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Június 29-én a Kistérségi

Gondozási Központ Petõfi

utcai (a volt bölcsõde épü-

letének felújításával léte-

sült) központi épületében

tartották

címû, KMOP-4.5.2-

B/2f 2010-0001 azonosító-

számú pályázat projektzá-

rórendezvényét.

A szociális szol-

gáltatásszervezés minõség

javítása az Aszódi Kistér-

ségben

A2008márciusábankiírtpá-
lyázati projekt tíz százalékos
önrészét a kistérség kilenc tele-
pülése közül hét – Aszód, Bag,
Galgahévíz, Hévízgyörk, Kar-
tal, Tura és Verseg – vállalta,
így négy évvel ezelõtt e telepü-
lések részvételével nyújtotta be
pályázatát a gesztor szerepét
felvállaló Aszód Város Önkor-
mányzata.

A kistérség önkormányzatai
számos polgármesterének és
tisztségviselõjének, a kivitele-
zési munkálatokat végzõ cégek
képviselõinek és a Kistérségi
Gondozási Központ munkatár-
sainak jelenlétében tartott ün-
nepségen Sztán István polgár-
mester, az Aszódi Kistérség
Önkormányzatai Társulásá-

A kitartó munka eredménye

Száz éves az aszódi labdarúgás

Lezárult a kistérségi szociális hálót fejlesztõ projekt

Micsinay Ernõ nevét vette fel az Aszód FC sporttelepe

nakelnöke ismertetteaprojekt
elõzményeités tartalmát.Apá-
lyázatot nem kis viszontagsá-
gok után sikerült elnyerni: bár
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarországi

Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott pályá-
zat elérte a szakmai minimum-
pontszámot, a bíráló bizottság
2009 januárjában forráshiány

(folytatása4.oldalon)

Napra pontosan egy év-

századdal az Aszódi Sport

Egyesület megalakulása

után játékosok, szurkolók

és a klubhoz egykor és ma

kötõdõ vendégek részvéte-

lével ünnepséget tartottak

azAszódFCpályáján.

A megjelenteket
klubelnök köszöntötte, majd

polgármester
üdvözölte a klub vezetését és
játékosait a centenárium alkal-
mából. Rámutatott, hogy az el-
múlt száz év alatt sokszor fent,
néha hullámvölgyben járt a
klub, de a legtöbbször öregbí-
tette városunk sportéletének jó
hírét. Néhány évvel ezelõtt, a
mai vezetés irányításával az
Aszód FC életében megkezdõ-

Dobes Attila

Sztán István

dött egy új, a remélt fellendü-
lést sejtetõ folyamat; a klub irá-
nyítóinak, edzõinek és játéko-
sainak, valamint támogatói-
nak erõfeszítései nélkül ma
nemünnepelhetnénekitt.Elis-

merését fejeztekiavezetésnek,
hogy volt és van erejük és
szívük új lehetõségeket keresni
a klub fenntartásához és fej-
lesztéséhez, a sportolóknak

(folytatása6.oldalon)

Mégis lesz

Aszódi Járás
A Kormány július 26-i dönté-

se értelmében jövõre a 23 fõvá-
rosi és 175 vidéki járási hivatal
egyike Aszódon kezdi meg mû-
ködését. Az Aszódi Járáshoz a
kistérség kilenc települése mel-
lett Galgamácsa és Vácegres
tartozikmajd.

A
járásihi-

vataloksorábanazaszódi2013-
tól ok-
mányirodai, gyermekvédelmi
és gyámügyeinek, egyes szociá-
lis, környezet- és természetvé-
delmi igazgatási ügyeinek inté-
zésébensegít.

kormányhivatalok kiren-
deltségeként létrejövõ

mintegy 38 ezer polgár
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Sikerrel zárult a Csengey iskola
TÁMOP-projektje

Július 31-én lezárult a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola által elnyert TÁM-
OP 3.1.5.-09/A/1-2009-0049
sorszámú,

elneve-
zésû nyertes pályázati pro-
jekt. A 2010. május 1-jén in-
dult program – amelyet az
Európai Unió és a Magyar
Állam12millióFt-tal támo-
gatott – az intézmény há-
rom pedagógusának to-
vábbtanulását, az iskolá-
ban alkalmazható ismere-
teik, tapasztalataik bõvíté-
sétsegítetteelõ.

Pedagóguskép-

zések (A pedagógiai kultú-

ra korszerûsítése, pedagó-

gusok új szerepben)

Ácsné Tóth Beáta

Kern
Katalin

Nagyházi
Judit

fél évvel
ezelõtt diplomázott a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola
három féléves egészségfejlesz-
tés és mentálhigiéné szakán,
míg két munkatársa az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
tett sikeres államvizsgát:

anégy féléves fejlesztõ-
pedagógia szakon,

pedig az ugyancsak négy
félévig tartó gyermek- és csa-
ládvédelem szakon. A pályázat
adta lehetõségek (órakedvez-
mény a felsõfokú intézmények
elõadásainak látogatásához,

illetve a felkészüléshez és a
vizsgakövetelmények teljesíté-
séhez; laptop, írószerek, utazá-
si és étkezési költség) nagyban
elõsegítették tanulmányaik si-
kereselvégzését.

