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Az iskola érték- és kultúrateremtõ intézmény Trianon:
Urbán Lajosné óvónõ kapta a Koren István Díjat
Nem véletlen, hogy a társadalom külön ünnepnapot jelölt meg a jövõ nemzedék – a tiszta erkölcsû,
testben és lélekben egészséges ifjúság – nevelõinek
köszöntésére. Akinek ifjúkorában szerencséje volt,
találkozhatott olyan tanárral vagy tanítóval, aki tettével, cselekedetével, tudásával példát mutatott az
ifjúnak, s ezzel az egész
életét meghatározta – a tanárt pedig boldog büszkeséggel töltötte el a siker, ha
tanítványa „túlszárnyalta rozatban rögzített ünnepnapon tanúsított megbecsülés
mesterét”.
persze az év minden napján
Június 3-án A Közmûvelõ- megilletné a pedagógusokat,
dés Otthonában e szavakkal akik többségének közérzete
köszöntötte Sztán István pol- napjainkban sajnálatos módon
gármester a Pedagógusnap al- rossz – fõleg azért, mert kivetkalmából összegyûlteket. Az ték a kezükbõl azokat az eszkö1954-es minisztertanácsi hatá- zöket, amelyekkel a munkáju-

emlékezés a jövõért
A Nemzeti Együvé Tartozás Napján, a trianoni békeszerzõdés aláírásának
91. évfordulóján A Mûvelõdés Háza udvarán tartották városunk megemlékezését. Az ünnepség szónoka Hõnig Antal nyugalmazott középiskolai tanár
volt.

kat következetesebben és hitelesebben végezhették volna.
– Minden nehézség és vita ellenére hiszem és meggyõzõdéssel vallom, hogy az iskola mindenkor érték- és kultúrateremtõ intézmény volt, s ezért foglal
el megtisztelõ helyet ma is vá-

– Nem ünnepelni, emlékezni
gyûltünk össze, mert Trianon
szörnyûségén nincs mit ünnepelnünk, de emlékeznünk kell,
mert a múltunk szerves része –
mutatott rá a rendezvény szónoka. – S ha engedjük a múltunkat elvenni, jövõnk sem
lesz. Azok pedig, akik ezt a szégyenteljes döntést meghozták,
minden évben összegyûlhetnének ezen a napon szégyenkezni.

(folytatás a 4.oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)

Önkormányzati hírek A múzeum-ügy fejleményei
Május 26.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Városi Óvoda Intézményi Minõségirányítási Programjának módosított, egységes
szerkezetbe foglalt változatát.
Ezután Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet, nyugdíjba vonuló
pénzügyi irodavezetõ tartott
tájékoztatót a város pénzügyi
helyzetérõl. Mint elmondta, a
még fennálló, kb. 30 millió Ftos mûködési forráshiány részben kezelhetõ, de év végéig a
képviselõ-testületnek hoznia
kell olyan döntéseket, amelyekkel a még fennmaradó hi-

ányt is kezelni tudja. A feladat
átadás-átvételérõl, a város
pénzügyi helyzetének az új irodavezetõ munkába állásáig történõ kezelésérõl a Pénzügyi Bizottságot is tájékoztatta; az
elõttük álló feladatokat Gál
Gyula, a szakbizottság elnöke
foglalta össze. Kissné Kulybus
Gizella címzetes fõjegyzõ több
mint három évtizedes szoros
munkakapcsolatukra utalva,
Aszód fejlõdését segítõ, elõrelátó, precíz munkájáért köszönetét fejezte ki Tárnokiné Szilágyi Erzsébetnek, akit Sztán
István polgármester is köszön(folytatás a 2. oldalon)
tött.

A közgyûlés alelnöke is Aszódon járt
A képviselõ-testület – elsõsorban a Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhely megyei fenntartója által tervezett racionalizálása nyomán – döntött Aszód közmûvelõdési koncepciójának teljes körû felülvizsgálatáról, s
e feladattal megbízta a Mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sport Bizottságot. A fenntartóval június 1-jére tervezett
egyeztetésen városunk képviseletével megbízták a polgármestert, a Mûvelõdési ill. a Pénzügyi Bizottság elnökeit, Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdés Háza vezetõjét, a Petõfi Kiállítóhely képviseletében pedig Asztalos
Tamást, a Városfejlesztési Bizottság elnökét.
Az egyeztetés végül közel két lyosnak találta, hogy az aszódi
héttel késõbb jött létre, mert a intézmény jövõjérõl folytatanPest Megyei Múzeumok Igaz- dó tárgyalásokon a PMMI
gatóságának igazgatója aggá(folytatás a 3. oldalon)
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Pályázat közfoglalkoztatási programra
(folytatás a 2. oldalon)

