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Öt aszódi nyertes

Bezárták a konyhát

A LEADER „Négyes Tengely” pályázatán

az állami Petõfi gimnáziumban
Március 3-a óta zárva tart a Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium konyhája, emiatt kétszázhúsz diák és felnõtt napközbeni – közülük ötven kollégistának pedig a teljes étkeztetése – került veszélybe. A probléma a fenntartó megyei önkormányzat
jelentõs tartozása miatt alakult ki, és tizenhét másik középiskolában is kényszermegoldásra sarkallta az iskolák
vezetését.

Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat
támogatását jelentette be az Észak-Kelet-Pest Megyei
LEADER Egyesület a 2009. október 1-je és 31-e között
megnyitott „Négyes Tengely” keretébõl.
A nyertesek összesen több
mint kétszázhatvanmillió forintot fordíthatnak mikro-, kisés középvállalkozásuk versenyképessé tételére, a településkép
megújítására, a turizmus fejlesztésére, megújuló energiaforrások felhasználásának ill.
régi mesterségek bemutatására vagy éppen a közbiztonság
korszerûsítésére.
A rendezvényen többek közt
részt vett Varga Géza országgyûlési képviselõ, a kistérség
korábbi LEADER-szervezetének alapítója, Halmi Tibor, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségvezetõje és Sztán István polgármester, az Aszódi Kistérség Önkor-

Micsinay Lenke
nénire
emlékezünk
(17. oldal)

mányzatai Többcélú Társulási
Tanácsának elnöke. A nyerteseket Edelmann György, az
egyesület elnöke jelentette be.
(folytatás a 7. oldalon)

Pest Megye Önkormányzata
március 2-ig nem fizette ki a
vele szerzõdésben álló HunGast Kft.-nek az intézményeiben biztosított közétkeztetés
januári, több mint 154 milliós
díját. A szolgáltató emiatt március 3-án lezáratta valamennyi,
a megyei önkormányzat által
fenntartott intézményben általa mûködtetett konyhát. Megyénkben tizennyolc középiskola, köztük városunk állami

gimnáziumának diákjai, pedagógusai és munkatársai maradtak közétkeztetés nélkül.
Az aszódi intézményben kétszázhúsz fõ vett részt a nappali
közétkeztetésben, köztük ötven kollégista és harminc
felnõtt – tudtuk meg Csobán
Attila igazgatótól. A kényszerhelyzetben a bejárók egyelõre
maguk hozzák a tízórait és otthon ebédelnek, de a kollégisták
(folytatás a 6. oldalon)

Összefogás a nemzet érdekében
1848 üzenetei még ma is aktuálisak
Elõször ünnepelte városunk az 1848-as forradalom
évfordulóját új helyen, a
Szentháromság római katolikus templom mellett újraállított emlékmûnél.

A százhatvanhárom évvel
ezelõtt történteket nem lehet a
régi idõk kulcsával magyarázni, mutatott rá ünnepi beszédében Sztán István polgármester. A forradalom legfontosabb
üzenete a szabadság, ami ma is
a legvonzóbb eszme, s nem véletlen, hogy sokan sóvárgunk
egy modern Petõfi után, aki
sziklaszilárd akaratával meg-

mutatja nekünk a talpraállás
lehetõségét.
– A másik 48-as eszme az
egyenlõség volt, s máig ez maradt a legfontosabb teendõnk –
hangsúlyozta a polgármester.
– Legyünk egyenlõk a haza és a
szülõföld, a lakóhely szeretetében, de legyünk egyenlók abban is, hogy büszkén vállaljuk a
(folytatás a 4. oldalon)
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Közel kilencvenmilliós hiánnyal elfogadták
Február 17.
Dr. Dankó Alpár István, az
Orvosi Ügyelet Kft. vezetõje az
Aszód, Domony, Iklad, Kartal
és Verseg területén végzett
ügyeleti alapellátásról tartott
beszámolót. A tizennyolcezer
lakosú területen tavaly 2412 ellátott esetet regisztráltak, ebbõl 821 aszódi volt, 136 pedig
területen kívül élõ beteget érintett; az ellátottak ötödét kellett
továbbküldeni kórházba ill.
szakrendelésre. Az ügyeletben
egy orvos, egy ápoló és egy ápoló-gépkocsivezetõ vesz részt; az
ügyeleti esetkocsi sürgõsségi
felszereléssel ellátott. A hoszszúpályi székhelyû cég a 4,9 %os infláció alapján az ellátás támogatásának személyenként
havi 2,30 Ft-tal való emelését
kérte. A Pénzügyi Bizottság a
költségvetésben dologi kiadásokra beállított 3 %-os emelést
javasolta, amit egy tartózkodás
mellett elfogadott a testület.

Lemondott a Városfejlesztési Bizottság elnöke
A 2010. költségvetés lezárásával kapcsolatban elfogadták
a pénzügyi átcsoportosításról
ill. a pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény elõzetes elszámolását és felosztását tartalmazó elõterjesztéseket. Ezután a város idei költségveté-

sének elfogadása következett.
Aszód idén 89,5 milliós hiánynyal indítja a költségvetési
évet, ami Feicht Ferencné
könyvvizsgáló szerint megszorításokkal és takarékossággal,
de kezelhetõ.
A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság 15 millió Ft beépítését
kérte a költségvetésbe olyan
városfejlesztési célokra, mint
pl. a lakótelepre vezetõ balesetveszélyes járda felújítása. Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ rámutatott: az önkormányzat évek óta takarékossági intézkedések sorozatára
kényszerül. Idén már 400 millió Ft értékû kisjavítási munkát kellene megoldani, és az
elõre nem látható vészhelyzetek (pl. támfalomlás) megoldása is csak más feladatok rovására történhet, de pl. a játszóeszközök megfeleltetésének
forrását is keresik még. Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ elmondta: útkarbantartásra terveztek fedezetet, de a kiadási oldalon újabb
összegek betervezésére a bevételi forrás megjelölése híján
továbbra sincs lehetõség. A
képviselõ-testület a város közintézményeiben dolgozók megélhetéséért is felelõsséggel tartozik, bérük kifizetését minden
körülmények között meg kell
oldania. A Mûvelõdési Bizott-

ság szerény pénzkeretét is zárolták; mindezek miatt a Városfejlesztési Bizottság kérése
nem teljesíthetõ. A napirend
tárgyalása közben Szovics Pál
jelezte: a kért pénzügyi keret
nem biztosítása esetén lemond
bizottsági elnöki tisztérõl, amit
hat igen, egy nem szavazat
mellett tudomásul vett a grémium.
Ugyanilyen szavazataránynyal fogadták el városunk 2011.
évi költségvetését – 1,951 milliárd 563 ezer Ft bevétellel ill.
kiadással, 75,891 millió Ft hitelfelvétellel. A hiány kezelése érdekében, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság javaslatára részletes intézkedéscsomagot fogadtak el, amiben a egyebek közt
kimondták a mûködési hitel
felvételének szükségességét; a
kifizetéseknél csak az alapvetõ
mûködtetésre (bér, fûtés, világítás, gyermekétkeztetés, segélyek kifizetése) kerüljön sor.
Zárolták a költségvetési rendeletben tervezett támogatási
tartalékot, amelynek felosztására csak a hiány teljes kezelését követõen kerülhet sor.
A testület törölte a behajthatatlannak minõsülõ helyiadótartozásokat, egyúttal a Pénzügyi Bizottság javaslatára rögzítették: a jogszabályi lehetõségeken belül intézkedni kell az
egy évnél régebben tartozók
listájának közzétételérõl.
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Elfogadták a Kistérségi Gondozási Központ 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. A Gondozási Központ
városunkban két idõsek klubját mûködtet; a közel tizennégymilliós mûködési költséghez Aszód mintegy kilencmillió
Ft-ot biztosít. A képviselõk tudomásul vették a kistérségi feladatellátásban résztvevõ intézmény tavalyi zárszámadását és idei, 88 milliós költségvetését.

Kommunikációs zavarok
a kistérségi szociális
projektnél
Egy tartózkodással elfogadták „A Szociális szolgáltatásszervezés minõségi javítása az
aszódi kistérségben” címû
KMOP-projekt együttmûködési megállapodását. Az okirat
az Ügyrendi Bizottság javaslatára tartalmazza mindazokat a
garanciális szabályokat és a feltételrendszert, melyek a projekt indításához, a pályázatban
részletezett program teljeskörû megvalósításához és a projektzáráshoz elengedhetetlenek. A bizottság kinyilvánította, hogy a projekt sikeres zárását követõen a jelenleg hatályos
intézményfenntartó társulási
megállapodásban szabályozni
kell a pályázati célok 10 éves
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Aszód 2011. évi költségvetését
mûködtetésének kereteit. Ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy
valamely település esetleges
kilépése esetén a projektben
résztvevõ önkormányzatok érdekei és a kötelezõ alapellátási
feladatok ne csorbuljanak.
A fenti kiegészítésre amiatt
került sor, hogy Kartal, Tura és
Bag polgármesterei a projekten belül a pótmunka tisztázását kérték, és azt, hogy kerüljön
be a szerzõdésbe: esetleges pótmunkára nincs lehetõség, annak költségeit – mint azt korábban a gesztor aszódi önkormányzat képviselõ-testülete is
kimondta – nem vállalja fel.
Sztán István polgármester
szerint kommunikációs zavarról van szó, ami ugyanakkor
veszélyezteti a projekt sikeres
megvalósítását. (Gond nem
csak emiatt van, hiszen mint
azt Tárnokiné Szilágyi Erzsébet megjegyezte: a második önerõrészletet a testületi ülés idõpontjáig sem Bag, sem Kartal
nem utalta át, Versegtõl pedig
10.000 Ft-onként inkasszózzák
az összeget.) Asztalos Tamás a
kartaliak legutóbbi levelébõl
azt vélelmezte, hogy a gesztor
által lebonyolított szabályos
közbeszerzési eljárás végén az
ottani beruházáshoz nem
megfelelõ kivitelezõnyerte el a
megbízást. Pálinkás Csilla
mûszaki irodavezetõ és Kovács
Tamás alpolgármester kiemelte: a közbeszerzési eljárás jogszerûen, az érintett önkormányzatok folyamatos tájékoztatása mellett zajlott, igény
nem merült fel részükrõl a
közvetlen részvételre, s a kifogás csak az eljárás lezárulta
után érkezett az említett három településrõl.
Az aszódi önkormányzat
azóta az érintett településeknek küldött levélben tisztázta a
vitás kérdéseket, egyúttal nyomatékosította az együttmûkö-

dés fontosságát. Határozatban
rögzítették, hogy a projekt
egyetlen település kiválása esetén is meghiúsul, s ebben az
esetben milyen lépéseket kell
tenni a projekt elszámolására.
A beérkezett ajánlatokra és a
támogatási arányra való tekintettel a város nem nyújt be pályázatot az iskolatej-programra. Ennek lehetõségére a mûködési hiány kezelését követõen visszatérnek.

