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Megtartotta alakuló ülését
az új képviselõ-testület
Kovács Tamást választották városunk alpolgármesterének
Október 14.
Az új képviselõ-testület
alakuló ülését Szovics Pál, a
képviselõk korelnöke nyitotta
meg. A megjelentek köszöntése
után felkérte Penák Dórát, a
Helyi Választási Bizottság tagját a választás végleges eredményérõl szóló tájékoztató
megtartására, aki ezután a
HVB nevében köszönetet mondott minden szavazókörben
dolgozónak, az Okmányiroda
munkatársainak és vezetõjének, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, aljegyzõjének és
Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõnek a választás elõkészítése és lebonyolítása során kifejtett pontos, lelkiismeretes munkájáért.
– A város választópolgárai és
a magam nevében eredményes
munkát kívánok, s hogy esküjüknek megfelelõen, az Önöket
megilletõ jogok gyakorlásával
tegyenek meg mindent Aszódért – mondta búcsúzóul Penák
Dóra. – Legyenek kitartóak, ha
kell, harcoljanak városunkért.

Frajna Miklós,
városunk
új díszpolgára
hálás a francia
népnek
(12-13. oldal)

azújóvodaicsoportszoba
November 11-én átadták
a Szivárvány Óvoda bezárt
konyhájából kialakított új
csoportszobát és tálalókonyhát. Az ötvenmilliós
összértékû beruházás az
utóbbi évek egyik legnagyobb értékû önkormányzati intézményfejlesztése.

polgármester eskütétele, a
megbízólevelek átadása és az
esküokmány aláírása következett. A korelnök átadta az ülés
további vezetését Sztán István
polgármesternek, aki köszöntõjében abbéli reményét fejezte

Az átadáson Sztán István
polgármester hangsúlyozta: a
2009 tavaszán benyújtott pályázat sikere érdekében az óvoda dolgozói, a Mûszaki Iroda
munkatársai és a kivitelezõ Épkomplex Kft. dolgozói rendkívüli erõfeszítéseket tettek. Sajnos az elnyert pályázati összeg
kevésnek bizonyult: az EU és a
Magyar Állam 21,15 milliós támogatásával megvalósult beruházást az önkormányzatnak
30 millió Ft-tal kellett kiegészítenie. A közbeszerzési eljárást

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Az új képviselõ-testület elsõ szavazása
Forduljanak az elkövetkezendõ
idõben is azokhoz, akik bizalmat szavaztak Önöknek. A feladat és a felelõsség nagy, a
munka sok. Ehhez kívánok
Önöknek jó egészséget, kitartást az elkövetkezendõ idõben!
Ezután a képviselõk és a

Elkészült

Nemzetközi stáb a kastélyban
Négy napig Aszódon forgatták a Styria jeleneteit
Miközben a hazai bulvársajtó Angelina Jolie magyarországi filmforgatásától hangos, egy másik nemzetközi produkció is készül
hazánkban. Styria címmel
egy horrorfilm jeleneteit
forgatják amerikai és mexikói producerek és amerikai rendezõ irányításával;
az operatõr lengyel, a szakmai hátteret a magyar Pioneer Pictures adja. A stáb
nemrégiben a Podmaniczky-kastélyban forgatott.
(folytatás a 13. oldalon)

Fotó: az MCMD Films engedélyével
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A Szociális Bizottság kivételével megalakultak az
(folytatás az 1. oldalról)

ki, hogy az új testület és az
aszódi polgárok összefogásával
Aszód sikeres település, az
egész Galgamente életét befolyásoló és meghatározó várossá
váljék. Szólt mindazon területekrõl – így pl. az oktatásról és a
mûvelõdésrõl, a GAMESZ-ról
és a laktanya ingatlanegyüttesérõl –, ahol a kapcsolódó feladatok elvégzése rendkívüli erõfeszítéseket igényel. A képviselõ-testület, szakbizottságai és a
hivatali apparátus december
végéig befejezi a város gazdasági programjának felülvizsgálatát, ami évtizedekre meghatározhatja Aszód jövõjét.
A Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal Törvényességi Ellenõrzési, Felügyeleti Fõosztálya
képviseletében dr. Szilágyi
Adrienn köszöntötte a jelenlévõket. Hangsúlyozta: bár a lecsökkentett testületi létszám
garantálja a választópolgárok
képviseletét, még nagyobb
munkaterhet és felelõsséget jelent a képviselõk és segítõik
számára. Arról biztosította
õket, hogy ebben a munkában
számíthatnak a Közigazgatási
Hivatal szakmai segítségére, s
hogy szakismereteikkel elõsegítik az önkormányzat törvényeknek megfelelõ mûködését.
A sorban az Ügyrendi Bizottság megválasztása következett. (A bizottságok összetételét a 3. oldalon olvashatják.) E
szakbizottság felügyeletével
történt az alpolgármester meg-

választása. A polgármester javaslatára Kovács Tamás képviselõ kapott jelölést e tisztségre,
akit a képviselõk titkos szavazással, hét igen szavazattal,
két érvénytelen szavazat mellett társadalmi megbízatású alpolgármesterré választottak.
Kovács Tamás alpolgármesteri
eskütételét követõen a Pénzügyi Gazdasági Bizottság, a
Közbeszerzési és Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság, a Mûvelõdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság
tagjainak megválasztására, valamint a külsõs tagok eskütételére került sor. A bizottságok
összetételének megváltozása
miatt módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Szünet után a Pénzügyi Gazdasági Bizottság javaslatára
megállapították a polgármester és az alpolgármester munkabérét és költségtérítését. A
bizottság a város forráshiányos
gazdasági helyzetére való tekintettel minden esetben az adható minimum összeget javasolta, így a polgármester havi
bruttó 483.125 Ft illetményt,
költségtérítésként ennek 20 %át kapja, mobil/flottatelefon
használatának támogatását 12
ezer Ft-ban határozta meg. Az
alpolgármester havi bruttó
173.925 Ft tiszteletdíjban és ennek tíz százalékát kitevõ költségátalányban részesül.
Módosították az önkormányzati képviselõk és a bi-

zottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló rendeletet. Az elsõ vita e
témában bontakozott ki: a
Pénzügyi Bizottság javaslatában – a minõsített többség biztosítása érdekében – a képviselõk esetében a soros testületi
ülésen való részvételhez kötötte az 50 ezer Ft-os havi tiszteletdíj kifizetését. Ezt többen kifogásolták: Buzás János és
Rigó Lászlóné azért, mert a
képviselõk a mandátum elfogadásával eleve vállalták, hogy
részt vesznek a testület ill. a bizottságok munkájában, másrészt elõfordulhat, hogy a hónapot végigdolgozó képviselõ
nem tud részt venni a testületi
ülésen. Asztalos Tamás rámutatott: nem biztos, hogy azok a
képviselõk végzik a legtöbb
munkát, akik mindig jelen vannak a testületi ülésen. A grémium végül öt igen, három
nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A
külsõs bizottsági tagok a részvétel arányában 6 ezer Ft-ot
kapnak, amit egyhangúlag elfogadtak.
Az idei utolsó negyedévi
munkaprogram elfogadása és a
képviselõk vagyonnyilatkozatára vonatkozó tájékoztatás
után 8,956 millió Ft-ra módosították a Kossuth Lajos út 58.
szám alatti partfalomlás helyreállításához szükséges 30%-os
vis maior pályázati önerõ öszszegét, és meghatározták annak (sikertelen pályázat esetén
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pedig a teljes, 30 milliós összeg)
fedezetét. Emiatt visszavonták
a régi ajánlattételi felhívást és
újat írtak ki a kivitelezésre.
Megbízták a polgármestert,
hogy tárgyaljon az érintett ingatlan tulajdonosával az esetleges költségmegosztásról.
A villamos energia szabadpiacról történõ beszerzését valamennyi városi intézményre és
a közvilágításra kiterjedõen
kell kezelni, ennek érdekében
közbeszerzési eljárás kiírását
mondta ki a testület, és megbízta az alpolgármestert a további szükséges intézkedések
megtételével.
A grémium kimondta, hogy
az Aszódi Kistérség Társulási
Tanácsának ülésein szükség
esetén az alpolgármester helyettesítheti a polgármestert.
Ajánlattételi felhívást írtak
ki a Napsugár Óvoda tetõszerkezetének javítására; a munka
elvégzéséhez a GAMESZ költségvetésébõl biztosítják a fedezetet.
Miután erre a ciklusra nem
alakult Szociális Bizottság, az
SZMSZ módosításával a testület a szociális kérdésekben a
döntési hatáskört átruházta a
polgármesterre. Az ezzel kapcsolatos feladatokat rögzítették a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletekben, amit 8 igen,
1 nem szavazattal elfogadott a
testület.
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önkormányzat mûködését segítõ szakbizottságok
Október 28.
Az ülés kezdetén Sztán
István polgármester felolvasta
Dászkel László, Nyárádszereda
polgármesterének az új képviselõ-testületnek címzett üdvözlõ levelét, majd a tájékoztatót
tartott a Zöld Híd Program jelenlegi állásáról. A 7 milliárdos
összköltségû projektet a támogató Európai Unió december
31-ével lezárja, így a tervezett
13 hulladékudvar – köztük az
aszódi – nem épül meg. A településen keletkezõ zöld, építési
és egyéb hulladékok gyûjtése
érdekében a városnak mielõbb
új megoldást kell találnia. Két
éves munkával befejezõdött az
aszódi szeméttelep rekultivációja; a százmilliós költséggel,
ugyancsak az EU támogatásával megvalósult beruházás
folytatásaként tíz éven át a városnak kell kezelnie és felügyelnie a lezárt telepet. (A telepet
november 2-án átadták; a november 25-i testületi ülésen beszámolót tart a Zöld Híd Program ügyvezetõje, és ekkor tárgyalják a hulladékszállítással
kapcsolatos szerzõdés- és rendeletmódosítást.)
Az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
által elhangzott kiegészítésekkel elfogadták a Dr. Karayné Dr.

