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A kitartó munka eredménye
Lezárult a kistérségi szociális hálót fejlesztõ projekt

Mégis lesz
Aszódi Járás
A Kormány július 26-i döntése értelmében jövõre a 23 fõvárosi és 175 vidéki járási hivatal
egyike Aszódon kezdi meg mûködését. Az Aszódi Járáshoz a
kistérség kilenc települése mellett Galgamácsa és Vácegres
tartozik majd.

Június 29-én a Kistérségi
Gondozási Központ Petõfi
utcai (a volt bölcsõde épületének felújításával létesült) központi épületében
tartották A szociális szolgáltatásszervezés minõség
javítása az Aszódi Kistérségben címû, KMOP-4.5.2B/2f 2010-0001 azonosítószámú pályázat projektzáró rendezvényét.
A 2008 márciusában kiírt pályázati projekt tíz százalékos
önrészét a kistérség kilenc települése közül hét – Aszód, Bag,
Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal, Tura és Verseg – vállalta,
így négy évvel ezelõtt e települések részvételével nyújtotta be
pályázatát a gesztor szerepét
felvállaló Aszód Város Önkormányzata.
A kistérség önkormányzatai
számos polgármesterének és
tisztségviselõjének, a kivitelezési munkálatokat végzõ cégek
képviselõinek és a Kistérségi
Gondozási Központ munkatársainak jelenlétében tartott ünnepségen Sztán István polgármester, az Aszódi Kistérség
Önkormányzatai Társulásá-

nak elnöke ismertette a projekt
elõzményeit és tartalmát. A pályázatot nem kis viszontagságok után sikerült elnyerni: bár
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarországi

Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott pályázat elérte a szakmai minimumpontszámot, a bíráló bizottság
2009 januárjában forráshiány
(folytatás a 4 . oldalon)

A kormányhivatalok kirendeltségeként létrejövõ járási hivatalok sorában az aszódi 2013tól mintegy 38 ezer polgár okmányirodai, gyermekvédelmi
és gyámügyeinek, egyes szociális, környezet- és természetvédelmi igazgatási ügyeinek intézésében segít.

Száz éves az aszódi labdarúgás
Micsinay Ernõ nevét vette fel az Aszód FC sporttelepe
Napra pontosan egy évszázaddal az Aszódi Sport
Egyesület megalakulása
után játékosok, szurkolók
és a klubhoz egykor és ma
kötõdõ vendégek részvételével ünnepséget tartottak
az Aszód FC pályáján.
A megjelenteket Dobes Attila
klubelnök köszöntötte, majd
Sztán István polgármester
üdvözölte a klub vezetését és
játékosait a centenárium alkalmából. Rámutatott, hogy az elmúlt száz év alatt sokszor fent,
néha hullámvölgyben járt a
klub, de a legtöbbször öregbítette városunk sportéletének jó
hírét. Néhány évvel ezelõtt, a
mai vezetés irányításával az
Aszód FC életében megkezdõ-

dött egy új, a remélt fellendülést sejtetõ folyamat; a klub irányítóinak, edzõinek és játékosainak, valamint támogatóinak erõfeszítései nélkül ma
nem ünnepelhetnének itt. Elis-

merését fejezte ki a vezetésnek,
hogy volt és van erejük és
szívük új lehetõségeket keresni
a klub fenntartásához és fejlesztéséhez, a sportolóknak
(folytatás a 6. oldalon)
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Képviselõváltás
a testületben

Sikerrel zárult a Csengey iskola
TÁMOP-projektje

A június 29-i képviselõ-testületi ülés elõtt Gyárfás Zsuzsa
levélben jelentette be, hogy lemond mandátumáról. A képviselõnõ – aki 2011 õszétõl nem
vett részt az önkormányzat
munkájában – arról tájékoztatta a grémiumot, hogy munkája
és élete alakulása nem tette lehetõvé az üléseken való részvételét, s ezen nem tudott változtatni az utóbbi hónapokban.

Július 31-én lezárult a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola által elnyert TÁMOP 3.1.5.-09/A/1-2009-0049
sorszámú, Pedagógusképzések (A pedagógiai kultúra korszerûsítése, pedagógusok új szerepben) elnevezésû nyertes pályázati projekt. A 2010. május 1-jén indult program – amelyet az
Európai Unió és a Magyar
Állam 12 millió Ft-tal támogatott – az intézmény három pedagógusának továbbtanulását, az iskolában alkalmazható ismereÁcsné Tóth Beáta, Nagyházi Judit, Kern Katalin és
teik, tapasztalataik bõvíté- Boda János korábbi iskolaigazgató, a kedvezményezett
sét segítette elõ.
intézmény képviselõje