Megbízták a mûszaki ellenõrt az Aranykapu Bölcsõde
süllyedõ kerítés támfalának további mérésével december 31ig, a jótállási bankgarancia határidejéig. A támfal tavaly december óta nem mozdult, a novemberi testületi ülésre készülõ összegzés után döntenek a
hiba garanciális kijavíttatásáról.
Tura és Bag önkormányzatai jelezték, hogy nem tudják
finanszírozni a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ottani tagozatain keletkezett veszteséget, Galgahévíz viszont új tanszakot szeretne indítani. Rónai Lajos igazgató hangsúlyozta: a telephelyek fennmaradása minden
érintett közös érdeke. Vállalta,
hogy egyeztetést folytat az
érintett polgármesterekkel e
telephelyek átszervezése érdekében. A képviselõ-testület
egyúttal kimondta, hogy Aszódon csak a helybeli, állandó
aszódi lakóhellyel rendelkezõ
gyermekek mûvészeti oktatásának támogatását biztosítja.
A GAMESZ szûkös munkaerõ-állománya nem képes megbirkózni valamennyi aszódi
közterület rendben tartásával.
Ezen segíthet az a közfoglalkoztatási program, amely kistérségi szinten 45 (ebbõl városunkban 10) fõnek adhat munkát két hónapig, napi hat órában. Az önkormányzat biztosítja a munka-egészségügyi
vizsgálat és a munka/védõruha
költség áfájának kb. 7.700 Ft/fõ
összegét.

Felsõbb jogszabály-változások miatt módosították a helyi
állattartási rendeletet, amely
városunk honlapján olvasható.
A Kossuth L. út 58. szám
alatti támfalépítés kapcsán
Szovics Pál képviselõ korábban
a vasalás hiányosságaira hívta
fel a figyelmet. Bebizonyosodott, hogy az észrevétel jogos
volt, intézkedés is történt, ez
azonban nem került be az építési naplóba. A képviselõ-testület emiatt nem fogadja el a mûszaki ellenõr által rögzített építési napló beírásáról készített
tájékoztatót, s megbízta a polgármestert, hogy készítsen öszszegzést az érintett támfalépítés építési naplójának beírásairól és a mûszaki ellenõr munkájáról. A Kossuth L. 48 sz.
alatti ingatlannál épülõ támfal
munkálataihoz, a feltárt pinceüregek tömedékelésére kétmillió Ft-ot biztosít a város. Mivel e
munkálatok a közmûvek védelmén túl magántulajdonú ingatlan értéknövekedését is
eredményezik, megbízták a
polgármestert, hogy tárgyaljon
az érintett telektulajdonossal a
költségek megtérítése ügyében. A Dózsa György úti támfalépítés elszámolásánál tudomásul vették mintegy 560 ezer
Ft visszautalását a Pro Régió
Ügynökség számlájára; a leomlott támfal síkjában lévõ udvari WC-vel kapcsolatos munkálatokra 167 ezer Ft megtérítését kérik a tulajdonostól.

ján sürgõs besorolást kaptak. A
keretösszeget az ajánlatok beérkezése után határozzák meg.
Az elmúlt két évben épült utak
garanciális javítása érdekében
döntöttek ezen utak felmérésérõl.
A képviselõk nem fogadták el
a bérlakást igénylõk helyi rendelet alapján összeállított listáját. Megbízták az aljegyzõt,
hogy az érintett helyi rendelet
módosítását elsõdlegesen a bérlakást igénylõk anyagi és szociális igényjogosultságának
szempontrendszerére való tekintettel terjessze be. A lista elkészítésénél a bérlemények
rendeltetésszerû használatára
vonatkozó összegzõ jelentést is
figyelembe veszik.

Idén nem sikerült pályázati
támogatást elnyerni az „Európa A Polgárokért” címû rendezvénysorozatra, lesz viszont
XX. Aszód Fesztivál. A grémium felkérte az Aszód Városért
Alapítvány kuratóriumát a
program teljes körû megszervezésére és lebonyolítására.
Rögzítették a rendezvény sikeres megtartásához szükséges önkormányzati vállalásokat, a fõvédnöki feladatokkal
megbízták a polgármestert.
Jelentõs papírmennyiség takarítható meg azzal, hogy a bizottsági és testületi ülések
anyagait ezentúl elektronikus
úton továbbítják a képviselõknek és a bizottságok tagjainak.
Az informatikai háttérre 125
Kiírták az ajánlattételi felhí- ezer Ft-ot biztosítanak. Azok
vást azon útszakaszok kátyú- számára, akik nem tudják vagy
zására, amelyek felmérés alap- nem kívánják e-mailben fogad-
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ni az elõterjesztéseket és mellékleteiket, továbbra is biztosított a papír alapú információátadás.
Asztalos Tamás, a Közbeszerzési-VárosfejlesztésiKörnyezetvédelmi Bizottság
elnöke külsõs bizottsági tagcserére tett indítványt. Az elnök szerint Kalapos Gergely
gyakran akadályoztatva van a
bizottsági üléseken való részvételben, ami veszélyezteti határozatképességüket, ezért
Tolmácsi Miklóst javasolta új
külsõs bizottsági tagnak. A testület 2 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatta
az indítványt.
A nyugállományba vonuló
Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ a munkaköre átadás-átvételérõl adott tájékoztatást, majd köszönetét fejezte
ki munkájukért a jelenlegi és a
korábbi képviselõ-testületeknek, valamint kollégáinak. Reményét fejezte ki, hogy az önkormányzati törvény módosításával és a közigazgatási rendszer átütemezésével Aszód körzetközponti szerepe és közigazgatási szerepköre nem fog csorbulni; ehhez is körültekintõ
munkát kívánt a képviselõ-testületnek. A jelenlévõk közül
többen méltatták és megköszönték a címzetes fõjegyzõ
négy évtizedes, a közigazgatásban végzett munkáját. Ezután
a jegyzõi álláshely betöltéséig
Szabadiné dr. Bartók Katalin
aljegyzõt bízták meg a jegyzõi
feladatok ellátásával.
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A múzeum-ügy elõzményei és fejleményei
(folytatás az 1. oldalról)

