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Igazgatóválasztás után, Múzeumok központi
megszorítások elõtt
igazgatás alatt
Átszervezés elõtt áll a Csengey iskola
Legutóbb lapunk nyomdába adása elõtt, május 10én ülésezett a képviselõtestület, és egyebek mellett
három városi intézményvezetõi pályázat eredményérõl döntött.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére hat pályázat érkezett, közülük – a Mûvelõdési
Bizottság, valamint az iskola
munkatársai többségének támogatása mellett, a második
legtámogatottabb jelölt visszalépését követõen – az ikladi
Boda Jánost nevezte ki a grémium. A Városi Óvoda és a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
esetében könnyebb dolguk volt
a képviselõknek, mert csak a jelenlegi intézményvezetõk –
Nagy Lászlóné ill. Rónai Lajos
– nyújtottak be pályázatot, így
a szakmailag jól elõkészített
programok értékelését követõen mindketten ismét bizalmat
kaptak. Buzás János polgár-

mester az önkormányzat nevében valamennyi pályázónak és
a dokumentációk elbírálásában résztvevõnek megköszönte munkáját, a megválasztott
intézményvezetõknek pedig
sikeres és eredményes munkát
kívánt.

Tiltakozó levél Vácról és Aszódról
Bár a Pest Megye Közgyûlése által az öt területi múzeum kiállítóhellyé való visszaminõsítése csak június 1-jén
lép életbe, április 20-i hatállyal az öt intézményvezetõ,
így Asztalos Tamás vezetõi megbízatását is visszavonták.

Az aszódi Petõfi Múzeumban változatlanul kilenc fõállású és egy félállású munkatárs
(folytatás a 3. oldalon) dolgozik. A volt múzeumigaz-

Tenisz- és streetballpálya
pályázati pénzbõl
Több mint hatvanan segítettek
mények felújítására. Az Aszódi
Szabadidõsport Egyesület a
meglévõ futópálya felújítására,
a felsõ salakréteg pótlására, a
kézilabdapálya balesetveszélyes aszfaltburkolatának javítására, labdafogó hálók elkészítésére, valamint streetball- és
teniszpálya kialakítására nyújA Nemzeti Sporthivatal 2006 totta be pályázatát. (Miután a
elején pályázatot írt ki egyesü- megjelölt összegnél kevesebbet
letek, civil szervezetek részére nyertek az NSH-tól, a tavaly
közterületen lévõ sportlétesít(folytatás az 5. oldalon)
A Gyermeknapon kicsik
és nagyok birtokba vehetik
a Csengey Gusztáv általános Iskola szomszédságában felújított sportpályát.
Lapzártánk után a pályák
vonalrendszerének felfestését végezték.

Öreg járgány...
...nem vén járgány! (Talán más folytatás is szóba jöhetne, bár a
gazdáik által láthatóan becsben tartott autócsodák többsége
talán szivató nélkül is menetre kész...) Tény, hogy április 27-én
Aszódot is érintette a 2007-es Oldtimer Szuperkupa-sorozat
részeként megrendezett Mátra 600 Oldtimer Túra útvonala. A
Budapesttõl Galyatetõig, másnap Lillafüredig és vissza a mátrai
üdülõhelyig kijelölt útvonalon 87 járgány versengett. A Városháza elõtti útszakaszon gyorsulási mérést végeztek. A legfiatalabb jármû egy 1992-es Lancia Delta, míg a legkorosabb a képen
látható 1942-es Alfa Romeo volt, amely végül a második helyen
végzett. (A versenyt egy 1968-as Jaguar 420 Sovereign nyerte.)

gató fõmúzeológus-történészi
munkakörben, havi bruttó 30
ezer Ft-tal kevesebb munkabérért dolgozik (tehát az öt
igazgató vezetõi pótléka összesen havi 150 ezer Ft megtakarítást jelent a megyének).
Május 11-én délelõtt megérkezett egy munkatárs a szentendrei Ferenczy Múzeumból,
és a Petõfi Múzeum elõtti rézsûn levágta a füvet (ez a feladat is a központi múzeum hatáskörébe tartozik). A megyei
önkormányzat döntésének köszönhetõen nem õ az egyetlen,
aki ingázik: Zomborka Mártát,
az 1896-ban alapított váci Tragor Ignác Múzeum volt igazgatóját Szentendrére rendelték.
Vácott hét, csak az idegenforgalmi szezonban dolgozó teremõr munkája forog kockán.
(folytatás a 8. oldalon)
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Mielõbbi szigorú megszorító intézkedések
Április 6.
Soron kívüli ülésén a képviselõ-testület a bölcsõdeprojekt
közbeszerzési eljárásán indult
és legkedvezõbb árajánlatot
adó három céggel további – a
kivitelezés összegének további
csökkentésére irányuló – tárgyalást kezdeményezett. A végsõ ajánlatok megtételére, azok
értékelésére a Bíráló Bizottság
által, valamint a döntéshozáshoz szükséges következõ soron
kívüli testületi ülésre április 11ét jelölték ki.
Ezután – az Ügyrendi Bizottság javaslataival és a képviselõtestület korábbi határozatában
rögzítettekkel összhangban –
elfogadták a Szakorvosi Rendelõintézet mûködtetésére kiírt
pályázat módosított szövegtartalmát, amelyet az ezzel megbízott DNA Kft. állított össze és
hirdet meg több országos szaklapban.
A grémium egy Fesztivál téri
ingatlantulajdonos beadványa
nyomán hozzájárult ahhoz,
hogy a családi okok miatt eladásra szánt ingatlan tulajdoni
lapjáról töröljék az elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezután jóváhagyták az új városi
honlap szerkesztésére vonatkozó szerzõdés tartalmát.
Kovács Tamás és Koncz István
szerint bár pusztán technikai
feltöltésrõl van szó (tehát a portálra kerülõ anyagok összeállításában az anyagokat feltöltõ
személy nem vesz részt), mégis
szükséges a felelõs szerkesztõ

személyének megnevezése. Egy
szünetben folytatott egyeztetés
nyomán a honlapot készítõ és
karbantartó Buzás Zsigmond
lett a felelõs szerkesztõ. (Minderrõl részletesebben áprilisi
számunkban olvashattak.)
A közérdekû bejelentések sorában Huszár László a Richard
Fritz Kft. telephelyének szomszédságában lévõ terület rendezetlenségére hívta fel a figyelmet. Kovács Tamás szerint
a fõút menti területek rendben
tartása a közútkezelõ feladata,
nem pedig az azt ténylegesen
elvégzõ GAMESZ-é. Gyárfás
Zsuzsa a „Zöld út” óvodaprojekttel kapcsolatosan elmondta, hogy egy építész néhány héten belül készít egy ingyenes
vázlattervet, valamint árajánlatot a tényleges tervezési folyamatra. Szólt a közintézmény energiatakarékosságára
vonatkozó auditról illetve az e
témában kiírt pályázati lehetõségrõl. Végezetül a testvérvárosi kapcsolatok további ápolásának szükségességére hívta fel
a figyelmet, amit az Európai
Bizottság pályázat kiírásával
támogat.

Április 11.
A Trend Építõ Zrt. nyerte a
Bölcsõdeprojekt megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás
második fordulóját. (Errõl elõzõ számunkban részletesen beszámoltunk.)
Hegyvári László, a GAMESZ
vezetõje javaslatot tett a piac-

téri illemhely-probléma megoldására, ami egyúttal a városi
rendezvények hasonló gondjain is segíthet. Ez alapján a
város a GAMESZ többletbevétele terhére 120 ezer Ft értékben két hordozható WC-fülkét
vásárol a TOI TOI Kommunális Szolgáltató Kft-tõl.
Az önkormányzat CÉDE-pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Szent Imre
utca déli oldalán (a Széchenyi
úttól a Szabadság térig) meglévõ keramit tégla járda bontására, felújítására és átépítésére. A 4 millió 440 ezer Ft összértékû pályázat 30 % önrészvállalással jár; a projekt megvalósulása esetén egyebek közt a
Napsugár Óvoda és az épülõ
Katolikus Hitéleti Központ
balesetmentes megközelítése is
megoldódik.
Mint arról elõzõ számunkban olvashattak, Aszód is részt
vesz az Országos Labdarúgópálya Létesítési (OLLÉ) Programban. Ennek szervezõi az
érintett önkormányzatokkal
együtt közbeszerzési eljárást
folytatnak le. Kovács Tamás
részt vett az Aszód FC ülésén,
és elmondta: a vezetõség támogatta a pályázaton való részvételt, egyúttal írásban nyilatkozott egyetértésérõl a hiteltörlesztés 15 éves idõtartamára
vonatkozó elképzelésekkel
(másfél évtizedig a klub mûködtetné a mûfüves pályát; az
ebbõl származó bevételek az
FC-nél maradnának, az önkor-

mányzati támogatás pedig az
éves hiteltörlesztés összegével
csökkenne). A képviselõ-testület felhatalmazta Buzás János
polgármestert az önkormányzat képviseletére, egyúttal átruházta rá az eljárással kapcsolatos döntési hatáskört.

Uszoda-ügy:
Még mindig „kint
vagyunk a vízbõl”
Szigetvári József önálló képviselõi indítványában 3-4 fõbõl
álló munkacsoport felállítását
javasolta, amelynek feladata az
egy éve átadott (ám a külsõ öltözõk átépítésének elmaradása
miatt, ÁNTSZ-engedély híján
az aszódi és környékbeli polgárok által máig nem látogatható) uszoda ügyének elõremozdítása. A polgármester elmondta: tavaly novemberben
Asztalos Tamás alpolgármester társaságában járt Szûcs
Lajosnál, a gimnáziumot és az
uszodát mûködtetõ Pest Megye
Önkormányzata elnökénél, aki
akkor nem tudott válaszokkal
szolgálni kérdéseikre, de ígéretet tett az ügy mielõbbi megoldására.
Asztalos Tamás elmondta: a
megyei önkormányzattal
egyetértésben a külsõ öltözõ elbontását és újjáépítését támogatják, ám a város hiába ajánlott munkaerõt, a megyének jelenleg nincs pénze a beruházás
megvalósítására. Nyíry Zsolt
találkozott a megyétõl kikül-

MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN

személy-teher-autóbusz
hétfõtõl péntekig 8.00 - 17.00
Tel.: 06 20 200 4000
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szükségesek a csõdhelyzet elkerülésére
dött szakemberrel, aki felmérte a helyszínt a 30 fõs öltözõ építése és a környezet parkosítása
céljából, s feltette neki a kérdést: a 62 férõhelyes uszoda
hétvégi üzemeltetését feleakkora kapacitású öltözõkkel
hogyan lehet megoldani a gimnázium kinyitása nélkül? (ti. a
középiskolában is vannak öltözõk, de az épület esetleges hétvégi õrzése és takarítása további személyi és pénzügyi feltételeket kívánna – a szerk.)
Gyárfás Zsuzsa tudomása
szerint Pest Megye Önkormányzata támogatást kap a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól
(amelynek elnöke Szabó Imre,
a megyei közgyûlés elõzõ elnöke – a szerk.). Ha ez mégsem
így történne, a megye jövõ évi
költségvetésében szerepelni
fog az öltözõ felújításának öszszege. Szerinte a munkacsoport létrehozása szükségtelen, a
városnak az uszoda megnyitására vonatkozó igényét egy önkormányzati határozatban
kellene nyomatékosítani.
Némi vita után a képviselõk
felhatalmazták a polgármestert, hogy járjon el Pest Megye
Közgyûlésének elnökénél a
városi uszoda mielõbbi megnyitása ügyében. Ennek háttértámogatására ad-hoc bizottságot hozott létre, amelynek
tagjai: Szigetvári József és
Nyíry Zsolt képviselõk, valamint Sáhó Béla, a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
igazgatóhelyettese.
*
Sáhó Béla kérésére a grémium aszódi kiadványokat biztosított az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny aszódi
döntõjében résztvevõ diákok
jutalmazására.
A közérdekû bejelentések
között Szigetvári József a szelektív hulladékgyûjtéssel és
-szállítással kapcsolatos észrevételeit osztotta meg a jelenlévõkkel. Asztalos Tamás tájékoztatót tartott a Galgamenti
Víziközmû Kft. közgyûlésén

történtekrõl, majd a Petõfi Múzeum megyei közgyûlés általi
visszaminõsítésérõl szólt (errõl
áprilisi számunkban részletesen olvashattak, a fejleményekrõl pedig a címoldalon számolunk be). Nyíry Zsolt a Szabadidõsport Egyesület sportpálya-felújítási pályázatának
ill. munkálatainak állásáról
számolt be, majd a temetõi áldatlan állapotok (falfirkák, szemét, megdõlt kerítés) megoldására kérte a GAMESZ-t.
Szigetvári József a Berkes utca
és a Kender utca sarkán álló
beépítetlen telek megszerzésével kapcsolatban az eljárás
lefolytatására felkért ügyvéd
meghallgatását kérte a következõ testületi ülések egyikén.