Lóska Izabella ill. Dr. Jólesz
József felnõtt háziorvosokkal
és Fischlné Dr. Horváth Anna
házi gyermekorvossal az orvosi
ill. az iskolaorvosi alapellátás
érdekében kötendõ szerzõdéstervezetet. A jogszabályi, illetve
az utcanév-változások miatt
módosították a háziorvosi körzetekrõl szóló rendeletet; adatpontosítás miatt az orvosi
ügyeletre vonatkozó társulási
megállapodással is ez történt.
A jogszabályoknak megfelelõ
mûködés érdekében a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója
egy második igazgatóhelyettesi, valamint az eddigi hatórás
helyett teljes munkaidõs adminisztrátori álláshely engedélyezését kérte a testülettõl. A Mûvelõdési Bizottság a 739 beiratkozott tanuló miatt megnövekedett feladatokra való tekintettel támogatta a kérelmet;
ezt 3:5 arányban, egy tartózkodás mellett nem támogattta
a testület. A Pénzügyi Bizottság az új igazgatóhelyettesi álláshelyet annak jogszabályi elõírása miatt támogatta, a hat
órás iskolatitkári álláshely teljes munkaidõsre emelését viszont a város pénzügyi hiánya
miatt nem. A testület 6:2
arányban, egy tartózkodással
ezt a változatot fogadta el.

Önkormányzati szakbizottságok
Ügyrendi Bizottság: elnök: Buzás János önkormányzati
képviselõ; tagok: Gyárfás Zsuzsanna és Rigó Lászlóné önkormányzati képviselõk, Kovács Ferencné és Dr. Leitli Norbert külsõs
tagok.
Pénzügyi-Gazdasági Bizottság: elnök: Gál Gyula önkormányzati képviselõ; tagok: Gyárfás Zsuzsanna és Koncz István
önkormányzati képviselõk, Bata Miklós és Rétfalvi Gáborné
Tóth Tímea külsõs tagok.
Közbeszerzési és Városfejlesztési-Környezetvédelmi
Bizottság: elnök: Szovics Pál önkormányzati képviselõ; tagok:
Asztalos Tamás és Gál Gyula önkormányzati képviselõk,
Kalapos Gergely és Bábosik Dezsõ külsõs tagok.
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság: elnök:
Koncz István önkormányzati képviselõ; tagok: Asztalos Tamás,
Gyárfás Zsuzsanna és Rigó Lászlóné önkormányzati képviselõk,
Nyíry Zsolt, Dobák Balázs és Kvaka István külsõs tagok.

A városi intézmények 2011.
évi belsõ ellenõrzési tervének
elfogadása után döntöttek a fõállású belsõ ellenõri álláshely
újbóli meghirdetése mellett
(ezt lapunk 4. oldalán olvashatják).
A Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatójának kérésére a grémium hozzájárult ahhoz, hogy a 2-4. évfolyamokon
tanulók teljesítményét a pedagógusok már e tanév második
félévétõl osztályzattal értékelhessék.
További takarékossági intézkedések megtételével az önkormányzat forráshiánya 44,586
millióról 33 millió Ft-ra csökkent. A hiány további kezelésére a november 25-i testületi
ülésen térnek vissza.
5:1 arányban, három tartózkodás mellett elfogadták a
GAMESZ által üzemeltetett
gépek és eszközök átfogó listájáról szóló jelentést. Az intézmény által ellátott feladatok
hatékony ellátása, átszervezése érdekében megbízták a polgármestert, hogy tanulmányozza az Aszódhoz hasonló településeken megtörtént átszervezések tapasztalatait, az
alpolgármestert pedig azzal,
hogy a GAMESZ átvilágítása
érdekében keressen erre szakosodott céget és kérjen információt a feladat komplex ellátásáról.
A testület 6:3 arányban kimondta a Deák Ferenc út 5.
alatti, 50 m2-es komfort nélküli
önkormányzati bérlakás és a
2.067 m2-es ingatlan értékesítését. Az értékbecsléshez független ingatlanforgalmi szakértõt kérnek fel. Gyárfás
Zsuzsa rámutatott: az egy hónappal korábban értékbecslést
készítõ cég nyilatkozott arról,
hogy teljes körûen képviseli az
ingatlant megvásárolni szándékozó CBA-t, emiatt a korábbi
értékbecslés megkérdõjelezhetõ. A környezõ ingatlantulajdonosok aggódnak nyugalmuk,
valamint az ingatlanjaik értékcsökkenése miatt.
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Jó munkához idõ kell, még
ha balesetveszély-elhárításról
is van szó: a Kossuth L. út 48.
szám alatti partfal kivitelezési
határidejét a szakértõ javaslatára 60 napról 2011. június 30ra módosította a testület.
A képviselõk megbízták
Kovács Tamás alpolgármestert
az önkormányzati intézmények villamosenergia szabadpiaci beszerzése ügyének elõkészítésével és koordinálásával. A beszerzési forrás január
1-jei megváltoztatásához november 24-ig szerzõdést kellene kötni – ennek elõkészítésére
azonban nincs idõ, ezért más
lehetõséget kell keresni.
A testület egyhangú támogatásával Kalapos Gergely lett a
Közbeszerzési és Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság új külsõs tagja, miután
Apjok István egyéb elfoglaltságai miatt lemondott megbízatásáról; emiatt ismét módosították az SZMSZ-t. Az új bizottsági tag a napirend tárgyalása után letette esküjét.
Az ülés végén Szovics Pál
szorgalmazta a Falujárók útja
Kartal felõli végén tapasztalható sárfolyások mielõbbi megszüntetését, illetve észrevételezte a Pesti úti vasúti átjáró
rossz állapotát; utóbbi ügyében
mind a MÁV-ot, mind a PEMÁK-ot megkereste a hivatal,
egyelõre eredmény nélkül.
Koncz István a Mély út és Régész út közötti útszakasz közvilágításának újraindításáért
emelt szót. Ugyancsak az illetékesek segítségét kérte egy még
problémásabb ügyben: tanítási
idõben, dél körül az evangélikus gimnázium körül rendszeresen drogot osztogató fiatalok
tûnnek fel.
*
A testületi ülések
jegyzõkönyvei
és a fontosabb dokumentumok
hozzáférhetõk városunk
honlapján:
www.aszod.hu
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Tájékoztató a kistérségi KMOP-projektrõl HIRDETMÉNY
Aszód Város Önkormányzata mint gesztor 2008-ban „A
szociális szolgáltatásszervezés
minõségi javítása az aszódi kistérségben” címû, KMOP
4.5.2.2f-2010-0001 jelû pályázatot nyújtott be Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KözépMagyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez.
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
343.569.009 Ft összköltséggel
támogatásra érdemesnek ítélte
a projektet. A pályázat hét
településen biztosítja a szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését.
Aszódon két épület felújításával (volt Bölcsõde épülete,
Falujárók úti Idõsek Klubja) lehetõség nyílik a munkakörülmények jelentõs javítására, új
szolgáltatások bevezetésére,
kapcsolatügyelet, közösségi tér
biztosítására civil szervezetek
számára, álláskeresõ klub mûködtetésére, képzések lebonyolítására.
Versegen a Gyermekjóléti
és Családsegítõ Iroda felújítására, közösségi tér kialakítására kerül sor.
Kartalon a volt gyógyszertár és lakás felújításával lehetõség nyílik a szolgáltatások
magasabb színvonalú ellátására, szabadidõs és prevenciós
szolgáltatások biztosítására.
Bagon a Polgármesteri Hivatalban lévõ irodák bõvítése
és felújítása válik lehetõvé.
Hévízgyörkön új építésû
épületben kap helyet az idõsek
nappali ellátása és a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat.

Galgahévízen a Polgármesteri Hivatal bõvítésével új
iroda és közösségi helység épül.
Turán a szolgálat épületének felújítását tudjuk biztosítani a támogatás révén.
A felsorolt kistérségi fejlesztésekhez hozzátartozik a pihenõkertek és játszóterek kialakítása, a meglévõ kertek és játszóterek fejlesztése.
Az építési beruházásokon túl
a támogatás kiterjed új eszközök beszerzésére is, mint kis-

busz, játszóeszközök, irodatechnikai felszerelések, bútorok és berendezési tárgyak.
A projekt összértéke
381.743.343 Ft, a megvalósításhoz az önkormányzatok 10 %
önerõt biztosítanak.
A projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja
2010. 06. 14. volt. Fizikai megvalósulásának tervezett zárónapja 2012. 06. 13.
Varga Jánosné
projektvezetõ

Belsõ ellenõri pályázat
Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
belsõ ellenõrt keres.
Pályázati feltételek:
Magyar Állampolgárság;
cselekvõképesség;
büntetlen elõélet;
szakirányú felsõfokú iskolai
végzettség, vagy más felsõfokú
iskolai végzettség és
a 193/2003.(XI.26.) Korm.
rendeletben meghatározott
képesítés;
okleveles pénzügyi revizor,
vagy költségvetési ellenõri,
vagy mérlegképes szakmai
képesítés, vagy szakellenõri
vagy könyvvizsgálói képesítés
megléte;
legalább 2 éves köztisztviselõi,
ill. közalkalmazotti jogviszony
megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi
vagy számviteli munkakörben;
18/2009. (X. 6.) PM. sz. rendelet

szerinti igazolás a nyilvántartásba vételrõl;
Word, Exel felhasználói ismeret;
fizetés a Ktv. alapján.

Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete nyílt pályázattal meghirdeti az Aszód,
Kossuth L. út 24. szám alatti
252/A/1.hrsz-ú 41,9 m2 és a
252/A/2. hrsz-ú 31,4 m2 alapterületû, nem lakás céljára szolgáló
bérlemények bérleti jogát ill. eladással történõ hasznosítását.
A pályázat leadásának helye:
Aszód Város Polgármesteri Hivatal
(2170.Aszód, Szabadság tér 9. 1. em.
Jegyzõi-aljegyzõi iroda). Határideje: 2011. 01. 14. 12 óra. Pályázati
tárgyalás ideje: 2011. január 26.
További információ a
www.aszod.hu honlapon olvasható.

Változások a munkaés tûzvédelem
területén

A munka- és a tûzvédelem
területén jogszabályváltozások
voltak az év második felében.
Számos ponton módosult a
Munkavédelmi Törvény végrehajtási rendelete, az 5/1993.
A pályázathoz
MüM rendelet. A változások jekérjük csatolni:
lentõsen érintik a munkabaleszakmai önéletrajz,
setek bejelentésével kapcsolabizonyítványok másolata,
tos eljárást.
erkölcsi bizonyítvány
A kistérségi Intézményeket
A munkakör legkorábban
is érintõ jogszabályi változá2011. február 1. napjától tölthetõ be.
sokról, illetve a napi munkát
Jelentkezés kizárólag postai
érintõ aktuális feladatokról
úton: 2170 Aszód, Pf. 44.
Sáhó Béla szakértõ tart tájéHatáridõ: 2010. december 20.
koztatót december 9-én 14
A pályázat elbírálásának
órakor a Mûvelõdés Háza földhatárideje:
2011. január 10.
szinti kistermében.
Elõnyt jelent:
költségvetési, ellenõrzési
gyakorlat;
mérlegképes végzettség,
államháztartási szak,
közigazgatási szakvizsga.

