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Közösen Aszód jövõképéért
Két évtizede kapott városi rangot településünk
Szemvillanás alatt elröppent az a két évtized, ami
Aszód városi rangra emelése óta társadalmat és környezetet egyaránt alaposan átformált. A Galgamente fõvárosának is nevezett szûkebb pátriánk
utóbbi húsz évének krónikája vidám és szomorú pillanatokról, eseményekrõl
egyaránt tanúskodik. Elõbbieket erõsítette az a nagyszabású ünnepség, amelyet
január 22-én több mint ötszáz vendég részvételével
tartottak az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziumának tornacsarnokában.

XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Szépen, jól,
magyarul
Lapzártánk után a Csengey Gusztáv Általános Iskolában rendezték meg a
Kazinczy „Szép Magyar
Beszéd” Verseny területi
fordulóját. A megmérettetésen két korcsoportban
(5-6. ill. 7-8. osztály) 20-20
felsõ tagozatos illetve középiskolás diák indult.

él, lélegzik, küzd, törõdik,
fárad, örül, bosszankodik,
munkálkodik, szórakozik egy
magyar kisváros a XXI. század
elsõ éveiben, ahol az emberek
zöme már évszázadunk negyeAszódról számos kiadvány és dik, ötödik évtizedeinek lehetõfilmalkotás született már; al- ségeit is fürkészi.
kotóik számba vették iskoláit,
mûemlékeit, részletesen leírták földrajzi és geológiai viszonyait, környékének néprajzát,
hagyományait. A maga és a
város képviselõ-testülete nevéJanuár 29-én ismét az
ben valamennyi megjelentet Evangélikus Egyház Petõfi
köszöntõ Sztán István polgár- Gimnáziuma volt szíves hámester – külön kiemelve váro- zigazdája a „Mi remélünk,
sunk kitüntetettjeit, valamint õk remélnek...” címû nagya testvértelepülésekrõl érke- szabású – és ugyancsak
zett polgármestereket – ünnepi könyvbemutatóval egybebeszédében a fenti gondolatok- kötött – eseménynek.
kal utalt Aszód gazdag történelmi múltjára és eredméA zetelakai bentlakásos nenyeire.
velõotthon támogatására ren– A múlt fényes eseményei dezett jótékonysági esten
mellé szeretném odatenni a Aszód és a Galgamente számos
jelen nem kevésbé tanulságos közremûködõje mellett fellélapjait – mondta, miközben a pett Marik Péter Jászai- és
közönség a Galga Televízió Nagy Miklós-díjas énekmûmunkatársai által összeállított vész, a bagi Muharay Elemér
kisfilm képsorait láthatta. – Népi Együttes, a Csatangoló
Arról szeretnék szólni, hogyan Táncegyüttes és a Dózsa

Amikor Bagyin József polgármester átvette a város kulcsát, nagyok voltak a várakozások, merészek az álmok s a vágyak. A változások nem biztosították az akkori tervek gyors
megvalósulását. A fejlõdés

A zsûri elnöke Pécsi Ildikó
Kossuth- és Jászai-díjas színmûvésznõ volt, tagjai: Boros
Krisztina, az Apáczai Kiadó
szakreferense, Sáhóné Bordás
Éva, Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza igazgatója és
Petréné Magyar Mária, a Napsugár Óvoda pedagógusa.

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 20. oldalon)

Merjünk hinni a kimondott szó erejében!
Jótékonysági est a zetelakai árvaház létrehozásáért

Dr. Roncz Béla igazgató, Böjte Csaba atya
és Sztán István polgármester
György Táncmûvészeti Szak- jótékonysági est életrehívója a
középiskola növendékei. Mint mûvészet – az irodalom, a vers
azt Katona Erika, a Duna Tele- és a zene – volt.
vízió munkatársa is kiemelte: a
(folytatás a 8. oldalon)
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Elutasították, emiatt fellebbezés alatt van a város legutóbbi
Január 27.
A hatékonyabb munka és
a rövidebb ülésezés reményében a képviselõ-testületi üléseket ezentúl délelõtti kezdéssel tartják. Az
alábbiakban a fontosabb
napirendekrõl és döntésekrõl olvashatnak.

Már idén lesz
hulladékudvar Aszódon
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd
Régió Kft. igazgatója a projekt
alakulásáról készített írásos
beszámolót. Szovics Pál a hulladékudvar megvalósulásával
kapcsolatban több kérdést tett
fel. A hulladékudvarban fogadnák mindazon [pl. háztartási
veszélyes ill. elektronikai] hulladékokat, amelyeket korábban külön díj ellenében az aszódi szeméttelepre lehetett kiszállítani.) Az igazgató válaszában elmondta: A megyében tervezett hulladékudvarok engedélyezési, közmûegyeztetési,
szakhatósági eljárásai elhúzódtak, az Aszódon tervezett objektum megépítésére kiírt közbeszerzési eljárásának eredményét pedig megtámadták a
vesztes pályázók. Az új kiírás
idejére megszûnt a beruházás
EU-s támogatása, ennek ellenére a szakmai feladatot 2011.
december 31-ig meg kell oldani.
A hulladékudvarok elkészültéig – amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kormányelõterjesztése alapján regioná-

lis szinten a Zöld Híd Régió Kft.
mûködtetne – a feladatot mobil
veszélyes hulladékbegyûjtõ járatokkal oldják meg. A beszámolót egy ellenszavazat mellett
elfogadták a képviselõk.
Ritecz György ügyvezetõ
igazgató a Galgamenti Víziközmû Kft. bevételeibõl megvalósuló rekonstrukciós, felújítási
és eszközbõvítési feladatokról
adott tájékoztatót. A testület
hozzájáruló nyilatkozatot adott
az üzemelõ vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára vonatkozó, Tura gesztorságával benyújtandó pályázathoz. (Ez a
kistérség vízfogyasztásának
négyötödét adó turai vízbázis
legalább öt évig történõ fenntartására és üzemeltetésére vonatkozik. Az aszódi vízbázis
egy korábbi vizsgálat alapján
nem veszélyeztetett, így ez
nem része a pályázatnak.)
Elfogadták az Aszód Város
Könyvtára és Mûvelõdési Háza
2010. évi beszámolójáról szóló
összegzõ tájékoztatót és az idei
programtervezetet. A plakátkészítésre, szórólapokra és jogdíjakra elkülönített 780 ezer Ft
esetében, a költségcsökkentés
érdekében a programokat elsõsorban a városi honlapon és az
Aszódi Tükörben szükséges
megjelentetni, a tervezett öszszeg maradványát rendezvények megtartására kell fordítani. Ha az augusztus 20-ra tervezett testvérvárosi találkozóra beadandó pályázat nem
nyer, a testület újratárgyalja e
program megvalósításának le-

hetõségeit. A Mûvelõdési Bizottság javaslatára a testület
kimondta az intézmény által
mûködtetett helyiségek és a
terembérleti díj komplex kidolgozását és egységesítését.
Tavaly az evangélikus egyházközség kezdeményezésére
megépült a temetõ új járdarendszere, amit a város az
Aszód-Galgamácsa-Iklad Környezetvédelmi Alapítványtól
kapott összeggel támogatott. A
római katolikus egyházközség
is megépítette a területére esõ
temetõi járdaszakaszt, amelynek utólagos támogatását kérte a képviselõ-testülettõl; a
625.000 Ft-ot a 2010. évi kommunális adótartalék fedezet
terhére biztosítja a grémium.

Nevelési-oktatási eszközbeszerzés: elsõsorban
pályázati úton
Fontosnak mondta ki a testület az önkormányzati közoktatási intézmények kötelezõ
felszerelés és eszköz-ellátottságának javítását. A Mûvelõdési
Bizottság által felállított sorrend szerint a Csengey iskolában az ének-zene szaktanterem kialakítása, berendezése
kétmillió Ft-ba, tanulószékek,
asztalok beszerzése 25 fõ részére 750 ezer Ft-ba, a A Szivárvány Óvoda új csoportszobájában a minimális felszerelések
biztosítása 650 ezer Ft-ba kerülne, a Napsugár óvodában
fontos lenne a tornaszoba kialakítása. Mindezt a város
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anyagi helyzete miatt pályázati
támogatásból, ennek hiányában a második félévben, a
hiány kezelését követõen rendelkezésre álló keretbõl tudják
biztosítani.
Négy igen, két nem szavazat
mellett, 1,6 millió Ft + ÁFÁ-s (a
keretösszeggel megegyezõ)
ajánlata alapján Kovács Elemért bízták meg a „A Szociális
szolgáltatásszervezés minõségi
javítása az aszódi kistérségben” címû KMOP-pályázat
mûszaki ellenõri munkáival.
Az üresen álló volt Tiszti
Klub temperáló fûtése havonta
félmilliós többletköltséget ró a
városra. A költségek csökkentése érdekében az ablakok
hungarocellel történõ szigetelése és az épület hõmérsékletének heti ellenõrzése mellett
szükség szerint a termosztát
átállítását, hibás mûködés
esetén annak cseréjét mondta
ki a grémium. Ha a költségek
nem csökkennek, februárban
döntenek a fûtés leállításáról és
a fûtésrendszer víztelenítésérõl.
A parkolóban megálló csapadékvíznek is köszönhetõen
ázik a Közmûvelõdés Otthonának lábazata, ám a többi intézménynél is fennálló javítási
munkák, valamint fedezethiány miatt ennek kijavítására
egyelõre nincs lehetõség. A parkoló vízelvezetésének költségfelmérésével megbízták a
GAMESZ vezetõjét.
Ismét napirend volt a játszóterek ügye, mert a városban
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vis maior támfalpályázata
még mindig van, amelyik szabványosításra ill. felújításra vár,
emellett a jogszabály szerint
azokat kétévente minõsíttetni
kell. Az illetékes szakbizottságok és a GAMESZ-vezetõ bevonásával javaslat készül e feladatok megoldásáról és azok
költségigényérõl, kiemelten a
víztorony melletti, a Szentkereszt utcai és a Horváth I. utcai
játszóterekrõl.
A MEDCenter Nonprofit
Kft. által bekért ajánlatok alapján a Lenoston Szolgáltató Kft.
szállíthat le egy Medison SonoAce power/pulzus doppler ultrahang gépet a Szakorvosi
Rendelõintézet részére bruttó
6.649.050 Ft összegért.

Ideiglenesközfoglalkoztatás
Tekintettel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programra,
valamint az ezzel kapcsolatos
hatályos jogszabályi elõírásokra, a város rövid távra 27, hoszszabb távra (4 hónap) 2 fõ közfoglalkoztatásának támogatására nyújt be pályázatot a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervéhez.
Egy tartózkodás mellett elfogadták a Polgármesteri Hivatal
2009-2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót. Sztán István
polgármester a képviselõ-testület nevében elismerését fejezte ki a hivatal valamennyi
dolgozójának, míg Szovics Pál
az ügyintézés során szerzett
kedvezõtlen tapasztalatairól
szólt. A polgármester, Kissné
Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ és Pálinkás Csilla irodavezetõ a konkrét ügyek ismeretében megválaszolta, illetve
hangsúlyozták: a hivatal ügyintézõi minden esetben a hatásköröket, illetékességeket is
szabályozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen jártak el.
Ezután meghatározták a köztisztviselõkkel és a jegyzõvel
szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját
képezõ 2011 évi célokat. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal történõ együttmûködés
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szabályozása miatt módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Jogszabályi követelmények
alapján rendeletet alkotott a
testület az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendõ díjak (anyakönyvi esemény, terembérleti díj,
mûsor, kellékek) mértékérõl. A
rendelet megtekinthetõ a város
honlapján.

