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A háttérmunka rejtett értékei Ünnepvárás,
Ketten kaptak Nívódíjat A Szociális Munka Napján
Jászolkiállítás
A Szociális Munka Napja
(november 12.) alkalmából
idén is köszöntötték városunk és körzete szociális
intézményeinek munkatársait. Az ünnepség helyszíne ezúttal a Fiúnevelõ
Intézet rendezvényterme
volt, amelynek névadóját
ugyanekkor tartották: egy,
az intézményben kiírt pályázat eredményeként a
termet Puskás Géza
Koren-díjas pedagógusról,
az intézmény egykori munkatársáról nevezték el.
A vendégeket Szarka Attila
igazgató köszöntötte, aki hangsúlyozta: a szociális szférában
dolgozók többnyire a háttérben
végzik munkájukat, amiért
csak ritkán kapnak elismerést.
Ezen alkalmak egyike a Szociális Munka Napja, amelynek az
AFI örömmel adott otthont. Az
1884-ben megnyílt, hazánk legrégebbi fiúnevelõ intézeteként
is számon tartott intézményben (elsõsorban a fenntartó által nemrégiben bejelentett jelentõs létszámleépítés miatt) a
vendéglátók is nehéz idõket élnek át, ez azonban nem érzõdött az ünnepi esemény hangulatán.
Sztán István polgármester,
az Aszódi Kistérségi Társulás
elnöke valamennyi érintettnek
köszönetét fejezte ki egész éves
munkájáért – mint utalt rá, a
segítségre, gondozásra szorulók aránya a társadalom öregedése, illetve a szegénységben
élõk számának növekedése
nyomán ugyancsak emelkedik.

A tavalyi mérsékelt részvétel után idén minden eddiginél több, 155 gyermek
nevezett 129 egyéni és csoportos alkotással a IV. Betlehemi Jászolkiállításra. A
Szernecz Zoltán intarziakészítõ és felesége által elindított tárlat ünnepélyes
megnyitója december 9-én
volt a Római Katolikus Hitéleti Központban.

díjat: Herr Piroska, az AFI és
Bencsik Jánosné, a Kistérségi
Gondozási Központ munkatársa. Mindketten más szakterületrõl érkeztek, s munka mel-

A rendezvényen a Napsugár
Óvoda Maci csoportja betlehemes játékot adott elõ Mayerné
Masznyik Edit és Petréné
Magyar Mária óvónõk vezetésével; Rónai Lajos kecskedudajátéka és Bóka Bori éneke,
Bartók Anikó verse, Deák Éva,
Kovács Orsolya és Kovács
Gergely hangszeres muzsikája,

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)

Középen a szociális munka idei Nívódíjasai:
Bencsik Jánosné (Kistérségi Gondozási Központ)
és Herr Piroska (Aszódi Fiúnevelõ Intézet)
Hagyományosan e napon
Nívódíjjal ismerik el a szakmájukban hosszú ideje eredményesen dolgozó, kiemelkedõ
munkát végzõ munkatársakat.
Idén ketten vehettek át Nívó-

Sokoldalú kapcsolatok
Evangélikus püspöki áldás az Idõsek Klubjának épületére
December 11-én Dr.
Fabiny Tamás evangélikus
püspök volt városunk vendége, aki részt vett a helyi
gyülekezet templomában
tartott istentiszteleten és
az egyházközség ünnepi
közgyûlésén. Ezután a
Falujárók úti Idõsek Klubja udvarán megáldotta az
EU és az ÚMFT támogatásával megújult épületet.
ny. esperest, Lõrincz Csaba mûködésnek lehetünk tanúi
Az ünnepség résztvevõit – evangélikus lelkészt – köszön- Aszód városa és az evangélikus
köztük Benczur László egyház- tõ Sztán István polgármester egyház között, ami reményei
megyei felügyelõt, Detre János elmondta: csodálatos együtt(folytatás a 3. oldalon)

11

ASZÓDI TÜKÖR

Országos Bajnokság Kókán
A Galgamenti Wado-Ryu Egyesület eredményei
November 20-án ismét
Kóka adott otthont a Magyar Wado-Ryu Karate Szövetség egyik legrangosabb
eseményének. Minden évben megrendezik az Országos Bajnokságot, ahol a
wado-stílus követõi számot
adhatnak tudásukról. A
versenyre a legifjabbaktól
a magasabb övfokozattal
rendelkezõkig bárki benevezhet.
Ez a nap különleges volt a
WADO Szövetség életében,
mert a verseny megkezdése
elõtt emlékeztek meg az
alábbiakról: „Pontosan 25 éve
annak, hogy 1986 novemberében Salamon László wado elnök meghívására elõször jött el
hozzánk Shibamori Mester.
Rendszeres oktatói munkájának eredményeképpen szervezetünk ma közel 100 feketeövesbõl
és 26 egyesületbõl, karateiskolából áll. Csapatunk rendszeresen az élvonalban végez a
WUKF kontinens- és világver-

senyein.” Az évforduló alkalmából Rostás Tibor stílusvezetõ
megköszönte Shibamori Shihan áldozatos és fáradhatatlanul végzett munkáját.
(Forrás:www.wadokarate.hu)
A Galgamenti Wado Klub vezetõje, Fási Tibor szinte a kezdetektõl részt vett a fent említett oktatómunkában, hiszen
már 1987 óta, vagyis 24 éve mûveli ezt a harcmûvészeti ágat.
Az emelkedett hangulatú
percek után megkezdõdhetett
a versengés. Az értékelésben
részt vevõ társaink (Boriné
Molnár Ildikó, Hajdúné Dinynyés Gabriella, Nagy Szilvia és
Pintér Tünde) reggeltõl késõ
délutánig szinte pihenés nélkül
segítették a bírók munkáját
(pontok és eredmények összesítése, idõmérés küzdelmek
során). Köszönjük Nekik!
Büszkén írjuk be ezt a napot
a helyi klub krónikájába, hiszen 18 klubtársunk adott le
nevezést, és 5 ezüst-, valamint
4 bronzéremmel lettünk gaz-