Egy cipõsdoboznyi szeretet
Az aszódi egyházak, gimnáziumok és a Kistérségi Gondozási Központ közös szervezésében ismét elindul városunkban
az „Egy cipõsdoboznyi szeretet”

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önöket a 2010. évi

KÖZMEGHALLGATÁSRA.
Idõpont: 2010. november 26. (péntek) 17:00 óra.
Helye: Csengey Gusztáv Általános Iskola aulája
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

akció. Célunk a helyi közösség
erõsítése, az egymás iránti felelõsségbõl fakadó lemondás örömének elmélyítése. Tanítsuk
meg erre gyermekeinket, ifjainkat és önmagunkat! Az elosztást a Gondozási Központ
munkatársai koordinálják.
A karácsonyi csomagolópapírral bevont cipõs dobozba
1500 forint összértékben elhelyezett meglepetések (édesség,
könyv, játék, meleg sapka, sál
kesztyû, írószer stb.) kiválasztásánál fontos szempont, hogy
jó állapotban levõ, nem romló,
ajándékokat tegyünk; olyano-
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kat, amelyeknek a mi gyermekeink is örülnének. A dobozon
fel kell tüntetni az ajándékozott nemét (fiú, lány) és életkorát (0-3, 3-6, 6-10, 10-14, 14-18
év). A dobozokat december 6tól 10-ig 8 és 15 óra között lehet
leadni a városban mûködõ Idõsek Klubjaiban (Petõfi Sándor
u. 6/a. illetve Falujárók útja 5.).
További felvilágosítást a 0620-886-1784-es telefonszámon
Kovácsné Blaskó Mariann
programkoordinátortól kaphatnak. A támogatásokat elõre
is köszönjük!

COOP NYERTESEK!
A „Szüretelje le a COOP nyereményeit!” elnevezésû nyereményjátékon
15.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalványt nyertek:
Karácsondi Réka,Tura m Gregus Jánosné, Tura m Szabó Mária, Tura
Vidák Bertalanné, Tura m Albert Rita, Bag
Barna István, Hévízgyörk m László Tiborné, Kartal

GRATULÁLUNK!

Akció

Akció

november 18-tõl 28-ig
Ízelítõ az akcióból:

Vénusz napraforgó étolaj 1 l
469,-Ft
Szentkirályi ásványvíz1,5 L dús, mentes
99,-Ft
COOP B rizs 1 kg
199,-Ft
Paloma kávé 250g õrölt
399,-Ft
429,-Ft
Globus majonéz flakonos 400g
119,-Ft
Globetti zöldborsó 400g
159,-Ft+ü.
Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l
Mirinda narancs széns. 2 l+ 0,5 l EXTRA 279,-Ft
279,-Ft
Pepsi Cola széns. 2 l + 0,5 l EXTRA
1399,-Ft
Angelli ASTI édes pezsgõ 0,75 l

Coccolino öblítõ konc. Kék 1 l
Ultra SZAVO penész elleni szer 500ml
Takarékos mosópor color 2kg
Fa tusfürdõ joghurt aloe 2x300ml
Baba testápoló kamillás 400ml
UHT tej 1,5% 1 l
Flóra margarin szögl. csészés 500g
Trappista sajt Ammerland
Délhús Bajai lapocka füst. vcs.
Medve sajt natúr 8 cikk. 140g

569,-Ft
999,-Ft
699,-Ft
599,-Ft
599,-Ft
159,-Ft
399,-Ft
1299,-Ft/kg
1469,-Ft/kg
219,-Ft

Hamarosan itt a Mikulás!
Sokféle Mikulás tejcsoki, étcsoki, illetve
Mikulás-csomag közül választhatnak Kedves Vásárlóink!

Térjen be az aszódi COOP Szupermarketbe!
Kibõvült zöldség-gyümölcs áruválasztékkal, valamint friss baromfi és sertéshús kínálattal várjuk Önöket!

Hétvégi akció

november 26-tól 28-ig

Hétvégi akció

Ízelítõ az akcióból:

Kristálycukor Szenior Sweet 1 kg 179,-Ft
Domestos Citrus Fresh 750 ml 399,-Ft
TOMI LS Color BOX mosópor 10 kg 3699,-Ft
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Megtörtént a mûszaki átadás
Decemberben foglalják el a kicsik a Szivárvány Óvoda új csoportszobáját
(folytatás az 1. oldalról)

harmadik nekifutásra, emiatt
jelentõs csúszással sikerült
eredményesen lebonyolítani,
így az épületrész átépítését a
nyári szünet helyett csak õszszel, a mûködõ óvodában tudták elvégezni, hogy a november
15-i elszámolási határidõig
mindennel elkészüljenek.
A fejlesztés részeként új vizesblokk és tárolóhelyiségek kialakítására került sor. Kicserélték a nyílászárókat, korszerû
világítást szereltek fel; a tárolópincét kifestették, az épület
északi szárnya kívülrõl is megújult. Az akadálymentesítés jegyében a kapu elõtt két, erre a
célra kialakított parkolóhelyet
alakítottak ki; a kerekesszékkel közlekedõket sárga vonal
kalauzolja az ugyancsak most
átadott rámpán keresztül az
épületbe, a folyosón pedig a
speciálisan kialakított, segélyhívóval is felszerelt mellékhelyiséghez.
A csoportszoba december 1jén népesül be kiscsoportosokkal, addig óvodai forrásból és
szülõi segítséggel új játékokkal
bõvítik a felszerelést.
H. Sz.

A szerzõ felvételei

Új játszóeszközök és tetõfelújítás
A Napsugár Óvoda udvarán
október elején új játszóeszközöket vehettek birtokba a kicsinyek. A 3,2 millió Ft önkormányzati forrásból megvalósult beruházás elõzményeként a szülõk és az óvoda dolgozói elbontották a régi, cserére érett udvari játékokat, a
GAMESZ közhasznú dolgozói
pedig elõkészítették a terepet
az új játszóeszközök fogadására, amelyeket a Ma-Fa-Ja Kft.
készített és állított össze a
helyszínen.
Évek óta gyakran beázik a
Szent Imre utcai épület tetõszerkezete; így volt ez a szep-

temberi tartós esõzéseknél is,
amikor az emeleti folyosón és
csoportszobákban is állt a víz.
A képviselõ-testület ötmilliós
keretösszeget biztosított a tart-

hatatlan helyzet megszüntetésére. A munkát november elején Botka Csaba egyéni vállalkozó nyerte el; a gerendák,
tetõlécek és cserepek egy része
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a Napsugár
Óvodában
cserére szorul, emellett pl.
deszkázás és vízszigetelés is
szükséges a tetõ funkciójának
helyreállításához.
Hídi Szilveszter felvételei
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Összefogás kell a közéletben
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Idén is a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjainak
verses-zenés, igen színvonalas
mûsora nyitotta meg az 1956os forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett
megemlékezést. Ünnepi beszédében Sztán István polgármester hangsúlyozta: a forradalom
hõseinek áldozata csak akkor

eredményes, ha összefogást
hoz a közéletben, és a jövõ nemzedék is képes átérezni és felismerni ´56 jelentõségét.
Az ünnepség végén az önkormányzat, az intézmények, a
civil szervezetek és a pártok
képviselõi megkoszorúzták a
Mûvelõdés Háza falán elhelyezett emléktáblát.
H. Sz.

A könyvtárban nem csak olvasni lehet
Aszód ismét csatlakozott az Országos Családi Könyvtári Napokhoz
Könyvtárunk idén is csatlakozott az országos programhoz.
Egy teljes héten át minden este
vártuk olvasóinkat. Tartottunk
a kamaszokkal felolvasóestet,
ahol saját írásaikat mutatták
be egymásnak. Jobbnál jobb novellákat hallhattunk az „írópalántáktól”. Vendégünk volt
Oláhné Bordi Edit, aki az
egészséges táplálkozásról és az
evészavarokról tartott érdekes
és tanulságos elõadást. Itt volt
körünkben Lorencz Klára is; õ
a „Meghiúsult élettervek – házasok, elváltak, élettársak”
problémakörét járta körül.
A hetet szombaton egész délutános családi programmal
zártuk. A kicsik szülõi segítséggel kézmûveskedtek, a kama-

szok játszottak, a nagymamák
kézimunkáztak; Farkas Gábor
hangszerbemutatót tartott
minden korosztály számára.
Köszönjük a segítséget:
Ácsné Tóth Beáta (játékmester), Braun Krisztina, Hajduk
Bianka, Szénási Renáta, Vigassy Adrienn (kézmûves foglalkozások), Farkas Gábor (ze-

neterapeuta), Lorencz Kára
2011. januártól irodalmi
(hitoktató), Nagy Józsefné (ké- vetélkedõ indul két korosztály
zimunka klub), Oláhné Bordi számára. Részletek a honlaEdit (dietetikus).
punkon olvashatók:
*
Következõ programjaink
www.aszodkonyvtar.hu
a könyvtárban:
Nagy Judit
December 4. 15.00: adventi
gyermekkönyvtáros
kézmûves foglalkozás a Gyermekkönyvtárban.

Köszönjük nekik, hogy könyvadományukkal gazdagították a könyvtár állományát:
Baginé Somogyi Éva, Barlai Edit, Berkesdiné Szelényi Edit, Gyömreiné Dobák Katalin, Havasi J. Zoltán, Kassa András, Molnár
Ilona, Nagy Erzsébet, Nyíry Szabolcs, Probocskai Lászlóné, Ráczné Erika, Rigó Lászlóné, Dr. Simorjay Zsuzsa, Szabó Józsefné, Urr
László.
Sáhóné Bordás Éva könyvtárigazgató
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Megszentelt utakon
A reformáció emlékünnepén felavatták az új temetõi sétányt
Október 31-én, a reformáció
emlékünnepén hálaadó istentiszteletet tartottak az evangélikus templomban, amelyen Dr.
Fabiny Tamás püspök és Mekis
Ádám esperes végzett szolgálatot. Ezután a temetõben átadták az egyházközség kezdeményezésére – annak tagjai,
több vállalkozás, valamint az
önkormányzat támogatásával
– megépült temetõi sétányt.
Mindenszentekre a római
katolikus egyházközség is elkészíttette azt a 40 m-es járdaszakaszt, amelyet az önkormányzat hozzájárulásával az AszódGalgamácsa-Iklad Környezetvédelmének Javításáért Alapítvány 625 ezer Ft-tal támogat.
Az összeg tavasszal áll rendelkezésre, ezért azt addig megelõlegezte az egyházközség.

