
ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI  HAVILAPJA 2009. MÁRCIUS
XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ingyenes
kiadvány

A szigorú gazdálkodás folytatódik
Elfogadták Aszód 2009. évi költségvetését

A Tanács február 25-i ülésén

elsõként a Társulás és munka-

szervezete 2008. évben végzett

munkájáról szóló beszámolót

tárgyalta. A kistérségi együtt-

mûködés célja, hogy az önkor-

mányzatok minél teljesebben

biztosítsák az önkormányzati

feladatellátást és szolgáltatá-

sokat.

ATársulásiTanács2008-ban

9 ülést tartott, amely során 60

napirendet tárgyalt és 66 ha-

tározatot hozott. Minden ülés

határozatképes volt, minden

polgármester fontosnak tartja

az ülésen való személyes rész-

vételt. A Társulás a szakmai

döntés-elõkészítés érdekében

munkacsoportokat mûködtet:

a szociális munkacsoport a kis-

térségi szociális szolgáltatás-

tervezési koncepció, az egész-

ségügyimunkacsoportakistér-

ségi egészségkép, a közoktatási

munkacsoport pedig a módosí-

tott közoktatás intézkedési

terv elkészítésében mûködött

közre.

A társult önkormányzatok

közös közszolgáltatási feladat-

ellátásához jelentõs többletfor-

rást biztosít a költségvetési tör-

vény: 2008-ban88millióFt-ot,

amely a közös feladatellátás

(folytatása8.oldalon)

2010-ig elnök nélkül marad
a Kistérségi Társulás

A február 12-i képviselõ-
testületi ülésen tizenegy
igen szavazattal, egy tar-
tózkodás mellett – 1 milli-
árd 711 millió 176 ezer Ft
bevételi és kiadási fõösz-
szeggel (ezen belül 1 milli-
árd 27 millió 562 ezer Ft
mûködési kiadással), 153
millió 215 ezer Ft hitelfel-
vétellel – elfogadták váro-
sunkideiköltségvetését.

Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi

Ellenõrzõ Bizottság elnöke el-

mondta: a korábban tervezett

mûködési forráshiány – rész-

ben a hulladékszállításon

keletkezõ kiadásnövekedés-

nek, a 13. havi kifizetések kom-

penzációjának, valamint a hét-

millió Ft-os többletterhet jelen-

tõkormányzatimegszorítások-

nak köszönhetõen – 153 millió

Ft-ra növekedett. Az összkölt-

ségvetés egyharmada állami

normatíva, a többi az iparûzési

és a személyi jövedelemadóból,

valamintazegyébbevételekbõl

állössze.

A Pénzügyi Bizottság indo-

koltnak tartja, hogy a márciusi

testületi ülésre valamennyi ön-

kormányzati intézmény ké-

szítsen takarékossági intézke-

dési tervet,mérjék felazönkor-

mányzat kötelezõ és nem köte-

lezõ feladatainak pénzügyi

szükségleteit, és készüljön ja-

vaslat az

ill. a gazdálkodás

központosításának bevezetésé-

reéstartalmára.

integrált gazdálkodá-

si program

(folytatása4.oldalon)

Önkifejezés és terápia
Az AFI növendékeinek tárlata a Petõfi Múzeumban
Február 20-án nyílt meg

és április 20-ig látogatható
a Petõfi Múzeumban az
Aszódi Fiúnevelõ Intézet
növendékeinek képzõmû-
vészeti kiállítása. A múze-
umépület egyik földszinti
kiállítótermében külön-
bözõ technikákkal készí-
tett alkotások tanúskod-
nak arról, hogy a társada-
lom perifériájára szorult fi-
atalok számára az önkife-
jezés fontos kapcsot jelent
akülvilággal.

A megjelenteket

muzeológus köszöntöt-

te, majd az AFI

igazgatója mondott megnyitó

Dr. Klamár

Zoltán

Szarka Attila,

beszédet, amelyben kiemelte:

idén 125 éve mûködik Aszódon

a Fiúnevelõ Intézet, amely

A mûvészeti tevékenység, a

pedagógiai folyamat ill. a terá-

piás eljárások kapcsolatát ele-

mezve rámutatott: olyan fiata-

lok alkotásai láthatók, akik

intézetbe kerülésük elõtt kör-

nyezetüket veszélyeztették, s

akik sokunkhoz hasonlóan út-

éshitkeresõk.

– Ugyanakkor szeretetre vá-

gyó gyerekek is, akik elvesz-

tették bizalmukat a felnõtt tár-

sadalomban, azonnali dönté-

sekrekényszerülvegyakranhi-

báztak, s ezzel felperzseltek

maguk mögött szinte minden

együtt él a település közösségé-

vel.

(folytatása19.oldalon)

Tiszta

Virágos

Aszódért
(felhívás a 6. oldalon)
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Újabb módosítások az IVS anyagában
Február 5.

Soron kívüli ülésén a képvi-
selõ-testület visszavonta janu-
ár 22-én hozott határozatát,
amelyben az ELMÜ-ÉMÁSZ
HálózatiSzolgáltatóKft-tbízta
meg a bezárt aszódi szemétte-
lep légkábelen történõ áramel-
látásának kiépítésével A dön-
tés után derült ki, hogy a cég
csak a közterületen történõ ve-
zetéképítés hosszadalmas en-
gedélyeztetése után, novembe-
ri határidõvel tudja vállalni a
munkát. Az elektromos áram-
ra viszont

a szeméttelep Zöld Híd
Program keretében, több száz-
millió Ft-os támogatásból meg-
valósuló rekultivációjához, a
felszabaduló metángáz kiter-
meléséhez. Az Aszódi Fiúneve-
lõ Intézet igazgatója engedé-
lyezte, hogy a vezetéket az in-
tézethez tartozó földterületen
keresztül valósítsák meg, így
bekért árajánlata alapján a Ke-
lemen Komplex Kft. végezheti
el a munkát mintegy bruttó 2,8
millióFt-ért.

képviselõi
beadványában mutatott rá az
Integrált Városfejlesztési Stra-
tégia (IVS) hiányosságaira, hi-
báira, valamint jogsértés gya-
nújára. Utóbbi arra vonatko-
zik, hogy az EU-s pályázatok
benyújtásához nélkülözhetet-
len dokumentum egyes fejeze-
tei más tanulmányokból, egye-
bek közt „Az Aszódi Kistérség
területfejlesztésikoncepciójaés
programja” címû okiratból
származnak. (Utóbbit

már most szükség
van

Gyárfás Zsuzsa

Dr. Basa

Antal,

Sztán István

Dr. Jancsó Zoltán

a kistérségi önkormány-
zati társulás alelnöke is meg-
erõsítette polgár-
mesternek címzett levelében.)
A grémium visszavonta az IVS
elõzõ átdolgozását elfogadó no-
vember 27-i határozatát, egy-
úttal megbízta a dokumentu-
mot összeállító Bakilex Design
Kft-t a képviselõi beadványban
jelzett hiányosságok pótlásá-
val, a pontatlanságok módosí-
tásával és egységes szerkezet-
ben történõ átadásával. Az IVS
jóváhagyására – s így a megbí-
zásidíj visszatartott30százalé-
kának átutalására – a szakbi-
zottsági egyeztetések után, az
ott született javaslatok összeg-
zésétkövetõenkerülhetsor.

A képviselõ-testület tudomá-
sul vette az Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgálat tájé-
koztatóját a tavaly májusban
átvett egészségügyi szolgálta-
tásról. igaz-
gatóhelyettes hangsúlyozta: a
térség ellátása szempontjából
jó választásnak bizonyult
Aszód mint az orvosi ügyelet
központja, amit az elérhetõségi
és kivonulási idõre vonatkozó
számadatok is igazolnak. Meg-
ítélésük szerint olyan rend-
szert sikerül mûködtetniük,
amely jó minõségi színvonalon
biztosítja a napi 7-10 alkalom-
mal igényelt orvosi ügyeleti el-
látást.

Aszódon tavaly a betöréses
lopások száma emelkedett, a
többibûncselekménycsökkenõ

Február 12.

tendenciát mutatott – emelte
ki õrsparancsnok
avárosközbiztonságihelyzetét
összegzõ beszámolójában. A
gyakori ellenõrzéseknek és a
sebességmérõ mûszer gyakori
ittlétének is köszönhetõen ke-
vesebb a közlekedési baleset;
ezek nagy része a városköz-
pontban, a parkolási gondok-
kal küzdõ fõút mentén törté-
nik, és gyakran jelentõs anyagi
kárral jár. Egy új sebességmérõ
mûszer beszerzésével pl. az Ik-
ladra vezetõ kanyargós (emiatt
mérési szempontból is kedve-
zõtlen) útszakaszon száguldo-
zó autósok hatékonyabb kiszû-
résére is módjuk lesz. Ugyan-
akkor nõtt a gyalogosgázolások
száma, amit gyakoribb ellenõr-
zési akciókkal szeretnének
visszaszorítani.

közbeszerzé-
si szakértõ,aVárosiÓvodaesz-
közbeszerzési pályázata Bíráló
Bizottságának vezetõje ismer-
tette a négy részre kiírt pályá-
zat eredményét. Hét ajánlatte-
võ érvényes ajánlatot adott,
egyet hiánypótlás elmulasztá-
sa, egyet pedig az ajánlat kése-
delmes beérkezése miatt kizár-
tak.Akiírásszerinta legalacso-
nyabb árat adó HOR Zrt. a fej-
lesztõjátékok,aKunfaTermelõ
és Kereskedõ Kft. a belso búto-
rok, textíliák és a számítás-
technikai eszközök szállításá-
ra, a Magyar Fajátékgyártó

Gódor Ferenc

Magyar Tímea

Óvodai
eszközbeszerzés

három nyertessel

Kft. pedig a Szivárvány Óvoda
udvari játékeszközei leszállí-
tására és üzembehelyezésére
kapottmegbízást.

A képviselõk tudomásul vet-
ték a Városi
Óvodavezetõjénektájékoztató-
ját, amely szerint mindkét óvo-
daépületben indokolt lenne 1-1
csoportszoba kialakítása. En-
nek érdekében felmérik a lehe-
tõségeket, és megbízták az in-
tézményvezetõtabõvítést ill.új
óvoda építését támogató pályá-
zatok figyelemmel kísérésével.
A férõhelybõvítés ügyét az óvo-
dai beiratkozások adatainak
ismeretében ismét napirendre
tûzik.

, az Aszód Váro-
sáért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke arról tájékoztatta a
jelenlévõket: Sztán Istvántól,
az alapítvány egyik alapítójától
kapott levélbõl értesült arról,
hogy visszahívták kuratóriumi
elnöki tisztségébõl, Gyárfás
Zsuzsát pedig kuratóriumi tag-
ságából.BuzásJánossérelmez-
te az eljárás módját, amit több
alapítóval történt beszélgetése,
valamint a levéllel kézhez ka-
pott okiratok alapján jogsértõ-
nek ítélt meg; a lemondáshoz
kapcsolódó dokumentumok az
õ és egy jogász véleménye sze-
rint hamisak. Kifogásolta
egyes kifizetések jogszerûségét
is, majd jelezte: az alapítvány
tisztasága érdekében csak jog-
szerû keretek között hajlandó
lemondani tisztségérõl. Gyár-
fás Zsuzsa hangsúlyozta: ala-
pítványi munkájával szemben
nem merült fel kifogás, ezért

Nagy Lászlóné,

Buzás János
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személyes ellentéteket sejt a
történtek mögött. A bizalom
mindkét oldalon megingott,
ezérttermészetesenlemond.

Sztán István a helyzet tisztá-
zására kuratóriumi ülés össze-
hívását helyezte kilátásba.
Hangsúlyozta, hogy egyetlen
alapító ill. kuratóriumi tagot
sem kényszerített aláírásra. A
Buzás János által megkérde-
zett elismerte,
hogy kellõ körültekintés nélkül
írta alá a dokumentumokat, s
csak utólag értesült a két tag
mandátumának megszünteté-
sérõl. (Kérdésünkre a polgár-
mester elmondta: õ az alapítók
írásos hozzájárulásával, jogsze-
rûen járt el Buzás János és
Gyárfás Zsuzsa kuratóriumi
mandátumának megszünteté-
sénél, ennek indokairól nem
kívánt nyilatkozni. Az alapítók
részvételével igyekszikmielõbb
ülést szervezni, hogy mindenki
számára megnyugtatóan lezár-
jákazügyet.)