AháromtanárnõaTÁMOP-
pályázat segítségével megszer-
zett ismeretek felhasználásá-
val különféle területeken erõsí-
ti a Csengey iskolában folyó
szakmai munkát. Az egészsé-
ges életmódra neveléstõl a
tanulási nehézségek kezelésén
át a nehéz szociális helyzetben

élõ gyermekek segítéséig sok-
féle élethelyzet kezelésében se-
gítenek, köztük olyanokban is,
amelyekhez korábban külsõ
szakember segítségét kellett
igénybevenniük.

A projekt fenntarthatósági
minimuma három év; a három
új diplomás pedagógusnak a
végzéstõl számítva további
másfél ill. két éven át (a másod-
diplomás képzésben eltöltött
idõ tartamáig) kell alkalmaz-
nia megszerzett tudását a
Csengeyiskolában.

Ácsné Tóth Beáta, Nagyházi Judit, Kern Katalin és
Boda János korábbi iskolaigazgató, a kedvezményezett
intézményképviselõje

Képviselõváltás
a testületben
A június 29-i képviselõ-tes-

tületi ülés elõtt
levélben jelentette be, hogy le-
mond mandátumáról. A képvi-
selõnõ – aki 2011 õszétõl nem
vett részt az önkormányzat
munkájában – arról tájékoztat-
ta a grémiumot, hogy munkája
és élete alakulása nem tette le-
hetõvé az üléseken való rész-
vételét, s ezen nem tudott vál-
toztatni .

jegyzõ el-
mondta: a megüresedett kép-
viselõi hely betöltése érdeké-
ben, a jogszabályoknak meg-
felelõen ellenõrizniük kellett a
2010. október 3-i önkormány-
zati választásokon legtöbb sza-
vazatot kapott, mandátumot
nem szerzett képviselõjelölt,

választójogo-
sultságát. Az Okmányiroda ez
ügyben megkereste a Közigaz-
gatásiésElektronikusKözszol-
gáltatások Központi Hivatalát,
ahonnan lapzártánkkor meg-
érkezett az igazolás. Ezután ül
össze a Helyi Választási Bizott-
ság,majdmegállapítjaésakép-
viselõ-testület elé terjeszti az új
képviselõ személyét. Dr. Leitli
Norbert várhatóan a szeptem-
ber 6-i ülésen teheti le a képvi-
selõiesküt.

A képviselõváltás miatt a bi-
zottságok összetételében is vál-
tozások lesznek, hiszen a le-
mondott képviselõnõ három
szakbizottság tagja volt, míg a
leendõ városatya eddig az
Ügyrendi Bizottság külsõs
tagjakéntdolgozott.

Gyárfás Zsuzsa

Dr. Bóta Julianna

Dr. Leitli Norbert

azutóbbihónapokban



2 ASZÓDI TÜKÖR

2012. AUGUSZTUS2012. AUGUSZTUS

Önkormányzati hírek 3ASZÓDI TÜKÖR 3ASZÓDI TÜKÖR

Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza a

azonosító számú, „Egyedülálló
pedagógiai és mûvészeti komp-
lex tanulási formák elterjeszté-
seazaszódiVárosiKönyvtárés
partnerei szervezésében” címû
pályázata össz-
költséggel, -os támogatás
mellett, 2011. szeptember 1. és
2012. augusztus 31. között ke-
rülmegvalósításra.

E projekt keretében a könyv-
tár célja az óvodai nevelésben
valamint a tanórán kívüli tevé-
kenységek során kimagasló
eredményeket elérni a tehet-
séggondozásban és a személyi-
ségnevelésben, öt

TÁMOP-
3.2.11/10-1/KMR-2010-0065

44.568.950,-Ft
100%

nevelési-ok-
tatási intézménnyel együttmû-
ködve. A pályázat lehetõvé te-
szi, hogy az eszközellátottság
javításával az intézmény hoz-
zájáruljon a szakkörök, napkö-
zis foglalkozások, versenyek,
témanapok és témahetek ma-
gasabbszintûmegtartásához.

A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-
2010-0065,

címû pá-
lyázat keretében több esemény
is történt a nyáron a könyvtár
életében.

2011 októberében indult
táncszakkör a kamaszok szá-
mára. Ennek lezárásaként jú-
niusban „Vizsgabált” szervez-
tünk, amelyre meghívtuk a
szülõket, érdeklõdõket. Tánco-
saink a tanult társasági tánco-
kon kívül több koreográfiát is
bemutattak, amelyekkel más
rendezvényeken is felléptek,
például az aszódi és a palotási
gyermeknapi programokon.
Köszönöm a szülõk segítségét,
akik szállították a gyerekeket,
jelmezeket varrtak vagy ott
voltak, ha szükség volt rájuk:

Júliusban 30 kamasszal
utaztunk olvasótáborba Gyu-
lára. Megnéztük a város neve-
zetességeit, kipróbáltuk a Vár-
fürdõt, és bejártuk a környé-

Vizsgabál és Olvasótábor

„Egyedülálló peda-
gógiai és mûvészeti komplex ta-
nulási formák elterjesztése az
aszódi Városi Könyvtár és part-
nerei szervezésében”

Czigány János, Kovács Enikõ,
KozaMárta,NagyJózsefné.

ket. Voltunk Szabadkígyóson a
Wenckheim-kastélyban, Gyu-
laváriban a Kastélymúzeum-
ban, és lovagolni a Tanyamúze-
umban. Hajóztunk a Körösö-
kön Szanazugtól Városerdõig.
Két helyi íróval is tartottunk
író-olvasó találkozót. Feltehet-
tük kérdéseinket

(õ felnõtteknek ír) és
Kiss László-

nak Kiss

Ottónak is (õ gyerekeknek is
ír). Mindkét író mûvei megta-
lálhatókakönyvtárban.