Pályázat egy fõállású
városrendészi álláshelyre
Vélemények szerint két-három városrendészre ill. közterület-felügyelõre lenne szükség
városunkban. A városrendész
szerzõdése június 30-án lejár,
ezért a pénzügyi lehetõségek ismeretében, Gyárfás Zsuzsa javaslatára július 1-tõl egy városrendészi álláshelyet hirdetnek
meg napi nyolc órás munkaidõre.
Korábbi döntését megerõsítve a grémium kimondta a
Csengey Gusztáv Általános Iskola szakmai/törvényességi
ellenõrzését, így átvizsgálják pl.
gazdálkodását, mûködésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét, felülvizsgálják a tantárgyfelosztást és a Közoktatási esélyegyenlõségi tervet.
A testület úgy döntött, hogy a
Kossuth Lajos út 72. szám alatt
haláleset miatt megszûnt
gondnoki munkakörrel kapcsolatos szolgálati lakás hasznosítására a Városi Könyvtár
és Mûvelõdés Háza vezetõje adjon javaslatot, míg a megüresedett gondnoki álláshelyre vonatkozó javaslatot a Csengey
iskola igazgatójával közösen
dolgozza ki.

Módosították az SZMSZ-t:
testületi ülések 14 órától,
új bizottsági elnök

Az önkormányzat pályázati
eljárást tesz közzé a Dózsa
György utca 2. szám alatti,
valamint a Kard utca 22. szám
alatti partfalomlás miatt, az ott
található közmûvek védelme
és a partfalmegtámasztások
elvégzése érdekében. A munkák elvégzésére bruttó 570 ezer
Ft-ot biztosít. Megbízták a polgármestert, hogy a természeti
kár nyomán keletkezett költségek áthárítása ügyében az
érintett telektulajdonosok felé
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Több pontban módosították
az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. A testületi ülések ezentúl 14 órakor
kezdõdnek; a maratoni hosszúságú ülések rövidítésére végül
nem vezettek be idõkorlátot, viszont minden képviselõ vállalta, hogy hozzászólásai számát
és idõtartamát önkontroll alatt
tartja. A Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság új elnökének a polgármester javasA térségi csatornaberuházás
latára Asztalos Tamást válasz- hibás közbeszerzése miatt
egyelõre nem kezdõdhettek
tották meg.
meg a munkálatok. A városi
A testület tudomásul vette a szennyvízcsatorna-hálózat bõdéli iparterület útfejlesztésére vítéséhez szükséges vízjogi léés csapadékvíz-elvezetésének tesítési engedély meghosszabmegoldására készült összeg- bításához 360.300 Ft fedezetet
zést. Megbízta a Városfejlesz- biztosít a város. A grémium
tési Bizottságot, hogy készítsen megbízta a polgármestert,
számítást a csapadékvíz-elve- hogy kérjen tájékoztatást a berzetés tervezésére és megvalósí- uházást bonyolító önkormánytására, valamint az útépítés zattól ill. projekt menedzsköltségeire.
menttõl a csúszás körülményeirõl, a projekt költségeirõl, a
miatti esetleges költBérlõ a Kossuth L. út 24. csúszás
ségnövekedés mértékérõl és az
szám alatti ingatlanra ezzel kapcsolatos feladatokról,
lehetõségekrõl.
Az Aszódi Kistérség ÖnkorÉrdeklõdõ jelezte március 1tõl tervezett bérleti szándékát mányzatainak Többcélú Tára Kossuth Lajos út 24. szám sulása kérelmére Aszód 58.800
alatti ingatlanra. Korábban a Ft-tal járul hozzá a Pedagógiai
fõúti ingatlan eladása is felme- Szakszolgálat 2011. évi terverült, de megfelelõ állapotba zett költségvetéséhez. A kérehozva hosszú távon kifizetõ- lem a személyi kiadásokhoz, a
dõbb megtartani. (A feltétele- korai fejlesztés keretén belül
ket a testület február 24-én so- heti 1 órában 6 hónapra, összeron kívüli ülésen pontosította, sen 21 órára vonatkozik.
azonban a három évre szóló
A TEUT útépítési programbérleti szerzõdés-tervezetre vonatkozó határozatot március ban 2009-ben elnyert hat sike10-én, egy újabb soron kívüli res pályázat megvalósítása
ülésen fel kellett függeszteni után összesen 8 millió 37 ezer
március 16-ig, mert a két helyi- Ft megmaradt; e pénzmaradség bérletére ill értékesítésére ványról határozatban kellett
korábban kiírt pályázat határ- lemondania a képviselõ-testületnek.
ideje akkor járt le.)
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Összefogás a nemzet érdekében
Március 15-i ünnepség és a Pauló Lajos Emlékkiállítás megnyitója
közös munkát, az egyenlõ teherviselést Aszódért, szeretett
városunkért.
A harmadik eszmének, a
testvériségnek ma híján vagyunk: kevés nemzet van,
amely jobban tudja tépni a sajátjait, mint a magyar. 1848ban ez is másként volt: még a
Kossuthtal szembenálló gróf
Széchenyi István is félre tudta
tenni ellenérzéseit, és összefogásra buzdított a nemzet érdekében.
Az intézmények, a pártok és
civil szervezetek képviselõi
megkoszorúzták az emlékmûvet. Az ezúttal is színvonalas
mûsorban közremûködtek a
Rákóczi úti tagiskola 6-7. osztályos tanulói Tóth-Ilkó Szilvia
és Péter Éva tanárnõk vezetésével, a Podmaniczky Zeneiskola fúvószenekara, a Városi
Civil Vegyeskar és Kovács
Ferencné.
Az ünneplõk ezután átvonultak a Petõfi Múzeum elé, ahol

megnyílt Pauló Lajos (19271975) képzõmûvész, színházi és
televíziós rendezõ emlékkiállítása. A gyermekkori barátra, a
sokoldalúan tehetséges fiatalemberre Fercsik Mihály újságíró, valamiint az alkotó leánya,
Pauló Lenke emlékezett vissza.
Pauló Lajos sosem feledte el
szülõfaluját: mindig visszatért
oda feltöltõdni, több mûsort is
készített földijeirõl. Fájdalmasan rövid élete során színészlegendákkal dolgozott együtt, s
olyan legendás mûsorokat rendezett, mint a Ki Mit Tud?-ok,
a Riporter kerestetik vagy a
Halló, fiúk, halló, lányok. Elhunytával az életét szimbolizáló batyu teli maradt megvalósítatlan ötletekkel, örömteli
alkotást ígérõ, felhasználatlan
évtizedekkel – nagyságát az
Ecsettõl a kameráig címet viselõ emlékkiállítás azok számára is bizonyítja, akik Pauló
Lajos életében nem lehettek
sikereinek tanúi.
Hídi Szilveszter

iskola lépcsõit és hangszereit,
gyarapítja immár több mint
egy évtizede néhány zenetanár
õsz hajszálait. A gondot, törõdést, az átadott értékeket az
idén alkalmam nyílt, ha csak
töredékesen is, de viszonozni. A
zeneiskola jótékonysági farsangi bált szervezett a szülõk számára február 26-án, helyszíne
a Csengey Gusztáv Általános
Iskola ebédlõje volt. Az alkalomra nemcsak vacsorajegyet,
hanem támogatói jegyet, valamint tombolajegyeket is lehetett vásárolni, illetve egyéb módon támogatni a rendezvényt:
például sok növendék és helyi
vállalkozó ajánlott fel tombolatárgyakat. A jótékonysági bál
nem titkolt célja volt a források
szûkében lévõ, immár több
mint 700 növendéket oktató intézmény alapítványának létrehozásához szükséges alaptõke
megteremtése.
Az est meglepetésmûsorral
indult: hol mulatságos, hol ki-

rálynõi jelmezbe öltözött zenetanároktól hallottunk nagyon
is komoly zenei hangversenyt!
Ismét ámulhattam az Aszód
kagylóhéja alatt rejtõzõ igazgyöngyökön. Csodálatra méltó
az alázat is, amellyel nagy tudású zenetanáraink a mûvészetet
szolgálják, és megosztják velünk ezeket a kincseket. A mûsort vacsora követte a Gyermekétkeztetési Intézmény
„elõadásában”, melynek színvonala a koncerthez méltó volt.
És desszertként nem maradhatott el a farsangi fánk sem!
Érzékeink próbatételei ezzel
még korántsem értek véget!
Következett a nyitótánc a zeneiskola növendékeinek elõadásában. Tizenéves fiatalok emelték a lelkünket romantikus régiókba, hogy aztán a táncos lábúak követhessék õket a „parketten”: megkezdõdött az igazi
bál – tánc kifulladásig, a
S.M.O.G. zenekar tánczenéjére.
Nem sokkal éjfél elõtt került

(folytatás az 1. oldalról)

Térkép e táj?
A minap ismét leterelték
a forgalmat az autópályáról; a személygépkocsik,
kamionok hosszú, tömött
sorban araszoltak át a városon. Az idegen, aki kényszerbõl, bosszúsan hajt végig Aszód fõutcáján, vajon
mit lát a városból?
A Mûvelõdés Háza felirat
például még biztosan látszik.
Az épület sarkán levõ két tábla
viszont már lépésben haladva
sem olvasható: Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, és alatta: Kiválóra
Minõsített Intézmény 2007. A
falak mögött zajló munkába
pedig már végképp nem láthat
bele az, „ki gépen száll fölébe”,
vagy gépen halad át rajta.
Nekem két kisebb gyermekem koptatta-koptatja a zene-
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sor a tombolasorsolásra, ahol a
felajánlók jóvoltából valóban
értékes nyeremények találtak
gazdára.
Aszódi lokálpatrióta kebelem
ezen az estén ismét duzzadt
két számmal. Egyedül azt sajnáltam, hogy ez a bál nem kapott nagyobb elõzetes hírverést, nem részesülhetett szélesebb kör ebben az élményben.
Az ebédlõben felállított tíz asztal melletti hatvan ülõhely
mind foglalt volt. Az est színvonala azonban méltán megérdemel tágasabb helyszínt, nagyobb érdeklõdést a jövõben,
erre ezúton is bátorítom a szervezõket! Mint szülõ azt gondoltam, visszaadhatok valamit abból, amit kaptunk, de be kell
vallanom: még mindig én vagyok adós!
Kedves szülõtársaim! Jövõre
veletek, mind többetekkel,
ugyanitt találkozzunk!
Lorencz Klára

Akció

Akció

március 17-tõl 27-ig
Ízelítõ az akcióból:

Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET mentes, dús
Arany Ászok sör f. üveges 0,5 l
Karaván kávé vákumcsomagolt, õrölt 250g
Silan öblítõ fresh sky 1 l
Gyõri Édes DÖRMI csokis, epres piskóta 30g
Delikát 8 ételízesítõ 250g
Globus majonéz tubusban 165g
HELL energiaital 0,25 l
Hey-Ho õszibarack 25% gyüm.ital 2 l
OLYMPOS gy.ital 12% 1,5 l alma-körte-szõlõ
Pepsi Cola széns.üdítõ 2 l + 0,5 l EXTRA
Rauch Ice Tea citromos 1,5 l PET
Zwack Vilmos Mézes Ágyas Körte 0,5 l
MAXSAN fertõtlenítõ ált.tiszt.classic 750ml
Amodent fogkrém whitening 100ml
Baba tusfürdõ többféle 400ml

59,-Ft
369,-Ft
269,-Ft
169,-Ft
399,-Ft
199,-Ft
299,-Ft
269,-Ft
1699,-Ft
399,-Ft
199,-Ft
479,-Ft

99,-Ft
159,-Ft
499,-Ft
399,-Ft

JAR mosogató lemon 500 ml
Biopon Takarékos color m.por 2kg
Danone Danette Roppants! 117g
Alföldi Farmföl 20% 320g
Laura UHT tej 1,5% 1 l
Sole Flört réteges joghurt 150g több íz
Pick Csabai felvágott
Pick Rákóczi szalámi midi
Pick uzsonna szelet
Kaiser májas 200g
Palini Húsmester lecsókolbász
President Camembert sajt natúr 90g

219,-Ft
699,-Ft
129,-Ft
155,-Ft
159,-Ft
79,-Ft
1049,-Ft/kg
2839,-Ft/kg
1699,-Ft/kg
199,-Ft
459,-Ft/kg
180,-Ft

Megbízható minõséget,
kedvezõ árakat kínálunk
Vásárlóinknak!