Április 19.
Önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévõ, forráshiányos
önkormányzatként városunk
idén mintegy 45 és félmillió forint állami támogatásra nyújtja be igényét. Tárnokiné Szilágyi Erzsébet, a polgármesteri
hivatal pénzügyi ellenõre az
önhiki pályázat jelentõs szigorításáról számolt be, ami ráadásul idén várhatóan tovább fokozódik. A város tényleges forráshiánya a pályázaton elnyerhetõ összegnél várhatóan magasabb lesz, amit az önkormányzatnak megfelelõen kezelnie kell, ellenkezõ esetben
2008-ban csõdhelyzetbe kerülhet a város. Gyárfás Zsuzsa, a

Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta: vagy felélik a város
vagyonát, vagy – és a bizottság
ezt a lehetõséget támogatja –
drasztikusan lecsökkentik a
mûködési kiadásokat. Ennek
érdekében számos lépés megtételét javasolják, amit elfogadtak a képviselõk. A júliusi képviselõi díj megvonása egymillió
Ft, a bizottságok átalakítása és
létszámának csökkentése kb.
1,3 millió Ft megtakarítást hoz.
Az önkormányzati intézmények – a kötött felhasználású
normatív támogatások és
pályázati pénzeszközök kivételével – csak az alapvetõ mûködési kiadásaikat teljesíthetik.
Átvilágításra kerül a Podma(folytatás a 4. oldalon)

Igazgatóválasztás után...
Átszervezés elõtt áll a Csengey iskola
(folytatás az 1. oldalról)

A képviselõk elfogadták az
április 19-i ülésen kezdeményezett takarékossági intézkedési
terv elsõ lépcsõjét. A három átvilágított intézmény közül a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
esetében mielõbbi tárgyalásokat kezdeményeztek a veszteséget termelõ kihelyezett tagiskolák által érintett önkormányzatokkal a mûködtetés
támogatásáról. A Gyermekélelmezési Intézménynél megszüntették a nyugdíjasok normakedvezményét, és megvizsgálják a kihasználtság növelésének lehetõségeit. A Csengey
Gusztáv Általános Iskolában
az állami normatív támogatás
rendszerének átalakítása, valamint a kötelezõ óraszám 20ról 22-re történõ emelése miatt
szeptember 1-ig osztályösszevonásokra kerül sor. Aszódon
jelenleg több osztály 11-17 fõ
közötti létszámmal mûködik,
ami pedagógiai szempontból
ideális az eredményes munkavégzéshez. (Az egyik negyedikes osztály létszáma õsztõl
négy fõre zsugorodik a tanulók
többségének nyolcosztályos
gimnáziumba történõ távozása

miatt.) Az állam a minél nagyobb osztálylétszámok kialakítását támogatja, s egy új számítási rendszer bevezetésével
magasabb normatívát biztosít
a nagyobb létszámú osztályban
tanuló kisdiákok számára.
A Rákóczi úti iskolaépület
bezárásáról nincs szó, ugyanakkor növelni kell a Csengey
úti épület (jelenleg 80 százalék
alatti) kihasználtságát, vagy az

intézmény jelentõs pályázati
forrásoktól eshet el. A város
anyagi helyzetének javítása érdekében is szükséges intézkedések pedagógusok nyugdíjazásával, esetleg elbocsátásával
járnak majd. A képviselõ-testület tantestületi fórum megrendezésérõl határozott, ahol
a helyzetelemzés után várják a
pedagógusok véleményét és ötleteit. n

Közeleg a határidõ

Május 31-e az Evangélikus Gimnázium mögött és a
Berek szomszédságában folyó útépítések befejezésének
határideje. Képünk a Pintér utca felsõ szakaszán készült, ami eredetileg nem kapott volna szilárd útalapot; a
kivitelezõ az utca alsó szakaszának késedelmes befejezése miatt – a kötbér kifizetése helyett – vállalta a
többletmunkát.
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Aszód is részt vesz a kistérségi csapadékvíz(folytatás a 3. oldalról)

niczky Mûvészeti Iskola és a
Gyermekélelmezési Intézmény, valamint Csengey Gusztáv Általános Iskola (utóbbinál
különös tekintettel a szeptemberben esedékes óraszám-emeléssel elérhetõ megtakarításokra ill. a tanulólétszám alapján kialakítható osztálylétszámokra).
A grémium elfogadta Szabadiné Bartók Katalin aljegyzõ
beszámolóját a 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról. Ugyancsak az aljegyzõ terjesztette elõ
a szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendelet módosítását, amire a jogforrásul szolgáló
1993. évi III. törvény változásai
miatt volt szükség.
Május 1-tõl a nem lakás célját szolgáló bérlemények bérleti díja a folyamatban lévõ szerzõdéseknél 30%+ÁFÁ-val, az
1.600 Ft/m2/hó+ÁFA összegûeknél 7%-kal, nettó 1712 Ft-ra
emelkedett. A grémium kimutatást kért a GAMESZ vezetõjétõl az intézmény épületében
térítésmentesen kiadott irodahelyiségekrõl és azok rezsiköltségérõl.
A testület megbízta Asztalos
Tamás alpolgármestert, hogy
Balázs Gusztávné Polgár Jutka
mesekönyvének támogatása
ügyében keresse meg a kistérség önkormányzatait. A mûvelõdésszervezõ beadványa alapján 80 ezer Ft-tal támogatja az
önkormányzat a május 19-i
gyermeknapi rendezvényeket.
(A részletes programot lapunk
24. oldalán olvashatják.)

Súlypontban a kórház:

Maradunk
Kistarcsánál
A hatvani Albert Schweitzer
Kórház írásos megkeresésére
reagálva az önkormányzat kinyilvánította, hogy az egészségügyi miniszter határozata
alapján, az április 1-tõl érvényben lévõ besoroláshoz igazodva
városunk továbbra is a kistar-

csai Flór Ferenc Kórházhoz kíván tartozni. Bár az utóbbi intézmény Aszódtól néhány kilométerrel távolabb található (és
a hatvanival ellentétben ott
nincs traumatológiai osztály,
ezért a súlyos sérülteket a Péterfy Sándor utcai kórházba
kell szállítani), a szakemberek
szerint felszereltsége és ellátási
színvonala magasabb, mint a
Heves megyei kórházé.

Kistérségi
csapadékvíz-projekt:

Többmilliárdos
projekt
Az önkormányzat csatlakozott az aszódi kistérség települései felszíni vízelvezetésére vonatkozó projekthez és elfogadta annak mûszaki tartalmát. A
Kistérségi Társulás által koordinált, összesen kb. 8,4 milliárd
Ft-ra becsült összegû projekt
Aszódra jutó becsült beruházási költsége a járulékos kiadásokkal (a Galga rendezése, kerékpárút építése, talajmechanikai vizsgálatok és tervezés)
együtt 672 millió Ft. A Társulás
törekszik arra, hogy az önkormányzatok önrészvállalása ne
haladja meg a 10 %-ot. A tervezés 283 milliós költségének városunkra jutó része 2,24 millió
Ft, amit az önkormányzat hitelfelvételbõl fedez.
Az Aszód, Domony és Iklad
orvosi ügyeleti ellátását végzõ
MEDIC Ügyeletfenntartó Btnek a jogszabályi változások
miatt havonta egy újonnan bevezetett nyilvántartást kell az
OEP felé továbbítania, amihez
új szoftver és ehhez egy erõsebb
számítógép szükséges (ellenkezõ esetben havi 716 ezer támogatástól esik el). Néhány képviselõ szerint a szükséges programot és a számítógépet a Btnek kellene kigazdálkodnia,
míg mások szerint ennek biztosítása a három település feladata, mert az orvosok nem tudhatták elõre, hogy az OEP ilyen
feltételeket szab az orvosi ügyelet finanszírozása érdekében.

Hosszas vita után a képviselõk megbízták Buzás János polgármestert, hogy vizsgálja meg
a lehetõségét a Csengey iskola
által „A XXI. század iskolája”
címû pályázati összegbõl vásárolt laptopok egyikének ideiglenes biztosításának az orvosi
ügyelet számára, illetve azt: az
említett célra biztosítható-e
megfelelõ számítógép – esetleg
felújítás után – a Városháza
használaton kívüli számítógépei közül. A város emellett biztosítja a 100 ezer Ft értékû
program árának lakosságarányos részét. Ha az eszközök ily
módon nem biztosíthatók, a
testület arányos harmadolással biztosítja a szükséges eszközt és programot. (Lapzárta
után Rácz Zoltán térítésmentesen felajánlott egy számítógépet a fenti célra – a szerk.)
A képviselõ-testület döntése
alapján a polgármester három
árajánlatot kér be a lakótelepi
volt mûszergyári szennyvíztelep területén lévõ balesetveszélyes aknák elbontására és tömedékelésére, a GAMESZ pedig figyelmeztetõ táblával jelöli
meg a balesetveszélyes területet. Ezután elfogadták a város
idei közbeszerzési tervét, majd
visszavonta a Csengey iskolában folyó szakmai pedagógiai
munka szakértõi utóvizsgálatát. A vizsgálat még 2005-ben
készült, és a Mûvelõdési Bizott-

ság szerint a két évvel késõbb
elvégzendõ utóvizsgálat nem
tud hatékony segítséget biztosítani az iskola számára.
A grémium elfogadta a DNA
Kft. azon javaslatát, hogy a
Szakorvosi Rendelõintézet mûködtetésére történõ pályázati
felhívást – a pályázati dokumentáció eladásából származó
bevétel terhére – bruttó
296.940 Ft értékben a Népszabadság címû napilapban hirdessék meg.
A Közérdekû információk
napirendi pontban Odler Zsolt
szólt a táborbörzérõl (a kínálatról lapunk 21. oldalán olvashatnak). Sándor János az
evangélikus gimnázium mögötti területen élõk panaszát
tolmácsolta az ott folyó útépítésekkel kapcsolatos problémákról, így arról is, hogy a kivitelezõ BOLA Kft. a képviselõtestület kérése ellenére nem tájékoztatta a lakosokat a munka
folyamatokról. Buzás János a
körforgalomnál hónapokkal
ezelõtt beszakadt aknafedél illetve a szélvihar miatt a bagi
csomópontnál megdõlt közlekedési tábla helyreállítása felõl
érdeklõdött. Minderrõl Fehér
Endre, a Mûszaki Iroda vezetõje elmondta: a mûszaki ellenõrnek nem feladata ellenõrizni,
hogy a kivitelezõ kiértesíti-e a
lakókat a munkafázisok megkezdésérõl. A Mûszaki Iroda

Három hónapja...
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...áll a nyíllal jelzett tábla a körforgalomból Pest felé kivezetõ
útszakaszon, amely egy megsüllyedt (városi tulajdonú) csapadékcsatorna-fedélre figyelmeztet. Mivel a sérült mûtárgy
nem a PEMÁK-é, az útkezelõ
saját költségén nem javította ki
a hibát. A város már megrendelte a munka elvégzését, de az
még mindig nem történt meg.
Ki tudja, talán jobb lett volna,
ha a PEMÁK azonnal megszünteti a hibát, a munka ellenértékét pedig kiszámlázza az
önkormányzatnak... n
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elvezetési projektben Tenisz- és streetballpálya
ütemtervet kért be a BOLA
Kft-tõl, ami viszont számon
kérhetõ a kivitelezõn. A munka
teljes befejezési határideje május 31. A beszakadt aknafedél
javítását levélben kérték a fõút
kezelõjétõl, ám azt a PEMÁK
nem végzi el, mert a csapadékcsatorna az önkormányzat tulajdona. Az irodavezetõ a munkára bekért árajánlatok közül
a PEMÁK 80 ezer Ft+ÁFA öszszegû ajánlatát javasolta elfogadásra.
Nyíry Zsolt a lakótelepi víztorony melletti játszótér rendbetétele ügyében õt megkeresõ
lakosok kérését tolmácsolta.
Fehér Endre elmondta: a játszóterek EU-szabványok szerinti felújítását 2008-ig el kell
végezni – sajnos egy korábbi
felmérés alapján az Aszódon
található mintegy száz játszótéri eszköz közül alig néhány
szabványosítható. Az új eszközök méregdrágák, ezért azt javasolta, hogy a város évente
egy-két új eszköz vásárlásával
haladjon a játszóterek szabványosítása felé. Gyárfás Zsuzsa
az áprilisi képviselõi tiszteletdíját és annak járulékait ajánlotta fel a víztorony melletti játszótér felújítására, Buzás
János pedig festékeket ajánlott
fel a felújítható eszközök színesebbé tételére. (A témáról részletesen lapunk 11. oldalán olvashatnak.)
Sándor János a lakótelepi közös hulladéktárolót illetéktelenül használók elleni fellépésre
hívta fel a figyelmet. Jordán
Imre jelezte: az Újtelepen és a
Fesztivál téren számos lakó
igyekszik parkosítani és csino-

sítani a járda és az útpadka
közötti területet, ami dicséretes – azt viszont joggal nehezményezte, hogy a területet balesetveszélyes módon (szikladarabokkal, cölöpökkel stb.) igyekeznek megóvni a kerékpárosoktól és a parkolni szándékozó
autóktól. Ezután a jövõben
gyorsabb és hatékonyabb szállítást javasolt a GAMESZ-nak
az éves lomtalanítás során,
hogy a hulladék maradékát ne
hordja szét a szél. Kolozsvári
Péter a Tiszti Klub vázlatterveinek helyzetérõl érdeklõdött,
majd a lakótelepi ABC melletti,
néhány személy által illemhelynek használt bokros területre hívta fel a figyelmet.
Odler Zsolt a fitnesscentrum
számára javasolt MÁV-terület
megszerzésére tett lépésekrõl
érdeklõdött. Miután a polgármester elmondta, hogy a MÁV
nem válaszolt ezzel kapcsolatos levelére, Odler Zsolt jelezte:
jelentkezett egy kontaktszemély, aki közremûködne a terület értékesítésének véghezvitelében.

pályázati pénzbõl
Több mint hatvanan segítettek

Nyíry Zsolt felvétele

A régi-új létesítményt salakos futópálya öleli körül
(folytatás az 1. oldalról)

20x40 m-esre tervezett streetball-pálya méretét lecsökkentették.) A sportpályák jobb
megközelíthetõsége érdekében
lépcsõt építettek, a régi, veszélyessé vált pályaelemeket pedig
elbontották és újakra cserélték.

A munkálatok megvalósítását eredetileg 2006 júliusára
tervezték, de a pályázati pénz
átutalására csak tavaly novemberben került sor. Akkor a kedvezõtlenre fordult idõjárás miatt az egyesület a határidõ módosítását kérte a pályázat kiírójától, emiatt a munkálatok befejezésének új idõpontja április
30-a lett. (Április 27-én viszont
újabb határidõ-módosításra
nyílt lehetõség, ami a befejezõ
A testületi ülések jegyzõ- munkálatok mellett a pályázati
könyvei a Városi Könyvtárban összeg elszámolására is elegenolvashatók.
dõ idõt biztosít.)
A polgármester végezetül
megköszönte a Nyugdíjas Klub
épületének bõvítéséhez anyagi
és szakmai segítséget nyújtó
Tolmácsi László és Ágfalvi
Imre vállalkozók munkáját.
Köszönetet mondott Sóvári
Józsefnek is, aki egy 1998-as
évjáratú Ford Mondeo gépkocsit adományozott az aszódi
polgárõröknek.