Egyeztetés az uszoda
öltözõi ügyében
A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium uszodájának lakosság részére történõ újbóli megnyitása érdekében – a Mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport
Bizottság javaslatára – a testület több intézkedést mondott
ki. Megbízták a polgármestert,
hogy egyeztessen a térségben
élõ három országgyûlési képviselõvel, Tóth Gáborral, Obreczán Ferenccel és Varga Gézával, a fenntartó Pest Megye
Önkormányzatával, a két aszódi középiskola igazgatójával,
valamint a környezõ települések polgármestereivel. (Mint
arról többször hírt adtunk, az
ÁNTSZ által bezárt külsõ öltözõk újjáépítésére többször sikertelen közbeszerzési eljárást
folytatott le a megyei önkormányzat, utóbbi pénzügyi nehézségei is hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2006-ban felújított
uszodát a középiskolásokon és
az itt mûködõ úszóegyesületek
tagjain kívül külsõsök nem
látogathatják.)
A polgármester tájékoztatót
tartott a Berek erdõ kitisztítására indult pályázati projekt állásáról. A 2 millió 735 ezer Ft
támogatást elnyert projekt a
négy hektáros terület újbóli pihenõhellyé alakítását célozza.
A fenti összeg csak az elsõ lépésekre elegendõ, de ezeket meg
kell tenni, mert a terület igen
rossz állapotban van, a fák 70
százaléka balesetveszélyes.
Jelentõs földmunkával a lakó-

telep felõl is lehetõvé tennék a
Berek jobb megközelíthetõségét. Sokan felajánlották munkájukat, egy vállalkozó padokat, asztalokat és hulladékgyûjtõ edényeket adományozna a park csinosítása érdekében. A képviselõk egyhangúlag
elfogadták a beszámolót, s
megbízták a polgármestert,
hogy az erdõ ritkítását célzó felméréssel bízzon meg egy erdész szakembert, a dokumentációt pedig a Közbeszerzési,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményével együtt terjessze be a képviselõ-testület elé.
Öt igen, egy-egy nem ill. tartózkodás mellett elfogadták a
képviselõk, hogy a Galgamenti
Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Mûködtetõ (Üzemeltetõ) Társulás számlájára a város utalja át a csatorna beruházás ÁFA-finanszírozásához
Aszódra esõ 3,12 millió Ft-ot.

Iskolatejet továbbra is
minden iskolásnak
Élénk vita bontakozott ki az
iskolatej-program folytatásával kapcsolatban. Aszód idén
már csak 50%-os támogatást
kap e programhoz, s az egészséges életre nevelés jegyében ezután is nem csak a rászorulóknak, hanem mind a 466 aszódi
általános iskolásnak meg kellene kapnia a napi egy pohár
tejet. (Aszódon 220 gyermek részesül kedvezményes étkeztetésben, de sok olyan család van,
mely pár forinttal több kereset
miatt esik ki a támogatottak
körébõl – ezért sem lenne megoldás a program leszûkítése.)

Gyárfás Zsuzsa teljes évi tiszteletdíját, Sztán István havi nettó
20 ezer Ft-ot ajánlott fel a program támogatására, de a címzetes fõjegyzõ elmondta: az adózás szempontjából ez aggályos,
a tiszteletdíj-felajánlások pedig
egyébként sem címezhetõk,
hanem hiánycsökkentésként
egy összegben visszakerülnek
a költségvetésbe.
A város az idén várhatóan
százmilliós hiány mellett nem
tudja felvállalni az iskolatejprogram másfél milliós többletköltségét. A testület kimondta,
hogy március 1-tõl kíván ismét
részt venni a programban, s
szorgalmazza a pályázat benyújtását, emellett más tejipari
cégeket is megkeresnek.
Aszód részt kíván venni a
„Testvérvárosok polgárainak
találkozója” címû pályázaton.
Az államalapítás ünnepéhez
kapcsolódóan tervezett programra a korábbinál könnyebb
feltételek mellett is minden eddiginél több, akár 20 ezer eurót
lehet elnyerni. A pályázat elkészítésével a SALSZA Pályázati
és Virtuális Irodát bízták meg;
A pályázat elõkészítésére 250
ezer Ft-ot biztosítanak.
Az illetékes szakhatóság elutasította azt a vis maior támogatási kérelmet, amelyet a
város a Kossuth Lajos út 58.
szám alatti ingatlanon leomlott
támfal helyreállításához nyújtott be. Amennyiben a Belügyminisztériumnak benyújtott
fellebbezés sem hoz sikert, a
képviselõ-testület megtárgyalja a költségek ingatlantulajdonos általi ill. az önkormányzattal történõ megosztásának lehetõségeit.

Tisztelettel meghívom
a március 15-én 10 órakor
a 48-as emlékmûnél tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Ünnepeljünk együtt és tisztelegjünk
az 1848-49-es szabadságharc és forradalom
hõseinek emléke elõtt!
Az ünnepség után a Petõfi Múzeumban
megnyílik a Pauló Lajos Emlékkiállítás.
Beszédet mond: Fercsik Mihály újságíró.
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Sztán István polgármester
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Közösen kell tennünk Aszód együtt
Ünnepség és egy új fotóalbum a két évtizede várossá
(folytatás az 1. oldalról)

nemcsak megtorpant, de voltak idõszakok, amikor országos
gondok miatt fulladozott a magyar vidék. Mi, aszódiak viszonylag szerencsés helyzetben voltunk. Ha csak a várossá
avatás óta eltelt húsz év eredményei között tallózunk, akkor
is elmondhatjuk a hátunk
mögött hagyott két évtizedrõl –
amit az elõdeink és mi végeztünk –: ez férfimunka volt!

fogunk, ha képesek leszünk a
közös munkára, ha az elkövetkezendõ években sem térünk le
arról az útról, amit önmagunknak kijelöltünk, s amit arra a
felismerésre alapoztunk, hogy
nem a hatalom a társadalom fõ
tartóoszlopa, hanem az ember.
Az ember teremti meg az értéket, alakítja és minõsíti a környezetét, ezért tegyünk meg
mindent az elkövetkezendõ
években azért, hogy a következõ évfordulón elmondhassuk: városunk a 21. század embereinek jólétet, boldogságot,
békességet, szabadságot biztosító szigete.

Az ünnepség szónoka szólt
az iskolavárosként is számon
tartott Aszód intézményeirõl,
kiemelve a legfontosabb fejlesztéseket. A város nem csupán
intézményei által gyarapodott,
Üdvözlet
hiszen húsz év alatt 470 új lakás
épült, több mint 200 lakást kor- Nyárádszeredáról
szerûsítettek, a lakosságszám
Dászkel László, Nyárádsze2009-ben meghaladta a hatreda polgármestere köszöntõezer fõt.
jében Garai Gábor kötõ néhány sorát ajánlotta mottóul:
Elsõsorban
„Jókedvet adj, és semmi mást,
magunkra
Uram! A többivel megbirkózom
számíthatunk magam.” Utalt arra, hogy az
elsõ kapcsolatfelvétel az erdélyi
– A mai ötven-, hatvanévesek és a galgamenti település köa most húszévesekkel együtt zött néhány hónappal Aszód
álmodunk egy másik, a jelenle- várossá nyilvánítása után
ginél gazdagabb és szebb város- történt.
ról – zárta köszöntõjét Sztán
István. – Ez így természetes,
– Nyárádszereda és Aszód 17
ám azt is tudnunk kell, hogy a éve szerzõdésben szentesített
várost mindig nekünk, az em- kapcsolatának eredményeit
bereknek, a városlakóknak kell felmérve úgy érzem, nincs szémegvalósítani. A város nem gyellnivalónk, tartalmas évek
várhat kívülrõl és felülrõl se- vannak mögöttünk – hangsúgítséget; magának kell megte- lyozta. Õ maga közel másfél évremtenie javait és értékeit. tizede szemtanúja Aszód köBízom az aszódi emberekben, vetkezetes, folytonos és jó iráezért hiszem, hogy gondtalan nyú fejlõdésének. Elismerését
lesz városunk jövõje, ha össze- fejezte ki a Nyárádszeredán
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2006-ban „A Város Kulcsa”-kitüntetésben részesült Bagyin
József nyugalmazott polgármesternek, az õ munkáját méltón és eredményesen folytató
Sztán Istvánnak, a város korábbi és jelenlegi képviselõ-testületeinek. És persze minden
aszódi lakosnak, akik tevõlegesen is hozzájárultak lakóhelyük gyarapodásához, illetve
megértéssel, segítõkészséggel
és türelemmel viselték el a fejlõdéssel járó kellemetlenségeket annak érdekében, hogy
Aszód ma ilyen szép lehessen.
Végezetül köszönetét fejezte
ki mindazon közremûködõk
ön-zetlen nagylelkûségéért,
ami-vel tanúbizonyságot tettek
arról, hogy a két település 17
éves közös történelme valóban
gyümölcsözõ.