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen férjem, édesapám, nagyapánk,
Seregély Károly
temetésén részt vettek, részvétükkel, az elhelyezett
virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

dagabbak. Láthattunk mesteri
színvonalú formagyakorlatokat, remek küzdelmeket, és ismét eltölthettünk egy élménydús napot a wado stílus követõivel.
Eredményeink: Formagyakorlat: Gyetván Orsolya,
Hajdu Eszter, Hajdú Dániel,
Szilágyi Henrietta – ezüstérem, Gregus Alexandra –
bronzérem. Küzdelem: Fási
Víta – ezüstérem, Csúri András, Kosik Zoltán, Tüdõs Marcell – bronzérem.
Az utóbbi hónapok megfeszített tempója után sem pihen a
csapat, hiszen 2012. március 3án újra KODOMO Bajnokságot szervezünk Kartalon, melyen Shibamori Shihan fõbíróként kíván részt venni, ezzel is
emelve a rendezvény színvonalát.

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (december
24-25., január 7-8., 21-22.) a
Városi Gyógyszertárban (Szabadságtér2.,Tel.:500-015);
páros hétvégén (december 1718., 26., 31., január 1., 14-15.)
a Szent István Patikában
(Kondoros tér49.Tel.:400-552).

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik
Szikora Pálné
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönjük a Polgárõrség munkáját!

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Odler Ferenc
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és kifejezték együttérzésüket.
A gyászoló család

Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628

Városrendész:
Szabó Imre
06-30-816-0437
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TOMBOLASZELVÉNY

Kérjük, december 31-én este
kitöltve dobja be e szelvényt
a Szabadság téren elhelyezett
gyûjtõládába!
Figyelem! Egy család
csak egy szelvénnyel
vehet részt a sorsoláson!

Állatorvosi
ügyelet
Ügyelet
December 17-18.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
December 24-25-26.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
December 31-Január 1.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Január 7-8.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Január 14-15.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
Január 21-22.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

.................................................................
név

.................................................................
lakcím
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L a pzár ta

Programajánló

Minden csütörtökön
délelõtt 10 órától:

Tipegõ-topogó
Ének, tánc, mondókák járni tudó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: Benedek Krisztina táncpedagógus.

Breda Táncház

A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Valamennyi Olvasónknak
boldog karácsonyt
és még boldogabb új esztendõt kívánunk!
Következõ
lapzárta:
január 13.
megjelenés:
január 20.

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: 12/2011
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.

minden pénteken 17.30-tól
a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj: 200 Ft.

ReformátusIstentisztelet
A Mûvelõdés Házában
minden vasárnap 9 órakor.

Klubok:
Álláskeresõk Klubja
Minden kedden 10 órától.
Zöld Bakancs Klub
Környezet- és természetvédelem fiataloknak.
Kézimunkázók Klubja
kéthetente szombaton
15 órától.
Cukorbetegek Klubja
A hónap utolsó csütörtökén
15 órától.
Ulti Klub kéthetente
csütörtökön 18 órától.
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Elvi hozzájárulás az SZTK lakosságarányos támogatásához
November 24.
A Városi Óvoda intézményvezetõi feladatainak ellátására
kiírt pályázat eredményeként
2012. január 1-jétõl 2017. július
31-ig Nyíryné Gazdik Andrea
óvónõt bízta meg a képviselõtestület a vezetõi feladatokkal.
A képviselõk egyhangúlag elfogadták a 2012. évi költségvetés alapjául szolgáló koncepciót. A város költségvetése jövõ
év februárjában kerül a grémium elé, s azt a ma még nem ismert sarokszámokon kívül számos törvény várható módosítása, helyi szinten pedig mindenekelõtt a GAMESZ jövõ év június 30-ig tervezett átalakítása
is befolyásolja majd.
2012. december 31-ig meghosszabbították a Közoktatási
Önkormányzati Minõségirányítási Program hatályát. A
szabályozást a jövõre várható
törvénymódosítások tükrében
egy év múlva tekintik át.

Bölcsõdei garancia,
óvodabõvítés
Nem volt megfelelõ a kivitelezõi helyreállítási munka az
Aranykapu Bölcsõde déli udvarának megsüllyedt kerítésénél,
ezért a geotechnikai vizsgálat
ismeretében az önkormányzat
jogi lépéseket tesz a garancia
érvényesíttetésére, valamint
kezdeményezi a helyreállításhoz szükséges bankgarancia
kifizetését.