Köszönet
a támogatásért
Aszód Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében
ezúton köszönöm Rácz Zoltánnak, a Galga Televízió felelõs szerkesztõjének, hogy Aszód, Iklad és Domony közös orvosi ügyeletének támogatására egy számítógépet és egy lapmonitort
ajánlott fel.
Buzás János polgármester

A dokumentáció beadásának
egyik alapfeltétele volt a minél
nagyobb arányú társadalmi
munka megszervezése. Nyíry
Zsolt, azegyesületelnökeörömmel számolt be arról, hogy az
egymillió Ft értékû munkavállalást valószínûleg túlteljesítették: az áprilisi hétvégéken több
mint hatvanan – a Szabadidõsport Egyesület tagjai mellett
szülõk, pedagógusok és önkormányzati képviselõk – vettek
részt a létesítmény felújításában és bõvítésében.
A Szabadidõsport Egyesület
elnöke köszönetét fejezte ki
minden közremûködõnek,
akik nélkül nem sikerült volna
gyarapítani az aszódi sportolási lehetõségek számát. Nyíry
Zsolt reméli, hogy ennek érdekében a közeljövõben újabb pályázati lehetõségeket tudnak
H. Sz.
kihasználni.

Június 1-én ismét változik
a Volánbusz-menetrend
A Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodája értesíti az
autóbusz-közlekedést igénybevevõ polgárokat, hogy a Volánbusz Zrt. megküldte a menetrend könyvben meghirdetett
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járatok közlekedésében június
1-tõl érvényes változásokat. Az
érdekeltek a hivatal hirdetõtábláján tanulmányozhatják a
módosításokat.
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Ivóvizünk biztonságáért
Köbméterenként három forint vezeték-felújításra
Településeink életének egyik legfontosabb lételeme az
ivóvíz folyamatos biztosítása. A Galgamenti vízhálózat
gerincvezetéke több mint negyven éves. Csõtörés, meghibásodás esetén a javítás, a vezetékcsere költségét az
érintett szakasz önkormányzatának kell állnia. Erre a
célra az elmúlt évtizedekben egyetlenegy forintot sem
tettek félre.
A Galgamenti Víziközmû
Kft. legutóbbi közgyûlésén
Tóth Gábor, Bag polgármestere, a térség országgyûlési képviselõje azzal a javaslattal állt
elõ, hogy köbméterenként egy

forintot építsenek bele a vízdíjba, és ezt különítsék el a karbantartási-javítási munkákra,
megelõzve ezzel a nehéz anyagi
körülmények között mûködõ
önkormányzatok pénzügyi

gondjainak további súlyosbodását. Az érintett települések
polgármesterei egy kivételével
elfogadták a javaslatot – azzal a
kiegészítéssel, hogy ne egy, hanem három forint legyen köbméterenként az elküönítendõ
összeg.
Egy átlagos család havonta
6-10 köbméter vizet fogyaszt,
tehát a többletköltség 18-30 Ft,
ami alig több, mint egy kifli ára.
Bereczki Erzsébet

Buszrongálások, vadelütések
A Falujárók útján lévõ buszfordulóban ismeretlenek rendszeresen kárt tesznek az éjjelente ott parkoló jármûvekben:
hol az ablakot dobják be kõvel,
hogy a tükröt törik le. A Szõlõ

utcából (és több környékbeli településrõl) sorra lába kélt a vízelvezetõ rácsoknak. (Lapzártánk elõtt a zsákmányt Turán,
egy hírhedt fémkereskedõ udvarán találták meg.)

Rendõrnap Bagon
A Gödöllõi Rendõrkapitányság április 21-én – az
elõzõ évektõl eltérõen –
nem a kapitányság székhelyén, hanem a bagi sportpályán rendezte meg a
Rendõrnapot.
A rendezvényt Tóth Gábor,
Bag község polgármestere, a
körzet országgyûlési képviselõje és Dr. Juhász István rendõr
ezredes, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje nyitotta
meg. A rendezvényen részt vettek a térség településvezetõi,
köztük Buzás János, városunk
polgármestere.
A programok között szerepelt focibajnokság nyolc rendõr és két civil csapat részvételével; a fõzõversenyre kilenc
rendõr és egy civil csapat nevezett be. A gyerekek KRESZvetélkedõn, ügyességi kerékpáros pályán próbálhatták ki tudásukat. Ezen kívül a bûnügyi
technikai bemutató keretében
ujjnyomat-vételre, a rendõrségi
gépkocsik és motorok „kipróbálására” is lehetõség nyílt. A
kicsiket és a nagyokat íjászbe-

mutató, quadpálya és egy harci
jármû szórakoztatta.
A rendezvényre több mint
ezren látogattak el, akiket helyben készült marhalábszár pörkölttel vendégeltek meg a szervezõk. A sikeres Rendõrnap lebonyolításához, szervezéséhez
hozzájárult a Bagi Polgárõr
Egyesület és a Bagi Sportkör is.
(a Gödöllõi
Rendõrkapitányság
sajtóközleménye alapján)

Hatvan és Aszód között egy
kerékpárost azzal állítottak
meg, hogy nézze meg az ott álló
autó egyik utasának sérülését.
A rendhagyó vizit a bicajos
pénztárcájának eltûnésével zárult. A Csengey iskolából egy
50 ezer Ft értékû mobiltelefon
tûnt el, egy Horváth István úti
családi házból pedig egy mobiltelefont és 30 ezer Ft-ot zsákmányolt az éjszakára is nyitva
hagyott ajtón át bejutó elkövetõ.
Városunk fõútján az elsõbbség meg nem adása miatt történt egy anyagi káros baleset,
Gödöllõ és Aszód között pedig
ismét egyre több a vadelütés.
Kérjük, vezessenek figyelmesebben! n

Már elegendõ
a pályázati
összeg
A tavaly júliusban meghirdetett AVOP LEADER+
pályázaton induló vállalkozások és intézmények közül többek pályázatát elutasították, néhányan viszont (fõleg a pályázatok
szakmai bírálatát végzõ
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól érkezett, terjedelmes hiánypótlási lista láttán) maguk
vonták vissza támogatási
igényüket.
A galgahévízi Gaia Alapítvány gesztorsága alatt meghirdetett, összesen 76,5 millió Ft
pályázati pénzre eredetileg 38
pályázó összesen több mint 90
milliós igényt nyújtott be, mostanra viszont fordult a kocka:
több a pénz, mint a szabályszerû
pályázati igény. Ennek oka a
pályázatok tartalmi illetve
számszaki hibái mellett az,
hogy a pályázati kiírás számos
tekintetben hiányos vagy nem
egyértelmû volt, a feltételeket
pedig közvetlenül a beadási határidõ elõtt is módosították. Ez
és az MVH illetékesei által telefonon adott (és idõnként egymásnak ellentmondó) információk a pályázók többségének jelentõs pluszmunkát
adott – olykor a pályázat teljes
átdolgozását igényelték. n

Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy akik közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, a
2006. július 1-jét megelõzõen kiállított közgyógyellátási igazolványok a lejárat napjától számított
második hónap végéig, de legkésõbb 2007. június 30-ig használhatók fel.
A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ, amelyhez zárt borítékban
csatolni kell a háziorvostól kapott igazolást.

További csatolandó mellékletek:
Alanyi jogon jogosultak számára:
rokkantsági nyugdíjról szóló határozat
emelt családi pótlékról szóló igazolás
Méltányossági alapon jogosultak számára:
jövedelemigazolás
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az igazolvány kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás legalább 2-3 hónapot vehet igénybe, ezért kérelmük benyújtását minél elõbb tegyék meg.
Aszód, 2007. május 2.
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Szabadiné Bartók Katalin
aljegyzõ

7

COOP-hírek
Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy

a Kondoros téri maxi COOP áruházunk bõvítése
– amint azt Önök is tapasztalhatják – a terveknek megfelelõen halad.

A nyitás várhatóan 2007. július elején lesz.
Az átalakítással járó kellemetlenségek miatt kérjük szíves megértésüket!
vvvvv
Folyamatos nyereményakciókkal várjuk május hónapban is a Kedves Vásárlókat!
Május 31-ig folytatódik a COOP üzletlánc saját nyereményjátéka, amelyben azok
a vásárlók, akik 3000,-Ft feletti értékben vásárolnak és a vásárlást igazoló blokkot
névvel-címmel ellátva bedobják a bolti szerencseládákba, sorsoláson vesznek részt.
A játékban résztvevõ vásárlók között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

C
C

6 db 1.000.000,-Ft értékû bankkártya
30 db

100.000,-Ft értékû bankkártya

A további nyereményjátékokról olvashatnak a COOP szóróújságban!

ÚJ AKCIÓ május 16-tól 26-ig!
Ízelítõ az akció választékából:

Finomliszt BL-55 1kg
Kristálycukor Horvát 1 kg
Vénusz konyhatündér 3 l
Kékkúti Theodora ásványvíz 1,5 l
Kõbányai sör üveges 0,5 l
Eduscho Wiener extra kávé, õrölt, 250g

79,-Ft
215,-Ft
815,-Ft
95,-Ft
99,-Ft+ü.
299,-Ft

Domestos pine fresh750ml
Lenor summer öblítõ 3 x 1 l
Tomi Kristály gél 1,5 l
Hajdúsági trappista sajt kerek
Szlovák Eidami sajt
COOP tejföl 12% 450 g

359,-Ft
999,-Ft
799,-Ft
999,-Ft/kg
899,-Ft/kg
159,-Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
A COOP Club törzsvásárlójaként a Galga COOP Zrt. területén
már 2000 tag használhatja a pontgyûjtõ kártyáját.
Pontjait gyûjtheti és beválthatja valamennyi COOP Club emblémával
ellátott élelmiszer- és iparcikk üzletben.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
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Múzeumok központi
igazgatás alatt
(folytatás az 1. oldalról)

A Váci Múzeum Egyesület
sem örül a területi múzeumok
– a szakma és az érintett önkormányzatok véleményének mellõzésével történt – visszaminõsítésének; az elnökség hangot
is adott aggályainak az interneten is olvasható nyílt levelében. Ugyanígy tesz április 16án kelt levelében az aszódi
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány
kuratóriuma is, amely a kulturális szakállamtitkárnak címzett levelében felhívja a figyelmet a helyi közösségekben
kulcsszerepet játszó területi
múzeumok visszaminõsítésének veszélyeire. Lapzártánk
után megérkezett dr. Vígh
Annamária, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közgyûjteményi Fõosztálya vezetõjének válaszlevele, amelyben
leszögezi: elismerik Pest Megye

EKSZPANZIÓ XIX. "P Ü N K Ö S D"
Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Találkozó
2OO7. május 26 – 27 – 28 - án
AZ EIPEL / IPEL' / IPUL / IPOLY EURORÉGIÓBAN

Aszódon > Magyarnándorban > Terényben > Szandán

Önkormányzatának a múzeu- Érkezés Aszódra, a vasútállomásra 10.25-kor >>> Akciók
az állomáson, a Múzeumhoz vezetõ úton
mi hálózatának gazdaságosabb
VIRÁGZÁS - ÉNEK...
mûködtetésére vonatkozó törekvéseit, de a döntés miatt (Aszódi diákok ökumenikus akciói az egykori
"Jézus legszentebb szíve" templom helyén)
„súlyos szakmai aggályaik meMegnyitó 16. 30-kor az aszódi Petõfi Múzeumban
rültek fel.” A fõosztályvezetõ ASZTALOS TAMÁS muzeológus, alpolgármester köszöntõje
arról biztosította a kuratóriu> MEDVÁCZ LAJOS az Ipoly Eu. elnöke, Balassagyarmat
mot, hogy a minisztérium csak polgármesterének megnyitó gondolatai >>> NIKOLAY IVANOV
(Br) ének, tambura
a megfelelõen megalapozott és
Dénes
Imre
: ÁTVÁLTOZÁS c. performansza
szakmailag elfogadható megoldásokat tartalmazó mûködési MYSTERIUM CARNALE <> PÜNKÖSD-VIGÍLIA
engedélyek kiadásához fog hozNémeth Péter Mikola > Németh Zoltán Pál kiállítás-performansza
zájárulni.
Közremûködik: Fazekas László ütõhangszereken
> NÉMETH ZSÓFIA NÓRA versmondás
Áprilisi számunk megjelenéDúl Antal elmélkedése VaLLáSróL és HaGyoMáNyról
se óta kétszer kértünk e-mailben sajtóközleményt a megyei „ki mindeneket összetart, annál van a Szó értelme”
35 költõ versei és írásai - közremûködik a KALAHÁRI
önkormányzat sajtóosztályától
OPÁL SZÍNHÁZ PERFORMANCE
(a múzeum mellett az aszódi
23 órakor Aszódon a Podmaniczky
uszoda ügyérõl is). SajtóközleMûvészeti Iskola kamaratermében
mény helyett az Aszódi Tükör
„A PÜNKÖSDI RÓZSA…”
májusi számának megjelenése
Binder Károly zongora koncertje
EKSZPANZIÓS FILMEK VETÍTÉSE A MÚZEUM FALÁRA
elõtti napra – lehetõséget kap27-én, Pünkösdvasárnap 8 órától
tam egy interjú készítésére
PÜNKÖSDI
REGGELI A SZABADBAN
Szûcs Lajossal, Pest Megye ÖnAkik megterítenek: Joan van Rooijen & Horváth Ödön
kormányzatának elnökével.
9.35 órakor utazás vonattal Magyarnándorba
H. Sz.