A március 15-i ünnepi prog-
ramtervezet elfogadása után, a
polgármester és a Mûvelõdési
Bizottság javaslatára egyhan-
gúlag támogatták, hogy

bízzák meg a zászló-
anyafeladatánakellátásával.

Ismételten összegzõ javasla-
tot kért a testület
iskolaigazgatótól a Csengey is-
kola kihasználtságának növe-
lése érdekében. A demográfiai
hullámvölgy miatt ingadozó
gyermeklétszám mellett gon-
dot okoz, hogy iskolafejlesztés-
re kiírt pályázatokon csak lega-
lább 85 százalékos kihasznált-
ság esetén tud részt venni a
város; a két tagintézmény nyí-
lászárói és fûtésrendszerei fel-
újításra szorulnak, a 2. számú
iskolában pedig egy nagyobb
tornateremreisszükségvolna.

Szükségesnekmondtákkiaz
õsztõl elsõ osztályban tanuló
kisdiákok heti egy, a második-
ötödik osztályosok heti másfél
órában történõ úszásoktatá-
sának támogatását. Az ehhez
szükséges375ezerFtbiztosítá-
sára visszatérnek a költségve-
tés jóváhagyása után. Ezután
egyhangúlagelfogadtáka2008.

Kovács Tamás

Budai
Józsefnét

Boda János

évi pénzügyi átcsoportosítás-
ról, illetve a Polgármesteri Hi-
vatal tavalyi pénzmaradványá-
nak és a GAMESZ vállalkozói
eredményénekelõzetes jóváha-
gyásárólszólóelõterjesztést.

A képviselõk elfogadták vá-
rosunk ez évi költségvetését;
errõlkülöncikkbenrészletesen
olvashatnak.

Ismét napirendre került a
szemétszállítás ügye. Az A.S.A.
Magyarország Kft. egy száz-
húsz literes gyûjtõedényre ve-
títve 18.500 Ft/év árajánlatot
adott a kommunális hulladék
elszállítására és elhelyezésére,
míg a GAMESZ szállítói köz-
remûködésével a szolgáltatás
háztartásonként 18 ezer Ft-ba
kerül; utóbbit egyhangúlag el-
fogadták a képviselõk. Az ökör-
telekvölgyi lerakó várhatóan
2010 tavaszi átadásáig tartó át-
meneti idõszakban a költsége-
ketnemhárítottákát teljesena
lakosságra. Az ágazaton a je-
lentõs díjemelés mellett is 9-10
millió Ft hiány marad – emiatt
is szigorúbban ellenõrzik a
szállítás szabályait; a gyûjtõ-
edény mellé kihelyezett plusz
mennyiséget csak GAMESZ-
emblémás, 240 Ft-ért megvá-
sárolható zsákban viszik el.
Megvizsgálják a szelektív hul-
ladékgyûjtés rendszerének fej-
lesztési lehetõségeit, ami jelen-
tõs terhet vehet le a szemét-
szállítás rendszerérõl. A GA-
MESZ-nálahatékonyabbésta-
karékosabbfeladatellátásérde-
kében a köztisztasági szakfela-
daton

, a létszám-raciona-
lizáláshoz állami támogatást
igényel az önkormányzat. (

lehetséges,
hogyadíjemelésmértéke ismét
tiszavirág-életûnek bizonyul:
lapzártánk idején új, még ked-
vezõbb árajánlat érkezett az
önkormányzathoz, amelyet
március 26-i ülésén tárgyal a
képviselõ-testület.)

A tavalyi civil támogatási pá-
lyázat elszámolásáról szóló be-

Tovább emelkedik
a szemétdíj

négy fõ munkakört meg-
szüntetnek

A
szerk. megjegyzése:

számoló elfogadása után dön-
töttek az idei pályázati kiírás
tartalmáról. A Mûvelõdési Bi-
zottság javaslatára és idei tá-
mogatási kerete terhére 50-50
ezer Ft-ot kap az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziuma, az
Aszód Városi Nyugdíjas Egye-
sület és az Aszód Galga Polgár-
õr Egyesület (mindhárom ké-
relmezõ a kiírás elõtti rendez-
vényénektámogatására).

Jóváhagyták a Koren-közi
támfalépítés ajánlattételi felhí-
vásának és közbeszerzési eljá-
rásának dokumentációját,
majd ismét a volt Tiszti Klub
bérleti szerzõdésének ügye kö-
vetkezett. el-
mondta:azÜgyrendiBizottság
összehasonlította a szerzõdés-
tervezetet és a 2007. január
elsején illetve 2008. december
22-én aláírt szerzõdések szö-
vegtartalmát, és megállapítot-
ta, hogy

kivéve a civil szer-
vezetek rendezvényeire bizto-
sítandó helyiség igénybevé-
telét. A 22-es pont elfogadásá-
val ezt a kérdést is szabályoz-
ták, egyúttal megbízták a pol-
gármestert, hogy folytasson
egyeztetést mû-
velõdésszervezõvel a szerzõdé-
se módosításának elõkészítésé-

Sándor János

azok között lényegi el-
térés nincs,

Gyõrfi János

rõl, amely a civil szervezetek és
az önkormányzat Tiszti Klub-
ban tervezett rendezvényeinek
koordinálásáravonatkozik.

Március 1-tõl megvonták az
Aszód FC Sportegyesülettõl a
Petõfi u. 5. szám alatti ingatlan
bérleti jogát, egyúttal 248 ezer
Ft/hóösszegenbérleti ajánlatot
tettek az Uniépszolg Bt-nek.
Ezután a Csengey u. 19-20.
szám elõtti közterületi partfal
és járda megtámasztásának vis
maior pályázathoz szükséges
tervezésével megbízták a MA-
TERV Kft-t 660 ezer Ft érték-
ben. A becsült értéken 20,4 mil-
liós beruházás (nyertes pályá-
zat esetén 20 vagy 30%-os) ön-
részét az útkarbantartás ter-
hére biztosítják, egyúttal rögzí-
tették a vis maior pályázat be-
nyújtásához szükséges feltéte-
leket ill. körülményeket (saját
erõ hiánya, lehetõség szerint
értékkövetõ biztosítás megkö-
tése).

AzAszódiKistérségSzociális
és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás gesztora-
ként elfogadták a feladatellá-
tásra vonatkozó megállapodás-
tervezetet, egyúttal felhatal-
mazták a polgármestert annak
aláírására.

H.Sz.

Négy munkahely megszûnik a GAMESZ-nál

2009. MÁRCIUS

Már a január 26-i testületi
ülésen is napirendi pont volt a
volt Tiszti Klub szerzõdésének
ügye. Az akkor lezajlott vita
során félreérthetõ utalások
hangzottak el anélkül, hogy
azok pontosításra kerültek
volna, emiatt a februári szá-
munk 4. oldalán megjelent
cikkben is téves információk je-
lentek meg. A
bérlõ és polgár-
mester által aláírt szerzõdésbe
kizárólag a mûvelõdésszervezõ
koordinátori szerepe került be
a képviselõ-testület hozzájáru-
lása nélkül, míg a bérleti díj
összegét az aláírt szerzõdésben
anovember27-énelfogadottak-

Lukács Lajos
Sztán István

nakmegfelelõen rögzítették.
A több képviselõ által kifogá-

solt tíz százalékos díjcsökken-
tést a polgármester

, utalva arra: a
város azzal a feltétellel kapta
meg térítésmentesen az ingat-
lant, hogy annak tíz százalékát
térítésmentesen biztosítja a
Galgamenti Nyugállományú
Honvédek Egyesülete számá-
ra. Az ezzel járó mûködtetési
költségek a polgármesteri elõ-
terjesztés szerint a várost, nem
pedig a bérlõt illetik, Sztán
István ezért tett javaslatot a tíz
százalékkal mérsékelt bérleti
díjra.

javaslat-
ként vetette fel

Volt Tiszti Klub:
Csupán javaslat volt a díjcsökkentés
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(folytatásaz1.oldalról)

Amûködéshezszükségeska-
matbevételre való tekintettel a
bizottság nem javasolja a 400
milliós kötvénylekötés felbon-
tását. a kötvény
el nem kötött részének esetle-
ges visszafizetésére vonatkozó
számítások elvégzését javasol-
ta. polgármester
elmondta: a forint gyengülése
miatt a 600 milliós névértéken
20 éves futamidõre kibocsátott
kötvény most 720 milliót „ér”.
Gyárfás Zsuzsa szerint a ma-
gasabb törlesztõrészletek fize-
tése (bízva a nemzeti valuta és
a gazdaság ismételt erõsödésé-
ben, valamint az összeg aszódi
termelõ beruházásokra törté-
nõ fordításában) még mindig
jóval kedvezõbb a város számá-
ra, mint a hitel egyösszegû
visszafizetése. A csatornapro-
jekt megvalósítását vagy az
intézmények energiahaté-
konyságánaknövelésételõsegí-
tõ önrész csak a kötvény össze-
gébõlvalósíthatómeg.

Kovács Tamás

Sztán István

A költségvetés egyensúlyát a
világgazdasági válság helyi ki-
hatásai is veszélyeztethetik.
Sztán István és
utalt a helyi cégek munkaerõ-
gazdálkodása nyomán várha-
tóan növekvõ munkanélküli-
ségre, a szociális támogatásra
szorulók számának növekedé-
sére,valamintaziparûzésiadó-
bevételeknek a termelés visz-
szaesése miatti csökkenésére.

az intézmények
számára olcsóbb beszerzési
árat biztosító

bevezetését java-
solta, amelynek paramétereit a
Közbeszerzési Bizottság ki fog-
ja dolgozni, mondta

bizottságielnök.

Sándor János

Rigó Lászlóné

központosított
közbeszerzés

Asztalos
Tamás

*
– Az idei költségvetést is

nagyon körültekintõen készí-
tettük elõ, s ebben a Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi iro-
dájának munkatársai jelentõs
részt vállaltak lelkesedésükkel,
odaadásukkal és szakmai is-
mereteikkel – mondta Sztán

A szigorú gazdálkodás 2009-ben is

István polgármester. Hozzátet-
te: a hulladéktelep bezárása,
illetve a világgazdasági válság
már jelentkezõ és ezután vár-
ható hatásai miatt a költségve-
tés hiányát, valamint a helyi
cégek, vállalkozók iparûzési
adóiból remélt bevételt alap-
szinten tervezték. Alakulnak
egyjótakarékossági intézkedés
körvonalai,amiveltovábbcsök-
kenthetõ a hiány, de ez nem
mehetaminõségrovására.

– Optimista vagyok, hiszen a
kötvénybõl megmaradt 540
millió Ft-ot különbözõ idõsza-
kokra lekötöttük, ami fedezi a
visszafizetendõ kamat össze-
gét.

, ezért azon
kell gondolkodnunk: ezt az ösz-
szeget mibe lehet gazdaságo-
san, bevételt eredményezve be-
fektetniavárosszámára.

*
A költségvetés alakulása a

Pénzügyi Bizottság mellett az
önkormányzat három másik
szakbizottságának munkáját is
alapvetõen befolyásolja; e bi-
zottságok elnökeit rövid ösz-
szegzésrekértük.

– Mindannyiunknak be kell
látnunk, hogy ebben a helyzet-
ben az jelent kiutat, ha

is bele mer vágni az önkor-
mányzat – hangsúlyozta

, a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság
(VKB) elnöke. – Az intézmé-
nyek költségvetését egy bizo-
nyos határon túl már nem le-
het tovább faragni, a megszorí-
tások sem folytatódhatnak a
végtelenségig. A termelõ beru-
házások elindítása tõkét igé-
nyel, és az önkormányzatok
termelõ beruházásait elõsegítõ
pályázatokhoz – amelyekbõl az
elõrejelzések szerint

– is önrész szük-
séges.