A „Nevelési intézmények fejlesztése” címû KMOP-pályázattal, azaz a Napsugár Óvoda
bõvítésével kapcsolatos tervezési feladatokra két ajánlat érkezett be, ezek azonban jelentõsen eltérnek egymástól, ezért
a képviselõk új pályázati kiírásról döntöttek, amelynek egy
újonnan kidolgozott bírálati
szempontrendszert is tartalmaznia kell.
A sorozatos betörések miatt
a Szakorvosi Rendelõintézetet
üzemeltetõ MedCenter Kft. az
intézmény és udvarának éjszakai zárását kérte. A testület
elektromos kapunyitó, valamint kapucsengõ és -telefon
felszereltetésérõl döntött.
Ugyanakkor nem járultak hozzá a Baross u. 5. szám alatti lakás orvosi ügyelet rendeltetésû
épületté történõ átminõsítéséhez.
A képviselõk elfogadták az
önkormányzat III. negyedévi
gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítésérõl szóló beszámolót. A svájci frank magas
árfolyama, valamint a gazdasági válság miatt fontolóra vették
az „Aszód Város fejlõdéséért”
megnevezésû kötvénnyel kapcsolatos kötelezettségek megváltását, ehhez azonban egyelõre nincs elegendõ információ,
ezért e napirendre a várható
pénzügyi és közigazgatási jogszabály-módosítások hatásainak ismeretében visszatérnek.
A város civil szervezeteinek
támogatására szánt, korábban
zárolt 875 ezer Ft-ból félmillió

Ft-ot feloldott a képviselõ-testület. Az összeg Cívis pályázat
keretében történõ elosztásáról
a decemberi testületi ülésen
döntenek, a pályázati felhívás
megjelent városunk honlapján.

Emelkednek a
bérlemények díjai
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt a helyi lakásrendelettel
kapcsolatban, ezért a testület
módosította annak kifogásolt
passzusait. Ezzel egyidejûleg,
2012. január 1-jétõl tíz százalékkal emelték az önkormányzati bérlakások bérleti díját. A
szociális alapon megállapított
havidíj összkomfortos lakásnál
330 Ft, komfortos lakás esetén
241 Ft, félkomfortos lakásnál
230 Ft, komfort nélküli lakás
esetén 56 Ft, szociális szükséglakásnál pedig 9 Ft négyzetméterenként. A nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját
4,9, a garázsbérleti díjat 10 százalékkal emelték. Kimondták
a bérleti szerzõdések felülvizsgálatát, egységesítését; e szerzõdéseket ezentúl a GAMESZ
kezeli.

is!” Alapítvány számláját. A
grémium elvi hozzájárulását
adta ahhoz, hogy havi 80 Ft/
lakos összegben támogatást
nyújt az intézmény üzemeltetéséhez, de csak abban az esetben, ha példáját valamennyi
érintett település önkormányzata követi. A feladat-ellátás támogatásának szükségességérõl ill. annak mértékérõl az
egészségügyi törvény elfogadása után, annak ismeretében
újra megvizsgálják.
A polgármester arról számolt be, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás valamennyi
területen jól halad; kérésére a
kivitelezõ Aszódon emelte a
munkások számát. A szennyvíztisztító telep bõvítéséhez
szükség van a város mint tulajdonos hozzájárulására, amit a
testület egyhangúlag támogatott.

Egyszeri 25 ezer Ft a
közalkalmazottaknak

December 1-jei, soron kívüli
ülésén a képviselõ-testület az
új LEADER-játszótér kerítéséhez 300 ezer Ft-ot biztosított.
A polgármester indítványára a
bérmaradványból egyszeri 25
ezer Ft étkezési utalvány biztoLesz-e egység a
Rendelõintézetért? sításáról döntöttek az önkormányzat intézményeiben dolAz aszódi és ikladi jótékony- gozó közalkalmazottak szásági rendezvények, valamint mára.
egyéb adományok 1,05 millió Ft
bevétellel gyarapították a Ren(A testületi ülések
delõintézet támogatására létjegyzõkönyvei városunk
rejött „Legyen sz Ön Szívügye
honlapján olvashatók.)
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Sokoldalú kapcsolatok
Evangélikus püspöki áldás az Idõsek Klubjának épületére

Tisztelt
Aszódi Polgárok!

(folytatás az 1. oldalról)

szerint jövõre – a Petõfi Múzeum ügyének kedvezõ alakulása
esetén – újabb közös kapcsolódási ponttal bõvülhet. A polgármester köszönetét fejezte ki a
pályázat kiírójának, a képviselõ-testületnek, Varga Jánosné
projektvezetõnek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak,
Lõrincz Csaba evangélikus lelkésznek, az épület felújítását
végzõ Épkomplex Kft. munkatársainak és Molnár József
ügyvezetõnek, valamint a mûszaki koordinációban résztvevõ szakembereknek. Az augusztusban megkezdett munka eredményeként az Idõsek
Klubjának épülete – amelynek
az evangélikus egyházközség
résztulajdonosa – készen áll a
szükséges berendezések befogadására, 2012 tavaszától pedig a rászorulók ellátására.
*
Az ünnepség után Dr. Fabiny
Tamás és Benczur László
egyeztetést folytatott az ebbõl
az alkalomból összehívott aszódi szakértõkkel a Petõfi Múzeum egyházi mûködtetésének
lehetõségeirõl. A püspök urat e
találkozó elõtt kérdeztük az
ügy eddigi fejleményeirõl.
– Az Evangélikus Egyház részérõl számos tárgyalást folytattunk a polgármester úrral, s
azonnal látszott, hogy Aszód
városa ebben az ügyben is nyi-