Széchenyi István Civil Egyesület
A Széchenyi István Civil Egyesület május 25-én 19 órakor
tartja következõ találkozóját a Mûvelõdés Háza kistermében.
Téma: Vetített képes beszámoló az ókori Görögországról.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

potban lévõ kockaház 1420 nm
telken eladó. Iár: 10,8 m Ft Tel.:
06-30-228-1060

Gödöllõtõl 10 km-re, Domonyban eladó egy 1700 nm-es telPénzintézet érettségizett mun- ken lévõ kis ház nyári konyháják dalaimat. Nagyon szeretek katársat keres (átképzéssel). val 8,9 m Ft-ért.
énekelni. Sok népdalt ismerek. 20/362-3658
Tel.: 06-70-524-55-90
Ezért úgy gondoltuk, hogy benevezek a versenyre. Tanító Aszód Falujárók lakótelepén Eladó 2000 db vörös színû
néni azt mondta, hogy érezzem eladó egy 2. emeleti, 57 nm-es, Bramac cserép 120 Ft/db áron.
jól magam. Ez a nap a szórako- 2+félszobás, felújítandó, azon- Tel.: 06-20-2257737.
zás és az élményszerzés napja nal költözhetõ napfényes téglalegyen. Így is lett, de azért egy építésû lakás. Iár: 7,9 m Ft Tel.: Köszönetnyilvánítás
kicsit mégis izgultam. Ennek 06-20/9720-340
ellenére második helyezést
Megköszönöm mindazoknak,
értem el.
Sürgõsen eladó Kartalon egy akik felejthetetlen férjemet,
Nagyon boldog vagyok, hogy két generációnak is alkalmas,
Ondrik Pált
sikerült örömet szerezni a csa- 130 nm-es családi ház, két galádomnak és az iskolámnak.
rázzsal, nagy veteményes kert- tisztelték és szerették, temeTóth Kristóf tel 19,9 m Ft-os irányáron. Tel.: tésére eljöttek, sírjára elhozták a megemlékezés virágait
2.b oszt. 06-70-374-0213
és osztoztak gyászomban.
*
Gratulálunk és további sike- Tura központjához közel, 100
Gyászoló özvegye
reket kívánunk!
nm-es, 2 szobás, tágas, jó álla-

Az elsõ nagy versenyem!

Részt vettem egy országosan
meghirdetett népdaléneklõ
versenyen.
Tanítóm, Rózsika néni és társaim mindig örömmel hallgat-

Iklad központjában egy 2004ben igényesen felújított 123 nmes 2,5 szobás családi ház 32 nmes garázzsal ELADÓ! Irányár:
23 m Ft Tel.: 06-20-315-75-69
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Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a befizetett – nem
emelt összegû – vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a
tárgyévet követõ 60 napon belül.
A visszatérítés kérelem alapján, pénztárból történõ kifizetéssel és kiutalással is történhet.
A pénztárból történõ kifizetés idõpontja:
minden hónap elsõ szerdája 8-tól 16 óráig.
A vizitdíj-visszatérítéssel kapcsolatos információk az
aljegyzõi irodában kérhetõk. Tel.: 28/500-675
Szabadiné Bartók Katalin
aljegyzõ

HIVATÁSOS JOGOSÍTVÁNYOK ORVOSI
ÉRVÉNYESÍTÉSE A GALGAMENTÉN

DR. JÓLESZ JÓZSEF

HIRDETÉSFELVÉTEL

foglalkozás- egészségügyi szakorvosnál

ASZÓD, ARANY J. U. 3.
Idõpont-egyeztetés:
H., SZ. d.u., K., CS. d.e. 28/400-429

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

Ugyanígy lehet idõpontot kérni
a kedd esti privát-rendelésre is.

Tel.: 28/400-606

A Best Ingatlan Centrum Kft.

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

a Duna House Franchise Kft. (Magyarország legnagyobb
ingatlanközvetítõ franchise-hálózata) fiókirodájaként mûködõ
ingatlanközvetítõ iroda. A Duna House Hálózat jelenleg 77
irodával és több mint 600 értékesítõvel áll az ügyfelek rendelkezésére. Szolgáltatásai közé tartozik a használt és új építésû
lakóingatlanok közvetítése, bérbeadása, teljeskörû, banksemleges és díjtalan hitelügyintézés.

Munkatársat keres

Ingatlanértékesítõ
munkakörbe

Aszódra!
Feladat:
4 Használt és új építésû lakóingatlanok közvetítése, értékesítése
4 Megbízások felvétele, ingatlanok
megtekintése és bemutatása
4 Kapcsolattartás a meglévõ
ügyfelekkel
Elvárások:
4 Minimum középfokú végzettség
4 Értékesítési tapasztalat
4 Kiváló kommunikációs
képesség - szóban és telefonon
egyaránt
4 Felhasználói szintû számítógépes ismeretek
4 Saját autó és B kat. jogosítvány
4 Elhivatottság az ingatlanszférához
4 Vállalkozói szemlélet
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Amit kínálunk:
4 Teljeskörû irodai háttér
4 Kiemelkedõ kereseti lehetõség
4 Tréningek (gyakorlati képzés
és szakmai segítség)
4 Folyamatos fejlõdés és karrierlehetõség
4 Jó hangulatú, gyõzelemre,
sikerre éhes csapat
4 Rugalmas munkaidõ
Pozíció területe(i):
értékesítés, kereskedelem
Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzokat várunk
az alábbi e-mail-címre:

reich.janos@dh.hu
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A jó csapat neve: aszódi
Kissé kevesen voltunk, de a finom ételek elfogyasztásához elegen
Írásomat tulajdonképpen azokkal kezdem, akikkel a
fõzõverseny végén beszélgettem. Bata Loyal Orsolya és
Bártfainé Szabó Tímea férjeik és gyermekeik társaságában nézték végig a negyedik alkalommal megrendezett
Európarty fõzõversenyének díjkiosztását. Ennek végeztével kritikusan jegyezték meg: csak véletlenül olvasták
lapunkban a hirdetést, ami e közös együttlétre invitálta
városunk közösségét. A résztvevõk viszonylag csekély
száma ellenére a fergeteges hangulat és a verseny izgalmai bõven ontották a poénokat, melyek eggyé kovácsolták a vélt ellenfeleket.
Még a fõzés kezdetén végigjártam a csoportokat, hogy kifaggassam õket azokról a titkokról, amelyek segítségével
gyõzni szeretnének a megmérettetésen.
A Szabadság tér távolabbi
sarkában már vígan rotyogott
az Aszódi Szabadidõsport
Egyesület kondérjában a marhapörkölt Hargita gyümölcsével fantázianevû étel. Drippey
Lambert és Somló Károly szakácsok csak nagy titokban
árulták el, hogy az ízek fokozására vörösborba áztatott gombát tettek. Természetesen,
hogy a nézelõdõ társaság ne
fázzon, Napoleon-levest is öntögettek nekik bõven.
Dian Tibor, a Dudások és Baráti köre Cakk-pakk csoportjának vezetõje csak ímmel-ámmal árulta el titkukat: a bugaci
illetõségû Varga Mihály kackiás bajuszának három szála látta kárát a fortyogó disznópörköltben, melyet még megspékeltek krumplival, tésztával és
fõtt füstölt csülökkel.
A legnagyobb létszámú csoport, Aszód Város Önkormányzata, a Polgárõrség és a
Rendõrõrs képviseletében
Szenoráczki Ferenc parancsnokolt a kondér mellett.
–Mi már edzésben vagyunk,
mert elõételként vörösboros
marhapörkölt velõvel hangoltuk rá magunkat a versenyre! –
jelentette katonásan. – A további menü is igen egyszerû
lesz: pulykahús pácolt tarjával,

benne csirkemell Buzás módra
pácolva.
Az Aszód Városi Nyugdíjas
Egyesület nyugdíjasai kollektív
izgalommal állták körül üstjüket. Palik Pálné gyakorlott
mozdulatokkal kavargatta ételüket, de kóstolói minõségében
Masznyik János rendre megállította, mert a legjobb ízû tokánnyal akartak gyõzni.
Takács Lajos, több fõzõverseny gyõztese árgus szemmel
vigyázott minden mozdulatukra.
–Ételünket habarással készítjük el, melynek eredményeként sûrû lesz a zaftja – magyarázta. – A már bevált recept
szerint állítottam össze az alapját: elõször a füstölt sonka zsírjához adott hagymát üvegesre
dinszteltem, majd nyers füstölt
sonkát tettem a húshoz. Utána
jött a habarás. Az így készülõ
étel neve nyugdíjastokány.
BIMÉSZ-ék két baráti család nevében babgulyást készítettek.
–Mi nagyon egyszerû ételt

fõzünk. – mondták. – Nincs
benne más, csak füstölt fõtt
tarja, marhalábszár és marhanyak. S hogy biztosan megfõjön, minden negyedórában
megiszunk egy jó pohár vörösbort, csakúgy bíztatásképpen.
No, Isten-Isten...
A legkisebb, de számomra a
legkedvesebb AGÓCHY csapat
apa két fiúval indult a versenynek. Agócs Áron és Kenessi

Ádám fiatalos lendülettel
élesztgették rakoncátlankodó
tüzüket, amit a szeszélyes áprilisi esõ kissé megáztatott. Szemükben már láttam a bizakodást: talán a mi csülkös körömpörköltünk lesz a legfinomabb!
A csapatok látogatása közben ért a tisztesség: Buzás
János polgármester úr és
Hegyvári László GAMESZ-vezetõ társaságában magam is
zsûritag lettem. Lelkületemhez közel álló szabályban állapodtunk meg: a versenynek
mindenki gyõztese lesz.
Dolgunk végeztével újra felkerestem a baráti társaságokat. Jó hangulatban, az alkalomhoz illõ nedûvel mindenkinek hamar megjött a jókedve.
Nemcsak a felnõttekre, de a
kisebbekre is hamar átragadt
ez a hangulat. Gyursányszki
Csilla és Dániel Gábor önfeledt
játszás közben vidáman felelték: élvezet itt lenni, mert nagyon jók az ételek és jól érzik
magukat. Varga Dánielné ezt
erõsítette meg, azzal kiegészít-

Az Europarty támogatói voltak: Aszód Város Önkormányzata, Aszód Polgárõr
Egyesület, Galga Coop Rt. aszódi boltja, Sztán István, Lukács Lala.
Köszönet a támogatásért, a segítségért.
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ve, hogy a sok csapat a végére
egy csapattá vált: aszódivá.
Megállapítása szinte összecsengett Asztalos Tamás alpolgármester szavaival:
- Azt szeretnénk, ha az emberek jól éreznék magukat egymás társaságában. Ehhez nem
pénz, csak jó akarat kell.
A tudósító mit tehet még
hozzá? Így legyen!
-AKI-

Hiányérzet
Az Európarty után többen
kifogásolták, hogy a mûsorból
hiányoztak a könnyed mûsorszámok. Valóban jó lett volna,
ha a Podmaniczky Mûvészeti
Iskola néptáncosai és a Galgamenti Dudazenekar, a Nyugdíjasklub Hagyományõrzõ
Csoportja és a turai Zagyva
Banda igen tehetséges muzsikusai mellett legalább egy,
népszerû popzenét játszó
együttes vagy szólóénekes fellépése is színesíti a mûsort.
Azonban a teljes képhez az
is hozzátartozik, hogy az új
mûvelõdésszervezõnek alig
több mint három hét állt rendelkezésére a rendezvény elõkészítésére (programszervezés, szponzorok felkutatása
stb.). Aki valamennyire is járatos a rendezvényszervezésben, jól tudja: ilyen alkalmakra hónapokkal korábban lekötik az elõadómûvészeket...
-hiszi-
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Megújulhat a víztorony melletti játszótér
Képviselõi tiszteletdíjból, pályázatokból és felajánlásokból
Hányadrangú kérdés
gyermekeink
biztonsága?
Egy másfél éves kisfiú és egy
6 hónapos pocaklakó édesanyja
vagyok. Õszintén bevallom,
kisfiam születése elõtt engem
sem foglalkoztatott ez a kérdés,
azóta azonban egyre jobban.
Nem vagyok tõsgyökeres aszódi, két éve lakunk a lakótelepen
kis családommal. Ezalatt a két
év alatt megtapasztalhattam
egy ilyen kisváros nyújtotta lehetõségek minden elõnyét és
hátrányát. És sajnos azt tapasztalom, hogy hátrányból jóval többel rendelkezik. Nem
térnék ki most az egész városnak gondot jelentõ hiányosságokra, csak a lakótelep tarthatatlan helyzetére, azon belül
is a két legsarkalatosabb pontra, amely egy szülõt érint.

nem történt velük, csak elhasználódtak, balesetveszélyessé
váltak. Hisz milyen célt szolgál
egy mókuskerék, melynek a
lécei hiányosak? Ha a kisgyermek lába oda beleakad, egy pillanat alatt eltöri. Vagy a több
méteres csúszdák – már ahol a
csúszda még megvan –, amely
még az extrém sportok kedvelõinek is kihívást jelentene.
Vagy a hinták, amelyeken még
biztonsági lánc sincs, helyette
azonban vannak kiálló betondarabok közvetlenül a hinták
alatt, hogy ha a gyerek kiesik,
biztos hogy nagyobb baj történjen. És már nem egyszer történt! Velünk is, melynek eredménye felduzzadt, sebes száj
lett. Szerencsére ennyivel megúsztuk!
Mindezen tapasztalatok és
élmények hatására, összefogtunk egy másik anyukával és
elhatároztuk, hogy amennyire
erõnkbõl telik, jobb és biztonsá-