A szemétszállítás esetében a
szeméttelep bezárásával kiala-
kulthelyzetegyértelmûvétette

A kötvény visszafizetése
nem reális felvetés

terme-
lõ, profitorientált beruházások-
ba

Odler
Zsolt

egyre ke-
vesebb lesz

a város számára, hogy lépni
kell. A VKB elnöke szerint kor-
szerûbbé kell tenni a szelektív
hulladékgyûjtés rendszerét,
amely mûködik ugyan, de
adódnak kisebb-nagyobb prob-
lémák. Sok lakót és a bizottság
elnökét is zavarják a közterüle-
teken, a gyûjtõszigeteknél ta-
pasztalható állapotok (pl. nyá-
ron a terjengõ bûz, a kukázók
és a kóbor kutyák által szét-
szórt hulladék, a színes gyûjtõ-
edényeknél tapasztalható for-
galom stb.) Természetesen a
szelektív hulladékgyûjtési
rendszer megújítása a lakosság
részérõl is fegyelmet és áldoza-
tot kíván. Odler Zsolt a turai
példát tartja követendõnek: a
szomszédgalgamentivárosban
és három szomszédos község-
ben a szelektív hulladékgyûjtés

Ez egyúttal a gyermekek
környezettudatos életre neve-
lésének talán leghatékonyabb
eszközelehet.

– Idén a költségvetés csökke-
nésével arányosan kevesebb áll
rendelkezésre oktatásra, kul-
túrára és sportra – mondta

, a Mûvelõdési, If-
júsági, Oktatási és Sport Bi-
zottság elnöke, aki ugyanakkor
kiemelte: a Csengey iskola 178
milliós költségvetése az aszódi
önkormányzati intézmények
között a legmagasabb, s abban
idén jelentkezik a 2007-ben
végrehajtott létszám-racionali-
zációhatása.Adologikiadások-
ra tervezett összeg mérsékelt
csökkenése bizodalmat jelent a
jövõre nézve, mint ahogy az is-
kola vezetésének hozzáállása
is. Napirenden tartják és terve-
zik az intézmény szakmai
munkájában az elõrelépést, pl.

az alsós angol nyelvi
oktatás megerõsítését, vagy
túlórában a plusz ismereteket

már annak keletkezési helyszí-
nén, az otthonokban megkezdõ-
dik.

Koncz István

elegendõ létszám esetén kettõ
helyett három elsõs osztály in-
dítását,

Elfogadták Aszód idei költségvetését Szakbizottsági elnökök–

Megérkeztek a pályázati forrásból beszerzett fejlesztõ-
eszközökaSzivárványÓvodába.Atervekszerint lapunk
nyomdába adása után az intézmény udvarán megkezdik
a játszótéri eszközök helyének kitûzését. Az EU-szabvá-
nyok szerint minõsített játszóteret a nyírkércsi Magyar
FajátékkészítõKft.április30-ihatáridõveladjaát.

HídiSzilveszterfelvétele

Megérkeztek a játékok
a Szivárvány Óvodába
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folytatódik

adó, a gyermekek iskolához
való ragaszkodását erõsítõ
szakkörök bevezetését. A bi-
zottság elnöke emellett a tavaly
ötven éves zenei tagozat erõsí-
tését is szorgalmazza. Fõként
pályázati források bevonására
számítanak a két iskolaépület
nyílászáróinak cseréjénél és fû-
tésénekkorszerûsítésénél.

A Városi Óvodában a törvé-
nyi elõírások szerint 2010-tõl
minden óvodáskorút kötelezõ
felvenni. Emiatt is tervezik a
Szivárvány Óvoda bõvítését és
korszerûsítését, de a Napsugár
Óvoda is felújításra, beázó tetõ-
szerkezetepedigcseréreszorul.
Utóbbi épület sajnos nem bõ-
víthetõ, a város új óvodaépü-
letre benyújtott pályázata vi-
szont nem volt sikeres – ha lesz
új pályázati lehetõség, ismét
fontolórakellvenniAszódrész-
vételét.

Igen eredményes munkát
folytat a Podmaniczky Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intéz-
mény is, amelynek további tan-
teremigénye – ha a körülmé-
nyek lehetõvé teszik – biztosít-
ható lenneaCsengeyúti iskola-
épületben. A Városi Könyvtár
mûködését a szûk anyagi kere-
tek között a legfontosabb
könyvbeszerzések finanszíro-
zásával tudják támogatni, az
intézmény szakmai feltételei
maximálisan biztosítottak.
Koncz István hangsúlyozta: a
közmûvelõdés területén a saját
bevételnövelésérekell töreked-
ni, mert a közmûvelõdés finan-
szírozására nem áll rendelke-
zésre központi támogatás.
Kissé csökkent a sportra szánt
keret, de a szakbizottság elnö-
kének véleménye szerint így is
megfelelõ támogatást kapnak
azaszódisportegyesületek.

– A szociális kiadásokra for-
dított összeg lényegesen nem
változott – mondta

a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke. – Ha

Dr. Bodó
Zsolt,

nem lesz nagyobb megszorítás,
el tudjuk látni a feladatunkat.
Próbálunk jól gazdálkodni a
rendelkezésreállópénzügyike-
rettel.

A bizottság a rendszeres se-
gélyek mellett egyes támogatá-
si formákat több hónapra is
megadhat (pl. télen lakásfenn-
tartási támogatás), de az eseti
támogatások száma is jelentõs.
Sajnos Aszódon is sok kis pénz-
bõl élõ család, kisnyugdíjas
van, néhány család csak a szo-
ciális támogatásokból kényte-
lenmegélni.

– Közel kétszáz család szorul
különbözõ mértékû támoga-
tásra,ebbõlharminc-ötvencsa-
lád visszatérõen rászorul a tá-
mogatásra; igyekszünk a lehe-
tõségeinkhez mérten segíteni
õket – hangsúlyozta Dr. Bodó
Zsolt. – A bizottság tagjai éves
átlagban másfélszer annyi ülé-
seznek, mint a többi önkor-
mányzati szakbizottság. Sajnos
a világgazdasági válság miatti
elbocsátások eredményeként
számolnunk kell azzal, hogy a
rászorulók száma növekedni
fog – hogy mekkora mérték-
ben, ma még nem tudjuk meg-
becsülni.Aholkettõbõlazegyik
családfenntartó keresete ki-
esik, ott erõsen megrendül a
családanyagihelyzete.

HídiSzilveszter

TiszteltAszódiPolgárok!

Az Aszódi Tükör februári
számából már értesülhettek
arról a tényrõl, hogy gyökeres
változásokkövetkeztekbeavá-
rosi hulladékgazdálkodás terü-
letén. A hulladéklerakó tele-
pünk bezárása következtében
az A.S.A. Magyarország vácrá-
tóti átrakó állomására szállít-
juk a lakossági kommunális
hulladékot, ahol a lerakott hul-
ladék minden tonnája után
kedvezményesen bruttó 12.000
Ft-otfizetünk.

Megkérünk mindenkit, hogy
gondolja át a családi hulladék
keletkezési lehetõségeket, igye-
kezzenek tudatosan vásárolni,
éljenek a szelektív hulladék-
gyûjtés lehetõségével, családi
házaknál alkalmazzák a kom-
posztálást, és éljenek az egyedi
megsemmisítési lehetõségek-
kel. Mindezekbõl következik,
hogy

Tájékoztatjuk továbbá Önö-
ket arról, hogy csak a kukában
elhelyezett hulladékot visszük
el, a mellé elhelyezett bármine-
mû szemetet nem áll módunk-
ban elszállítani.

a 25 kg-nál nagyobb össz-
súlyú kuka elszállítását a dol-
gozókmegtagadhatják!

Kérjük, hasz-
nálják a GAMESZ-emblémás
mûanyag zsákokat a többlet-
hulladékelszállításához.

A fõúton elhelyezkedõ üzle-
tekbõlcsakpéntekinaponszál-
lítjukelakarton-éspapírhulla-
dékot, lapjára hajtogatva, köte-
geltformában.

Mindenki a reggeli órákban
helyezze az utcafrontjára az
edényeket, mert a szállítást a
szállítási távolság változásából
adódóan a megszokottól eltérõ
idõpontbanvégezzükel.

A késõbbiek folyamán a zöld
hulladékot csak emblémás
zsákban, ágat, nyesedéket kö-
tegelt formában, 80 cm-nél
nem nagyobb méretben tudjuk
elszállítani.

Az aszódi szeméttelep bezá-
rásából adódóan közöljük a leg-
közelebbi hulladék-elhelyezési
lehetõségeket:

Erdõkürt.
Szuha Kft. – Jobbágyi,

Skorpió bánya – Csömör.
Kerepes-Ökörte-

lekvölgyikomposztáló.
Az aszódi telep pillanatnyi-

lag csak tiszta föld fogadására
rendelkezik engedéllyel, ami-
nek elhelyezésére elõre egyez-
tetett idõpontban nyílik lehe-
tõség.

Kérjük a lakosságot, hogy a
fentiek figyelembe vételével
segítsemunkánkat.

GAMESZvezetõ

Legközelebbi szemétte-
lep: Építési hulla-
dék:

Zöld
hulladék:

HegyváriLászló
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Tájékoztató a hulladék-
szállítás új rendjérõl

A Pyrus-Rumpold Környezet-
védõ Szolgáltató Zrt. által létre-
hozott és fenntartott Aszód Ifjú-
ságért Alapítvány pályázat útján
kívánjaszétosztania2008.évben
személyi jövedelemadó1%-ábóla
számlájára befolyt összeget,
372.278 Ft-ot. Az alapító cég szét-
osztható támogatási összege:
500.000Ft.

Az alapítvány célja. Az ifjúság
kulturális hagyományainak ápo-
lása, az idõskor karitatív jellegû
segítõprogramjai az ifjúság bevo-
násával, a környezetvédelem tá-
mogatása.

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázati felhívása
A keretösszeg szétosztására

pályázatot írunk ki az alábbi
témakörökben:

Öntevé-
keny csoportok környezetszépítõ
és környezetvédõ tevékenységé-
nektámogatása.

(népze-
nei, népi játékok, szokások) ápo-
lását, felkutatását célzó progra-
mok,rendezvények.

ifjúsági
programok támogatása. Helyi
szabadidõs programok, táborok
anyagi segítése.

versenyek.

Környezetvédelem.

Helyi hagyományok

Közösségteremtõ,

Sportrendez-
vények,

Akiírásnakmegfelelõpályáza-
tokat egyének és kollektívák
P

címzés-
seladjákfelkétpéldányban.

Pályázni a pályázati ûrlapon
lehet, amely beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán,
az Aranykapu Bölcsõdében és a
VárosiKönyvtárban.

A pályázat beadási határideje:
2009. április.15

olgármesteri Hivatal, Aszód
Ifjúságért Alapítvány 2170
Aszód, Szabadság tér 9.

–

AszódIfjúságértAlapítvány
Kuratóriuma

a pénzügyi lehetõségekrõl
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Preambulum

Aszód Város Önkormányzat
képviselõ-testülete kiemelt fela-
datának tekinti a tiszta, gondo-
zott, élhetõ városkép kialakítá-
sát, annak megõrzését. A cél el-
érése érdekében az önkormány-
zat a közterületek, zöldfelületek,
közparkok gondozása, virágosí-
tása mellett szeretné arra ösztö-
nözniazintézményeket,cégeket,
társasház lakóit, hogy közvetlen
lakókörnyezetét segítse, folya-
matosangondozza.

A „Tiszta Virágos Aszódért” cím
akkor adományozható, ha az in-
gatlan tulajdonosa (használója,
bérlõje, kezelõje) Aszód Város
önkormányzat Képviselõ-testü-
letének „A környezet védelmé-
rõl, a közterületek és ingatlanok
rendjérõl, a település tisztaságá-
ról” szóló mindenkor hatályos
helyi rendeletben foglalt kötele-
zettségein túlmenõen, az ingat-
lanát és az ingatlan elõtt, mellett
vagy mögött lévõ közterületet ki-
váló minõségben gondozza, tisz-
tán,rendbentartja.
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a cél elérése
érdekében virágosítási, környe-
zetvédelmi versenyt hirdet, az
alábbi pályázati feltételek
mellett.