Úgy gondolom, ismét hasz-
nos és tartalmas egy hetet töl-
töttünk Gyulán – egy olyan vá-

rosban, amelyet sosem lehet
megunni. Jól éreztük magun-
kat és élményekkel gazdagod-
vatértünkhaza.

gyermekkönyvtáros
NagyJudit

Vizsgabál Aszódon, Olvasótábor Gyulán TÁMOP-pályázatból–
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miatt elutasította az aszódi kis-
térség–akkormégközel332,56
milliós– igényét.Adöntésellen
Aszód Város Önkormányzata
panasszal élt, aminek az irá-
nyító hatóság helyt adott. A
2010áprilisában lezárultmáso-
dik forduló eredményeként az
aszódi kistérség érintett tele-
pülései közel 21 millió Ft-tal
nagyobb támogatásban része-
sültek.

A kivitelezési tervek elkészí-
tését a közbeszerzési eljárások
eredményeként a Jusztin Terv
Kft., ahét településnyolc intéz-
ményének felújítási munkála-
tait az Épkomplex. Kft., a Sze-
ged Beton és a Gazsi & Gazsi
Kft. végezhette el. Az árak
emelkedése miatt az eszköz-
beszerzést csak többszöri pá-
lyáztatás után, idén május 31-i
határidõvel sikerült befejezni.
A pályázat révén egy 9 szemé-
lyes kisbuszt is beszereztek,
amivel a kistérség települései-
rõl három Idõsek Klubjába
szállítják a szépkorúakat. Az
egyes településeken az építé-
szeti munkák mellett a melegí-
tõkonyha ill. minikonyha teljes
felszerelése, irodabútorok, ker-
ti eszközök, lakástextilek, lak-
berendezési és elektronikai
eszközök, valamint írószerek
beszerzéseismegtörtént.

A projektvezetõi feladatokat
ellátó a Kistér-
ségi Gondozási Központ veze-
tõje ugyancsak köszönetet
mondott a megítélt támogatá-
sért és a projekt sikeres lebo-
nyolításában közremûködõk
erõfeszítéseiért. Ennek ered-
ményeként a magas szakmai
szintet képviselõ kistérségi
szociális ellátás korszerû, a dol-
gozók munkáját nagyban se-
gítõ, az õk és az ellátottak kom-
fortérzetét növelõ színterekkel
gyarapodott.

A
közremû-

ködésével színesített mûsort
követõenSztánIstvánésVarga
Jánosné átvágta a nemzetiszín
szalagot, majd ny.
evangélikus esperes és

római kato-
likus plébániai kormányzó
megáldotta és felszentelte a
Kistérségi Gondozási Központ
épületét. Az aszódi projektzáró
program faültetéssel és ven-
déglátással zárult, de búcsúzó-
ul elhangzott: kisebb ünnepsé-
gek keretében az Aszódi Kis-
térség másik hat településén, a
projekt keretében elkészült be-
ruházásokat egyenként is át-
adják.

Varga Jánosné,

JuhászEdit,TakácsLajos-

néésKakucsKatalin

Detre János

Dr.

Gyurkovics István

Aszerzõfelvételei

H.Sz.

A kitartó munka eredménye
Lezárult a kistérségi szociális hálót fejlesztõ KMOP-projekt
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A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

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

AKCIÓ

A Tisza-COOP Zrt. – fõ beszállítónk – 20 éves lett idén. Ennek alkalmából augusztustól

kiemelt termékeinknél.

minden hónap közepétõl rendkívüli születésnapi árakat alkalmazunk

2012. augusztus 16-tól szeptember 2-ig

többek között ajánljuk figyelmükbe:

1,5% 1l

200g

6-9cm, 680g/350g

3 rétegû, 16 tekercs, barackillat

33% 0,5l jaffa, málna íz

20% 0,33l

6kg

6 kg

különféle íz, 300g

Trappista sajt 999,-Ft/kg

Tátra UHT tej 119,-Ft

Nesquik kakaópor 349,-Ft

Mátra csemege uborka 189,-Ft

Harmony toalettpapír 759,-Ft

Pölöskei gyümölcsszirup 249,-Ft

Jupik gyümölcsital 99,-Ft

Tomi Kristály fehérség mosópor 1999,-Ft

Tomi Kristály color mosópor 1999,-Ft

Nowaco pizzák 299,-Ft

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat,

hogy 2012 júliusától üzleteinkben

van lehetõség.

mobiltelefon-kártya

feltöltésére
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Micsinay Ernõ nevét vette fel az Aszód FC sporttelepe

Száz éves az aszódi labdarúgás
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pedig amiatt, hogy önzetlenül
játszanakAszódért.

alpolgármes-
ter,azAszódFCelnökségitagja

Kisváros a
Galga mentén címû munkájá-
nak felhasználásával részletes
áttekintést adott a helyi és kör-
nyékbeli sportolók generációit
kinevelõ klub történelmébõl.
Épp száz esztendeje, 1912. júni-
us 29-én alakult meg a Galga-
mente elsõ olyan egyesülete,
amelynek fõ célja a sport, köze-
lebbrõla labdarúgásmegismer-
tetése és megszerettetése volt.
Az Aszódi Hírlap 1912. januári
számában cikkben kérték a
klub létrehozását. Az elõkészí-
tõ bizottság június elején ülé-
sezettaz izraelita iskolában.Az

ünne--
pélyes megalapítására a Koro-
na Szálló (ma volt Tiszti Klub)
nagytermében került sor. Meg-
határozták a célokat:

A elnök,
alelnök és

ügyvezetõ alel-
nök megválasztásával létrejött
ASE csapatának elsõ mérkõzé-
sére a Pestúlyhelyi SE ellen
került sor 1912. augusztus 12-

Kovács Tamás

Dr. Asztalos István:

az egész-

séges sportágak meghonosítá-

sát, a sportotavárosközönségé-

vel megkedveltetni, s „e célból

kebelébe gyûjteni mindazokat,

akik a sport iránt elõszeretettel

viseltetnek”.