Az egyik a járdák teljes hiánya az egész lakótelepen.
Kénytelenek vagyunk a sok
esetben száguldozó jármûvek
elõl elugrálni és biciklizõ gyermekeinket szinte méterenként
félreállásra kérni, hogy elengedjük a jármûveket.
Tisztában vagyok azzal, hogy
mekkora anyagi terhet róna a
városra egy járda megépítése,
ezért arról nem is álmodozom,
de a fekvõrendõrök és jelzõtáblák legalább egy kis esélyt adnának a biztonságosabb közlekedésre. Csupán egy rendelet
és a parkolás szabályozása , a
közlekedési szabály betartatása is nagyban javítana a helyzeten és az nem is kerülne túl gosabb környezetet harcoljunk
sokba.
ki gyermekeinknek, Aszód város jövõjének. Ehhez szeretA másik pedig, ami miatt va- nénk kérni a város vezetését, a
lójában tollat ragadtam: játszó- lakótelepen élõk és mindenki
tereink állapota.
segítségét.
Jó néhány, csak jóindulattal
Tartozunk gyermekeinknek
játszótérnek nevezhetõ terület annyival, hogy biztonságos és
van a lakótelepen, amelyek sej- színvonalas játszótereket biztésem szerint egyidõsek azzal, tosítsunk, még akkor is, ha ez a
azaz legalább 30 évesek. És várostól, tõlünk áldozatot köhogy ezen idõ alatt együtt fej- vetel.
lõdtek, modernizálódtak-e a
„A hasznos és esztétikus
várossal? Hát nem! Semmi játszóterek a legjobb jelképei a

fejlett társadalomnak, valamint egy felelõsségteljesen vezetett városnak.”
Név és cím
a szerkesztõségben
*
Levélírónk észrevételeit a lakótelepi közlekedési helyzettel
kapcsolatban továbbítottuk az
illetékesek felé. Szerencsére a
játszótér ügyében már nyílófél-

ben lévõ kapukat döngetnek.
Gyárfás Zsuzsa önkormányzati képviselõvel januárban beszéltünk elõször a levélhez mellékelt képeken is látható játszótér átalakításáról, amit május
elejéig több elõterjesztése, illetve egyhavi képviselõi tiszteletdíjának felajánlása követett.
Legutóbb, a május 10-i ülésen arról számolt be, hogy az
Uniós szabványoknak mindenben megfelelõ játszótéri elemeket forgalmazó Acer Kft. ár-
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ajánlata alapján mintegy 900
ezer Ft-ért korszerû és biztonságos eszközöket lehetne vásárolni a régi víztorony melletti
játszótérre (ha egyszerre nem
lesz meg rá a pénz, akkor több
lépcsõben). Ugyancsak szükség
lenne ún. ütésálló talaj kialakítására, ami erre a célra gyártott gumilapokkal kb. 1,7 millió
Ft (utóbbi esetleg homokburkolattal is megoldható 7-800 ezer
Ft értékben).
Gyárfás Zsuzsa a felajánlás
mellett az Aszód Városért Alapítványon keresztül pályázatot
nyújtott be Pest Megye Önkormányzatához, ahonnan a fenti
célra legfeljebb 300 ezer Ft
nyerhetõ el. Huszár Mihály, a
GAVIT vezetõje 900 ezer Ft értékû földmunka és betonozás
ingyenes elvégzését ajánlotta
fel. A gumi esésvédõ lapok beszerzéséhez a képviselõ aszszony a Rugalmas Megoldás
Alapítvány támogatását szeretné megnyerni (így a lapok
bruttó összköltségének feléhez
lehetne hozzájutni). Az önkormányzat az elvi hozzájárulás
mellett állja a kötelezõ bevizsgálás költségeit.
A teljes kivitelezéshez hiányzó forrást Gyárfás Zsuzsa a
helyi vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaiból öszszegekbõl reméli. (Szerkesztõségünk 30 ezer Ft-tal támogatja a játszótér-projektet.) Ennek
érdekében május 21-ig lehetõség van személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlására az Aszód Városért
Alapítvány javára (adószám:
19180461-1-13), illetve adományaik átutalására a „Víztorony
játszótér” jelige megjelölésével
az alapítvány számlaszámára:
11742166-20005849-00000000
Gyárfás Zsuzsa telefonon is
várja javaslataikat és felajánlásukat (társadalmi munkát is) a
06-30-816-0464-es telefonszámon. Segítségüket elõre is köszönjük!
Hídi Szilveszter
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Országgyûlési
Ülésezett a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület képviselõi hírek

Április 26-án a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban tartotta éves közgyûlését a Gödöllõ és Környéke Regionális
Turisztikai Egyesület. A Galgamenti Mûvészek Egyesülete
és a Péceli Városi Zeneiskola
mûsora
után
Bátovszki
György, a GKRTE elnöke,
majd Tantó Csaba, Domony
polgármestere köszöntötte a
résztvevõket, akik ezután
szakmai elõadásokat hallgathattak meg.
Imre Zsolt kabinetfõnök Pest
Megye Önkormányzatának turisztikai marketing tevékenységét ismertette. Mint megtudtuk,
a megye vezetése támogatja a
Pest Megyei Termálgyûrû kialakítását.Kardos Endre, a Magyar
Turizmus Zrt. igazgatója és dr.
Csizmadia László, a Falusi Turizmus Országos Szövetsége elnöke az említett szervezetek tevékenységérõl szólt. Elõadásuk
két legfõbb tanulsága az volt: az
olykor sci-fi-nek tûnõ marketing
kézzelfogható lényege és eredménye, hogy minél több vendég
jöjjön a régióba, a vendéglátás
pedig nem csak pénz kérdése:
erre egy kicsit születni is kell...
Károvits Tamás, a Magyarországi Vendéglátók Ipartestületének vezetõségi tagja borúlátó
hangvételû elõadást tartott a
hazai vendéglátás helyzetérõl.
Bár közleményében még az
APEH is elismerte, hogy jogszerû adó- és járulékfizetés mellett
pl. egy éttermet sem lehet nyereségesen üzemeltetni (talán
ma ezért nem elérhetõ Turán
ilyen szolgáltatás – a szerk.), a
vállalkozókra nehezedõ adóterhek tovább növekedtek. Egy
nemrégiben készített felmérés
szerint a szakma szereplõi keserûen nyilatkoztak helyzetükrõl, a rendszerváltás óta mókuskerékben érzik magukat. Az
elõadó a magyar piac és a hazai termékek védelme érdekében is szót emelt. (A rossz közérzetet az is okozza, hogy 17 év
alatt nem született átfogó, a
helyzetet egyértelmûen és megnyugtatóan szabályozó turiszti-

kai törvény – mutatott rá Perna
Pál, a GKRTE felügyelõ Bizottságának elnöke.) Ezután Gál
Gábor, a Hotelinfo Kft. ügyvezetõje vidámabb témáról, a Magyar Turizmus Kártya birtokosai által igénybe vehetõ kedvezményekrõl szólt. Dr. Marián
Miklós és dr. Grósz Péter a
negyedmillió euró értékû Heritour Projekt helyzetét ismertette; negyven EU-pályázat közül
ez az egyetlen, amelyet két
olasz, három görög és egy szlovák partner mellett magyar
többségû vezetõség irányít.
Ezután a GKRTE pénzügyi
beszámolójára, majd alapszabályának módosítására került sor.
A turisztikai szervezet vezetõségében Gódor András dányi
illetve Madarász István ikladi
polgármester beválasztásával
erõsítették az önkormányzatok

szerepvállalását. Együttmûködési megállapodás készül a Gödöllõi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásával, amely felvette önként
vállalt feladatai közé a kistérség
turisztikai marketing tevékenységének ellátását (s erre hivatkozva Gödöllõ épp a GKRTE
ülésével egy idõben kilépett az
egyesületbõl).
Az ülésen átadták a Gödöllõi
Régió Turizmusáért 2007 díjakat. A 2000 óta évente kiosztott
elismeréseket idén a domonyvölgyi Lázár Lovaspark mellett
Juhász Mária, a GKRTE egyesület szakmai titkárhelyettese,
dr. Takácsné dr. Váradi Györgyi,
a GKRTE könyvelõje és Hídi
Szilveszter, az RH+VIDEO Bt.
ügyvezetõje, lapunk felelõs
szerkesztõje vehette át.

Közmunkaprogram
indult a Galgamentén
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ közmunkaprogramot hirdetett meg 2007
tavaszán. A pályázatra a régiós átlaghoz képest hátrányos
helyzetû kistérségek és a kedvezõtlenebb helyzetben lévõ
önkormányzati
társulások
kaptak meghívást.
Hét kistérség (Szobi, Budaörsi, Ráckevei, Tápiómenti, DélPest Megyei, Ország Közepe,
Gödöllõi) nyújthatott be pályázatot, ám az utóbbi nem élt a
lehetõséggel, így Tóth Gábor országgyûlési képviselõ közbenjárására az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú
Társulása is bekerülhetett a pályázók közé.
A program célja a hátrányos
helyzetû, a regionális munkaügyi központnál regisztrált, tartósan munkanélküli állást keresõk számára átmeneti munkalehetõség megteremtése. Ennek köszönhetõen 52 fõ ideig-

lenes foglalkoztatására nyílt lehetõség, elõsegítve a halmozottan hátrányos szociális helyzetben lévõk és a roma lakosság
életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javulását.
A program megvalósításának
idõtartama 7 hónap (május 2november 30.), a rendelkezésre
álló összeg 40 MFt. A létszám
megoszlása települések szerint:
Aszód 9 fõ, Bag 8 fõ, Domony 4
fõ, Galgahévíz 4 fõ, Hévízgyörk
4 fõ, Kartal 8 fõ, Tura 8 fõ,
Verseg 3 fõ, Iklad 4 fõ.
A pályázat keretében számos
tevékenység (pl. csapadékvíz és
belvízelvezetõ csatornahálózat
kialakítása és karbantartása, útfenntartás, illegális szemétlerakók felszámolása, parkosítás és
parkfenntartás, személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák biztosítása, a
temetkezési és kegyeleti helyek
és környezetük rendbetétele)
szerepel. Tervezhetõk az állami
tulajdont érintõ, az idegenforgalom fejlesztését vagy a tulajdon
megóvását szolgáló munkák.
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Tóth Gábor országgyûlési képviselõ február 27-e és már-cius
2-a között az IPU LengyelMagyar Baráti Tagozatának alelnökeként képviselõtársaival
(Hárs Gábor MSZP, dr. Latorcai
János KDNP, dr. Géczi József
Alajos MSZP) a lengyel Szejm
vendégeként hivatalos látogatáson vett részt Krakkóban és
Varsóban.
A delegáció utazásának egyik
fontos célja a több évszázados
lengyel-magyar barátság politikai deklarációján túl az volt,
hogy a két nép minden évben
ugyanazon a napon emlékezzen meg az egymás közti jó viszonyról, a történelmünkben
lévõ összefonódásról. Ez a nap
– a Lengyel-Magyar Barátság
Napja (amennyiben a két parlament is jóváhagyja) – ezután
március 23-án lesz.
Tóth Gábor képviselõ úrnak
szándékában áll az önkormányzatokon keresztül lengyel
testvérkapcsolatokat is létrehozni, elsõdlegesen az iskolákra
építve, mivel a két nép jövõbeli
letéteményesei a gyerekek.
Szeretné, ha Krakkó térségében akár több településsel is fel
tudnák venni a kapcsolatot a
Galgamente települései, különös tekintettel arra, hogy Wieliczkában található egy sóbánya, ahol a múzeumon kívül
(a Világörökség részeként) egy
egészségügyi intézmény is mûködik. Itt lehetõség nyílna kistérségünk krónikus légzõszervi
problémákkal küzdõ gyermekeinek és felnõtteinek gyógyítására.
B. E.
Kiemelt cél lehet a parlagfûmentesítés is.
A program 12 fõ átképzésére
is lehetõséget ad. A 40 MFt-ból
az önkormányzatok – igény
szerint – a pályázatban meghatározott tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkaeszközöket kapnak, melyek a program befejeztével várhatóan az
önkormányzatok tulajdonába
kerülnek.
Bereczki Erzsébet
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Kiemelkedõnek ítélték meg a rendezést
Szakmai technikusminõsítõ verseny házigazdája volt a Petõfi Gimnázium
Mint arról korábban beszámoltunk, a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium kapta a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézettõl a gépipari
szakmacsoportban tanuló
technikusjelöltek számára
kiírt Országos Szakmai Tanulmányi Verseny idei döntõjének rendezési jogát.
Az április 15-16-17-i rendezvénysorozat elõkészületei 2006
októberében, az iskolai selejtezõkkel kezdõdtek közel kétezer
diák részvételével. A szigorú
versenyszabályok alapján 738
tanuló jutott tovább a középdöntõbe, ahol egy komplex feladatsor megoldása és értékelése
után alakult ki az aszódi 23 fõs
döntõ mezõnye.
Az OSZTV-n a gépipari számítástechnikai technikus, a gépésztechnikusi és a gépgyártástechnológus technikus szakma
képviseltette magát. Az ország
majd´minden régiójából (Gyõr,
Pécs, Szombathely, Veszprém,
Székesfehérvár, Budapest,

Eger, Debrecen, Salgótarján és
Hajdúnánás)érkeztekversenyzõk a döntõre. A házigazda
aszódi középiskola (amely a
rendezési jog megszerzése hallatán e tárgyakban nem indított versenyzõket – a szerk.) a
versenyzõ tanulók és kísérõ
tanáruk ittlétük idejére teljes
programot kaptak: megismerkedhettek a Galgamente településeivel, szakmai bemutatón
vehettek részt és kipróbálhatták uszodánkat.
A versenyzõknek egyszerû,
de mind az elméleti mind a gyakorlati tudásukat kipróbáló feladatsorokat állítottak össze. A
döntõ egy háromszor 90 perces
gyakorlati csomagból (mérés,
AutoCAD, kézi forgácsolás) és
egy 10 perces szóbeli feleletbõl
állt. Minden versenyzõ ugyan-

azon tételeket, feladatsorokat
kapta.
Az eredményhirdetésen dr.
Márton Tibor, a versenybizottság elnöke ismertette az eredményeket: a gyõri Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, a debreceni Mechwart András
Gépipari és Informatikai Szakközépiskola és a hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium tanulói értek el kimagasló eredményeket. Az elsõ
három helyezett jeles minõsítési technikusi bizonyítványt kapott, de a többiek igyekezetét és
szorgalmát is elismerte a vizsgabizottság: õk egy-egy vizsgarészbõl felmentést kaptak a júniusi technikusminõsítõ vizsgáikon.

A verseny résztvevõinek különdíjat ajánlott fel Pest Megye
Önkormányzata, melyet Imre
Zsolt kabinetfõnök adott át.
Kovács László kartali polgármester, kistérségi társulási elnök Kartal Nagyközség Önkormányzatának és az Aszódi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának különdíjait
adta át, Aszód Város Önkormányzata pedig minden versenyzõnek a Galgamente történetét bemutató albumot
ajándékozott.
A verseny a tudásukat összemérõ diákok mellett a házigazdáknak is erõpróbát jelentett.
A zsûri elnöke rávilágított a
diákok szaktudásának néhány
hiányosságára, de zárszavából
az is kiderült: a vendéglátók
szervezésbõl jelesre vizsgáztak.

