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Egyre kevesebb az önhiki-vel
igényelhetõ állami támogatás
Komposztálóval bõvülhet a szennyvíztelep
Május 10.
Mint arról májusi számunkban írtunk, a képviselõ-testület
zárt ülésen hallgatta meg a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola intézményvezetõi álláshelyére hat pályázót, s végül öt
évre Boda Jánost nevezte ki az
iskolai igazgatójának. A Podmaniczky Mûvészeti Iskola és a
Városi Óvoda vezetésére mindkét esetben csak a jelenlegi
igazgató pályázott; a grémium
Rónai Lajos zenetanárt és
Nagy Lászlóné óvodapedagógust is egyhangúlag, nyugdíjazásukig nevezte ki intézményük élére.
Tizenkét igen, egy nem szavazattal elfogadták a mûvelõdésszervezõi álláshely betöltésére vonatkozó szerzõdés-tervezetet. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok kiegészítõ
javaslatai után határozatlan
idõre megkötött szerzõdéssel
kapcsolatban Kovács Tamás
megjegyezte: az elõzõ mûvelõdésszervezõ bruttó 140 ezer Ftért látta el ezt a feladatot, ezért
a nyertes pályázatban rögzített
250 ezer Ft+ÁFA alapján az elvégzendõ munka szerinte nem
áll arányban a díjazás mértékével. Gyõrfiné Dr. Hajdú
Szilvia, a mûvelõdésszervezõi

megbízatást elnyert Honestus
Kft. jogi képviselõje válaszában
utalt rá: A 140 ezer Ft/hó hat
hónapra és mindössze négy, az
akkori szerzõdésben rögzített
rendezvény lebonyolítására vo-

natkozott, a nyertes pályázat
pedig az elõzõnél sokkal többet
tartalmaz, amit a képviselõtestület korábbi határozatában
teljes egészében elfogadta.
(folytatás a 2. oldalon)

Tíz és fél álláshely
szûnik meg az iskolában
Prémiumnyugdíj hetven százalékért
Lapzártánk után, június
7-én ismét ülésezett a képviselõ-testület. A legfontosabb téma a Csengey Gusztáv Általános Iskolában
tervezett megszorító intézkedések ügye volt.
Az utóbbi hetekben a pedagógusokkal folytatott egyeztetések után a Mûvelõdési és a
Pénzügyi Bizottság együttes
ülést tartott. Az osztályösszevonások és a munkakörök áttekintése nyomán összesen tíz és
fél álláshely megszüntetésére
kényszerül az önkormányzat.
A létszámleépítés egy része megoldható lenne az 53-56 év közötti korú, legalább huszonöt
év szolgálati idõvel rendelkezõ
pedagógus hölgyek ún. „prémiumnyugdíjazásával”. A felmondási idõre járó juttatás ill. a
végkielégítés összegérõl törté-

nõ lemondásuk esetén õk a
munkabérük hetven százalékának megfelelõ havi nyugdíjban részesülnek.
(folytatás a 4. oldalon)
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Mégis
vizitdíjas

a tüdõszûrés
Mintegy négyszáz aszódi lakos ingyenes tûdõszûrése után
a régió tisztifõorvosa megküldte írásos határozatát arról,
hogy a tüdõszûrés – az elõzetesen szóban közöltekkel ellentétben – mégis vizitdíjas, és
nem kötelezõ. Az Aszódi Tüdõgondozóban a május közepe
után megjelenõ betegek nem
értették a helyzetet. Mi sem
értjük, ugyanis információink
szerint a régiókra osztott
területeken belül sem egységes
az ÁNTSZ álláspontja: néhol
szedik a vizitdíjat, míg másutt
az Aszódon elõször meghirdetett feltételek érvényesek. n

Visszafogott ünneplés
a Pedagógusnapon
Szegedi József kapta a Koren-díjat

Marad a múzeum,
megnyílik az uszoda

A város oktatási intézményeibõl nyugállományba vonult vagy ma is dolgozó meghívottak egyötöde vett részt
a Mûvelõdés Házában rendezett pedagógusnapi ünnepségen, ahol Szegedi József, a Podmaniczky Mûvészeti
Iskola hegedûtanára vehette át a Koren István-díjat.

(Riport Pest Megye Közgyûlésének elnökével a 6. oldalon)

(cikkünk a 8. oldalon)
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Egyre kevesebb az önhiki pályázaton
(folytatás az 1. oldalról)

A képviselõ-testület ezután
arról döntött, hogy meghívásos
versenytárgyalás útján jelöli ki
az intézmények által tervezett
nyári kisjavítási munkák kivitelezõit, majd az aszódi szennyvíztisztító telepre tervezett
komposztálóteleppel kapcsolatos napirend következett. Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ elmondta: Galgamácsa,
Kisnémedi, Püspökszilágy,
Vácegres és Váckisújfalu ismét
pályázatot nyújt be szennyvízcsatorna-hálózatának megépítésére. Ehhez az aszódi szennyvíztelephez történõ csatlakozást jelölték meg, amihez hozzájárult az aszódi képviselõtestület. Pályázatuk sikere esetén megvalósulhat a komposztálótelep is, amit Csõvártól Turáig, Acsától Valkóig összesen
tizenkilenc település támogat.
A grémium a kb. 206 milliós beruházás 80 %-os pályázati támogatottság esetén Aszódra
jutó önrészét, közel 2,8 millió
Ft-ot hitelfelvételbõl biztosítja.
A képviselõk emellett javasolták a társönkormányzatoknak,
hogy a tervezett beruházásról
készüljön környezeti hatástanulmány, valamint a telep nullszaldós mûködtetésére vonatkozó költségvetés. A testület kimondta: az üzemeltetés esetleges többletköltségeinek kompenzálására nem támogatja a
csatornadíj emelését.
A képviselõk ezután elfogad-

ták az önkormányzat takarékossági intézkedési tervét.
Minderrõl lapunk májusi számában írtunk, s a fejleményekrõl e lapszámunkban, a késõbbi
testületi ülésekrõl szóló beszámolókban is olvashatnak. Az
ülésen Szolnoki Ferencné pénzügyi irodavezetõ elmondta:
Aszód 150 milliós hiányából a
forráshiányos települések támogatására kiírt pályázat szigorodása miatt 47 millió Ft-ra
tudták benyújtani az önhikipályázatot, ám az ülés napján
már csak 27 milliónál tartott a
pályázható összeg. A nagy öszszegû forráshiány csökkentését 2008-ra el kell érni. Az iskolában azóta lefolytatott érdekegyeztetések koordinálására
Buzás János, Asztalos Tamás,
Gyárfás Zsuzsa, Koncz István,
Szolnoki Ferencné és Deme
Lászlóné részvételével ad hoc
bizottságot hoztak létre.
Felügyeleti és belsõ ellenõrzésre vonatkozó átszervezés
miatt elfogadták a GAMESZ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását. A
képviselõ-testület megbízta a
GAMESZ vezetõjét és az önkormányzati intézmények vezetõit, hogy gondoskodjanak a
Közalkalmazotti Szabályzat
összeállításáról.
Ezután tudomásul vették,
hogy dr. Balsai Mihály fogszakorvos halála után, június 1-tõl a
Galga Dentis Fogszakorvosi Bt.
ügyvezetõje és egyben fogszak-

orvosa dr. Kiss Anna lett.
A város anyagi helyzete miatt nem tudja támogatni a határainkon túli magyar fiatalok
felsõoktatásában 1996 óta önállóan szerepet vállaló, államilag elismert II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskolát;
Koncz István, a Mûvelõdési Bizottság elnöke a kérelem népszerûsítését javasolta. A fõiskola tevékenységérõl, eredményeirõl és eddigi támogatóikról
a www.kmtf.uz.ua honlapon
olvashatnak, a támogatásokat
köszönettel várják az Aszód
Városért Alapítvány számlájára a cél – „a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskola
javára” – megjelölésével.
A testület ezután hozzájárult
a budapesti Szilágyi László telekvásárlási kérelméhez. Az
Osváth Gedeon utcában található 600 m2 nagyságú ingatlan
5.800,- Ft+ÁFA/m2 áron, egyösszegû befizetés mellett kelt
el. A bölcsõdeépítés kapcsán
300 ezer Ft kártalanítást mondott ki a grémium Szûcs Tibor
szabálytalanul épült garázsának bontásáért (az építmény
akadályozza a bölcsõde-beruházás zökkenõmentes lebonyolítását). A hasznosítható bontott anyagokat átadják a tulajdonosnak.
A Hatvani út 1. szám alatti
ingatlanon épülõ társasház építési engedélyének kiadásához
az ingatlan közmûellátottsága
szükséges. Ennek megterem-

téséhez szolgalmi jog bejegyzését kérelmezte az ingatlan tulajdonosa, amihez a testület
megadta az elvi engedélyt. A
kérelmezõ terhére elrendelte
az osztatlan közös tulajdonban
lévõ telek értékcsökkenésének
megállapítását.
Korábbi számainkban olvashattak már az aszódi játszóterek ügyérõl. A téma e testületi ülésen is napirenden volt.
Gyárfás Zsuzsa az Aszód Városért Alapítványon keresztül benyújtott (és azóta nyertesnek
bizonyult – a szerk.) 300 ezer Ft
értékû pályázatról adott tájékoztatást, ami a víztorony melletti játszótérre fordítható.
Fehér Endre mûszaki irodavezetõ elmondta: az EU-s normák bevezetését elõíró jogszabály megjelenésekor Sáhó Béla
munkabiztonsági szakértõ
közremûködésével felmérték a
játszóterek állapotát (jelenleg
csupán egyetlen játszótér felel
meg az elõírásoknak). Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a
játszótéri és intézményi játszóeszközök egy részét a 2008. július 15-i határidõig sem lehet
elõírásszerû állapotba hozni,
sõt, egy részüket el kellett volna bontani (emiatt az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követett el). A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javasolta, hogy a balesetveszélyes játszótéri elemek
listáját adják át a GAMESZnak, hogy munkatársai elbont-

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000
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igényelhetõ állami támogatás összege
hassák azokat, mondta Kovács
Tamás, a bizottság elnöke. A
jelentõs bekerülési költségek
mellett további kiadást jelent
majd, hogy a majdani játszótereket nem lehet a helyi szakértõvel bevizsgáltatni ill. engedélyeztetni, mert arra csak kb.
féltucatnyi hazai cég jogosult. A
képviselõ-testület a közterület
biztosítása és a játszóeszközök
cseréjének engedélyezése mellett felvállalta a tanúsítvány kiállításának költségét.
A képviselõ-testület Gyárfás
Zsuzsa javaslatára megbízta
Nagy Gábor építészt, hogy a
Zöld Út Program Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat beadása érdekében vázlattervet
és elõzetes költségvetést készítsen a Szivárvány Óvoda bõvítésére. Ugyancsak Gyárfás
Zsuzsa terjesztette elõ a korábban már megszavazott születési hozzájárulás ügyét. A 2007.
január 1-je után született, állandó aszódi lakóhellyel rendelkezõ anyák és gyermekeik
számára újszülöttenként 10 ezer
Ft-ot biztosít a város, amelynek
kifizetési módját a Szociális
Bizottság dolgozza ki.
A grémium kimondta a
Malom közbõl nyíló 780/5 helyrajzi számú útszakasz, járda és
parkoló építését az Akvíz Kft.
ajánlata alapján. A forrást a
Baross utcai parkoló építésére
elkülönített keret átcsoportosításával egészítik ki.

Késik az útépítések
befejezése
A lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló elfogadása után Sándor János az útépítések határidejének tarthatóságáról, a vasúton túli terület
szennyvízcsatorna-hálózat tervezésérõl és a rehabilitációs tervek elkészültérõl érdeklõdött.
Fehér Endre mûszaki irodavezetõ elmondta: a BOLA Kft.
munkavégzésében csúszás
várható. Felhívta az ügyvezetõ
igazgató és a munkavezetõ

figyelmét, hogy az önkormányzat érvényesíteni fogja kötbérigényét. A szennyvízcsatornahálózat tervezésére vonatkozó
pályázati kiírást idõhiány miatt az ülés napjáig nem tudta
elkészíteni. Buzás János polgármester a rehabilitációs tervek ügyérõl elmondta: bár
Jánosi János fõépítész szóban
ígéretet tett arra, hogy a többször módosított határidõig, április 30-ig elkészíti a terveket,
ez nem történt meg. A fõépítész
azóta írásban benyújtotta felmondását. A polgármester jelezte, hogy egyeztetést folytat
Jánosi Jánossal, s csak ezután
javasolja a felmondás körülményeinek és következményeinek

részletes megtárgyalását. A felmondást polgármesteri hatáskörével élve Buzás János elfogadta.
Nyíry Zsolt egy közoktatási
intézmények eszközbeszerzésére beadható pályázatra, Rigó
Lászlóné alpolgármester pedig
a Csengey iskolánál félig beszakadt csatornafedélre, az illegális hulladéklerakásra, valamint
a szelektív hulladékgyûjtésben
tapasztalható nehézségekre
hívta fel a figyelmet. Hegyvári
László, a GAMESZ vezetõje elmondta: törekednek a hulladéktárolók sûrûbb ürítésére,
ugyanakkor eredményes lenne, ha pl. a PET-palackokat öszszepréselve dobnák a gyûjtõ-

edénybe. Szigetvári József a
polgárõrök gyakoribb járõrözését kérte az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében. Kolozsvári Péter önkormányzati hirdetõtábla felállítását javasolta a lakótelepen,
majd két, sötétedés után agresszív lakótelepi kóbor kutyára hívta fel a figyelmet.
Kovács Tamás kérte: a képviselõ-testület fejezze ki köszönetét Rácz Zoltánnak, aki egy
használt számítógépet ajánlott
fel MEDIC Aszód Ügyeletfenntartó Bt. számára az ügyeleti
adatok OEP felé továbbításának elõsegítésére. (A köszönetnyilvánítást elõzõ számunkban
közzétettük.)