alkalmazottjaként érintett
Asztalos Tamás is részt vegyen.
Wentzel Ferenc, Pest Megye
Közgyûlésének alelnöke és Dr.
habil. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton, a PMMI igazgatója június 14-én találkozott Sztán
István polgármesterrel és
Szabadiné dr. Bartók Katalin
megbízott jegyzõvel. Az ügyben
döntés várhatóan a június 30-i
képviselõ-testületi ülésen (ill. a
megyei közgyûlés júniusi ülésén) születik, addig a megyei
múzeumigazgató a tárgyalások alapján elkészíti a PMMI
három éves gazdálkodási és
intézkedési tervét.
*
A testületi ülésen Gyárfás
Zsuzsa kifogásolta, hogy lapunk májusi számában a Petõfi
Múzeum végleges bezárásáról
írtunk, holott az nem is szerepel a megyei önkormányzat
április 29-i határozatában.
Emiatt helyreigazítást kezdeményezett, s ennek nyomán a
képviselõ-testület megbízta a
polgármestert, hogy a helyreigazításról folytasson egyezte-

tést az Aszódi Tükör felelõs
szerkesztõjével.
Az említett cikket figyelmesen elolvasók számára világossá válik, hogy a „végleges bezárás” valóban nem a megyei
közgyûlés határozatából származik – a Petõfi Múzeum lapzártánk után tartott rendezvényén hangzott el. Ez tény, s
mert a cikk elsõ bekezdése errõl a rendezvényrõl szól, ezért a
kifogásolt mondatot nem áll
módomban helyreigazítani. Az
elhangzott kijelentés cáfolatául
szolgál a cikk további része,
amiben a bérek és járulékok
átvállalásáról szóló tárgyalások június 15-ig történõ lefolytatására vonatkozó döntésrõl
írtunk. Helyreigazításra a cikk
azon része szorul, amelyben
június 15-ét tévesen az átadás
határidejeként tüntettük fel; e
dátum helyesen a tárgyalások
határideje volt.
H. Sz.

zatában, június 25-i határidõvel döntött a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményhálózatának racionalizálásáról. Döntött arról is, hogy
hét kiállítóhely – köztük az
aszódi – esetében tárgyalásokat kell folytatni az érintett önkormányzatokkal az ott mûködõ gyûjtemények ill. kiállítóhelyek átvételérõl, s azok eredménytelensége esetén kezdeményezni kell a kiállítóhelyek
megszüntetését.

A lehetõségek feltárása közben kiderült, hogy a határozat
végrehajtása jelentõs kártalanítási összegek kifizetését róhatja Pest Megye Önkormányzatára, s emiatt az értékes hagyatékokat ill. mûtárgyakat az
érintett múzeumoknak adományozó örökösökkel, de a Magyar Állammal is jogvitába kerülhet. Ráadásul néhány kiállítóhelyet nyertes pályázata révén fenntartási kötelezettség is
terhel. Mindemiatt a megyének közel egymilliárd forintos
Pest Megye Közgyûlése visszafizetési kötelezettsége
14/2011. (01.28.) számú határo- keletkezne, amit nem vállalha-

Az elõzmények

Pályázat pénzügyi irodavezetõi álláshely
betöltésére
Aszód Város Önkormányzatának jegyzõje A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet pénzügyi irodavezetõi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû.
A munkavégzés helye: 21710 Aszód, Szabadság tér 9.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.
3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
9/1995. (II.3.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 16. pontja I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmény.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Pénzügyi Iroda (költségvetés, adó)
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fõ
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk és a
pályázat további feltételei a www.aszod.hu honlapon olvashatók.

tott fel, ezért a közgyûlés április
29-i ülésén hatályon kívül helyezte január 28-i határozatát,
s az aszódi, ráckevei és nagykõrösi kiállítóhely esetében az
érintett önkormányzatokkal a
korábban említett egyeztetések lefolytatásáról döntött, június 15-i határidõvel.
Az elõterjesztésben szerepel,
hogy eredménytelen tárgyalások esetén ezen kiállítóhelyek
egy-egy múzeumi munkatárssal továbbra is fenntarthatók, a
gyûjtemények megyei ill. országos jelentõségû anyagai pedig nagyobb múzeumi egységbe integrálhatók (Aszódé a váci
Tragor Ignác Múzeuméba). E
lépésekkel 17 munkahely szûnne meg, ami éves szinten bruttó 38 millió Ft megtakarítást
jelentene a megyének. Mindez
azonban nem szerepel az április 29-i közgyûlési határozatban, amely a januári határozat
visszavonása ill. a tárgyalások
lefolytatása mellett csak a már
ugyancsak említett három éves
gazdálkodási és intézkedési
terv elkészítésérõl rendelkezik.