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Új elnök a Városfejlesztési
Bizottság élén
Mint arról Önkormányzati hírek rovatunkban is olvashattak, a város idei költségvetésének tárgyalásánál
Szovics Pál képviselõ lemondott a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztérõl.
Utódjául a képviselõ-testület Asztalos Tamást választotta meg, aki ötödik éve tagja az önkormányzat szakbizottságának.
Az új elnököt váratlanul érte
a lemondás ténye. Mint elmondta, a bizottság számára õ
is szükségesnek tartana egy
pénzkeret, amibõl a szükségesebb javítási ill. kisebb fejlesztési feladatokat megoldhatná,
de tudomásul kell venni, hogy a
város gazdasági helyzetében a
tizenötmilliós kérés nem reális.
– Az önkormányzat s azon
belül a Városfejlesztési Bizottság mozgástere végtelenül
szûkre szabott, emiatt az is feladatunk, hogy megtaláljuk a forrásokat a városfejlesztési koncepció feladatainak megvalósításához – hangsúlyozta Asztalos Tamás. – Ezek nem új feladatok, de megvalósításuk elodázhatatlan.
Az új bizottsági elnök a önkormányzati vagyon felélését
nem támogatja, átstrukturálását, korszerûsítését viszont
igen. Vélhetõen egyszer csak
megindul a gazdaság fellendülése, s a városnak fel kell készülnie arra, hogy legyenek forgalomképes ingatlanjai, olyan

területei, amelyeket lakó- vagy
gazdasági célokra értékesíteni
tud. Ehhez megoldást kell találni a fõúti önkormányzati ingatlanokban lakó bérlõk elhelyezésére, akik java része nem
fizet a gazdaságtalanul fenntartható ingatlanok használatáért. E lakók, valamint más
rászoruló családok elhelyezése
érdekében is támogatja a szociális bérlakások építését. Erre
az elõzõ ciklusban Odler Zsolt
akkori bizottsági elnök vezetésével készültek tervek, amelynek eredményeként a fõúti bérlakások lakói a jelenleginél jobb
minõségû otthonba költözhetnének. Részletes gazdasági
számításokkal kimutatható,
hogy e bérlakások megépítése
és mûködtetése hosszú távon
mennyire lenne gazdaságos a
város számára.
A másik legfontosabb feladatnak a GAMESZ átalakítását tartja a város gazdaságos és
hatékony üzemeltetése érdekében. Itt is alapos számításokra
és elõkészületekre van szükség, s nem biztos, hogy az átala-

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A GALGA mentén ELADÓ ingatlana van?
Nem tudja, mit tegyen, hogyan adhatná el?
Keressen bizalommal, segítek Önnek!
Pauló Pál
ingatlanközvetítõ
és értékbecslõ
Telefon: 06-20-961-0064
e-mail:
galgaingatlanok@gmail.com

kítás után az intézmény mûködtetése olcsóbb lesz, de a
mostaninál több feladatot képes ellátni.
Régóta szorgalmazza az intézmények mûködtetésével
kapcsolatos közbeszerzések
(pl. papír-írószer, kellékanyagok) racionalizálását. Valószínûleg nem igényelnek jelentõs
anyagi ráfordítást, annál több
szervezés szükséges az olyan
egyszerûbb városszépítõ, közérzetjavító munkák elvégzéséhez, mint pl. a tereprendezés, a
közterületeket elcsúfító roncsok, építõanyagok eltüntetése.
Akárcsak elõdje, Asztalos
Tamás is elsõsorban az aszódi,
adójukat a városnak fizetõ vállalkozókra számít mindezen
munkálatok elvégzésénél.
H. Sz.

Bezárták...
(folytatás az 1. oldalról)

napi többszöri étkezését a megváltozott helyzetben is meg kellett oldania az iskolának. Miután a gimnázium a lezárt
konyha miatt semmilyen saját
eszközzel nem rendelkezik,
olyan céget kellett találniuk,
amely adagonként, evõeszközökkel együtt szállítja a meleg
(-íthetõ) ételt; ezt a szolgáltatást egy hatvani cég biztosítja
kedvezõ áron.
A szerzõdõ felek között lapzártánkig nem született megegyezés, nem tudni, mikor nyit
ki újra a középiskola konyhája.
A vezetõség saját forrásból biztosítja az étkeztetés költségét,
a kollégisták ingyen kapják a
friss kenyeret és péksüteményt
az aszódi malom sütödéjébõl.
Csobán Attila hálás köszönetét
fejezte ki a cégnek és az ügyben
közbenjáró polgármesternek
önzetlen segítségükért.

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

Halak 10 %
kedvezménnyel!
A hirdetés felmutatójának
további 10 % kedvezményt adunk!
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
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A Többcélú Társulás Tanácsa
Öt aszódi nyertes

ASZÓDI TÜKÖR

A LEADER „Négyes Tengely” pályázatán
(folytatás az 1. oldalról)

A korábbi sikertelenség után
most öt önálló aszódi pályázat
részesült támogatásban. A legkisebb összeget, 586 ezer Ft-ot
az APOI Informatikai és Szolgáltató Kft. kapta eszközbeszerzésre. Az Aszód Ifjúságért
Alapítvány egy EU-minõsítésû
játszóteret építtethet meg 7,652
millió Ft-ból. Az Aszód Városért Alapítvány 16,674 millió Ftot nyert el a városi piac korszerûsítésére. Az Aszódi Városi
Nyugdíjas Klub Egyesület
10,154 millió Ft-ból szabadidõparkot alakíthat ki az evangélikus gimnázium szomszédságában. Az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi
Alapítvány 2,547 millió Ft támogatásból állíttathatja fel a
Niké-szobrot a benzinkúttal
szembeni üres területen.
Városunk az egyesület által
benyújtott négy nyertes pályázatban is érdekelt: a szervezet
képzésre 15,939 millió, marketingre 15,695 millió, rendezvényekre 20,187 millió, sportpálya-felújításra pedig 34,747
millió Ft-ot nyert el; utóbbiból

7,8 millió Ft az Aszód FC sporttelepére jut.
A most szétosztott támogatásból a LEADER Egyesület
négy pályázata mellett hat településre jutott (Aszódon és Kartalon öt, Galgahévízen és
Turán három, Galgamácsán és
Kisnémediben egy). A legnagyobb összeget, közel 53 millió
Ft-ot a kartali Sõregi Mester
Kft.-nek ítélték meg gépbeszerzésre. Utóbbi mellett pl. iroda
ill. cukrászda felújítása, játszótér építése, mûterem-galéria
vagy sóbarlang létesítése szerepelt a támogatott célok között.
A nyertes pályázók egyelõre
csak a fenti összegekrõl kaptak
tájékoztatást, a projektek megvalósításával kapcsolatos részletekrõl még nem. A Négyes
Tengely hamarosan ismét
megnyílik, így – a mostaninál
szerényebb keretösszegbõl – újra lehetõség lesz fejlesztések támogatására. Ezzel kapcsolatosan a közeljövõben bõvebb információ lesz olvasható a
www.pestileader.hu honlapon.
H. Sz.

február 16-i és február 23-i ülésérõl
Február 16-án elsõként az
Aszódi Kistérségi Iroda és az
Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata gazdálkodására vonatkozó belsõ
ellenõrzési jelentést tárgyalta a
Tanács. Ezek után sor került a
Társulás Fenntartói Minõségirányítási Programjának elfogadására, amely a Társulás
közoktatási intézménye mûködése tekintetében a fenntartó
elvárásait, illetve a szakmai,
törvényességi, pénzügyi ellenõrzés rendjét határozza meg.
A következõkben a 2010. évi
belsõ ellenõrzési feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót a Tanács, amely 8 településen összesen 35 költségvetési
szervre terjed ki. A belsõ ellenõrök 447 ellenõrzési napon 46
ellenõrzést végeztek el, megfelelve a képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési tervekben foglaltaknak. E mellett elkészült a belsõ
ellenõrzési kézikönyv éves aktualizálása is.
A 2011-re vonatkozó közös
feladat-ellátáshoz szükséges
önkormányzati hozzájárulások
felosztási módja feladatonként
eltérõen alakul. A nevelési tanácsadás, iskolapszichológia feladat kapcsán az egyes településeken az ellátásra fordított
óraszám a meghatározó; a
logopédiai feladatnál a településenkénti óraszám ill. a normatív ellátotti létszám arányában alakul a hozzájárulás. A pedagógiai szakmai szolgáltatások feladat finanszírozását a
közoktatási intézmények statisztikai létszámadatai határozzák meg; a munka- és tûzvédelem területén pedig a súlyozott intézményszám a meghatározó. A Társulási Tanács ülé-

seinek televíziós felvétele és
adásba juttatása feladat-ellátásának finanszírozása lakosságszám-arányosan történik. A
pályaválasztási tanácsadás, a
gyógytestnevelés, a korai
fejlesztés és a belsõ ellenõrzés
nem igényel önkormányzati
hozzájárulást, a normatív támogatásból mûködtethetõ. Ha
az elfogadott változtatásokhoz
a vonatkozó megállapodások
módosítása szükséges, a döntés
hatályba lépéséhez szükséges a
kistérség települési képviselõtestületeinek elfogadó határozata.
A Tanács a Társulás 2011. évi
költségvetése megtárgyalására
február 23-i soron kívüli ülés
megtartása mellett döntött.
Egyhangúlag elfogadták a Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevételek összege 137,3 millió Ft, mely
tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (107 m Ft), az
önkormányzatoktól átvett
pénzeszközöket (21 m Ft). A
fõbb kiadások a következõk:
önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök
(45,5 m Ft), a Társulás közös
feladatai ellátásának kiadásai
(34,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata
mûködése (57,3 m Ft).
*
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

HIRDESSEN az Aszódi Tükörben!
Hirdetésfelvétel a Könyvtárban.
2011. MÁRCIUS
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Vidám télbúcsúztató

Virág, mese, muzsika

a Városi Nyugdíjas Klub szervezésében

Nõnapi ünnepség a Csengey iskolában

Hídi Szilveszter felvétele

Március 5-én tartotta hagyományos farsangi mulatságát az Aszód Városi
Nyugdíjas Klub a Csengey
iskola aulájában. Az egyesület tagjai ezúttal sem magukban búcsúztatták a
telet: meghívásuknak eleget tettek az ikladi, a kartali társszervezetek és a Galgamenti Nyugállományú
Honvédõk Egyesületének
küldöttsége is.
A megjelenteket Takács
Lajosné klubelnök és Sztán
István polgármester, valamint
a vendégek vezetõi köszöntötték. Az aszódiak jelmezes felvonulása ezúttal is formabontóra
sikeredett: megannyi mese hõsei vonultak fel a hálás közönség elõtt, gondosan összeválogatott zenével és szerepjátékkal színesítve a rendezvényt. A
kartaliak tréfás népmesével
készültek, amibõl a jelenlévõk
megtudhatták: a szép feleség
hûségesebb-e, vagy a csúnya.