Aszód Város
Szolgálatáért
Több mint három évtizedes –
kiemelkedõ szorgalommal és
nagy hivatástudattal, folyamatosan kiemelkedõ szakmai hozzáértéssel és igazi lokálpatriótaként végzett – munkájáért, a
„jó gazda szemléletével” és pontosságával végzett közszolgálati munkájának elismeréseként
Tárnokiné Szilágyi Erzsébetet,
a Pénzügyi Iroda vezetõjét az
Aszód Város Szolgálatáért kitüntetõ címmel jutalmazta a
képviselõ-testület. Az elismerést Sztán István polgármester
nyújtotta át, majd kollégái, az
intézmények vezetõi virággal
köszöntötték az ünnepeltet.
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elképzelt jövõképéért
avatott település tiszteletére
minden nap elmegyünk, de
nemigen vesszük észre értékeit.
Képeiben mûvészet, költészet
és misztikum, de küszködés is
A vendéglátó középiskola au- van bõven, hiszen pl. egy szarlájában lélegzetelállító termé- vasbika sikeres megörökítése
szetfotók: Baranyi Norbert több napi munkájába került.
ASZÓD – Erdõk, mezõk,
lények, fények címû fotóalbuAz aszódiaknak
mának képei fogadták az érkezõket. Novák Lászlóné több, fontos a település
egymásba fûzõdõ történeten
Az ünnepi pillanatok a megkeresztül mutatta be a kötet
megszületésének elõzményeit. nyitó után sem értek véget az
2006-ban Aszód képeskönyv aulában.
Obernburgi
– Egy település szerintem
alkotói beszélgetésen Bártfai
jubileumok
László építész felvetette, hogy a nem attól város, hogy odaírják
következõ kötetnek városunk a neve után – hangsúlyozta
Jövõre lesz 20 éves az Aszód
és környékének természeti ér- pohárköszöntõjében városunk
tékeit kellene bemutatnia. korábbi polgármestere –, ha- és Obernburg között köttetett
Huszonkét hónappal késõbb a nem attól, kik élnek ott, hogyan testvérvárosi szerzõdés, emléherédi Baranyi Norbert (aki dolgoznak, mi a munkájuk keztetett rá Walter Berninger
városunk állami gimnáziumá- eredménye, hogyan tudják polgármester, aki gratulált az
ban tanult és érettségizett) szolgálni azzal a környezõ tele- aszódi évfordulóhoz és a rentöbb mint húszezer, Aszódon és püléseket és mennyire elége- dezvényhez. Abbéli reményét
fejezte ki, hogy a kapcsolat tökörnyékén készült fotóval je- dettek városunkkal.
retlenül tovább erõsödik, majd
lentkezett. Az ebbõl kiválaszVisszaemlékezett 1991. feb- az Obernburg városi rangra
tott 150 kép, valamint néhány
aszódi polgár természetélmé- ruár 12-e délutánjára, a város- emelését igazoló, 1313-ban kelt
nye kapott helyet az albumban, sá avatási ünnepség napjára, okirat másolatát és egy, a város
ami sok szervezés, bonyoda- ami szakadó hóesés közepette kapuját ábrázoló festményt
lom eredményeként látott nap- került sor a Csengey iskola adott át Sztán István polgárvilágot, s elsõ példányai épp- sportcsarnokában. A kezdésre mesternek
Anton Ardelean, Tótmogyohogy megérkeztek az ünnep- mégis megtelt a terem érdeklõségre, február közepétõl pedig dõkkel – ez és a 20 éves évfor- rós polgármestere is köszöntötmár kaphatók az evangélikus dulós ünnepségen látott tömeg te a jelenlévõket, majd ajándékis bizonyítja, hogy az aszódi- tárgyakat adott át vendéglátóigimnáziumban.
aknak fontos a település és sze- nak, valamint Obernburg és
A kiállítást Bagyin József retik városukat. Szeretné, ha Nyárádszereda elsõ emberényitotta meg. Mint rámutatott: tovább erõsítenék a lokálpat- nek. A rendezvényt a GyerBaranyi Norbert Aszód három riotizmust, és azt kívánta, hogy mekélelmezési Intézmény
olyan témáját – a Galga-partot, még sok hasonló évfordulót ün- munkatársai által az aulában
megterített állófogadás zárta.
a Nagyvölgyet és az épített, nepelhessenek meg.
mûvelt környezetet – mutatja
be optikájával, amely mellett
Kép és szöveg: Hídi Szilveszter

Erdõk, mezõk,
lények, fények
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Példamutató takarékosság
KEOP-támogatással az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben
bözõ pótmunkák, melyek elengedhetetlenek voltak a tökéletes mûködéshez, így a projekt
pótmunka-folyamattal lett teljes és mûszakilag hibátlan.

EU-támogatásból valósult meg a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium
Aszódi Javítóintézetének
energiamegtakarítást célzó fejlesztése.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2009-ben pályázatot
nyújtott be az intézmény fûtéskorszerûsítésére. A KEOP5.3.0/A/09-2009-0174 számú
projektet az Irányító Hatóság
vezetõje támogatásra érdemesnek ítélte, így szeptemberben
megkezdõdhetett a projekt kivitelezése. A beruházás bekerülési költsége 91.804.622 Ft,
mely a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A kivitelezés 2010. szeptember 30-tól 2010. december 15-ig
tartott. A projekt keretében
megvalósult az intézmény fûtési rendszerének energia- és
költséghatékony felújítása. A
korábbi rossz hatásfokú kazánpark helyett korszerû, energia-

Fotó: Hídi Szilveszter
Az intézmény vezetése az átadási ünnepségen
(balról jobbra Leitli Ferenc mûszaki igazgatóhelyettes,
Urbán Imréné gazdasági vezetõ és Szarka Attila igazgató)

takarékos berendezések kerültek felszerelésre, melyek hatásfoka lényegesen jobb, mint a
régieké.
A projekt építõipari kivitelezéshez kapcsolódtak építésiszerelési munkák, mint az épületszerkezetek helyreállítása, a
FÛTÕBER típusú használati
melegvíztároló cseréje belsõ fe-

lületvédelemmel rendelkezõ,
3000 l-es hõszigetelt melegvíz
puffertároló beépítésével, a
BWT MINISTIL P-101 patronos sótalanító berendezés beépítése, a szükséges mérõmûszerek felszerelése.
A kivitelezés befejezését követõen a mûszaki ellenõrzések
során felszínre kerültek külön-

A Többcélú Társulás Tanácsa
január 19-i ülésérõl
Január 19-én tartotta idei
elsõ ülését az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Tanácsa. Elõször
megválasztotta a Beszerzési
Bizottságot: Tóth Tibort, Hévízgyörk polgármesterét a bizottság elnökének, Tantó
Csabát, Domony polgármesterét és Vanó Andrást, Galgahévíz polgármesterét pedig tagjának választotta.
Ezután a Tanács elfogadta a
2011. évi I. féléves munkaprogramját. A félév folyamán sor
kerül a költségvetés megtárgyalására és elfogadására, az
elõzõ évi gazdálkodás értékelésére, a Társulási megállapodás
módosítására, az elõzõ évi közös feladatellátás keretében
végzett tevékenységrõl beszá-

molók fognak elhangzani. A
Tanács meghatározta a 2010.
évi átadott pénzeszközök elszámolásának rendjét.
A kistérség polgármesterei
tájékoztatót hallgattak meg a
Társulás 2011. január 10-én
fennálló követeléseirõl, és döntöttek azok érvényesítésének
módjáról.
A 2011. évre vonatkozó közös
feladatellátás jogszerû szervezése, az állami normatív támogatások igénylési feltételeinek
való megfelelés érdekében határidõket határozott meg a
Társulási Tanács az intézményfenntartó társulásokra, a
belsõ ellenõrzési feladatra, valamint a Társulási megállapodás módosításának képviselõtestületi elfogadására.

A közösen szervezett munka- és tûzvédelemhez 2011-tõl
csatlakozott Hévízgyörk; a feladatellátás folyamatos.
A Tanács üléseinek televíziós
felvétele 2011-ben is látható
lesz a Galga televízióval kötött
megállapodás alapján.
*
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu)
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dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Bõvebb információ:
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
Aszódi Javítóintézete
Urbán Imréné gazdasági vezetõ
Telefon: 28/400-110
Fax: 28/400-104
Email: gazdvez@aszod-afi.hu

Jobb hatásfok
Az Aszódi Fiúnevelõ Intézet
1996-ban állt át szénrõl gázfûtésre; addig négy mûszakban tizenheten fûtötték az
intézményt. A most átadott
új kondenzációs kazánok
egyik legnagyobb elõnye,
hogy a kiáramló füstgázok
hõenergiáját is hasznosítja.
A próbaüzem alatt, 2010 novemberében a gázfogyasztás
17,8 %-al, decemberben 29, 1
%-al volt kevesebb az elõzõ
évhez képest. Ez idõ alatt az
AFI 27.310 m3-el kevesebb
gázt fogyasztott, ami 3 millió
forint megtakarítást eredményezett. n

Akció

február 17-tõl 27-ig

Akció

Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt Szatmári 1 kg
Knorr bögrés inst. csirkekrémleves 2x16g
Tibi különleges étcsokoládé 100g
Dr. Oetker Gála krémpuding van. 80g
Negro cukorka classic 100g
Tchibo Exclusive õrölt kávé 250g
Tchibo Family kávé õr. 250g
Hell energiaital PET 500ml
Hey-Ho narancs 12% gyümölcsital 2 l
Löwenbrau sör dob. 0,5l
Pepsi Cola szénsavas üdítõ 2 l + 0,5 l EXTRA
Szentkirályi Emese ásv.víz 1,5 l dús, mentes
Flóraszept WC tisztító hegyi friss. 500ml
PUR mosogató lemon 2+1 3x500ml

139,-Ft
199,-Ft
199,-Ft
159,-Ft
155,-Ft
599,-Ft
499,-Ft
299,-Ft
299,-Ft
149,-Ft
299,-Ft
79,-Ft
249,-Ft
599,-Ft

Tide Comp. Mosópor 2 kg color
Tomi Krist. mpor norm. komp. 2kg
Kamilla Plus eü.papír 4 tek. 2rét. illat.
Elseve sampon festett hajra 250ml
Right Guard tusfürdõ cool impact 400ml
Baba habfürdõ kamillás duo 2x750ml
COOP tejföl 20% 375g
COOP vast.kolbász csemege félsz.
Danone görög joghurt 125g (több íz)
Euromilk UHT tej 1,5% 1 l
Kométa Mindennap F. házi disznósajt
MEDVE sajt natúr 8 cikk. 200g
Palini Húsmester lecsókolbász
Zimbo töltött császárszalonna

999,-Ft
899,-Ft
199,-Ft
699,-Ft
499,-Ft
999,-Ft
219,-Ft
1599,-Ft/kg
79,-Ft
149,-Ft
1369,-Ft/kg
299,-Ft
459,-Ft/kg
1499,-Ft/kg

BAROMFIHÚS AKCIÓ
Akció

február 17-tõl 27-ig

Akció

Csirkecomb farrésszel elõh. 499,-Ft/kg
Csirkemell csontos elõh. 999,-Ft/kg

Ön is nyerhet kényeztetõ hétvégét
a Ramada Resort - Aquaworld Budapestbe,
vagy a 20 db Tchibo wellness csomag egyikét!
Vásároljon legalább l db Tchibo kávét és küldje be a termék vonalkódját nevével, címével és
telefonszámával együtt.
(Pontos címet és további részleteket olvashatnak a szórólapokon
és a www.tchibo.hu weboldalon.)
A promóció idõtartama: 2011.január 17. és március 16. között.
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Merjünk hinni a kimondott szó erejében!
Jótékonysági rendezvény és könyvbemutató Böjte Csaba jelenlétében
(folytatás az 1. oldalról)

Böjte Csaba ferences rendi
szerzetest pedig elsõsorban a
nehéz erdélyi oktatási helyzet
ösztönözte olyan tanulóotthonok létrehozására, ahol a rászoruló gyermekek – árvák vagy
nehéz körülmények között
tengõdõ családokban élõk egyaránt – délutánjaikat felügyelet
mellett, meleg ételt kapva készülhessenek fel a következõ
tanítási napra.
– Nagyon magas „labdát”
kaptam – mondta szemlátomást meghatottan a közel háromórás mûsor végén Böjte
atya. – Az Önök lelkét ez a sok
fiatal mûvész nagyon áttüzesítette, emiatt könnyû nekem
beszélni, de másrészt nehéz is,
mert látom, nagyon magasra
rakják errefelé a mércét.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekoltalmazó alapítója elmondta: az egyház 2011es évet A Család Évének, egyházmegyéjük pedig egyenesen
a közösség évének hirdette meg.
– Azért érezzük szükségét
ezeknek a meghirdetett éveknek, mert családjaink, közösségeink életét még szebbé lehet
tenni – hangsúlyozta. – Eszközeink isten igéje és a kimondott
szó ereje. Az egyház is abban