Pályázat jegyzõi álláshely betöltésére
Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény 10 § /1/ bekezdése
alapján pályázatot hirdet Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû.
A munkavégzés helye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Törvény és kormányrendelet által a jegyzõknek megállapított
feladat- és hatáskör ellátása; ellátja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 36 § /2/ bekezdésében foglalt
feladatokat.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Aszód Város Polgármesteri Hivatala:
Igazgatás, Pénzügy, Mûszak, Okmányiroda, Gyámhivatal.
Irányítása alá tartozó személyek száma: 30 fõ köztisztviselõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.
12:00 óra.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztán
István polgármester nyújt a 28/500-666-os telefonszámon. A
pályázat további feltételei a www.aszod.hu honlapon olvashatók.
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Az iskola érték- és kultúrateremtõ intézmény
Urbán Lajosné óvónõ kapta a Koren István Díjat
(folytatás az 1. oldalról)

rosunk intézményrendszerében – hangsúlyozta a polgármester, majd utalt rá: bár nincsenek gyáróriásaink és kiaknázható ásványkincseink,
Aszód iskolái és pedagógusai
biztonságot és ismereteket nyújtó környezetben gondoskodnak
a tanulók képességeinek kibontakoztatásáról.
A hagyományoknak megfelelõen az ünnepségen vehette
át kitüntetését a városunk képviselõ-testülete által Koren István Díjjal elismert pedagógus,
Urbán Lajosné Penák Judit
nyugalmazott óvónõ. A kitüntetett régi aszódi családból
származik. Városához való kötõdése élete során sok szálon
erõsödött, még akkor is, amikor napi munkáját nem Aszódon végezte. Egész életét a
nagy kihívásokkal való szembenézés, a gyermekek, az óvodai és nagyobb közösség iránti
elkötelezettség, a sokirányú,
eredményes tevékenység és az
együttmûködési készség
jellemzi.
Érettségi után a mai Napsugár Óvodában kezdte pályafutását mint képesítés nélküli
óvónõ, majd a lakótelepi (Szivárvány) óvodában dolgozott,
amíg a kecskeméti Óvónõképzõben meg nem kezdte tanulmányait. A diploma megszerzése után ismét a mai Napsugár Óvodában dolgozott. Férjhezmenetele és elsõ gyermeke
születését követõen férje hivatása elszólította a családot
Aszódról. A szíve azonban viszszahúzta: amint lehetõségük
adódott, visszaköltöztek városunkba.
Munkáját nagyfokú gyermekszeretet, szakértelem,
pontosság, lelkiismeretesség,
következetesség és igényesség
jellemzi. Szakmai tudásának
bõvítésére sokat adó, másoknak is segítséget nyújtó óvoda-

pedagógus. A helyi program
kiválasztásában, megírásában
sokat dolgozott. Az egyes nevelési területek elemzéséhez azok
aprólékos kidolgozásával járult
hozzá. Éveken keresztül gyermekvédelmi munkát végzett,
nem kis eredménnyel.
Kedves, lelkiismeretes, szerény egyéniség. A kollégák közötti összetartozás és a szülõk
közötti kapcsolatok fejlesztõje
volt. Hivatástudattal, igen
nagy felelõsséggel, gyermekszeretettel végezte óvónõi hivatását. Csoportjában családias,
nyugodt légkör uralkodott. A
nevelõtestületben mindig lehet
rá számítani, mert pozitív hozzáállásával meggyõzte kollégáit az elképzelései fontosságáról.
Szorgalommal, igyekezettel végezte napi tevékenységét.
Örült a sikernek, magatartása
példamutató volt a közösség részére. Kiemelkedõ volt a szülõkkel való folyamatos, nagyon
jó együttmûködése. Sok közös,
élménydús programot szervezett. Pályázatok, szponzorok
keresése révén sok játékszer,
eszköz beszerzését biztosította
a gyermekeknek.

Személyiségét hûen tükrözi
kedvessége, természetessége,
szerénysége, finomsága, melylyel hitelesen közvetítette gyermekszeretetét, óvónõi munkájának alapját. Jutka óvó néni

Minden jó, ha vége jó... Az
utolsó tanítási hét egy napján
felejthetetlen néhány órát töltött a 2.b osztály Kovács Benedekék kertjében. A kapuban
már vártak minket, itt kezdõ-

2008. december 12-tõl nyugdíjaséveit tölti, amit szeretnénk a
Koren István Díjjal megszépíteni – olvasható az elismerõ oklevélhez csatolt méltatásban.
A verses-zenés mûsorral kísért ünnepséget az intézmény
udvarán állófogadás zárta,
amit a Gyermekélelmezési Intézmény munkatársai készítettek.
H. Sz.

Trianon: emlékezés a jövõért
(folytatás az 1. oldalról)

1920. június 4-én délelõtt 10
órakor a Párizs melletti Versailles-ban, a Trianon Palotában aláírták az ezeréves Magyarország sorsát megpecsételõ békeokmányt, amelyet megtévesztõ módon békeszerzõdésnek neveznek. Valójában nem
más, mint békediktátum, mert
1920 februárjában a gróf
Apponyi Albert vezette magyar
küldöttséget érdemben meg
sem hallgatták, gyakorlatilag
házi õrizetben tartották, míg a
késõbbi ún. utódállamok leendõ vezetõi szabadon jártak-keltek a tárgyalások ideje alatt.
„Magyarországot nem büntették, Magyarországot kivégezték...” – írta Henri Pozzi A háború visszatér címû, 1935-ben
megjelent könyvében. – „Szán-

A tündérkert és lakói
Az alábbi írás egy
kellemes délután, egyúttal
két, évtizedek óta Aszódon
tanító pedagógus utolsó
munkanapjai egyikének
krónikája is. E sorokkal köszöntjük Bábosik Dezsõné
és Kiss Mária tanítónõket,
akik a napokban vonultak
nyugállományba. Tanítványaik és kollégáik nevében
is jó pihenést, egészséget
kívánunk nekik!