A pályázat hatálya kiterjed az
Aszód Város közigazgatási terü-
letén élõ lakosságra, társasházi
lakás tulajdonosaira, intézmé-
nyekre, vállalatokra, magánvál-
lalkozásokra, társadalmi, civil
szervezetekre.

A verseny általános célja a kör-
nyezettudatosságra való buzdí-
tás. Az épített és természeti kör-
nyezet tiszteletére, a növények,
virágok, fák minõségi elõfordulá-
sára, a lakosság, a civil szerveze-
tek, intézmények aktív részvéte-
lére, az együttmûködés fontos-
ságárairányítjaafigyelmet.

I.
A„TisztaVirágosAszódért”

pályázathatálya

II.
Apályázatcélja

1.a)

b)

c)

d)

e)

f)

III.
Apályázat

feltételrendszere

szakemberek-
bõl és önkormányzati kép-
viselõkbõl 5 fõs zsûri ér-
tékeli

Akulturált,környezetbarát,
az itt lakók és az idelátogatók
komfortérzete javításának elõse-
gítése, jobb és szebb városkép ki-
alakításának elõsegítése, a város
esztétikus megjelenítése, növé-
nyekkel történõ díszítése, a kör-
nyezetvédelem és a környezet-
gazdálkodás követelményeire te-
kintettel.

A résztvevõ lakosság, a civil
szervezetek, intézmények, válla-
latok szépítõ munkájukkal javít-
ják városunk jó hírét, az itt élõk
életminõségét,elõsegítikakultú-
ra fejlõdését, a közízlés, az igé-
nyes lakókörnyezet kialakítását,
a közös értékek védelmét, növe-
lését.

A település virágfelületének
növelése.

A környezet gondozottságá-
nak, ápoltságának harmonikus,,
városképbe illõ természeti adott-
ságokhoz alkalmazkodó kiala-
kítása.

Nyilvánosságot és elismerést
adni azon aszódi polgároknak,
társadalmi vállalati és civil kö-
zösségeknek, akik közérdekû
munkával szebbé, virágosabbá
teszikközvetlenkörnyezetüket.

Hosszú távú célként elõsegíti
azt, hogy a város résztvevõje le-
hessen az „Európai Virágos Vá-
rosok”versenyen.

virágoselõkert
virágosbalkonésablak
lakóház elõtti virágos közte-
rület
virágos intézmény,társadalmi,
civil szervezetek elõtti virágos,
gondozottterület

A versenyt társadalmi megbíza-
tással mûködõ

álló
, melynek tagjait a Képvi-

selõ-testületbízzameg.

:
- egynyári virágok kiültetésének
minõsége,virágosítás(30pont)

A virágosítás és környezet-
szépítésiversenykategóriái:

Értékelésiszempontok

+

+

+

+

- fák, cserjék minõsége, gondo-
zottsága(20pont)
- szabad terek (parkok, zöldfelü-
letek, játszóterek)(10pont)
-városrész(egy-egyutca, térstb.)
gondozottsága(10pont)
- virágdíszítések, balkonok, elõ-
kertek növényzetének állapota,
gondozottsága(20pont)
- városrész tisztasága, szívesen
látogatott, vonzó közterület egy-
egyvárosrészben(10pont)

A virágosításhoz Aszód Város
Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete pénzügyi és természetbeni
hozzájárulástnembiztosít.

-elsõízben
-mindenév

A „Tiszta Virágos Aszódért” ver-
senyre benevezni a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán besze-
rezhetõ ill. a www.aszod.hu hon-
lapról letölthetõ nevezési lappal
lehet.
A pályázati adatlapot a kiírás
pontos idõpontjáig kell eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal bejára-
tánál elhelyezett postaládába,
postaiútonvagyaz

e-mailcímre

A beérkezett pályamûveket a
Képviselõ-testület által erre a
célralétrehozottzsûriértékeli.
Azértékelés

történik (valamint minden év

Összesen: 100pont

2009.május1.
május1.

2009.augusztus1-
ig

Aversenynevezési
határideje:

aszod@vnet.hu

augusztus1-ig

IV.
Apályázatdíjazása

terrakotta
antikolt kerámia tábla

„Virágos Aszó-
dért” feliratot és az évszá-
mot.

).

a zsûri ja-
vaslata alapján a Képviselõ-tes-
tületdönt.

egy-egyhelye-
zettkerülkihirdetésre

:
falra szerelhetõ

, mely
tartalmazza a

A beérkezett pályázatok
elbírálása ügyében

Kategóriánként

A díjjal együtt járó jutalom

Acímünnepélyeseredmény-
hirdetésének és átnyújtásá-
nak idõpontja:

A visszavonást

A szabályzatot közzé kell
tenni:

minden év au-
gusztus 20-án a városi ünnepség
keretében,apolgármesterközre-
mûködéséveltörténik.

A pályázatot minden évben újra
kellhirdetni.

A „Tiszta Virágos Aszódért” cím
visszavonása a szabályzat hatá-
lyaalátartozószemélyek,szerve-
zetek tehetnek javaslatot, vala-
mint a közterületek ellenõrzése
során, ha az ingatlan már ér-
demtelennéváltacímviselésére.
A pályázat értékelése érdekében
történt helyszíni bejárás során
szemrevételezésalapján.

a zsûri javas-
lata alapján Aszód Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
mondhatjaki.
A visszavonást minden évben a
pályázatok értékelésével egyidõ-
benkellközzétenni, ezzelegyide-
jûleg intézkedni kell (a jóváha-
gyás esetén) a fémtábla bevéte-
lérõl.

A „Tiszta Virágos Aszódért”
pályázat kiírásáról szóló jelen
szabályzat kihirdetésérõl a
jegyzõgondoskodik.

azAszódiTükörhelyiújságban;
AszódVároshonlapján;
aVárosiKönyvtárban.

Aszód,2008.október16.

polgármester

V.
A„TisztaVirágosAszódért”

címvisszavonása

VI.
Zárórendelkezések

SztánIstván

Tiszta Virágos Aszódért – pályázati felhívás



G
ALGA
COOP

ZRT.

Ízelí tõ következõ akciónkból:

AKCIÓ AKCIÓmárcius 18-tól március 30-ig
Finomliszt Kunsági 1kg Alföldi Harmat UHT tej 1,5% 1 l
Maggi tavaszi Alföldi tejföl 20% 375 g
Globus mustár flakonos 440g COOP félzsíros tehéntúró 250g
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l Danone Activia Joghurt édes fehér 125g
COOP Cola Danone Activia joghurt natúr 125 g
Egri Hajdúsági trappista sajt
Zwack Unicum 0,2 l Palini csemege szalonna, füstölt
Omnia kávé vák. õrölt 500g Pick borjú párizsi
Tchibo Family int. Kávé õrölt 250g Pick Békebeli füstölt kötözött sonka
Biopon .3kg Pick virsli vf. 180g
PUR Extra 1 l Gyulai lángolt kolbász vg.
Silan öblítõ fresh breeze 2x1 l Camping öml.sajt
Baba sampon 2 in 1 400ml COOP Friss tej . 2,8% 1 l
Schauma korpás hajra Délhús pizza sonkás szelet

Kozel sör dobozos 0,5 l Alföldi Harmat családi ital 2,8% dobozos
Karaván vák. õrölt 250 g Mlekpol trappista sajt

46g

széns.üdítõ
f.száraz minõségi bor 0,75 l

komp
mosogatószer

tömlõs, tejszínes 100g
dob

sampon 250ml

89,-Ft 119,-Ft
159,-Ft 169,-Ft
299,-Ft 189,-Ft
159,-Ft 79,-Ft
169,-Ft 79,-Ft
469,-Ft+ü. 999,-Ft/kg
999,-Ft 999,-Ft/kg
999,-Ft 1449,-Ft/kg
399,-Ft 1499,-Ft/kg

1599,-Ft 259,-Ft
299,-Ft 1999,-Ft/kg
699,-Ft 179,-Ft
399,-Ft 179,-Ft
349,-Ft 999,-Ft/kg

119,-Ft 139,-Ft
399,-Ft 799,-Ft

grízgombócleves

Húsvéti 2,5 l
Kékfr. Rose

color +Silan 500
lemon

ml

Márciusi SZUPER AKCIÓ - március 18-tól március 22-ig

G
ALGA
COOP

ZRT.

Nagyszerû nyeremények
a COOP nyereményjátékával!

Azon vásárlóink, akik
bármelyik COOP üzletben és a vásárlást igazoló blokkot – névvel,

címmel ellátva – bedobják az üzletekben található Szerencsedobozba,
részt vesznek a COOP nyereményjátékán.

2009. március 4. és április 30. között 3.000,- Ft feletti
értékben vásárolnak

Nyeremények:

LG mosógép
Dell laptop
1.000.000,-Ft értékû bankkártya

A nyereményjátékról bõvebben a COOP újságban illetve a  weboldalon olvashatnak.

Nyerhet a Nestlé termékeivel is!
Vágjon ki 5 db márkanevet (logót) 5 különbözõ márkájú Nestlé termék csomagolásáról,

küldje be borítékban a Nestlé Hungária Kft. címére (
1475 Bp., Pf.165.) és nyerje meg az alábbi nyeremények egyikét:

jelige: „Anyu tudja, hogyan nyerhetünk
a Nestlé-vel”

4 db álomfizetés UniCredit bankkártyán
8 db konyhafelújítás vásárlási utalvány formájában

200 db Garnier ajándékcsomag

Bõvebb információ a szórólapokon olvasható.

6-6 db6-6 db
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Hírek a Társulási Tanács február 25-i ülésérõl

2010-ig elnök nélkül marad a Kistérségi Társulás

(folytatásaz1.oldalról)

pénzügyi alapja és ebbõl tör-
téntaszociálisésgyermekjóléti
feladatok ellátásának és a két
közoktatási intézményfenn-
tartó társulás (Kartal-Verseg,
Iklad-Domony) mûködésének
kiegészítõfinanszírozása.

A Társulás teljes éves be-
vétele 2008-ban 154,5 millió Ft
volt, amelybõl az önkormány-
zatok hozzájárulása 18,5 millió
Ft(12%).

Az Aszódi Kistérség Pedagó-
giai Szakszolgálata feladatai-
nak ellátásához 78%-os állami
és más támogatásban része-
sült.

A Tanács felülvizsgálta és ki-
egészítette a Kistérségi közok-
tatási intézkedési tervet (hatá-
lya minden településre kiter-
jed). A dokumentum mellékle-
tét képezik a települési esély-
egyenlõségi helyzetelemzések
és intézkedési tervek. A peda-
gógiai szakszolgálati feladatok-
hoz (nevelési tanácsadás, logo-
pédiai ellátás) csatlakozott tele-
pülések köre teljessé vált és új
feladattal is bõvült a tevékeny-
ségi kör: a gyógytestnevelési fe-
ladattal(Aszód).

A szociális-gyermekjóléti fe-
ladatok a következõk: gyer-
mekjóléti feladat, családsegí-
tés, házi segítségnyújtás, idõ-
sek nappali ellátása, jelzõrend-

szeres házi segítségnyújtás, tá-
mogató szolgálat és fogyatéko-
sok nappali ellátása. Vala-
mennyi településre kiterjedõ
hatállyal elkészült a kistérségi
szociális szolgáltatástervezési
koncepció.

A belsõ ellenõrök 8 telepü-
lésen 536 ellenõrzési napon 54
ellenõrzéstvégeztekel.

A munkavédelem területén
egységes elvek alapján elké-
szültek a jogszabályok szerint
kötelezõ dokumentumok, sza-
bályzatok.

A területfejlesztési feladatok
kapcsán 2008-ban a felszíni
vízelvezetés került elõtérbe:
Hévízgyörk és Verseg összesen
450 millió Ft Uniós támogatást
nyert.