A polgármester maradt,
lemondott az egyik alpolgármester
Május 22-én zártkörû informális testületi ülésre került sor,
ahol Buzás János polgármester – miután Asztalos Tamás
fõállású alpolgármesterré történõ megválasztását a képviselõk nem mindegyike támogatta
– bejelentette, hogy a következõ
héten írásban lemond a polgármesterségrõl. A május 31-i ülésen a polgármester elmondta:
az informális testületi ülés hevében tett kijelentését nem kívánja írásban megerõsíteni.
Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ ezt követõen felolvasta a távollévõ Szigetvári
József képviselõ nyílt levelét,
amelyben a városatya megdöbbenésének és csalódottságának
adott hangot Buzás János
múltkori kijelentése miatt. Az
elõzmények után – a kiszámíthatóság, a városvezetés stabilitása érdekében – a polgármester távozását a kisebbik rossz
megoldásként ítélte meg.
A polgármester ezután bizalmi szavazást kért személyére
vonatkozóan, amit Kissné
Kulybus Gizella önkormányzati, Gyárfás Zsuzsa pedig válasz-

tójogi szempontból tartott aggályosnak (az Önkormányzati
Törvényben nem szerepel bizalom megerõsítésére szolgáló
szavazás, emellett a polgármester a választópolgárok akaratából nyerte el tisztségét, így
azt a képviselõk nem írhatják
felül döntésükkel. Ezt erõsítette meg a néhány perc szünetet
kérõ s az ügyet zárt ajtók mögött megbeszélõ Narancs Frakció is. Buzás János a nyílt levél
tartalmának megismerése
után sem kívánt lemondani,
így õ vezette le a testületi ülést.
(Asztalos Tamás viszont másnap írásban lemondott alpolgármesteri tisztségérõl, melynek okairól következõ számunkban nyilatkozik.)
A grémium dr. Péli Margit
ügyvéd kérésére zárt ülésen
tárgyalta helyiségbérleti kérelmét, majd a Podmaniczky Napok programtervezetének és finanszírozásának megtárgyalása következett. Gyõrfi János
mûvelõdésszervezõ elmondta:
az egyik sörgyár 600 ezer Ft-tal
támogatná a többnapos ren-
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dezvényt, emellett egymillió Ft
pályázati pénzre számíthatnak. A gazdag programtervezet megvalósításához szükséges további 1,63 millió Ft-ra az
önkormányzat nem tud forrást
elõteremteni, szerényebb rendezvénysorozat esetén viszont
a szponzorok egy része visszalép ill. jóval kevesebb támogatást hajlandó biztosítani. Emiatt a rendezvényre várhatóan
csak augusztus 20-án kerül sor.
A testület megbízta a mûvelõdésszervezõt az ezzel kapcsolatos nullszaldós programtervezet elkészítésével.

Önhiki 2.
A város az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
érdekében további 48 millió
621 ezer Ft-ra nyújtja be pályázatát. Olyan, állami támogatásokban illetve forráshiányos
pályázat benyújtásával sem ellentételezhetõ kötelezõ kifize(folytatás a 4. oldalon)
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Hamarosan összhasznosítási javaslat készül
(folytatás a 3. oldalról)

tésekre kérnek támogatást,
mint a körzeti irodák állami támogatással nem fedezett többlete, a közhasznú munkavégzés különbözete, valamint az
Okmányiroda korszerûsítése
és ügyfélhívó rendszer kiépítése.
A képviselõk ezután könyvvizsgáló alkalmazását célzó
meghívásos versenytárgyalás
kiírásáról döntöttek, majd az
Origó Centrum Ingatlanforgalmazó Bt. ajánlata következett. A cég szívesen közremûködik az önkormányzat belterületi építési ingatlanjainak
értékesítésében. Gyárfás Zsuzsa elmondta: a cég csak az
adásvételi szerzõdések aláírása
után részesülne díjazásban.
Kovács Tamás javasolta, hogy a
telkek eladádáért járó kb. félmilliós összjutalékot építsék be
a telkek vételárába (5.800,- Ft +
ÁFA/m2, valamint telkenként
20 ezer Ft + ÁFA).
A testület úgy döntött, hogy a
volt Tiszti Klubot bérlõ (és a

PR-LAK Kft. kiválása miatt
cégátalakulás alatt álló) CYLH
Hungária Zrt. bérleti jogutódlásának megállapításáról a
szétválási szerzõdés ismeretében dönt.
A belváros további rendezése, valamint befektetõi érdeklõdés miatt a képviselõ-testület
megbízta a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot
a Kossuth Lajos út 11. szám
alatti önkormányzati ingatlan
(helyiségbérletek, bérlakások)
összhasznosítására vonatkozó
javaslat elkészítésével. Egyúttal megvizsgálják a bérlõk más
ingatlanokba történõ átköltöztetésének lehetõségét is.
A grémium megbízta a polgármestert, hogy kérjen részletfizetési kedvezményt a Szakorvosi Rendelõintézet közüzemi számláinak kiegyenlítésére,
az intézmény igazgató fõorvosát pedig azzal, hogy a Rendelõintézet pénzügyi lehetõségeihez igazodva gondoskodjék a
hátralékos számlatartozások
rendezésérõl. A védõnõi szak-

feladaton mutatkozó 307 ezer
Ft mûködési hiány pótlását
nem támogatják, mert az várhatóan realizálódik a további
hónapokban.
A GAMESZ vezetõjének kérésére, a Kossuth Lajos út 21.
szám alatti bérlemény lakójának halála miatt a testület törölte az ingatlanon maradt és
hozzátartozók híján behajthatatlan 70.813 Ft tartozást. Ezután – a kérelmezõ tulajdonosok anyagi helyzetének romlása miatt meghiúsult építkezésükre való tekintettel – elrendelte a 24/44. helyrajzi számú
ingatlanról a 3 éves beépítési
kötelezettség, az elidegenítési
és terhelési tilalom és a visszavásárlási jog törlését.
Kolozsvári Péter beszámolt
az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás ülésérõl, ahol a
tagdíj emelésérõl (120 Ft/lakos), valamint a Társulási
megállapodás és az SZMSZ
módosításáról döntöttek. A

képviselõk jóváhagyták a tagdíjemelés mértékét és az okirat-módosításokat.
A testület 3 igen, 9 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett nem támogatta ifj. Lukács
Lajos, a Falujárók útja 1. szám
alatti jogcím nélküli lakónak a
bérlakás 3 millió Ft értékben
történõ megvásárlására vonatkozó kérelmét 20 % elõleg és 50
ezer Ft-os további törlesztõrészletek mellett. Asztalos Tamás a rossz állapotú ingatlan
eladása mellett érvelt, mert
arra az önkormányzatnak sok
pénzt kellene fordítania.
Gyárfás Zsuzsa a kérelmezõ
jogcím nélküliségének bírósági
végzésben is rögzített tényére
hivatkozva szólt az eladás
ellen. Rigó Lászlóné alpolgármester hozzátette: az önkormányzati ingatlanértékesítéseknél is mindenkitõl következetesen elvárják a vételár egyösszegû kiegyenlítését.
Az Egyebek napirendi pontban többek közt szó esett az
Ady Endre utcában és az Újte-

Felhívás városi címek
Tíz és fél
és elismerések adományozására álláshely...
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a városi
díjak, címek es elismerések
alapításáról és adományozásáról szóló 17/2005. (X11. 31.) Ökt.
sz. rendeletében városi díjakat
és címeket alapított. Meghatározta a díjak, címek és elismerések adományozásának rendjét, valamint azok átadásának
idõpontját. A rendelet teljes terjedelemben megtalálható
Aszód város honlapján.
A képviselõ-testület döntése
alapján az államalapítás és a
Magyar Köztársaság ünnepén
kerülnek átadásra az alábbi kitüntetések:
% Aszód Város Díszpolgára
%„Aszód Városért” kitüntetõ
cím
%Aszód Városi Sportdíj

Az „Aszód Város Szolgálatáért” kitüntetõ cím adományozható továbbá azoknak a magánszemélyeknek, akik hosszú
idõn át kiemelkedõ tevékenységet végeztek és teljesítményt
értek el többek között közmûvelõdésben illetve a közoktatásban végzett munka területén. Évente legfeljebb két
kitüntetõ cím adományozható.
Az adományozás idõpontja
nincs meghatározva, erre a
rendelet értelmében ünnepélyes keretek között kerül sor.
A rendelet értelmében a kitüntetõ cím és díj adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselõ-testület
tagjai, a bizottságok tagjai, a
közfeladatot és közszolgálta-

tást ellátó intézmények vezetõi, gazdasági szervezetek, közösségi célú civil szervezetek,
egyesületek, egyházak, humanitárius mozgalmak vezetõi,
valamint a cselekvõképes,
Aszód városban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ
természetes személyek.

(folytatás az 1. oldalról)

A szülõket a napokban rendezendõ értekezleteken tájékoztatják a változásokról. Az
érintett pedagógusokkal – tekintettel az esetleges újbóli elhelyezkedés esélyének megkönnyítésére illetve az új tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás idõben történõ elkészítéséA képviselõ-testület várha- re – mielõbb lefolytatják az
tóan következõ ülésén dönt a egyeztetéseket.
díjak, címek, elismerések oda–Ebben a helyzetben más
ítélésérõl, ezért a kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat a döntést nem hozhattunk –
Polgármesteri Hivatalba kér- emelte ki sajnálkozva Koncz
jük legkésõbb június 20-ig el- István, a Mûvelõdési Bizottság
elnöke. Lapunk kérdésére
juttatni.
megerõsítette: szem elõtt tartják a szakos ellátottság és a
Aszód, 2007. május 30.
zenei tagozat megõrzését.
H. Sz.
Mûvelõdési Bizottság
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a városközpont önkormányzati ingatlanjaira
lepen élõk fekvõrendõr kihelyezése iránti igényérõl (amely a
Városfejlesztési Bizottság éves
munkaprogramjában is szerepel), a tüdõszûrés idõközben vizitdíjassá tételérõl (errõl külön
cikkben olvashatnak), a kórházi ellátási körzetek körüli bonyodalmakról (Aszód a kistarcsai kórházhoz tartozik, de ha
az orvos a beutalóra a hatvani
kórházat írja, ott fogadni kell a
beteget) és a központi orvosi
ügyelet létrehozásának helyzetérõl.

Adminisztráció
és/vagy
gyógyítás?
Rácz Zoltán, a Galga Televízió felelõs szerkesztõje az
édesanyjával történt sajnálatos
eset közzétételével rávilágított
az aszódi (összevont) háziorvosi rendelés hiányosságaira. A
rendelési idõ vége elõtt egy órával már senki nem vette fel a
telefont a rendelõben, sõt, annak bezárt ajtaján a segítséget
kérõ ismerõs csak akkor tudott
bejutni, amikor egy beteg távozott az épületbõl. (A kaput állítólag a megnövekedett orvosi
adminisztráció miatt zárták be
jóval a rendelés vége elõtt.) A
háziorvos több sürgõs esetre hivatkozva nem volt hajlandó ki-

menni a panaszos – mint késõbb kiderült: agyinfarktust
kapott – édesanyjához. A mentõt Hatvanba irányították,
ahol nincs stroke-központ,
ugyanakkor az ott elvégzett
CT-vizsgálat kimutatta az agyi
eseményt, amit egy helyszíni
orvosi vizsgálattal is valószínûsíteni lehetett volna. A beteget
közel tíz órás kálvária után
szállították a kistarcsai kórházba. Buzás János jelezte:
egyeztetést kezdeményez a háziorvosokkal a hasonló esetek
megelõzésére, valamint a rendelési és az ügyeleti idõ közötti
holtidõ megszüntetésére.
(A szerk. megjegyzése: a sors
keserû fintora, hogy néhány
hete épp a panaszos ajánlott fel
egy számítógépet az orvosi
ügyeletben résztvevõ egészségügyi dolgozók adminisztráció
miatt túlbonyolított munkájának megkönnyítésére. Az orvosnak persze nem emiatt kellett volna [jobban] odafigyelnie.
Mint arra lapunk volt felelõs
szerkesztõje is utalt rá, de Rigó
Lászlóné alpolgármester is
megjegyezte: sajnos városunkban nem ez volt az egyetlen hasonló eset...)
Koncz István a Profi melletti
úttorzó folytatásának lehetõségérõl érdeklõdött. Kovács Tamás szerint a Profi annak idején csak az iparûzési adó elengedése fejében vállalta az út-

Eladó önkormányzati telkek
utca
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Osváth Gedeon
Podmaniczky
Nyár

hrsz.
24/29
24/30
24/31
24/48
24/49
24/50
24/51
24/52
24/53
1498
1497
1501
24/102
24/122

2

terület (m )
835
600
600
600
600
600
600
883
605
659
659
1036
725

További információ: Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: 28/500-666

szakasz folytatását, amely
azonban magánterületen vezetne keresztül. Jordán Imre a
Berkes utcában élõk jelentõs
kamionforgalomra vonatkozó
panaszát tolmácsolta.
Lakossági megkeresést közreadva Odler Zsolt egy, a Dühöngõn napokig olvasható és
erõsen kifogásolható hangvételû hozzászólásra hívta fel a figyelmet. Az elharapódzó durva
hangnemet több képviselõ sajnálatosnak és elítélendõnek
tartotta. Kovács Tamás elmondta: a megjelentetett véleményeket õ maga moderálja,
de olykor nehéz eldönteni, mi

az, ami átlépi a véleménynyilvánítás és a sértés határát,
ezért várja a segítõ szándékú
észrevételeket. Új honlapját, a
www.aszodinfo.hu-t nem képviselõi mivoltában, ugyanakkor az elvárható normák alapján kívánja szerkeszteni. Rigó
Lászlóné szerint egy képviselõ
a mandátuma lejártáig bárhol,
bármilyen tevékenységet végez
is, azt nem teheti magánemberként.
A testületi ülések jegyzõkönyvei a Városi Könyvtárban
olvashatók.