ASZÓDI TÜKÖR

dött el a varázslat. A gyerekek
megismertek jónéhány kúszónövényt, gyógynövényt, a kis
kerti tó élõvilágát, sõt a mini
üvegház egzotikus virágait is
megcsodálhatták.
Csoportokban, játékos feladatok megoldásával bizonyították, hogy megfejtették a tündérkert titkait és közben szinte
észrevétlenül sokat tanultak.
Volt eredményhirdetés – mindenki gyõztes lett... –, mesehallgatás, Dedora mama a szeretetrõl mondott mesét, és kaptunk finom, házi készítésû bodzaszörpöt.
Köszönjük!
Rózsika néni, Marika néni
és a 2.b minden tanulója

2011. JÚNIUS-JÚLIUS

tóföldjeinek kétharmadát, vasés szénbányáinak négyötödét,
só- és rézbányáinak összességét,
erdeinek és szõlõinek háromnegyed részét vesztette el Magyarország. Elvesztette haszonállatainak kétharmadát, vasúti fõvonalait, összes jó karban lévõ
vasúti kocsijait. Hegyvidéke és
összes folyóinak felsõ folyása a
csehek és a románok kezébe került, így elvesztette összes vízi
erõmûveit is.”
Hõnig tanár úr a kor számos
államférfiának – köztük
Andrej Hlinka páter, a Szlovák
Néppárt vezetõje, Vlagyimir
Iljics Lenin, André Tardieu háromszoros francia miniszterelnök, Masaryk, Csehszlovákia
elsõ elnöke, Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója
és fõszerkesztõje, Francesco
Nitti olasz miniszterelnök,
Chamberlain, Stanley Baldwin
és Lloyd George angol miniszterelnökök szavait idézte, akik
elismerték vagy elítélték, hogy
Trianon révén Magyarország
szégyenletes nagypolitikai rablótámadás áldozata lett. Sokáig
a társadalom, a politika sem
tudta, mit kezdjen ezzel a kérdéssel: kényes dolognak
számított Trianonról beszélni,
pedig az évtizedekig tartó kibeszéletlenség rendkívüli módon nyomasztott mindenkit.
Mára már tisztázódni látszik a kép, lehet már beszélni
Trianonról, de nem csak lehet,
hanem kell is beszélni róla.
Tisztázó beszélgetéseket,
konferenciákat kell szervezni,
mert fel kell dolgoznia társadalmunknak ezt a tragédiát.

június 29-tõl július 11-ig
Ízelítõ az akcióból:

Riceland „A” rizs 500g
219,-Ft Schauma sampon 7 gyógyn. 250ml 459,-Ft
Ammerland trappista sajt
1299,-Ft/kg Csabai diákcsemege lédig
2199,-Ft/kg
Danone Activia joghurtital eper-kiwi 250g 169,-Ft JAR mosogatószer lemon 500ml
229,-Ft
Rama margarin kocka 250g
229,-Ft Palmolive tusfürdõ almond milk 250 ml 449,-Ft
D. E. Paloma vákuum õrölt 500g
849,-Ft Hell energiaital 0,25l
189,-Ft
Jacobs 3in1 Original kávéspec. 10x15.2g 415,-Ft Delikát ételízesítõ új 75g
129,-Ft
Emese ásványvíz 1,5l dús, mentes
69,-Ft COOP napraforgó étolaj 1l
399,-Ft
Kozel sör dobozos 0,5l
159,-Ft Euromilk UHT tej 1,5% 1l
149,-Ft
Rauch Ice Tea 1,5l citromos
269,-Ft Kométa Mindennap F. harmónia párizsi 999,-Ft/kg
Globus majonéz Royal 400g
599,-Ft Soproni sör dobozos 0,5l
169,-Ft
Medve sajt natúr 8 cikk. 140g
249,-Ft Knorr rafinéria bolognai spag. alap 59g 239,-Ft
Ariel Compact Mountain S. mosópor 400g 329,-Ft Palini virsli mûbélben
459,-Ft/kg
Tomi kristály gél Color 1,5l
899,-Ft Domestos Flóreszept otth. tiszt. 1l 439,-Ft
COOP Fit Dog szár. kutyael. baromfi íz 3kg 549,-Ft Baba testápoló száraz bõrre lan. 400ml 679,-Ft

HÚS akció!

július 8-tól 10-ig

Ízelítõ az akcióból:

Sertés karaj egész csontos

999,-Ft/kg Sertés tarja csontos

899,-Ft/db

NYERJE MEG AZ 5 MILLIÓ FORINTOS FÕDÍJAT A NESCAFÉVAL!
Már egy NESCAFÉ termék vonalkódjával megnyerheti
az 5 millió forintos fõdíjat vagy a havi ajándékokat
a „Kávé Nagykövete” promócióban!
Regisztráljon a www.kavefarm.hu oldalon, ahol farmot is alapíthat, és meg-nyerheti a további 1000
ajándék egyikét! Küldje el legalább egy NESCAFÉ termék vonalkódját (nevének, lakcímének,
telefonszámának, e-mail-címének pontos megadásával) a következõ címre: 1438 Budapest, Pf. 459.,
„Legyél a Kávé Nagykövete!” jelmondat feltüntetésével!