tott az együttmûködésre –
mondta Dr. Fabiny Tamás. –
Egyeztetéseinket a szaktárca
képviselõjével is lefolytattuk, a
Püspöki Hivatalban pedig Pest
Megye Önkormányzatának elnökét, Szûcs Lajost láttuk vendégül. A megyei intézmények
állami tulajdonba kerülésének
hírét hallva abban maradtunk,
hogy megvárjuk e folyamat
kezdetét, hátha az államosítás
új lehetõséget ad a múzeum
egyházi kezelésbe vételére.
A püspök úr és munkatársai
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával is felvették a kapcsolatot, ahol nem zárkóztak el
az együttmûködéstõl. Azt
azonban mindenképpen meg
kell várniuk, hogy a megyei intézmények államosítása milyen formában történik meg.
Dr. Fabiny Tamás elmondta: elképzelésük szerint az aszódi

Petõfi Múzeum jövõre az evangélikus egyház múzeumához
rendelt intézményként mûködhetne tovább.
A püspök úr is hallott a két
nappal korábban a múzeum jövõjéért tartott gyertyagyújtásról, ahol az egyházközség is
képviseltette magát. Hangsúlyozta, hogy az egykoron evangélikus gimnáziumként mûködõ épület és annak tárgyi gyûjteménye három területen is
ezer szállal kötõdik az egyházhoz: a rendkívül gazdag iskolatörténeti gyûjtemény, a Galgamente részben evangélikus hagyományokra épülõ néprajza,
valamint az egykori aszódi diákkal, Petõfi Sándorral kapcsolatos emlékek mind abban erõsítik meg õket, hogy õk legyenek a múzeum új gazdái.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Aszód Város Képviselõ-testülete döntésének megfelelõen,
a laktanya további pusztulásának megállítása érdekében
nyílt levéllel fordulunk a Honvédelmi Minisztériumhoz.
Arra kérem Önöket, hogy támogassák döntésünket és aláírásukkal segítsék munkánkat.
Aláírásgyûjtõ helyek: Kossuth
L. út 5. szám alatti Dohánybolt,
Ricsi Presszó, Móni Fotó, Fesztivál ABC, Falujárók úti ABC
és újságos, Profi Áruház.
*
Azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy azon állampolgárok, akiknél 2010-2011-ben
betörés történt és a felderítés
eredménytelen volt, részemre
postafordultával szíveskedjenek nevüket és lakcímüket
megküldeni. Továbbá kérem,
hogy a rendõrség ezirányú
munkájáról is tájékoztassanak.

Mindenki
karácsonyfája
Köszönetet mondok mindazoknak, akik a fõtérre felajánlották fenyõfájukat. Külön köszönet Takács Lajosnak (Mosolygó utca 8.); idén az õ fenyõfája lett a város karácsonyfája.
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

Felhívás a kihûléses halálesetek megelõzésére
Tisztelt
Aszódi Polgárok!

- ha legalább hidegben menAz elmúlt év telén közel 200
embertársunk szenvedett ki- tõt hívunk az utcán fekvõ embertársunkhoz,
hûlés okozta halált.
- ha felhívjuk a háziorvos
figyelmét a leromlott egészségi
Számos ember életét
A téli hónapok, a hideg idõjárás embertársaink bizonyos menthettük volna meg: állapotú idõs emberre.
csoportja számára rendkívül
- ha idõben bekopogunk manehéz, sokszor életet veszélyeztetõ helyzeteket teremtõ idõ- gányos, idõs szomszédunkhoz ,
- ha idõben jelzéssel élünk a
szakot jelentenek. Fokozottan
Kérjük, ha veszélyeztetett,
igaz ez az utcákon alvókra, az polgármesterhez, a jegyzõhöz, elhagyatott emberrõl szerezegyedül élõkre és az idõs, beteg a családsegítõ szolgálathoz, a nek tudomást, jelezzék Aszód
civil segítõ szervezetekhez,
emberekre.
Város Önkormányzat pol-

Törõdjünk egymással!
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gármesterének, jegyzõjének: 2170 Aszód, Szabadság
tér 9. Tel.: (28) 500-666;
vagy
a Kistérségi Gondozási
Központ Családsegítõ Szolgálatának: 2170 Aszód, Petõfi u. 6/a. Tel.: (28) 400-103
Aszód, 2011. december 1.
Sztán István
polgármester
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Színes mikrovilág a szürke télben Eredményes
Átadták a LEADER-támogatásból újjáépült játszóteret a cipõsdoboz akció

November 30-án a kicsik birtokba vehették a Papföldi út és
az Õsz utca közötti, megújult játszóteret. Az EU és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 7,65 millió Ft-os támogatását
az Aszód Ifjúságért Alapítvány nyerte el az Észak-Kelet-Pest
Megyei Leader Egyesülettõl; a kivitelezést a budapesti Granuplay Kft. végezte.
A képviselõ-testület december 1-jei soron kívüli ülésén 300 ezer Ft-ot
biztosított a játszótér bekerítésére; a kivitelezést a Granuplay Kft. lapzártánk után megkezdte. Mint arról novemberi számunkban is írtunk,
a terület tavaszra tervezett kertészeti munkáiban az alapítvány kuratóriuma számít a környéken élõkre.