Kérjük, támogassa
adója egy százalékával
az Aszódi Elektromos
Gyûjteményt
(Aszód, Malom köz 15.)

Adószám: 18666911-1-13
A gyûjtemény áttekintõ
képet ad az elektrotechnika fejlõdésérõl.

A vacsorát a Gyermekélelmezési Intézmény, a talpalávalót az erre az alkalomra háromtagúvá bõvült ikladi Skála
duó szolgáltatta, s ezúttal is
volt tombola. A házigazdák köszönetet mondtak a támogatóknak, valamint a helyszínt
biztosító iskola vezetésének és
a GAMESZ dolgozóinak, akik
az aula berendezésében segédkeztek.

A képviselõ-testület nevében
Sztán István polgármester egyegy szál rózsával várta a hölgyeket a hagyományos városi
nõnapi ünnepségen. A Csengey
iskola aulájában tartott rendezvényen a polgármester
köszöntõje után a Breda zenekar, majd Budai András muzsikált, közben Varga Mihály
tanulságos mesét mondott arról: mi lenne a háztartással, ha
férj és feleség akár egy napra is
szerepet cserélne. Bizony, épp
elég kalamajka származott belõle az egyszeri paraszember
házában – meg is egyezhettünk
abban, hogy a hölgyek a nehéz
házimunkában is felülmúlják a
férfinépet.
Az ünnepség végén a részvevõket terített asztal várta.
Kép és szöveg:
Hídi Szilveszter

Nyugdíjasok a számítógép elõtt
Február közepén Aszódon rövid idõn belül másodszor kezdte meg nyugdíjas csoport az ismerkedést a számítógép kezelésének rejtelmeivel.
A Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
vezetése szívügyének tekinti a
„szép korúak” bevonását az informatika világába. Országosan is egyre többet hallani arról, hogy a nagyszülõk ismerkednek a modern tudománynyal – sokan azért, mert nem
akarnak lemaradni a fiataloktól; mások azért, mert rájöttek,
hogy nagyszerûen lehet kapcsolatot tartani távol élõ hozzátartozóikkal, akár a tengeren
túl is; sokan pedig egyszerûen
azért, mert az internet világa új
távlatokat nyit meg elõttük és
ezzel színesebbek lesznek a
mindennapok.
Bizony nem könnyû az írás,

A szerzõ felvétele

az egér kezelése, a szövegszerkesztés. Néha a szemüveg otthon marad, ilyenkor még lassabban megy a munka. Kovács
Ferenc tanár úr nagyon türelmes, többször elmagyarázza a
feladatot, és még senkit nem
szidott meg azért, mert néha
nem figyelte meg eléggé a magyarázatot, annyira lekötötte a
megoldás. Az otthoni gyakorlás, a házi feladat megoldása
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esetükben is segíti a haladást.
Húsvétra legalább 15 nyugdíjas otthonosan fog dolgozni a
számítógépen. Köszönettel tartozunk Kovács Ferenc igazgatóhelyettesnek, hogy szabadidejét feláldozva oktatja a
nyugdíjasokat, és a gimnázium
vezetõségének, hogy térítésmentesen kapjuk a lehetõséget
a tanulásra.
Gersei Ferenc
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A meglepetések napja volt...
Ötven év után ismét örök hûséget esküdött egymásnak a Mayer házaspár
Rendkívüli ünnep részesei lehettek a családtagok
és a barátok, de mindenekelõtt Mayer István és felesége, Bányánszky Gabriella, akik Aszódon 1961. február 25-én esküdtek örök
hûséget egymásnak. Lányuk ezt az évfordulót szerette volna emlékezetessé
tenni számukra, és tudtuk
nélkül megszervezte, hogy
ötven évvel késõbb napra
pontosan megismétlõdjék
az esemény.
Csak a beavatottak tudtak a
meglepetésrõl. Leányuk annyit
árult el nekik, hogy legyenek
csinosak, mert Gergõ unokájuk
elviszi õket egy ünnepi ebédre.
El is ment értük, de végül a Polgármesteri Hivatal elõtt parkolt le. Az elsõ meglepetés
Takács Lajos, a võfély megjelenése volt, aki az elsõ emeleti
nagyterem elé kísérte õket.
Gabi néni menyasszonyi csokrot kapott, Pista bácsinak bokrétát tûztek a zakójára. A terembe lépve felhangzott a
nászinduló, és kezdetét vette
ceremónia. Szabadiné Bartók
Katalin aljegyzõ asszony ünnepélyesen megerõsítette házassági fogadalmukat az ünneplõ
rokonság és néhány jóbarát
jelenlétében.
A szemlátomást elérzékenyült házaspárra az esküvõi
ceremónia és a gratulációk
után újabb meglepetés várt,
hiszen az unoka az autóval
nem haza, hanem az Aszód Városi Nyugdíjas Egyesület klubhelyiségéhez vitte õket. A násznép ujjongva, kedves szavakkal
és terített asztalokkal várta a
házaspárt.
A havazásba fordult délutánon az ünnepeltek mosolyogva
emlékeztek vissza közös életük
legfontosabb pillanataira. Pista
bácsi Csíkszeredán született;

1944 szeptemberében, hat évesen családjával a közelgõ front
elõtt Magyarországra telepítették õket. Az általános iskola elvégzése után a váci Lõwy Sándor Gépipari Technikumban és
Szakközépiskolában gépésztechnikusi oklevelet szerzett.
Abban az idõben az iskola helyezte el a végzõsöket; négy-öt
lehetõség közül õ az Ikladi Ipari
Mûszergyárat választotta,

mert csak ez biztosított munkásszállást.
– A munkásszállóról mindennap busz szállított minket a
gyárba – mesélte csillogó szemekkel. – 1957 júliusában az
akkoriban csak benzinkútnak
nevezett megállónál felszállt
egy leányzó, akit addig nem láttam, és elsõ látásra beleszerettem. Néhány héttel késõbb ismét összetalálkoztunk: õt akkor vették fel a vegyi laborba.
A kiszemelt ifjú hölgy az
egyik tõsgyökeres aszódi iparoscsalád tagja, Bányánszky
Gabriella volt, akivel hamarosan randevút beszéltek meg.
Aztán sorra jöttek a nevezetes
dátumok: 1957. július 31-én
kezdõdött a közös idõszámítás,
1958-ban Pista bácsi bevonult
27 hónapos határõr sorkatonai
szolgálatra Sopronba, ahonnan
alig egy héttel az esküvõ elõtt
szerelt le. Közben 1959. december 24-én jegyezték el egymást.
Szerelmük viszontagságos
idõket állt ki, hiszen akkoriban
egy kiskatona csak félévente
egyszer utazhatott haza.

– Szép napsütéses szombat
volt, amikor megesküdtünk –
emlékezett vissza Gabi néni.
Hozzátette: mint minden házasságban, kisebb-nagyobb
súrlódások náluk is elõfordultak, de összességében boldogan
élték meg a közös fél évszázadot.
– Nem bántuk meg, hogy
egymást választottuk – állították egybehangzóan. – Az egy-

lógus csoportvezetõ volt a gyárban. Felesége korábban leltározási csoportvezetõként dolgozott, majd a TÜK (titkos ügyirat-kezelési) osztályról vonult
nyugdíjba. Zsuzsanna leányuk
négy unokával örvendeztette
meg szeretett szüleit.
A házaspár hatvanadik házassági évfordulóját is együtt,
népes családja körében szeret-

más iránti szeretet és megbe- né megünnepelni. Mindehhez
csülés mindig átsegített min- kívánunk egészséget, türelmet
és sok boldogságot!
ket a nehézségeken!
A munka és a család mellett
Pista bácsi üzemmérnök diploFotó: Gersei Ferenc
mát szerzett; legutóbb technoés Hídi Szilveszter
Szeretném megköszönni mindenkinek, akik egyként mellettem álltak és segítettek abban, hogy feledhetetlen élményt szervezzek szüleimnek. Külön köszönet Sztán István polgármester
úrnak, Szabadiné Bartók Katalin aljegyzõ asszonynak, Takács
Lajosnak és feleségének, Marika néninek és Jermi Gyuláné
Marika néninek, mert lehetõséget adtak arra, hogy méltóképpen megünnepelhessük ezt a jeles eseményt.
Mayer Zsuzsanna
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„Minden túra új élményt
Baranyi Norbert optikájával megmutatta Aszód
Mindennapi életünk során gyakran észre sem vesszük
azokat az apró csodákat, amelyek tõlünk szinte karnyújtásnyi távolságban kínálják a rendkívüliség élményét.
Sokszor bebizonyosodott már, hogy a messzirõl jött ember szeme többet lát – részben azért, mert az ott élõktõl
eltérõ ritmusban próbál beilleszkedni a környezetbe, de
talán azért is, mert képes megtalálni a csodát felfedõ
nézõpontokat. A csodákból pixelmilliók lesznek, de olykor sok ember varázslata kell ahhoz, hogy az értékes
adathalmazba foglalt pillanatokat mások is felfedezhessék.
Ezt a varázslatot esetünkben
fotóalbumnak hívják.
A (nem is annyira) messzirõl
jött ember, Baranyi Norbert tizenhét évesen egy csillagásztáborban ismerkedett meg a
fényképezés alapjaival. A
Heves megyei Heréden élõ fiatalember az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
diákjaként egy kölcsönkapott
analóg fényképezõgéppel kezdte fotós pályafutását. Néhány
év kihagyás után 2004-ben
folytatta a fotózást, de már
nem égitesteket, hanem a természetet kapta lencsevégre –
kezdetben a herédi patakparton, majd a Mátrában, a petõfibányai árvalányhajmezõn és
Apcon, a Széleskõnél.

2006-ban neki és húgának
megjelent néhány felvétele az
ASZÓD – Dombok, lombok, árnyak, házak címû albumban,
amelynek bemutatóján Bártfai
László építész felvetette: városunk gazdag természeti környezete is megérne egy kötetet.
Több mint egy év elõkészület
után Norbert megkereste az ötletgazdát, aki ezután a kötet
szerkesztésében közremûködõkkel – Bagyin József, Novák
Lászlóné és Koncz István –
megkezdte a szervezõmunkát.

tás és utómunka eredményeként állt össze az a százötven
felvétel, amely idén januárban,
Aszód várossá nyilvánításának
20. évfordulója alkalmából
látott napvilágot az ASZÓD –
Erdõk, mezõk, lények, fények
címû fotóalbumban. A kötet az
Aszódi Evangélikus Iskolák
Öregdiákjainak Egyesülete kiadásában jelent meg.
– Jó érzés volt bejárni a környezõ erdõket, a vadak útját,
ahol a szarvasok közlekednek
szarvasbõgéskor, s ahol a vaddisznók dagonyáznak – emlékezett vissza Norbert, aki segítõinek is köszönheti sikerét.
Barátja, Bratkovics Nándor
mellett falujából többen segítettek a lesek kialakításában,
de sokáig lehetne sorolni mindazon aszódiak nevét is, akik
hozzájárultak eredményes
munkájához. Az erdõtulajdonosok, a vadászok és a többnyire segítõkész, jó kedélyû birká-

Fotós srác
„kályhacsõvel”
Baráti légkört és felüdülést
jelentett számára Zsila Sándor
budapesti fotósiskolája, ahol
tovább fejlesztette tudását és
látásmódját, s egy méretes, teleobjektívvé átalakított csillagásztávcsõvel kezdett vadakat
fotózni a téli mezõn. Emiatt a
fotósuliban úgy is hívták: a
srác, aki kályhacsõvel fényképezi a nyulakat a határban. Késõbb az e-Bay-en az USÁ-ból
kedvezõ áron megvásárolt,
majd Budapesten két segítõkész szakember közremûködésével átalakított teleobjektívvel
kezdett dolgozni.