Vidám búcsú, nehéz erõpróba
Idén közel háromszáz diák érettségizik Aszódon

Meghívó
Az Aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Baráti Egyesülete, Igazgatósága és Tantestülete tisztelettel meghívja volt diákjait és
tanárait az
A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 187 végzõs
diákja – öt gimnáziumi és két technikusi osztály – május 4-én, míg az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumának négy osztályában 110, érettségire készülõ diák pedig
amelyet május 19-én 10 órai május 5-én mondott búcsút az alma mater-nek. Lapunk megjelenésekor az írásbeli
kezdettel tartunk az iskolá- akadályokat sikeresen vevõ középiskolások már a júniusi szóbeli vizsgákra készülnek.
ban.
Hídi Szilveszter és Koncz István felvételei

Öregdiák – Tanár
Találkozóra,

Részletes tájékoztatást a
www.petofi-aszod.hu
honlapon,
a Baráti
Egyesület
oldalán
találnak.

Következõ
lapzárta: június 5.
megjelenés: június 13.
2007. MÁJUS
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Aszódon siker, Bulgáriában kudarc
Guinness-rekordkísérlet a tömeges véradás kategóriában
Lapzártánk után a CaliVita Nemzetközi Véradónapon tizenkét közép-kelet-európai ország, köztük
hazánk is versenybe szállt
a tömeges véradás 2004ben, Indiában felállított
Guinness-rekordjának
megdöntésére. A cél több
mint tizennyolcezer regisztrált résztvevõ véradása volt.
Május 11-én Aszódon, a
Csengey úti iskolában a Magyar Vöröskereszt Gödöllõi és
Aszódi Szervezete, valamint az
Országos Vérellátó Szolgálat
közremûködésével négy óra
alatt hetvenöten jelentkeztek

véradásra. (Az interneten lelt
információk alapján városunk
a kb. húsz hazai helyszín egyike
volt – a szerk.) Sajnos huszon-

egyen – elsõsorban a frontos
idõjárásnak „köszönhetõ” alacsony vérnyomás miatt – nem
adhattak vért. Gáspárné

Csókás Rita, a Vöröskereszt
körzeti vezetõje ennek ellenére
elégedett volt az eredménnyel:
–Legutóbb összesen tizenhatan jöttek el a véradásra, most
a rendelkezésre álló négy óra
alatt ötször annyian. Az is örömünkre szolgál, hogy huszonketten új véradóként távoztak a
helyszínrõl.
Sajnos a rekorddöntés nem
sikerült. Magyarország jól teljesített, ám néhány más országban igen csekély részvétel
mellett zajlott az akció: Bulgáriában pl. mindössze mintegy
háromszázötven (!) véradót regisztráltak.
H. Sz.
A szerzõ felvétele

Nyúlcipõ Nap a Fiúnevelõ Intézetben
Felejthetetlen élmények részesei voltak a résztvevõ gyermekek
Április 12-én több mint
kétszáz aszódi és környékbeli fogyatékos illetve hátrányos helyzetû gyermek
játszott, mulatott, sportolt
önfeledten a Fiúnevelõ Intézetben tartott Nyúlcipõ
Sportnapon.
A Bice-Bóca 2001 Aszód
Egyesület szervezésében, a
Provident Pénzügyi Zrt., a Magyar Vöröskereszt és a házigazda intézmény támogatásával létrejött rendezvény sztárvendége volt Németh Kristóf
színmûvész (akit a lelkes rajongók menyasszonyával együtt
szinte kitéptek autójuk utasterébõl), a VV Leó néven közismert Nagy Zsolt (aki egy kis
beszélgetés után együtt rúgta a
labdát a gyerekekkel az intézet
futballpályáján) és a Talamba
ütõegyüttes (akik fergeteges
hangulatot varázsoltak a nagyterembe).
Fotó:
Lippai Anett
és Hídi Szilveszter
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„Miénk itt a tér…” – avagy a helyi
Gondolatok egy szép kiállítású könyv, A régi Aszód képes levelezõBiztosan sokan emlékeznek
a Locomotiv GT régi slágerére:
„Miénk itt a tér, mert mi nõttünk itt fel, s a ház is a miénk,
mert mi viseljük el...” Nos ez
jutott eszembe A régi Aszód képes levelezõlapokon címû könyvet lapozgatva – meg az, hogy
mennyire fontosak a kötõdések, fõként a helyiek. A bevezetõ oldalakon a gyûjtõ Soós
Endre mellett Bagyin József
volt és Búzás János jelenlegi
polgármester, valamint Asztalos Tamás múzeumigazgató, a
kötet szerkesztõje vall Aszódhoz fûzõdõ kapcsolatáról, ami
egyben a könyv megszületésének indítéka, története is.
Soós Endre messze került a
Galga-parti kisvárostól: Balatonbogláron él. Az aszódi képeslapokat azért kezdte gyûjteni, hogy maradjon valami tárgyiasult emlékeztetõ mindarról, aminek valaha aktív részese volt, ahol az élete egy szakaszának jelentõs eseményei zajlottak.
Barátságokról és azok helyszíneirõl olvashatunk a rövid
bevezetõkben. Csupa olyan
emberi dologról, aminek esetünkben Aszód épített és természeti környezete ad, adott
otthont!
A bevezetõk után egy rövid
várostörténeti összefoglalóban
ismerkedhetünk meg az egykori járási székhellyel, késõbb
már csak nagyközséggel. A szemelvények egy korábban megjelent mûbõl, Asztalos István:
Kisváros a Galga mentén címû
könyvébõl valók. A képes levelezõlap történetérõl és gyûjtésérõl is találunk tájékoztatót:
Petercsák Tivadar tanulmánykötetébõl ollózott a szerkesztõ.
Fontos kapaszkodókat talál az
olvasó arra vonatkozólag, hogyan indult útjára a képes levelezõlap, milyen levelezési szokások figyelembevételével hozták forgalomba az elsõ darabokat a 19. század utolsó harmadának elején. Azt is megtudhatjuk, hogy mi, magyarok ebben is az élen jártunk: a Ma-

gyar Királyi Posta 1869-tõl kínálta az új levelezési lehetõséget. A rövid áttekintés után alkalmunk nyílik elmerülni az
aszódi képeslapok világában.
Innentõl a könyv rendezõelve
kettõs: idõrendi és térszerkezeti megoszlású. A témacsoportokon belül az idõrendiség a
fontos, ennek megfelelõen sorakoznak a képeslapok, legyen
rajtuk kastély, fõtér, fõutca,
egyházi építmények, gimnázium, javítóintézet, híd vagy vasútállomás.
Sok mindent mutatnak a régi képeslapok: értékrendet, életformát és a kor emberét. A 1920. század fordulója – a boldog
békeidõk utolsó évei – a terem-

földszintes polgárházak és látszik a boltok sokasága: Langfelder és Hermann áruháza, a
Hangya Szövetkezet boltjai és
a Petõfi Nyomda.
A város templomai: az evangélikusoké fent a dombon, a
római katolikusoké a Paraszt
utca térré szélesedõ sarkán egy
gémeskúttal, a Magyar Királyi
Javító Intézet temploma és a
zsinagóga – a vallási sokszínûség és az egymás iránti tolerancia példái. A két utóbbit az emberi ostobaság rombolta le.
A gimnáziumok, Petõfi Sándor egykori iskolája és az új fõgimnázium. Egy szabályos fejlõdési ív bontakozik ki a Javító
Intézetet mutató lapokról: fõ-

Alkotók a könyvbemutatón (balról jobbra):
Asztalos Tamás szerkesztõ, Soós Endre képeslapgyûjtõ
és Vetõ Péter, a veszprémi Agenda Natura kiadó
ügyvezetõje
tõ igyekezet, a polgári lét nagyszerûségét hirdeti. Egy emberléptékû,otthonos kisváros mindennapjai köszönnek vissza. A
zenepavilon mellett, a Casino
szomszédságában a téren lovas
kocsik állnak, közöttük ludak
legelésznek... A tér közepén kerekes kútnál olthatták szomjukat az arra járók. A kastély
kertjében a leánynevelõ növendékei néznek kíváncsian a
fényképész lencséjébe. Jól látszanak a zártsoros beépítésû

épület, mûhelysor, igazgatósági
épület, ipariskola, tiszti lakások, pálmaház... Néhány képeslap a Lloyd repülõgépgyárról.
A régi Baross tér az emeletes
vasútállomással. Az egykor
fontos csomópont: a Losonc és
Vác felõl befutó szárnyvonalak
itt kapcsolódtak a keleti fõvonalhoz.
A változó világ is ott van a képeslapokon: az elsõ világháborús hõsi emlékmû a fõtéren és
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Petõfi egész alakos szobra az új
fõgimnázium kertjében...
A kötet végén igen hasznos
információkat találunk az egykori jeles épületekrõl, terekrõl,
utcákról és a hajdan volt aszódiakról – azokról a szorgalmas
emberekrõl, akiknek köszönhetõen ez a múltbéli örökség
ránk maradt, a képeslapok kiadóiról: Huszerl Sándorról,
Weil Józsefrõl, Lõwy Andorról,
Wahl Adolfról, Töpfer Béláról,
Varga Józsefrõl és Szcepanovszky Zsigmondról.
A szép kiállítású könyvben
látható képeslapok számozását
egy régi aszódi postai bélyegzõ
felhasználásával oldották meg,
úgy, hogy a dátum helyére kerültek a számok. A lengõoldalakat számos régi pecsét, hirdetés, hírlapi fejléc, tagsági könyv,
céhlevél és báli meghívó színesíti.
A könyvet lapozva egy rejtõzködõ régi ismerõsre bukkanunk: arra az Aszódra, amely
még õrzi múltja darabjait –
amelyet mi is ismerünk. A régi
házak egyikét-másikát sétát
téve a városban még láthatjuk,
de valójában egy átalakuló településen élünk. Egy olyan kisvárosban, amelyik keresi új, 21.
századi arcát. A változások,
melyek elõttünk, mostani aszódi polgárok elõtt zajlanak, talán kevésbé szembetûnõk. Rohanó világunkban alig néhány
hónap alatt épületek tûnnek el,
helyettük újak feszítik szét az
addigi harmonikus egységet.
Asztalos Tamás az elõszóban
többek között ezt írja: „Szeretem Aszódot, Aszód történetét, s
tisztelem mindazokat, akik hasonlóképpen gondolkoznak a
múltunkról, a múlandóságunkról, a magyarság fogyó
értékeirõl.”
Valóban fogynak értékeink
és ez a könyv menti a menthetõt:
képeslappá merevedett, hajdan
eleven világot. Külön ki kell
emelni, hogy a könyv szövegei
nemcsak magyarul, hanem
angolul és németül is olvashatók, tehát a városba látogató
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kötõdések lélektana
lapokon megjelenése kapcsán
külföldi vendégek hozzánk
hasonlóan bepillanthatnak letûnt aszódi világunkba és a
magyarázó szövegek segítségével ismerõsükké válhat a bevezetõben emlegetett tér... Fogadjuk hát magunkba mindazt,
amit ez a pompás kiállítású és
nagyon hasznos könyv kínál.
Zárjuk magunkba a múló idõ

Így látta
Szendrey Júlia
Az új kiadvány bemutatójának nyitányaként az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának aulájában Feleségek
felesége címmel Patka Heléna
elõadómûvész monodrámáját
láthatták az érdeklõdõk.

Árpád-év,
Trianon-évforduló

Április 12-én nagy sikerû,
szenvedélyes elõadást tartott
az MVSZ Aszódi szervezete
meghívására Petraskó Tamás.
Diavetítéssel illusztrált elõadáson mutatta be az 1996-ban teljesített Magna Hungaria lovas
expedíciót, amelynek vezetõje
volt. Kivetítõn mutatta be a
Klamár Zoltán Bodrogközben felépített „Berzseny” honfoglaláskori falut és
annak mûködését. Nagyon sok
tárgyat – nyerget, fegyvereket,
felszerelést – hozott magával,
amelyekhez hasonlót használtak honfoglaló õseink. Ezeket a
tárgyakat fõként a Bodrogközben elõkerült leletek alapján,
régészek, kutatók segítségével
készítették magyar kézmûvesek .
Ebben az évben emlékezünk
meg Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulójáról. Ezen

lenyomatát, hogy úgy legyünk
otthon Aszódon, ahogyan a
költõ Szûgyi Zoltán, délvidéki
atyámfia írja: „Ha magadba
zártad a tájat, a kertet, az udvart, a házat, az utat, a folyót, a
fákat, magadban hordod otthonod. Otthon vagy.”

alkalomból több hagyományõrzõ civil szervezet Árpád-évet
hirdetett, amit lovas zarándoklattal tesznek emlékezetessé,
ami június 3-án indul a Vereckei-hágóról és június 16-17-én
ér a budapesti Hõsök terére,
majd vissza a Bodrogközi Berzseny faluba; ott nagyszabású,
az õsöket idézõ ünneppel ér
véget július 7-én. Az érdeklõdõk a www.bodremka.hu oldalon részletes programot találnak.
Ezúton szeretnénk meghívni városunk lakóit a június 4én 18 órakor a Szabadság téren, a gyászos Trianoni (béke)szerzõdés 87. évfordulója alkalmából rendezendõ megemlékezésre. A rendezvény programját késõbb tesszük közzé.
Bodnár József
Az MVSZ Aszódi csoportjának vezetõje