Micsinay Ernõ

Chugyik Pál Bam-

berger György

Aszódi Sport Egyesület

én,aPestiútmellettkialakított
pályán. A kapukhoz a faanya-
got adta, a csapat me-
zeit a Leányegylet 50 koronás
adományából szerezték be. A
mérkõzés elsõ gólját az aszódi

szerezte. Sajnos
azaszódigárdaekkormégnem
bírta az iramot, 10:2-re kika-
pott a vendégektõl. Aztán jöt-
tek a sikerek: az aszódi arany-
lábú fiúk 1914-ben például 5:0-
ra gyõzedelmeskedtek az FTC
II. felett, majd 3:1-re verték a
Csepeli AC-t. A játékosok a 20-
as évek elsõ felében a volt
Lloyd-gyár mellett, majd az
evangélikus templom szom-
szédságában kialakított pályán
edzettek és játszották hazai
mérkõzéseiket; a jelenlegi
sportpályát a 30-as években
vettékbirtokba.

A klub – amelynek felnõtt
csapata a Pest megye I/B osz-
tály középmezõnyében, a 9. he-
lyen zárta az idei bajnokságot –
öt utánpótlás csapatot mûköd-

Vas Mór

Hermann II.

tet: a Bozsik-programban
résztvevõ U7, U9, U11, U13
félpályás, valamint az U19-es
klasszikusutánpótláscsapatot.
Az elnökség õsztõl U15-ös kor-
osztály indítását határozta el.
A társasági adóból megszerez-
hetõ támogatás hatására a
klub kilátásai biztatóak:

A nemrégi-
ben vásárolt önjáró fûnyíró-
géppel gondozzák a sporttelep
18 ezer négyzetméternyi gyep-
felületét, az öntözést pedig sa-
ját szivattyúval artézi kútból,
költséghatékonyan oldják meg.
A város tulajdonában álló, térí-
tésmentesen rendelkezésükre
bocsátott sporttelep bõvítésé-
nek terve elkészült, ami

létesítését fog-
lalja magába. A klub nevében
az alpolgármester megköszön-
te a szponzorok segítségét, de
terveik megvalósításához az
MLSZ-tõl remélt engedély nyo-
mán az adóból várható támo-
gatásraisszámítanak.

Az eddig névtelen sportpá-
lyát a klub döntése értelmében
MicsinayErnõrõlneveztékel;a
névadóra és a klub elsõ évszá-
zadára emlékeztetõ táblát –
amelyet kõfaragó
mester készített – elsõként
Sztán István és Dobes Attila
klubelnök koszorúzta meg. A
város és a klub képviselõi mel-

min-

den játékosnak beszerezték a

sportruházatot, s rendelkeznek

a szakmai munka feltételeinek

javításához szükséges vala-

mennyi eszközzel.

a ke-

rítés, két db száz férõhelyes lelá-

tó és edzõpálya

DánielJános

lettaklubot támogató–éssaját
csapatának edzéseit itt tartó –
Richa

tekoszorúját.
Az elnökség az emléktábla

készítõjén kívül köszönetét
fejezteki vállalko-
zónak, aki kicsinosította a
klubház épületét,

aki összegyûjtötte a régi
társak, vendégek nevét és cí-
mét, Dobes Attilának pedig a
meghívók elkészítéséért. Az
ünnepségrésztvevõiacentená-
rium alkalmából emléklapot
vehettek át, majd állófogadá-
son idézték fel a klub múltjá-
naklegszebbpillanatait.

Az Aszód FC az ünnepi al-
kalomból július 11-én gála-
mérkõzésen fogadta a Ferenc-
város csapatát. A labda – ami
egy siklóernyõs segítségével a
mérkõzés kezdete elõtt a leve-
gõbõl érkezett a kezdõkörbe –
több szép akció végén össze-
sen nyolc alkalommal került a
hálóba. A 2:6-ra végzõdött ta-
lálkozó gólszerzõi

és Döme Tamás, illet-
ve (3), (2) és

voltak. A mérkõzés ösz-
szefoglalója megtekinthetõ a
FradiMédia -csator-
náján vagy az Aszód FC Face-
book-oldalán.

BúzásIstván

Bán József-

nek,

Aszerzõfelvételei

Nagy

Tamás

Birtalan Ene

Batik

Youtube

H.Sz.

Vendégünk

volt a Fradi

rd Fritz Kft. képviselõje
iselhelyez

Automata mosógépek,
mosogató- és szárítógépek,

mikrók, hûtõk és fagyasztók
javítása garanciával, alapáron!