Huszonegy hónap,
húszezer fotó
A huszonegy hónapig tartó
kemény terepmunka – bejárás,
leshelyek építése és persze maga a fotózás – közben megnyílt
a kicsiny, de annál érdekesebb
aszódi Galga-part, a rejtett világnak mondható Nagyvölgy,
valamint maga Aszód is:
Norbert több mint húszezer fotót készített a környék állatvilágáról. Három hónapnyi váloga-
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sok sok információval szolgáltak a környék természeti kincseirõl, a vadak vonulásáról és
kedvelt tartózkodási helyükrõl.
– Aszód és környékének élõvilága rendkívül sokszínû –
hangsúlyozta. – Minden túra új
élményt jelentett számomra.
Nem volt köztük két egyforma
hangulatú, hiszen mindig történt valami, ami újdonságot
hozott, s valószínûleg megismételhetetlen élménynek bizonyult. Egyszer például szarvaslesen voltam: egyszercsak egy
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jelentett számomra”
és környékének rejtett természeti kincseit
õzbak jött ki a mezõre s percekig körbe-körbe ugrált, az
agancsával játékosan a levegõt
döfködve.
Ekkor már nagy felbontású
videózásra alkalmas fényképezõgép is volt nála, így az ugrándozó õzbakot mozgóképben
örökítette meg. Tervei közt szerepel egy érdekes nézõpontokkal és felvételekkel tarkított
természetfilm elkészítése, ami-

igyekezett a Szentkereszthez, s
ott fotózta le a jelenséget.
Szintén a Galgaparton látta
meg a közeledõ esõfüggöny által megrajzolt kettõs szivárványt, ami csupán pillanatokig
volt látható; a jól sikerült felvételért cserébe a fotós elnyerte
méltó „jutalmát”, azaz bõrig
ázott... De a Nagyvölgy bejáratánál felkelõ Hold korongja is
elõre megtervezett kép volt –

hez saját eszközpark fejleszté- több mint fél év telt el, mire
sébe kezdett.
valamennyi körülmény együtt
volt a tökéletes expozícióhoz.
(Mindhárom említett fotósbravúr bekerült az albumba.)
Természetesen nem csak az
állatvilág, hanem a szûkebb és
tágabb természet is tartogatott
meglepetéseket számára. Több
légköroptikai jelenséget is le– Leginkább a természet áll
fényképezett, mint például a
naphalót két melléknappal. közel hozzám – adta meg a töEzt a Galgaparton járva fedez- kéletes végszót beszélgetésünk
te fel az égbolton, de volt egy végén. – Ez volt az alapgondolahelyszín, ahol elképzelései sze- tom: kinn barangolni, megisrint jobban mutatott – ezért merni a tájat, hangulatokat ke-

Naphaló, szivárvány

A pillanat varázsa
álló- és mozgóképen

resni és meglelni az õszi erdõben vagy a téli mezõn. A fényképezés közelebb áll hozzám, a
mozgóképekkel viszont olyan
pillanatok is megmutathatók,
amelyek egyetlen képen nem.

Mecénás kerestetik
A támogatók jelentõs összegekkel álltak a projekt mögé, de
a lesek elkészítésével, a több
ezer órányi fotózással és a tetemes üzemanyagköltséggel a
legtöbbet maga a fotós áldozott
rá szabadidejébõl és saját pénzébõl. Az igen értékes munka
tehát – egyelõre – inkább erkölcsi, mintsem anyagi sikert
hozott, de máris újabb ötletek
megvalósításán töri a fejét,
mint pl. a tágabb tájegység bemutatása, egy érdekes kiállítási anyag összeállítása, vagy éppen a már említett, rendkívüli
technikai megoldásokat igénylõ természetfilm. Önerejébõl
sajnos lassan halad elõre, hiszen a megélhetés sem egyszerû: évek óta besegít a család kis
boltjába, az aszódi fotózás mellett pedig alkalmi fényképezésbõl teremti elõ a kenyérre
valót.
Reméljük, mind többen felfedezik tehetségét – olyanok is,
akik a nehéz gazdasági állapotok ellenére mecénás szerepet
vállalhatnak tevékenységében.
Hídi Szilveszter

A kötet 500 példányban jelent meg, s korlátozott
számban kapható az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának Könyvtárában hézköznap 8 és 18 óra között. Lehetõség van a szerzõ egy-egy nagyméretû fotójának megvásárlására is: részletes információ a könyvtárban szerezhetõ be.
A fotós honlapján (www.baranyinorbert.hu) sok érdekesség mellett ízelítõ található az album képeibõl, illetve Norbert eddig meg nem jelent felvételeibõl is.
Az alkotóról és a kiadványról tudósítás volt látható a
Duna Televízió Gazakör címû mûsorának március 7-i
adásában, amely megtekinthetõ az alábbi webcímen:
http://gazdakor.szie.hu/video/adatlap/669
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Véget ért az V. Aszódi Honismereti Akadémia

Március 7-én zárult az V. Aszódi Honismereti Akadémia elõadássorozata az evangélikus gyülekezeti teremben. A hét elõadásból álló ismeretterjesztõ sorozat résztvevõi érdekes és sokrétû információkkal ismerkedhettek meg szûkebb pátriánk (olykor megye- és országhatárokon túlra vezetõ) történelmével kapcsolatban.
A január végén indult sorozat keretében Klamár Zoltán
Kopjafák Aszódon, Asztalos
István Petõfi és Aszód, Detre

János Étkezés, ételsorok az
aszódi parasztság életében a 20.
században, Klamár Balázs A
katolikus plébánia irattára,

Programajánló

Hová tûntek a húsvéti tojások?
Elõadás bölcsõdéseknek és
óvodásoknak; április 19-én
9.00 és 10.15 órakor: Lúdas
Matyi – elõadás kisiskolásoknak. Belépõ: 350 Ft
*
Április 21-én A Bölcsõdék
Napja az Aranykapu Bölcsõdében. Elõadás és mûsor szülõknek és érdeklõdõknek. Emléktábla-avatás.
*
Breda Táncház minden
pénteken 17.30-tól a Csengey
Gusztáv Általános Iskola aulájában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj: 200 Ft.
*
Március 26-tól szombati
napokon a Mûvelõdés Háza
kistermében: Faludiszkó –
csak fiataloknak. Szigorúan
zártkörû rendezvény! Belépés
csak elõzetes jelentkezés után,
tagsági igazolvánnyal.

Március 26-án és április
9-én, szombaton 18 órakor
Aranykamera Filmklub a Mûvelõdés Házában: a Jutalomutazás és a Vörös Föld címû filmek vetítése.
*
A Költészet Napján, április
11-én, hétfõn 19 órakor a Mûvelõdés Háza kamaratermében: „Nappal Hold kél bennem...” Versszínház József Attiláról – Turek Miklós színmûvész estje.
*
Április 16-án 14 órától:
Húsvéti készülõdés gyerekeknek. Kézmûves foglalkozás, tojásfestés, filmvetítés,
zene-bona a Mûvelõdés Házában a Podmaniczky Júlia Nõegylet és az Aszódi Mûvelõdési
Egyesület közremûködésével.
*
Hahota Gyermekszínház
a Mûvelõdés Házában: április
18-án 9.30 és 10.15 órakor:

Szûcs Diána Az aszódi latin
iskola diákjainak társadalmi
összetétele címmel tartott elõadást, míg Villányi Péter
Mácsai huncutságok címû
könyvérõl Klamár Zoltán beszélgetett a szerzõvel. A sort
Asztalos Tamás Barokk építõmesterek az aszódi kastélyban
címû elõadása zárta, amibõl
megtudhattuk: a kastélyépítõ

Petõfi Sándor
Szavalóverseny
Április 1-tõl lehet jelentkezni, egy Petõfi Sándor költeménnyel és egy szabadon választott magyar költõ versével,
kizárólag elõzetesen, nevezési
lap leadásával. Nevezési lapok
letölthetõk a városi könyvtár
honlapjáról, illetve kérhetõk a
könyvtárban és az iskolákban.
Jelentkezési határidõ: április 30. A versenyre május 7én, szombaton kerül sor az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban.

Aszódon lép fel
az Alma Együttes

Podmaniczkyak megbízásából
a késõ barokk kor számos építõ- és freskókészítõ mestere
megfordult Aszódon, s több
mûemlékünk magán viseli kezük nyomát. Sorra kapott megbízásaik révén életútjuk a
XVIII-XIX. század európai
uralkodóinak életével is összefonódott.
Befejezésül egy, az elõzetesen
közzétett programban nem
szerepelt mûsorszám következett: a Héttorony Hangászok
két tagja, Balatoni Imre és
Farkas Gábor középkori énekeket adott elõ, közben bemutatták korhû hangszereiket is. A
tervek szerint az elõadók az
idei aszódi Múzeumok Éjszakáján is fellépnek majd, az ismeretterjesztõ elõadássorozat
pedig jövõre új évaddal folytatódik.
H. Sz.

A tavasz
kincsei
Jótékonysági délután
a Napsugár Óvodában
A tavasz kincsei címmel jótékonysági délutánt tartunk április 16-án 15 órától a Napsugár
Óvodában (rossz idõ esetén a
Csengey Gusztáv Általános Iskolában), amelyre tisztelettel
és szeretettel várunk minden
szülõt, barátot és vendéget.
Fellépnek: a Nyuszi csoport,
a Katica csoport, aZeneiskola
növendékei, a Csengey Gusztáv Általános iskola alsó tagozatos énekkara.