Dr. Bóta Julianna jegyzõ elmondta: a megüresedett képviselõi hely betöltése érdekében, a jogszabályoknak megfelelõen ellenõrizniük kellett a
2010. október 3-i önkormányzati választásokon legtöbb szavazatot kapott, mandátumot
nem szerzett képviselõjelölt,
Dr. Leitli Norbert választójogosultságát. Az Okmányiroda ez
ügyben megkereste a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
ahonnan lapzártánkkor megérkezett az igazolás. Ezután ül
össze a Helyi Választási Bizottság, majd megállapítja és a képviselõ-testület elé terjeszti az új
képviselõ személyét. Dr. Leitli
Norbert várhatóan a szeptember 6-i ülésen teheti le a képviselõi esküt.
A képviselõváltás miatt a bizottságok összetételében is változások lesznek, hiszen a lemondott képviselõnõ három
szakbizottság tagja volt, míg a
leendõ városatya eddig az
Ügyrendi Bizottság külsõs
tagjaként dolgozott.

Ácsné Tóth Beáta fél évvel
ezelõtt diplomázott a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola
három féléves egészségfejlesztés és mentálhigiéné szakán,
míg két munkatársa az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
tett sikeres államvizsgát: Kern
Katalin a négy féléves fejlesztõpedagógia szakon, Nagyházi
Judit pedig az ugyancsak négy
félévig tartó gyermek- és családvédelem szakon. A pályázat
adta lehetõségek (órakedvezmény a felsõfokú intézmények
elõadásainak látogatásához,

illetve a felkészüléshez és a
vizsgakövetelmények teljesítéséhez; laptop, írószerek, utazási és étkezési költség) nagyban
elõsegítették tanulmányaik sikeres elvégzését.

élõ gyermekek segítéséig sokféle élethelyzet kezelésében segítenek, köztük olyanokban is,
amelyekhez korábban külsõ
szakember segítségét kellett
igénybe venniük.

A három tanárnõ a TÁMOPpályázat segítségével megszerzett ismeretek felhasználásával különféle területeken erõsíti a Csengey iskolában folyó
szakmai munkát. Az egészséges életmódra neveléstõl a
tanulási nehézségek kezelésén
át a nehéz szociális helyzetben

A projekt fenntarthatósági
minimuma három év; a három
új diplomás pedagógusnak a
végzéstõl számítva további
másfél ill. két éven át (a másoddiplomás képzésben eltöltött
idõ tartamáig) kell alkalmaznia megszerzett tudását a
Csengey iskolában.
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Vizsgabál Aszódon, Olvasótábor Gyulán – TÁMOP-pályázatból
Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza a TÁMOP3.2.11/10-1/KMR-2010-0065
azonosító számú, „Egyedülálló
pedagógiai és mûvészeti komplex tanulási formák elterjesztése az aszódi Városi Könyvtár és
partnerei szervezésében” címû
pályázata 44.568.950,-Ft összköltséggel, 100%-os támogatás
mellett, 2011. szeptember 1. és
2012. augusztus 31. között kerül megvalósításra.
E projekt keretében a könyvtár célja az óvodai nevelésben
valamint a tanórán kívüli tevékenységek során kimagasló
eredményeket elérni a tehetséggondozásban és a személyiségnevelésben, öt nevelési-oktatási intézménnyel együttmûködve. A pályázat lehetõvé teszi, hogy az eszközellátottság
javításával az intézmény hozzájáruljon a szakkörök, napközis foglalkozások, versenyek,
témanapok és témahetek magasabb szintû megtartásához.

ket. Voltunk Szabadkígyóson a
Wenckheim-kastélyban, Gyulaváriban a Kastélymúzeumban, és lovagolni a Tanyamúzeumban. Hajóztunk a Körösökön Szanazugtól Városerdõig.
Két helyi íróval is tartottunk
író-olvasó találkozót. Feltehettük kérdéseinket Kiss Lászlónak (õ felnõtteknek ír) és Kiss

Ottónak is (õ gyerekeknek is
ír). Mindkét író mûvei megtalálhatók a könyvtárban.
Úgy gondolom, ismét hasznos és tartalmas egy hetet töltöttünk Gyulán – egy olyan vá-

Vizsgabál és Olvasótábor
A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR2010-0065, „Egyedülálló pedagógiai és mûvészeti komplex tanulási formák elterjesztése az
aszódi Városi Könyvtár és partnerei szervezésében” címû pályázat keretében több esemény
is történt a nyáron a könyvtár
életében.
2011 októberében indult
táncszakkör a kamaszok számára. Ennek lezárásaként júniusban „Vizsgabált” szerveztünk, amelyre meghívtuk a
szülõket, érdeklõdõket. Táncosaink a tanult társasági táncokon kívül több koreográfiát is
bemutattak, amelyekkel más
rendezvényeken is felléptek,
például az aszódi és a palotási
gyermeknapi programokon.
Köszönöm a szülõk segítségét,
akik szállították a gyerekeket,
jelmezeket varrtak vagy ott
voltak, ha szükség volt rájuk:
Czigány János, Kovács Enikõ,
Koza Márta, Nagy Józsefné.
Júliusban 30 kamasszal
utaztunk olvasótáborba Gyulára. Megnéztük a város nevezetességeit, kipróbáltuk a Várfürdõt, és bejártuk a környé-
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rosban, amelyet sosem lehet
megunni. Jól éreztük magunkat és élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Nagy Judit
gyermekkönyvtáros
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A kitartó munka eredménye
Lezárult a kistérségi szociális hálót fejlesztõ KMOP-projekt