A meghirdetett pályázatokat
a Társulás folyamatosan figye-
lemmel kíséri és tájékoztatja az
önkormányzatokat és a civil
szervezeteket a lehetõségekrõl.
AzUnióspályázatokatakistér-
ségikoordinátorköveti.

ATanácsaTársulás2008.évi
elõzetesen számított költségve-
tési pénzmaradványát 20,1
millió Ft-ban fogadta el. Ebbõl
kötelezettségvállalással terhelt
maradvány 5 millió Ft, 2008.
évi tartalék 4,6 millió Ft és sza-
bad pénzmaradvány 10,5 millió
Ft. A Társulási Tanács a sza-
bad pénzmaradvány felosztá-
sáról is rendelkezett: belsõ el-

lenõrzés, pedagógiai szakmai
szolgáltatás, Galga TV, munka-
védelem, nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás, Kistérségi
Iroda. A pénzmaradványnak
köszönhetõen a települések
éves hozzájárulása a közösen
vállalt feladatokhoz az idei év-
ben elõször lett kevesebb, mint
azelõzõévbenvolt.

A Tanács egyhangúlag elfo-
gadta a 2009. évre vonatkozó
költségvetést. A tervezett bevé-
telek összege 166,3 millió Ft,
mely tartalmazza az állami
normatív hozzájárulást (102,5
m Ft), az önkormányzatoktól
átvett pénzeszközöket (19,2 m
Ft), az egyéb támogatásokat
(28,7 m Ft). A fõbb kiadások a
következõk: önkormányzatok-
nak feladatokra átadott pénz-
eszközök (57 m Ft), a Társulás
mûködésének és a közös fela-
datok ellátásának kiadásai
(50,5mFt) ésazAszódiKistér-
ség Pedagógiai Szakszolgálata
mûködése(53,9mFt).

A tavalyi évhez képest mind
a bevételek, mind a kiadások
megnövekedtek, melynek oka
a közösen ellátott feladatok bõ-
vülése, az állami normatív hoz-
zájárulásnövekedése,valamint
a téli közmunkaprogram fi-
nanszírozásánakmegjelenése.

A Tanács tájékoztatót hall-
gatott meg a téli közmunka-
programról és annak meghosz-
szabbításáról. A program teljes
költsége közel 14 millió Ft, a
támogatás mértéke 85%-os, a
településiönrész15 %.

kistérségi ko-
ordinátor tájékoztatót tartott a
Közép-Magyarországi Opera-
tív Program 2009-2010-es ak-
ciótervében szereplõ, települési
önkormányzatok által pályáz-
hatókonstrukciókról.

Juhász Bálint

A Társulás polgármesterei a
települési kommunális hulla-
dékelhelyezésénekéskezelésé-
nek közös problémái megoldá-
sára javaslatok kidolgozását
határozták el, amelynek érde-
kében munkabizottságot hoz-
taklétre.

EzekutánkerültsorazAszó-
di Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása elnö-
kének választására. A polgár-
mesterek két jelöltre adhatták
le voksukat:
Galgahévíz polgármestere 5
igen szavazatot,
Aszód polgármestere 3 igen
szavazatot kapott. Miután
egyik jelölt sem érte el a minõ-
sített többséget (6 igen szava-
zat), a Tanács tagjai úgy dön-
töttek, hogy a 2006-2010-es ön-
kormányzati választási ciklus-
ban nem ismétlik meg az el-
nökválasztást. A döntés értel-
mébenazAszódiKistérségÖn-
kormányzatainak Többcélú
Társulása munkáját a 2010-es
önkormányzati választásokig
dr. Basa Antal elnökhelyettes
irányítja; munkáját a Társulás
másik elnökhelyettese,

Tura polgármestere
segíti.

VégezetülaTanács
Kartal nagyközség

polgármesterét a Pénzügyi El-
lenõrzõ Bizottság tagjának vá-
lasztotta.

kistérségireferens

dr. Basa Antal,

Sztán István,

Szend-
rei Ferenc,

TóthIlkó
Mihályt,

A Társulási Tanács ülései-
rõl, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak:

www.aszodikisterseg.hu

dr.KórósTímea

regionálisregionális

Gyomor- és bélpanaszok
kivizsgálása és kezelése.

Specialitás: lisztérzékenység,
reflux- és fekélybetegség,
gyulladásos bélbetegség,

IBS, rákszûrés.

Dr. Juhász Márk
belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos.

Bejelentkezés: 20/982-7872, részletek:
www.juhaszmarkdr.hu
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Versenyek, vetélkedõk, eredmények
a Csengey Gusztáv Általános Iskolában

Kazinczy
Szépmagyar

beszéd-verseny
„Beszéldésírd,ápoldnyelved
Oh,magyar,
Különbennemmaradsz
Magyar.”

Tóth Ilkó Szilvia, Kiss
MáriaésDemeGabriella

Herr
Piroska, Lakos Lujza Mária és

– írta ezeket a sorokat Vörös-
marty Mihály az 1840-es évek-
ben. A sorok ma különösen
aktuálisak. Az újkor, a „szép új
világ” tanítója a média lett,
úgymint: újságaink, a sláger-
könyvek, a TV-mûsorok, bom-
basztikus és sekélyes stílusuk-
kal egyetemben. Tisztelet a ki-
vételnek!

Üdítõ színfoltként élem meg
évrõl évre a hagyományossá
vált szervezésünket, amelyre
azokatazifjúemberekethívjuk
össze, akik szívügyüknek te-
kintik a tiszta, szép magyar
hangsúlyozású beszédet. Azo-
kat,akiknemsajnáljákafárad-
ságot, az idõt, a munkát, mely-
lyel méltó helyükre emelhetik
vissza kerékbetört anyanyel-
vünket.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola február 13-án adott
helyt a lassan kuriózumnak
tekintett Szép Magyar Beszéd
rendezvénynek. Szándékosan
kerülömavetélkedõkifejezést.

Eznemvetélkedõ!
Akinek anyanyelve ez a

nyelv, az nem vetélkedik, ha-
nem a szülõhazát képviseli.
Alapvetõ dologban jár, érték-
õrzõ. Huszomkét értékõrzõ õr-
zött értéket február 13-án isko-
lánkban: Bagról 2, Ikladról 5,
Kartalról 3, az Evangélikus
Egyház Aszódi Petõfi Gimná-
ziumából 3, a Petõfi Sándor
Gimnáziumból 2, a házigazda
intézménybõl7tanuló.

A zsûri, nemes hivatásához
méltóan, felelõsségteljesen
végezte munkáját. Álljon itt a
nevük: az 5-6. osztályos korosz-
tálynál

, a7-8.
osztályos korosztálynál

JuhászEdit

Valter Domokos
Pintér Letícia

Orgoványi Máté
Szilágyi Dávid

Szabó Rózsa Vivien
Gyursán-

szky Csilla
Kovács Mónika

Csordás Júlia

MátyásÁron

tanárnõk.Vélemé-
nyük alapján a következõ ered-
ményszületett:

1. (Bag), 2.
(Aszód, Csen-

gey), 3. (Kar-
tal), 4. (Aszód,
EvangélikusGimnázium).

1.
(Aszód, Csengey), 2.

(Aszód, Csengey), 3.
(Kartal). Kü-

löndíj: (Aszód,
Evangélikus Gimnázium),

(Kartal).

A versenyzõknek és a felké-
szítõ tanároknak gratulálunk,
köszönjükarészvételt!

Még egy utóirat: Ha hazánk
mûvelõdéstörténetét vizsgál-
juk, azt látjuk, hogy nem a glo-
bális szervezések és nagy elmé-
letek vitték elõre hazánk mû-
veltségét, hanem kis mûhe-
lyek, személyiségek hite és te-
vékenysége. Ennek egy csepp-
jét érzem és látom mindenkor
ezenanapon.

Ma különösen nagy szerepe
volna és lenne az iskoláknak,
amikor a közmûvelõdés háttér-
be szorul (nincs benne pénz), s
nincsenek élõ, ifjúsági szerve-
zetek.

Február 20-án rendezte meg
iskolánk a Zrínyi Ilona Mate-
matika Verseny megyei fordu-
lóját. Ennek a versenynek in-
tézményünk már közel 20 éve
adotthont.Ahagyományokhoz
híven az idén is gördülékeny és
pontos volt a szervezés. Szük-
ség is volt erre, hiszen 14 iskola
mintegy 260 versenyzõje törte
a fejét 11 tanteremben a gon-
dolkodtató, játékos feladatok
megoldásán.

Köszönet illeti az intézmény

5-6.osztály:

7-8.osztály:

DúzsMárta

ZrínyiIlona
MatematikaVerseny

minden dolgozóját és a segítõ
tanulókata jó szervezésért.Kö-
szönjük
tanárnõnek, hogy hosszú évek
óta felelõse, fõszervezõje ennek
arendezvénynek.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola kezdeményezésére
ebben a tanévben egy 4 fordu-
lóból álló vetélkedõsorozaton
vehetnek részt az Aszódi Kis-
térség általános iskolái. Ennek
a sorozatnak elsõ része volt a
2008. évi októberi mezei futó-
verseny Ikladon; a második
része egy teremfoci bajnokság
volt, melyet 2008 decemberé-
ben rendeztünk a Csengey is-
kola tornatermében. A 3. for-
dulót február 26-án rendeztük
meg,szinténiskolánktornater-
mében. Ezen a napon játékos
sor- és váltóversenyeken mér-
hették össze tudásukat a kis-
térségi iskolák alsó tagozatos
tanulói. Nagy örömünkre 6 kis-
térségi iskola – Bag, Domony,
Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad
és Tura – elfogadta meghívá-
sunkat, így mintegy 140-150
kisgyermek sportolt lelkesen,
ügyesenezenadélutánok.

A legjobb helyezéseket a
következõcsapatokértékel:

1. Csengey Gusztáv Általá-
nosIskola,Aszód

2. Koren István Általános Is-
kola,Domony

3. Hevesy György Általános
Iskola,Tura

Agyõztescsapattagjai:

Sisáné Maczó Ibolya

Kovács
Liza, Szabó Réka, Jermi Anna,
Horváth Simon, Braun
Szabolcs, Áchim Ottó, Djácsuk
Iván.
Gábor Tímea Homoki Adél,
Petre Alíz, Sztán Domicián,
Gyõrfi Benedek, Fagyas Alex.

Ludvig
Bianka, Molnár Orsolya,
Bojtos Blanka, Balázs Kinga,
Demeter Dávid, Pisák Roland,

B.J.

1998-ban születtek:

1999-ben születtek:

2000-ben születtek:

Kistérséginégypróba

BónaAttilaOndrikBence.

Korpás Lászlóné,
Pálfi István és Molnár László

Gratulálunk a versenyzõ
gyermekeknek! Köszönjük a
felkészítést

munkatársainknak, valamint
aversenymegrendezésébense-
gítõ pedagógusoknak és tanu-
lóknak.

Az eddigi versenyeken támo-
gatóink jóvoltából értékes díja-
kat, érmeket, serlegeket adhat-
tunk át a legügyesebbeknek. A
mezei futóversenyt a Galga-
völgye Sportjáért Alapítvány, a
teremfocit a VABU Direct
Sport (Aszód, Kossuth L. út 3.),
a játékos sportversenyeket az
Aszódi Szabadidõsport Egye-
sület támogatta. Tisztelettel
köszönjüksegítségüket!

A kistérségi négypróba 4.
fordulójára áprilisban kerül
sor. Ennek keretében népdal-
éneklési, mesemondó, vala-
mint képzõmûvészeti versenyt
szervezünk.

*

A leendõ elsõs ének-zenei
osztályosok részére meghallga-
tást tartunk a Csengey Gusz-
távÁltalánosIskolakönyvtárá-
ban. A meghallgatás idõpontja:
március 25. szerda 16 órától 18
óráig.
március 27. péntek 14 órától 15
óráig.

Minden érdeklõdõt szeretet-
telvárunk!

A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola a 2009/2010. tanév-
ben ének-zene tagozatos, vala-
mint emelt szintû angol nyelvi
elsõosztályokatindít.