HIRDETÉSFELVÉTEL
a Városi Könyvtárban nyitvatartási idõben:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 10.00-12.00 és 13.00-18.00
szombat: 13.00-18.00

Tel.: 28/400-606

Garczik Zoltán
vállalkozó

Tura, Szent István u. 11.

Vállalja:

családi házak,
épületek
kivitelezését,
átalakítását,
hidegburkolási
munkáit.
Tel.: 06-28/469-584
Mobil: 06-20-939-4674
E-mail: garczik@freemail.hu
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Petõfi Múzeum: szinte minden marad a régiben
A megyei közgyûlés elnöke szerint nem lesz múzeumbezárás és elbocsátás

Nem csak az aszódiakat
foglalkoztatja a Petõfi Múzeum kiállítóhellyé történt
visszaminõsítése. Mint
arról elõzõ számunkban írtunk, a volt területi múzeumok létét féltõ aszódi és
váci civil szervezetek levélben fejezték ki egyet nem
értésüket, a Kulturális Minisztérium Közgyûjteményi Fõosztályának vezetõje
pedig szakmai aggályainak
adott hangot.
Májusi számunk nyomdába
adása után Szûcs Lajos, az intézményt fenntartó Pest Megye Közgyûlésének elnöke (képünkön) személyesen tájékoztatott a fejleményekrõl. A megyei múzeumreform hátterérõl
elmondta: Pest megye az or-

szág legnagyobb megyéje,
emellett a megyék sorában a
legtöbb, százharminc kiállítóhellyel rendelkezik. Bár a kiállítóhelyek fenntartása veszteséges, az intézményreformot
elsõsorban nem megtakarítási
céllal indították meg.
–A közgyûlés a megyei múzeumi szervezet mûködésének
szakmai szempontok szerinti
ésszerûsítését szeretné elérni –
hangsúlyozta Szûcs Lajos. –
Törvényi kötelességünk az
adott kiállítóhelyhez kötõdõ értékek bemutatása, azok tehát
nem vihetõk el onnan. Nem
akarunk egyetlenegy múzeumot, kiállítóhelyet sem bezárni, egyetlen kollégát sem elvinni azokról a helyekrõl, ahol jelenleg dolgoznak. Nem akarjuk, hogy a dolgozók létszáma
csökkenjen (más kérdés, hogy
elsõsorban a teremõrzés és az
intézményõrzés esetében a
múzeumok esetleg kiszervezéssel is megoldhatják e munkakörök ellátását).
Az átalakítás lényege, hogy a
kétszeresen jelenlévõ vezetõi
szintek számát lecsökkentjük.
Szentendrén, a Múzeumok
Központi Igazgatóságán is dol-

gozik muzeológus illetve régész
osztályvezetõ, de az öt területi
múzeumban is. A múzeumi
szakalkalmazottak munkahelye nincs veszélyben. Azt szeretnénk, hogy tiszta, világos
szervezeti felépítés jöjjön létre –
hogy tájmúzeum helyett ezután kiállítóhelynek nevezik az
érintett múzeumokat, csak formaság. Megjegyzem, a szakminisztériumnak is hasonló elképzelései vannak: az átláthatóbb intézményszervezet érdekében valamennyi hazai múzeumot a Nemzeti Múzeum alá
szeretnék rendelni.
A megyei önkormányzat elnöke határozottan állítja, hogy
az ügyért felelõs alelnök elõzetesen valamennyi érintett önkormányzattal egyeztetett.
(Asztalos Tamás volt múzeumigazgatónak a közgyûlés döntésérõl szóló bejelentése látha-

Célegyenesben az uszoda
Hamarosan megépül az új öltözõ
A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
uszodájának megnyitása
az aszódi és környékbeli
polgárok elõtt tavaly április óta várat magára. A középiskolát mûködtetõ megyei önkormányzat elnöke
ezzel kapcsolatban is jó
hírrel szolgált:
–Bár az uszoda újbóli, teljes
megnyitását akadályozó állapotokat megörököltük az elõzõ
megyei önkormányzattól,
nincs értelme visszamutogatni

elõdeinkre – mondta Szûcs
Lajos. – Intézményfenntartóként természetesen abban vagyunk érdekeltek, hogy a létesítmény kihasználtsága optimális legyen, és ne csak a gimnázium diákjai, hanem a városlakók, valamint a távolabbról érkezõk is igénybe tudják
venni az uszoda szolgáltatásait. Pest Megye Önkormányzata saját erõbõl illetve regionális
fejlesztési támogatás igénybevételével lehetõség szerint még
ebben az évben szeretné újjáépíttetni az ÁNTSZ által bezárt külsõ öltözõt. n
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tóan váratlanul érte a képviselõ-testületet. A Petõfi Múzeum
volt igazgatója következõ számunkban reagál az elõzõekben
leírtakra – a szerk.) A kiállítóhellyé minõsített múzeumok
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát már módosították, a
mûködési engedélyeken viszont szerinte nem kell változtatni egy-egy múzeumi cégtábla
átfestése miatt.
–Jó lenne, ha a múzeumi
szakma levelezés helyett a látogatói érdeklõdés felkeltésének
módjaival foglalkozna – mondta befejezésül a közgyûlés elnöke. – Ne üzengessünk egymásnak az interneten és az újságokon keresztül. Nyugtalan
idõket élünk. Mindenkitõl nyugalmat kérek, és azt, hogy próbáljunk meg eredményesen
együttmûködni ebben a helyzetben.
H. Sz.
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COOP-hírek
Folyamatos nyereményakciókkal várjuk
június hónapban is a Kedves Vásárlókat!
„Ajándék hétvége a COOP-tól!”
Az ajándéksorsoláson mindazon vásárolók részt vesznek, akik 2007. június 13. és augusztus 13.
között a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Mini, Coop, Maxi és Szupermarket boltokban egyszeri
alkalommal legalább 3000 Ft feletti összegben vásárolnak. A pénztárnál kapott nyereményszelvényt olvasható (nyomtatott betûkkel) névvel, címmel, nyugtaszámmal, 9 jegyû AP számmal
és boltbélyegzõvel ellátva dobja be a boltokban elhelyezett szerencsedobozba, vagy küldje be a
TISZA-COOP Zrt. címére (5001 Szolnok, Pf. 3).
Kérjük, a borítékra írja rá az „Ajándék hétvége a Coop-tól!” jeligét.
A nyereményszelvény beküldésének határideje: 2007. augusztus 21.
A pályázók között 15 db 2 személyes 4 napos (3 éj)
wellness hosszú hétvégét sorsolnak ki teljes panzióval.
A 4 napos wellness kúra csomag tartalma: szállás, a szálloda gyógy-, pezsgõ-, váltófürdõjének, finn
szaunájának, fittness részlegének korlátlan használata, szabadon választható wellness csomag.

ÚJ AKCIÓ június 13-tól július 2-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

209,-Ft
Kristálycukor Csillám 1 kg
Vénusz napraforgó étolaj 1 l 239,-Ft
Arany Ászok sör f.üveges 0,5 l 119,-Ft+ü
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET 95,-Ft
Paloma D.E. vák. õrölt kávé 250g 309,-Ft
Trappista sajt TOLLE
1199,-Ft/kg

Domestos Flóraszept citrom 1 l
Zewa plus toalettpapír 2rétegû, 8db fehér
UHT tej Tátra 1,5% 1 l
Danone Activia joghurt több íz 125g
Delma multivitaminos csész.marg. 500g
Biopon mosópor normal, color, hegyi 2kg+15%

319,-Ft
549,-Ft
139,-Ft
89,-Ft
189,-Ft
1199,-Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek:

06-80-870-220
IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
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Visszafogott ünneplés a Pedagógusnapon
Szegedi József hegedûtanár kapta a Koren István-díjat
A péntek késõ délutáni idõpont ellenére kevesen jöttek
el a városi pedagógusnapi ünnepségre. Mint az Koncz
István, a Mûvelõdési Bizottság elnökének köszöntõjébõl
is kiderült: sok szempontból sikeres, ugyanakkor nehéz
tanévet zártak az aszódi oktatási-nevelési intézmények –
legyen szó önkormányzati, megyei vagy minisztériumi
fenntartásúról. Sajnos a nyári pihenõ ezúttal sokaknak
annyira sem ad majd lehetõséget a gondtalan kikapcsolódásra, mint korábban.
–Most, amikor egy sikeres,
eredményes ciklust zárunk,
nem lehetünk felhõtlenül boldogok. Több kollégánk állása a
Csengey Gusztáv Általános Iskolában, az országos és helyi
megszorító intézkedések következtében veszélybe került –
emelte ki Koncz István. – Az elmúlt hetekben az önkormányzat illetékes bizottságai igyekeztek a legmesszemenõbben
figyelembe venni a gyerekek, a
pedagógusok és a városi intézmények érdekeit. Alapos elõkészítés után (tantestületi értekezlet, egyeztetés a pedagógusok képviselõivel, jogi segítségadás) a szükséges önkormányzati döntések megszülettek.
Most remélhetõleg olyan intézkedések sora jön, amely nem
nélkülözi az empátiát és a
humánumot.
A Mûvelõdési Bizottság elnöke ezután összefoglalta a városunkban mûködõ valamennyi
oktatási-nevelési intézmény elmúlt évének legfontosabb eseményeit, majd a Koren Istvándíj átadása következett. Az
alábbi méltató sorokat Buzás
János polgármester olvasta fel:
„Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007.
évi Pedagógusnap alkalmából
Koren István-díjjal tünteti ki
Szegedi Józsefet, a Podmaniczky Mûvészeti Iskola hegedûtanárát.
Szegedi József 1979 októberében került Aszódra mint hegedûtanár és azóta – 28 éven
keresztül – folyamatosan tanítja a városban és vonzáskörzetében élõ fiatalokat a zene szere-

tetére, a hegedûjáték elsajátítására. Igazi pedagógus egyéniség, aki aktív muzsikálással
ad példát növendékeinek zenei

téssel és szakmai tudással mûvel. Ennek eredményeképpen
ma már Aszódon nincs olyan
zeneiskolai hangverseny, melyen ne hallanánk az általa dirigált zenekar elõadását.
Igazi pedagógusi egyéniségét
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy régi növendékei rendszeresen felkeresik az iskolában
néhány jó szó vagy jó tanács
erejéig.
Szegedi József zenepedagógus és muzsikus 28 éven át tar-

Szegedi József
elkötelezettségérõl. Tanítványai szeretik õt, hegedûóráit jó
hangulatú, tartalomdús tanárdiák kapcsolat jellemzi. Az évek
során számos növendéke került zenei pályára, zenemûvészeti szakközépiskolába.
Több mint tíz éve az iskolai
szimfonikus zenekar karmestere, melyet komoly hozzáér-

A díjátadás után az ünnepelt
megköszönte a kitüntetést és
felidézte az Aszódon eltöltött
évtizedek néhány feledhetetlen
pillanatát Ezután dr. Asztalos
István pedagógust, nyugalmazott múzeumigazgatót köszöntötték, aki 2006-ban vette át
aranydiplomáját; a pedagógusként korábban elfeledett ünnepelt távollétében felesége mondott köszönetet a megemlékezésért.

A Vécsey Kamarateátrum elõadása
tó fáradhatatlan, következetes
szakmai munkáját általános
tisztelet és elismerés övezi,
mely alapvetõen indokolja a
Koren István-díj odaítélését
számára.
A Képviselõ-testület fenti érdemeiért a Koren-díj odaítélésével fejezi ki elismerését
Szegedi Józsefnek.”