A projektvezetõi feladatokat
ellátó Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje ugyancsak köszönetet
mondott a megítélt támogatásért és a projekt sikeres lebonyolításában közremûködõk
erõfeszítéseiért. Ennek eredményeként a magas szakmai
szintet képviselõ kistérségi
szociális ellátás korszerû, a dolgozók munkáját nagyban segítõ, az õk és az ellátottak komfortérzetét növelõ színterekkel
A kivitelezési tervek elkészí- gyarapodott.
tését a közbeszerzési eljárások
A Juhász Edit, Takács Lajoseredményeként a Jusztin Terv
né
és Kakucs Katalin közremûKft., a hét település nyolc intézködésével
színesített mûsort
ményének felújítási munkálatait az Épkomplex. Kft., a Sze- követõen Sztán István és Varga
ged Beton és a Gazsi & Gazsi Jánosné átvágta a nemzetiszín
Kft. végezhette el. Az árak szalagot, majd Detre János ny.
emelkedése miatt az eszköz- evangélikus esperes és Dr.
beszerzést csak többszöri pá- Gyurkovics István római katolyáztatás után, idén május 31-i likus plébániai kormányzó
határidõvel sikerült befejezni. megáldotta és felszentelte a
A pályázat révén egy 9 szemé- Kistérségi Gondozási Központ
lyes kisbuszt is beszereztek, épületét. Az aszódi projektzáró
amivel a kistérség települései- program faültetéssel és venrõl három Idõsek Klubjába déglátással zárult, de búcsúzószállítják a szépkorúakat. Az ul elhangzott: kisebb ünnepséegyes településeken az építé- gek keretében az Aszódi Kisszeti munkák mellett a melegí- térség másik hat településén, a
tõkonyha ill. minikonyha teljes projekt keretében elkészült befelszerelése, irodabútorok, ker- ruházásokat egyenként is átti eszközök, lakástextilek, lak- adják.
berendezési és elektronikai
H. Sz.
eszközök, valamint írószerek
beszerzése is megtörtént.
A szerzõ felvételei
(folytatás az 1. oldalról)

miatt elutasította az aszódi kistérség – akkor még közel 332,56
milliós – igényét. A döntés ellen
Aszód Város Önkormányzata
panasszal élt, aminek az irányító hatóság helyt adott. A
2010 áprilisában lezárult második forduló eredményeként az
aszódi kistérség érintett települései közel 21 millió Ft-tal
nagyobb támogatásban részesültek.
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A Tisza-COOP Zrt. – fõ beszállítónk – 20 éves lett idén. Ennek alkalmából augusztustól
minden hónap közepétõl rendkívüli születésnapi árakat alkalmazunk
kiemelt termékeinknél.

2012. augusztus 16-tól szeptember 2-ig
többek között ajánljuk figyelmükbe:
Trappista sajt
Tátra UHT tej 1,5% 1l
Nesquik kakaópor 200g
Mátra csemege uborka 6-9cm, 680g/350g
Harmony toalettpapír 3 rétegû, 16 tekercs, barackillat
Pölöskei gyümölcsszirup 33% 0,5l jaffa, málna íz
Jupik gyümölcsital 20% 0,33l
Tomi Kristály fehérség mosópor 6kg
Tomi Kristály color mosópor 6 kg
Nowaco pizzák különféle íz, 300g

999,-Ft/kg
119,-Ft
349,-Ft
189,-Ft
759,-Ft
249,-Ft
99,-Ft
1999,-Ft
1999,-Ft
299,-Ft

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat,
hogy 2012 júliusától üzleteinkben

mobiltelefon-kártya
feltöltésére
van lehetõség.
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Száz éves az aszódi labdarúgás
Micsinay Ernõ nevét vette fel az Aszód FC sporttelepe
(folytatás az 1. oldalról)

pedig amiatt, hogy önzetlenül
játszanak Aszódért.
Kovács Tamás alpolgármester, az Aszód FC elnökségi tagja
Dr. Asztalos István: Kisváros a
Galga mentén címû munkájának felhasználásával részletes
áttekintést adott a helyi és környékbeli sportolók generációit
kinevelõ klub történelmébõl.
Épp száz esztendeje, 1912. június 29-én alakult meg a Galgamente elsõ olyan egyesülete,
amelynek fõ célja a sport, közelebbrõl a labdarúgás megismertetése és megszerettetése volt.
Az Aszódi Hírlap 1912. januári
számában cikkben kérték a
klub létrehozását. Az elõkészítõ bizottság június elején ülésezett az izraelita iskolában. Az
Aszódi Sport Egyesület ünne-pélyes megalapítására a Korona Szálló (ma volt Tiszti Klub)
nagytermében került sor. Meghatározták a célokat: az egészséges sportágak meghonosítását, a sportot a város közönségével megkedveltetni, s „e célból
kebelébe gyûjteni mindazokat,
akik a sport iránt elõszeretettel
viseltetnek”.