A beiratkozás idõpontjai:
április 6. hétfõ, 16 órától 18
óráig; április 7. kedd,16 órától
18 óráig; április 8. szerda, 10
órától 14óráig.

B.J.

KedvesSzülõk!

Pótmeghallgatás:

*

Meghallgatások,
beiratkozások
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Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

Aszódi  Kertészet
(a  régi  Volán-telepen)

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

G

G

G

G

G

édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Minden kedves vásárlónknak

kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Húsvétra

törpe nyuszi

akciós áron!

Ajánlatunk:
zöldség, virág, fûszer vetõmagok, bab, borsó,

kukorica, dughagyma, virághagymák, fûmagok
virág- és palántaföldek, tõzeg, trágya, mulcs

szobrok, oszlopok, virágtartók, asztalok,
kerti törpék, állatfigurák

50% 50%Tavaszi akció!

Gyümölcsfák, Örökzöldek, Cserjék, Díszfák
Rózsák (bokor park, mini,futó)

Smaragd tuja 40/60cm
600Ft

850 Ft-tól

kutya-, macskaeledel
Rex kutya-macska szalámi

Dalmi szalámi 9 kg + 1 kg

Reno kutyatáp (15 kg)

kutyatészta

200,- Ft/kg

1800,- Ft

2.500,- Ft/zsák

175,- Ft/kg

akció

Nyitva tartás:

Tel.:

H-P 9-17, Szo: 8-14

28/500-100, 06-30-3327-947

1.000.000.-Ft.-ig ingatlanfedezet bevonása nélkül akciós

tavaszi fogyasztási hitelt igényelhet a Turai Takarékszövetkezetnél!

A hitel 2009. március 10-tõl április 30-ig igényelhetõ.

A felvehetõ hitel összege: 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig.
Lejárati idõ: 3 hótól 120 hóig.

A havi törlesztõ részlet 500.000.-Ft-ra 36 havi lejárat esetén 18.200.-Ft, THM ebben az esetben 22,66%.

Tavaszi akcios
,

hitelek!

Akciós jelzáloghitelt igényelhet a Turai Takarékszövetkezetnél akár deviza alapú hitelek kiváltására is

A hitel 2009. március 10-tõl 2009. április 30-ig igényelhetõ.

A felvehetõ hitel összege: 1.000.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig. Lejárati idõ: 5 évtõl 20 évig.

A havi törlesztõrészlet 3.000.000.- Ft-ra 60 havi lejárat esetén 68.300.- Ft, a THM ebben az esetben 15,08%

A hitel felvételével kap

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén

mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.

Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et,

amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.

csolatos bõvebb tájékoztatás érdekében keresse kirendeltségeinket

vagy látogasson el a www.turaitakarek.hu internetes honlapunkra.

írásjelek

– „ ”

szöveg:CenturySchoolbook_PFL9,5 pt (betûköz: -10%;szóköz:50%)

írásjelek

– „ ”

egysoros címnél a szöveg bázisvonala

kétsoros címnél a szöveg bázisvonala
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Búcsú az Újévi koncertektõl?
Kedves Aszódiak és Galga-

mentiek! Már a harmadik új
évet kezdjük úgy, hogy nincs a
sokak által annyira várt újévi
koncert!

Három évvel ezelõtt a beteg-
ségem miatt nem szervezhet-
tem, a mûsorszervezés ugya-
nis nagyon nagy munka (pl. a
kották beszerzése rengeteg
utánajárást igényel.) 2007-ben
viszont már az új polgármester
és testülete döntésétõl függött
a koncert sorsa, ami a negatív
hozzáállásuk miatt nem is jött
létre. Elkeserített, de jött az új
polgármester-választás, és na-
gyon sok ígéretet kaptam, hogy
nem lesz akadálya ez év janu-
árjában a koncert megtartá-
sának!

Boldogan szerveztem, szép,
színvonalas koncertet álmod-
tam meg, és mivel Sztán István
polgármester úr minden talál-
kozásunk alkalmával megerõ-
sített abban, hogy megszerzi az
anyagi szükségleteket, biztosí-
tott, hogy nem lesz akadály,
csak szervezzem nyugodtan,
én ezt tettem. Nem kételked-
tem, hiszen ismerem a szlogen-
jét: ”mindenre van pénz, csak
akarnikell!”

E-mailben kellett megten-
nem az árajánlatokat, amibõl
több variációt is elküldtem, mi-
vel tudjuk, hogy amihez pénz
kell, aznemegyszerûfolyamat.
Vártam a visszajelzést, köze-
ledett a koncert, minden sze-
replõ bizonytalanságban, de
válasz nem volt. Felhívtam a
Polgármester urat, aki ekkor
már kétségeket ébresztett ben-
nem, hogy talán mégsem fogja
betartani az ígéretét. Azt
mondta,drágákvagyunk.

Nem tudom, mibõl gondolta
Polgármester úr, hogy ami mû-
vészet, az nem kerül pénzbe!
Sajnos ez nem így van! A fellé-
põk mindannyian, kivétel nél-
kül elõadómûvészek, nem a
média által „csinált sztárok”.
Minden mûvésznek van úgy-
nevezett gázsija, amibõl ilyen-
kor az én feladatom alkudni
azért, hogy az Önkormányzat-
nak kevesebbe kerüljön a kon-
cert! (Nagyonkínosfeladat!)

Az Önkormányzat nem is
helyes kifejezés, mert õk csak
leszavazzák a koncertet, pedig
soha nem az õ támogatásukkal
jött létre eddig a koncert!

polgármester
mûködése alatt mûködött csak
a Kastélyzenekar, aki egyik
cégtõl a másikig járt és 50-100
ezer Ft-onként szedte össze az
egész estéhez szükséges pénzt.
A cégek az Aszód Városért Ala-
pítványbafizettékbeazáltaluk
felajánlott összeget, amit aztán
azadóból leírhattak.

Sztán István polgármester
úr tudja a legjobban, mennyibe
kerül egy-egy mûsor, hiszen õ
szervezi évek óta az Aszód
Fesztivált, ahol a három nap
milliókat visz el! A fellépõknek
semmi közük Aszódhoz és még
azt sem mondhatjuk, hogy a
mûsor Aszódnak szól! A lako-
dalmas zene nem igazán Aszód
színvonala! Ezt már észre kel-
lettvolnavenniaközönségösz-
szetételébõl, ha valakit ez
egyáltalán érdekelne! Ott nem
sajnál senki több százezer Ft-ot
kifizetni egy-egy gépi „produk-
cióért”!Aznemmûvészet!

Bagyin József

De térjünk vissza az újévi
koncerthez: elárulta nekem
polgármester úr, hogy ugyan
kapott az Önkormányzat 500
ezer Ft-ot, azzal, hogy költse el,
de õ úgy gondolta, hogy ebbõl a
pénzbõl Szilveszter éjszakán
pezsgõzés lesz és a sokak által
gyûlölt tûzijáték. Én elképed-
tem, hiszen Bagyin József pol-
gármesternek soha nem volt
ilyen könnyû dolga, neki senki
nem ajánlott fel csak úgy fél-
millió Ft-ot az év végén, hogy
költse el! Ha lett volna ilyen,
nem kellett volna annyit kilin-
cselnieakoncertérdekében!

Bizonyára még ebben a
számban olvashatjuk majd a
választ is, amiben az lesz a ma-
gyarázat, hogy azt a pénzt még
abban az évben el kellett köl-
teni. Én erre is elmondtam,
hogyküszöböltekiaz ilyenaka-
dályokat Bagyin polgármester
úr. Mindegy volt, mert Sztán
polgármester úr kijelentette,
hogy õ ezt már eldöntötte!
Pezsgõleszéstûzijáték!

Szóval kedves aszódiak, nem
tudom, lesz-e még közös pezs-
gõzés az Evangélikus Gimná-
zium aulájában Verdi: Traviáta

–

–

Pezsgõ duettjére, nem rajtam
múlik, de ha szabad a vállalko-
zóktól és cégektõl kérnem ezen
a cikken keresztül, hogy támo-
gassákaKastélyzenekart,hogy
nelegyenhiábahatévmunkája
és ne vegyük el ezt az egy iga-
zán jó hangulatú és színvona-
las mûsort, legyen a következõ
években is közös koccintás az
újévkezdetekor,akkorénmeg-
teszem. Kérem, hogy aki támo-
gatja, az az Aszód Alapítvány-
ba fizesse be az erre szánt ösz-
szeget, feltétlenül ráírva, hogy
a Kastélyzenekar javára bíz-
va,hogymegiskapjuk!

És itt szeretnék meghívni
mindenkit március 27-én 18
órai kezdettel a Barokk Kama-
razenekar koncertjére, ahol
Vivaldi-muzsikát hallhatnak!
Szólót játszanak:

hegedûn, fuvo-
lán,

trombitán és én hege-
dûn:

*
Sztán István polgármester

lapunk következõ számában
válaszolafenti levélre.

Sisa Ibolya,
Dian Kinga, Lakatos Berna-
dett Tóth Judit

Adámi Márton, ifj. Csûri
Ferenc

KirályGyöngyi

A volt Tiszti Klubnál maró
anyaggal öntöttek le egy sze-
mélygépkocsit,300ezerFtkárt
okozva ezzel. Ismét jól látható
helyen maradt egy táska an-
nak a személygépkocsinak az
utasterében, amelyet emiatt
törtek fel a Rákóczi úti iskolá-
nál; a lopási kár 50 ezer, a ron-
gálási kár 10 ezer Ft. A benzin-
kútnál is érdemes lezárni jár-
mûvünket: a MOL-kútnál az-
alatt emeltek ki egy táskát az
egyik autóból, amíg a tulajdo-
nos sorban állt a pénztárnál.
Ismeretlen tettesek hengerzár-
töréssel jutottak be az egyik
aszódi fagylaltozóba, ahonnan
kávégépetéskávétvittekel120
ezerFtértékben.

Rendszeresen fennakadt az
ellenõrzésen az az aszódi férfi,

aki bevont jogosítvány híján is
gépjármûvet vezetett. A legu-
tóbbi igazoltatásakor rátámadt
a rendõrökre, s csak kénysze-
rítõ eszközökkel sikerült meg-
fékezni õt – emiatt a Pest Me-
gyei Ügyészségi Nyomozó Hi-
vataleljárást indítottellene.

Februári számunk megjele-
néseótamindösszekétbejelen-
tett közlekedési baleset tör-
tént: Aszód és Hatvan között
egy vadelütés okozott anyagi
káros balesetet, a Deák Ferenc
utcában pedig egy nagy sebes-
séggelkanyarodóautómegpör-
dült, és egy szabályosan közle-
kedõjármûnekkoccant.

A Galgamentén még mindig
sokan – fõleg idõsek, egyedül
élõk – válnak ismeretlen láto-
gatóként becsengetõ tolvajok

áldozatává. (Van, akit trükkös
módszerekkel háromszor (!) is
becsaptak és kifosztottak.) A
rendõrség kéri a lakosságot, ne
engedjenek be pénzváltási,
számla-visszafizetési és egyéb,
figyelem-elterelés céljából kita-
lált indokokkal érkezõ idege-
neket.

Következõ

lapzárta:

Április 3

megjelenés:

Április

.

10.*

*várható megjelenés

Jogosítvány nélkül vezetett,
majd megtámadta a rendõröket
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT
( (28) 401-691

Nyitva:

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig

15.30-18.30

Autósbolt Aszód

ZOLA 2000 Kft. -

Karosszériaelemek, motoralkatrészek, futómû-alkatrészek, kipufogódobok, szûrõk
(levegõ-, olaj-, pollen-, üzemanyag)

GM (Opel), Q8 (Kuvait), Castrol és Challoils olajok forgalmazása

2170 Aszód, Kossuth Lajos út 71.
Tel./Fax: 28/500-450

Személy-, haszon-, tehergépjármû alkatrészek

sebváltók, motorok,
differenciálmûvek,

hidraulika
munkahengerek

fejújítása
garanciával!