Kondella Mihály felvételei

Könyvajánló: Az aszódi evangélikusok temploma
Legújabb kötetében Detre János
ny. esperes három évszázad eseményeit sûrítette össze az 1719-ben
kezdõdött templomépítéstõl napjainkig. A történelmi háttér felvázolásától a templom tájolásának
szimbolikáján át a felújítási munkálatok küzdelmes idõszakainak
összefoglalásáig számos érdekesség olvasható a könyvben.
A fekete-fehér és színes fotókkal
illusztrált, több mint száz oldal terjedelmû kiadvány megírása mindössze
néhány hetet vett igénybe, az elõkészületek és a kutatás viszont négy
évtizedet, hiszen az esperes úr aszódi
hivatalának elfoglalása óta kutatja a
helyi evangélikus gyülekezet történetét. Mint azt Fischlné Dr. Horváth

Anna a kötet elõszavában írja: „A több, mint
négy évtized lelkészi munka összenõtt a gyülekezet életével, templom, parókia és gyülekezeti ház
körüli építkezésekkel. Ismerve lelkészünk pontos,
mindig tárgyilagosságra, alaposságra törekvõ
munkáját, biztos voltam benne, hogy senki más
tollából nem nem származhat alaposabb, részletesebb, igazabb leírása templomunk történetének, mint Detre Jánoséból.”
Az Aszódi evangélikusok temploma az Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért gondozásában, 500 példányban látott napvilágot. Az
érdeklõdök istentiszteletek után az evangélikus
templomban, valamint a lelkészi hivatalban juthatnak a városunk egyik jelképét bemutató kiadványhoz. A több ezer oldalnyi kézirat rendezése és kötetté formálása folyamatban van,
amelynek megjelenését a jövõ év második felére
tervezi a szerzõ.
-i -r

Adventi koncert a római katolikus templomban
A Csengey Gusztáv Általános Iskola Gyermekkórusa és az Aszód Városi Gyermekkórus
2010. december 5-én 17 órakor adventi koncertet ad a Szentháromság római katolikus templomban.
Karnagy: Énok-Nagy Levente. Közremûködik: Mukk József énekmûvész és Tóth Rita orgonamûvész.
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Vendégünk volt

Jókai Anna

Október 30-án Jókai Anna író- és költõnõ volt az Irodalmi Teaház vendége. A Digitális Irodalmi Akadémia
alapítójaként is ismert Kossuth-díjas alkotó író-olvasó
találkozójára megtelt A Mûvelõdés Otthonának kamaraterme; a Galgamente távolabbi településeirõl is érkeztek
látogatók – érdeklõdõk, rajongók, az író és mûvei, valamint gondolatai iránt fogékony közönség.
A Wikipédia róla szóló cikkében olvasható: „Mûveiben megjelenik az emberi közönyösség elleni küzdelem, a szeretet képviselete
a világban, a spiritualitás és a keresztény értékek.” És – egyebek
közt – a magyarságtudat, a negatív tapasztalatok dacára a jövõbe
vetett hit és bizalom, a nyíltszívûség, amivel megtöltötte a rendhagyó író-olvasó találkozó másfél óráját. Mert elsõsorban nem
mûveirõl beszélt: az azokban elrejtett élettapasztalatokból, gondolatokból, bölcsességekbõl nyújtott át egy csokorra valót.
Kép és szöveg: Hídi Szilveszter

Zenében,versbenmondtukel...
Király Gyöngyi emlékest
A Podmaniczky Mûvészeti
Iskola elõadása keretében
október 23-án, névnapján emlékeztünk Király Gyöngyire, az
iskola jeles zenetanárára, a Barokk Kamarazenekar egykori
kiemelkedõ tagjára és mûvészeti vezetõjére, aki figyelemreméltó hegedûmuzsikájával,
magas színvonalú teljesítményével már nem lehet közöttünk. A zeneiskola kamaratermében felléptek az iskola zenetanárai, és páratlan zenei elõadásmódjukkal nyûgözték le a
szép számmal megjelent közönséget – családtagokat, rokonokat, barátokat, ismerõsöket.
Rónai Lajos igazgató megindító bevezetõ szavai idézték fel
Gyöngyi emlékét, színvonalas
zenei pályafutását. Egyedi kivitelezésû hegedûje nem hiányozhatott a tisztelgõ virágcsokros asztalról. Rendkívüli
hozzáértéssel kiválasztott, a
hangulatot hûen tükrözõ versek és zenemûvek színesítették

és emelték méltó szintre a mûsor színvonalát.
A zenei élményt nyújtva az
iskola tanárai híres zeneszerzõk mûveibõl válogattak. E kihagyhatatlan zenemûvek a barokk korszak világszerte ismert klasszikus gyöngyszemei
közé tartoznak. A zenei és irodalmi csokor egy órára elrepített bennünket egy, a hétköznapi gondoktól mentes másik
dimenzióba.

Köszönet a koncertet megvalósító igazgatónak, zenetanároknak: Rónai Lajos igazgató (tárogató), Varga Sándor (eufónium),
Szegedi Sarolta (fuvola), Nagyné
Kánya Andrea (hegedû), Nagy
Tihamér (hegedû), D. Tóth Judit
(fuvola), Dr. Magyari Zita (zongora), Adámi Márton (trombita),
Csûri Ferenc (trombita), Szabó
András (brácsa), Boda Márton
(nagybõgõ). Köszönet a szavalóknak: Angyal Mária, Bartók
Anikó, Herczeg Attila, Kovács
Ferencné.

Schmiedtné Bolla Andrea
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Idõsebbek is elkezdhetik! Együtt mulatott idõs, fiatal
Számítógépkezelõi tanfolyam
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

Minden eddiginél többen jöttek el
az Idõsek Kistérségi Napjára

A Kistérségi Gondozási Központ a világnap alkalmából negyeEnter, delete, backspace, szövegformázás – ilyen és hasonló szakkifejezésekkel, no és persze magával a számí- dik alkalommal rendezte meg a Kistérségi Idõsek Napját, amelytógép kezelésével ismerkednek az Aszód Városi Nyugdí- re az intézmény ellátási területéhez tartozó tizenegy településrõl
jas Klub tagjai a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti minden eddiginél több, 530 vendég érkezett.
Szakközépiskola és Kollégium szaktantermében.
A megjelenteket Varga Jánosné, a Központ vezetõje, Aszód és a
Kistérségi Társulás Tanácsa nevében pedig Sztán Iatván polgárOktóber elejétõl Kovács Ferenc igazgatóhelyettes irányításával mester köszöntötte. Ebéd után minden település rövid mûsorral
hetente egyszer 16-18 fõ kerül mind közelebb a számítástechnika kedveskedett a jelenlévõknek; az Aszódi Városi Nyugdíjas Egyevilágához. A középiskola térítésmentesen biztosítja a helyszínt, a sület természetesen tréfás ráadást is adott, ezúttal boszorkánytanár úr pedig az oktatást, amit december közepéig terveztek, de tánc formájában. A mûsor után zenés mulatság vette kezdetét,
a „tanulók” lelkesedésétõl függõen januárban folytatnak.
közben a Fási Mulatóból ismert Két Zsivány is fellépett.

Mozgáskorlátozottak
karácsonya
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Aszód és Környéki Szervezete tisztelettel
meghív minden mozgáskorlátozott sorstársunkat 2010. évi
karácsonyi ünnepségünkre és
év végi beszámolónkra, amelyet december 17-én, pénteken
14 órakor tartunk az Aszódi
Városi Nyugdíjas Klub helyiségében. Mindenkit szeretettel
várunk!
A vezetõség

A Többcélú Társulás Tanácsa
október 27-i ülésérõl
Sztán Istvánt választották a Társulás elnökének
A Társulási Tanács önkormányzati választásokat követõ
elsõ ülése a Tanács tagjainak
mandátumigazolásával és a
társulási tagnyilvántartás módosításával kezdõdött. A választások eredményeként az
Aszódi Kistérségben két településen változott a polgármester személye: Tóth Tibort Hévízgyörkön, Vanó Andrást pedig Galgahévízen választották
polgármesterré.
A következõkben került sor

III. Betlehemi Jászol Kiállítás
Megnyitó: december 10. 16.00
Római Katolikus
Hitéleti Központ

az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének választására.
A polgármesterek egy jelöltre
adhatták le voksukat: Sztán
István, Aszód polgármestere 7
igen szavazatot kapott. A minõsített többségû döntés értelmében a 2010-2014-es önkormányzati ciklusban Sztán
István az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása elnöke.
A Társulás munkáját Tóth
Ilkó Mihály, Kartal polgármestere általános elnökhelyettesként, Szendrei Ferenc, Tura
polgármestere 2. elnökhelyettesként segíti.
A Tanács Madarász Istvánt,
Iklad polgármesterét a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnö-
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kének, Tantó Csabát, Domony
polgármesterét és Vanó Andrást, Galgahévíz polgármesterét pedig tagjának választotta.
Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás négy évre szóló
programját, a 2011-es feladatellátási tervet, és meghatározta az év hátralévõ részére a
munkaprogramját és az ülések
idõpontját.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és a pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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„Mindmáig hálás vagyok a francia
Frajna Miklós tanár úr, Aszód Város Díszpolgára 1956-os
Nemrég emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójára. A Mûvelõdés Háza udvarán
tartott megemlékezés múltidézõi a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjai
voltak, a közönség soraiban pedig az intézmény egykori
igazgatója, Frajna Miklós is jelen volt. Nekem matematikatanárom volt a Tanár Úr, aki annak idején csak
annyit árult el nekünk, hogy Franciaországban végezte
el az egyetemet. Csak évekkel késõbb tudtam meg, hogy
az 1956-os forradalom leverése után választotta ezt az országot átmeneti új otthonául.
Az ünnepségen azon tûnõdtem, vajon hogyan élte meg a
múltidézést, milyen emlékek
jutottak eszébe az idõszakról.
Errõl beszélgettünk vele otthonában diákok társaságában.
– Tanár Úr, mire emlékszik az ötvenes évekbõl?
– Az ötvenes évek elején,
pontosabban 1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója lettem. Elõtte
Vácra jártam a piaristákhoz,
majd az egyházi iskola államosítása után Pécsre kerültem.
Nagyon meglepõdtem, amikor
egyszer hívattak az egyetem
tanulmányi osztályáról, mondván: nem írtam igazat az önéletrajzomban, nem írtam be,
hogy a családom kuláklistán
szerepel. A listán való szereplést eredményezõ 28 hold ekkor már jószerével holt birtok
volt: a gazdálkodó nagyapám
belefáradt az örökös beszolgáltatásba, a „padlássöprésbe”, és
úgy döntött, visszaadja a földet
az államnak. Így a felvételi idején a családnak valójában csak
az anyai örökségbõl származó
négy holdja volt meg, ezt írtam
a felvételi adatlapra. A feljelentés végül a tanulmányi osztály
feddését eredményezte, ám
1955-decemberében – ekkor
már Nagy Imre kikerült a kormányból – újra elõvették az
ügyemet és kizártak az egyetemrõl. A záradékban az szerepelt: bárminek tanulhatok –
orvosnak, mérnöknek – , csak
tanárnak nem. Bérszámfejtõként voltam kénytelen elhelyezkedni Rákospalotán, egy
kis állami cégnél. Az 1956-os
forradalom elõszelét ekkor már