én, a Pesti út mellett kialakított
pályán. A kapukhoz a faanyagot Vas Mór adta, a csapat mezeit a Leányegylet 50 koronás
adományából szerezték be. A
mérkõzés elsõ gólját az aszódi
Hermann II. szerezte. Sajnos
az aszódi gárda ekkor még nem
bírta az iramot, 10:2-re kikapott a vendégektõl. Aztán jöttek a sikerek: az aszódi aranylábú fiúk 1914-ben például 5:0ra gyõzedelmeskedtek az FTC
II. felett, majd 3:1-re verték a
Csepeli AC-t. A játékosok a 20as évek elsõ felében a volt
Lloyd-gyár mellett, majd az
evangélikus templom szomszédságában kialakított pályán
edzettek és játszották hazai
mérkõzéseiket; a jelenlegi
sportpályát a 30-as években
A Micsinay Ernõ elnök, vették birtokba.
Chugyik Pál alelnök és Bamberger György ügyvezetõ alelA klub – amelynek felnõtt
nök megválasztásával létrejött csapata a Pest megye I/B oszASE csapatának elsõ mérkõzé- tály középmezõnyében, a 9. hesére a Pestúlyhelyi SE ellen lyen zárta az idei bajnokságot –
került sor 1912. augusztus 12- öt utánpótlás csapatot mûköd-

Automata mosógépek,
mosogató- és szárítógépek,
mikrók, hûtõk és fagyasztók
javítása garanciával, alapáron!
HÉTVÉGÉN ÉS ESTE IS DOLGOZUNK
TEL.: +36 30 522 1258

tet: a Bozsik-programban
résztvevõ U7, U9, U11, U13
félpályás, valamint az U19-es
klasszikus utánpótlás csapatot.
Az elnökség õsztõl U15-ös korosztály indítását határozta el.
A társasági adóból megszerezhetõ támogatás hatására a
klub kilátásai biztatóak: minden játékosnak beszerezték a
sportruházatot, s rendelkeznek
a szakmai munka feltételeinek
javításához szükséges valamennyi eszközzel. A nemrégiben vásárolt önjáró fûnyírógéppel gondozzák a sporttelep
18 ezer négyzetméternyi gyepfelületét, az öntözést pedig saját szivattyúval artézi kútból,
költséghatékonyan oldják meg.
A város tulajdonában álló, térítésmentesen rendelkezésükre
bocsátott sporttelep bõvítésének terve elkészült, ami a kerítés, két db száz férõhelyes lelátó és edzõpálya létesítését foglalja magába. A klub nevében
az alpolgármester megköszönte a szponzorok segítségét, de
terveik megvalósításához az
MLSZ-tõl remélt engedély nyomán az adóból várható támogatásra is számítanak.
Az eddig névtelen sportpályát a klub döntése értelmében
Micsinay Ernõrõl nevezték el; a
névadóra és a klub elsõ évszázadára emlékeztetõ táblát –
amelyet Dániel János kõfaragó
mester készített – elsõként
Sztán István és Dobes Attila
klubelnök koszorúzta meg. A
város és a klub képviselõi mel-
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lett a klubot támogató – és saját
csapatának edzéseit itt tartó –
Richard Fritz Kft. képviselõje
is elhelyezte koszorúját.
Az elnökség az emléktábla
készítõjén kívül köszönetét
fejezte ki Búzás István vállalkozónak, aki kicsinosította a
klubház épületét, Bán Józsefnek, aki összegyûjtötte a régi
társak, vendégek nevét és címét, Dobes Attilának pedig a
meghívók elkészítéséért. Az
ünnepség résztvevõi a centenárium alkalmából emléklapot
vehettek át, majd állófogadáson idézték fel a klub múltjának legszebb pillanatait.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Vendégünk
volt a Fradi
Az Aszód FC az ünnepi alkalomból július 11-én gálamérkõzésen fogadta a Ferencváros csapatát. A labda – ami
egy siklóernyõs segítségével a
mérkõzés kezdete elõtt a levegõbõl érkezett a kezdõkörbe –
több szép akció végén összesen nyolc alkalommal került a
hálóba. A 2:6-ra végzõdött találkozó gólszerzõi Nagy
Tamás és Döme Tamás, illetve Birtalan (3), Ene (2) és
Batik voltak. A mérkõzés öszszefoglalója megtekinthetõ a
FradiMédia Youtube-csatornáján vagy az Aszód FC Facebook-oldalán.
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A zöld hulladék kezelésérõl A városi házszámtáblákról
A házaktól egyénileg a helyi
rendelet szerint vásárolt
lebomló zsákban a Zöld Híd
Régió Kft. elvégzi a zöldhulladék elszállítását áprilistól-novemberig minden hónapban, a
kijelölt napon. A zsákokban az
ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot és az összekötözött
gallyakat egyaránt elszállítja.
(Zsákot Samu Gazda boltjában
lehet vásárolni!)
„Komposztálni menõ dolog”.
Ezt nem én találtam ki, ez egy
régi jól bevált módszer. Mivel a
kommunális szemét közé a
zöldhulladék nem kerülhet, így
akik tehetik, komposztáljanak.
A kommunális hulladék menynyisége jelentõsen csökkenthetõ a konyhai zöldhulladék
(nyers gyümölcs, zöldség, valamint tojáshéj, kávézacc, teafilter, kenyérmaradék stb.) külön kezelésével. A kert méretétõl és flórájától függõen egy-két
négyzetméternyi területen bõven elfér a fûnyesedék, az apróra vágott gally és némi lomb.
A nyári idõszakban a komposztálás gyors és látványos,
érdemes tehát belekezdeni gazdasági okokból, kényelembõl és
a környezetvédelmi szempontok miatt is. Ráadásul minden
tévhit ellenére a szakszerûen
kezelt komposzt egyáltalán
nem büdös.