„Hazám, hazám...” (Marik Péter)
hisz, hogy a párbeszéd által egy
új világ születik. A Szentírást
elemezve láthatjuk, hogy Jézus
Krisztus a legnagyobb csodáit a
beszédeivel hozta létre. Ha szeretnénk megújítani családjainkat, közösségeinket, valamely
módon nekünk is párbeszédet
kell kezdeményeznünk. Milyen
jó lenne, ha a ma embere ki tudná mondani, hogy tud örvendeni a másiknak! 2011-ben nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk párbeszédet Teremtõ
Istenünktõl, merjük egymást
megszólítani, merjünk hinni a
kimondott szó erejében, az elõítéleteket pedig merjük félretenni.
Herczeg Attila a lelkes szervezõgárda ajándékát, Molnár

Az összegyûjtött adomány átadása

Márta tûzzománcát adta át
Böjte Csabának, majd Szilágyi
Zita, a Podmaniczky Júlia Nõegylet elnöke átadta a bejáratnál elhelyezett, „Jót tenni jó”
feliratú dobozokban összegyûlt
260 ezer forint adományt,
amely a Podmaniczky Júlia
Nõegylet számlaszámára
átutalt összegek révén további
170 ezer Ft-tal gyarapodott.
Az est fõszervezõje, a kartali
származású, városunkban élõ
Herczeg Attila – civilben informatikai pénzügyekkel foglalkozó villamosmérnök – legújabb, az esten bemutatott verseskötetének címe: Látok!? Tavaly novemberben Déván járt,
ahol verseibõl ajándékozott
vendéglátójának. Pár héttel ké-

sõbb boldoggá tették Csaba
testvér levélbe foglalt dicsérõ
szavai; az általa tisztelt emberek visszajelzéseibõl is úgy érzi:
nagyon jó utat jár a Földön –
ezt jelképezi a felkiáltójel. De
vannak nála tisztább és bölcsebb emberek, akik nálánál
jobban el tudják mondani a földi lét lényegét – ezért a kérdõjel.
– A költészet az, ami a lélekbõl kicsordul – felelte a „miért”re Herczeg Attila. Amikor elsõ
versét nyolc évvel ezelõtt megírta, úgy érezte: ez szép, s családtagjainak is örömet szerzett
vele, 2004-ben érezte elõször az
erõt, hogy be kellene mutatni
verseit, ami a hévízgyörki mûvelõdési házban meg is történt.
Azóta minden vers egy újabb lépés, hitvallása pedig: „A Fennvaló minden nap új fokokat
ácsol” – vallotta lapunk decemberi számában (erre utalt a
színpad szélén felállított létrával is), tehát ha jó emberek vamagánszemélyek: 10 doboz.
gyunk itt, a Földön, akkor lesz
Aszód intézményei által helyünk fenn, a Mennyben.
kiosztott dobozok száma:
Aranykapu Bölcsõde: 25 doAz est végén az érdeklõdõk
boz; Napsugár Óvoda: 40 do- ajándékba kapták a szerzõ maboz; Szivárvány Óvoda: 30 do- gánkiadásában megjelent verboz; Csengey Gusztáv Általá- seskötetet. Ez a verseskönyv, a
nos Iskola – Csengey út: 81 színvonalas mûsor és az összedoboz – Rákóczi út: 45 doboz; gyûlt adomány nem csak a néKistérségi Gondozási Központ zõknek, illetve a zetelakai ottnyilvántartásából rászorulók: hon majdani lakóinak, hanem
7 doboz; Galgahévízi Gyermek- a születésnapját néhány napjóléti Szolgálat: 133 doboz
pal korábban ünneplõ Böjte
Összegyûjtött illetve kiosz- atyának is feledhetetlen ajántott cipõsdobozok száma: 361 dékul szolgált.
Márta Bettina
H. Sz.
Családsegítõ Szolgálat
A szerzõ felvételei

Háromszázhatvanegy

„cipõsdoboznyi szeretet” a karácsonyi akció mérlege
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik bekapcsolódtak a karácsonyi „Egy cipõsdoboznyi szeretet” elnevezésû akcióba. Lelkesedésüknek köszönhetõen
összesen 361 dobozt oszthattak
szét a Kistérségi Gondozási
Központ és a közremûködõ intézmények munkatársai.
A szívvel és szeretettel becsomagolt ajándékok nagy örömet
okoztak a gyermekeknek. Néhány családnál csak ezt a dobozt tehették a fa alá. De a dobozokat készítõk oldaláról nézve is sokan jelezték, hogy be-

teljesült a Biblia igéje: „Aki
mást felüdít, maga is felüdül!”
Kovácsné Blaskó Mariann

Összesítés
Adományozók: Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziuma:
189 doboz; Hites Adakozók Hálózata: 50 doboz; Evangélikus
Gyülekezet: 40 doboz; Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium:
32 doboz; Baptista Gyülekezet:
28 doboz; Római Katolikus
Egyházközség: 9 doboz; Református Gyülekezet: 3 doboz;
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A jó házigazda és a vendég közös öröme
Új programkínálattal ünnepel a Lázár Lovaspark

2011-ben ünnepli 10.
születésnapját a fogathajtó világbajnok Lázár
testvérek domonyvölgyi
lovasparkja, amely eddigi fennállása alatt számos turisztikai rendezvénynek is otthont adott.
A nemzetközi szinten is
elismert idegenforgalmi
központ a városunk testvértelepüléseirõl érkezett vendégeket is elbûvölte.
2001-ben nyílt meg a Régi
csárda, a park legfrekventáltabb elhelyezkedésû épülete.
Kialakításában a tér a térben
elv érvényesült. A belsõ átriumos étterembõl a csárda ablakain kitekintve a szemlélõ elé
tárul a leírhatatlanul gyönyörû
táj. Elkészült a romos juhhodályból felújított, modern versenyistálló, ahol a világbajnok
lipicai lovakat helyezték el.
Már 2002-ben átadták a második, Tornácos csárdát, amely
egy klasszikus, régi stílusú parasztházhoz hasonlít. Kedves
kis ablakaival, falain Barkóczi
József lovas festményeivel, fa
födémszerkezetével otthonos

érzést sugároz. Szervesen kapcsolódik hozzá a stílusosan trófeákkal és a vadászélet jeleneteit megörökítõ metszetekkel
díszített Vadászterem.
Ekkor készült el az õshonos
magyar állatfajtákat bemutató
falusi udvar, valamint a versenyistállóhoz kapcsolódó
Világbajnokok terme. Itt találhatóak a Lázár testvérek fogathajtó kocsijai, világbajnoki érmei, díjai, kupái.
Évrõl-évre további fejlesztések kerültek megvalósításra:
I Szabadtéren: parkosítás,
díszburkolatok cseréje és népmûvész által faragott lófejes
padok kialakítása a teraszokon, a tribün ülõhelyeinek,
fény- és hangtechnikájának bõvítése, útbaigazító táblák kihelyezése, díszvilágítás, gyermek
kalandpark létesítése.
I A csárdákban: padok cseréje
székekre, burkolatcsere és kandalló építése, beépített hangtechnika elkészítése, légtechnika fejlesztése, vezeték nélküli
internetelérés kialakítása.
2008-ban a növekvõ igények
kielégítésére megépült a harmadik, Tornyos csárda, amely
impozáns megjelenése miatt
rövid idõn belül a vendégek
kedvencévé vált. A XIX. századot idézõ ácsszerkezete, kézzel
festett, dupla félköríves oldalfalai a diszkrét toronnyal bõvítve különleges és egyedi megjelenést kölcsönöznek a csárdá-

nak. Teraszán alakították ki az
impozáns, dupla tûztérrel rendelkezõ kemencét, amely szabadtéri gasztronómiai élmények helyszíne. A kemencében
sülteken kívül óriás serpenyõben, grillen, bográcsban készült ételeket is felszolgálnak.
Ugyanebben az évben a
Lovaspark elnyerte a Turizmus Minõségi Díjat, valamint
ezáltal az európai kritériumoknak megfelelõ QQ jel használatára is jogosultságot szerzett.
Az elismerést 2011-ben újabb
két évre meghosszabbították.
2009-ben a Lázár testvérek
édesapja, Vili bácsi emlékére elkészült a rusztikus borospince
a hozzá tartozó bortrezorral.

www.lazarlovaspark.hu honlapon, a Rendezvényeink menüpont alatt olvashatók) a következõ új eseményekkel várják a vendégeket:
Február 19-én újból lesz
Valentin-bál, amelyre meghívást kapott az a közel 500 pár,
aki a Lovasparkban tartotta
esküvõ-jét az elmúlt 10 év alatt.
2011-ben elõször lesz Gyermeknap május 29-én, amikor
egész napos programokat kínálnak a család minden tagjának. Kedvezményes belépõ
ellenében gyermekmûsor,
lovasbemutató, kocsikázás, futószáras lovaglás, kézmûvesek,
gyerek kalandpark, állatsimogató és sok egyéb játék várja a
kicsiket és nagyokat.
Augusztus 7-én TáncoLÓ
Fesztivál néven néptáncoslovas fesztivál kerül megrendezésre a Lázár Lovaspark és az
Egészség TV szervezésében.
Magyarország leghíresebb
táncházi zenekarai, a Galgamente és Magyarország legjobb
táncegyüttesei lépnek fel. Természetesen lovasok, csikósok is
közremûködnek és lovasbemutató is lesz.

A lovaspark fennállásának
10. évfordulója alkalmából
akciókkal, új rendezvényekkel
kedveskednek a vendégeknek.
10 % kedvezményt biztosítanak a lovasbemutató és az étkezés árából azoknak az egyéni
vendégeknek, akik foglaláskor
a „10 éves a Lázár Lovaspark”
jeligére hivatkoznak. A Lovaspark honlapján, valamint a
Facebook közösségi oldalon havonta játékot hirdetnek meg,
amelynek nyertesei Lázár
Lovasparkos, galléros pólót és a
A Lázár Lovaspark minden
Lovasparkba érvényes belépõ- kedves vendégének és partneket nyerhetnek.
rének megköszöni a 10 éves
2011-ben a visszatérõ ren- együttmûködést.
dezvényeken kívül (amelyek a
(x)
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Milyen jó, milyen jó est volt!

Énekek Éneke

Karcolatok Budai András koncertjérõl

(Egy csalogánynak szeretettel)

Zsúfolásig megtelt a Római Katolikus Hitéleti Központ
nagyterme, ahol Budai András barátaival, Bóka Borival
és Farkas Gáborral örömzenélt. Talán ennyi lenne a hír a
médiában – vagy ennyi se, hiszen nem történt semmi
rendkívüli. Semmi olyan, amit fel lehetne nagyítani.
Semmi olyan, ami eladná a hírt magát.