87 évvel
Trianon után...
..., június 4-én a Magyarok Világszövetsége Aszódi Csoportja
is megemlékezést tartott a Szabadság téri emlékmûnél. Az
ünnepség szónoka Detre János
esperes, evangélikus lelkész
volt.
Fotó: Hídi Szilveszter

2007. JÚNIUS

Az ünnepség második felében a Vécsey Kamarateátrum
elõadásában a Casanova hazatérése címû kétfelvonásos színmûvet tekinthették meg a jelenlévõk, majd állófogadás zárta a pedagógusnapi rendezvényt.
H. Sz.
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A Többcélú Társulási Tanács május 8-i és
Május 8.
A Tanács ülésén ismét napirendre került az Aszódi kistérség településeinek felszíni vízelvezetése, melynek során
Kovács László elnök ismertette
a projekt elõkészítésének aktuális helyzetét, majd a települések megerõsítették együttmûködési szándékukat, miután a
társult önkormányzatok képviselõ-testületei határoztak a
közös projekthez való csatlakozásról.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa döntött a jövõben elvégzendõ feladatok ütemezésérõl.
A Tanács korábbi határozata
alapján a 2007. évben a mûszaki
terveztetést, az engedélyezési tervek elkészíttetését kell megkezdeni és lebonyolítani. Cél, hogy
2007. év végére vízjogi engedélyes tervekkel rendelkezzen
minden település.
A teljes tervezési munka becsült költsége 283 millió Ft. A
települési képviselõ-testületek
– elfogadott határozatuknak
megfelelõen – ezt az összeget
ill. ennek tervezett 10 %-os önrészét 2007-es költségvetésükben hitelfelvételként tervezik.
A tervezési munkák ütemezése:
$ geodézia felmérés (érintett
külterületi részek, belterület
utcánként)
$ elvi vízjogi létesítési engedélyes terv
$ vízjogi létesítési engedélyezési terv
A Társulás célja, hogy a tervezés és az engedélyezés olyan
stádiumba kerüljön ez évben,
amely lehetõvé teszi a megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtását. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok
közös teherviselése miatt a leginkább költségkímélõ módon
kell elõkészíteni a pályázatot.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tár-

sulása Tanácsa elfogadta a közmunkaprogramról szóló beszámolót. A Társulás a Tanács
27/2007. (IV. 13.) sz. határozata
alapján pályázatot nyújtott be a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ együttmûködésével
megvalósuló „A hátrányos
helyzetû, tartós munkanélküli
lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek
javítását, a hátrányos helyzetû
települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló a regionális
munkaügyi központokkal
együttmûködésben megvalósuló foglalkoztatási programokkal” elnevezésû közmunkaprogramban való részvételre.
A pályázat meghívásos: azon
kistérségek számára nyitott,
ahol a munkaerõ-piaci és munkanélküliségi mutatók a régiós
átlaghoz képest kedvezõtlenebbek. A fenti mutatók alapján az
Aszódi kistérség a régióban a
második harmadban található.
A program célja a hátrányos
helyzetû, a regionális munkaügyi központnál nyilvántartott
tartósan munkanélküli állást
keresõk számára átmeneti
munkalehetõség megteremtése a közmunkaprogram segítségével.
A benyújtott pályázatot a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa 40 millió Ft összegben elfogadta.
A projekt a kistérség összes
települése együttmûködésében
valósul meg, erõsítve ezzel a
térségi összetartozást, a belsõ
kohéziót. A projekt koordinálását az Aszódi Kistérségi Iroda
végzi.
A program eredményeként
52 közmunkás hét hónapig tartó foglalkoztatására nyílik lehetõség. A programban résztvevõk létszáma településenként:
Aszód
8 fõ
Bag
8 fõ
Domony
5 fõ

Galgahévíz
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Verseg

4 fõ
4 fõ
4 fõ
8 fõ
8 fõ
3 fõ

A résztvevõk közül 12 fõ
parkgondozói – OKJ-s – képzésben vesz részt.
A program keretében a kistérség valamennyi önkormányzata lehetõséget kap és
biztosít, hogy a település-fenntartó munkában a regisztrált
munkanélkülieket és az aktív
korú nem foglalkoztatott,
rendszeres szociális segélyben
részesülõket foglalkoztassák.
A közmunkát végzõk a kistérség településein a zöldterületek gondozását, a belvízelvezetõ csatornák karbantartását
végzik, részt vállalnak az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetésében, a temetkezési
és kegyeleti helyek és környezetük rendbetételében.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a
többcélú társulásoktól egységes
kistérségi tervezési-programozási metodika kialakítását kéri,
összhangban az országos, illetve a regionális programozási
folyamatokkal.
A Tanács elfogadta a feladatok ütemezésére vonatkozó javaslatot:
& Az Aszódi kistérség területfejlesztési koncepciója és programja alapján:
8 a kistérség jövõképének
meghatározása
8 a probléma- és célfa felvázolása, valamint a fejlesztési
stratégia rendszerének öszszefoglalása
A stratégiához csatoljuk az
elfogadott kistérségi fejlesztési
mátrixot, a Tanács, illetve a
képviselõ-testületek által elfogadott prioritási sorrendben.
Ugyancsak csatoljuk a térségre, illetve a településekre vonatkozó valamennyi projektjavaslatot – listaszerûen.
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& Az elsõ pontban foglaltakkal
párhuzamosan kezdõdjön meg
a települési és kistérségi fejlesztési javaslatok ütemezett kidolgozása és a kistérségi cselekvési terv kidolgozása 2007/
2008-ra és 2009/2010-re vonatkozóan, valamint kerüljenek
felvázolásra a késõbb megvalósítandó tervek is.
Két pályázat beadásáról is
döntött a Tanács. Egyrészt hozzájárult a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatására vonatkozó támogatási
kérelem benyújtásához, amely
pályázat lehetõséget biztosít
két, a Pedagógiai Szakszolgálat
által foglalkoztatott pedagógus
60 órás továbbképzésére.
Másrészt a Tanács döntött az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programjának térségi szintû pályázati felhívására a kistérségi közkulturális-közmûvelõdési stratégia
elkészítését célzó pályázat benyújtásáról.

Május 30.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kistérségi fejlesztési program és
cselekvési terv készítésére kérte a többcélú kistérségi társulásokat.
A Társulási Tanács által elfogadott, az Aszódi Kistérségre
vonatkozó fejlesztési program
és cselekvési terv az alábbiakat
tartalmazza:
1 Az Aszódi Kistérség területfejlesztési koncepció és
stratégia összefoglalása
1 Aszódi Kistérség – fejlesztési
mátrix
1 Kistérségi cselekvési terv
! a kistérségi szintû fejlesztési prioritások (3 projektterv)
! az Aszódi kistérség települései kiemelt fejlesztési
projektjei a képviselõ-testületek által rangsorolva
(9 település x 3 projektterv)
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május 30-i ülésérõl
1 Az Aszódi kistérség településeinek további projektjavaslatai
1 A kistérségi szintû további
projektjavaslatok

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa – miután tájékoztatót hallgatott meg az
aszódi Petõfi Múzeumnak a
fenntartó (Pest Megye Önkormányzata) által tervezett átalakításáról – az alábbiak szerint foglalt állást:
+ A társult önkormányzatok
polgármesterei – nagyra értékelve az aszódi Petõfi Múzeumnak a Galgamente szellemi és
tárgyi öröksége megõrzése érdekében végzett tevékenységét
– fontosnak tartják a Múzeum
szakmai besorolásának megõrzését.
+ A Társulási Tanács javasolja, hogy Aszód Város Képviselõ-testülete felhatalmazásával Aszód polgármestere, valamint a Társulás elnöke együttesen kezdeményezzenek tárgyalást Pest Megye Önkor-

mányzata vezetõivel a Múzeum státusának visszaállítására.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa kinyilvánította
szándékát a társult önkormányzatok közös pályázati
adatbázisa létrehozására,
amely az önkormányzatok által benyújtott pályázatok legfontosabb adatait tartalmazza.
A polgármesterek egyetértettek abban, hogy fontos lenne
a térségbõl benyújtott valamennyi – önkormányzat, önkormányzati intézmény, gazdálkodó és civil szervezet által
jegyzett – pályázatról információval rendelkezni, amely segítené a pályázatok menedzselését, a partnerségi együttmûködések fejlõdését.
*
A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu).

Az ellopott autóban
kapták el a tolvajt
„Újjászületés” a sínek között
A Kossuth Lajos úton figyelTöbb bûncselekmény,
még több baleset történt metlen vezetés következtében
városunkban és környékén egy személygépkocsi és egy kamion ütközött egymással; a
az utóbbi hetekben.
Szabadság téren, valamint a 3.
A Nyár utca egyik családi számú fõút Aszód és Hatvan
házából ékszereket és mûszaki közötti szakaszán ugyanezen
cikkeket vittek el kétmillió Ft okból két személygépkocsi ütértékben; a rongálási kár 100 között össze. A Falujárók útján
ezer Ft. A Napsugár Óvodába elsõbbségadás elmulasztása, a
ablak-befeszítéssel bejutó hí- Profi parkolójában pedig szavatlan vendég szerény zsák- bálytalan tolatás miatt történt
mánnyal: egy 10 ezer Ft értékû koccanás.
CD-lejátszóval távozott. A ronAszód és Hatvan között vélgálási kár az elvitt mûszaki
cikk értékének kétszerese volt. hetõen elaludt az a sofõr, aki
szennyvíztelepen sokkal na- autójával az árokba hajtott. A
gyobb volt a fogás: félmillió Ft súlyos sérültet mentõhelikopértékû tápkábelt vágtak le és ter vitte kórházba. Mindezeken kívül Aszód és Gödöllõ kövittek el ismeretlen tettesek.
zött májusban három vadelüElkötöttek egy Volkswagen téshez hívták ki a rendõröket.
Golf típusú személyautót a vasSzerencsés kimenetelû baleútállomás melletti parkolóból.
Az autótolvajt – egy többszörö- set (vagy inkább újjászületés?)
sen büntetett elõéletû bagi fér- történt a MÁV-síneken Bag és
fit – a rendõrök aznap délután Aszód között. A szomszédos településrõl erõsen ittas állapotelfogták Bag külterületén.
ban hazafelé botorkált egy
aszódi férfi, majd vélhetõen
megbotlott és az egyik sínpár
közé zuhant. A felette elhúzó
tehervonat lelógó alkatrészei
kan mások. Ezúton köszönöm mindössze az egyik karján
a magam és minden szülõ ne- okoztak kisebb sérülést. (A
vében a gondozó nénik áldo- rendõrök szerint józan ember
zatos munkáját, és kívánok ne- bizonyára kezét-lábát vesztette
kik sok erõt, türelmet és jó volna ugyanezen helyzetben...)
egészséget!
H. Sz.
Nagy Köteles Pálma

„Orgona ága, barackfa virága..”
Anyák napi mûsor a Városi Bölcsõdében
Családias, bensõséges,
ünnepélyes hangulatban
éltük meg az Anyák Napját
és a Gondozó Nénik Napját
a Bölcsõdében május 22-én.
Megérkezésemkor úgy éreztem, hogy anyai méltóságom
megélése tölti el bensõmet: virágszirmokon lépkedve, ahogy
a küszöböt átléptem. A gyermekek az anyukák ölében
együtt játszva, énekelve a gondozó nénik segítségével olyan
ünnepi hangulatot teremtettek, amiben egymással, egymást ünnepeltük. A mindennapi fáradozás, törõdés, türelem bõven ontotta áldását az itt
töltött percekben.
Gyermekeink megajándé-

kozták anyukájukat kezüknek
egy szív alakú alapon ékeskedõ
nyomatával. Részemre ez jelentette azt a csodát, amit
szimbolizált: a tiszta szívecskére helyezett, legfeljebb csak
portól szennyezett gyermekkéz, az én gyermekem keze,
amit a gondozó néni fogott és
vezetett a papírra a hála és szeretet jelképéül.
Saját ujjukat festékbe mártva készítettek színes virágszálat is nekünk a gondozó nénik
segítségével. Az együtt énekelt
dalok mondókák szövegét –
amit leírva hazavihettünk – azóta is minden nap vidáman,
boldogan ismételgetünk.
Az én gyermekem nemsokára elballag innen és jönnek so-

három gyermek boldog édesanyja

KÖVETKEZÕ
lapzárta:
július 5.
megjelenés:
július 13.
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Apróhirdetés
Aszód kertvárosi övezetében
eladó vagy kiadó 1982-ben
épült, részben alápincézett,
tetõtér-beépítéses, 125 m2-es,
tetõtérben bõvíthetõ családi
ház (nappali + galéria, 1,5 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, zuhanyzó) 324 m2 nagyságú önálló telekrésszel 23 M Ftért. Érd: 06-20-950-6012
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A partvonalon innen és túl, avagy sportnap
Nemzetközivé kerekedett rendezvény az Evangélikus Gimnáziumban
Május végén meghívást
kaptam az Evangélikus
Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziumából, hogy tudósítsak a sportnapjukról. A
már hagyományossá vált
iskolai megmozdulást nyolcadik alkalommal rendezték meg a középiskolában.
A csaknem 600 diák és a
teljes tanári kar idén is a
legkülönbözõbb és legváltozatosabb sportágakban
mérte össze erejét.
A bemelegítést Vincze Diána
és Pálosi Vivien többszörös országos aerobikbajnokok, a gimnázium tanulói vezényelték le,
majd megkezdõdött a gazdag
program. Elsõsorban a labdajátékok – a kézilabda, a kosárlabda és a labdarúgás – voltak
középpontban. A csapatjátékokon kívül az egyéni teljesítmé-

nyekre is sor került. Igen izgalmassá vált a kosárlabdadobó
verseny, de a már klasszikussá
vált futás sem maradt ki a rendezvények sorából. Kicsit
odébb, a teniszpályákon osztogatták a szervákat egymásnak
a jövõ reményteljes ifjoncai.
A színes kavalkádot szó szerint fokozták azok a tanulók,
akik a gimnázium sportlogóját

tervezték meg ecsettel, színes
krétarajzzal. Mellettük különbözõ korosztálybeliek pattogtatták a kaucsuklabdát.
Burián Zsófia kipirult arccal
bizonygatta: õ fogja megnyerni
azt a versenyt. Lukes Natália
mindjárt rákontrázott: nem õ,
hanem én leszek a bajnok.
Penák Dóra testnevelõ tanár
futtában még közbeszólt:

–Ez az egészséges versenyszellem! Láthatóan mindenki
lelkes és aranyos. Ez így jó!
Az erõ és az ügyesség mellett
a szellemi sportok is helyet kaptak. Sakkozók népes csapata
néma csendben, de láthatóan
izgalmas csatákban próbálták
legyõzni egymást. A csendre
intõ osztályablakok alatt – ennek ellentéteként – az 5-6. osztályos tanulók az erdei iskolában tanult módon ostoraikkal
tartottak bemutatót. A nézelõdésben megfáradt nézõsereg
táncversenyben mérhette
össze tudását. A helyi diákok
tánctudását sajátosan spékelték meg a maklári ugróiskolások, kik a világ- és az Európabajnokságon is elsõ helyezést
értek el.
A sportudvar egyik szegletében dekázó labdazsonglõröket
álltak körül az érdeklõdõk, és a

„Csereélet” Csehországban és itthon
Vendégek, majd vendéglátók voltak a francia tagozatos aszódi gimnazisták
Április 14-e szombat délelõtt
kilenc óra. Ekkor indultunk el
Csehország felé. Kísérõink
Veszprémi Péter és Renaud
Heine voltak. Odaúton mindenki izgalommal várta, vajon
milyen helyre visz minket ez a
káprázatosnak mutatkozó utazás, amikor nincs iskola, amikor új embereket, új kultúrát
ismerhetünk meg.
Megérkezésünkkor mintha
nem is egy osztály, sokkal inkább egy baráti társaság fogadott volna minket. A cserediákok bemutatása után már kezdõdött is az úgynevezett „csereélet”. A cseh iskola diákjai és
tanárai változatos programmal
láttak el minket. Végigsétáltunk Prágában a Károly-hídon, megnéztük az õrségváltást, az Orloj-órát és a nevezetes épületeket. Megismerhettük Cesky Kumlovot, betekintést nyertünk Tábor katakom-

báiba, túrázhattunk a Šumava-hegységben, és nem utolsó
sorban a protivíni sörgyárba is
ellátogathattunk.
A cserehét alatt vendéglátóink mindent megtettek a szórakoztatásunk érdekében. Érdekes városismertetõkkel,
sétákkal, múzeumlátogatással,
bowlingozással, barbecue-val
színesítették az ott töltött napjainkat.
Április 20-án délelõtt – bár
fáradtan, de mégis csodálatos
élményekkel – indultunk haza,
arra gondolva: csupán egy hét
és viszontláthatjuk az ez idõ
alatt megkedvelt cserediákunkat. Így is lett. Egy hét múlva
mindenki izgalommal várta a
cseheket. Mi is megpróbáltuk
azt az odafigyelést és szervezettséget nyújtani, mint amit
tõlük kaptunk. Elvittük õket
Visegrádra, a Fellegvárba,
Szentedrére a skanzenbe, meg-

Vendégek és vendéglátók a Budai Várban

mutattuk nekik fõvárosunk
szépségeit, lovasbemutatót láthattak a domonyvölgyi Lázár
Lovasparkban. Az indulásuk
elõtti napon megcsodálhatták
Eger várát is, majd várnézés
után egy borkóstolón is részt
vehettek.
A délutáni, esti programokban sem volt hiány. Pizzázással, várlátogatással, városnézõ
sétával, grillpartival próbál-
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tunk kedveskedni nekik. Hogy
jól érezték-e magukat? Talán
az arcukon látott mosolyból és
elégedettségbõl azt gondolhatom, igen! Május 4-én fájó szívvel engedtük el õket az aszódi
kollégium elõl. Bátran kijelenthetem: ez a cserekapcsolat
örök élmény marad nekünk.
Zatureczki Zsófia
11.a
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a békesség és a szeretet egyetértésében
versenyekkel, fõzéssel és bõvülõ testvériskolai kapcsolatokkal
partizánjátékok is vonzották a
résztvevõket és a nézõket. Mivel kötélhúzásban hazai és
szlovákiai diákok mérték össze
az erejüket, ez a versenyszám
nemzetközivé vált. Szója Ildikó testnevelõ tanár elégedetten
állapította meg: jól technikáztak a mieink, így miénk lett a
gyõzelem.
A tornacsarnokban a tanári
gárda és a két héttel azelõtti 24
órás foci gyõztes csapatának
diákjai csaptak össze. A forró
hangulatú meccsen a sokak által lelkesített diákcsapat méltán érdemelte ki a gyõzelmet,
Két szusszanás közben Dr.
Roncz Béla igazgató úr elmondta: az immár hagyománnyá vált rendezvényüket
minden tanév utolsó két hetének valamelyik napján rendezik meg. Erre a napra neves
sportolókat is meghívnak.
Tavaly például Kovács Istvánt,
közismertebb nevén Koko-t,
azelõtt meg Kiss Gergely vízipólóst.
–Fõ célunk, hogy együtt legyünk és az elért eredményeknek együtt örüljünk – hangsúlyozta az igazgató úr. – S hogy
az elfáradt test se maradjon
éhen, fõzõversenyt is hirdettünk, ahol az osztályok különleges ételeket fõznek, melyet
zsûrizünk is.
Ma testvérkapcsolatot is építettünk. Ennek keretében a
szlovákiai Tiszovecrõl evangé-

liptói túróval együtt. Nálunk
ezt még összekeverik friss tejföllel. Nem bort isznak hozzá,
hanem aludttejet – nevetve
tette hozzá azonban, hogy azt
bizony otthon felejtették.
Idõközben a zsûri megkezdte
az ételek bírálatát. Az egyik
bírálót, Tovai József katolikus
atyát azonban nem ebben a minõségében, hanem mint papot
kérdeztem a rendezvény lelki
tanulságáról.
–Ezek a diákok az ökumené
szellemében vannak együtt.
Evangélikusok, katolikusok,
reformátusok, hívõk és hitetlenek is. Azonban egyetértés, szeretet és békesség van közöttük.
Magam és a többi tanártársam
is kérjük a jó Isten áldását,
hogy még hosszú évszázadokig
egymást megértve és támogatva éljük az életünket ily módon.
Aszódi Kovács István

ákjaival együtt. Két kavarás
között részletességgel beszámolt útjukról, de nem feledkezett meg fõztjük receptjérõl
sem. Íme: lereszeljük a nyers a
krumplit. Annyi lisztet adunk
hozzá, amennyit felvesz. Ezt
összegyúrjuk, majd kifõzzük a
haluskát (nokedlit). Szalonnát
Közben a kispadra megérke- pirítunk, majd rátesszük a friss
zett Telek András labdarúgó, a
díszvendég. Elégedetten állapította meg: a focizó fiatalok igen
gyorsak és jól képzettek. Ha
Aszód a háromszáztíz
valaki közülük szorgalmas, kitartó és tehetsége is van, egyszer még válogatott is lehet.
Azonban a kispályás foci nem
alkalmas az ilyen túlzott remények beteljesülésére.
A fõzõversenyen Bubovszkiné Orbán Erzsébet, a szlovákiai
diákok csoportvezetõ tanára
éppen a híres sztrapacska befejezõ munkálatait végezte a dilikus diákok érkeztek, kik a
rendezvényünket énekkari
számokkal zárják, de fõznek is,
a népszerû juhtúrós sztrapacskát kondérban. Emellett tovább kívánjuk szélesíteni kapcsolatunkat a sport, a mûvészet és a zene terén is.

Drogellenes maraton
állomás egyike

Aszód, Érdy J. u. 21.

Bejelentkezés: 28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:
hétfõ, szerda: 9.00-18.00
kedd, csütörtök: 14.15-18.00
péntek: 9.00-19.00

Egy hazánkban is viták kereszttüzében álló egyházhoz
kapcsolódó szervezet vitathatatlanul nemes cél érdekében indított mozgalmat: a Szcientológusok Egy Drogmentes Magyarországért tagjai hatodszor vettek részt
figyelemfelhívó céllal szervezett maratonjukon. A 42 nap
alatt 2.100 kilométert teljesítõ, s közben 310 települést
érintõ maratonm résztvevõi – köztük Varga János olimpiai bajnok birkózó – május 30-án érkeztek Aszódra, ahol
a Csengey iskola diákjaival találkoztak.
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Múltidézés az alma mater falai közt
Öregdiák-tanár találkozók az aszódi középiskolákban
Május 19-én a hagyományoknak megfelelõen ismét öregdiák-tanár találkozó színhelye
volt a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium. A közel kétszáz vendéget Nádasdy Ferenc tanár, a rendezvény fõszervezõje köszöntötte. A galgamenti kulturális csoportok és a középiskola
diákjainak mû-sora után az elhunyt tanárok
és diákok emlékére állított kopjafánál dr. Basa
Antal öregdiák, Galgahévíz polgármestere,
majd Takács László nyugalmazott református
lelkész emlékezett, amit koszorúzás követett.
Délután az intézmény udvarán felállított sátrak hûsében vendéglátással és baráti beszélgetésekkel zárult a találkozó.

Június 3-án az Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumában fogadták a középiskola 1947ben érettségizett öregdiákjait.A vendégek délelõtt az intézménnyel ismerkedtek, ebéd után
Dr. Roncz Béla igazgató és Simon Attila iskolalelkész társaságában felidézték rég elhunyt
tanáraik alakját és középiskolai emlékeiket.
Az Aszódi Evangélikus Egyházközség életében e napon még egy jelentõs esemény történt: a nyugdíjba vonuló Detre János lelkész,
Észak-Pest megyei esperes helyére – két jelölt
közül, nagy többséggel – Lõrincz Csabát, a
nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium iskolalelkészét választotta a gyülekezet.

Bérmálás

Június 3-án az aszódi Szentháromság Templom kertjében
Dr. Beer Miklós váci megyés
püspök ötvenegy aszódi és
domonyi fiatalt részesített a
Szentlélek fogadásának szentségében. A bérmálás után a
püspök atya Dr. Sánta János
plébános kalauzolásával megtekintette a Hitéleti Központ
építési munkálatait, és az egyházmegye további támogatásáról biztosította az aszódi római
katolikus egyházközséget.
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Sivatag legyen vagy virágos rét?
Elismerés a Kicsinyek Kórusának és Énok Nagy Levente karnagynak
A zene mindenkié. Az Éneklõ
Ifjúság” jelmondatát Kodály
Zoltán indította útjára még a
40-es években mint a zene általi általános nevelési koncepciót,
amely országos mozgalommá
nõtte ki magát. Elsõként a
kecskeméti zenei karéneket
hívta életre, majd a Kodálymódszer világhírûvé vált, amit
a világ minden táján máig igyekeznek elsajátítani. Úgy is emlegetik, mint „csodaszert”, ami
mára mindenütt méltó és megbecsült helyet kapott a zenei
nevelés és a tanrend bevált
alappilléreként.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola zenei tagozata Énok
Nagy Levente zenetanár vezetésével a Veresegyházon megrendezett karének versenyen a
Kicsinyek Kórusával arany minõsítést ért el – négy esztendõ
alatt a másodikat. Az énekkar
vezetõje áldozatos munkájáért
ugyanitt átvehette kiemelkedõ
zenei tevékenységéért a Kórusok és Zenekarok Szövetségének karnagyi oklevelét.
A kicsik május 27-én Vácott
is kiemelkedõen teljesítettek a
Beer Miklós váci püspök által
celebrált misén. A tanár urat
megilleti a dicséret a koordinálásért, mert eme teljesítmény
eléréséhez mindössze négy nap
állt rendelkezésükre. (Ennyi
idõ alatt kellett „összehangolni” a mi kórusunkat a székesegyház 16 tagú gyermekkarával.)
– Másutt négy énekórát és
két karéneket tarthatnak hetente. Ezzel szemben a Csengey iskolában ez mindössze
heti három énekórát és egy
karéneket jelent, amely a színvonalas oktatáshoz nem elegendõ – nyilatkozta lapunknak
a fiatal zenetanár és karnagy,
majd kifejtette abbéli aggodalmát, hogy a leendõ osztályöszszevonások a zenei tagozat jelenlegi, amúgy is nehéz helyzetét is tovább súlyosbíthatják.