érezni lehetett, az emberek
vágytak a változásra. Várakozással teli idõszak volt, tudtuk:
rövidesen történni fog valami.
Néhány társammal a vidéket
jártuk, és az ott élõknek meséltük a pesti történéseket, lelkesítettük õket, hogy adott esetben csatlakozzanak hozzánk.
A forradalom fegyveres harcaiban nem vettem részt. A
fantasztikus két hét után jött a
keserû ébredés, november 4-e.
Alig akartuk elhinni, hogy mindennek vége, elkerülhetetlen a
visszarendezõdés. Megkeseredett emberek tízezrei lépték át
a határt, és egy idõ után én is
úgy éreztem: nem tudok ebben
a légkörben élni. Ekkor már
decembert írtunk, és egyre nehezebb volt átcsúszni a határon, az ország õrzését ekkor
már a zöld ÁVÓ végezte. Szombathelyig még könnyen el lehetett jutni, de onnantól fokozott
igazoltatásokra lehetett számítani. Engem is bevittek a szombathelyi laktanyába és kérdezõsködtek, mit keresek a városban. Szerencsére laktak ott ismerõseim, így rájuk tudtam hivatkozni. Végül elengedtek.
Aztán rám mosolygott a szerencse, mert Kõszegen egy idegen azzal szólított meg: „Ugye
maguk disszidálni akarnak?”
Nem titkoltuk a szándékot, a
család pedig segített az ország
elhagyásában.
– Miért Franciaországot
választotta?
– Nem akartam messzire
menni. Indulhattam volna
északra, de a zord idõjárás
nem vonzott. A legkézenfekvõbb megoldásnak Németor-

szág mutatkozott, ám sosem
szerettem a német mentalitást,
a nyelvük pedig túl kemény, katonás nekem. Olaszország is
szóba került, de azok meg túl
lezserek szerintem, így Franciaországra esett a választásom. A nyelvet egyáltalán nem
ismertem, és ez az elején számos nehézséget okozott. Bennünket, egyetemistákat azonnal kiválogattak, és egy, a Mont
Blanc melletti diákszállóra vittek, Comblou-ba, ahol egyhónapos gyorstalpaló nyelvtanfolyamon vettünk részt. A karácsonyt és az újévet is ott töltöttük.
A tanfolyam után mindenkinek magának kellett boldogul-

tük, de aztán mindenki járta a
maga útját. Mivel már ekkor
többünknél jelentkezett a honvágy, néhányan hazajöttek. Én
is beadtam a hazatérésem iránti igényemet, de azt a választ
kaptam a magyar külügyminisztériumtól, hogy jó helyen
vagyok. Így tényleg nem maradt más lehetõség, mint Franciaországban befejezni az egyetemet.
– Milyennek találta az
ottani életet?
– Teljesen más világnak éreztem. A franciák más mentalitásúak, mint a magyarok, fõleg
délen. Nagyon vidám, közvetlen, felszabadult életet tapasztaltam meg. A család úgy ke-

Elsõ alkalommal
a francia tengerparton

nia. Befogadóink az egyetemi
szakok alapján igyekeztek csoportosítani bennünket, és fõleg
vidéki egyetemeket javasoltak
a továbbtanulásunk helyszíneként. Jómagam Montpellier-t
választottam. Nagy szerencsém volt a döntéssel, mert míg
a társaim diákszállóra, albérletbe kerültek, én egy családhoz. Ma is úgy érzem, ez nem
lehetett véletlen a sorsomban.
A család, ahová kerültem, az
ott tartózkodásom alatt végig
támogatott, és mély barátság
alakult ki köztünk. A családfõ,
aki a II. világháborúban a francia ellenállás egyik vezetõje volt
Dél-Franciaországban, tisztában volt a magyar helyzettel.
– A magyarok tartották a
kapcsolatot egymással?
– Egy ideig még igen, az 1957es szilvesztert is együtt töltöt-
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zelt, mint egy családtagot,
mindezt hat éven keresztül.
– Hogyan tartotta a kapcsolatot az itthoniakkal?
– Talán meglepõ, de elég
könnyen. Szinte hetente volt
levélváltás az ismerõseimmel.
A levelek általában sértetlenül
érkeztek meg. Egyszer fordult
elõ, hogy egy selyemsálat és a
kabátomban nálam maradt forintokat tettem a küldeménybe, ám a menyasszonyom egyiket sem kapta meg, csak a levelet. A levelezés útján értesültem a Kádár-kormány által
meghirdetett amnesztiáról is.
Úgy döntöttem, nem maradok
tovább. Ekkor már 1963-at írtunk. Júniusban hazajöttem,
és az õsz folyamán összeházasodtunk Györgyi nénivel.
– Érte hátrány Önt a diszszidálása miatt?
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népnek, hogy befogadott”

éves fennállását, Ön pedig
megkapta az Aszód Város
Díszpolgára címet.
– Igen, az indoklásban ez is
szerepelt. De ne gondolja bárki
is, hogy az akkori kezdeményezésnek számomra ez a legnagyobb hozadéka. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy amit akkor ígértünk, az tényleg meg
tudott valósítani. Az, hogy a két
nép közötti kapcsolat általunk
is erõsödhetett, hogy a fiatal generációk ma már gond nélkül
meg tudják látogatni egymást,
megismerhetik a másik nemzet értékeit, kultúráját. A család, ahol éltem, egyvalamire
nagyon megtanított: nem szabad elõítéletekkel lenni mások
iránt. Az ember élete csak akkor lehet teljes, ha másokat képes fenntartások nélkül elfogadni.
– Köszönjük a beszélgetést.

emlékei itthonról és franciaországi éveirõl
– Idehaza azt mondták, semmiféle retorziótól nem kell tartani, ám gyanakvóak voltak
azokkal, akik külföldrõl tértek
haza. Mindez abban is megmutatkozott, hogy egy ideig hiába
próbáltam tanárként elhelyezkedni, sehol sem kaptam állást,
pedig ebben az idõben hiány
volt matematikatanárokból.
Mikor kiderült, hogy korábban
Franciaországban tartózkodtam, rendre azt a választ kaptam: majd értesítjük. Végül sikerült Acsán állást találni,
majd Kartalon, s rá egy évre,
1965-ben az aszódi gimnáziumban, ahol Györgyi néni is tanított.
– Köztudott, hogy Ön
volt az elindítója az aszódi
Petõfi gimnázium francia
kéttannyelvû tagozatának.
Hogyan sikerült ezt megvalósítania?
– Amikor 1986-ban a gimnázium korábbi igazgatója, Cser
László elment nyugdíjba, és kiírták a vezetõi állás pályázatát,
a tagozat terve elnyerte a tantestület és a fenntartó tetszését, így mellettem voksoltak,
Gondolom, a francia nyelv választását nem kell magyaráznom, hiszen mindmáig hálás
vagyok a francia népnek azért,
hogy befogadott 1956-ban. Persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy ebben az idõben
igen sok francia cég települt a
környékre, és kellettek olyan
érettségizett, diplomás emberek, akik tudnak franciául. Az
akkori aszódi tanács is a kezdeményezés mellé állt. Az illetékes minisztérium ugyanakkor
nem támogatta ezt, mondván,
az államközi szerzõdés értelmében csupán három iskolával
van módjuk szerzõdést kötni.
(Franciaország anyagilag is támogatta a francia nyelv oktatását). Ekkor levelet írtam a
francia köztársasági elnöknek,
Francois Mitterand-nak, és
kértem a segítségét. Leírtam,
hogy hat évig kinn éltem, megismertem a francia kultúrát, és
úgy érzem, mi itt a Galgamen-

Augusztus 20-án, a díszpolgári cím átadásán
tén jól tudnánk ennek elterjedését szolgálni. A válaszlevél
megnyitotta az addig zárt kapukat, így elkezdõdhetett az
aszódi francia oktatás, mégpedig országos beiskolázással.
– Tartja még a kapcsolatot azzal a francia családdal, akiknél lakott?
– Természetesen. Sajnos a
családfõ már nem él, õ jóval idõsebb volt nálam, de a gyerme-

keivel mindmáig élõ a kapcsolatunk. Valahányszor Franciaországba megyek, mindig meglátogatom õket. Egyébként õk
is jártak Magyarországon,
mégpedig 1983-ban, ekkor
megmutathattam a hazámat
A riport az Evangélikus Gimnázium
nekik. Ma is úgy érzem: õk ak"Mondd el, hogy tudjuk" címû audiovizuális emlékgyûjtés pályázatának
kor teljesen befogadtak, az én
keretében készült.
második családommá váltak.
Készítették:
Balogh Csenge, Valcsák Lilla
– A francia kéttannyelvû
tanulók, Rácz Zoltán felkészítõ tanár
tagozat idén ünnepelte 20

Nemzetközi stáb a kastélyban
Négy napig Aszódon forgatták a Styria jeleneteit
(folytatás az 1. oldalról)

A tervek szerint 2011 októberében a mozikba kerülõ filmalkotás Sheridan LeFanu 19.
századi erotikus vámpírmeséje, a Carmilla alapján készül. A
film fõszereplõi az északír származású Stephen Rea, aki számos filmbõl (pl. The Crying
Game, V mint vérbosszú, Félelem.com, X polgártárs, Interjú
a vámpírral) ismerhetünk, a 18
éves amerikai Eleanor Tomlinson (õt legutóbb Tim Burton
Alice Csodaországban-adaptációjában láthatta a hazai közönség) és Marozsán Erika
(Szomorú vasárnap, Rokonok,
A Cég – a CIA regénye).
Marton Varo Jr.-tól, a film
egyik, magyar származású producerétõl megtudtuk: az itteni
forgatással még nem búcsúztak el a Galgamentétõl, hiszen
Angelina Jolie-ék után õk is át-