Sokszor, sok helyen elmondtam, leírtam már, mennyire szeretem Aszódot, és mennyire lenyûgöz a sok igazgyöngy, amit kagylóhéja alatt rejteget. Így volt ez a várossá nyilvánítás 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi mûsor hallgatása közben is, de nem gondoltam
volna, hogy szûkebb pátriám hamarosan új meglepetésekkel szolgál.

Valami azonban mégis történt: sok aszódi ember jól érezte
magát! Aki vette a fáradtságot, és hagyta a televíziót másra... Nos,
aki elment az estre, az jól érezte magát. Budai András úgy válogatta össze a dalokat, hogy mindenkihez szóljanak, mert „...minden szónál többet ér egy dal.”
A kamera mögött állva ki-kinéztem az elõadókra és a közönségre. Mosolyt láttam, mosolyt az elõadók arcán és mosolyt a közönség arcán. Az ismerõs dalokat hallva az emberek összenéztek,
összemosolyogtak és ritmusra tapsoltak. A világ zaja, az élet
gondjai egy szûk másfél órára háttérbe szorultak. Csak a zene
maradt: a teremben, a fülekben és a szívekben...
Egy röpke másfél órára megszûntek a gondok, a politikai és
világnézeti különbségek. Hittünk a dalban, a város zajában és a
táguló világban. Azt is tudtuk,
hogy a fegyverkovács fiának
még napjainkban is csalódnia
kell, mert olyan a világ, amilyen.
No meg a kertésznek sincs
könnyû dolga, mert a virágok
helyett már csalán sem nõ sok
helyen!
Míg a muzsikát hallgattam, az
jutott eszembe, hogy a zene otthonossá varázsolja életünket.
Milyen jó, hogy Budai András
úgy gondolta: tesz egy próbát és
egy estére invitál bennünket,
aszódi polgárokat. Egy olyan
együttlétet teremt, ahol az otthonosság érzését kínálja a dalok
segítségével!
A kamera mögött állva eszembe jutott Tamási Áron Ábelje és a
szállóigévé lett mondat: azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne! Nos, a terem szélén, a kamera mögött, a
muzsika által teremtett miliõben otthon voltam. A dalok segítettek... Úgy tûnt, hogy mindenki otthon volt: dalban és alkalmi
közösségben egyaránt.
Hazafelé, a langyos, már-már tavaszias februári estében jókedvûen beszélgettünk az úton, és ott motozott bennem a dal.
Páromra mosolyogtam, aki belém karolt, és én arra gondoltam:
milyen jó, hogy elmentünk a koncertre, és milyen jó, hogy vagyunk egymásnak!
Az est után meg az jutott eszembe, hogy megosztom gondolataimat az újságolvasókkal, hogy tudják, mirõl maradtak le!
Klamár Zoltán
Fotó: Gersei Ferenc

Február 5-én a javítóintézeti szentmise után érkeztünk az ifjúsági hittanosokkal a Hitéleti Központba, ahol már javában tartott
Budai András „Minden szónál többet ér egy dal” címû estje,
melyen Bóka Bori és Farkas Gábor mûködött közre, és aminek az
élménye ugyanazt a felkiáltást hozta ki belõlem, amit polgármesterünkbõl a városi ünnepi mûsor: „Hát ezért lehet szeretni Aszódot!” Az elõadás mûvészileg, zeneileg is tökéletes volt, én most
mégsem a kulturális élményrõl szeretnék szólni. Arról a szeretetrõl szeretnék énekelni – mert nekem is könnyebb lenne dalban elbeszélni, mint most szavakba önteni –, ami ezt az elõadást létrehozta. Az est fõszereplõje elmondása szerint 20 éven keresztül
hagyta a gitárját porosodni a fa-lon, mígnem a felesége rávette,
hogy újra elõvegye – megpengesse – s le se tegye többé. A Biblia
Énekek Éneke címû könyvét
láttam megelevenedni. Ez a
könyv himnusz a tökéletes szerelemrõl, az egymás iránti olyannyira tökéletes önátadásról,
hogy a szentírás-magyarázók
ezt Isten és az Egyház, vagy
Isten és az emberi lélek egymás
iránti vágya és egyesülése megéneklésének tekintik.
Erre a szeretetre vagyunk
mindnyájan teremtve. A szeretetre, ami kagylóhéjunk alá került apró kis szennyezõdésbõl igazgyöngyöt tud teremteni. Mert
az igazgyöngy lehetõsége mindannyiunkban benne van. Hogyan
lehetne hát belõlünk is gazdagon termõ gyöngykagyló? Csak úgy,
ha észrevesszük egymásban az aprócska magot, ápolgatjuk és
dédelgetjük, míg fel nem neveljük, hogy aztán útjára bocsássuk,
hogy ne csak nekünk, hanem mindenki másnak is gyönyörûségére szolgáljon. Hogy sok-sok ilyen teremtés és teremtetés után
egyesüljünk magával a Teremtéssel, ahogy Weöres Sándor fogalmazta:
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyûdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erõ legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Ûzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

Fél nap sem telt el a fenti két írás beérkezése között, melyek
azt bizonyítják: sokszínû világunk egy-egy pillanatából mennyiféle üzenetet lehet kiolvasni. Bár olykor csak egymástól fél
András és Marika, köszönjük, hogy megosztottátok velünk a
méternyire szemléljük a valóságot, az élmények mégis részben kincseiteket!
eltérõ gondolatokat indítanak útjukra bennünk.
Lorencz Klára
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Hazaszeretet és lokálpatriotizmus rímekben
Városi jubileum és ünnepség ihlette versek Molnár Jánosné tollából
ébreszt fel a hajnal
Járt minálunk hazánk nagy költõje
Az Aszód várossá nyilváníA város, ahol élek Rigódallal
nap ragyog a dombok peremén
költõ énje tán itt született
tásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségrõl
hazatérve (ami igen nagy örömet okozott nekem, megszervezését és tartalmát egyaránt
értékelem telefonon felkerestem kolléganõmet, Molnár
Jánosnét, a Napsugár Óvoda
dolgozóját, akinek versét az
óvodások elõadásában elõször
hallhattunk; gyermekverset
ilyen alkalomra még senki
nem írt! Gratulálok neki!

Az én városom
Dombok között hosszú sorba
házak nõnek, mint a gomba
nap ragyog a falakon
szépül az én városom
Tudod milyen város?
orgonavirágos!
illatfelhõs itt a nyár
házunk fölött gólya száll

Mit jelent a város, ahol élek
ahol telnek létem napjai?
idekötnek jó és rossz emlékek
öröm, bánat-szívem hangjai

Fiam, lányom, kiket itt neveltem
bejártuk a völgyet, dombokat
negyedszázad láncol ide engem
hazatérve ismerõs fogad
Vonz a föld, a kert, a ház, hol lakom
fenyõfák az udvar zöld gyepén
hû kutyám, ki vár már az udvaron
mikor érek végre haza én
Templom, mely a város fölé épült
barokk stílus, majd háromszáz év
hozzá lépcsõk hosszú sora készült
szülõfalum látom róla így
Gesztenyék a temetõi csöndben
olyan sokszor visszanéztek rám
virágokkal beültetett földben
némaságban – az én párom vár

ilyenkor a kedvem tele dallal
illatozó május reggelén

még gyermekként tanultam meg tõle
mit jelent a hazaszeretet

Szeretem a virágba boruló
cseresznyefák édes illatát
tavasszal a kertekben vonuló
napraforgók árnyékában járok
míg a dombról nézem városom
érzem, ide mindig visszavágyok
kéklõ orgonákról álmodom

Szívem dobban, ha messzirõl érek
hazajöttem, ide tartozom
ide rendelt Isten és az élet
itt a múltam, jövõm, otthonom

Mezõváros volt valaha régen
nyüzsgõ, zajló színes forgatag
lelki szemeimmel látni vélem
vásározók hada hol haladt
Podmaniczky-kastély hûen õrzi
egy letûnt kornak emlékezetét
az idõ rágta sejtelmessé õt
kopott kissé – mint régi mesék
Diákoktól hangos most a város
az utcákon derû, nevetés
igérettel teli jövõt látok
nem kap teret itt a feledés

Épült posta, iskola
játszótér és óvoda
itt lakik a nagyikám
vár haza az anyukám

Balogh Jánosné
nyugalmazott óvodavezetõ

Klamár Zoltán:

Téli haikuk
1.
Angyalok szárnyán
fénylõ ködpárák bolyha
lebben ég hátán.
2.
Keresztje sejlik
csillogó hópalástban
Jézus rejtezik.
3.
Mária könnye
kavargó szélben dermedt
ködüveg-gyöngyé.

Szeretek itt fára mászni
lomb hûsébõl messze látni
versenyt futni õszi széllel
zsebem tömni gesztenyével
Látok boltot, szép teret
kedvesek az emberek
hogyha jõ a december
rám nevet a hóember

Lejegyezte:

4.
Dombok rejtekén
hólepte fagyott madár
õrzi a csöndet.

„Ki gépen száll fölébe...” (2.)

Épp egy esztendõvel ezelõtt
olvashattak a TükörElhagyni én nem fogom
ben
arról,
hogy a Google
ez a hely az otthonom
Maps oldalán a szolgáltató
itt van mind, mit szeretek
frissítette a városunk nyuvigyázzunk rá, gyerekek!
gati részérõl készült mû2011. 01. 09.
holdfelvételt. Nemrégiben
Meglepetésemre másnapra Aszód másik felének felleírt nekem egy másik verset vételeit is „frissítették”...
is Aszódról, amit közvetlenül
Az elõbbi kifejezés nem véa gyermekvers után írt. Ebben
megfogalmazta saját gondola- letlenül idézõjeles, hiszen a
tait városunkról, s azt, neki www.maps.google.com-on
korábban elhelyezett (kb. 2005mit jelent a város.
Úgy gondolom, megosztom ös), életlen mûholdképet kiváló
ezt a kincset mindazokkal, minõségû, ám korábbi (kb.
akik nem tudtak elmenni e 2002-ben készült) fotóval helyettesítették. Ezen a Fesztivál
csodálatos ünnepre.

tér és az evangélikus gimnázium környéke teljesen beépítetlen, híre-hamva sincs az
Aranykapu Bölcsõdének és a
lakótelep szélén azóta felállított új víztoronynak, de pl. a
Petõfi utca fõúti torkolatánál is
az akkori állapotok láthatók.
Vitathatatlan, hogy e mûholdfelvétel Aszód arculatának
jelentõs változásáról árulkodik,
de a nosztalgiára is lehetõséget
adó „anomáliának” sajnos van
egy hátulütõje is: az internetes
portál keresõje nem ad találatot arra a tucatnyi utcára, amelyeket a felvétel készítése óta
nyitottak és neveztek el...
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Magyarnóta est
a Hitéleti Központban
Február 19-én 16 órai kezdettel Pásztorka Sándor magyarnóta énekes lesz a Római Katolikus Hitéleti Központban. A
mûvész vendége Bangó Károly
és Balogh Tünde; közremûködik az Aszódi Római Katolikus
Egyházközség énekkara és
Deme János (Kodel).
A belépés díjtalan. Az érdeklõdõk jelentõs kedvezménnyel
vásárolhatnak Pásztorka
Sándor CD-jébõl és DVD-jébõl.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak/
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Etelközben jártunk