Jövõre lesz ötven éves a zenetagozatos iskola. Elveszítheti a
vonzerejét, ha nem bõvítik az
ének-zene tagozat létszámát és
az énekórák heti számát (a
felsõ tagozatosok heti énekzene óraszáma egy). A karénekesek hosszú kihagyás (15 év!)

után csak negyedik éve képviseltetik magukat különbözõ
rendezvényeken, ebbõl kétszer
elsõ helyezést értek el.
„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út.
De mi, akik azon fáradozunk,
hogy minden gyermek a kezébe

kapja a jó zene kulcsát, s vele a
rossz zene elleni talizmánt, azt
akarjuk, ne úgy járja végig élete
útját, mintha sivatagon menne
át, hanem virágos réteken.”
(Kodály Zoltán)
Hartai Gábor

Tanévzáró koncert

A hagyományoktól eltérõen ezúttal a Csengey Gusztáv Általános Iskola
épülete adott otthont az intézmény zenei tagozata tanévzáró koncertjének.
Hídi Szilveszter felvételei

Álláskeresõk, figyelem!!!
!
!
!
!

akik munkavállalás elõtt állnak,
továbbképzést, képzést keresnek,
munkahelyeket keresnek,
munkahelyi jelentkezéshez kérnek segítséget,

azoknak június 19-én 8.30 és 12 óra között a Kistérségi Gondozási Központban
(2170 Aszód, Petõfi út 6/a)

fogadóórát tart
Lencsés Nóra munkavállalási tanácsadó, a Kontakt Alapítvány munkatársa.
Jelentkezni lehet a 28/400-103 számon.
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Elvásik a veres csillag
Egy betiltott kötet utóélete
„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi
sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek,
aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha
nézeteink sok mindenben nem egyeznek.”
*
„Ne keserítsen el a gyöngék hûtlensége se. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem
nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben.”
(Wass Albert)

Egy Wass Albert munkásságát és hagyatékát is kutató elõadómûvész mûsorában hallottam a következõ rövid történetet: amikor az író munkásságát
akarta jobban megismerni,
rendszeresen bejárt az Országos Széchenyi Könyvtárba (a
továbbiakban OSZK), de nem

Egy kis nyelvelés
Szavaink stílusértékének változásai
Ha valaki nem túlságosan
régen járt iskolába, bizonyára
emlékszik még rá, hogy gyakran tanácsolták fogalmazásírás közben, hogy kerüljük a
szóismétléseket, s ha egy mód
van rá, alkalmazzuk az adott
szó szinonimáját, vagyis valamelyik rokon értelmû megfelelõjét. Ne ismételjük feleslegesen az író/költõ nevét. Helyette
használjuk idõnként az író,
szerzõ, a mû alkotója stb. szavakat, kifejezéseket.
Így vagyunk ezzel ma is.
Szeretnénk, ha stilisztikailag,
választékos nyelvhasználat
szempontjából kissé szürkülõ
világunkban sem laposodnának el teljesen a diákok írásbeli
munkái. Éppen ezért a buzdítást ma is megkapják tanítványaink. Sokan igyekeznek
megfogadni ezeket a biztatásokat, de nem mindig sikerrel.
Néha kifejezetten beleesnek
abba a csapdába, hogy valamely szó megtetszik nekik, s
nem gondolják végig, hogy az
adott helyen valóban szerencsés-e a használata vagy sem.
Ilyen divatos szó lett az utóbbi pár évben az iromány szavunk. A tanulók dolgozataiban
írók, költõk munkáinak megnevezésére a regény, költemény, alkotás szavak helyett –
vagy mellett – egyre gyakrabban bukkan fel ez a nyelvújítás
korabeli szó, amely ma már
nem pontosan azt jelenti – lega-

lábbis stilisztikai értékét tekintve –, amit megszületésekor
jelentett. Keletkezésekor írás
útján létrejött, fizikailag is
megtapintható alkotást jelentett, amely abban az idõben szinonimája volt az írás, irat korábban is használatos, más szóképzési móddal létrejött szavainknak. Akkor az iromány stilisztikailag teljesen kifogástalan nyelvi képzõdmény volt, s
kezdetben értékes alkotás
megnevezéseként alkalmazták
a szépirodalmi mûvekkel
összefüggésben, illetve normális, szabályos módon keletkezett, értékén kezelendõ hivatalos iratot jelentett a hivatali
nyelvhasználatban.
Mára azonban a szó stilisztikai értéke teljesen megváltozott. Pejoratív, azaz rosszalló
minõsítést jelölõ szóvá vált.
Gyakran használjuk a jelentését megmagyarázó szinonimaként – és minõsítésre szintén
alkalmas kifejezésként – a fércmû (gyenge, értéktelen írásmû) szavunkat.
Természetesen diákok dolgozataiban is elõfordulhat(na) az
iromány szó, ha az valóban
olyankor jelenne meg, amikor
valakinek az írását elmarasztaljuk, de a szót elõszeretettel
használótanulóinkírásosmunkáiban vagy szóbeli megnyilatkozásaiban legkitûnõbb íróink,
költõink igen értékes mûveivel
összefüggésben találkozhatunk ezzel a minõsítéssel.

Mi lehet a jelenség mögötti
magyarázat? Természetesen
van, s minden bizonnyal viszonylag könnyen tetten érhetõ: a naponta mindenhonnan
ránk zúduló írásos anyag rongálja a nyelvérzékünket, a védekezõ rendszerünket. Különösen így van ez az internethasználat rohamos terjedésével összefüggésben is, mert a
világhálón keringõ írások közül nagyon sok ellenõrizetlen
tartalmilag és nyelvileg is, és
valahogy ez is olyan, mint a
fényképezés: ha valakinek van
szuper fényképezõmasinája,
amin nem kell beállítani semmit ahhoz, hogy fénykép szülessen, csak kattintani, még
nem biztos, hogy jó lesz a kép.
Mert a jó képhez szem is kell,
méghozzá olyan amivel nem
csak nézni, hanem látni is lehet. Vagyis: fotós szem. Az íráshoz sem elég önmagában a szuper számítógép valamilyen
szuper billentyûzettel, mindenképpen kell valamelyes stílusérzék, amit csak értékes
írásmûvek olvasásával, illetve
önmagunkkal szembeni igény
megfogalmazásával és következetes alkalmazásával szerezhetünk meg.
Ha ez utóbbira képesek leszünk, akkor írásunk nem iromány lesz, hanem olyan alkotás, szellemi termék, amit érdemes kézbe venni, forgatni.
-g-l
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nagyon akartak számára anyagot biztosítani, mert még a
rendszerváltozás után évekkel
is a könyvtár zárolt anyagában
tárolták a szerzõ mûveit. Rá
akarták beszélni, hogy inkább
foglalkozzon másnak a kutatásával. Ajánlották neki többek
között Faludy Györgyöt is.
Az illetõ erdélyi származására hivatkozva visszautasította
a tanácsot és kitartott Wass
Albert mellett. Néhány hét
után azonban a könyvtár korábban zord munkatársai is
kedvesebbek és elõzékenyebbek lettek vele, s az egyik hölgy
elmondta a következõ történetet.
Köztudott, hogy az OSZK
nem kölcsönkönyvtár, azonban
bennfenteseknek volt módjuk
kölcsönözni is. Egyszer egy idõsebb hölgy jelent meg egy
könyvvel, amelyet az édesapja
hagyatékában találtak a halála
után, s mivel az OSZK pecsétje
szerepelt benne, úgy gondolták, illik visszaszolgáltatni. A
könyv Wass Albert Elvásik a
veres csillag címû regénye, a
könyvet a könyvtárnak visszaszolgáltató idõs hölgy pedig
Aczél György lánya volt.
Hõnig Antal

Köszönõlevél
a Fiúnevelõnek
A Tüdõbeteg-gondozó Intézet munkatársai ezúton mondanak köszönetet Jakab Gézának, az Aszódi Fiúnevelõ Intézet igazgatóhelyettesének, az
intézet szakoktatóinak és tanulóinak. Felajánlásuk illetve
munkájuk révén megújult és új
bútorokhoz jutott intézményünk.
Önzetlen segítségüket hálásan köszönjük.
A Tüdõbeteg-gondozó
Intézet kollektívája
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Mysterium Carnale – a testté vált hit titok
Kiállítások, elõadások és performanszok a vasútállomástól a múzeumig
Szokatlan, számomra
érthetetlen címû és tartalmú rendezvény szerepelt a
városi ünnep- és eseménynaptárban. Több ismerõsömet is megkérdeztem: tudják-e, mit jelent magyarra
fordítva az említett cím, de
ha nem, akkor milyen rendezvény lehet ez. Értékelhetõ választ azonban senkitõl sem kaptam.

A Podmaniczky
Mûvészeti Iskola néptáncosai

A jó szerencsém hozta, hogy
a Pünkösd vasárnapja elõtti
szombaton magam is fogadhattam Asztalos Tamás múzeumõrrel együtt a színes testben és
lélekben utazó csoportot az
aszódi MÁV-állomáson, kik
élénk zajongással szálltak le a
Piroskának nevezett vonatról.
Hófehér lepelbe öltözött vezetõjük, Németh Péter Mikola
alkotó-rendezõ tulajdonképpen még fel sem ocsúdott az
utazásuk izgalmából, amikor
már kiváncsi kérdéseimmel
zaklattam.
–Mit jelent a titokzatosnak tûnõ rendezvény titokzatos címe?
–Ez testi-lelki hit titok. De
fordíthatjuk úgy is, hogy testté
vált a hit titok. Ma, amikor felépítjük azt a földkorpuszt, amibe majd magokat hintünk, és
egy rituális játékban végül is a
saját mûveinket, amiket az
ember mûvileg létrehoz, azokat
megsemmisítve azt hisszük, és
azt reméljük, hogy a pünkösdi
Szentlélek által az igazság lelke, és szava által, ami mindent

Németh Péter Mikola

át kell, hogy hasson, és hogy
kapcsolatot teremtsen emberek és emberek között, ebben a
földtestben organikusan újjászületik. Tehát a mûvek a szó
szoros értelmében élõvé válnak. Ennek ez a lényege. Ez a
testté vált hit titok.
–Kik szórják azokat a bizonyos magvakat?
–Mi, az expanzisták. Kortárs
mûvészek: irodalmárok, bölcselõk, költõk, képzõmûvészek, zenészek. A Mysterium
Carnale – az expanzió – 19. éve
járja az országot. Most Aszódra

Videofilmkészítés
digitális technikával

újságírás,
kiadványszerkesztés

érkeztünk. Filozófiánk szerint
nagyon fontos számunkra,
hogy a hely szelleme szerint beavassunk embereket, tehát a
helyi szellemi erõket is megpróbáljuk megszólítani és bevonni
az akcióinkba. Szándékunk
szerint itt Aszódon többek között Ladócsy László és Fedinecz
Atanáz festõmûvészek vesznek
részt a kiállításunkon és performanszainkban, de közre-

mûködnek a mûvészeti iskola
tanulói is. Õk például a pünkösdi királysághoz intézett játékot
fognak bemutatni. Nagyon bízom abban, hogy bizonyára
kölcsönösen jól fogjuk egymást
szórakoztatni, de nemcsak
ezen, hanem a másik két napon is, mert ezek is hozzátartoznak az élethez.
-AKIFotók: Asztalos Tamás

Hirdetési díjaink:
1 oldal (180mmx 252mm)
1/2 oldal (180mmx 125mm)
1/4 oldal (88,5mmx 125mm)
1/6 oldal (88,5mmx 80mm)
1/8 oldal (88,5mmx 60mm)
apróhirdetés:

26.000,- Ft
13.000,- Ft
6.600,- Ft
4.500,- Ft
3.600,- Ft
60,- Ft/szó

Legalább 3 havi lekötés esetén 5-10 % kedvezmény!

RH+VIDEO Tel: 06 20 9749 850 E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
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Egy gazdátlan útszakasz
A Baross utca, ahol a „kacat termések” (is) találkoznak
Mikor látom a TV-ben a
„Tiszta és virágos városok vetélkedõje” címû adást, arra
gondolok: milyen jó lenne egyszer a mi városunk nevét is
látni a képernyõn. Sajnos ettõl
még messze járunk.
Miért? Legtöbbször az emberi felelõtlenség és hanyagság
miatt.
Aszódon például van egy
utca, mely a MÁV-állomásról a
városba vezet . Nem hosszú, de
gazdátlan. Ezen az utcán naponta igen sokan megfordulnak, jönnek más településrõl.
Az érkezõk rendszerint a központi rendelõt látogatják. A
várost más úton megközelíteni
nem lehet. A látogatókat a következõ kép fogadja: középen
az úttest. Az út két oldalán kis
levezetõ árkok vannak, tele
szeméttel, hordalékkal. Így nagyobb esõ után a víz az úttesten
folydogál. Vagy ha az autók által megrongált földsávon gödröt talál, ott poshad, mígnem a
nap melegétõl elpárolog. Az úttest két oldalán gyalogjáró van,
melyet a forgalmi úttól kb. 2

méter széles sáv választ el.
Ezen a sávon fák vannak ültetve, melyek igen hasznosak, ha a
nagy melegben árnyat adnak.
De mi van õsszel? Termésük
kaszat termés, mely kb. 60-70
cm-re megnõ. Ez kis idõ múlva
megkeményedik és lehull a
gyalogjáróra. Némi iróniával
megállapítható, hogy kacat
nemzedékek találkoznak ott,
hiszen évrõl-évre ismétlõdik a
természet bõséges ajándéka,
mely kellemesen ropog, ha rálépnek.
Más.
A fû megnõ, lekaszálják, de
ottmarad és elszárad. Ez olyan
helyzet, amikor aratás után
látszik a tarló. Magam úgy emlékszem, hogy aratás után átgereblyézték a mezõt, hogy a
következõ évre tisztán fogadja
majd a magot. Itt néha az a változás történik, hogy a jótékony
szél felkap egy-egy fûcsomót és
elröpíti a fák között lévõ bokrok alá. Némelyiknél már valóságos kis kazal alakult ki. Esztétikusan megszépülve színes
nejlon zacskókkal, sörös- és

cigarettásdobozokkal.
A gyalogjárón sok eldobott
papírzsebkendõ, cigarettacsikk, véres vattacsomó van,
melyek egyértelmûen elárulják, hogy gazdájuk elõzõleg a
fogászati kezelésen járt. Gyermekkori emlékeim között látom: a ház tulajdonosának kötelessége volt reggel 6 és 7 óra
között tisztára söpörni a járdát.
Naponta 2-3 alkalommal rendõr sétált végig az utcán, aki
nemcsak a biztonságra ügyelt,
de a tisztaságot is ellenõrizte.
Ha valaki megfeledkezett a
söprésrõl, becsengetett az érintett házba, és figyelmeztette a
mulasztásáról a tulajdonost.
Többször láttam már, ugyancsak a TV-ben, hogy néhány településen kisebb-nagyobb csapat verõdik össze és indul a
határba. No, nem kirándulni,
hanem az illetéktelenül ledobott hulladékot összeszedni.
Visszatérve az említett utcára: ez a körforgalomnál végzõdik. Itt egy kis zöld terület van,
mely ha még jobban gondozva
lenne, igazán emelné a város

képét az idelátogatók elõtt. Néhány évvel ezelõtt itt még virágágyások voltak. Ezeket a
közeli ház lakói ápolták. Szép
látvány volt! De jött a letiltás:
az közterület, nem a lakók dolga a gondozás. Van ott három
pihenõpad is. Kettõ sajnos
lehetetlen állapotba került,
mert alapzatuk úgy lesüllyedt,
hogy idõs ember ha lepihen,
csak segítséggel tud róluk felállni. A füvet ott is lekaszálják,
de az ugyanúgy ottmarad, mint
az utcán. Erre a pihenõhelyre
nagy szükségük lenne az autóbuszra várakozóknak és a vasútról jövõknek egyaránt. Újat
mondok? Az egyik pad teljesen
szétkorhadt. A betonlábak között kis bokor éli világát. Nem
beszélve arról még, hogy a padok festése is igen megkopott...
Kedves Városvédõk! (Vannak?) Ne sajnálják az idõt és a
fáradságot, sétáljanak végig
ezen az utcán! Talán lesz valami hasznos ötletük, hogy végre
jó gazdára találjon ez az utca is.
P. K.