HÉTVÉGÉN ÉS ESTE IS DOLGOZUNK

TEL.: +36 30 522 1258
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A zöld hulladék kezelésérõl
A rendezettségért sok olyan

apróbb tényezõ, városképi
elemafelelõs,amelyekegymás-
sal, együtt hatva harmonikus
egésszé szervezik a legtöbb
településre jellemzõ sokfélesé-
get. Ahol tiszták az utcák, szé-
pen gondozzák, rendszeresen
nyírják a zöldfelületeket, ahol
kiemelten figyelnek a parkosí-
tásra és arra, hogy a köztere-
ken lévõ berendezéseket óvják,
ahol a vállalkozók elõtt virág-
ágyások díszítik és városszerte
mindenütt sok a virág, ott az
ember akkor is jól érzi magát,
haforrásokhiányábansokmás
feladatváratmégmagára.

Korábban szóltam arról,
hogyahiányzóvagymegrongá-
lódott házszámtáblák pótlása
régóta sürgetõ feladat a város-
ban. Ez Aszód egységes arcu-
latának kialakítása szempont-
jából is fontos kérdés, de a tájé-
kozódást segítõ táblák hiányá-
ban a város egyes területein
nem könnyû megtalálni, be-
azonosítani egy-egy címet (pl. a
mentõk vagy az orvosi ügyelet
számára).

Az égetés rendjérõl

A kerti (kiszáradt) zöldhulla-
dékok,gallyakégetésére

hetente egy al-
kalommal, pénteki napon van
mód, kerülve a hosszas füstö-
lést. Az országos tûzgyújtási
tilalom nem érinti a belterületi
kistelkeket, csak az erdõket és
az erdõsávok 200 méteren be-
lülikörzetét.

Tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2012-ben a
során hulladék ke-
rült elszállításra Aszódról, míg
a

mennyisége volt.
Tisztelettel:

polgármester

ahelyi
rendelet szerint

begyûjtött

Kérem, hogy szíveskedje-

nek betartani a rendelet-

ben meghatározottakat,

ellenkezõ esetben az elõ-

írás szerint az eljárást a

szakhatóságnak le kell

folytatnia. Nem a büntetés

a célunk, hanem a rendelet

betartása, vagyis a rend

megteremtése.

12.760 kg

1.100kg

SztánIstván

lomtalanítás

elektronikai hulla-

dék

A házaktól egyénileg

a Zöld Híd
Régió Kft.

áprilistól-no-
vemberig a
kijelölt napon. A zsákokban az
ingatlan elé kihelyezett zöld-
hulladékot és az összekötözött
gallyakat egyaránt elszállítja.

„Komposztálni menõ dolog”.
Ezt nem én találtam ki, ez egy
régi jól bevált módszer. Mivel a
kommunális szemét közé a
zöldhulladéknemkerülhet, így
akik tehetik, komposztáljanak.
A kommunális hulladék meny-
nyisége jelentõsen csökkent-
hetõ a konyhai zöldhulladék
(nyers gyümölcs, zöldség, vala-
mint tojáshéj, kávézacc, tea-
filter, kenyérmaradék stb.) kü-
lön kezelésével. A kert méreté-
tõl és flórájától függõen egy-két
négyzetméternyi területen bõ-
venelféra fûnyesedék,azapró-
ravágottgallyésnémilomb.

A nyári idõszakban a kom-
posztálás gyors és látványos,
érdemestehátbelekezdenigaz-
daságiokokból,kényelembõlés
a környezetvédelmi szempon-
tok miatt is. Ráadásul minden
tévhit ellenére a szakszerûen
kezelt komposzt egyáltalán
nembüdös.

Visszatérõ kérdés, pedig egy-
értelmûaz(országos)szabályo-
zás: az ingatlan kerítésétõl a
közútig terjedõ közterület
karbantartása – tehát a fû nyí-
rása, az ágak metszése, a lomb
összegyûjtése,azallergizálónö-
vényekeltávolítása,a téli síkos-
ságmentesítés és az árkok lefo-
lyásának biztosítása

.

Ígyalapvetõenazottkeletke-
zõ zöldhulladék kezelése, ártal-
matlanítása is az ingatlantulaj-
donoskötelessége.

a helyi

rendelet szerint vásárolt

lebomló zsákban

az in-

gatlantulajdonosfeladata

elvégzi a zöldhulla-
dék elszállítását

minden hónapban,

–

(Zsákot Samu Gazda boltjában

lehetvásárolni!)

A ház elõtt keletkezõ

zöldhulladék sorsa

Aszód város hat pontján egy-
séges keretben a jelenlegi utca-
nevektérképemegtalálható.

Az utcanévtáblák kihelye-
zése önkormányzati feladat, jól
láthatóságuk biztosítása vi-
szont azé a lakosé, aki a táblá-
val ellátott házban lakik. A
házszámtáblát az ingatlantu-
lajdonosnak kell a házán elhe-
lyeznie. Ennek elmulasztása a
vonatkozórendeletértelmében
szabálysértésibírságotvonma-
ga után. Természetesen nem
az a cél, hogy büntetéseket ró-
junk ki, hanem az, hogy a táb-
lák mindenhová kikerüljenek
és segítsék az eligazodásban az
embereket.

Ha valaki egyedi megoldást
alkalmaz és nincs táblája, csak
maga a szám van felszerelve az
ingatlan falára, az is megfelelõ.
Így nem szükséges táblát vásá-
rolni. A meglévõ, jó állapotú
házszámtáblák cseréje nem
szükséges, a hiányokat azon-
ban október végéig mindenütt
pótolnikell.