„Hogy vagytok tük, voltunk münk es.
Hogy vagyunk münk, lesztek tük es. Por és hamu.”
Nem is olyan régen, néhány
évtizeddel ezelõtt a fenti felirat
volt olvasható a hagyományosan a templom körül elhelyezkedõ csángó temetõk bejáratánál. (A Kárpát-medencében
Mária Terézia tiltotta meg a
templom körüli, vagyis a települések központjában történõ
temetkezést.) Mára azonban
eltûntek ezek a feliratok a temetõkkel és a régi csángó
templomokkal együtt. A templomokat a román – egyébként a
románság szempontjából nemzeti és nem internacionalista –
kommunizmus alatt lebontották, a temetõket felszámolták,
a régi fakereszteket és a temetõkapuknál található feliratokat tûzre rakták. Majd a régi
templomok helyén óriási új
templomokat emeltek.
Mindez Magyarország határain túl, a Szeret folyó völgyében, a történelmi Etelköz nyugati peremén történt, amit ta-

lán egyszerûen Csángóföldnek
is nevezhetnénk.
De nem csak a temetõk és
templomok sorsa változott
meg, hanem 1951-tõl módszeresen elkezdõdött a csángók
magyar nyelvû oktatásának a
felszámolása is, amely folyamat nem állt meg teljesen, de
az ún. román forradalom után
enyhült valamelyest a rájuk
nehezedõ nyomás, s el lehetett
kezdeni a meglévõ értékek és
hagyományok mentését. Így az
oktatáséit is. (Ma 22 településen vannak tanórán kívüli, de
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó – tehát már nem tiltott – délutáni fogalkozások.)
A csángók helyzetének romlása nem 1951 után kezdõdött,
hanem már Mohács után.
Ugyanis a csángók – akik õseinek egy része soha nem telepedett le a Kárpátok határain belül, másik része pedig alkalmanként onnan menekült –

HIRDESSEN

egyfajta határõrizeti szerepet is
betöltöttek, s a magyar királyok egy ideig papokat küldtek
a lelki gondozásuk ellátására.
1526 után azonban ez egyre nehezebb lett, s a magyar papok
elmaradtak. A Vaticán ugyan
küldött olasz és lengyel papokat, de beszédüket az emberek
nem értették, lassan egyre jobban elhatalmasodott rajtuk a
román befolyás, s így kezdték
nyelvüket lassan elveszíteni. A
ma románul beszélõ katolikusok többsége minden bizonynyal magyarul beszélõ csángó
volt valamikor. Sorsuk 1884
után egyértelmûen egy irányba tereltetett: a Jászvásári
(Jasi) Püspökség létrejöttekor
Vaticán elfogadta, hogy ne csak
anyanyelvükön, hanem románul is prédikáljanak nekik, s
ezzel elindult az intenzív elrománosítás. S ma már egyszerûen sokan csak román katolikusoknak mondják õket. Csak az
a baj, hogy ezt a csángók egy
része is átvette, mert katolikus
vallását õrzi az egyébként ortodox Romániában, de nemzeti
gyökereiket annyira megrongálták, hogy már nem csángónak, hanem román katolikusnak tartja magát.

Ma már ott tartunk, hogy a
román egyház és állam a csángók esetében elmagyarosodott
románokról beszél. De hát hogyan lehetne egy román
„nyelvtengerben” elmagyarosodni? Az állításhoz megalkották az ideológiai hátteret is:
nincsenek õsi templomok, s
lám, az ottani magyaroknak
milyen új templomaik vannak!
S talán még egyszer azt is kiderítik, hogy tulajdonképpen a
most még magyarul beszélõk
és õseik az elmúlt 90 év alatt
költöztek oda Erdélybõl, mert
ott jobb soruk lett.
Szóval furcsa a világ!
A csángókérdésnek van egy
aszódi szála is. Az 1917-ben Bihardiószegen született, majd
családjával Trianon után a
csonka országba került Mikecs
László a középiskola nyolc osztályából hetet Aszódon végzett,
itt is érettségizett. Igazgatói és
érettségi elnöki ajánlással
Eötvös-kollégista lett. 24 éves
korában megírta Csángók címû munkáját, amely ma is
alapmûnek számít a szakirodalomban. 1944-ben az oroszok
Kolozsvárról elhurcolták, s 27
évesen Taganrogban halt meg.
Hõnig Antal

„Könyvemmel tájékoztatni szeretném az olvasó magyarokat elfelejtett csángó-magyar testvéreink szomorú sorsáról... Figyelmeztetek
mindenkit, hogy a mi sorsunk is a mindennél
rettenetesebb csángó-magyar sors lesz, ha
sorainkban a szeretetlenség, egymás meg nem
értése és a felekezeti ellentétek tovább nõnek.”
(Domokos Pál Péter (1901-1992):
A moldvai magyarság, Csíksomlyó 1931)

az Aszódi Tükörben!
Hirdetésfelvétel a Könyvtárban.
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Szeretném: a szabadságot
Ember földön ne gátolja,
Imádják az igazságot,–
Minden ember ezt akarja.
(Lakatos Demeter
csángó költõ, 1911-1974)

13

ASZÓDI TÜKÖR

Egy kis nyelvelés:
Olykor az írás is elszáll
A szó elszáll, az írás megmarad, tartja egy nagyon régi közmondás. Igazságtartalmát
nem szokták kétségbe vonni.
Én sem ezt teszem, csupán kiegészítem: olykor az írásra is
igaz ez a megállapítás.
Figyelmesen hallgattam a
városi cím visszaszerzése alkalmából rendezett ünnepségen
az Aszódról szóló ismertetõt.
Meglepõdve hallottam, hogy a
narrátor az Azai Tamás nevet
akkurátusan z-vel ejtette. Jóllehet, az írásos elõfordulásban
ez a betûjel szerepel, mégis
meggyõzõdésem, hogy a hangértéke az sz hangunknak felel
meg. Teljesen természetes,
hogy két magánhangzó között
akár z akár az sz hang elõforduljon.
Településünk neve az aszó
szó származéka, melynek jelentése völgy, kiszáradt meder,
vagyis száraz völgy. A szó már
a Tihanyi Apátság Alapítólevelében (1055) is megtalálható
azah formában. Kiejtése bizonytalan, de mindenképpen
sz hangnak tekintendõ a z betûjel, s a szóvégi h esetleg a
német nyújtó h szerepét tölti

be. A kiejtés pedig azért bizonytalan, mert alig néhány évtizedre vagyunk attól az idõtõl,
amikor pápai ráhatásra
(Jelzete: Vatican 1000-ben Cal
oct. Die festo Lac. Ap.) Szent
István királyunk elrendelte a
régi írás elhagyását és a latin
betûs írásra való áttérést. Csak
az a bökkenõ, hogy a magyarban akkor is – most is annyi
van – kb. 40 hang volt, a latinban ennek visszaadására pedig
csak 21 betû. Nem volt kiforrott írásrendszer, s a papok egy
része nem is magyar anyanyelvû volt. Mindenki úgy jegyezte
le a szövegeket, ahogyan tudta.
Az azah szóalak melléknévi
igenév – aszó – amely esetenként fõnévi jelentésben is szerepelhet. A melléknévi igenév
azonban nem elõzi meg az igét,
amelybõl származik. Igaz, hogy
az aszik ige csak 1300 körül
jelenik meg a magyar írásbeliségben – buol ozuk: bútól aszok
– az Ómagyar Mária-siralom
szövegében, de ez csak annyit
jelent, hogy korábban nem jegyezték le vagy nem maradt
ránk olyan szöveg, amelyben
szerepelt.

A Halotti Beszéd és Könyörgésben (1195 körül) is találunk
olyan szavakat, amelyekben a
z grafikai jel szerepel, de a
hangértéke sz-nek felel meg:
zumtuchel: szemetekkel; turchucat mige zokoztia vola: torkukat megszakasztotta; oggun
neki munhi uruzagbele utot:
adjon neki mennyországba
(vezetõ) utat stb.
De az azah, ozuk származéka
az aszal, aszalódik szó, sõt az
aszú is, amely szikkadást, töppedést jelent. Tehát semmiképpen sem képzelhetõ el, hogy
Aszód nevében az 1401. évi elõforduláskor z (zé) hangot kellene ejtenünk.
Errõl már írtam e lap hasábjain. S arról is, hogy a Rhédey
család levéltári anyagában
1429-bõl fennmaradt egy Georgius Polczonzaro személynek a
neve, amelynek a második tagja ragadványnév. E ragadványnév elsõ fele a polc szó megfelelõje, s a derék Georgius eredeti
családneve nem maradt fenn,
mert különcsége miatt csak a
ragadványneve hagyományozódott az utókorra. S vajon mit
tett eme derék Georgius, hogy

Aszódi Honismereti Akadémia

V.

Elõadássorozat az evangélikus gyülekezeti teremben
A további elõadások:
Február 21. (hétfõ) 18 óra:
Klamár Balázs:
A katolikus plébánia
irattára
(PowerPoint-os elõadás)

Fotó: Hídi Szilveszter

Félidejénél tart az V. Aszódi Honismereti Akadémia
rendezvénysorozata. Lapzártánk elõtt Dr. Asztalos
István helytörténész, nyugalmazott múzeumigazgató
(képünkön) tartott elõadást Petõfi és Aszód címmel, de
elõadásában természetesen a Podmaniczkyakról is szólt.