Lapzártánk után fejezõdött
be a rászoruló gyermekek megajándékozása céljából idén is elindított „Egy cipõsdoboznyi
szeretet” elnevezésû akció.
Örvendetes, hogy gazdasági
válság ide vagy oda, a tavalyinál harminchárommal több,
összesen 394 ajándékdoboz érkezett be a Kistérségi Gondozási Központba.
Az Evangélikus Gimnáziumból 261, A Hites Adakozók
Hálózatától 58, a Baptista Gyülekezetbõl 28, a Petõfi Sándor
Gimnáziumból 9, az Evangélikus Gyülekezettõl 8, a Református Gyülekezettõl 4, a Római Katolikus Egyháztól 2, magánszemélyektõl 24 doboznyi
meglepetés gyûlt össze, amelynek szétosztását a Gondozási
Központ munkatársai lapunk
megjelenésekor kezdenek meg.
H. Sz.

A háttérmunka rejtett értékei
Ketten kaptak Nívódíjat A Szociális Munka Napján
ban is szeretettel, empátiával
gondoskodottróluk.A házigondozás szakmai vezetõjeként
nagy szakértelemmel segítette
kollégáit.

(folytatás az 1. oldalról)

lett szerezték meg a szociális
munka végzéséhez szükséges
szakképesítésüket. A díjakat
Varga Jánosné, a Kistérségi
Gondozási Központ vezetõje,
valamint az AFI igazgatója és a
polgármester adta át.
Herr Piroska a közmûvelõdésben eltöltött évek után több,
mint tizennégy esztendeje
kezdte meg szociális, gyermekvédelmi munkáját az intézményben. Az enyhe fokban értelmi fogyatékos intézeti növendékek fejlesztõ nevelése
mellett példásan használja képességeit az anyamodell típusú
nevelõ kialakításában és szakmai modell értékû mûködtetésében. Példamutató személyisége, a növendékekkel és a
munkatársakkal kialakított jó
kapcsolata, valamint az intéz-

Mohos Péter és az AFI gitárszakköre
mény országosan, díjakkal is
elismert kulturális életének
szervezése elismeréseként vehette át a Nívódíjat.
A nyugdíjba vonuló Bencsik
Jánosné Klári ugyancsak más
szakterületrõl érkezett a szociális munka világába: 1967-tõl
tíz éven át az Ikladi Ipari Mû-

szergyár, majd gödöllõi Ganz
Árammérõgyár dolgozója volt.
1977-tõl 88-ig az IMI Bölcsõdéjében gondozta a rábízott kisgyermekeket, majd a Gondozási Központba került. Itt elõször
a területi munkában vett részt,
sok idõs ember otthonában segédkezett életminõségük javításában, és az Idõsek Klubjá-
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Az ünnepségen Mohos Péter
és az AFI gitárszakköre muzsikált, Takács Lajosné saját versét mondta el, Kovács Ferencné
és Berényiné Baranyi Márta
pedig a Városi Bölcsõde múltját
és jelenét idézte fel egy-egy tréfás, ugyanakkor tanulságos
jelenettel. Valamennyi megjelent ünnepelt B. Vajda Edit és
Bogdán Mátyás keramikusok
kerámia csengettyûibõl kapott
ajándékba egyet-egyet, amelyek csilingelõ hangja nem csak
a közeledõ ünnepekre, de a szociális munkát végzõk elismerésére is emlékeztet.
Hídi Szilveszter
A szerzõ felvételei

Ízelítõ akcióinkból:

Akció____________December 14-tõl 31-ig________________Akció
99,-Ft
Szatmári finomliszt 1 kg
199,-Ft
COOP „B” rizs 1 kg
389,-Ft
COOP napraforgó étolaj
Törley Charmant Doux pezsgõ 0,75l 799,-Ft
Kométa Szilveszteri bécsi virsli vg. 1299,-Ft/kg
199,-Ft Danone tejföl 20% 375g
Rama margarin kocka 250g
199,-Ft Szarvasi Mascarpone krémasjt 500g
Knorr halászlé kocka 60g
259,-Ft Univer Piros Arany csem., csípõs 160g
Gyulai virsli fóliás 180g
139,-Ft Pepsi Cola szénsavas üdítõital 2l+0,5l EXTRA
Steffl sör dobozos 0,5l
159,-Ft Theodora ásványvíz többféle 1,5l
Soproni sör dobozos 0,5 l
759,-Ft Biopon takarékos gél 3l
D.E. Omnia kávé õrölt 250g
3999,-Ft/kg Nestlé Szerencsi kakaópor dob.100g
Pick téliszalámi
99,-Ft Tchibo Family kávé õrölt 250g
Dr. Oetker sütõpor 3+1 48g
99,-Ft Somat standard tabletta 80db
Dr. Oetker vanillin cukor 3+1 40g
ZWACK Vilmos Mézes Ágyas körte 0,5 l 1699,-Ft Mátra csemege uborka 3-6cm 680g
Lipton Yellow Label tea25x2g
349,-Ft Mizo túró 250g
Silan öblítõ fresh sky 2l
699,-Ft Palini füstöltfõtt tarja vf.