Mobil: 06-20-9416-533, 06-20-9111-104, 06-20-9788-677
web: www.zo-la.hu

Megnyitottuk gyógyászati

segédeszköz üzletünket

az aszódi szakrendelõben.

Vénybeváltással,

tanácsadással, ingyenes

házhozszállítással várjuk

kedves vásárlóinkat!

MEDI SHOP gyógybolt
Aszód, Szakrendelõ, Baross u. 4.

06 28/500-790/134 mellékTel.:
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Egy kis nyelvelés: elõdeink tisztelete
Tanítványaimnak idõnként

bizonyára már a könyökükön
jön ki, amikor újra és újra em-
legetnikezdjük,hogyhelyesírá-
sunknak hány alapelve van, s
azok miképpen neveztetnek és
milyen tartalom húzódik meg
egy-egyelnevezésmögött.

Idõnként még az alapelvek
számában is nehezen alakul ki
közöttük az egyezség, mert so-
kan négy, mások pedig csak há-
rom ilyen alapelv létezésére
voksolnak. Nem is rovom fel
nagyon, ha csak hármat emle-
getnek, mert akik 1954 és 1984
között érettségiztek, azok való-
ban csak háromról tanultak.
Az ’50-es években a nyelvészek
úgy döntöttek, hogy a negye-
dik, az egyszerûsítõ írásmód
elve elhagyható, mert nincs je-
lentõsége, s aztán

c. kiad-
vány tizenegyedik kiadásába
mégiscsak visszakerült, mert
kiderült, hogy bár egy oldalt
sem foglal el ebben a szabály-
gyûjteményben, mégis nélkü-
lözhetetlen.

Most azonban nem errõl, ha-
nem egy másik, általam külö-
nösképpen fontosnak tartott
helyesírási alapelvvel, illetve a
hatálya alá tartozó nyelvi jelen-
ségekkel kívánok foglalkozni. S
ez történetesen

Valójában két része
van: a régi családnevek és az ly-
os j-vel írandó szavak tartoz-
nak ide. De közülük is csak a
régi családnevek írásával fog-
lalkozom azon egyszerû oknál
fogva,hogyszámomraszinte fi-
zikai fájdalmat okoz, amikor
látom rosszul leírva és hallom
helytelenül kiejtve nemzeti
múltunk és kultúránk nagyjai-
naknevét.

Nekünk, aszódiaknak kutya
kötelességünk, hogy hibátlanul
írjuk és ejtsük a Podmaniczky
család tagjainak nevét, mert
ezzel nem csupán a helyesírás
hibátlan birtoklásáról teszünk
tanúbizonyságot, hanem egy-
úttal tiszteletünket és megbe-

A magyar

helyesírás szabályai

a hagyomá-

nyos írásmód szerinti helyes-

írás elve.

csülésünket is kifejezzük e csa-
lád iránt, amelynek tagjai oly
sokattetteketelepülésért.

Ugyanígy kötelezi a gödöllõi-
eket a tisztelet és az elõdök
iránti megbecsülés, hogy a
Grassalkovich család tagjainak
nevét hibátlanul írják és ejtsék.
(Elismerem, Török Ignác aradi
vértanú esetében könnyebb
dolguk van!) (

talán mégsem, ugyanis a
gödöllõi születésû

aradi vértanú kereszt-
nevétsokhelyen -vel írják...)

A Kossuth és Széchenyi ne-
vet aránylag sokan írják helye-
sen, és sokan még azt is tudják,
hogy Széchenyi István édes-
apjának, Széchényi Ferencnek
a vezetéknevében teljesen he-
lyénvaló a második szótag éke-
zetes -je, s azt is, hogy azért
írjuk az Országos Széchényi
Könyvtár nevét is így, mert ala-
pítójáról, Széchenyi István
édesapjárólneveztékel.

Sokkal több gondot okoz az
elsõ felelõs magyar miniszter-
elnök,grófBatthyányLajosne-
vének leírása és kiejtése. Ami-
kor a név kialakult, nem voltak
a helyesírásnak olyan kikristá-
lyosodott szabályai, mint nap-
jainkban, s ezért – egy kis túl-
zással – azt is mondhatjuk: így
sikerült. Nincs magyarázat a
hosszú ( ; esetünkben )
írásképében elõforduló ineti-
mologikus hangra. S a név
végén is szokatlan, hogy nem
csupán hangot ejtünk, ha-
nem társul hozzá még egy
hang is. A név ejtése: (battyá-
nyi). Sajnos magyar- és törté-
nelemtanárok, tanult politiku-
sok is sokszor rosszul ejtik a
nevet, s csupán (battyány-t)
mondanak. S ha még mindig
kétségeinkvannak,akkorsegít
a név ejtésének eldöntésében

cí-
mû kiadvány, amely a név le-
hetséges elválasztását a követ-
kezõképpen adja meg: Bat-
thyá-ny. S mivel a magyar
nyelvben szótagot csak magán-
hangzó alkothat, nyilvánvaló,

A szerk. megjegy-

zése:

cz

ty tty tthy

A

magyar helyesírás szabályai

honvédtá-
bornok,

é

h

ny

i

hogy az utolsó szótagban egy
ésegy hangrejtõzködik.
Ugyanígyproblémásazaradi

vértanú tábornok, Dessewffy
Arisztid nevének írása és ejté-
se. Sokan a név leírásával baj-
lódnak, míg másoknak a név
kiejtése (dezsõfi) okoz gondot.
Gyakorlatilag ugyanez a hely-
zet Cházár András nevének ki-
ejtésével is. (Talán az sem köz-
tudott, hogy a család leszárma-
zottai közül éltek vagy talán
ma is élnek Ikladon, bár már
Chászár formában használják

ny i

a családnevüket.) A név helyes
ejtése: (császár). Ugyanakkor
hallottam már (kázár-nak,
csázár-nak)is.

Irodalmunk nagyjai közül
Vörösmarty Mihály szenved
legtöbbet odaát, mert pályám
során nevének annyi változa-
tával találkoztam már, hogy
talán össze sem tudnám szá-
molni. Pedig õ igazán megérde-
melné, hogy az utókor tagjai
helyesenírjákleanevét.

-g-l

Õrizz meg minden gonosztól, nevezetesen
a vakság és a vallástalanság esztelenségeitõl,
melyek az embert megalacsonyítják, elront-
ják, boldogtalanná teszik. Adjad, hogy a lelki-
ismeret szava gyõzedelmeskedjék minden
szívben; hogy a tudatlanság és a hamis tudo-
mány ámításai szégyenüljenek meg; hogy hit és vallás, s meggyõ-
zõdéséscselekedetsohakülönnejárjanak.

...Tedd a rosszakat jókká, a jókat napról napra jobbakká; tedd,
hogy kötelességeinknek hív teljesítések által mindnyájan boldo-
goklehessünk.

...Légyen közönségesebbé köztünk napról napra a munkás
atyafi szeretet, s az legyen a jel, melyrõl a te gyermekeidnek is-
mértessünk,kimagadszeretetnekIstenevagy.

...Áldd meg …a nemzetnek minden Tanácsosit és Nagyjait, s
egyesítsedakaratjokatahazamindentagjainakboldogságokra.

...Áldd meg Bíráinkat értelemmel és igazság szeretetével, hogy
a ravasz erõszak az ártatlanságába bízó jámbort el ne nyom-
hassa.

(KazinczyFerencimádságaiból)

Minden, amit

önmagáért megtehet!

Egészségmegõrzõ- és öngyógyító
meditációk gyakorlati

foglalkozásokon kis csoportokban.
Ugyanitt egyéni gyógyító kezelésre

bejelentkezés.

Tel.: 20-489 4791

www.csathveronika.hu



Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Hoyalux ID

multifokális lencse 20%

Hoya Transitions

fényre sötétedõ lencsék
egyes típusai

70%
árengedménnyel!
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Dr. Szekeres Pál sebész szakorvos

Sebészeti magánrendelés
általános sebészeti vizsgálat,

aranyeres panaszok
(proktológiai) vizsgálat,

végbéltáji panaszok kezelése,
végbéltükrözés,

fekélyes sebek kezelése,
benõtt köröm kezelése,

visszeres panaszok vizsgálata,
bõrelváltozások kimetszése,

mûtéti megbeszélés stb.

Tel: 06-20-406-5063
(bejelentkezés hétköznapokon este 18-20 óráig

valamint hétvégi napokon)

web:

cím:

www.drszekeres.tvn.hu

2100 Gödöllõ, Gábor Áron u. 2-10
(Átrium üzletház, emelet)

Rendelési idõ: hétfõ 17-20 óráig

Mûterem Galéria
Aszód , Hajnóczy u 2/B.

Fedinecz  Atanáz  és  festõmûvész

barátainak  kiállítása  megtekinthetõ

március 20-tól április 20-ig

elõzetesen egyeztetett idõpontban.

Húsvéti festményvásár

március 20-án (pénteken) 14-17 óráig,

március 21-én (szombaton) 10–15 óráig

mûtermi áron; részletfizetés

megegyezés szerint.

Tel.: 06-30-316-60-29

RutheniaTisztelt Vendégeink!

A Bernadett Stúdió

március 30-tól

elköltözik

28/400-115

nõi-férfi-gyermekfodrászat

az Aszód, Kossuth Lajos út 1. szám alatti

Új Udvarházba!

Megújult üzletünkben
szeretettel várjuk
minden kedves

régi és új vendégünket!

Bejelentkezés:
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Elsötétülõ települések
A Föld Órája keretében

Szárazsóterápiásasztma
ésallergiakezelésGödöllõn!
Évrõl évre nõ hazánkban a légúti betegségekben szen-

vedõk száma, mint például az asztma, allergia, széna-
nátha, légcsõhurut... stb. Most már Gödöllõn is elérhetõ
azAREC–SzárazSóterápia,amiafulladásosbetegségek
kezelésének leghatásosabb eljárása! A módszerrõl és an-
nak hatékonyságáról beszélgettünk a Sóterápia Köz-
pont vezetõjével és Dr. Kordé Izabella csecsemõ- és
gyermekgyógyászszakorvossal.

Dr.KordéIzabella

www.arecterapia.hu

Mibenmásezazeljárás,mintazeddigismertek?

Hányalkalmatjelentésmennyiideigtartakezelés?

Milyenazeljáráshatékonysága?

Alegfontosabbkülönbség,hogyazeddigelterjedtmódszerek-
nél a só vízhez kötött, vizben oldott és azt elpárologtatva inhalál-
nak a betegek. Így a hatóanyag páratartalma 95 %-nál is maga-
sabb és ezért a hatóanyag nem jut le a tüdõ mélyére, hanem kita-
pad a légutak falán. Az AREC-Sóterápia egy modellezett sóbá-
nya, ahol a bányasót finomabbra aprítjuk, mint a cigarettafüst és
így juttatjuk a légtérbe. Így garantáltan lejut a tüdõ valamennyi
hörgöcskéjébe, és feloldja az ott letapadt, pangó váladékokat. Az
ionizáció tovább növeli a terápia hatékonyságát, mivel a sószem-
csékrátapadnakahörgõkre,azonnalkifejtikgyógyítóhatásukat.

Allergiás náthával, asztmával, ekcémával küszködõk esetében
is kiemelten hatásos: a gyulladásos folyamat mérsékeltebben
zajlik, a szteroid tartalmú gyulladáscsökkentõ gyógyszerek
mennyiségeezáltal jelentõsencsökkenthetõ.

csecsemõ-ésgyermekgyógyászszakorvos
MisszióEgészségügyiKözpont,Veresegyház

Tel.:06(30)338-0265

Gödöllõ,GáborÁ.u.1.
06(20)494-2950

Egészségpénztárakkalegyüttmûködünk!

Prevenció, immunerõsítés, megfázásos betegségek kezelése,
dohányzóknak tüdõtisztítás céljából 10; terápiás kezelésnél (hu-
rutos, krónikus betegségeknél, asztma, allergia esetén) 20 alkal-
mas kezelést ajánlunk. Egy bevezetõ idõszakot követõen a gyer-
mekek 20-40 percet, a felnõttek 40-60 percet tartózkodhatnak a
klímahelyiségben.Akezeléseketakedvezõhatáseléréséhezaján-
latosegymástkövetõnapokonigénybevenni.