Az égetés rendjérõl
A kerti (kiszáradt) zöldhulladékok, gallyak égetésére a helyi
rendelet szerint hetente egy alkalommal, pénteki napon van
mód, kerülve a hosszas füstölést. Az országos tûzgyújtási
tilalom nem érinti a belterületi
kistelkeket, csak az erdõket és
az erdõsávok 200 méteren belüli körzetét.
Kérem, hogy szíveskedjenek betartani a rendeletben meghatározottakat,
ellenkezõ esetben az elõírás szerint az eljárást a
szakhatóságnak le kell
folytatnia. Nem a büntetés
a célunk, hanem a rendelet
betartása, vagyis a rend
megteremtése.
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2012-ben a lomtalanítás
során 12.760 kg hulladék került elszállításra Aszódról, míg
a begyûjtött elektronikai hulladék mennyisége 1.100 kg volt.
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

A rendezettségért sok olyan
apróbb tényezõ, városképi
elem a felelõs, amelyek egymással, együtt hatva harmonikus
egésszé szervezik a legtöbb
településre jellemzõ sokféleséget. Ahol tiszták az utcák, szépen gondozzák, rendszeresen
nyírják a zöldfelületeket, ahol
kiemelten figyelnek a parkosításra és arra, hogy a köztereken lévõ berendezéseket óvják,
ahol a vállalkozók elõtt virágágyások díszítik és városszerte
mindenütt sok a virág, ott az
ember akkor is jól érzi magát,
ha források hiányában sok más
feladat várat még magára.
Korábban szóltam arról,
hogy a hiányzó vagy megrongálódott házszámtáblák pótlása
régóta sürgetõ feladat a városban. Ez Aszód egységes arculatának kialakítása szempontjából is fontos kérdés, de a tájékozódást segítõ táblák hiányában a város egyes területein
nem könnyû megtalálni, beazonosítani egy-egy címet (pl. a
mentõk vagy az orvosi ügyelet
számára).

A ház elõtt keletkezõ
zöldhulladék sorsa
Visszatérõ kérdés, pedig egyértelmû az (országos) szabályozás: az ingatlan kerítésétõl a
közútig terjedõ közterület
karbantartása – tehát a fû nyírása, az ágak metszése, a lomb
összegyûjtése, az allergizáló növények eltávolítása, a téli síkosságmentesítés és az árkok lefolyásának biztosítása – az ingatlantulajdonos feladata.
Így alapvetõen az ott keletkezõ zöldhulladék kezelése, ártalmatlanítása is az ingatlantulajdonos kötelessége.