A házszámtáblával nem ren-
delkezõ, illetve a jó láthatóság
kritériumainak nem megfelelõ
táblával felszerelt ingatlanok
tulajdonosainemkapnakolyan
értesítést, amely felhívja figyel-
müket a hiányzó tábla pótlá-
sára, illetve a megrongálódott
tábla cseréjére. Novembertõl
várható az átfogó ellenõrzés,
ezért kívánatos lenne, ha ad-
digra minden ingatlanon jól
láthatólenneaszámozás.

Tisztelettel:

polgármester
SztánIstván

A városi házszámtáblákról

A Köztisztviselõk

Napja alkalmából

a Városháza

erkélyén felavatták

a Kapu Julianna

és Kapu Lajos

iparmûvészek által

városunknak

adományozott

koronás címert.

A Köztisztviselõk

Napja alkalmából

a Városháza

erkélyén felavatták

a Kapu Julianna

és Kapu Lajos

iparmûvészek által

városunknak

adományozott

koronás címert.
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Tarr Gábor Koren-díjas zenepedagógus emlékére

Aszód után az Égi Kórushoz szegõdött...
ASZÓDI TÜKÖR

2012. AUGUSZTUS2012. AUGUSZTUS

Életének 77. évében el-
hunyt zenepe-
dagógus, az aszódi ének-
zene oktatás országos hírû
tanára, számos elismerés
között a Koren-díj és az
Aszód Városért Kitüntetés
birtokosa. Gábor bácsit
július 6-án százak kísérték
utolsó útjára az aszódi te-
metõben. Az alábbiakban a
búcsúztatásán elhangzott
sorokkalemlékezünkrá.

Tarr Gábor

1935. december 14-én szüle-
tett Szin községben (Abaúj-
Torna megye) egy pedagógus
házaspár második gyermeke-
ként. Az általános iskolát De-
recskén, a zenei gimnáziumot
Debrecenben végezte. Párhu-
zamosan a Debreceni Zenemû-
vészeti Szakiskolában, majd
érettségi után a Budapesti
Zenemûvészeti Szakiskolában
végezte tanulmányait. Ezután
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolánszerzettközépiskolai
énektanári és karvezetõi diplo-
mát. Budapesti diákként na-
gyon kellemes éveket töltött
együtt unokatestvéreivel; test-
vérként szerették egymást a
Mezey család gyermekeivel.
Felesége elmondása szerint
mindig hálával gondolt vissza a
Mezeycsaládra, akikkelhalálá-
igtartottaakapcsolatot.

A diploma megszerzése után
1961-ben kezdte Aszódon a ze-
nei tagozatos általános iskolá-
ban a pedagóguspályáját. Elsõ-
tõl nyolcadikig minden osztály-

ban éneket, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
megszerzettközépiskolaitörté-
nelemtanári oklevél birtoká-
bantörténelmetistanított.

Munkásságához fûzõdik az
ének-zene tagozat színvonalá-
nak megyei és országos szintû
elismertetése. Kiemelkedõ
szakmai munkáját bizonyítja,
hogy az ének-zene tagozatos
osztályok tantervi követelmé-
nyei teljesítésének szintfelmé-
résekor osztályai országos I.
helyezést értek el. Rendkívül
magas szintû szakmai követel-
ményeit játékosan, egyedi
módszerekkel valósította meg.
A gyerekek számára élmény
volt az ének óra. Eredményes
karvezetõi munkáját kórusai-
nak országos szintû minõsíté-
sei bizonyítják. Az Éneklõ Ifjú-
ság országos kórusversenyen
minden alkalommal arany mi-
nõsítést kaptak. Több alkalom-
mal a Magyar Rádió, a Magyar
Televízió és a Magyar Hang-
lemezgyártó Vállalat készített
velük felvételeket. „Az Év Kó-
rusa” kitüntetõ címet is több
ízbenmegkapták.

1986 tavaszán megkapta a
vezetõ tanár címet; 1987-tõl
szaktanácsadói feladatokat is
ellátott.

Kiemelkedõ pedagógiai és
közmûvelõdési tevékenységé-
ért számos elismerést kapott:
Szocialista Kultúráért, Kiváló

Munkáért ill. Kiváló Úttörõ-
vezetõ kitüntetéseket, Aszód-
Iklad-Domony Nagyközségért
kitüntetést, Köztársasági El-
nöki Ezüstérmet, Pedagógiai
Szolgálati Emlékérmet, Koren
István-díjat (a városban elsõ-
ként), Aszód Városért Kitün-
tetést.

Kodály és Bartók örökségét
példamutató hittel ápolta és
adta tovább tanítványainak.
Megálmodta és megvalósította
Aszódon a Kodály Zoltán
Énekkari Találkozót, amelyet
minden évben Kodály Zoltán
születésnapján, december 16-
án rendeztek meg munkatár-
saival az aszódi és a környék
településeinek énekkarai köz-
remûködésével.

Nagy boldogság volt számá-
ra, hogy megérhette a zenei ta-
gozat megalakulásának 50. év-
fordulóját, amelyet egy színvo-

nalas rendezvényen ünnepel-
hettünk meg, s amelyen 50 fõs
régi diák kórusa is közremû-
ködöttGáborbácsivezetésével.