Díszvendég: Gergely Róbert
Május 15-én 10 órakor:
A mûsorszámok mellett kiAlmamánia – Az Alma
Együttes vidám, interaktív rakodóvásárral és büfével váÚj könyvek a könyvtár koncertje a Csengey Gusztáv runk minden érdeklõdõt!
kínálatában: Lukács G. Általános Iskolában.
Sándor: Megújuló energiák
Napsugár Óvoda SZMK
Jegyek elõvételben április 11könyve; Jeff Kinney: Egy ropi
és a gyerekek
naplója; Prágai házjegyek; tõl 1400 Ft-ért, a helyszínen
Anna Claybourne: Felfedezé- 1800 Ft-ért kaphatók. Felvilásek története; L.J. Smith: Vám- gosítás: 06-70-77-22-123.
pírnaplók 5. – A visszatérés.
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Ahol jó megpihenni...
A kartali Kastélykert Panzió, Étterem és Pizzéria
Kartal új vendéglátóegységgel gyarapodott, amire
büszkék a településen. A
községünkön átutazók dicséretét joggal nyugtázhatjuk, amikor meglátják az
esztétikus létesítményt.
A Kastélykert Panzió 2010ben teljesen megújult, szolgáltatásainak köre kibõvült. 2010.
február 26-tól 21 kétágyas légkondicionált szoba és egy 300 fõ
befogadására alkalmas klimatizált étterem áll a vendégek
rendelkezésére. A betérõk számára megfizethetõ árszínvonalon bõséges étel- és italkínálat
biztosított. Kartal és a környezõ települések lakosai számára
menü megrendelése is lehetséges, ami bõséges és változatos,
kérésre házhoz szállítják. Ez
nagyban segítheti az egyedülállók és a dolgozó családok részére a meleg étkezést.
Örvendetes, hogy családi és
egyéb rendezvények biztosításával a legmagasabb szintû igényeket is biztosítja a létesít-

mény. Az étterem a kartali hagyományokat is igyekszik figyelembe venni a családias
hangulatú rendezvények alkalmával.
Szerencsére már eddig is
több rendezvényen vehettem
részt a vendéglátóegységben,
és személyes tapasztalataim
alapján az esztétikus tálalás, a
magas szintû kiszolgálás és az
ételek minõsége minden igényt
kielégít. Külföldi partnerkapcsolataink, az erdélyi Kaprikbányáról érkezett barátaink

eddig két alkalommal vették
igénybe a panzió szolgáltatásait. Nagy elismeréssel nyilatkoztak a kiszolgálásról, a hangulatos vendéglátásról. Kellemes élményekkel távoztak és
Kartal hírnevét öregbítették
hazájukban.
Biztosak vagyunk abban,
hogy a tulajdonos Száraz
Zoltán mindent megtesz azért,
hogy ezt a szintet megtartsa az
idelátogató vendégek számára.
Valter Menyhértné
(x)

Egymillió forint tiszta bevétel
a Petõfi Gimnázium jótékonysági bálján
Február 11-én sikeres jótékonysági estet rendeztek a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium javára. A bál (pártoló jegyekbõl, belépõkbõl és felajánlásokból összejött)
tiszta bevétele egymillió forint, amibõl nyáron a fizika és kémia szaktantermek és szertárak felújítását szeretnék elvégezni. A középiskola vezetõsége köszönetét fejezte ki valamennyi támogatónak
és résztvevõnek, valamint a szervezésben oroszlánrészt vállalt Szülõi Munkaközösség tagjainak
áldozatos munkájukért.
Támogatók: Alexandra Könyvhálózat – Pécs, Árvácskás Virágbolt – Bag, Barkácsbolt – Aszód, BioBolt – Aszód,
Bizarr butik – Aszód, Bonbonárium desszertbolt – Hatvan, Borkesz Tibor – Aszód, Centrál Diszkont – Aszód,
Divatvarázs – Aszód, Dr. Basa Antal – Galgahévíz, Egészségtár gyógyászati segédeszköz bolt – Aszód, ELER Autó Bt –
Aszód, Era Szalon – Aszód, Extrém Férfi Divat – Aszód, Galga TV, Galga Coop Zrt – Tura, Galga Express Band – Bag,
Galgavirág Bt. – Galgahévíz, Gentischer Katalin – Gödöllõ, Giorgio Férfi Divat – Aszód, Grund Étterem – Aszód,
Gyöngyvirág Virágüzlet – Gödöllõ, Hatalyák Optika – Aszód, Hungast Kft. – Budapest, I.L.I. Nemzetközi Nyelvek
Intézete – Gödöllõ, Budapest, Iródeák Papír-Írószer – Aszód, Ízvarázs, magyar borok és pálinkák háza – Aszód,
Kalandtúra – Aszód, Károlyi Krisztina – Léggömb Dekoráció, Bag, Kísértés olasz nõi divatáru, KOKILLA PREC Kft.
– Isaszeg-Szentgyörgypuszta, Korona Cukrászda – Aszód, Kristály Csillag Kft. – Budapest, Lator SE Úszóegyesület –
Hatvan, Lázár Lovaspark – Domonyvölgy, Lila Show hajfodrászat – Galgahévíz, Malackert Étterem – Domonyvölgy,
MONCSI pékség – Galgahévíz, Mózner cipõbolt – Aszód, Müller – Hatvan, Napsugár étterem – Gödöllõ, Orchidea
Illatszer – Gödöllõ, Orion Kft. – Budapest, Patina üzlet – Aszód, Pavilon sori húsbolt – Hévízgyörk, Pethõ és társai Kft.
– Aszód, Podlaviczki Róbert festés-mázolás-tapétázás – Domony, Raiffeisen Bank – Gödöllõ, Richard Fritz Kft. –
Aszód, Rõfös méteráru – Aszód, Szabó Katalin – Aszód, Sziget vendéglõ – Gödöllõ, Takács Péter – Bag, Természetesen
Telek-Kenyér Kft., TIFERET Szépségszalon – Gödöllõ, Zboray és Tsa Bt. – Budapest, Zöldség-gyümölcs – VolánTelep, Aszód.
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Az Aszód Ifjúságért
Alapítvány
pályázati felhívása
A Saubermacher Magyarország Kft. által fenntartott
Aszód Ifjúságért Alapítvány
pályázat útján kívánja szétosztani a 2010-ben személyi jövedelemadó 1 %-ából a számlájára befolyt összeget, 447.621 Ftot, valamint az alapító éves támogatását, ami 600.000 Ft.
Az alapítvány célja: az
ifjúsági programok, kulturális
hagyományok ápolása, az idõsek karitatív jellegû segítése az
ifjúság bevonásával, környezetvédelmi tevékenységek támogatása.
A keretösszeg szétosztására
pályázatot írunk ki
az alábbi témakörökben:
Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok, környezetszépítõ és környezetvédõ
programok támogatása.
Helyi hagyományok. Népzenei, népi játékok, népszokások ápolása, felkutatása, programok, rendezvények szervezése.
Közösségteremtõ programok. Helyi szabadidõs programok, táborok támogatása
Sportrendezvények, versenyek, vetélkedõk.
Az egyének és közösségek a
kiírásnak megfelelõ pályázatokat az alábbi címzéssel adják fel
három példányban:
Polgármesteri Hivatal,
Aszód Ifjúságért Alapítvány, 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Kérjük feltüntetni:
PÁLYÁZAT 2011.
Pályázni csak a pályázati ûrlapon lehet. Az ûrlap (új!) beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal titkárságán, az Aranykapu Bölcsõdében, a Városi
Könyvtárban, és letölthetõ
Aszód város honlapjáról.
A pályázat beérkezési határideje 2011. április 1. péntek
14.00 óra. A késve érkezett
pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.
Az Aszód Ifjúságért Alapítvány
Kuratóriuma nevében:
Kovács Ferencné
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A TÁMOP 5.3.1 program tapasztalatai
az ügyfelek szemszögébõl nézve
Kitõl kapott információt a TÁMOP 5.3.1 programról?
Az aszódi Családsegítõ munkatársán keresztül hallottam a programról, majd a Kontakt Alapítvány munkatársa (aki egyben munkavállalási tanácsadó) ismertette velem részletesen a program elõnyeit
illetve a bekerülés feltételeit.
Milyen szolgáltatásokban vett részt a programon belül,
miben kapott segítséget?
A program indulásánál rendszeresen részt vettem egyéni tanácsadásokon. Minél többször találkoztam az alapítvány munkatársával,
a kétely, melyet eleinte éreztem, szép lassan átalakult teljes bizalommá. Egyre bátrabban osztottam meg felmerülõ gondjaimat, fogalmaztam meg problémáimat az eddigi álláskeresésemmel kapcsolatosan. Hosszú idõ után egyszerre csak lettek kitûzött céljaim, megvalósítandó terveim, melyeket egy egyéni tervbe foglaltunk össze.
Mivel a XXI. században nélkülözhetetlen a számítástechnikai
tudás, így a programnak köszönhetõen kiscsoportban számítástechnikai alapismereteket sajátítottam el húsz órában. Úgy érzem,
ez azért volt hasznos, mert ennek következtében könnyebben tudtam számítógépen keresztül levelet megírni, illetve jelentkezni egy
interneten meghirdetett álláshirdetésre, önéletrajzommal felregisztrálni különbözõ internetes adatbázisokba.
Itt egy nagyon összetartó közösség alakult ki. Már alig vártuk az
alkalmat, amikor együtt lehettünk; számtalanszor elõfordult, hogy
egy-egy feladat elakadásánál kisegítettük egymást.
Kellemes emlékeim vannak a Te(a) házról is, mely egy olyan csoportos összejövetelt jelentett, ahol kellemes hangulat, oldott és bizalmas légkör, befogadó közösség várt. Itt teret kaphattak gondolataink, felmerülõ aggályaink. Rádöbbentem, hogy nem vagyok egyedül munkanélküliségemmel és annak összes nyûgével, bajával. Például kifejezetten szerettem a hangulatteremtõ játékokat. 1,5-2 órában megismerhettük a hatékony álláskeresés módszereit, gyakorlatias feladatokkal szemléltetve olyan képességeink juthattak elõtérbe, mint a kommunikáció, együttmûködés, konfliktuskezelés.
Fontos megemlítenem a pszichológiai támogatást. Többször jártam az alapítvány pszichológusánál. Sajnos eddigi élethelyzetemben
megéltem számtalan mélypontot. Ennek ellenére szükségem volt
arra, hogy önbizalmam, önismeretem újra megerõsödjön. A szakember olyan életvezetési utat mutatott, melyet hosszútávon remélem, a gyakorlatba is sikerül lépésrõl lépésre átültetnem.
Igénybe vettem irodai szolgáltatásukat is. Ez az ingyenes álláskeresõ klub minden kedden az Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési
Háza gyermekkönyvtár részlegében található. Aktuális álláshirdetések, ingyenes telefonálási, internetezési lehetõség, szakemberek
álnak rendelkezésre az ügyfelek elõtt.
Milyen helyzetben volt és hogyan érezte magát a program
elõtt?
Életpályámat tekintve a nyolcvanas-kilencvenes években karrierem csúcspontját éltem. Az elhivatottság és a gyermekszeretet vonzott a pedagógusi hivatáshoz. Számomra egyértelmû volt, hogy
emberekkel akarok foglalkozni, legyen szó gyermekrõl, felnõttrõl.
Munkahelyeim elsõsorban általános iskolák voltak. Miután létszámleépítés miatt elküldtek, a késõbbiekben fizikai munkát vállaltam, illetve idõs és kiszolgáltatott emberek gondozását, ápolását. Ezt
az elhivatottságot mindig is lelkesedéssel, kellõ empátiával és alázattal végeztem.