A promóció idõtartama: 2011. május 1 – július 31.
Sorsolás: 2011. július 8. és augusztus 8.
A nyereményjátékról további részletek olvashatóak a www.nyeremenyzona.hu oldalon.
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Fotóalbum
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Csehország világöröksége

A fenti címmel Bíró Attila és Kovács Sándorné építészek fotóiból nyílt kiállítás a PMMI Petõfi Muzeális
Gyûjteménye és Kiállítóhelyében. A hétfõ kivételével 13 és 17 óra között megtekinthetõ tárlatot Hayde Tibor Ervin,
városunk volt fõépítésze nyitotta meg.

Szivárvány Nap az óvodában

Május 28-án sok szülõ látogatott el a lakótelepi óvodában megrendezett Szivárvány Napra, ahol a csoportok
mûsorának megtekintése után közös játékra és kézmûA Breda zenekar nagysikerû koncerttel ajándékozta
ves foglalkozásokra is lehetõség nyílt.
meg hallgatóit a Római Katolikus Hitéleti Központban.

Gyermeknapi forgatag Lúdas Matyival és Döbrögivel

Az idei Gyermeknap alkalmából Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza várta programokkal a kicsiket és
szüleiket. Képeinken a Napsugár Óvoda mûsora és a Hahota Gyermekszínház Lúdas Matyi címû elõadása látható.

2011. JÚNIUS-JÚLIUS
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Egy néhai aszódi tanár emlékére
1955. július 2-án négy fiatal
férfi tanár jelentkezett szolgálatra Veréb Dénes, az Aszódi
Általános Iskola igazgatójának
irodájában: Miksics Imre testnevelõ, Pressburger Konrád
ének-zene, Pinkert György
matematika-fizika és e sorok
írója, történelem-földrajz szakos tanárok. Miksics és Pressburger tanár urak csak egy
évig, de Pinkert György öt évig
tanított az iskolában. S bár az
öt esztendõ sem hosszú, mégis
mély nyomokat és szép emlékeket hagyott aszódi tanítványainak emlékezetében. Az
egykori kamasz lányok és fiúk
ma már nagymamák és nagypapák, ám még most is élénken
él bennük Pinkert tanár úr
magas, férfias alakja, igényes és
szigorú (de nem kegyetlen) matematika- és fizikaóráinak
hangulata.
A fiú úttörõcsapat vezetõjeként nem az akkor divatos politikai lózungokra, hanem az
1948-ban felszámolt cserkész-

hagyományokra építkezve kirándulásokat szervezett hazánk közeli és távolabbi vidékeire. Az „ágasvári túrák” legendásak voltak, s még a közelmúltban is – amikor a halálos
kór pusztította szervezetét –
volt diákjaival ismét megmászták a Mátra e kies pontját, emlékezve a múltra, a gondtalan,
önfeledt fiatalságukra. Mindezek mellett – bár õ sohasem
futballozott versenyszerûen –
ifjúsági csapatot szervezett az
akkori ügyesebb és tehetségesebb fiatalokból (Magyar Misi
és Kálmán öccse, Pataki Jancsi, Hrncsár Jancsi, Karlovics
Pista...), akik az elkövetkezõ
években elõbb a helyi ifjúsági,
majd a felnõtt csapat magját alkották.
Az ifjúsággal való tanórákon
kívüli foglalkozás akkoriban
természetes volt. Ezért nem
járt fizetség. Csupán fiatalok s
lelkesek voltunk, szerettük a
tanítványainkat s a pedagóguspályát, ezt tanultuk a tanár-

Köszönet az Aranykapu Bölcsõdébõl
Aszód közintézményeiben
elegendõ pénz és közcélú munkaerõ híján egyre nehezebb a
rendszeres karbantartás, az
udvari munkák, kisebb átalakítások megvalósítása. Éppen
ezért nagy az én örömöm és
köszönet a szívemben, mert
felajánlásokkal sikerült megoldani a gyermekek biztonságos
udvari ki- és bejövetelét.
Zab Miklós még tavaly õsszel
barátságosan megszólított, és
azt mondta, hogy ha valamikor
segítségre szorulok, õ szívesen
eljön a bölcsõdébe. Rögtön
megadta a telefonszámát is.
Négy napon át precízen és szívósan dolgozott. A lépcsõ betonját a GAVIT ajánlotta fel elsõ kérésre, és ki is szállították
bekeverve. A beton behordására Petrovics András jó szomszéd és testvére, Petrovics
Sándor nagypapa jelentkeztek
készséggel és jó szívvel. Egyszercsak megjelent az udvar-

ban Széles Míra és Kincsõ apukája saját fûnyírójával és azt
mondta, hogy õ ezzel szeretne
hozzájárulni a bölcsõde udvarának rendben tartásához.
Azóta már kétszer jött el füvet
nyírni. Seresné Balogh Mária
és Stvoreczné Orsolya kertszépítésben vállalt önkéntes munkát több napon keresztül.
Ezúton is köszönöm mindannyiójuk munkáját, de különösen azt a szeretetet és készséget, amit megtapasztaltam
az ide járó gyermekek érdekében.
Kovács Ferencné
bölcsõdevezetõ