Énektanári munkája mellett
kiemelkedõ feladatának tartot-
ta hazánk természeti és épített
környezetének bemutatását is.
Rendszeresen túrákat szerve-
zett tanítványai és kollégái szá-
mára, ahol hazafiságra, termé-
szetszeretetre, a környezet
megóvására nevelt. Igazi peda-
gógus volt, aki nem csak taní-
tott,hanemnevelt is.

Példaadó volt a hit- és erköl-
csi nevelés területén is. Mint
vallását megvalló és gyakorló
ember méltó példaképévé vált
fiataloknak és idõsebbeknek
egyaránt. 25 éven át vezette az
evangélikus gyülekezet kóru-
sát. Ezt a szolgálatot is, mint
minden munkáját, szívvel-
lélekkel,teljeserõvelvégezte.

Másfél év óta sajnos az egyre
súlyosbodó betegségével kellett
megküzdenie. Ez idõ alatt öt-
ször szorult kórházi kezelésre,
míg végül július 3-án 12 óra 30
perckor öröklétre szenderült
otthonában,családjakörében.

Gáborbácsi!Mostmárazan-
gyalok kórusát vezetheted. Ott
van a zsebedben a hangvilla,
csak meg kell adnod a kezdõ-
hangokat...

Köszönetnyilvánítás

Tarr Gábor

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik szeretett
férjem,

temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot hoztak, és
mély gyászomban részvétü-
ketfejeztékki.

TarrnéKolozsiZsófia
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...mármint a kereskedõ, aki

egy igazán értékes igazgyön-

gyöt talált. Eladta mindenét,

hogy megvehesse azt az egyet,

azigazit.

Aztán tényleg jönnek az

igazgyöngyök az ember életé-

ben, s mi azt mondjuk:

demostmégnemtehe-

tem. Most még szükségem van

ezekre a régi, megszokott kaca-

tokra. Most még más elintéz-

nivalómvan.Megtenném,ha...

De a szíved mélyén tudod:

nincsen és .

Az ökumenikus nyári nap-

közi tábor két hetében alkal-

munk nyílt lemondani „de”-

krõlés„ha”-król.

a délig alvásról, pedig vaká-

cióvan;

az egész napos tévézésrõl és

– De jó lenne, ha én is talál-

nék egy ilyet! – mondod most

bizonyosan.

–Eladnád érte mindenedet?–

kérdemén.

–Naná!Mégjó!

igen, el-

adnám,

„de” „ha”

þ

þ

aszámítógépezésrõl,míga

nagyobbak a Facebook-ról –

pedig hogy vágytunk mind-

ezekreiskolaidõben;

azotthonkényelmérõl;

anya vagy a nagymama

fõztjérõl;

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

és a kirándulás során jól is-

mert városunkból is kilép-

tünk a szántóföldön át a

szomszéd település, Iklad

másvilágába.

reggeli tornát, csapatjátéko-

kat, felfrissülést;

chatelés helyett igazi beszél-

getéseket, együtt sírást és

nevetést, új ismerõsöket,

barátokat,szerelmeket;

finom étkezéseket az iskolai

menzától, és fenséges süte-

ményeket a hívek (idegen

anyukák és nagymamák)

szeretetébõl;

sokféle tudományt: sógyur-

mázást, gyöngyfûzést, ne-

mezelést, monotípia-készí-

tést, körmön fonást, kardví-

vást, íjazást, keresztszemes

hímzést,bábkészítést;

mesejátékokat, ahol nem-

csak nézõk, hanem szerep-

lõkis lehettünk;

közeli ismeretségbe kerül-

tünk kutyákkal, egérrel, pat-

kánnyal,nyesttel,rókával;

és megismertük Iklad kin-

cseit: templomát és történe-

tét, múzeumán keresztül a

falu történetét és életét, és

megismertünk a vendégsze-

retõ családot, akik

feladva mindenféle „de”-t

Mitnyertünk?

Farkas

mindkét héten befogadták

népes csapatunkat a portá-

jukra, egy-egy feledhetetlen

délutántszerezvenekünk.

Isten országa valóban közöt-

tünk volt – ahogy a tábor ezévi

jelmondata ígérte. Ezt az él-

ményt visszük most tovább

magunkkal mindennapi éle-

tünk színtereire: a családba, is-

kolába, munkahelyekre, abbéli

hitben, hogy a sok kis, külön-

álló Isten országa egyszer egy

nagy egésszé fog összeállni,

ahol nem lesz bánat és keserû-

ség, mert egymás könnyeit fog-

juk letörölni, és a kihûlt szíve-

ketfelmelegíteni.

Mindannyiunk köszönetét

szeretném tolmácsolni azért,

hogy erre az idén is lehetõsé-

günk nyílt: Aszód keresztény

gyülekezeteinek, az Aszód Ifjú-

ságért Alapítványnak, a szám-

talan aszódi vállalkozónak és

magánszemélynek, akik anya-

gi, ima-vagysüteménytámoga-

tással járultak hozzá vállalko-

zásunk sikeréhez, a 11 kortárs

és 44 felnõtt önkéntes segí-

tõnek.

Az mr1 Kossuth Rádió riportja

a napközirõl itt hallható a

13:30-korelhangzottadásban:
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-07-18

LorenczKlára

Fogta magát, eladta mindenét...

Ökumenikus nyári Tábor 2012

Felvételeink

az elsõ turnus táborzáró

rendezvényén készültek
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2012. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig.

3 hónapos számla melletti betétlekötési akció 2012. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig,
egyszeri 3 hónapra lekötött betét, fix kamattal.