Anekdoták a Völgyrõl
Lebilincselõ elõadás, kevés érdeklõdõ
„Mi, magyarok, érezzük magunkban az élet szent parancsoló
szavát, amely múltunkhoz mindig hû és egyenes kiállást parancsol. Érezzük és tudjuk, hogy megvan bennünk mindama feltétel,
mellyel az örök magyar élet méltó hordozóivá leszünk az elkövetkezõ századokra is. Adja a Teremtõ, hogy minden magyar lelkében eltiporhatatlanul és eladhatatlanul éljen az örök magyar erõ,
amely történelmi idõkben történelmet van hivatva alkotni a magunk helyes, megalkuvást nem ismerõ hitének igazolására és utódaink boldogabb magyar jövõjének biztosítására.”
(Esterházy János)
Gróf Esterházy János a huszadik század legkiemelkedõbb
magyar politikusa volt. Felvidéki politikus, aki egész életében az
egymás mellett élõ magyarok és szlovákok békés és jószomszédi
viszonyáért küzdött. Mindenfajta jogtalanság ellen fölemelte a
szavát, legyen az felvidéki magyart ért sérelem vagy magyarországi szlovák tisztviselõk elbocsátása. Õ volt az egyetlen, aki a
pozsonyi parlamentben a szlovákiai zsidók kitelepítése ellen szavazott. Hazáját soha nem hagyta el. A második világháború után
a csehszlovák állam koholt vádak alapján halálra ítélte, majd kiadta a szovjeteknek, akik munkatáborba zárták. A pokoli körülmények miatt tüdõbajt kapott, így amikor „kegyelembõl” életfogytiglani szabadságvesztésre módosított ítélettel hazaszállították, már nagyon beteg volt. Soha nem nyerte vissza szabadságát,
1957 márciusában a legszörnyûbb csehszlovákiai börtönben,
Mírovban halt meg. Hamvainak hollétét ma sem tudja biztosan a
család. A Rákóczi Szövetség élére állt a rehabilitálásáért folytatott küzdelemnek.
Hõnigné Zádor Éva Mária

Két órányi lebilincselõ elõadás, adomák az 1989-es Kapolcsi
Napokból Mûvészetek Völgyévé terebélyesedõ kulturális napok
szervezésének és megrendezésének körülményeirõl, széthúzásról és összefogásról. És egy rendkívüli ember, aki többször belefáradt a szervezésbe, de aztán valahonnan mindig új energiákat
kapott ahhoz, hogy alkotótársaival és a közremûködõ százakkal
összefogva évrõl évre életre szóló élményekkel lepje meg a nyár
derekán a Balaton-felvidékre látogatókat. Röviden így lehetne
összefoglalni Márta István zeneszerzõ, az Új Színház igazgatója
aszódi vendégeskedésének krónikáját. A sokoldalú mûvész
Szigetvári József meghívására május 2-án tartott elõadást a volt
Tiszti Klubban – sajnos igen mérsékelt érdeklõdés mellett. n
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A Podmaniczkyak nyomában
(Történeti ismertetõ mindenkinek – 1. rész)
Akik kevésbé járatosak
hazánk, még inkább a
Galga vidéke és Aszód történetében, bizony felkapják a fejüket e családnév
hallatán, s közülük sokan
csupán Ráday Mihály városvédõ televíziós mûsorára gondolnak, melyben
sokszor hangzik el báró
Podmaniczky Frigyesnek, a
kiváló fõúrnak, Budapest
világvárossá építõjének a
neve, kinek szerény, de mûvészien megformált szobra
fõvárosunk egyik belvárosi
terét díszíti.

nát. Ezt követõen feladta a papi
pályát és két házasságában
több gyermeke született. Egyes
kutatók szerint az õ ivadékainak egyikébõl származott a
család aszódi ága.
II. László fia volt Mihály, aki
mint magas tisztséget betöltött
katona a mohácsi csatamezõn
vesztette életét. Több gyermeke közül János és Ráfáel játszott jelentõs szerepet a XVI.

keztében 1542-ben a pozsonyi
országgyûlés – hûtlenség miatt
– számûzte õket. Helyzetük reménytelenségét látva letették a
hûségesküt I. Ferdinánd elõtt
és így megtarthatták birtokaikat. János nõtlen emberként
halt meg 1543-ban; vagyona fivérére, Rafaelre szállt, aki Lednicze, Palota és Vág-Beszterce
(itt tartotta lakását) várainak
uraként, zabolátlan természetét követve még saját édesany-

Pedig hát a történelem megsárgult lapjain e család múltja a
középkorig vezethetõ vissza.
Már a XIV. században a Trencsény vármegyei törzsökös
nemesi családok közé, a vágbesztercei vár dárdás õrségéhez tartoztak, nevüket a közeli
Podmanin nevû falubirtokról
kapták.
A család felemelkedése
Habsburg Albert (uralkodott
1437-1439 között) országlása
idején indult meg, amikor is a
király Podmaniczky Antalnak
szolgálatai jutalmául VágBeszterce várát és a hozzá tartozó uradalmat adományozta.
Az õ fia László, aki elsõ felesége
(Gálszéchy Magdolna) halála
után az ország egyik legtekintélyesebb fõurának a leányát,
Guthi Országh Ilonát vezette
az oltárhoz. A meggazdagodott
és tekintélyében a legelõkelõbbek közé tartozó Podmaniczky
László 1494-ben bekövetkezett
halála után négy élõ gyermeket
hagyott maga után. Egyik fia,
János 1505-ben mint fõkamarás szerepelt a rákosi országgyûlésen. Másik fia, István
nyitrai püspök, aki szerencsésen túlélte a mohácsi csatát, s
az ezt követõ királykoronázásokban játszott meghatározó
szerepet: elõbb Szapolyai
János fejére, majd tettét megbánva Habsburg I. Ferdinánd
fejére helyezte a magyar koro-

Vág-Beszterce romjai napjainkban
Lent: Korpona a XVII. században. Podmaniczky
Gábor a város országgyûlési követe,
késõbb tanácsnoka, majd fõbírája volt

század közepén, az ország legvérzivatarosabb évtizedeiben.
Mint Szapolyai János hívei
mindketten kihasználták a két
király közötti belháborút, az
anarchikus évtizedeket és hatalmaskodásaikkal, birtokszerzéseikkel számos törvénytelenséget követtek el, minek követ-

ját is kiûzte házából. Podmaniczky Ráfael a kor tipikus magyar fõura volt, aki a zavaros
évtizedeket kihasználva nem
az ország sorsával, hanem vagyona gyarapításával törõdött,
és ezzel a fennálló rendet gyengítve elõsegítette a török magyarországi térnyerését. A
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nyughatatlan kényúr 1558ban, utód nélkül halt meg. Sem
a felesége, sem más rokona
semmit sem tudtak maguknak
megkaparintani Ráfael hatalmas vagyonából, számos birtokából: azokat a fiscus, vagyis a
kincstár szerezte meg. Mûvészettörténeti érdekesség a vágbesztercei római katolikus
templomban fennmaradt díszes síremléke, mely az adott
korból egyedülállóan szlovák
nyelvû felirattal rendelkezik.
Egy évszázad is lepergett a
történelem homokóráján, amikor ismét felbukkan az oklevelekben a Podmaniczky családnév. Az 1646. esztendõben Korpona szabad királyi város országgyûlési követe volt Podmaniczky Gábor. A továbbiakban a
város egyik tanácsnoka, sõt
1654-tõl fõbírája. Házasságot
Roznauer Eufrozinával kötött,
akit 1672-ben már özvegyként
említ egy okirat. Három fiúgyermekük érdemel említést:
Gábort 1676-ban említik az
iratok; András Korponán 1659ben született és Rákóczy János
valamint Géczy Zsuzsanna leányát, Évát vezette oltárhoz.

Mihály 1669-ben az eperjesi
Collégiumban Thököly Imre iskolatársa volt, házasságot
Wester Dorottyával kötött, akitõl egy fia született: János, aki
a család aszódi ágának a megalapítója.
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!!!
Mp Eheim komplett akvárium

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

54 literes (60x30x30 cm)
(akv. tetõ + fénycsõ, belsõ szûrõ, th. vízmelegítõ, hõmérõ)

19.990,- helyett

17.990,(Csak a készlet erejéig!)

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

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

J e l z á l o g -

H I T E L E K
Közvetítõi jutalék nélkül!
+ lakásvásárlásra, felújításra, építésre
+ adósságrendezésre
+ szabad felhasználásra
Állami támogatással, adókedvezménnyel,
jövedelemigazolás nélkül is.

06-20-362-3658
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Egy kis nyelvelés

Aszód Fesztivál

Diákoktól „tanultam”...

augusztus elején

dom óra közben, hogy valaki
törölje le a táblát, nem nevezek
meg senkit, hogy végezze el ezt
a tennivalót, hanem azt a kívánságomat jelzem, hogy tiszta
táblát szeretnék látni a munka
folytatásához vagy a következõ
órát tartó számára tiszta táblát
szeretnék hagyni, s az eredmény szempontjából teljesen
mindegy, hogy ki törli le a tábláról a rajta található szöveget
vagy ábrát. A van, aki szószerkezet többek között ilyen mondatokban használatos: „Van,
aki tudja, mirõl van szó, van,
aki nem.” Sajnos azonban mára sokakban a kettõ közötti
különbség összekeveredett.
Nem ugyanilyen, de az ifjúság körében terjedõ típushiba,
hogy a milyen szó helyett tömegesen megjelent a mien (sic!)
használata. A forrás alighanem
korunk modern technikájában
keresendõ: amióta divatba jött
az sms-küldés és a chat-elés, a
fiatalok rendkívül aktívan kapcsolódtak be mindkét kommunikációs tevékenységbe. Viszont mindkettõre jellemzõ,
hogy sokat rövidítenek, teljesen figyelmen kívül hagyják a
helyesírási szabályokat és normákat. Éppen ezért – ez nem
az én megállapításom, hanem
az övék – rendkívüli mértékben romlott a helyesírás is.

Augusztus 3-4-5-én a szokott
helyen, a volt laktanya melletti
területen rendezik meg az
Aszód Fesztivált – tudtuk meg
lapzártánk után Sztán Istvántól, a rendezvénysorozat fõ
szervezõjétõl. A Fesztivál hagyományos idõpontját azért
módosították, hogy elkerüljék
az ütközést az augusztus 20-a
idején Kartalon és Aszódon tervezett rendezvényekel. A részletes mûsortervet július közepén teszik közzé.

Nagy igazság van abban a
szólásban, hogy holtig tanul az
ember. Ezt teszi még az a tanár
is, aki már régóta gyakorolja
hivatását, hiszen újabb és
újabb dolgokat tud meg diákjaitól. Hol valóban helyes ismeretet sajátít el, hol pedig olyan
új felfedezéseknek lesz részese,
amelyek nem állják meg a helyüket semmilyen próba esetén
sem. Viszont ez utóbbinak is
megvan az a haszna, hogy tanulni lehet belõle. Ilyen új felfedezések a dolgozatokból és
egyéb írásbeli munkákból öszszegyûjtött „csemegék” is!
Még mielõtt a tisztelt olvasó
arra gondolna, hogy a tanár nevetségessé kívánja tenni valamely hibát elkövetõ tanítványait, rögtön jelezni kívánom,
hogy errõl szó sincs: csupán azt
szeretném, hogy feltáruljon a
hiba/hibák oka, s aki ezt az
írást olvassa, legközelebb figyeljen arra, hogy ne kövesse el
ugyanezt vagy valami ehhez
hasonlót.
A korábbi típushibáktól eltérõ hibák egy része egy újabb
típusú fogalmi azonosítási hibából származik. Egyre többször találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a valaki szót és a
van, aki szókapcsolatot egymás
helyett használják. Tulajdonképpen kölcsönösen, mindkét
jelentésben oda-vissza. Nyilvánvaló, hogy a nyelvhasználónak hiányosak a szófaji ismeretei, s nem tudja, hogy a névmások között létezik olyan kategória is, hogy határozatlan névmás, s ebbe a kategóriába tartozik a valaki szavunk is.
Olyankor használjuk, amikor
valamely megállapításunkkal
nem konkrét személyre utalunk, hanem inkább arra a cselekedetre, amelyet elvégeztek a
környezetünkben. Pl.: Valaki
betörte az ablakot. Ebben az
esetben valószínûleg nincs tudomásunk a tettesrõl, csupán
cselekedetének a következményét látjuk. Vagy ha azt mon-

gyan nem szerepel a szó sem A
magyar nyelv értelmezõ szótárában – hét kötet –, sem A magyar nyelv értelmezõ kézi szótárában, és nem található a forgalomban levõ helyesírási szótárakban sem.)
Egy idõnként olvasható másik, egyes vidékek talán pünkösdi ünnepköréhez tartozó
összetett szó a kakasütés. Ne
lepõdjön meg a kedves olvasó,
mert semmit nem kell sütni,
fõleg azt nem, ami az összetett
szó vélelmezett elõtagjából következnék! Csupán a kakasviadalhoz – brutalitásában mindenképpen – hasonló, hagyományos szórakoztatásról van
szó. Kétségtelen azonban, hogy
a dolog a kakasoknak mindenképpen fájdalmas, nekünk pedig elsõ olvasásra – enyhén
szólva – durva.
-g -l

A helyesírási hibák jelentõs
részét még mindig az összetett
szavak írásával kapcsolatos
kérdések alkotják. Egyik tanulóm Babits Mihály Húsvét elõtt
címû versével kapcsolatban az
alábbi megállapítást tette: „A
költõ tiltakozott a háború okozta vérrontás ellen.” Nyilvánvalóan vérontást kellett volna írnia, de mivel a vérontás egyben
rossz, tehát rontás is, számára
nyilvánvaló volt, hogy a vérrontás szó ebben az esetben helyes.
(Csak mellesleg jegyzem meg: a
vérrontás szót a számítógép
memóriájában lévõ helyesírási
program nem ismeri, mint aho-
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Helyreigazítás
Az áprilisi Aszódi Tükörben
„Köszöni a nyugdíjasklub”
címmel megjelent írásomban
nem Budai Imre, hanem Budai
Imréné adta a vízmelegítõt. A
hibáért elnézést kérek.
Takács Lajosné
a klub elnöke
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Városi ünnep- és eseménynaptár
Idõpont
Május 26 - július 8.
Június 1.
Június 1Június 1.
Június 1. 1300-1800
Június 3.
Június 3. 1000
Június 3. 1700
Június 8. 1300-1800
Június 8.
Június 8.
Június 8.
Június 9. 1700
Június 10.
Június 15.
Június 15. 1630
Június 15. 1300-1800
Június 16. 1000
Június 17.
Június 17. 1700
Június 18-22.
Június 18.
Június 19.
Június 19-29.
00
Június 21. 16
Június 23.
Június 24.
Június 25-29.