Fotók: az MCMD Films engedélyével

teszik székhelyüket a turai
Schossberger-kastélyba, ahol a
hónap végén zárul a forgatás. A
történet megfilmesítéséhez
ideális helyszínül szolgál mindkét (sajnos nem a legjobb állapotban lévõ) mûemlék.
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A film hivatalos honlapján –
www.styriamovie.com – és a
nemzetközi filmes adatbázisban (www.imdb.com) további
hasznos információkat és linkeket találnak az érdeklõdõk.
Hídi Szilveszter
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A más útja,
Levél Aszód város
új képviselõ-testületének a mi bosszúságunk
Kedves Aszódi
Képviselõk!
Véget ért a 2010-es év választási kampánysorozata. Megtörtént a város képviselõinek
megválasztása is. Ezúton gratulálunk a megválasztott Polgármesternek és a Képviselõknek.
Nem voltak kiemelt választási rendezvények, nem lett
tele a város szabálytalan helyre
ragasztott plakátokkal és a
postaládánkat sem tömték tele
szórólapokkal úgy, mint az elõzõ években. Remélhetjük, hogy
rövid idõn belül a kirakott választási plakátok is lekerülnek
és megkezdõdik az érdemi
munka Aszód város és az itt
lakók épülésére, fejlõdésére és
gyarapodására. A város lakói
nem kívánják, hogy ékszerdoboz legyen lakóhelyük, de elvárják – sokan tenni is készek
ennek érdekében –, hogy településünk valódi otthona legyen
az itt élõknek.
Aszód város lakóinak sajnos
csak egy kisebb része érezte
úgy, hogy saját személyében javaslatot tehet az új képviselõtestület összetételére. Nekünk,
a város lakóinak gyorsan rá
kell jönnünk arra, hogy csak
összefogással és nem távolmaradással lehet fejlõdést elérni.
A város vezetõinek fontos feladata, hogy mûködjenek együtt
mindenkivel, azokkal is, akik
részt vettek a választáson és
azokkal is, akik nem érezték
fontosnak, hogy véleményt
nyilvánítsanak. Kérjék a nagyobb taglétszámmal rendelkezõ civil szervezetek véleményét, mert jószándékú javaslataik, kritikáik vannak és lesznek a város dolgairól. Az
együttmûködés során még az
is elérhetõ, hogy a város lakói
maguk keresik meg a város vezetõit javaslataikkal, véleményükkel. Ebben a munkában
szeretne szerepet vállalni az

Aszódi Lokálpatrióták PodmaVajda Milán kedves olvaniczky János Társasága.
sónk az önkormányzaton kívül
szerkesztõségünkbe is eljuttatJelentõs változások várhatók ta az elmúlt egy évben készített
az országgyûlési választás és a fotóival illusztrált levelét,
választókerületek jelenlegi amelyben az Aszódi Fiúnevelõ
rendjében. Kevesebb egyéni or- Intézet területét kettészelõ
szággyûlési képviselõ és válasz- gyalogjárda, valamint a vasúttókerület lesz. A közigazgatás állomás elõtti útszakasz rossz
szerkezetében is változás vár- állapotáról ír:
ható, a kiszivárgott tervek a járások újraszervezésérõl szól... „Régen a vasútállomás is
nak. Aszód szempontjából egy település kapujának számíalapvetõ érdek, hogy mindkét tott, de ma sajnos általában
szervezeti egység központja minden település szégyenfoltASZÓD legyen. Ezt a feladatot jaként tekintenek rá. A MÁV
csak szakmailag színvonala- kezelésébe tartozó – 30-as utat
san, emberileg összhangban keresztezõ 77/78-as vonal – vasdolgozó,eredményes képviselõ- úti átjáró és annak x méteres
testület tudja csak megoldani.
környezete is csak egy tesséklássék módon összetákolt, foMi, Aszód város lakói elvár- lyókára rábitumenezett tenjuk az új képviselõ-testülettõl, gelytörõ förtelem, ami lehet
hogy képviselõi munkájukkal ugyan a MÁV kezelésébe
ne egyéni, ne pártérdekeiket, tartozó, de mégiscsak Aszód
hanem a város érdekeit tartsák része és illene normálisan helyszem elõtt. Éljenek és ne visz- reállítani (ha másból nem, a vászaéljenek a megszerzett biza- ci vasútvonalon megszüntetett
lommal. Vegyenek részt min- személyszállításon megspórolt
den olyan tanácskozáson, ahol rengeteg pénzbõl).
a feladatokat megbeszélik.
(Sajnos a javítóintézet kerítéRendezzék úgy magánéletü- sének festése sem ért sokat,
ket, hogy a bizottsági és a testü- mert a kerítés tetején lévõ beleti üléseken teljes létszámban, tonelemekrõl hiányzik a vízorr,
felkészülten ott legyenek! Vitás ami megakadályozta volna,
kérdésekben a bizottságokban hogy lefolyó esõvíz és hólé leázegyeztessenek, ne a testületi tassa a valószínûleg nem külülésen derüljön ki, hogy a téma téri falfestéket.)”
nincs megfelelõen elõkészítve!
Az említett járda – amelynek
Érdeklõdéssel figyeljük a kö- alsó szakaszán a figyelmetlen
vetkezõ négy év munkáját. Szá- gyalogosokra valóban balesetmítunk rá, hogy a polgármes- veszélyt jelentõ, de vélhetõen
ter és a testület minden tagja csekély ráfordítással javítható
vitáik során félreteszik vélt hullámosodás, ill. járdalaphivagy valós, személyes konflik- ány tapasztalható – állami
tusaikat és a pozitív meggyõzés tulajdonban, a Szociális és Csamódszerével fognak élni. Egy- ládügyi Minisztérium kezelésémás javaslatait meghallgatják ben, van, tudtuk meg Pálinkás
és vita keretében döntenek.
Csillától, a Mûszaki Iroda veJó munkát kívánunk.
zetõjétõl. Az AFI eredetileg
egybefüggõ területét évtizeAszód 2010. október 20.
dekkel ezelõtt a vasútállomás
Újtelep felõli megközelíthetõAz Aszódi Lokálpatrióták sége miatt választották ketté,
Podmaniczky János de az elvben közterületté vált
Társasága sáv az ingatlan-nyilvántartás
szerint továbbra is az intézet
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területének (önálló helyrajzi
számon nyilvántartott) része.
Jogszabály mondja ki, hogy a
vasútállomásra vezetõ utaknak – így a Baross u. teljes szakaszának – állami tulajdonban
és kezelésben kell lenniük.
Sajnos az állomásépület elõtti
szakaszon az útburkolatot alkotó beton évrõl-évre nagyobb
területen fagyott fel, és ma már
akár szárazon, akár csapadékvízzel telten balesetveszély forrása.
Az elõzõ önkormányzati ciklusban a Magyar Államvasutak Zrt. megkereste a képviselõ-testületet a vasútállomás és
környéke rekonstrukciójának
tervével; ennek megvalósítását
a város támogatásáról biztosította. Az irodavezetõ asszony
elmondta: a P+R és B+R (azaz
az autósok ill. kerékpárosok
jármûveinek biztonságos elhelyezését és a polgárok vasúton
történõ továbbutazását elõsegítõ) projekt a közterület és a
vasútállomás komplex felújítását is tartalmazza, azonban tudomása szerint még mindig
csak tervezési stádiumban van,
esetleges megvalósításának
idõpontjáról nincs hír.
*
Ha már a Baross útról van
szó, nem lehet szó nélkül hagyni a körforgalomtól az útkanyarulatig tartó szakasz csapadékvíz-elvezetésének hiányát.
Nagyobb esõk után itt az út
mindkét oldalán hatalmas
tócsákban áll a víz. Igaz, a polgármester közbenjárására
nemrégiben mart aszfalttal
emelték ki az intézet elõtti,
ugyancsak rendszeresen víz
alá kerülõ parkolóhelyeket, de
feljebb, a Szakorvosi Rendelõintézettel szemben, csapadékos idõben leparkoló jármûvekbõl továbbra is sárba lépnek ki
a rendelésekre érkezõ autósok.
A korábbi képviselõ-testület
tervezte új parkolóhelyek kialakítását a Baross úton, de az
erre elkülönített keretet végül
egyéb célokra használták fel.

15

Egy kis nyelvelés:

Milyen nyelven beszélnek a csángók?
Ha a franciák franciául, a németek németül, az angolok angolul, a magyarok magyarul
beszélnek, akkor logikusan
folytathatnánk: a csángók
csángóul. Valójában ez nagyjából így is van, de a nyelvek
besorolásának alapelvei alapján akkor beszélhetünk új, egy
másik nyelvrõl, ha az adott
nyelvet beszélõk más nyelvet
beszélõkkel nem értik meg egymást. Márpedig a csángókat
mi, magyarok megértjük. Ha
néha nehezen is, de azért megértjük. S ha ez így van, akkor
nem önálló csángó nyelvrõl,
hanem a magyar nyelv csángó
nyelvjárásáról beszélhetünk,
amely archaikusabb – a régi
nyelvtani sajátosságokat jobban megõrzõ – nyelvváltozat
mai köznyelvünknél.
És a megértés nehézségei
sem elsõsorban azért vannak,
mert a nyelvjárásokat elkülönítõ három alapvetõ különbség
– hangzásbeli, szókincsbeli és
nyelvtani rendszerbeli eltérés –
kimutatható, hanem azért,
mert a románokkal való több
évszázados együttélés mára
már rányomja bélyegét a csángók nyelvhasználatára, s egyfajta (románnal) kevert nyelv-

rõl beszélhetünk. Egyébként
õk maguk nem azt mondják,
hogy csángóul beszélnek, azt
sem, hogy magyarul, s azt
végképpen nem, hogy románul
(ahogyan õk mondják: rományul), hanem azt, hogy: csángósan.