249,-Ft
799,-Ft
279,-Ft
339,-Ft
89,-Ft
1199,-Ft
269,-Ft
459,-Ft
1799,-Ft
269,-Ft
249,-Ft
1399,-Ft/kg

Hétvégi akció December 22-tõl 24-ig
Sertés karaj csont nélkül
BB Spumante pezsgõ édes 0,75l

1499,-Ft/kg
749,-Ft

Sertés tarja csontos
Löwenbrau sör dobozos 0,5l

1049,-Ft/kg
149,-Ft
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A megnyugtató jövõért, a Virágos Aszódért
Közmeghallgatás és díjkiosztó a Csengey iskolában
Aszód Város Képviselõtestülete november 25-én
tartotta éves közmeghallgatását a Csengey Gusztáv
Általános Iskolában. A
megjelenteket Sztán
István polgármester köszöntötte, majd részletesen
beszámolt az önkormányzat és intézményei idei
munkájáról, eredményeirõl és megoldásra váró feladatairól.
A rendezvény idején városunkban 6227, állandó lakcímmel rendelkezõ polgár élt; idén
addig 49 gyermek született, 72
halálozás történt, Aszód 19 alkalommal volt házasságkötés
színhelye. A képviselõ-testület
18 alkalommal ülésezett, ezalatt 30 rendeletet és 271 határozatot hozott; a Polgármesteri
Hivatal ügyfélforgalma meghaladja a 9 ezret, a kistérség 26
ezer lakosát kiszolgáló Okmányirodáé pedig a 19 ezret.
A város pénzügyi helyzetét a
forráshiány mellett a 2007-ben
kibocsátott, svájci frank alapú
kötvény törlesztése is nehezíti;
az akkor 600 milliós adósság az
alpesi valuta erõsödése nyomán mára a másfélszeresére
duzzadt – ugyanakkor a város
már rendezte az idei 21 milliós
kamattartozását, a 400 milliós
tõke lekötésébõl származó kamatból pedig 27 milliós többlet-

bevétele származott. Sajnos
akadozik az aszódi civil szervezetek által tavasszal elnyert
(összesen mintegy 70 millió Ft)
LEADER-támogatás finanszírozása, de a munka megkezdõdött (lásd a játszótéravatóról
szóló cikkünket).
A beszámoló után a korábbi
évekhez képest kevesebb hozzászólás hangzott el, de ezek
érintették a legfontosabb problémákat. A Városréti és az Õsz
utca között – akkor még épülõ –
játszótér védelmében javaslat
hangzott el a terület bekerítésére (ez azóta, a képviselõ-testület soron kívüli ülésén hozott
döntés alapján megkezdõdött).
Volt, aki az egyre szaporodó betörések, besurranásos tolvajlások nyomán a rendõri jelenlét
(létszámbõvítéskor ígért) növekedését és a hatékony nyomozómunkát hiányolta, mások az
alulfinanszírozott Rendelõintézet megmaradásáért, a hulladékszállításban (pl. a fûtésbõl
megmaradó hamu és az egyéb,
nem háztartási hulladéknak
minõsülõ anyagokkal kapcsolatos) problémák felszámolásáért emeltek szót. Többen jelezték, hogy a temetõnél nagy
szükség van egy mobil WC-re.
A polgármester válaszában
egyebek közt elmondta: a Rendelõintézet finanszírozási
gondjainak ideiglenes megoldása mellett a hulladékszállítás

hatékonyságának javításán is
dolgoznak. Sajnos további gondokat jelenthet 2013-tól a 30
Euro/lakás/év összegû hulladékilleték tervezett bevezetése.
A temetõnél mobil WC-t nem
lehet felállítani, más megoldást
kell találni e jogos lakossági
igényre.
Kovács Ferencné bölcsõdevezetõ köszönetet mondott mindazoknak, akik az intézmény elé
kihelyezett konténerbe dobott
papírhulladékkal támogatták a
kicsiket. Az ebbõl befolyt 50
ezer Ft-ot játékok vásárlására
fordították. Dr. Bodó Zsolt arról
számolt be, hogy a Rendelõintézet alapítványának számlájára befolyt 700 ezer Ft-ból 19 új
padot vásároltak; a huszadikat
a forgalmazó cég ingyen adta.
A polgármester a közmeg-

Az ünnepek
biztonságáért
Az elmúlt hetekben történt betörések, besurranásos tolvajlások nyomán felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy fokozottan tartsák szem elõtt a saját, de
szomszédaik értékeit is.

gek látogatnak meg otthonukban. A nagy vendégjárás idején
se feledkezzenek meg a kapuk,
bejárati ajtók, személygépjármûvek zárásáról, mert vannak, akik különös érzékkel és
vonzalommal viseltetnek a
nyitva hagyott nyílászárók – de
Az ünnepek közeledtével so- még inkább a lakásban tartott
kan távoli rokonaikhoz indul- értékeink – iránt.
nak, míg másokat kisebb tömeBoldog, békés ünnepeket!
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hallgatáson köszönetét fejezte
ki az Aszód Városi Nyugdíjas
Klubnak egész éves kulturálisközéleti tevékenységéért. Ezután átadta a Tiszta Virágos
Aszódért díjakat. „Virágos elõkert” kategóriában Apjok
István (Pintér u. 7.), „Virágos
balkon és ablak” kategóriában
Farkas László (Petõfi u. 14.)
kapta meg az elismerést. A
„Lakóház elõtti virágos közterület” kategória gyõztese a
Kossuth Lajos út 1. szám lakóközössége, míg a „Virágos intézmény, társadalmi, civil szervezetek elõtti virágos, gondozott közterület” kategóriát
Horváth Jenõ benzinkútja
(Falujárók útja 44.) nyerte.
H. Sz.
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Minden eddiginél több pályázó
a Hitéleti Központban megnyílt IV. Betlehemi Jászolkiállításon