Február 28. (hétfõ) 18 óra:
Szûcs Diána:
Az aszódi latin iskola
diákjainak társadalmi
összetétele
(PowerPoint-os elõadás)
Március 7. (hétfõ) 18 óra:
Asztalos Tamás:
Barokk építõmesterek
az aszódi kastélyban
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ez történt vele? Nem zárt a polcon semmit, ahogyan elsõ olvasásra gondolnánk. Csupán a
dolgát végezte. Ez az ülõkés
árnyékszék elsõ írásos említése
hazánkban. (Megtalálható:
Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok, Dante
Kiadás, év nélkül. A reprint kiadás megjelenési éve: 1987) Tehát kultúrtörténeti esemény.
De gondoljuk végig, hány
olyan család van, amely nevében még õrzi a régi írásmódot,
de egészen másképpen ejtjük a
nevet: Dessewffy [dezsõfi, nem
pedig dessevfi]; Batthyány
[battyányi, nem pedig
battyány] ahogyan sokan ejtik.
És az is sérti a fülünket, ha a
buszvezetõ a Cházár András
utcát [kázárnak, nem pedig
császárnak] mondja, amikor a
következõ megállót bejelenti
Budapesten a Thököly út egyik
szakaszán.
Az 1401-es elõfordulás Aza
alakja minden bizonnyal aszónak ejtendõ. Az Aszód név
végén a d a nyelvészek egy része szerint kicsinyítõ képzõ,
mások szerint nem az, de ez
egy másik írás témája lehetne.
-g -l
A Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhely
a látogatók részére a következõ
idõpontokban tart nyitva:
Februárban
a Múzeum zárva tart!
A március 15 – október 31.
közötti idõszakban: 1300 – 1700
Elõre bejelentkezõk (február
kivételével) 800-1600 óra között
bármikor látogathatják
a Múzeumot!
Félfogadási idõ hétfõnként
00
00
9 -15 óra között, egyéb
idõpontokban telefonos
egyeztetés alapján!
Telefon: 28/500-650
Fax: 28/500-651
e-mail: apma@freemail.hu
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Középiskolai
vezetõk
a Szent István Egyetemen
Szakmai találkozón fogadta
a gödöllõi és az egyetem tágabb
környezetében mûködõ középiskolák vezetõit Dr. Villányi
László, a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (GTK) dékánja február 2-án.
A konzultáció során bemutatták a kar képzési kínálatában szereplõ felsõfokú képzéseket, alap- és mesterszakokat, a
szakokra alapítva mûködõ
doktori iskolát; ismertették a
beiskolázással, a gyakorlati oktatással, a felnõttképzéssel és a
pedagógus továbbképzéssel
kapcsolatos lehetõségeket.
A résztvevõk, közöttük a
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója, Csobán
Attila és Kovács Ferenc mûszaki igazgatóhelyettes érdeklõdéssel fogadták az együttmûködés számos felajánlott lehetõségét, beleértve a szakmai kirándulásokat az egyetemen és
a kar babatvölgyi tanüzemében. A középiskolai vezetõk
javasolták, hogy a pályaválasztó diákok részt vehessenek egyegy egyetemi tanórán is.
B. G.
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TISZTELET A NÕKNEK Programajánló
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt a
március 4-én, pénteken 18 órakor tartandó

városi nõnapi rendezvényre.
Zenés köszöntés mûsorral és egy szál virággal.
Helyszín: Csengey Gusztáv Általános iskola aulája.
Sztán István polgármester

Árverési felhívás
Aszód Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2170
Aszód, Szabadságtér 9., továbbiakban kiíró) nyilvános árverést
hirdet a tulajdonában lévõ alábbi gépek és eszközök értékesítésére. A pályázat lebonyolítója Aszód Város Önkormányzatának
Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezete (2170 Aszód, Kossuth L. u.
59., továbbiakban GAMESZ) a kiíró képviseletében.
Az árverés alkalmával kikiáltásra kerülnek
az alábbi gépek és eszközök:
kikiáltási ár: nettó 300e Ft
Zetor 5611-es traktor
(Forgalomból kivont, mûködõképes erõgép)
kikiáltási ár: nettó 200e Ft
MBP-65 pótkocsi
(Forgalomból kivont, felújításra szoruló szállító jármû)
kikiáltási ár: nettó 100e Ft
Jumz tip. kanalas markoló
(Hathengeres traktorra szerelt rakodógép, mûködésképtelen)
kikiáltási ár: nettó 150e Ft
RM-02 rotációs fûkasza
(Mûködõképes, felújításra szoruló munkagép)
IFA billenõplatós teherautó: kikiáltási ár: nettó 300e Ft
(Forgalomból kivont, billenõplatós teherautó)
T-130-as lánctalpas dózer: kikiáltási ár: nettó 300e Ft
(Mûködésképtelen, hiányos munkagép)
A felsorolt eszközök megtekinthetõk: 2170 Aszód, Kossuth
L.u. 59. alatt a GAMESZ udvarában.
Érdeklõdni lehet: Hegyvári László GAMESZ-vezetõnél munkaidõben a 30/448-37-50-es telefonszámon.
Az árverés helye: Aszód Város Polgármesteri Hivatala (2170
Aszód, Szabadság tér 9. I. emeleti tárgyaló)
Az árverés idõpontja: 2011. február 23. szerda 9.00

Kartalon épülõ üzemünkbe
angol vagy francia
nyelvtudással rendelkezõ
mérlegképes könyvelõt
keresünk.
Telefon: 06-28-515-575

Az árverést lebonyolító: A
testület által kijelölt ad-hoc bizottság (Dr. Leitli Norbert ügyrendi bizottsági tag, Gál Gyula
és Szovics Pál bizottsági
elnökök)
Az árverés részleteirõl a
www.aszod.hu honlap
Hivatal menüjének Hirdetõtábla almenüjében található
árverési hirdetménybõl tájékozódhatnak.
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Breda Táncház minden pénteken 17.30-tól a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában.
Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás. Belépõdíj: 200 Ft.
*
Február 26-án, szombaton
18 órakor Aranykamera Filmklub a könyvtárban. Mûsoron a
Kenguru c. magyar film.
*
Március 4-én, pénteken
16.30-kor a könyvtárban: Mit és
hogyan olvasnak a kamaszok?
Fenyõ D. György pedagógus,
könyvszerkesztõ elõadása.
*
Március 12-én, szombaton
18 órakor Aranykamera Filmklub a könyvtárban. Mûsoron a
K.O. címû magyar film.
*
Március 19-én, szombaton
18 órakor a kamarateremben:
Találkozás V. Kulcsár Ildikóval, a Nõk Lapja munkatársával,
népszerû regények szerzõjével. Beszélgetés,
dedikálás,
felolvasómûsor.
Közremûködik
Herr Piroska.
*
Március 26-án és az azt követõ két szombaton Szövés-fonás
felnõtteknek. Vezeti: Mogyoró
Hédi, A Népmûvészet Ifjú Mestere. Részvétel csak elõzetes bejelentkezés alapján!
*
Minden kedden 15.30-kor Figura Fogócska. Kézügyességfejlesztõ foglalkozás gyermekeknek. Vezeti: Barlai Edit.
*
Minden pénteken Kuckó
Színpad, színjátszókör gyermekeknek. Vezeti: Herr Piroska.
*
Állandó Klubok: Zöld Bakancs
Klub, Kézimunkázók Klubja,
Cukorbetegek Klubja, Ulti Klub.
A külön nem jelzett programokra a belépés ingyenes.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
özv. Harkai Béláné
szül: Kopányi Julianna
végsõ búcsúztatásán
megjelentek és részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Búcsúzunk...

Társukon segítettek a polgárõrök
50 éves általános iskolai
találkozónk
2010. május 15-i
emléklapjára
a következõt írta:

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak,
akik
Micsutka József
temetésén részt vettek,
sírjára virágot hoztak
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Elbúcsúzom, de itt marad
Belõlem néhány pillanat.”

Köszönettel...

Emlékét megõrizzük:
Tanítványai

Köszönet a Polgárõrségnek.

Felhívás
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri azokat a lokálpatrióta aszódiakat, akik szívesen segítik Aszód város közösségi életét, hogy e nemes cél érdekében személyi jövedelemadójuk
1%-át az Alapítvány javára küldeni szíveskedjenek.
Alapítványunk köszönetét fejezi ki a múlt esztendei felajánlásokért, amit a legjobb célok érdekében használtunk fel.

Adószámunk: 19180461-1-13
Köszönettel: Zsemberovszkyné Molnár Márta elnök

Felhívás
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy támogassa a Regionális
Szabadidõsport Egyesületet (székhelye: 2173 Kartal, József
Attila u. 20.) adója 1%-ával. A támogatást egészséges és segítségre szoruló gyermekek gyógytestnevelés és gyógyúszás által
történõ fejlesztésére és sporttáborok lebonyolítására fordítjuk.

Adószámunk: 18681103-1-13
Várjuk a Kedves Szülõk támogatását és segítségét!

A Petõfi utcában áll egy kis
házikó. Kicsi is, öreg is. Nagyon
öreg. Január 21-én reggel 6
órakor e házikó udvari frontjának fala minden elõjel nélkül
kidõlt. A sok esõ és a kor megtette hatását.
Köszönettel tartozom Sztán
István polgármester úrnak és
polgárõr társaimnak, elsõsorban Szenoráczki Ferencnek,
Pála Sándornak és Bagi Krisztiánnak, akik példás gyorsasággal siettek segítségemre,
hiszen nyugdíjas létemre
egyedül, saját erõbõl csak nagyon sokára (vagy sohasem)
tudtam volna otthonomat helyreállítani. Még aznap megtörtént a ház megmaradt részének biztosítása, és másnap a
helyreállítás is megkezdõdött.
Külön hálával tartozom
Molnár József úrnak (Épkomplex Kft.) és Gerhát Tibor
úrnak (Gefa- Faker Kft.), akik
e nehéz gazdasági idõszak ellenére is segítettek építõanyag
adományaikkal.
Négy nap elteltével (immár
megerõsítve) újra lakható kis
házikóm. Manapság az ilyen
szintû összefogás példaértékûnek tekinthetõ.
Köszönöm!
Tisztelettel:
Zombori Sándor
*
A fenti köszönõlevél megérkezése elõtt több polgárõrtõl
hallottam a káreseményrõl,
amely a négytagú családot a
ház egyetlen, még lakható szobájába számûzte. A fent említett adományozókon kívül az
Aszód Galga Polgárõr Egyesü-

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

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

Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
19169015-2-13
Kérjük, támogassa kulturális, hagyományõrzõ
tevékenységünket adója egy százalékával!

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674
Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628
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let tagjai – bár vannak, akik a
károsult családnál nem sokkal
jobb anyagi helyzetben élik
mindennapjaikat – pénzt is
gyûjtöttek. Ebbõl az összegbõl
Csányi István kõmûves kedvezményesen elvégezte a leomlott falrész helyreállítását.
*
Az aszódi polgárõrök 2009ben mintegy nyolcezer, tavaly
pedig – az Országos Polgárõr
Szövetségtõl elnyert támogatásnak is köszönhetõen – közel
kilencezer órányi szolgálatot
teljesítettek városunkban, valamint a környékbeli társszervezetekkel közös akciók során
a kistérségben. Az EU-s elnökség gödöllõi rendezvényeinek
kapcsán az elsõ félévben többet
kell besegíteniük a rendõröknek a Galgamentén.

Állatorvosi
ügyelet
Február 19-20.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
Február 26-27.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Március 5-6.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Március 12-13.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
Március 14-15.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
Március 20.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

2011. FEBRUÁR
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Tisztelt Hölgyem, Uram!

Jelentkezési határidõ: 2011. március 15.