Év végi sikerek a Rákóczi úti iskolában
Nagy öröm érte a 4.b osztályt! Megnyertük egy pályázat
fõdíját, melyet A Föld Napja alkalmából tartott környezetvédelmi program teljesítése miatt
kaptunk. Jutalmunk egy osztálykirándulás a váci ártéri
erdõbe.
Már alig várjuk!
A 4.b osztályos tanulók
*
Gratulálunk Gyimesiné
Szelei Éva tanító néninek, aki
fõdíjat nyert az ÖKO-Pannon
Kht. szelektív hulladékgyûjtési
oktatóprogramjának részeként meghirdetett versenyben.
A régió iskolái által visszaküldött tanári összefoglalók alapján a szakmai értékelõ bizottság neki ítélte a fõdíjat.
Pedagógus kollégák

Országos
Kamaszfesztiválon
vettünk részt...
...nagy sikerrel! Az Országos
osztálykirándulás a Tisza-tóhoz elnevezésû program általános és középiskolások új kamaszfesztiválja az idén elsõ alkalommal került megrendezésre Tiszafüreden. Kolléganõmmel eldöntöttük, hogy két
napos osztálykirándulás keretében elvisszük 7-8. osztályos
diákjainkat erre a rendezvényre, hiszen ezen az egyedülálló
kezdeményezésen Guinnessrekord megdöntésére készültek. A cél: egy idõben, egy helyen minél több kamasz gyûljön össze (kb. 700-an voltunk).

A szervezõk színes programokkal vártak minket. Napközben
felfedezõtúrán ismerkedtünk
meg a Tisza-tó élõvilágával.
Részt vettünk tiniprogramokon s játékos vetélkedõkön, az
estét pedig koncertek és fergeteges tiniparti zárta. Összemértük tudásunkat fociban,
karaoke bajnokságban; az ország minden pontjáról érkezõ
csapatok közül iskolánk fiú és
leány focicsapata is elsõ helye-

zést ért el, így két gyönyörû
kupával tértünk haza. A karaoke-bajnokságon Masznyik
Máté 7.b osztályos tanuló a
Tankcsapda egyik számával
fergeteges sikert aratott és elnyerte az elsõ díjat.
Büszkék voltunk tanítványainkra.
Tóth-Ilkó Szilvia
és Jenei Lászlóné
osztályfõnökök

Még van néhány hely a július 7-tõl 14-ig
Rózsaszentmártonban sorra kerülõ táborozáson!
Szállás kõházakban.
A tábor költsége utazással, étkezéssel együtt
18.000,- Ft.
Jelentkezni lehet Ácsné Tóth Beáta igazgatónál
június 22-ig a Csengey úti iskolában.

2007. JÚNIUS

19

Aszódi gyermeknap sportpálya-avatóval
Vitéz küzdelem az iskola falainál és a kosárpalánkok alatt
Május 19-én a Csengey Gusztáv Általános Iskolában és az
épület környezetében rendezték meg a város gyermeknapi
rendezvényét. Szórakoztató és
sportprogramokkal, kézmûves
foglalkozásokkal, bemutatókkal és koncertekkel várták a
kicsiket és szüleiket. A rendezvényen hivatalosan is birtokba
vehették az Aszódi Szabadidõsport Egyesület pályázatának
és sokak segítségének köszönhetõen megújult sportpályát is.
Köszönet a Városi Gyermeknap támogatóinak: Raiffeisen Bank Zrt.,
Aszód Város Önkormányzata, Aszód Szabadidõsport Egyesület, Aszód
Városért Alapítvány, Aszód Ifjúságért Alapítvány, GAMESZ, Gyõri Keksz,
Rácz Tibor élelmiszerboltja, Manó-Land Játékbolt, Gódor Katalin farmerboltja, Móni Fotó, Hatalyák Jánosné Optika szaküzlete, Borkesz Tibor, Luca
Butik, Rõfös Bolt, Csilla Ékszerész, Bio Kuckó, Mûszaki Bolt – Szabó Mária,
Fáma Könyvkereskedés, Félpénzes, Adamek Lajos fagyizója, Samu Gazda
mezõgazdasági boltja, Állateledelbolt, Direkt Sportbolt, Megaprint Számítástechnika, Ajándékbolt, Riva Lux háztartási bolt, Százforintos bolt.
Külön köszönet: Aszód város polgárõrségének, a Gödöllõi rendõrkapitányságnak és az Aszódi Rendõrõrsnek, Zsemberovszki Mártának, Ácsné
Tóth Beátának, Molnárné Jurinka Tündének, Gyárfás Zsuzsannának,
Molnár Lászlónak, Nyíry Zsoltnak és a két tombolaárus kislánynak.
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Hagyományõrzõk a
tavaszi fesztiválokon

Idén is folytatja mûködését a Hagyományõrzõ Csoport. Minden hétfõn próbálunk, gyakorlunk. A városi
rendezvényeken részt veszünk: a nemzeti ünnepeken és a temetõben a hõsi
halottak sírjánál koszorút
helyezünk el.
A tavasz a majálisok, fesztiválok ideje. Meghívást kaptunk
Budapestre, az Utazás 2007
Kiállításra a BNV területére,
ahol a Galgamentét dalcsokorral képviseltük. Aszódon az
EuróParty-n beneveztünk a fõzõversenyre, valamint galgamenti dalokkal és nótaparódiával szórakoztattuk a közönséget. Legnagyobb számban mi
vettünk részt ezen a rendezvényen.
Május elsején Bagon vendégeskedtünk: találkozót szervezett a Kistérségi Nyugdíjasklubok vezetõje. Május 12-én a
Kartali Babafesztiválon jártunk, amelyet Herczeg Jánosné
ottani klubvezetõ szervezett. A
sok-sok népviseletbe öltöztetett menyecskebaba között ott
volt az aszódi is, gyönyörûen
felöltöztetve. Nagyon sok munkával sikerült Gábor Pálék
babáját Budai Imrénének és
Bede Áronnénak felöltöztetnie.
A Masznyik János által adott
menyasszony-kiváltó babát is
elhelyezték a vitrinben. Köszönjük a fáradozásokat!
Május 13-án Budapesten, a
Józsefvárosi Kulturális Központban az Orczy-kerti „Nyug-

díjas Sziget” KINCSEM 2007
Majálisán szerepeltünk. Az
„Életet az Éveknek” Országos
Szövetség vezetõsége vidám,
látványos, változatos mûsort
kért. Mi délelõtt és délután is
elõadtuk a klubunk 25 éves történetét „képekben”. A közönség többször velünk énekelt. A
Nótaparódiának is nagy sikere
volt. Pünkösd vasárnap Tápiószecsõn voltunk az ottani Pünkösdi Sokadalmon. Vidám jelenetben mutattuk be a Nyugdíjas Nõ mindennapjait. Sokan
gratuláltak, a közönség állva
tapsolt.
A sikereknek nagyon örülünk, hiszen 30-40 klubtag kikapcsolódására adnak lehetõséget. Kell, hogy a mindennapi
gondjainkat kicsit feledtetve a
sikerélmény boldoggá tegyen
bennünket. Sok áldozattal jár a
szereplés: idõt, pénzt, fáradságot jelent. Olykor még a rosszindulatú kritikával is meg kell
küzdeni. Ezért is köszönöm
mindazoknak, akik vállalják
ezt a munkát és rendszeresen
eljönnek a próbákra.
Tóth Gézáné
csoportvezetõ

Körösi József
Emlékverseny

Május 12-én, szombaton
délután szokatlan mozgást
észlelhettek a lakók a Nevelési Tanácsadó környékén. Felnõttek jöttek nagy
számban, hogy részt vegyenek az Aszódi Nyugdíjasok
és Idõskorúak Érdekvédelmi Szervezete által rendezett hagyományos tavaszi
ulti bajnokságon. Ezt a versenyt évek óta megrendezik, mindig nagy sikerrel.
A mostani versenynek különleges aktualitása volt: az ultisok a nemrég elhunyt társuk,
Körösi József emlékére rendezték meg. Meghívást kaptak
mindazok, akik részt vettek a
korábbi versenyeken és együtt
játszottak Körösi Józseffel.
Ikladról és Domonyból 4-4,
Aszódról 15 játékos kezdte meg
az elõkészületeket. Az asztalok
és a csapatok sorsolását követõen Bán József fõrendezõ köszöntötte a játékosokat, majd
röviden ismertette a szabályokat. Ezt követõen csendes fõhajtással emlékeztek meg

nemrég elhunyt társukról.
Köszöntötték a játékosokat
Körösi József megjelent családtagjai: ifj. Kõrösi József és
Huszár László is.
A verseny 3 játékrészbõl állt,
köztük 10-10 perc szünet volt.
A játék 18 órára befejezõdött,
és ami fontos, minden a szabályok szerint zajlott le.
Végeredmény:
1. Veréb József
Aszód
2. Mayer Pál
Iklad
3. Volák József
Iklad
4. Tégen István
Aszód
Az eredményhirdetésen
minden játékos emléklapot, a
helyezettek oklevelet kaptak. A
családtagok által felajánlott különdíjat az elsõ helyezett kapta
meg.
Ifj. Körösi József és Huszár
László megköszönték, hogy a
régi barátok megrendezték ezt
az emlékversenyt. A játékosoknak további sok szerencsét kívánva befejezõdött a találkozó.
Gersei Ferenc

Kirándulás Jászapátiba
A Mozgáskorlátozottak Aszódi Szervezete július 7-én, szombaton kirándulást szervez tagjai és azok kísérõi számára a jászapáti
gyógyfürdõbe. Indulás reggel 7 órakor Galgamácsáról az Ikladi
Mûvelõdési Ház (7.15) és az aszódi lakótelepi buszmegálló (7.30)
érintésével. 9 órától fürdés és szabad program, hazaindulás kb. 18
órakor. Részvételi díj tagoknak 1000,- Ft+belépõ, hozzátartozóknak 1500,- Ft+belépõ. Jelentkezni lehet a 28/401-096-os és a 401479-es telefonszámon. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Vezetõség
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A Podmaniczkyak nyomában
(Történeti ismertetõ mindenkinek – 2. rész)
A Podmaniczky-család
aszódi ága megalapítójának, I.
Jánosnak (1691-1743) fiatalságáról, tanulóéveirõl szinte semmit sem tudunk. Ifjú évei II.
Rákóczi Ferenc szabadságharcának idejére esnek, amikor is
sem katonai, sem közszereplésérõl nem tudósítanak bennünket az írások. Aszódi gazdálkodásának dokumentumai,
közszereplése, Pest megyében
és az evangélikus egyházban
betöltött tisztségei azt igazolják, hogy iskolázott, a jogban
kiemelkedõ ismeretekkel rendelkezõ, a magyar és a latin
nyelven kívül minden bizonynyal a szlovák és a német nyelvben is jártas ember volt. Az irodalmat és más mûvészeteket is
kedvelõ lehetett, hiszen vallásos témájú verseket írt, aszódi
házában munkát adott
Mányoki Ádámnak, gyermekeinek iskoláztatásánál különös gondossággal járt el.
Az aszódi evangélikus fatemplomban 1715. július 21-én
történt a korszakos esemény,
amikor is a dicsõ családi múltra
visszatekintõ, ám vagyontalan,
felsõ-magyarországi nemes úr,
Podmaniczky I. János oltárhoz
vezette a tekintélyes nemesi
családból származó, a kor viszonyait tekintve módos, középnemes Osztroluczky János,
II. Rákóczi Ferenc utolsó Pest
megyei kuruc alispánjának nagyobbik lányát, Juditot (16901766). A birtokközpontját az
osztrolukai várban kiépített
Osztroluczky János a lányának
menyegzõjén már nem élt. Az
aszódi és a hozzá tartozó kiterjedt s tekintélyes nagyságú birtokokat a házasságába magával hozó özvegye, Justh Judit
azonban még igen. Az õ elsõ
férje Szelényi Lõrinc, akinek
felmenõi a XVII. században
Aszód és még sok más falu és
vagyon birtokosai voltak. A
Turóc megyei Necpálból származó Justh Judit az a nemes
asszony, aki a török kiûzésének
éveiben, elsõ férje halála után,
1683-ban kapott királyi meg-

erõsítést Aszód, Verseg, Penc,
Varsány stb. birtoklására.
Ugyanezt a megerõsítést kapta
második házasságának megkötése után, 1691-ben is. Amikor
tehát Podmaniczky I. János
1715-ben frigyre lépett Osztroluczky Judittal, akkor a menyasszony révén egyszeriben
több falu birtokos urasága lett.
A fiatalok Aszódon telepedtek le, kezdetben az általunk
nem ismert házban laktak,
mely szûk és kényelmetlen lehetett, ezért is kezdett hozzá

központ fejlõdése több szakmában otthonos iparosokat is
megkövetelt, így aztán számos,
elsõsorban a Német-Római Birodalom különbözõ államaiból
érkeztek mesteremberek. A
nagy lendülettel fejlõdõ és egyre népesebb Aszód a Podmaniczky uraságok kérésére az
uralkodótól, Mária Teréziától
1761-ben országos vásárok
megtartására jogosult mezõvárosi kiváltságot kapott. Ezekben az évtizedekben a település
nem csupán a Galga-vidéknek,