A Köztisztviselõk
Napja alkalmából
a Városháza
erkélyén felavatták
a Kapu Julianna
és Kapu Lajos
iparmûvészek által
városunknak
adományozott
koronás címert.
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Aszód város hat pontján egységes keretben a jelenlegi utcanevek térképe megtalálható.
Az utcanévtáblák kihelyezése önkormányzati feladat, jól
láthatóságuk biztosítása viszont azé a lakosé, aki a táblával ellátott házban lakik. A
házszámtáblát az ingatlantulajdonosnak kell a házán elhelyeznie. Ennek elmulasztása a
vonatkozó rendelet értelmében
szabálysértési bírságot von maga után. Természetesen nem
az a cél, hogy büntetéseket rójunk ki, hanem az, hogy a táblák mindenhová kikerüljenek
és segítsék az eligazodásban az
embereket.
Ha valaki egyedi megoldást
alkalmaz és nincs táblája, csak
maga a szám van felszerelve az
ingatlan falára, az is megfelelõ.
Így nem szükséges táblát vásárolni. A meglévõ, jó állapotú
házszámtáblák cseréje nem
szükséges, a hiányokat azonban október végéig mindenütt
pótolni kell.
A házszámtáblával nem rendelkezõ, illetve a jó láthatóság
kritériumainak nem megfelelõ
táblával felszerelt ingatlanok
tulajdonosai nem kapnak olyan
értesítést, amely felhívja figyelmüket a hiányzó tábla pótlására, illetve a megrongálódott
tábla cseréjére. Novembertõl
várható az átfogó ellenõrzés,
ezért kívánatos lenne, ha addigra minden ingatlanon jól
látható lenne a számozás.
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester
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Aszód után az Égi Kórushoz szegõdött...
Tarr Gábor Koren-díjas zenepedagógus emlékére
nalas rendezvényen ünnepelhettünk meg, s amelyen 50 fõs
régi diák kórusa is közremûködött Gábor bácsi vezetésével.

Életének 77. évében elhunyt Tarr Gábor zenepedagógus, az aszódi énekzene oktatás országos hírû
tanára, számos elismerés
között a Koren-díj és az
Aszód Városért Kitüntetés
birtokosa. Gábor bácsit
július 6-án százak kísérték
utolsó útjára az aszódi temetõben. Az alábbiakban a
búcsúztatásán elhangzott
sorokkal emlékezünk rá.
1935. december 14-én született Szin községben (AbaújTorna megye) egy pedagógus
házaspár második gyermekeként. Az általános iskolát Derecskén, a zenei gimnáziumot
Debrecenben végezte. Párhuzamosan a Debreceni Zenemûvészeti Szakiskolában, majd
érettségi után a Budapesti
Zenemûvészeti Szakiskolában
végezte tanulmányait. Ezután
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolán szerzett középiskolai
énektanári és karvezetõi diplomát. Budapesti diákként nagyon kellemes éveket töltött
együtt unokatestvéreivel; testvérként szerették egymást a
Mezey család gyermekeivel.
Felesége elmondása szerint
mindig hálával gondolt vissza a
Mezey családra, akikkel haláláig tartotta a kapcsolatot.
A diploma megszerzése után
1961-ben kezdte Aszódon a zenei tagozatos általános iskolában a pedagóguspályáját. Elsõtõl nyolcadikig minden osztály-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett
férjem,

Tarr Gábor
temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot hoztak, és
mély gyászomban részvétüket fejezték ki.
Tarrné Kolozsi Zsófia

ban éneket, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
megszerzett középiskolai történelemtanári oklevél birtokában történelmet is tanított.
Munkásságához fûzõdik az
ének-zene tagozat színvonalának megyei és országos szintû
elismertetése. Kiemelkedõ
szakmai munkáját bizonyítja,
hogy az ének-zene tagozatos
osztályok tantervi követelményei teljesítésének szintfelmérésekor osztályai országos I.
helyezést értek el. Rendkívül
magas szintû szakmai követelményeit játékosan, egyedi
módszerekkel valósította meg.
A gyerekek számára élmény
volt az ének óra. Eredményes
karvezetõi munkáját kórusainak országos szintû minõsítései bizonyítják. Az Éneklõ Ifjúság országos kórusversenyen
minden alkalommal arany minõsítést kaptak. Több alkalommal a Magyar Rádió, a Magyar
Televízió és a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat készített
velük felvételeket. „Az Év Kórusa” kitüntetõ címet is több
ízben megkapták.
1986 tavaszán megkapta a
vezetõ tanár címet; 1987-tõl
szaktanácsadói feladatokat is
ellátott.
Kiemelkedõ pedagógiai és
közmûvelõdési tevékenységéért számos elismerést kapott:
Szocialista Kultúráért, Kiváló