A GALGA mentén ELADÓ ingatlana van?
Nem tudja, mit tegyen, hogyan adhatná el?
Keressen bizalommal, segítek Önnek!
Pauló Pál

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Kék Öböl Vegytisztító és Mosoda Kft.
megújult formában visszaköltözött
régi helyére, a volt Ferromechanika
épületének üzletsorára,
a bababolttal együtt.

ingatlanközvetítõ
és értékbecslõ
Telefon: 06-20-961-0064
e-mail:
galgaingatlanok@gmail.com

Szeretettel várjuk
szolgáltatásunkat igénylõ
ügyfeleinket!
Mindennemû felsõruházat tisztítását
valamint szállodai és éttermi textíliák
mosását vállaljuk kg-os áron,
jóval a piaci ár alatt!
Tel.: 06-30-9617-020 (Patyolat)
Tel.: 06-20-297-9483 (bababolt)

lése, átírások APEH ügyintézéssel, 2010 évzárások.
Aszódon, a Podmaniczky-kas- Tel.: 06-20-9281-526
tély parkjában álló négylakásos
épületben emeleti, 1,5 szobás, BIZTOSÍTÓK ajánlatai közül
49 m2-es lakás eladó. Ár: 9,9 M az igényeinek legmegfelelõbbet
választhatja (kötelezõ, casco,
Ft. Tel.: 06-20-944-2327
lakás-, vagyon-, baleset-, életPénztárgépek, mérlegek adás- biztosítások, hitel, befektetések).
vétele, hitelesítése, szervize- Tel.: 06-70-287-6530
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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, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Volánbusz bérletek kaphatók!

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

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.
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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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Fél évszázad a labdarúgásért

Új elnökség

Pintér Miklós megyei elismerésben részesült

az Aszód FC élén

Az ifi csapattal együtt
2008-ban Aszód Város
Sportdíjával kitüntetett
Pintér Miklós edzõ nemrégiben újabb elismerést vehetett át: a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöksége a megyei labdarúgásért hosszú idõn keresztül végzett áldozatkész tevékenysége elismeréseként „Pest megye labdarúgásáért” emlékéremmel
tüntette ki.
Pintér Miklós fél évszázada
szülõfalujában, Galgahévízen
kötelezte el magát a labdarúgással. Az ifi után 16 évesen
már a felnõtt csapatban focizott. 17 évesen a Fradiba és az
MTK-ba is hívták, de gyõzött
benne a lokálpatriotizmus,
ezért maradt az övéinél. (Ma
már bánja ezt a döntését, de a
játékosként és edzõként a Galgamentén elért sikerei kárpótolták az akkoriban kihagyott
lehetõségért.) Miután sorkatonaként Gyöngyösön a város
NB III-as gárdáját erõsítette,
leszerelése után egy évig ismét
a galgahévízi klubban játszott.
1972-ben Aszódra költözött, és
az itteni csapatban folytatta
pályafutását.
1961-tõl 1983-ig volt aktív
játékos, azóta edzõként dolgozik. Bagon az NB III-as felnõtt

csapat, majd a megyei osztályban szereplõ ifik trénereként
bajnoki címet szereztek, a serdülõkkel 2. és 3. helyezést értek
el. Ikladon két évig edzõsködött. Aszódon az utóbbi három
évtized legjobb eredményei fûzõdnek Pintér Miklós nevéhez.
1986-ban a szinte csak helybeli
sportolókból álló ifi csapatával
veretlenül nyerték meg a járási
bajnokságot; ugyanez a csapat
felkerült a megye II-be, ahol a
következõ évben negyedik lett.
A felnõtt gárda az 1989/90-es
megyei elsõ osztályban harmadikként három ponttal maradt
le a felsõbb osztályba jutástól.
Az Aszód FC általa irányított ifi
csapata 2008-ban veretlenül
nyerte a megyei bajnokságot.
(A következõ évben is bajnok
lett volna a csapat, de egy adminisztrációs hiba miatt le kellett

mondaniuk az aranyéremrõl.
Az történt, hogy a Vác elleni
meccs után az aszódiak megóvták a mérkõzést, mert az
ellenfél csapatában öt játékos
jogosulatlanul játszott; sajnos
az akkori klubelnök nem fizette be az óvás díját, így maradt a
második hely.)
A klubot ért tavaly nyári
„hidegzuhany” (Peller Gábor
edzõ a felnõtt csapat többségével távozott, majd a vezetõségben is változások történtek)
után augusztusban felkérték
õt az ifikkel kiegészített felnõtt
csapat irányítására.
– Kész tények elé kerültem,
rábeszéltek, hogy vállaljam el a
feladatot – idézte fel a fél évvel
ezelõtt történteket. – Már az is
óriási eredmény volt, hogy
egyáltalán el tudtunk indulni:
ha nem neveztünk volna, két
osztállyal sorolják vissza a csapatot. Sajnos a negyedik-ötödik
vesztes meccs után látható
volt, hogy itt nagy baj lehet.
Lapzártánk után az Aszód
FC soron kívüli elnökségi ülésén a csapatok versenyeztetésének koordinátori feladatait
ajánlották fel Pintér Miklósnak, aki gondolkodási idõt kért.
Reméljük, továbbra is segíteni
fogja a jövõre százéves jubileumát ünneplõ aszódi klubot.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvétele

Január 16-án ülést tartott az
Aszód FC közgyûlése, amely új,
kilenc fõs elnökséget választott
a válsághelyzetben lévõ klub
élére. Az elnökség – Bán József,
Buzás István, Dobes Attila,
Éliás József, Kádár András,
Kovács Tamás, Máthé Tamás,
Szûcs Tibor és Tolmácsi Miklós
– négy esztendõre Dobes Attilát választotta meg az 1912-ben
alapított sportegyesület elnökének, és felkérte õt a felnõtt
csapat edzõi feladatainak ellátására. Az új aszódi sportvezetõ
hangsúlyozta: legfontosabb cél
a bennmaradás, ehhez a játékosok és a vezetõség áldozatvállalása mellett a sportszeretõ
aszódi polgárok támogatására
is számítanak.
A serdülõ- és az U19 csapat
edzõje Pálffy István lett, Pintér
Miklóst lapzártánk után a klub
csapatainak versenykoordinátori tisztére kérték fel.
Az Aszód FC hírforrásunk, a
www.aszodinfo.hu sportrovata
mellett már a közelmúltban
indított saját honlapján, a
www.aszodfc.hu portálon is
képekkel illusztrált, részletes
információkkal szolgál felnõtt,
U19-es és serdülõ csapatainak
mérkõzéseirõl és a klub legfontosabb híreirõl.

Az ASZE Asztalitenisz Szakosztály hírei
Tizenkét forduló után 6 ponttal az NB II Közép-magyarországi csoportjának
kilencedik helyén áll az Aszódi Szabadidõsport Egyesület férfi asztalitenisz csapata. A tíz résztvevõs bajnokság tabelláját a Váci Reménység Egyesület I. illetve II.
csapata „foglalja keretbe”: elõbbi az elsõ helyen áll, míg utóbbi csapatunktól
három ponttal lemaradva sereghajtó.
A hazai mérkõzéseket 11 órától tartják a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium tornatermében. Szeretettel várják a szurkolókat!
A csapat további mérkõzései:
Február 26.:
Március 13.:
Március 27.:
Április 10.:
Május 1.:
Május 14.:

Dunaújvárosi ASE I. – Aszód Szabadidõ SE
Aszód Szabadidõ SE – Váci Reménység Egyesület I.
Aszód Szabadidõ SE – Mezõtúri AFC I.
Budaörs 2i SC II. – Aszód Szabadidõ SE
Aszód Szabadidõ SE – MALÉV SC I.
SPAR SE Tatabánya – Aszód Szabadidõ SE
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Kistarcsai gyõztes a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” Versenyen
(folytatás az 1. oldalról)

A 7-8. osztályosok kategóriáját Ferdinandy Sándor, a kistarcsai Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója nyerte, így
körzetünket õ képviselheti a
verseny regionális fordulóján.
Az 5-6. osztályosok versenyében Bagyin Balázs, az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának tanulója végzett az
élen.
A rendezõ Csengey iskola
versenyzõi közül a felsõbb korosztályban Takács Zsófia 7.z kapott; az ifjabbak mezõnyé- tett haza. Pécsi Ildikó elégedet- ról. A tervek szerint a követkeosztályos tanuló harmadik lett, ben Horváth Marcell (6.b) szin- ten szólt mind a verseny, mind zõ versenyeken is vendégként
Vass Nikolett (7.b) különdíjat tén a zsûri különdíjával térhe- pedig a szervezés színvonalá- üdvözölhetjük Aszódon.

A tavasz hírnöke
Vízszintes: 1. A tavasz
hírnöke 8. Régi magyar férfinév 12. Nógrád megye székhelye 14. Gramm 15. Pakol 16.
Notebook 19. Origo 20. Ak! 22.
Állóvíz 23. Oxigén 24. Lop 27.
Neves autószerviz 29. Vers végén cseng 31. A legelterjedtebb, vadon is élõ fajta 33.
Sipos Péter 34. Ottó fele! 35.
Kocsit vontat 37. Szárítani
kezd! 38. Anikó becézve 40.
Gyurmázni kezd! 41. Eszes 42.
Tanuló vezetõ 43. Éjfélig tart
45. Ismétel, röv. 47. Méter 48. 60
percre megállapított átlagkereset 51. Némán tapos! 54. Idõ
jele a fizikában 55. Dél-Ukrajnából és Dobrudzsából
származó fajta 59. Nõi név
60. Finom virágnektár .
Függõleges: 1. Histerosalpingographia 2. Óda eleje és
vége! 3. Néma Valér! 4. Járom
5. Ravasz állat 6. Keresztül 7.
Latin elnevezése 8. Gyári,
eredeti 9. Merész 10. Gyerekkártyajáték 11. Liter 13. -re pár-

ja 17. Pintér Tibor 18. Dél-Ukrajnában, Kis-Ázsiában és
a Balkánon õshonos fajta
19. Csillagkép 21. A Kossuth
rádió mûsora 24. Tanár 25.
„Minden rendben” 26. Zene fele! 28. Büszke 30. Eszem-... lakoma 32. Melléknév felsõfokának jelzése 36. Zokogni kezd!
37. Saját kezûleg 39. Fohász 44.
Gyõr közelében lévõ község 45.
Pest megyei város, Alberti másik része 46. MTEÁ 49. Erek!
50. Égõ szélek! 52. Kemény
mûanyag 53. Szintén nem 54.
Fény és hõhatással járó jelenség 56. Kiejtett betû! 57. Páratlan lakó! 58. Gyümölcs leve 59.
Jód.
- fné *
A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldjék be címünkre – Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. –
március 9-ig. A megfejtõk
között a Galga Coop 2x3.000 Ft
értékû vásárlási utalványát
sorsoljuk ki.
*
Mint azt többen jelezték, januári számunk rejtvényrácsában sajnos egy „t” betû kimaradt, emiatt a „hibás” megfejtések is részt vettek a sorsoláson. A hibáért elnézésüket
kérjük. A helyes megfejtés ez
lett volna:

„...Adjon Isten ami nincs,
ez új esztendõben.”
A Galga COOP utalványait
Kristályné Bencsik Mária
(Kossuth Lajos út 1/c) és Tégen
Gábor (Vörösmarty u. 3.) nyerte. Gratulálunk! A nyereményeket eljuttatjuk nyerteseinknek.

Következõ
lapzárta:
március 9.
megjelenés:
március 18.
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