeti erdõterv készítésérõl
Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény értelmében – erdõgazdálkodásunk hagyományainak
megfelelõen, közérdekbõl minden erdõben – az FVM Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságai által jóváhagyott, legalább tíz évre szóló
üzemterv szerint kell gazdálkodni.

Következõ
lapzárta:
február 6.
megjelenés:
február 13.

Az Erdõ tv. 14. §-a alapján az
erdõgazdálkodó a körzetben lévõ teljes területére vonatkozó
üzemterv elkészítésérõl az
FVM miniszter által jóváhagyott körzeti erdõtervnek az
erdõgazdálkodó adatai, elõírásai és iránymutatásai felhasználásával köteles gondoskodni.
A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásával kapcsolatosan
tájékoztatom, hogy 2009. év folyamán Igazgatóságunk a Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának illetékességi területéhez tartozó erdõterületeken terepi felvételeket végez márciustól év végéig. Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal (arcképes hatósági igazolvánnyal) látjuk el.
A terepi felvétel pontos idõpontjától Igazgatóságunk meg-
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