képzõben és az idõsebb kollegáinktól.
Pinkert György azonban,
mint annyi más kortársa,
kénytelen volt más pályát választani, mert a tanári fizetésbõl nem lehetett nagyobb családot tisztességesen eltartani.
Mezõgazdasági gépészmérnökként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Azonban nyugdíjas éveiben is talált elfoglaltságot.
Régi, gyermekkorától végigkísérõ szenvedélyének, a repülõmodellezésnek lett az egyik országos vezetõje. Tanítványaival
Európa-, sõt világbajnokságokat nyert.
Gyurkával jó barátok voltunk, hiszen a Kölcsey Gimnázium és az Apáczai Csere János
Pedagógiai Fõiskola padjait is
együtt koptattuk, majd pedig
együtt jöttünk Aszódra és öt
éven át kollegák voltunk.
Életének utolsó kilenc évében a rákbetegség ellen küzdött szívós ellenállással, kemény tartással és bizakodással,

Megnyí

lt!

ám legyengült szervezete végül
megadta magát. Pinkert
György életének 77. évében
megtért teremtõjéhez. Földi
maradványait nagy részvét
mellett a Rákospalotai Köztemetõben, 2011. május 24-én,
több aszódi tanítványával
együtt kísértük el utolsó útjára. Gyászolja felesége, Jutka,
akivel Aszódon ismerkedett
meg és 52 évig éltek boldog házasságban, három gyermeke és
hét unokája.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves
Gyurka! Nyugodj békében!
A. I.

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdeit;
A lelkes eljár õsei sírlakához
És gyújt fényénél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!
(Garay János)

MINI SZALON

nõi-férfi fodrászat,
Jade masszázs ágy
nõi rövid hajvágás+ szárítás 2.400,- Ft
férfi hajvágás 1100,- Ft

Igény esetén Aszódon házhoz megyek!

Cím: Aszód, Kondoros tér 5/3.
Tel.: 06 20 294 3054

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Aszód, Petõfi Múzeum
2011. június 25. 17.00-24.00
2011. JÚNIUS-JÚLIUS
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Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója
Közhasznúsági jelentés
Az Aszód Városért Alapítvány 2010. évi beszámolója
Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Zsemberovszkyné Molnár Márta
Nyitó pénzkészlet:
Nyitó kamatozóbetét:
Tárgyév bevételei:
Adó 1%-a:
Célszerinti tám.:
Egyéb támogatás:
Kamatelszámolás:
Összes bevétel:
Kiadások:
Mûködési kiadás:
Alapítvány által nyújtott támogatás:
Célszerinti juttatás:
Követelés:
Záró pénzkészlet:
Összes kiadás:

1.115.370 Ft
2.607.471 Ft
307.257 Ft
3.384.000 Ft
1.050.000 Ft
38.109 Ft
8.502.207 Ft
68.784 Ft
1.641.220 Ft
5.886.027 Ft
139.188 Ft
766.988 Ft
8.502.207 Ft

Az alapítvány tisztségviselõinek bért és egyéb költségtérítést
nem fizetett ki. A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.

Az Aszód Városért Alapítvány 2011. 05. 31-én megtartott kuratóriumi ülésén a beérkezett pályázatok elbírálásának eredménye
jövedelemadó 1%-ból:
Városi Nyugdíjas Klub:
Roki Boxer Teniszklub:
Unikornis Mazsorett csoport:
Római Katolikus Egyh.:
Aranykapu Bölcsõde:
Zeneiskola Gyermektábor:
Városi Könyvtár:
Evangélikus Egyház:
Erdei Iskola (Molnár Zsuzsa):
Ökumenikus Tábor:

10.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
15..000 Ft
55.000 Ft
10.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft

Gratulálunk a pályázat nyerteseinek!
Zsemberovszkyné Molnár Márta
a kuratórium elnöke

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban
(Kossuth Lajos út 72.)

Aszód, 2011. 06. 09.

2011. JÚNIUS-JÚLIUS
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Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12

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!

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

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

2011. JÚNIUS-JÚLIUS
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (június 2526., július 9-10., 23-24., augusztus 6-7.) a Városi Gyógyszertárban (Szabadság tér 2.,
Tel.: 500-015);
páros hétvégén (július 2-3., 1617., 30-31., augusztus 13-14.)
a Szent István Patikában(Kondoros tér 49., Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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

Állatorvosi ügyelet
Ügyelet
Július 2-3.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Július 30-31.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Július 9-10.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Augusztus 6-7.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Július 16-17.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

Augusztus 13-14.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Július 23-24.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Augusztus 20-21.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1..
Tel.: 06-30-449-6319

HIRDESSEN
az Aszódi Tükörben!

,
,
,

Májusi számunk
keresztrejtvényének
megfejtése és nyertesei
Májusi számunk megfejtése:
„...mert látja,
hogy az emberek múlnak.”
A Galga COOP utalványait
Hegyesi Istvánné (Falujárók útja
5/15.) és Bagyin Jánosné (Szent
Imre u. 8.) nyerte.