Helyszín

Program

Petõfi múzeum Galériája
Petõfi S. Gimn., Gépészeti Szki. és Koll.
Napsugár óvoda, Szivárvány óvoda
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma
Városi Könyvtár

Mysterium Carnale ( Pünkösd)
juniális
nyári élet az óvodákban
sportnap
kézmûves foglalkozás
Szentháromság vasárnapja
római katolikus templom
bérmálás
Délegyháza, sportpálya
Délegyháza KSE-Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Városi Könyvtár
kosárfonás
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
Évzáró növendékhangverseny
Városi pedagógusnap, Koren István Díj átadása
SZ.M.M Aszódi Javító Intézet
Pedagógusnapi fõzõverseny
Aszód, sportpálya
Aszód FC-Törökbálint labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Évközi 10. vasárnap, Úrnapja
Csengey Gusztáv Általános Iskola
vidám ballagás
Csengey Gusztáv Általános Iskola
ballagás, évzáró a Csengey úti iskolában
Városi könyvtár
Játszóház
Csengey Gusztáv Általános Iskola
ballagás, évzáró a Rákóczi úti iskolában
Évközi 11. vasárnap
Fót, sportpálya
Fóti SE-Aszód FC labdarúgó mérkõzés (felnõtt-ifi)
Városi könyvtár
Marék Veronika Olvasótábor alsósoknak
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma beíratkozás
Petõfi S. Gimn., Gépészeti Szki. és Koll.
tanévzáró ünnepség
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma szóbeli érettségi vizsgák
Városháza
Képviselõ-testületi ülés
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma tanévzáró ünnepség
Évközi 12. vasárnap
Városi Könyvtár
Karinthy Frigyes Olvasótábor felsõsöknek

A Nyári Táborbörze kínálatából
Július 23-28-ig felsõ tagozatos hittanos gyerekek szerveznek nyári tábort Nagyvisnyón, a „Tiszafüredi” Ifjúsági Táborban (a Bükkben, Szilvásvárad
közelében).Ahétköltségekb.18.000,-Ft/fõ. Információ: AdáminéMihályiErzsébethitoktató(06-20-472-8252)
A Városi Könyvtár Micimackó Olvasótáborába június 18-22-ig, 8-11 éves, a Podmaniczky Frigyes Olvasótáborba június 25-29-ig 12-14 éves
gyermekeket hívnak. Színes programjaik között szerepel könyv- és könyvtárismereti vetélkedõ, szavalóverseny, bábszínház, kézmûves foglalkozások,
sakk-ésmalomversenyek,tollasozás,kastélylátogatás.Atáboringyenes,aprogramok9-16óráigtartanak. Jelentkezés: Tel.:28/400-606.
Focitábor lesz az Aszód FC pályáján és a Csengey iskola sportcsarnokában június 25-30-ig, naponta 9-tõl 16 óráig. A napi két edzés mellett kiegészítõ
sportágakkal (tollaslabda, asztalitenisz, kosárlabda, íjászat), videovetítésekkel, ebéddel és uzsonnával várják a gyerekeket. A foglalkozásokat Pozder
NenadésMolnárLászlóvezeti.Arészvételidíj6.900,-Ft,jelentkeznijúnius10-igleheta06-70-326-7025-ösésa06-30-676-8998-astelefonszámokon.
Helyismereti tábor lesz a Bodrogközben, az alsóberecki Ágóc Vendégház és Kempingben 10-14 éves gyerekek számára június 25-29-ig (esetleg
július 1-5-ig). A programban a környék látnivalóinak felkeresése mellett sportolási és strandolási lehetõség is szerepel. A részvételi díj 15.000,- Ft, ami a
teljesellátást,azutazásiköltségeketésbelépõketistartalmazza. Információ: BodnárJózsef(06-20-9672-830).Infó:www.e7.hu/agockemping
Nomádhagyományõrzõtábort szerveznek július1.ésaugusztus4.közöttegyhetesturnusokban Tatabányán.Aszállásegy **-oskempingben
álló, jól felszerelt házakban lesz. A környéken tett túrák mellett a népi mesterségek gyakorlására, néptáncok és -dalok, játékok tanulására, madárbefogásra és -gyûrûzésre, íjászatra, úszásra, labdasportokra stb. nyílik lehetõség. A részvételi díj 25.000,- Ft. Információ: Tel.: 06-20-419-0575,
www.nomadtabor.extra.hu.
Eurowellness 2007 címmel rendhagyó nyári napközis élménytábor várja a serdülõ leányokat az aszódi Oxy szépségszalonban önismereti, mozgáskultúra,szépségápolási,nõgyógyászatiésdrogprevencióselõadásokkal,beszélgetésekkelstb. Információ: PálaSándornéZsuzsa(06-70-382-9929)
Az Aszódi Szabadidõsport Egyesület július 3-7-ig kerékpártábort szervez a Zemplénbe. A résztvevõk Szerencsig vonattal utaznak, majd
Göncz, Pálháza, Felsõberecki és Tokaj szálláshelyek mellett felkeresik a térség legnevezetesebb helyeit. A részvételi díj (ami a vasúti utazás költségét
nem tartalmazza) egyesületi tagoknak 15.000,- Ft, külsõ táborozóknak 20.000,- Ft. Információ: Nyíry Zsolt (06-20-994-7480) és Budavári Erika (06-30381-7217).
Rajzfilmes tábort indít a Pannóniafilm Kft. 6-17 éves korig. A ötnapos foglalkozásokat hétfõtõl péntekig 9-16 óráig tartják. A program rajzfilmvetítésselésstúdiólátogatássalegészülki. Információ: Tel.:(1)250-1355,250-0432.
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Aszód FC: még él a remény...
Pontvesztés és vereség után gyõzelem a Diósd ellen
Április 22.
Szeifert mesterhármasával:
Szigethalom - Aszód FC 1:3
(0:1); Ifjúságiak: Szigethalom Aszód FC: 2:3.
Április 29.
Az utolsó percben vesztettünk két pontot: Aszód FC Dömsöd 2:2 (2:0); Ifjúságiak:
8:1.
Igazi szeszélyes áprilisi idõben léptek pályára az ifik. Az
elsõ félidõ rekkenõ melegben, a
második szakadó esõben, dörgés-villámlás kíséretében zajlott. Az egyre magabiztosabb
aszódi fiataloknak nem jelentett akadályt az utolsó helyen
álló dömsödi csapat, alaposan
megtömték az ellenfél kapuját
gólokkal. A szurkolók közül néhányan a kétszámjegyû gyõzelmet reklamálták. Hiába, a
szurkoló örökké telhetetlen...
Két forduló, két gyõzelem,
hat pont. Azt reméltük, a kieséstõl való elõremenekülés to-

vább folytatódik. Dömsöd erõs
középcsapat, kíváncsiak voltunk, mire képes az aszódi egylet egy erõs ellenféllel szemben.
Mintegy 150 nézõ látogatott ki
a sporttelepre. Jól kezdõdött a
meccs. Már a 7. percben megszereztük a vezetést. Szabadrúgáshoz jutottunk, Juhász
Jácint (Jaca) éles szögbõl beadás helyett a kapuba vágta a
labdát (1:0). Az elsõ vendéghelyzetre a 12. percig kellett
várni, de 10 m-rõl a kapunk
mellé lõttek. A 27. percben
tovább növeltük elõnyünket.
Ismét Jaca volt eredményes,
kapáslövése éppen befért a bal
kapufa mellett (2:0). Jól és lelkesen játszottunk, csúsztakmásztak, ha kellett, ütköztek
játékosaink a pályán. A félidõ
végén mintaszerû akcióban
lábról-lábra járt a labda a dömsödi kapu elõtt, azonban a
lövést a vendégek kapusa nagy
bravúrral hárítani tudta.

A második féldõre alaposan
megváltozott a játék képe.
Dömsöd folyamatosan támadott, igyekezett beszorítani a
hazai csapatot kapuja elé. Az
aszódiaknak a védekezés mellett csak egy-egy gyors kontrára futotta. Helyzeteinket
azonban sorra elpuskáztuk.
Elõbb Bosánszki, majd Szeifert
lõtt centikkel a kapu mellé.
Igyekeztünk tördelni a játékot.
A 27. percben szabadrúgáshoz
jutott a vendég együttes. A jól
helyezett lövés utat talált a jobb
alsó sarokba (2:1). Dömsöd
mindent egy lapra téve támadott, az aszódi csapat sajnos
nem bírta ki a folyamatos nyomást. A 44. percben egy erõsen
vitatható tizenegyest adott a
játékvezetõ a vendégek javára.
A megítélt büntetõt magabiztosan értékesítették, így a mérkõzés végeredménye 2:2 lett.
Összefoglalva: két ellentétes
félidõt láthattunk. Az elsõben
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az aszódi csapat játszott jobban
és lõtt két gólt, a másodikban a
dömsödi csapat volt a jobb és
két gólt lõtt. Igazságos döntetlen született tehát, bár ez minket egyáltalán nem vigasztalt.
Két dolog azonban vitathatatlan: az új edzõvel még nem kaptunk ki, és hosszú hónapok
után elkerültünk a bajnoki táblázat utolsó helyérõl.
Május 5.
Fekete szombat: minden csapatunk kikapott. Aszód FC Bag (serdülõ): 0:4; Tápiószecsõ - Aszód FC (U19): 4:1; Tápiószecsõ-Aszód FC (felnõtt): 5:0.
Május 13.
Aszód FC - Diósd 2:0 (0:0). Egy
akció- és egy tizenegyes-góllal
tovább élnek a bennmaradással kapcsolatos reményeink. Ifi cspatunk 8:1 arányú
gólzáporos gyõzelmet aratott a
nyárelõi melegben.
Kovács Tamás
www.aszod.hu
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gyermeknap
május 19-én 10 órától
a Csengey Gusztáv
Általános iskola elsõ
udvarában, a felújított
sportpályán és az iskola
mellett húzódó útszakaszon
A rendezvény segítõi:
Aszódi Szabadidõsport
Egyesület
az általános iskola pedagógusai
Galga Polgárõr Egyesület
Aszód Város GAMESZ

Programok:

Az iskola elsõ udvarán,
a színpadon:

gyermeknapi foci kupa
(10 órától alsósoknak,
13 órától felsõsöknek)
sportversenyek
streetball villámtorna
ügyességi vetélkedõk
13 órától:
Rendõrségi KRESZ
tesztlapok és ügyességi
pálya bicajosoknak

13.00 Szabad a színpad:
gyermekek mûsorai
gyermekeknek
14.00 A teknõs és a nyúl
versenyfutása
(zenés mesejáték)
15.30 A Bethlen
Hagyományõrség
íjász és lovagi torna
bemutatója
17.00 A Bóbita együttes
gyermeknapi koncertje

Értékes nyeremények,
ajándékok a versenyek
résztvevõinek!

18.00 Sportversenyek
eredményhirdetése

A sportpálya
ünnepélyes átadása
19.00 tombolahúzás
(fõdíj: kerékpár)
zenés gyermeknapi
búcsúztató

Kísérõprogramok:
13 órától:
Gumi ugrálóvár
(egész nap ingyenes)
Üvegfestés, kézmûves
foglalkozások, arcfestés
Kirakodók, vásárosok
a lezárt utcaszakaszon
Mindenkit szeretettel
várunk!

G y e r m e k n a p ra
„Kerekecske, gombocska,
volt egy kicsi dombocska.
Dombon állt egy házikó,
házikóban ládikó,
ládikóban egy kerek tálca,
a tálcán meg öt pogácsa...”
(Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv I.)

Vízszintes: 1. A mondóka folytatása, elsõ rész, zárt betû: G
12. Latyak 13. Sugár jele 14.
Üreg 15. Észak 16. Üres zene!
17. A mondóka befejezõ sora,
zárt betû: E 20. A szélein tart!
21. Spanyol fõváros 22. Telek
szélek! 23. AOM 25. Ételízesítõ
26. Retek közepe! 27. Páratlan
lett! 28. Tetõkészítõ mester 29.
Eötvös Loránd Tudományegyetem 31. Dunántúli város 33.
Kar, angolul 34. Kiejtett betû
36. Nemzetközi szállítmányozó
cég 37. Kicsinyítõ képzõ 38. ...
Sámuel, Árpád-házi királyunk
39. Boci mondja 40. Durva,
rosszindulatú 44. Dísz 45. Magyar író, ... Péter 48. Páros

adat! 49. Liter 50. Tüzet szüntet
51. Ellenállás jele 52. Irodalmi
mûvet alkotó személy 53.
Európai állóvíz.
Függõleges: 1. Bútor 2. Vasárnapi eledel 3. Erek! 4. Amper 5.
Joule 6. Sándor betûi, kever-ve
7. Er! 8. Becézett Tamás 9.
Magyar rockzenekar betûi, keverve 10. Hangosan búg 11.
Egye! 17. Római 2000 18. Vissza:
Pest megyei település lakója 19.
Doktor röv. 24. Méter 26. Kedves földönkívüli lény 28. Keresztül 29. Csapadék-elvezetõ
csatorna 30. Elem! 32. Rangjelzõ 33. Vonatkozó névmás 35.
Tényezõ 36. Darab 38. Névelõ
40. Fekete István gólyája 41.
Országos Rádió és Televízió
Testület 42. Magyar Honvéd- bolt 3.000 Ft értékû könyvség 43. ZY 45. Fantáziavilág- utalványát sorsoljuk ki.
*
beli faj 46. Tartó 47. Nem haszElõzõ számunk rejtvényének
nál 52. Határrag 54. Spanyol
autójel 55. Egyharmad! 56. Le- megfejtése:
fele! 57. Nitrogén.
„A testeden kívül õrködjön
-fnévalaki fölött.”
*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénynyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be címünkre – Polgármesteri
Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –
június 4-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 3.000
Ft értékû vásárlási utalványát és a Fáma Könyves-
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A Galga COOP Rt. utalványát Varga Mihályné (Siklaki hegy 4.), a Fáma Könyvkereskedés utalványát pedig
Iván László (Falujárók útja
5/15.) nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