A szerzõ felvételei
(folytatás az 1. oldalról)

valamint Kakucs Kati éneke
tette még emlékezetesebbé a
karácsonyvárást.
– Készülõdünk egy ünnepre,
ami már itt van a kertek alatt, s
amikor egy születésnapnak
leszünk szemtanúi – emelte ki
Dr. Basa Antal, Galgahévíz
nyugalmazott polgármestere,
aki ezúttal is részt vett a pályamunkák zsûrizésében. Utalt
rá, hogy napjainkban gyakorta
hangzanak el különféle, az ünnephez kapcsolódó kifejezések,
mint például: advent, várakozás, születés, ajándékozás, jó
cselekedet, Istengyermek, készülõdés. Az a baj, hogy bár beszélünk az ünnep körüli gondolatokról, de cselekedeteink
nem mindig igazodnak hozzájuk. A maga módján mindenki
megünnepli az ünnepet: vannak, akiknek olyan, mint egy
átlagos hétvége, mások pedig a
nélkülözés – míg külföldön sokfelé háborús konfliktusok –
miatt nem tudják átélni a szeretet ünnepét. Szerencsére
léteznek olyan helyek is, ahol a
karácsony szellemisége zavartalanul érintheti meg az arra
fogékony embereket.
– Szívemet öröm töltötte el,

amikor Szernecz Zoltán felkért
a zsûrizésre – zárta köszöntõjét
Dr. Basa Antal. – Nagyon sok
szép alkotás látható itt, s ezek
elkészítése is egyfajta készülõdés a karácsonyra egy kis munkával, odafigyeléssel. A pályázat összehozza az embereket, a
gyerekekkel közös munkára
készteti a szülõket, az óvónõket is.
Tolmácsi Miklós, az Aszódi
Római Katolikus Egyháztanács elnöke rámutatott: a Hitéleti Központ megnyitása óta
minden évben örömmel adnak
otthont a kiállításnak, amelyen
január 6-ig, Vízkeresztig minden eddiginél több betlehemi
jászolt láthatnak az érdeklõdõk. Köszönetét fejezte ki valamennyi közremûködõnek,
mindenekelõtt a Szernecz házaspárnak, akik évek óta fáradhatatlanul dolgoznak a hagyománnyá vált rendezvény sikeréért.
Szernecz Zoltán köszönetet
mondott valamennyi közremûködõnek és támogatónak, a
szülõknek, nagyszülõknek és a
pedagógusoknak, valamint a
szervezésben oroszlánrészt
vállaló feleségének, Katalinnak és gyermekeiknek, akik az

A rendezvény fõvédnöke Rónai Lajos, a Podmaniczky AMI igazgatója.
Támogatók: Aszódi Római Katolikus Egyházközség, Aszód Ifjúságért Alapítvány, Ferrero Rocher, Íródeák Papírbolt, Dr. Basa Antal, Zsiga.Zsiga Bt.,
Aszódi Evangélikus Egyházközség, MegaPrint, Vörpi, Centrál Diszkont,
ChiliBurger, Grund Étterem, Rácz Tiborné élelmiszerboltja, Péter Jánosné,
Rónai Lajos, Szovics Pál, Rácz Zoltán, Hídi Szilveszter, Bognárné Oláh Edit,
Konkoly Erika, Aszódi Tükör, Galga Televízió, Régió+ Televízió.

oklevelek elkészítésében segítettek.
Az elsõ díjat kapott gyermekek elsõ ízben vehettek át a
Jászolkiállítás ötletgazdája által készített ajándéktárgyakat.
A 6-9 éves korcsoportban
Buborék Roland Gábor, a 9-12
éves korcsoportban Sinkó Sára
Panka és Smid Ádám alkotását
ítélte legjobbnak a zsûri. Különdíjban részesült Hegyesi
Boglárka és Majoros Levente. A

Csoportos Vándordíjat a 3-6
évesek között a Napsugár Óvoda Maci csoportja, a 6-12 éveseknél A Csillagok (Mersva
Sára Eszter, Mersva Dániel,
Mudri Lili Márta), míg a 12-18
éves korcsoportban a Csuhéj-3
( Káré Sebestyén, Kovács
Martin, Prókai Martin) kapta.
Csoportos különdíjat kapott a
Jézus követõi címû kompozíció
(Asztalos Attila, Asztalos
András).
H. Sz.

Liszt Emlékhangverseny

November 26-án a püspökhatvani Pro Musica és az
Aszódi Városi Civil Vegyeskar lépett fel Pál Katalin és
Pál Lajos vezetésével A Mûvelõdés Házában rendezett
Liszt Emlékhangversenyen. A mûsor szólistája volt
Czébely Beáta és Bacsi János (mindketten a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem zongora szakos hallgatói), valamint Jõrös Andrea (ének), a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Karának hallgatója. Verset mondott Kovács
Ferencné, a Kórus tagja; a mûsorközlõ Ötvös Sándor, a
Pécsi Református Gimnázium tanára volt.
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Adventi hangverseny

...és megjött a Mikulás!

az evangélikus templomban

December 4-én, Advent séget és a mûvészeket Lõrincz
második vasárnapján az Csaba evangélikus lelkész köevangélikus templom adott szöntötte.
H. Sz.
otthont a Csengey Gusztáv
Általános Iskola Ének-Zene Tagozata hagyományos
adventi hangversenyének.