Mint a legtöbbünk helyzetében, voltak mélyrepülések. Voltak bizonytalan hétköznapok, kilátástalanság, családi problémák, gondok.
Úgy érzem, nyomós érvek ezek az Ön által feltett kérdésre, hogy
hogyan éreztem magam korábban.
Mit várt a programtól?
Életem újratervezésében, álláskeresésem segítségében vártam
sikert. Amíg dolgoztam, voltak céljaim, amikor elveszítettem a munkámat, ezek a célok szép lassan köddé váltak. Tudja, sok dolgozó
ismerõsöm elégedetlen a sorsával. Monotonnak, szürkének tartja.
Úgy éreztem, el kell fogadnom a felajánlott támogatást, hiszen minél
elõbb vissza akartam kapni régi létem egy részét, napi rutinomat.
Az egyéni, majd csoportos foglalkozásokat követõen miben változott meg tevékenysége?
A kikövezett út, amire ráléptem, egy új korszak kezdetét jelenti. A
beérési folyamat lassú, de elmondhatom, hogy sokkal aktívabb lettem például az álláskeresés terén. Ismét vannak sikerélményeim. A
tudatos álláshirdetésekre való jelentkezéseknek köszönhetõen sikerült eljutnom egy-egy állásinterjúra. Magabiztosabbá váltam. Mindennapjaimra nagyobb fokú önállóság, kitartás jellemzõ.
Mit tanácsol azoknak az embereknek, akik rövidebbhosszabb ideje álláskeresõk?
Minden álláskeresõnek ajánlanám: fiatalnak, idõsnek, alacsony
iskolai végzettségûnek, diplomásnak, olyannak, aki csak pár napja,
pár hónapja vagy több éve munkanélküli, ne szégyelljen segítséget
kérni munkavállalási tanácsadóktól, szociális munkás, pszichológus
szakemberektõl. Tõlük komplex segítséget kaphatnak.
Ahhoz, hogy teljes gõzzel belevessük magunkat és eligazodjunk az
álláskeresés világában elsõ lépés, lelki világunk rendbetétele. Érezzük a magabiztosságot és higgyünk abban, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak egy adott állás betöltésére.
Hogyan látja jövõje alakulását, melyek rövid távú, egy
éven belüli tervei?
Hosszú évekig dolgoztam pedagógusként, általános iskolákban
tanítottam. Mivel ezen a pályán nagy a túlkínálat, a keresési körömet
kiszélesítettem egyéb munkaköri lehetõségekkel. Szívesen dolgoznék szociális gondozóként, betegápolóként, csak ehhez el kellene
végeznem a megfelelõ tanfolyamot.
Rendelkezem angol nyelvtudással, és úgy gondolom, kifejezõkészségem, türelmességem is megfelelõ, így az ügyfélszolgálati munkatárs, recepciós pozícióban is kipróbálnám magam.
A gyártóiparban is szereztem tapasztalatot, így akár csomagolói
munkát is örömmel elvállalnék.
A beállított vekker csörgésére szeretnék felébredni, és a buszmegállóban várni azt a járatot, ami bevisz leendõ munkahelyemre.
Ajánlaná-e másoknak is ezt a lehetõséget?
Ez természetes. Bátran keressék és használják ki azokat a lehetõségeket, amelyekkel életük folyamán szembetalálkoznak. Legyen az
egy segítõi szervezet, alapítvány, családsegítõ szolgálat. Járjanak
nyitott szemmel és nyitott füllel a nagyvilágban. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy képessé váljanak önállóan helyes döntéseket hozni, illetve igyekezni megérteni, hogy a körülöttük zajló eseményeket maguknak kell alakítaniuk, formálniuk, és nem minden
esetben a társadalmat, a környezetet, a családot hibáztatni eddigi
kudarcainkért.
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Egy kis nyelvelés:
Itt mindent egybemondanak?

Ha a kedves olvasó úgy hiszi,
hogy plagizáltam, igaza van. Az
„Itt mindent kétszer mondanak? Itt mindent kétszer mondanak?” mintájára alkottam
meg a címet. Az okot pedig az
adta, hogy a rádió – ritka kivételtõl eltekintve a Kossuth
Rádiót hallgatom – munkatársai elképesztõ módon, és fõleg
nagyon sokszor vétenek a magyar nyelv természetes kiejtési
normái ellen. Leggyakrabban
egybemondanak – vagyis helytelen hangsúlyozási normákat
alkalmaznak – olyan szavakat,
amelyeket el kellene különíteniük egymástól, vagy pedig egy
szószerkezet vagy összetett szó
elemeinek nem azt a részét
emelik ki szó- vagy szakaszhangsúllyal, amelyiket kellene.
S teszik ezt olyan rádiósok,
akik már hosszú ideje kaptak
mikrofon melletti megszólalási
lehetõséget.
Régebben írtam már arról,
hogy hogyan lett Siklós Erik
sportriporterbõl Siklós Erika a
bemondó hanyag hangsúlyozása miatt. Most valami más, de
az okokat tekintve teljesen hasonló dolog történt Kalapos
Mihállyal. Ugyanis a hossszú
gyakorlattal rendelkezõ mûsorvezetõ hanyag eleganciával
bejelentette: Sportkalapos
Mihály. Pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy elkülönítette volna egymástól a sport
szót és a Kalapos vezetéknevet.
Szóban ezt csak hangsúllyal és
szünettel érzékeltetheti, írásban háromféle lehetõség is lenne: Sport, Kalapos Mihály.
Vagy: Sport: Kalapos Mihály és

Sport – Kalapos Mihály. Az elhangzottak alapján azonban
akár elkezdhetünk humorizálni is: mi lenne, ha nem Sportkalapos, hanem Szalmakalapos, netán Vaskalapos vagy Keménykalapos Mihálynak hívnák az illetõt?
Ugyanaz a bemondó ugyanaznap és még az elkövetkezõ
napokban is úgy köszönt el a
hallgatóktól, hogy „Az elhangzottakat meghallgathatják a
www.mr1.huhonlapon.” Helyesen így hangzott volna:
www.mr1.hu honlapon. Utóbbi
esetben érzékelhetõ lett volna a
hallgatók számára, hogy a honlap szó elsõ szótagja egy kicsit
nagyobb nyomatékkal karakteresen elválasztotta volna a
tartalmilag összetartozó, de
hangsúly szempontjából elkülönülõ részeket.
Ugyanezt a hibát elkövette a
napokban az egyik külföldi tudósító is, miközben a Líbiában
zajló eseményekrõl tudósított,
s a témához kapcsolódó véleményeket ismertetett. Így került bele egy néhány mondatos
szövegkörnyezetbe a következõ szöveg:”…egyetlen népsza-

badság vágyát sem lehet elnyomni.” A helytelen hangsúlyozás kettõs hibát is eredményezett. Egyrészt a nép szabadságvágyát szószerkezetet anynyira átértelmezte, hogy az elsõ
két szóból népszabadság lett,
az eredeti kifejezés második
tagjának utótagja pedig elszakadt az eredeti összetett szótól,
s ennek következtében a szabadságvágy szó is szétesett.
Ugyanazt a hibát követte el
az egyik sportriporter is, amikor valamelyik külföldi csapat
magyar kapusáról beszélt, akinek neve úgy hangzott el, mintha a név elsõ tagja kettõs névhasználat eredménye lenne:
Kapusa-Bogdán Ádám, holott
csak egy csapat Bogdán Ádám
nevû magyar kapusáról volt
szó. Ugyanígy lett egy minapi
rendezvényen elhangzott vers
két sorában – „Menj õserdõkön, tengereken túlra / Ajánlani fel két munkás kezed.” – a
„két munkás” kézbõl kétmunkás kéz. Nyilvánvaló, hogy a
két jelzõ a kezek számára s nem
a munka mennyiségére utal.
Hasonló hibát eredményez
az is, ha az egy szószerkezetet

Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel
kéri azokat a lokálpatrióta aszódiakat, akik
szívesen segítik Aszód város közösségi életét,
hogy 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:ZsemberovszkynéMolnárMártaelnök

„Nekünk meg kell maradnunk hívõnek és
magyarnak, mert egyetlen magyarnak
sem szabad elveszni. Gyötrelmes sorsotokban – amíg Isten végtelen könyörületébõl
jön a virradat – éljetek hûségben Istenhez,
egyházhoz és történelmi hazátokhoz.”
(Mindszenty József)

alkotó szavak tagjait rosszul intonáljuk, vagyis mást emelünk
ki, mint amit kellene. A sportriporter által elmondott „pontot raboltak” kifejezésben az
elsõ tag elsõ szótagjára esik a
nagyobb nyomaték, mert nyilvánvaló, hogy a rabol ige alkalmazása a pontszerzés szempontjából fontos, vagyis pontot
– és nem mást – szereztek az
ellenféltõl. S amikor egy adott
labdarúgó-mérkõzés állásáról
vagy végeredményérõl számolunk be, akkor sem a második
tag elsõ szótagját kell kiemelnünk, hanem a szó elején állót,
mert a rossz hangsúlyozás az
összetételi tagok szétesését is
magával vonja, s így lesz belõle
– a hallható nyelvben mindenképpen – „labdarúgó mérkõzés”. De ugyanez a jelenség játszódik le akkor is, amikor a
templomi felolvasáskor a felolvasó a „Szentlecke Pál apostolnak A Korintusiaknak írt
elsõ levelébõl” szövegkörnyezetben a hangsúllyal történõ
kiemelést nem az „elsõ”, hanem a „levelébõl” szóra helyezi.
Ugyanis itt a hangsúllyal éppen
azt jelezzük, hogy nem a „második”, hanem az „elsõ” levélbõl hangzik el a liturgiához
kapcsolódó szövegrész.
-g -l

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

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

A pedagógia volt az élete

szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig

Micsinay Lászlóné Lenke néni emlékére
Január 15-én temettük el
özv. Micsinay Lászlóné, született Görög Lenke tanárnõt. A
városban sok-sok ismerõse, tanítványa él, aki mindig úgy emlegethette: A Lenke néni. Amikor most megemlékezem róla,
az emlékezõkkel együtt igen
hosszú utat kell megtennem és
megállhatunk több olyan állomáson, ami Lenke néni pályáját döntõen meghatározta. 95
évet élt. Több mint négy évtizeden át lelkésze lehettem, s mint
hitben élõt szolgálatommal is
erõsíthettem.
1915. április 8-án a Veszprém
megyei Tésen született. Édesapja Görög Ernõ evangélikus
lelkész volt, édesanyja pedig
Molnár Gizella. Az elemi iskola
elvégzése után szülei a kõszegi
evangélikus leánygimnáziumba íratták be. A tehetségesnek
bizonyult leányt hamarosan a
szarvasi tanítóképzõben találjuk. Innen a kecskeméti szaktanító képzõbe iratkozott be,
ahol megszerezte a szaktanítói
oklevelet. Ezzel a végzettséggel
1938-ban Nádudvaron kezdte a
pályáját, ahol az állami gazdasági népiskola szaktanítónõje
lett. 1940-ben pályázta meg az
aszódi Leánynevelõ Intézet

gazdasági iskolájában a meghirdetett állást, itt gazdasági és
háztartási ismereteket tanított. A leányok tõle tanultak
meg írógépen írni és gyorsírni.
Amikor a front Aszódhoz közeledett és a messzebb lakó szülõk hazavitték leányukat az Intézetbõl, Görög Lenke tanárnõ
is szülei közelében talált menedéket. De 1945 tavaszán már
Aszódon volt és dolgozott az iskola újtraindítása feltételeinek
megteremtéséért. Akkor már
nem indult be a háztartási és
gazdasági tanfolyam, Lenke
néni azonban Aszódon maradt.
Mivel iskolája általános iskolává alakult, így általános iskolai
tanítónõ lett, majd 1948-tól állami státuszba került.
1951-ben az ELTE-n tanári
diplomát szerzett. Ekkor már
az aszódi Óvónõképzõ tanárnõje volt, ahol pedagógiát tanított. Amikor 1959-ben megszûnt az aszódi óvónõképzés,
újra az általános iskola tanárnõje lett. 1970-ben ment nyugdíjba.
1946-ban Micsinay László
Európa-hírû ciklámenkertész
felesége lett. Férjével együtt az
evangélikus gyülekezet aktív
tagja volt. Mindkettõjüket tisz-

telet és megbecsülés vette körül. Az utóbbi tíz évet – sok
megpróbáltatás között – özvegyen, de sose magára hagyva
élte meg. Hosszú életet kapott,
95 éves korában hunyt el vízkeresztkor, 2011. január 6-án.
Temetésén sokan emlékeztek
azokra az értékekre, amelyeket
a Leánynevelõ Intézetben, az
Óvónõképzõben és az általános
iskolában kaptak tõle tanártársai és növendékei is.
Sokat emlegetett kedves
zsoltárának szavaival emlékezzünk rá: „Várom az Urat, várja
a lelkem és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban,
mint õrök a reggelt.” (Zsolt.
130. 5-6. vers)
Detre János

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

páratlan hétvégén (március
20., április 2-3., 16-17.) a
Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015)
páros hétvégén((március 2627., április 9-10., 23-24-25.) a
Szent István Patikában
(Kondoros tér 49., Tel:400-552).