Akciós kamatok: évi 6,0%-6,34% a betét tipusától és az elhelyezett összegtõl függõen

Az akciós kamatokat nem kötjük további feltételekhez, nálunk nem kell újonnan elhelyezett betétet hoznia a magasabb kamatért.

A betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosítottak.

A Turai Takarékszövetkezetnél számít a hûség!

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra
a címen, vagy keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit,

ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.
www.turaitakarek.hu

A nem akciósbetétek kamatai: takarékszelvény 4,46%

lakossági számlások részére: 3,9 - 4,35 %

pénzforgalmi számlások részére: 3,4 - 3,9%

Kedvezõ kamatozású betét elhelyezési

lehetõségek a Turai Takarékszövetkezetnél!

Akciós 3 hónapos illetve 6 hónapos lekötésû
Takarékszelvény váltási lehetõség

2012. AUGUSZTUS2012. AUGUSZTUS
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Gyógyszertári ügyelet

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

páratlanhétvégén
(augusztus18-19,

szeptember1-2.,15-16..)
aVárosiGyógyszertárban

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

(augusztus11-12.,20.,
25-26.,szeptember8-9.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-30-816-0437
Szabó Imre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Állatorvosi ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Augusztus 11-12.:

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Augusztus 18-19-20.:

Augusztus 25-26.:

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.

Tel.: 06-20-446-0938

Tel.: 06-20-925-3824

Szeptember 1-2.:

Szeptember 8-9.:

Szeptember 15-16.:

Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-20-956-6529

Tel.: 06-30-275-4718

Tel.: 06-30-400-9819

Hirdessen

az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel

a Városi Könyvtárban.

Következõ lapzárta:

Következõ
megjelenés:

augusztus 3.

augusztus 10.

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig Volánbusz bérletek kaphatók!

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

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

APRÓhirdetések
Kiadóújépítésûüzlethelyiség(30m )
Aszódon.Érd.:06-70-953-4932

2
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Felhívás
Aszód Város Önkormányzata

meghirdeti az szám
alatti, Aszód belterület 785/2  helyrajzi számú,

A pályázatok beadási határideje:

bérbeadásra
Aszód, Kossuth L. út 11.

42 m illetve 37 m nagyságú

üzlethelyiségeit.

2012. augusztus 27. (hétõ) 16.00

2 2

Részletek a portálon olvashatók.www.aszod.hu
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Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850
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-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Programajánló
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

Mindencsütörtökön
10órától:

minden pénteken 17.30-tól

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

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

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

Benedek Krisztina

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

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza

Hirdessen Ön is
az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
14órától

Ahónaputolsócsütörtökjén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Két évtizede alakult meg
az Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub Hagyományõrzõ Cso-
portja. Ez alkalomból jubi-
leumi ünnepséget szervez-
tek a volt Tiszti Klub sza-
badtéri színpadán. A ren-
dezvényen az érdekvédel-
mi szervezeteket

az Idõsek „Éle-
tet az Éveknek” Országos
Szövetség alelnöke és

a Nyugdíjas
Klubok Megyei Szövetsé-
génekalelnökeképviselte.

Krizsán

Sándorné,

Balázs János,

Az Unikornis Mazsorett
Csoport felvonulása után

klubelnök és
a jubiláló csoport

vezetõje köszöntötte a megje-
lenteket, majd Aszód Város
Képviselõ-testülete nevében

polgármesterkért
szót, aki rámutatott: az ünne-
peltek összetartó és baráti kö-
zössége

a városi rendez-
vényekállandóközremûködõi.

Takács Lajosné
Tóth Gézáné,

SztánIstván

Aszód életében is fontos
szerepet tölt be:

– Mit is kívánhatnék: talál-
kozzunk tíz, húsz év múlva? –
tette fel a kérdést a polgármes-
ter. – Annál jóval többet. Azt
kérem, hogy vonják be lassan a
gyermekeiket, unokáikat is
ebbe a csapatba, hogy a követ-
kezõ generációk számára is el-
mondhassák: tíz, húsz évvel ez-
elõtt nagyszüleink álltak itt a
színpadon.

a csoport veze-
tõje könnyeivel küzdve idézte
fel az elmúlt két évtized legfon-
tosabb eseményeit, a már eltá-
vozott tagok alakját, és köszön-
tötte a jelenlegi tagokat. A klub

Tóth Gézáné,

tagjainak kezdeményezésére
létrehozott Hagyományõrzõ
Csoport tagjai feldolgozták a
tájegység paraszti életének
szokásait (pl. aratási hálaün-
nep, tollfosztás, szüreti felvo-

nulás és mulatság, Galgamenti
lakodalmas), dalcsokrokat kö-
töttek a Galgamenti dalokból.

címû elõadásukat
nagy sikerrel mutatták be a
megyeszámostelepülésén,dea
Fõvárosi Állat- és Növénykert-
benésazOrczy-kertbenis.

A rendezvényen a Galga-
menti Nyugállományú Honvé-
dõk Egyesülete nevében

elnök,valamintBag,Do-
mony, Galgahévíz, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Kisnémedi nyug-
díjasklubjai (utóbbiakat

polgármester is
elkísérte) – mûsorral illetve
ajándékokkal köszöntötték a
csoporttagjait.

Az ideális nõ

Gál
Gyula

Edel-
mann György

Aszerzõfelvétele
H.Sz.

Húsz éve alakult a Hagyományõrzõ Csoport