December 6-án szûknek bizonyult a Csengey iskola
aulája, ahol több mint kétszáz gyermek és szülõ várta a
Mikulás érkezését. A nagyszakállú ajándékosztó elõtt
Mohos Péter és a Hangfogó együttes szórakoztatta az
aprónépet.
Hídi Szilveszter felvételei

Ajándékmûsor a Petõfi Múzeumnak

A mûsorban fellépett az iskola Gyermekkórusa ÉnokNagy Levente karnagy vezetésével, Mukk József énekmûvész, Tóth Rita orgonamûvész,
Hutai Ágnes gordonkamûvész,
a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanára, Kárpáti Emese, Börcsök
Mária és Horváth Ágnes, a budapesti Szent István Konzervatórium ötödéves hegedû tanszakos diákjai.
A program új színfoltja volt a
kamarakórus, amelynek tagjai
voltak: Magyarkuti Nóra,
Valde Anikó és Szendrák
Ágnes, a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatói, Hermann
Szabolcs, Cser Ágoston és
December 9-én a karácsonyvárás jegyében verses-zenés mûsorral és gyertyagyújÉnok-Nagy Levente. A közön- tással köszöntötték a téli álmát alvó Petõfi Múzeumot.
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Cégünk aszódi telephellyel és német anyacéggel rendelkezõ, fém felület megmunkálási szolgáltatással és kereskedelemmel foglalkozó fejlõdõ vállalat. Büszkék vagyunk
eddig elért eredményeinkre, és a sok visszatérõ, elégedett ügyfelünkre. Megnövekedett ügyfélkörünk igényeinek gyors, pontos és hatékony kiszolgálása érdekében
munkatársaink körét bõvíteni kívánjuk. Az alábbi munkakörök betöltésére keresünk
új, dolgozni akaró és tudó, munkatapasztalattal rendelkezõ munkatársakat:

Fémfelület kezelõ munkatárs:

Feladata: az üzemben elsõsorban 1 mûszakban a mûszakvezetõ irányítása alatt
a beérkezõ termékeket megfelelõ minõségben és eljárással a kívánt módon
megmunkálni, annak minõségét és az elvárt szállítási határidõt garantálni.
Elvárásaink:
- szakközépiskola vagy szakmunkásképzõ bizonyítvány (lakatos, galván,
hegesztõ, csiszoló)
- Aszód közeli lakhely, ill.
aszódi munkahely vállalása
- 2-3 év üzemi környezetben szertett
tapasztalat
- targonca vagy darukezelõi jogosítvány
elõny

Raktáros munkatárs:

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

Feladata: az üzemben a mûszakvezetõ
irányítása alatt a beérkezõ termékek
fogadása, hibás termék esetén jegyzõkönyvezés, majd a megmunkált termékek megfelelõ minõségben való átadása,
kiadása, ennek szakszerû dokumentálása. A raktár mûködésének (bevételezés, kiadás) szakszerû ellátása, a zavartalan készletforgalom biztosítása. A futárok és szállítók kiszolgálása.
Elvárásaink:
- szakmunkásképzõi bizonyítvány
- raktárosi munkakörben igazoltan
eltöltött 2-3 év

- targonca és darukezelõi jogosítvány
- számítógépes ismeret, SAP ismeret,
vagy valamilyen vállalatirányítási
rendszer ismerete
- Nyelvtudás nem szükséges,
de angol nyelvismeret elõny

Csomagoló munkatárs:
Feladata: az üzemben a mûszakvezetõ
irányítása alatt a beérkezõ termékek
fogadása, a kimenõ termékek csomagolása az elvárásoknak megfelelõen.
A termékek megfelelõ minõségben való
átadása, kiadása, ennek szakszerû
dokumentálása.
Elvárásaink:
- szakmunkásképzõ bizonyítvány
-Aszód közeli lakhely, ill.
aszódi munkahely vállalása
- üzemi tapasztalat elõny
- targonca vagy darukezelõi jogosítvány
elõny

Jelentkezési határidõ:
2011. december 31.
Amennyiben megfelel a fenti kritériumoknak, kérjük, hogy az önéletrajzát szíveskedjen eljuttatni email-ben a
zita.probocskai@poligrat.hu
e-mail címre a betöltendõ állás megjelölésével ! Amennyiben önéletrajza alapján
megfelel elvárásainknak, felvesszük
Önnel a kapcsolatot.

APRÓhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelése, hitelesítése,
évzárások, ÁFA, Euro átállítás.
Tel.: 06-20-9281-526.

Valamennyi
hirdetõnk
boldog
karácsonyi
ünnepeket
és sikerekben
gazdag
új esztendõt
kíván
Olvasóinknak!

Ebéd házhozszállítás az aszódi evangélikus gimnáziumból
A és B menüválaszték
650 Ft/adag kiszállítással

AKCIÓ! Ha egy hónapra elõre megrendeli,
2 db ételhordót adunk ajándékba!
Tel.: 06-30-742-7972 Hívjon, étlapot viszünk!
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés

¯ 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

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

18 literes,
komplett akvárium
15.500,- Ft helyett
12.500,- Ft-ért kapható!
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