Miben is nyilvánulnak meg
ezek a különbségek? A hangzásban mindenképpen, mert
egy kicsit más intonációval
(dallamvezetéssel) beszélnek, s
egy ideig szoknunk kell ezt a
számunkra szokatlan hangzást. Két-három nap alatt egészen jól hozzá lehet szokni.
Természetesen más s szókincsük is, több okból kifolyólag.
Egyrészt az a tény, hogy a történelmi Magyarország határain
kívül éltek évszázadok óta,
még akkor is, ha bizonyos kereskedelmi kapcsolatok voltak
is a magyarsággal. (Ne feledjük: a moldvai részen található
települések jelentõs részének
igen régóta van magyar neve:
Karácsonkõ (Piatra Neamt);
Jászvásár (Iasi); Kománfalva
(Komanest); Ónfalva (Onest);
Aknavásár (Targu Ocna). Másrészt a sok-sok politikai átrendezõdés miatt a román nyelvû
oktatásba történõ bekényszerítés/bekényszerülés következtében, ami miatt, a (csángó)magyar nyelv iskolarendszerû tanulásának elmaradása következtében a felnõtt nemzedék
túlnyomó többsége csak beszéli
csángómagyar anyanyelvét, de
írni és olvasni nem tud anyanyelvén. A nyelvtani rendszerNovemberben a Farkasréten
ben pedig apróbb eltérések –
halottak napi mise-csend fogad.
némi szórendi eltérés, igekötõ
Novemberben fehér virággal
és ige sorrendjének felcseréléfedik a sírokat.
se, esetenként rövidebb, tömörebb szerkezetek alkalmazása
Novemberben égnek a gyertyák.
– figyelhetõk meg.
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Szemléltetésképpen néhány
Novemberben földig hajolnak
példát szeretnék bemutatni. A
a sötét kalapok.
hangzást írásban illusztrálni
nehéz lenne, de tudom ajánlani
Novemberben csend van és béke.
az internethasználóknak a
Temetõ, fejfa, virág éskereszt.
www.csangoradio.ro honlapon
Novemberben könnyek köszöntik
Lõrinc Cselesztin mûsorát,
az elesetteket.
(Zas Lóránt) amely biztos támpontot ad. A

szókincs eltéréseire viszont néhány – talán szemléletes – példát tudok felhozni.
Ha valaki nálunk építkezik,
házat épít, a Nyárád mentén
lakást, Csángóföldön életet. A
magyar köznyelv szerint a ház
szó a kertes beépítésû épületekre vonatkozik elsõsorban, a
lakás pedig a nagyobb épületek
egyes önálló ingatlanrészeinek
megnevezésére szolgál. És iskolai tanulmányaink során
találkozhattunk azzal, hogy az
élet szó jelenti a gabonát is, de
ingatlan megnevezésére nem
használatos. Márpedig ha egy
csángó anya azt mondja, hogy
„a fiamnak szép élete” van, akkor arról beszél, hogy a fia szép
házat épített magának vagy
szép lakással rendelkezik.
Lészpedi szállásadónk megkérdezte, hogy szeretjük-e a tojást. S az igen válasz után azt is

megkérdezte: rántott tojást
(nem rántottát vagy tojásrántottát) vagy szemet ennénk-e
szívesebben reggelire. Ez utóbbi természetesen a tükörtojást
jelentette.
Megszólításkor, magázó formában a mi nyelvünkbõl mára
már kikopott kend szót használták. S a szúnyogot cincárnak hívják, bizonyára a szúnyog jellegzetes hangjának leképezéseként. Bár a románban
is ez a szúnyog neve, nem biztos, hogy eldönthetõ, hogy melyik nyelv adta át a magáét a
másiknak.
S mielõtt vitába keverednénk egymássl, hogy milyen
nyelven is beszélnek a csángók,
álljon itt a Csángó himnusz elsõ két sora: „Csángómagyar,
csángómagyar, / mivé lettél,
csángómagyar…?” Ez – azt hiszem – mindent eldönt, még
akkor is, ha ez a himnusz mûköltészeti alkotás. Viszont XIX.
századi gyûjtés.
-g -l

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Felújítás miatt új helyre
költözik a postahivatal
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az aszódi postahivatal
átalakítás miatt
2010. november 29-tõl ideiglenes helyen üzemel.
A Kossuth Lajos úti postahivatal a munkálatok megkezdése
miatt 2010. november 26-án 10 óráig tart nyitva.
Az ideiglenes helyen mûködõ posta címe:
Aszód, Petõfi Sándor utca 13. (régi Bölcsõde épülete),
ahol változatlan nyitva tartással fogadja ügyfeleit
a következõk szerint:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:

08:00-18:00
08:00-15:00
08:00-15:00

Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek:
08:00-16:00

Szíves megértését köszönjük.

MagyarPostaZrt.KözpontiTerületiIgazgatósága

Állatorvosi ügyelet
November 20-21.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

December 11-12.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

November 27-28.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

December 18-19.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

December 4-5.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

December 24-25-26.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Gódor és Gódor Kft.
Egyéni és társas vállalkozások könyvelése
Telefon: 06-20-573-0760
E-mail: godora@invitel.hu

Hirdessen Ön is nálunk!

Vész
esetére
Rendõrjárõr:

(
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:
Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171
Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674
Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628
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Akció a Turai Takarékszövetkezetnél!
2010. október 15-tõl újra akciót hirdet a Turai Takarékszövetkezet
GALGA Hitel néven.

Kihasználva az utolsó õszi napokat, akár lakása felújítására
vagy tartós fogyasztási cikk vásárlására,
keresse kirendeltségeinkben a szabad felhasználású GALGA hitelt!

Nálunk most pénzt ér a hûség és a pontosság!
A részletekrõl érdeklõdjön Takarékszövetkezetünk kirendeltségeiben.

Ön kigondolja, megtervezi,
mi partnerek vagyunk
és segítjük a megvalósítást.
THM 500.000,-Ft hitelösszegre, 36 hóra,
havi egyenletes törlesztéssel 24,79%.
Az akció 2010. december 31-ig tart.

További információk: www.turaitakarek.hu címen,
vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Minden nap különbözõ
kisállatok 10 %
kedvezménnyel!
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
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

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása
esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott
THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.
Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján
érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet
a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl.
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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hirdetés

Invi4 – mindent egybegyúrtunk a valódi szórakozásért
Az Invitel egy csomagba gyúrta InviTV, ADSL, mobilinternet és telefon
szolgáltatásait, amelyeket mostantól akár egy elõfizetéssel is igénybe vehetünk. A kedvezményes ár, az egyetlen számla, a rugalmasan összeállítható
elemek – közel 70 féle variációból választhatunk! – mind-mind olyan tényezõ,
amellyel az Invi4 a szabadság élményét nyújtja az egész családnak. Ha szeret
spórolni, jelentõs kedvezményt kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak!

Tudatos döntés
A legtöbben keveset foglalkozunk a televízió-, telefon-, vagy internet-elõfizetéseinkkel. Egyszer megkötöttük a szerzõdést és természetesnek vesszük, hogy van,
hogy mûködik. Pedig idõrõl-idõre érdemes felfrissíteni a szolgáltatásokat és átgondolni azt, hogy miként lehet a legtöbb dologra a legolcsóbban elõfizetni és valóban a
család igényeire szabni a választott szolgáltatásokat. A választás a miénk, az Invi4gyel pedig a döntés sem túl nehéz. Az új szolgáltatáscsomagban a hagyományos
telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit: az IPTV,ADSL és mobilinternet szolgáltatásokat gyúrta össze az Invitel és mindezt most igazán kedvezõ áron nyújtja új,
vagy meglévõ elõfizetõinek, széles, kombinálható választékban.

Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatásokat?
Elsõsorban, azért mert spórolhatunk. A csomagokban az Invitel sokkal nagyobb kedvezményeket ad, ezzel is
jutalmazza a hûségünket. De nemcsak ezért, hanem, mert kényelmesebb és egyszerûbb is, hiszen egy
szolgáltatónál kapunk meg mindent, és a hónap végén az eddigi 3-4 helyett csupán egyetlen számlát kell
befizetnünk. Ráadásul a csomagokban mindig a legújabb megoldásokra lehet elõfizetni, a tartalmukat pedig saját
magunk állíthatjuk össze – úgy, ahogy nekünk a legjobb, ahogy mi szeretnénk.

Internet kint és bent, a szabadság választásával
Az Invi4 egyik különlegessége, hogy a csomagban megtalálható a mobilinternet is. Ha nemcsak otthon, az
„asztali” gépen szeretnénk internetezni, hanem például utazás, nyaralás közben, vagy az iskolában, egyetemen,
akkor érdemes mobilinternet-szolgáltatásra is elõfizetni. De mit tegyünk, ha nem szeretnénk két elõfizetést kötni?
Az Invi4 erre is megoldást nyújt. Az ADSL és a mobilinternet szolgáltatást együtt, egy csomagban tartalmazza, így
segítségével az egész országban – a mobilinternet lefedettségû területeken – bárhol és bármikor elérheti az internetet, levelezhet, tájékozódhat a menetrendekrõl, a nap híreirõl, idõjárásról, de barátai hogylétérõl is.

InviTV – a jövõ televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a televízióban Ön határozhatná meg, mikor kezdõdik egy-egy
mûsor? Vagy ha lemaradna valamirõl, akkor egy gombnyomással visszanézhetné az elmúlt pár nap adásait, a
késõ esti filmeket pedig felvehetné, így bármikor megnézhetné, megállíthatná, a bennünk található reklámokat
pedig áttekerhetné? Az Invi4 csomagban ez most külön DVD-, vagy videorögzítõ nélkül is lehetséges, hiszen az
InviTV számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyek élvezhetõbbé és valódi élménnyé teszik a
televíziózást.