Énektanári munkája mellett
kiemelkedõ feladatának tartotta hazánk természeti és épített
környezetének bemutatását is.
Rendszeresen túrákat szervezett tanítványai és kollégái számára, ahol hazafiságra, természetszeretetre, a környezet
megóvására nevelt. Igazi pedagógus volt, aki nem csak taníMunkáért ill. Kiváló Úttörõ- tott, hanem nevelt is.
vezetõ kitüntetéseket, AszódPéldaadó volt a hit- és erkölIklad-Domony Nagyközségért
kitüntetést, Köztársasági El- csi nevelés területén is. Mint
nöki Ezüstérmet, Pedagógiai vallását megvalló és gyakorló
Szolgálati Emlékérmet, Koren ember méltó példaképévé vált
István-díjat (a városban elsõ- fiataloknak és idõsebbeknek
ként), Aszód Városért Kitün- egyaránt. 25 éven át vezette az
evangélikus gyülekezet kórutetést.
sát. Ezt a szolgálatot is, mint
Kodály és Bartók örökségét minden munkáját, szívvelpéldamutató hittel ápolta és lélekkel, teljes erõvel végezte.
adta tovább tanítványainak.
Másfél év óta sajnos az egyre
Megálmodta és megvalósította
Aszódon a Kodály Zoltán súlyosbodó betegségével kellett
Énekkari Találkozót, amelyet megküzdenie. Ez idõ alatt ötminden évben Kodály Zoltán ször szorult kórházi kezelésre,
születésnapján, december 16- míg végül július 3-án 12 óra 30
án rendeztek meg munkatár- perckor öröklétre szenderült
saival az aszódi és a környék otthonában, családja körében.
településeinek énekkarai közGábor bácsi! Most már az anremûködésével.
Nagy boldogság volt számá- gyalok kórusát vezetheted. Ott
ra, hogy megérhette a zenei ta- van a zsebedben a hangvilla,
gozat megalakulásának 50. év- csak meg kell adnod a kezdõfordulóját, amelyet egy színvo- hangokat...
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Fogta magát, eladta mindenét...
...mármint a kereskedõ, aki
egy igazán értékes igazgyöngyöt talált. Eladta mindenét,
hogy megvehesse azt az egyet,
az igazit.
– De jó lenne, ha én is találnék egy ilyet! – mondod most
bizonyosan.
–Eladnád érte mindenedet?–
kérdem én.
– Naná! Még jó!
Aztán tényleg jönnek az
igazgyöngyök az ember életében, s mi azt mondjuk: igen, eladnám, de most még nem tehetem. Most még szükségem van
ezekre a régi, megszokott kacaFelvételeink
tokra. Most még más elintézaz elsõ turnus táborzáró
nivalóm van. Megtenném, ha...
rendezvényén készültek
De a szíved mélyén tudod:
nincsen „de” és „ha”.
þ és a kirándulás során jól isa számítógépezésrõl, míg a
Az ökumenikus nyári napmert városunkból is kilépnagyobbak a Facebook-ról –
közi tábor két hetében alkaltünk a szántóföldön át a
pedig hogy vágytunk mindmunk nyílt lemondani „de”szomszéd település, Iklad
ezekre iskolaidõben;
krõl és „ha”-król.
más világába.
þ a délig alvásról, pedig vaká- þ az otthon kényelmérõl;
þ anya vagy a nagymama
ció van;
fõztjérõl;
Mit nyertünk?
þ az egész napos tévézésrõl és
þ reggeli tornát, csapatjátékokat, felfrissülést;
þ chatelés helyett igazi beszélgetéseket, együtt sírást és
nevetést, új ismerõsöket,
barátokat, szerelmeket;
þ finom étkezéseket az iskolai
menzától, és fenséges süteményeket a hívek (idegen
anyukák és nagymamák)
szeretetébõl;
þ sokféle tudományt: sógyurmázást, gyöngyfûzést, nemezelést, monotípia-készítést, körmön fonást, kardvívást, íjazást, keresztszemes
hímzést, bábkészítést;
þ mesejátékokat, ahol nemcsak nézõk, hanem szereplõk is lehettünk;
þ közeli ismeretségbe kerültünk kutyákkal, egérrel, patkánnyal,nyesttel,rókával;
þ és megismertük Iklad kincseit: templomát és történetét, múzeumán keresztül a
falu történetét és életét, és
megismertünk a vendégszeretõ Farkas családot, akik
feladva mindenféle „de”-t
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mindkét héten befogadták
népes csapatunkat a portájukra, egy-egy feledhetetlen
délutánt szerezve nekünk.
Isten országa valóban közöttünk volt – ahogy a tábor ezévi
jelmondata ígérte. Ezt az élményt visszük most tovább
magunkkal mindennapi életünk színtereire: a családba, iskolába, munkahelyekre, abbéli
hitben, hogy a sok kis, különálló Isten országa egyszer egy
nagy egésszé fog összeállni,
ahol nem lesz bánat és keserûség, mert egymás könnyeit fogjuk letörölni, és a kihûlt szíveket felmelegíteni.
Mindannyiunk köszönetét
szeretném tolmácsolni azért,
hogy erre az idén is lehetõségünk nyílt: Aszód keresztény
gyülekezeteinek, az Aszód Ifjúságért Alapítványnak, a számtalan aszódi vállalkozónak és
magánszemélynek, akik anyagi, ima- vagy süteménytámogatással járultak hozzá vállalkozásunk sikeréhez, a 11 kortárs
és 44 felnõtt önkéntes segítõnek.
Az mr1 Kossuth Rádió riportja
a napközirõl itt hallható a
13:30-kor elhangzott adásban:
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-07-18

Lorencz Klára
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Kedvezõ kamatozású betét elhelyezési
lehetõségek a Turai Takarékszövetkezetnél!