Állatorvosi
ügyelet
Március 20.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
Március 26-27.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1..
Tel.: 06-30-449-6319

Orvosi ügyelet:

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

Háziorvosok:
Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674
Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628

Április 2-3.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Április 9-10.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
Április 16-17.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Április 23-24-25.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

APRÓhirdetések
Aszódon, a Podmaniczky-kastély
parkjában álló négylakásos épületben emeleti, 1,5 szobás, 49 m2-es lakás eladó.
Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 06-20-944-2327
Eladó 4 db 185/65 R15-ös, néhány
száz km-t futott nyári gumi.
Tel.: 06 70 425 7577
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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!

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

A Széchenyi Kártya elérhetõ
már a Turai Takarékszövetkezetnél is!
Szeretné Ön lendületbe hozni vállalkozását,
vagy likviditási problémáira keres megfelelõ megoldást?
Ha igen, ajánljuk Önnek a Széchenyi Kártya konstrukció keretében
pénzforgalmi számla mellett igénybe vehetõ új hiteltermékünket,
bankkártya szolgáltatással egybekötve.

Rugalmas, szabadon felhasználható, kedvezõ kamatozású, gyors.
Ajánlatunk a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes
kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció,
amelyhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizetõ kezességet vállal.
Az igénylés részletes feltételeirõl érdeklõdjön
Takarékszövetkezetünk kirendeltségeinél, valamint a
www.turaitakarek.hu
www.kavosz.hu
www.garantiqa.hu
honlapokon.

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

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

ASZÓDI TÜKÖR

sport

19

Galgamenti fölény

Kilenc új játékos

a kartali Nemzetközi Karate Bajnokságon

az Aszód FC keretében

Látványos galgamenti siker született február 26-án
Kartalon, a III. IWKU KODOMO Galgamente 2011 Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságon. A Galgamenti WadoRyu Karate Egyesület versenyzõi – köztük többen aszódiak – egyéni és csapat kata (formagyakorlat) és kumite
(küzdelem) versenyszámokban száznegyven érmet szereztek. Az éremtáblázat második helyezettje, a pestlõrinci SZAC 46, a harmadik szeged-hódmezõvásárhelyi
BOTOND SE 43 éremmel utazhatott haza.
A Shibamori Kando 8 dan-os
nagymester, IWKU fõinstruktor fõbíráskodásával rendezett
versenyen 220 induló közel 700
versenyszámban szerepelt.
Fási Tibor galgamenti tanítványainak mérlege 37 arany-, 62
ezüst- és 41 bronzérem volt.
A verseny támogatói: Abért
Zsolt (Kövi-Sec Bt. – Tura),

Dinnyés András (DITEC 96
Kft.) – Pécel, Vanó András polgármester (Galgahévíz), Koros
Attila (Mammut Sound), Dr.
Tóth Róbert (Gödöllõ), Dr.
Farkas Györgyi (Galgahévíz),
Dr. Basa Antal (Galgahévíz),
Tóth-Ilkó Mihály polgármester
(Kartal), Babály László (Kartal), TIM Sport (Tura).

A február 21-én zárult átigazolási idõszakban kilenc új játékossal bõvült az Aszód FC kerete: Téglás László kapus,
Szabó Imre védõ, Altamiro
Junior védõ, Nagy Csaba védõ,
Lukács Arnold védõ, Dobes
Raymond középpályás, Iván
Dániel középpályás, Farkas
Ádám csatár, Stanley Ebebe
csatár erõsíti a felnõtt csapatot.
Idei elsõ edzõmérkõzésén,
február 20-án csapatunk 5:2-re
gyõzött a velünk egy bajnokságban játszó Mogyoród ellen

Március 15. Kupa
Lövészverseny a volt Tiszti Klubban
A Galga Aszód Polgárõr
Egyesület felhívására 76 résztvevõ nevezett a hagyományos
Március 15. Kupa légfegyveres
lövészversenyre a volt Tiszti
Klub udvarán.

HIRDESSEN AZ
ASZÓDI TÜKÖRBEN!

(az „éles” mérkõzés júniusban
lesz). Négy nappal késõbb 0:6
arányban alulmaradtunk a
Bag TC ´96 ellen (a serdülõk viszont nyertek 2:1-re).
A tavaszi bajnokság elsõ mérkõzését március 5-én játszotta
volna a gárda a Pomáz ellen, de
a meccs az aszódi pálya használhatatlansága miatt elmaradt. Lapzárta után Isaszegen
a felnõttek gól nélküli döntetlent játszottak a hazaiakkal,
míg az ifik 3:0-ra kikaptak.
(forrás: www.aszodfc.hu)

Eredmények:
Gyerek egyéni: 1. Klenk
Krisztián 2. Oláh Lajos 3. Dicse
Dániel.
Gyerek csapat: 1. BÕRÖS
VIRSLI (Laukó Péter, Oláh
Lajos, Rell Kristóf, Laukó
Márton) 2. VADKENDER
(Dicse Dániel, Galbavi Máté,
Ecker Dávid) 3. SNICKERS
(Rosenberger Ármin, Rosenberger Tamás, Klenk Krisztián,
Bajkai István).

férfi-nõi

Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés: 28/401-966,
06-20-575-5809
Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00
Pénteken: 9.00-19.00
Idõsekhez kérésre házhoz megyek!
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Ifjúsági egyéni: 1. Szenoráczki Ákos 2. Kovács Dávid 3.
Rell Norbert.
Nõi egyéni: 1. Tellér Zoltánné 2. Kakuk Erzsébet 3. Szenoráczki Réka.
Férfi egyéni: 1. Hegyvári
László 2. Klír Antal 3. Nyulászi
Csaba.
Férfi csapat: 1. A NAGY
DURRANÁS (Klír Antal,
Nyulászi Csaba, Fodor Zoltán,
ifj. Szenoráczki Ferenc) 2.
SOLYMOK (Boros Miklós,
Boros Attila, Hegedûs Attila,
Szalai Attila) 3. GALÉRIA
(Chugyik Márton, Tarr Béla,
Gyebnár Zoltán, Egerváry
Gábor).

L a pzár ta
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Ismét csalók
járják a várost
Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben városunkban nõtt az
átutazó csalók által elkövetett
bûncselekmények száma.
Több helyre a „hivatal megbízásából” ajándékutalványokat
ill. -csomagokat kézbesítõ, vagy
nagy címletû bankjegy felváltásával próbálkozó idegenek
csengettek be, akik elsõsorban
egyedül élõ idõs embereknél
próbálkoznak. Ilyenkor a gyors
terepszemlét többnyire a gya-

II. Kézimunka
kiállítás

ASZÓDI TÜKÖR

A Városi Könyvtár
hírei

a Római Katolikus
Hitéleti Központban
Szeretnénk felhívni a figyeláprilis 1-tõl 15-ig
nútlan házigazda figyelmének
met egyre bõvülõ honlapunkra
elterelése, majd mozdítható ér- (Megtekinthetõ: H-P: 14-18, (www.aszodkonyvtar.hu), ahol
Szo.: 14-17, V.: 9-11 óráig)
téktárgyainak eltulajdonítása
az érdeklõdõk sok érdekes inköveti. De az olcsó tüzelõt kínáA kiállítandó kézimunkákat formációt találhatnak intézló „árusoknak” is volt kárvalményünk programjaival és
március 30-ig lehet
lottja: az illetõk néhány percre
szolgáltatásaival kapcsolatban.
nevezésre leadni
elugrottak felváltani a vevõ
a Gyöngyház Kreatív
húszezresét (s persze „azóta is
A beiratkozási díj továbbra is
Kézimunka Sarok üzletben
jönnek” a visszajáróval).
600 forint, de a nyitvatartás
(Aszód, Kossuth L. út 1.,
A rendõrség kéri a polgáromegváltozott:
Gála Üzletház udvara)
kat: idegeneket ne engedjenek
H., K., Cs., P.: 10.00 - 18.00
be otthonukba, s ha hasonló
A nevezés ingyenes,
Szerda:
zárva
helyzetben gyanúsat észlelnek, a legjobbnak ítélt munkákat
Szombat:
13.00 - 16.00
azonnak értesítsék a járõrt.
a szervezõk díjazzák.)
Vasárnap:
zárva

Haza és lélek
„Tied vagyok, tied hazám! Esem! 5. Zörej 6. ... Ramazotti,
olasz popénekes 7. Egymáshoz
E szív, e lélek...”
(Petõfi Sándor: Honfidal) tapadós 8. Egye! 9. Társadalombiztosítás 10. Név, németül 11.
Vízszintes: 1. A vers foly- Pécel része! 14. A vers folytatatásának elsõ része, zárt tásának második része,
betû: K. 12. Nõi név 13. Barokk zárt betû: N 16. Iskola, röv. 20.
zeneszerzõ, Johann Sebastian Haszonállat 23. Nyöszörög 26.
14. Nemzeti Adó- és Vámhiva- –be párja 28. Kr.e. II. sz-i indiai
tal 15. ... esetek, régi tévés mû- császár 31. Rúzs betûi, keverve
sor 17. Méter 18. Amper 19. El- 33. Mi módon? 35. Félsz! 37. Nitsõrendû 21. Ragadozó madár rogén 39. Római 51. 43. Tojás,
22. Fantasy faj 24. Méter 25. angolul 47. Pest megyei város
Kutya 27. DKA 29. Nyél közepe! 49. Folyadék 51. Becézett nõi
30. Kettõs betû 32. Kiáltó szó név 52. Leon betûi, keverve 56.
34. Falba verik 36. Szén betûi, Gyõri csapat 59. Szolmizációs
keverve 38. Norvég fõváros 40. hang 60. Kicsinyítõ képzõ 62.
General Electric 41. Erre fele! Lábunk alatt vezet a föld 63.
42. Negatív, rövidítve 44. Ige Kelvin 65. Egyen!
u. 2.) és Aszódi László (Régész
végzõdés 45. Átmérõ jele 46. Lá- fné - u. 17.) nyerte.
bával illet 48. Lónak mondjuk
*
50. Idegen Anna 53. Spanyol
Gratulálunk!
A megfejtést a lap aljáról kiautójel 54. Ypszilon 55. Kapu,
angolul 57. Tüzet megszüntet vágott rejtvényszelvénnyel elA nyereményeket
58. Ókori európai nép 61. Ter- látott, nyílt levelezõlapon küldeljuttatjuk
mészet, angolul 64 Fürdõ, le- jék be címünkre – Polgármesnyerteseinknek.
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
mosó, franciául .
Függõleges: 1. Kálium 2. Aszód, Szabadság tér 9. – ápInnivaló 3. Ilyen rózsa is van 4. rilis 8-ig. A megfejtõk között a
Felelõs kiadó:
Galga Coop 2x3.000 Ft értékû
Aszód Város Önkormányzata
vásárlási utalványát sorsoljuk
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
ki.
Tel.: 06-20-9749-850
*
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Februári számunk megfejtése:
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Következõ
lapzárta:
április 7.

megjelenés:
április 15.

3.

Hóvirág, kikeleti, redõs levelû,
Galantheus, pompás.
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