Legyen az elsõk között
Ha szeretné kihasználni és élvezni a legmodernebb technológiákat, az InviTV-t, a mobilinternetet
és közben szeretne spórolni a telefon és az ADSLelõfizetésen is, az Invi4 az Ön csomagja. Nem kell
mást tennie, csak látogasson el a gödöllõi Invitel
Telepontba (Dózsa György út 1-3.), vagy hívja fel az
Invitel ügyfélszolgálatát az 1288-as számon, ahol
munkatársaink azonnal fogadják megrendelését,
hogy akár már néhány napon belül otthonában
élvezhesse a kiválasztott szolgáltatásokat. Igényét
online is jelezheti weboldalunkon (www.invitel.hu).
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Csodára várva...

sport

Egy ponttal sereghajtó az Aszód FC
Lapunk szeptemberi számának választási mellékletté minõsítése, az ebbõl
következõ októberi helyszûke, valamint tudósítónk
betegsége miatt csak most
tudjuk összegezni az Aszód
FC õszi eredményeit.
Sajnos csapatunk az augusztusi számunkban leírt okok
miatt nem tudja azt a szintet
nyújtani, amihez az elmúlt
években hozzászoktak a szurkolók. Ennek egyik jele, hogy
csak november 14-én, tizennegyedik mérkõzésén (!) szerezte
meg elsõ pontját. (A tabellát a
Verõce vezeti 34 ponttal a 29
pontos Kisnémedi és a 25 pontos Pilisszentiván elõtt.)
Eredmények:
(zárójelben az ifik eredményei)

Pomáz – Aszód FC
Aszód FC – Isaszeg
Pilisszentiván – Aszód FC
Aszód FC – Budakalász
Kisnémedi – Aszód FC
Aszód FC – Vácduka
Dunabogdány – Aszód FC
Aszód FC – Csomád
Piliscsaba – Aszód FC
Aszód FC – Dunakeszi
Verõce – Aszód FC
Perbál – Aszód FC
Aszód FC – GEAC
Mogyoród – Aszód FC

2:0 (1:2)
0:2 (7:2)
7:0 (4:2)
2:5 (2:3)
4:1 (*)
1:5 (1:1)
5:0 (2:0)
1:6 (2:4)
4:0 (3:1)
0:1 (0:2)
2:0 (3:2)
2:1 (4:2)
1:5 (0:3)
3:3 (1:1)

*a pálya használhatatlansága miatt
elmaradt

Az ifik az U19-es tabella 14.
helyén állnak hét ponttal. A
bajnokságot a 31 pontos Kisnémedi vezeti a 30 pontos Dunakeszi és a 22 pontos Pomáz
elõtt.
Forrás: aszodinfo.hu, pmlsz.hu

*

Egy drukker
tollából...
...régebben egy meccset sem
hagytam volna ki, akár itthon,
akár „idegenben” játszottunk.
Sajnos azonban családi okok
miatt mostanában elég sokat
kihagytam. Innen-onnan érte-

sültem az eseményekrõl. Egy
tisztelt szurkolótársam a minap leinvitált a pálya szélére, és
csak ott ért utol a szomorú valóság, változás! Tavaly és azelõtt több százan is szurkoltunk,
de mostanra már csak a „mag”
maradt, alig harmincan.
Úgy érzem, hogy az aszódi
futballcsapatot mindenki cserbenhagyta: a régi tagok szétszéledtek, a régi edzõ átpártolt
egy másik csapathoz, a szerencse sem állt mellé, és a híres
szurkolótábor is megfogyatkozott! Talán egyedül a vezetõség
az, aki összeszedte minden erejét és bátorságát, hogy Aszódnak focicsapata lehessen.
Igaz, most a felnõtt csapat fõként a régi ifitagokból áll és
még sok munka áll elõttük,
hogy „ütõs” futballisták legyenek, de ezek a fiúk edzenek,
hajtanak, és edzõjükkel együtt
erõnlétük legjavát adják! Akárhogy is játszanak most, õk a MI
fiaink! Meggyõzõdésem, hogy
egyre jobbak és jobbak lesznek!
Segíthetjük õket mi is!
Kedves pártfogók, támogatók, szurkolótársaim! Hová lettetek? Miért nem vagytok csapatunk mellett? Gyertek el újra
és éltessük újra együtt az
Aszód FC-t! Tartsunk ki mellettük! Hajrá, Aszód!
K. M.
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Goju-ryu Nagymester
a Galgamentén

tözött, egy évre rá megszervezte a hazai goju-ryu szakosztályt. 1988-ban elérte a szakág
felvételét az IKGA-ba (International Karate-Do Goju Kai
Association). Tizenegy évig vezette a magyar karate kumite
szakosztályt; tanítványai
A környezõ településekrõl számtalan érmet szereztek a
közel 70 karatéka vett részt nemzetközi versenyeken.
(köztük számos aszódi) a délelõtti és a délutáni edzéseken.
A Galgamenti Wado SE
Fási Tibor meghívásának
karatékái nevében:
örömmel tett eleget Renshi
Shihan (a stílus alapítójának
Gyetván Orsolya
fia által adományozott mesteri
fokozat, különleges elismerés)
Rebicek Gerd, és elismerõen
beszélt az összetartó társaságról, a jó hangulatú idõtöltésrõl. Kiadó lakás Aszódon kedvezõ
A Mester 1957-ben született áron, csendes helyen, közel a
az akkori Csehszlovákiában, központhoz.
1974-ben kezdett karatézni. Tel.: 06-30-506-61-24
1982-ben Magyarországra kölOktóber 23-án Renshi
Shihan Rebicek Gerd 5 danos nagymester látogatott
el a Galgamenti Wado-Ryu
Karate Egyesület dojo-jába, a galgahévízi általános
iskola tornatermébe.

APRÓhirdetések

Programajánló

Dr. Szilvási József teológiai tanár MEGJÖTT A MIKULÁS
az elõadás után: Jótékonysági
December 6-án 17 órakor
Est a vörösiszap károsultjainak
Mikulás-csomagok átadása
ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
javára.
és mûsoros délután a volt
elõadások az egészségrõl
Tiszti Klub nagytermében,
A Mûvelõdés Házában,
A sorozatot Szilvási Józsefné
majd felgyulladnak a fények a
pénteki napokon 18 órától.
adventista lelkész gondozza.
téren,a városi karácsonyfán.
Népi betlehemes játék
November 26-án: Mozgás = Élet. A belépés a fenti elõadásokra
díjtalan.
és Budai András zenéi.
Csarnai Mariann gyógytornász
December 3-án:
Ízületeink karbantartása.
Dr. Bodó Zsolt belgyógyász,
reumatológus
December 10-én: Cukorbetegség
– megoldási lehetõségek.
Dr. Köteles Erzsébet orvos
December 17-én:
Egészség és jótékonyság.

TÉLI ÜNNEPVÁRÓ
A KÖNYVTÁRBAN

HALÁSZ JUDIT
KONCERTJE

Csiribiri - Halász Judit
december 4-én 15 órától.
elõadása élõ zenével
Kézmûves foglalkozások
kicsiknek és nagyobbaknak
a Városi Könyvtárban
December 16-án 15 órakor
„Suttog a fenyves...”
az Evangélikus Gimnáziumban.
Boda Bernadett zenél és énekel.
Jegyek: elõvételben 1900 Ft,
A belépés díjtalan.
a helyszínen.2400 Ft.

2010. NOVEMBER

Igényelhetõ: 06-70-77-22-123

L a pzár ta
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Elindult az Aszódi Hírhatár,
A térség új internetes hír- és információs portálja
Regionális újságunk a Hírhatár Online Lapcsoport legújabb tagjaként elsõsorban Aszód és a Galgamente lakosait szeretné
formabontó módon, naprakészen tájékoztatni a település fontos híreirõl, eseményeirõl. Oldalainkon a fontos közintézmények,
szervezetek, egyesületek és alapítványok elérhetõségén túl lehetõséget nyújtunk minden fontos,
közérdeklõdésre számot tartó információ közlésére.
Kérjük Önöket, szerkesszük közösen a térség új hírportálját!
Az Olvasóinktól beérkezõ észrevételeket, közösségünk számára érdekes híreket, fontos eseményekrõl szóló beszámolóikat elõre is
köszönjük, ezeket az info@aszodi-hirhatar.hu címen várjuk, vagy a 06 30 538 2643-as telefonszámon kereshetik szerkesztõségünket.

www.aszodi-hirhatar.hu
Folyamatosan frissülõ hírek, információk! (fókuszban, környezetünk, kultúra, sport, rendõrségi hírek,
programajánlatok, általános információk a Galgamentérõl)
Fórum, chat, receptek, jogi tanácsok, cégek, üzletek
és szolgáltatások! Ingyenes apróhirdetés-feladás!

A szív Vesztesége
Amikor a szív siratja, amit napi pecsenye 5. Spanyol autójelzés 6. Hordókészítõ mester
elveszített, ... (Közmondás)
7. Igás állat 8. Téveszt 9. Némán
Vízszintes: 1. A közmondás vés! 10. Egyharmad! 11. Szabadfolytatása, zárt betû: D 12. tûzi villás végû eszköz 17. SzeBecézett Mihály 13. Férfinév mélyes névmás 18. -ra párja 20.
14. Középen nyes! 15. Orosz re- Mozgás zenére 25. Very Imporpülõgépjelzés 16. Zsírt tartanak tant Person 26. Mezõgazdasági
benne 18. Az áram is ezt teszi eszköz 29. Félbe! 30. Órahang
19. Dunántúli város 21. Nem egyik fele 31. Az idõ jele a fizikáhasznál 22. Becézett Erika 23. ban 32. Májhoz tartozó rész
Dehogy! 24. Vár közepe! 25. Né- (keserû) 33. Férfinév 37. Féltõ!
mán ver! 26. Egye! 27. Szlovákia 39. Origó 41. Pillangó 43. Ráma
autójele 28. Zala megyei város 47. Nagy Cecília 48. Magyar
31. Gurítós sport 34. Amper énekesnõ (Ibolya) 49. Nem ke35. Tanuló vezetõ 36. Lábbeli mény 50. Hangsor 51. Újszülött
38. Vasútállomás része 40. Tisz- 54. Kálium 57. Information
ti rang 42. Kálium 43. Kicsinyí- Technology 60. IM 61. Vasalótõ képzõ 44. Nitrogén 45. Egy- darab! 62. Sugár jele 64. Néven! 46. Vászonnövény 48. Min- elõ.
- fné - ja 5/7.) és Varga Józsefné (Határ
den operett így kezdõdik 50.
u. 13.) nyerte.
*
Hiányos amõba! 52. Heves meA megfejtést a lap aljáról kigyei község 53. Kisgyerek 55. vágott rejtvényszelvénnyel elGratulálunk!
Akarni kezd! 56. Néma Niki! látott, nyílt levelezõlapon küldA
nyereményeket
57. Csacsi beszéd 58. Hélium jék be címünkre – Polgármeseljuttatjuk
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
59. Baromfi 63. Óriási.
Aszód, Szabadság tér 9. – denyerteseinknek.
Függõleges: 1. A közmon- cember 10-ig. A megfejtõk ködás befejezése, zárt betû: Y zött a Galga Coop 2x3.000 Ft
Felelõs kiadó:
2. Szín 3. Kötõszó 4. Márton- értékû vásárlási utalványát
Aszód Város Önkormányzata
sorsoljuk ki.
Felelõs szerkesztõ:
*
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
Októberi számunk rejtvényéE-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
nek megfejtése:
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Következõ
lapzárta:
december 8.

megjelenés:
december 17.

„...igen vidám évek elé nézel.”
A Galga COOP utalványait
Kardos Gyõzõné (Falujárók út-
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