Akciós 3 hónapos illetve 6 hónapos lekötésû
Takarékszelvény váltási lehetõség
2012. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig.
3 hónapos számla melletti betétlekötési akció 2012. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig,
egyszeri 3 hónapra lekötött betét, fix kamattal.
Akciós kamatok: évi 6,0%-6,34% a betét tipusától és az elhelyezett összegtõl függõen
Az akciós kamatokat nem kötjük további feltételekhez, nálunk nem kell újonnan elhelyezett betétet hoznia a magasabb kamatért.
A Turai Takarékszövetkezetnél számít a hûség!
A betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosítottak.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra
a www.turaitakarek.hu címen, vagy keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit,
ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

A nem akciósbetétek kamatai: takarékszelvény 4,46%
lakossági számlások részére: 3,9 - 4,35 %
pénzforgalmi számlások részére: 3,4 - 3,9%
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén
(augusztus 18-19,
szeptember 1-2., 15-16..)
a Városi Gyógyszertárban

(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

páros hétvégén
(augusztus 11-12., 20.,
25-26., szeptember 8-9.)
a Szent István Patikában

(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

Városrendész:
Szabó Imre
06-30-816-0437

(

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
Augusztus 11-12.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Szeptember 1-2.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Augusztus 18-19-20.:
Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.
Tel.: 06-20-446-0938

Szeptember 8-9.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Augusztus 25-26.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Szeptember 15-16.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Felhívás
Aszód Város Önkormányzata bérbeadásra
meghirdeti az Aszód, Kossuth L. út 11. szám
alatti, Aszód belterület 785/2 helyrajzi számú,
42 m 2 illetve 37 m2 nagyságú
üzlethelyiségeit.
A pályázatok beadási határideje:
2012. augusztus 27. (hétõ) 16.00
Részletek a www.aszod.hu portálon olvashatók.

APRÓhirdetések
Kiadó új építésû üzlethelyiség (30 m2)
Aszódon. Érd.: 06-70-953-4932

Hirdessen
az Aszódi Tükörben!
Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban.
Következõ lapzárta:
augusztus 3.
Következõ
megjelenés:
augusztus 10.

¯ 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

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

( (28) 401-691

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Volánbusz bérletek kaphatók!
2012. AUGUSZTUS
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Húsz éve alakult a Hagyományõrzõ Csoport
Két évtizede alakult meg
az Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub Hagyományõrzõ Csoportja. Ez alkalomból jubileumi ünnepséget szerveztek a volt Tiszti Klub szabadtéri színpadán. A rendezvényen az érdekvédelmi szervezeteket Krizsán
Sándorné, az Idõsek „Életet az Éveknek” Országos
Szövetség alelnöke és
Balázs János, a Nyugdíjas
– Mit is kívánhatnék: találKlubok Megyei Szövetsé- kozzunk tíz, húsz év múlva? –
gének alelnöke képviselte. tette fel a kérdést a polgármester. – Annál jóval többet. Azt
Az Unikornis Mazsorett kérem, hogy vonják be lassan a
Csoport felvonulása után gyermekeiket, unokáikat is
Takács Lajosné klubelnök és ebbe a csapatba, hogy a követTóth Gézáné, a jubiláló csoport kezõ generációk számára is elvezetõje köszöntötte a megje- mondhassák: tíz, húsz évvel ezlenteket, majd Aszód Város elõtt nagyszüleink álltak itt a
Képviselõ-testülete nevében színpadon.
Tóth Gézáné, a csoport vezeSztán István polgármester kért
szót, aki rámutatott: az ünne- tõje könnyeivel küzdve idézte
peltek összetartó és baráti kö- fel az elmúlt két évtized legfonzössége Aszód életében is fontos tosabb eseményeit, a már eltászerepet tölt be: a városi rendez- vozott tagok alakját, és köszönvények állandó közremûködõi. tötte a jelenlegi tagokat. A klub

tagjainak kezdeményezésére
létrehozott Hagyományõrzõ
Csoport tagjai feldolgozták a
tájegység paraszti életének
szokásait (pl. aratási hálaünnep, tollfosztás, szüreti felvo-
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nulás és mulatság, Galgamenti
lakodalmas), dalcsokrokat kötöttek a Galgamenti dalokból.
Az ideális nõ címû elõadásukat
nagy sikerrel mutatták be a
megye számos településén, de a
Fõvárosi Állat- és Növénykertben és az Orczy-kertben is.
A rendezvényen a Galgamenti Nyugállományú Honvédõk Egyesülete nevében Gál
Gyula elnök, valamint Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Kisnémedi nyugdíjasklubjai (utóbbiakat Edelmann György polgármester is
elkísérte) – mûsorral illetve
ajándékokkal köszöntötték a
csoport tagjait.
H. Sz.
A szerzõ felvétele
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