Gratulálunk!
A nyereményeket
eljuttatjuk
nyerteseinknek.
2011. JÚNIUS-JÚLIUS

L a pzár ta
Ismét egy jubileumi rendezvény: Egyeztetés a Rendelõ12

XX. Aszód Fesztivál
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Idén ünnepeltük Aszód várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. 1991-ben hagyományteremtésként indult az Aszód Fesztivál, amelyet immáron 20. alkalommal rendezünk meg. Húsz év
alatt három helyszín, több száz fellépõ, több tízezer szórakozó
közönség, sikerek és olykor kudarcok követték egymást. Ez a
rendezvény elsõsorban az aszódiaké, az idei rendezvény sikere
Önökön is múlik. Hívjuk és várjuk Önöket az alábbi mûsorokra!
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

Augusztus 19-én:
18:20
18:35
19:15
20:00
21:00
22:00-02:00

Megnyitó, fúvószenekari köszöntõ
Fluor Tomi mûsora (Mizu-Mizu...)
Kasza Tibor mûsora
Vastag Tamás mûsora
Márió mûsora
utcabál a Favorites együttessel

Augusztus 20-án
10:00
15:30
16:30
18:30
19:15
21:00
22:00

Ökumenikus istentisztelet – állami ünnepség
helyszín: a Mûvelõdés Háza udvara
Szabó Ádám harmonikavirtuóz (Csillag születik)
gyermekmûsor
Tóth Gabi mûsora
a Breda zenekar mûsora
Timi Chen mûsora (Csillag születik)
Tûzijáték

Augusztus 21-én

intézet jövõjéért
Az aszódi Szakorvosi Rendelõintézetet mûködtetõ MEDCENTER Kft. levélben fordult
az önkormányzathoz, amiben
jelezte: az egészségügyi ellátás
állami alulfinanszírozottsága
miatt jelentõs pénzügyi nehézségekkel küzd, emiatt támogatást kért az önkormányzattól.
Lapunk nyomdába adása elõtt,
június 20-án Sztán István polgármester találkozót kezdeményezett a Rendelõintézet
38.500 fõs ellátási körzetében
lévõ tizenkét település polgármesterének, valamint a MEDCENTER Kft. vezetõségének
részvételével.
Mint megtudtuk, az egyeztetésen csupán a településvezetõk fele vett részt, de a Rendelõintézet mûködtetése minden
érintett település érdeke. A közös érdekképviselet reményében városunk polgármestere a
távol maradókkal is egyeztet. A
tervek szerint a finanszírozás
megoldása érdekében kérelemmel fordulnak Szócska Miklóshoz, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium egészségügyért felelõs államtitkárához.

A vidámpark 16:00-21:00 óráig várja a szórakozni vágyó fiata- Programajánló
lokat. Étel-ital is kapható.
*
Tájékoztatjuk Aszód lakosságát, hogy a rendezvény ideje alatt
a Petõfi utca a Dobó Katica utcától, valamint a Szabadság tér
teljes területe zárva lesz! A Mély útról csak a Szent Imre utca irányába lehet közlekedni. A Petõfi utca ezen szakaszán az ott lakók
Július 1-jén 16 órakor:
külön engedély nélkül behajthatnak saját gépjármûveikkel.
A pénteki rendezvény utcabállal fejezõdik be. Kérjük türelmüket és megértésüket. Köszönjük!
Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 6/2011
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

10 éves az Aszódi
Gyermekétkeztetési
Intézmény

ASZÓDI TÜKÖR

Indul a csatornaprojekt beruházás
Az A-HÍD Zrt. nyerte el az
agglomerációs térségi csatornaprojekt kivitelezési munkálatait. A szennyvíztelep és
komposztálóüzem kivitelezését a VEOLIA Water Solutions
Technologies Magyarország
Zrt. nyerte el, velük június 28án írják alá a szerzõdést. A kivitelezési szerzõdést már megkötötték; a projekt július 7-én indul, a befejezés határideje 2012.
november 30. Az elsõ ütemben
Aszódon a Békekertben és környékén indul a beruházás, de a
többi, ma még ellátatlan területen is még idén megkezdõdik
a munka – kivéve a Kossuth
Lajos út környékét: az illetékesek nem szeretnék, ha a forgalmas fõút mentén a tél miatt félbe kellene hagyni a hálózatfejlesztést, ezért ott csak jövõ tavasszal látnak munkához.

Következõ
lapzárta:
augusztus 4.
megjelenés:
augusztus 12.
Július 2-án, szombaton 18
órakor: Aranykamera Filmklub a Mûvelõdés Házában.

Klubok, szakkörök:
Álláskeresõk Klubja
minden kedden 10 órától.
Zöld Bakancs Klub
Környezet- és természetvédelem fiataloknak.

Kézimunkázók Klubja
Gyermekprogramok a Mûvelõkéthetente szombaton
dés Háza udvarán.
15 órától.
16.00: Megnyitó
16.15: A brémai muzsikusok
Cukorbetegek Klubja
aHahotaGyermekszínházmûsora A hónap utolsó csütörtökén 15
17.30: a Breda zenekar mûsora órától.
Egész délután: Nagyné Mákos
Ulti Klub
Izolda népi játékai, körhinta,
kéthetente csütörtökön
fotókiállítás az aszódi gyer18 órától.
mekétkeztetés 10 évérõl, lángossütés, beszállítók kóstolója.

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