Podmaniczky I. János (Mányoki Ádám festménye 1724-bõl)

Podmaniczky I. János saját udvarházának a kiépítéséhez.
Ezzel egyidõben szervezte újjá,
több falura kiterjedõ gazdaságát, melynek központjává
Aszódot tette meg. Az ekkor
még nem nagy népességû falvaiba elsõsorban a felsõ-magyarországi vármegyékbõl hívott és fogadott be evangélikus
vallású, szlovák anyanyelvû
parasztokat, de menedéket
adott a III. Károly császár és
magyar király korlátozó rendeletei elõl a Birodalom nyugati
részébõl keletre szökdösõ zsidó
családoknak is. A gazdasági

hanem Pest megye északkeleti
és Nógrád déli területeinek is a
legjelentõsebb ipari és kereskedelmi központja volt, népesebb
és tekintélyesebb, mint a szomszédos Gödöllõ és Hatvan mezõvárosok.
A Podmaniczky-család e lendületes fejlõdés folyamán nemcsak gazdagodott, hanem jelentõsen meg is szaporodott. A
családalapítók két fia, János II.
(1718-1786) és Sándor I. (17231786) megalapították a família
idõsebb és fiatalabb ágát, a leányaikat pedig a kor tekintélyes,
nagy jövõ elõtt álló köznemesei
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(Orczy Lõrinc, Bujanovszky János Sándor, Beleznay Miklós)
vezették az oltárhoz, akik aztán hamarosan a poroszok ellen viselt háborúkban gyorsan
haladtak a katonai ranglétrán
s tábornokok lettek, grófi, bárói
rangot kaptak. A bárói koronát
a Podamniczky-család is kiérdemelte az uralkodótól: II.
József 1782. július 5-én adományozta ezt a rangot Podmaniczky II. Jánosnak és Podmaniczky I. Sándornak, valamint minden leszármazottaiknak.
A XVIII. század végére a
Podmaniczkyak nemcsak
számban és tekintélyben növekedtek, hanem az ország leggazdagabb nemes urai közé
emelkedtek: ötvenezer holdat,
számos falut, hatalmas méneseket irányítottak a családalapító aszódi udvarházát rangos
kastélyokká átépített központjukból. Természetesen ekkorra
már Pesten is voltak házaik, és
a felnövekvõ ifjú nemzedékeik
külföldön képezték magukat.
A tudományokban és a mûvészetekben is otthonosan mozgó
Podmaniczkyak mind evangélikus egyházunk, mind Pest
megye, sõt! az ország vezetõi
sorába emelkedtek. Közülük
emeljük ki báró Podmaniczky
Józsefet, a kiváló közgazdászt
és politikust; testvérét, báró
Podmaniczky László ezredest;
a másik báró Podmaniczky
Lászlót, a magyar színészet
mentorát; báró Podmaniczky
II. Sándort, aki a francia felvilágosodás kiválóságaival személyes kapcsolatban állt; báró
Podmaniczky Károlyt, aki részt
vett a Martinovics-féle magyar
köztársasági mozgalomban.
Amiként gazdagodott s tekintélyben növekedett a Podmaniczky-család, úgy fejlõdött
és emelkedett ki a környezõ
falvak sokaságából birtokközpontjuk, Aszód mezõváros is,
mely a XVIII. és XIX. század
fordulóján virágkorát élte.
Asztalos István
(folytatjuk)
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-386-6383

AKCIÓ!!!
Minden hüllõ

10 %
kedvezménnyel!
G tengeri, édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése,
karbantartása
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Új üzlet Aszódon

ÍZVARÁZS
márkás magyar borok
és pálinkák háza
Egyedi palackozású borok rendelésre is
édességek - Maródi cukrászsütemény
üdítõ - kávé - szendvics - sör

ajándékkosár készítés
cím:

Kossuth Lajos út - Malom köz sarok
Ct: Péter Jánosné

Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Június 16. 1000
Június 17.
Június 17. 1700
Június 18-22.
Június 18.
Június 19.
június 19.
Június 19-29.
Június 21. 1600
június 22.
Június 23.
Június 24.
Június 25-29.
június 27. 1700
Július
Július
Július
Július
Július
Július 1.
Július 1.
Július 6 1300-1800
Július 7.
Július 8.
Július 13. 1300-1800
Július 13-aug 12.
Július 15.
Július 20. 1300-1800
Július 22.
Július 24-30.
Július 27. 1300-1800
Július 29.

Helyszín

Program

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Fót, sportpálya
Városi könyvtár
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Petõfi S. Gimn., Gépészeti Szki. és Koll.
Városi Bölcsõde
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Városháza
Városi Bölcsõde
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma

ballagás, évzáró a Rákóczi úti iskolában
Évközi 11. vasárnap
Fóti SE-Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Marék Veronika Olvasótábor alsósoknak
beíratkozás
tanévzáró ünnepség
Kirándulás a gyermekekkel a Lázár Lovasparkba
szóbeli érettségi vizsgák
Képviselõ-testületi ülés
Szakmai Nap
tanévzáró ünnepség
Évközi 12. vasárnap
Karinthy Frigyes Olvasótábor felsõsöknek
Szülõcsoportos foglalkozás. Téma: Fegyelmezés
nyári élet az óvodákban
nyári szünet
nyári szünet
nyári szünet
nyári szünet

Városi Könyvtár
Csiribiri Játszóház (Bölcsõde)
Napsugár óvoda, Szivárvány óvoda
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Petõfi S. Gimn., Gépészeti Szki. és Koll.
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
Évközi 13. vasárnap
Városi Nyugdíjas Klub
Galgamenti Daloskörök találkozója Turán
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Aszód Kirándulás, gyógyfürdõzés Jászapátiban
Évközi 14. vasárnap
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Petõfi Múzeum Galériája
Lipivánok a Duna-deltában kiállítás
Évközi 15. vasárnap
Városi Könyvtár
kézmûves foglalkozás
Évközi 16. vasárnap
Városi Nyugdíjas Klub
Gyógyüdülés Cserkeszõlõn
Városi Könyvtár
játszóház
Évközi 17. vasárnap

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat – és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat – küldjék meg Gyõrfi János mûvelõdésszervezõ
részére! Cím: Aszód, Szabadság tér 9. Email: aszod.muvhaz@freemail.hu Tel: 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,
amelyrõl tájékoztatást kapunk.
(A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

APRÓhirdetések
Hévízgyörkön építési telek Aszód városközpontjában eladó egy üzleti vállalkozásra
eladó. Érd: 06-30-9873958
vagy lakás céljára egyaránt alAszód központjában 6 lakásos
kalmas ingatlan. A telek alaptársasházban 65 nm-es, 2,5 szoterülete 270 m2, ebbõl az épület
bás fölújított földszinti lakás el150 m2. Tel.: 06-20-536-8738.
adó. Érd.: 06-20-5373-494

Munkatársat keresünk! Gödöllõi-aszódi Kft. megbízható
munkatársat keres hosszú távra. (galván-, vagy festékszórási
tapasztalat elõny!) Korrekt bérezés, rendezett körülmények.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével munkaidõben 800-1400.
Tel: 28/527-180

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen
férjemet és a szeretõ édesapát,
Masznyik Pált
elkísérték utolsó útjára és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló Felesége
és Gyermekei

Kartalon fõútvonal mellett 120
m2-es bejáratott üzlet eladó.
Köszönetnyilvánítás
Érdeklõdni: 06-30-493-3909,
Köszönjük mindazoknak (rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, és akik õt
06-30-265-4701.
Fûkaszálást vállalok Aszódon szerették) hogy felejthetetlen édesanyánkat, nagymamánkat és dédmamánkat, özv. Sztuchly
kedvezõ áron. Tel.: 06-30-966- Endrénét utolsó utjára elkísérték és a mély fájdalmunkban osztoztak.
Lányai és gyászoló családja
6947.

2007. JÚNIUS

24

sport

Gyõzelmek, vereségek, halvány remények
Az Aszód FC sorsa a Délegyháza-Szigethalom mérkõzésen is múlik
A Pest Megyei Labdarúgó Bajnokság I. osztályában az utolsó forduló elõtt
kiesõhelyen tanyázik az
Aszód FC. Peller Gábor irányításával a játékosok több
gólzáporos gyõzelemmel
szaporították csapatunk
pontjait, de lehet, hogy
június 17-én ez is kevés lesz
a bennmaradáshoz.

Lapunk nyomdába adása
elõtt bajnokavatóra került sor
Aszódon: a tabellát magabiztosan – s most már behozhatatlan elõnnyel – vezetõ Törökbálint csapata látogatott városunkba, és 3:1-re legyõzte a helyenként jól játszó házigazdákat.
Eredményeink a májusi
szám megjelenése óta:

Bag - Aszód FC 0:0; Ifjúságiak:
0:2 (0:1). Aszód FC - Felsõpakony 1:4 (0:0); Ifjúságiak: 1:5.
Délegyháza - Aszód FC 0:6; Ifjúságiak: 3:1. Aszód FC - Törökbálint 1:3; Ifjúságiak: 3:1.
Az Aszód FC a Pest Megyei I.
osztály tizenötödik helyén áll
16 ponttal, megelõzve a 8 pontos Fót csapatát. Huszonkilenc

mérkõzésen 4-4 gyõzelem és 21
vereség, 26:143-as gólarány
csapatunk mérlege. Az Aszód
FC utolsó meccsére június 17én kerül sor a sereghajtó Fót
otthonában; most már elvileg
csak akkor van esélyünk a
bennmaradásra, ha idegenben
nyerünk, a 14. helyen álló Szigethalom pedig vereséget szenved Délegyházán...

nyát és a Fáma Könyvesbolt 3.000 Ft értékû könyvutalványát sorsoljuk ki.
*
Elõzõ számunk rejtvényének
megfejtése:
„Arra járt az egérke,
mind megette beédre.”

A Galga COOP Rt. utalványát Kiss Károly (Szabadság
tér 1.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig Egervári Mihályné (Berek u. 18.)
nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

Norvég tájakon
Vízszintes: 1. Norvégia harmadik legnagyobb városa,
a Nid folyó torkolatában
alapította 997-ben Olaf
Tryggvason viking király
10. Üres gin! 12. Óda kezdete!
13. Ek! 14. Napraforgómag 16.
Fapapucs 18. Leteremt 19. Vés
20. Lapát betûi, keverve 23. Liter 24. Amper 25. Római 1 26.
Tangens 27. Fa, angolul 29. Elõkelõ férfi 30. Mondat eleme 32.
Pecsét helye 33. Lengyelország
fõvárosa 35. Nagynéni, németül 37. Szintén ne 38. A hét vezér egyike 39. Jód és bór 40.
Vigyáz 42. Páros csel! 43. Átmérõ 44. Névelõ 45. Egye! 46.
Gyümölcsös õrzõje 48. Ételízesítõ 49. Részére 52. Kacat 57.
Dísz 58. Igás állat 59. Fúvós
hangszeren játszik.

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Függõleges: 1. Tanuló vezetõ
2. Redõny 3. Üreg 4. Nitrogén 5.
Johnny ... (amerikai színész) 6.
Egészség, angolul 7. Kiejtett betû 8. Aroma 9. Vízben tisztít 10.
Lónógató szó 11. A képen látható katedrális ma is királyi koronázótemplom 15.
Némán tüzel! 16. A várost
védõ erõdítményt Caspar
de Cicignon generális építtette a XVII. században
(zárt betû: S) 17. Csírát rejt,
szaporításra való 21. Cipészszerszám 22. A sivatag „hajója”
26. Tengeri hal 28. Terasz azonos hangzói 29. United States
of America 31. Lóeledel 32. Idõegység 34. Német tévécsatorna
36. Növény része 37. Az én gyümölcsöm 41. Szintén 42.
Eszem! 45. Mezõgazdasági eszköz 47. Téli sport 48. Hosszú
ideig 50. Gyõri futballcsapat 51.
Kézzel jelez 53. Élet 54. Errefele! 55. Robogni kezd! 56. Darab
58. El! 60. Római 1 61. Félsz!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be címünkre – Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –
július 5-ig. A megfejtõk között a Galga Coop 3.000 Ft
értékû vásárlási utalvá-
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Aszód Város Önkormányzata
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Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850 Fax: 28/514-225
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