Gyermekeknél 80-90%-os javulást, felnõtteknél 10-12 hóna-
pig tartó jelentõs javulást érünk el úgy, hogy 65-75%-kal csökken
a gyógyszer és injekcióigény, a nehézlégzések gyakorisága és
hossza. A legfontosabb azonban, hogy egy gyógyszermentes eljá-
rásrólvanszó,amineknincsenekmellékhatásai.

Nagyonkedvezõekatapasztalatokmindheveny,mindvissza-
térõ légúti gyulladások (nátha, arcüreg-, középfülgyulladás, lég-
csõ-, hörghurut) esetében. A sóterápiát igénybe vevõ betegeknél
gyorsabb felépülés, illetve tartósabb panaszmentes idõszak ész-
lelhetõ.

Doktornõ,miavéleményeazAREC-Sóterápiáskezelésrõl?

(x)

Elérhetõségünk:
Infóésbejelentkezés:

–

–

–

–

–

–

–
–

Aszód, Kossuth L. út 1. (Új Udvarház) Nyitva: H-P: 9-12, 12.30-17, Szo: 8-12

Nagy tél végi árzuhanás!

Minden termékbõl
30%, 50% engedmény!
Új Heavy Tools tavaszi-nyári

kollekció érkezik:

Merrell és Teva cipõk
tavaszra és nyárra!

pólók, nadrágok, pulcsik, melegítõk

Victorinox, Spyderco

és Coldsteel bicskák, kések

készletrõl és rendelésre is!

weboldalunk: www.kaland-tura.hu

A fõváros mellett eddig
négy megyeszékhely és
nyolc település csatlako-
zott a Föld Órájához, a
WWF klímavédelmi akció-
jához – március 28-án este
fél kilenckor e települése-
kenegyórárasötétbeborul
szinteminden.

A Föld Óráján Budapesten
kívül négy megyeszékhely:
Gyõr, Eger, Tatabánya és
Székesfehérvár fényei alsza-
nak el. Emellett elsötétül a sió-
fokivíztorony,azsámbéki rom-
templom, a tatabányai Turul-
szobor, Csömör, Nagykálló,
Sándorfalva, Villány, Herceg-
halom és Pilis is. A világméretû
akcióhozcsatlakozottaFõváro-
siÁllat-ésNövénykert, regiszt-
rált a Magyar Csillagászati
Szövetség és a Világítástech-
nikai Társaság. Lekapcsolja a

kivilágítást a Le Meridien Bu-
dapestHotel is.

Mindenember, szervezetés
település részvétele számít, hi-
szen csak közös összefogással
tudjuk megmutatni, hogy ige-
nis tehetünk az éghajlatválto-
zás csökkenté

ója.

Az idei Föld Órája akcióra
világszerte eddig közel ezer
város csatlakozott. Elsötétül pl.
Párizs, a fény városa, Sydney,
Rio de Janeiro, London,
Peking, Róma, Moszkva, Los
Angeles, Hong Kong, Dubai,
Szingapúr, Athén, Buenos
Aires, Toronto, Sydney, Mexi-
kóváros, Isztambul, Koppen-
hága, Manila, Las Vegas,
Brüsszel,FokvárosésHelsinki.

–

se érdekében –
mondta Csáki Roland, a WWF
Magyarország kommunikációs
igazgat
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Városi ünnep- és eseménynaptár

Kérjük az intézmények, civil szervezetek, baráti körök vezetõit, hogy programjaikat –
– küldjék meg mûvelõdésszervezõ

részére! Aszód, Szabadság tér 9. aszod.muvhaz@freemail.hu 06 30 816 0440.
A havi eseménynaptárban minden szélesebb körben érdeklõdésre számot tartó program megjelenik,

amelyrõl tájékoztatást kapunk. (A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.)

és a korábban leadott
programok idõpontjában, helyszínében stb. történt változásokat Gyõrfi János

Cím: Email: Tel:

Kérjük, hogy az Aszódi Tükör lapzártája miatt a leadási határidõket szíveskedjenek betartani!

Idõpont Helyszín Program

Március14.9.00
Március15.10.00
Március15.
Március22.
Március26.16.00
Március27.
Március29.
Április5.
Április8.
Április9-14.
Április11.
Április12.
Április16.
Április18.
Április19.
Április 25.
Április 26.
Április 30-május3.
Május1.
Május2.

TisztiKlub(KoronaHáz) Március15.Kupalégpuskáslõverseny

PetõfiMúzeumelõttitér városimegemlékezés

Böjt harmadikvasárnapja

Böjt negyedikvasárnapja

Városháza képviselõ-testületiülés

TisztiKlub(KoronaHáz) aKamarateátrumbemutatója

Böjt ötödikvasárnapja

Böjt hatodikvasárnapja

Temetõ MegemlékezéséskoszorúzásMiskolcziHuszárkapitánysírjánál

Petõfi.S.Gimn.,Gép.Szki.ésKoll. Tavasziszünet

Húsvétvasárnap

Húsvéthétfõ

VárosiNyugdíjasklub Költészetnapirendezvény

KözmûvelõdésOtthona Petõfiszavalóverseny

Húsvétutánielsõvasárnap

KözmûvelõdésOtthona IrodalmiTeaház,költészetnapirendezvény

Húsvétutánimásodikvasárnap

Testvérvárosokküldöttségeinekfogadása

Sportpálya EurópaiPolgárokNapja (Euro-party)

PetõfiS.Gimn.,Gép.Szki.ésKoll. Ballagás

(nevezés8és9óraközött)

Kisnémedi és versegi vendégekkel farsangoltak a nyugdíjasok

Télbúcsúztató vigasság a Korona Házban

Február 21-én tartottuk a

már hagyományos jelmezes

Farsangi rendezvényünket a

VIT jegyében a kisnémedi és a

versegi vendégklubok (elõbbi-

ek polgármesterük,

vezetésével) és néhány

más vendég részvételével. Saj-

nos Sztán István polgármester

úr nem tudott eljönni, de levél-

ben köszöntötte a jelenlévõket.

A mi klubtagjaink közül is na-

gyon sokan részt vettek a bá-

lon. Nagyon jó volt a hangulat.

Az Ikladi zenekar nagyon jól

muzsikált.

Itt szeretnénk köszönetet

mondani elsõsorban a testületi

tagoknak és a polgármester úr-

nak az anyagi segítségért.

Köszönjük a volt Tiszti Klub

Edelmann

György

üzemeltetõjének a baráti árért,

és hogy biztosított mindent,

amire szükségünk volt. Kö-

szönjük a

hangosítást,

a fotózást és a videózást.

Köszönjük Sztán István egyéb

segítségét is. Külön köszönjük

azt a sok-sok segítséget, fárad-

Gyõrfi Jánosnak

Hídi Szilveszter-

nek

hatatlan munkát, hozzáállást,

amit a klubtagoktól kaptunk.

Köszönjük mindenkinek, aki

bármivel hozzájárult a rendez-

vénysikeréhez.

Az Aszódi Városi Nyugdíjas

Klubvezetõségenevében

elnök

TakácsLajosné
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A felnõttek az ötödik, az ifik a második, a serdülõk a harmadik helyen állnak

Reményekkel indul a tavaszi idény

Március 15-én 14 óra-
kor indul útjára a labda
az aszódi pályán Duna-
bogdány ellen a Pest me-
gyei labdarúgó bajnok-
ság II. osztály/Vésnök
csoportjában.

Január 24-én szurkolói
ankétot tartott az Aszód FC,
melyen tájékoztatták a jelen-
lévõket a csapat terveirõl, le-
hetõségeirõl, pénzügyi hely-
zetérõl. Tisztázódtak a félre-

értések az edzõ és a szakosz-
tályvezetõ viszonyában, így to-
vábbra is edzõ irá-
nyítja a felnõtt csapat mun-
káját.

A klub tartozásait,
így tiszta lappal vághat a tava-
szi szezonnak. Az önkormány-
zati támogatást is sikerült tel-
jes egészében felhasználni. Az
év a szigorú és takarékos gaz-
dálkodásjegyébenfogeltelni.

A felkészülési idõszak alatt
több változás történt a csapat

Peller Gábor

rendezte

háza táján. A klub új támoga-
tója a Suzuki Soós – Hatvan
lett, aki lehetõvé tette a klub
számára a hajdúszoboszlói ed-
zõtábort, ahol ideális körülmé-
nyek között készülhettek a já-
tékosok.

A felnõtt csapat keretében is
történtek változások. Érkezett

(Bag), (Verõce),
(Soroksár),
(Hatvan). Az

ifjúságiaktõl a felnõtt kerethez

Garai Gábor, Pálvölgyi László
Ofcsák Tamás

Fekete Ferenc
Bosánszki Ferenc

tartozik
valamintakét

testvér, . Távo-
zott a klubtól

(õ Né-
metországban folytatja pálya-
futását)és

A szakosztályvezetés sokat
vár az új játékosoktól, célkitû-
zése – az öt pont hátrány be-
hozható – a bajnok-
ság megnyerése. A sorsolás is
jónak mondható: nyolc otthoni
és öt idegenbeli mérkõzésünk
lesz.

A felkészülési mérkõzéseken
nagyszerû sikert mondhat ma-
gáénak az Aszód FC csapata. A
Futball7vége teremlabdarúgó
tornán több felsõbb osztályú
csapat elõtt a második helyen
végeztünk, legyõzve többek kö-
zött Kiskunlacháza, Délegy-
házaésavégsõgyõzelemreesé-
lyes Törtel csapatát. A döntõ-
ben vitatható körülmények kö-
zött veszítettünk Solymár
ellen, de a siker értékébõl ez
kevesetvonle.Szépvolt, fiúk!

Kevésbé szép volt a mutatott
játék utolsó nagypályás elõké-
születi mérkõzésünkön, Püs-
pökhatvan ellen az aszódi pá-
lyán. Az itthoni mérkõzésein-
ken megszokott játék helyett
kiszorítósdi volt látható, aka-
dozva, sok hibával játszott a
csapat, így eléggé nyögvenye-
lõsen sikerült 3:2 arányban
megszerezniagyõzelmet.

Rossz fõpróbát jó elõadás
követ – szokták volt mondani.
Bízunkajobbfolytatásban!

További tavaszi mérkõzések
(akövetkezõlapzártáig):

Március22.(vasárnap)14.00:

Március29 15.00:

Április4 15.30

Április12 15.30

Várjuk kedves szurkolóinkat
tavaszi mérkõzéseinken is!
Hajrá,Aszód!

Csányi Viktor, Tolmá-
csiTibor, Kovács

Kristóf és Erik
Tóth P. Gábor

(Pipó), Lukács Dávid

GráczkiPéter.

továbbra is

. (vasárnap)

. (vasárnap)

. (vasárnap)

VácrátótKSK–AszódFC

AszódFC–DányKSK

Kisnémedi–AszódFC

AszódFC–Valkó

-tövis-

sportsport

A Nemzeti Rákellenes
Nap elõtti szombaton, ápri-
lis 4-én hagyományterem-
tési céllal elõször kerül sor
a szolidaritási rendezvény-
re városunkban. A szerve-
zõk magánszemélyek és az
Aszódi Javítóintézet, a ren-
dezvény védnöke Sztán
Istvánpolgármester.

Nevezési díj egységesen 500
Ft,diákoknak250Ft(örömmel
veszünk további felajánlásokat
is.) A nevezési díjakból befolyt
bevételt

ajánljukfel.
Április 4-én 14 órától várjuk

„A rák ellen, az embe-
rért, a holnapért” Társadalmi
Alapítványnak

a résztvevõket a Javítóintézet
Baross utcai fõbejáratánál,
ahol a 13 kilométeres távra fu-
tók és kerékpározók, a 7,5 kilo-
méteres távra pedig futók ne-
vezhetnek.

A rajt 15 órakor lesz a Javító-
intézetbõl, futók és kerékpáro-
sok egyszerre indulnak a felve-
zetõ autó mögött a 3-as út
Bag–Domony keresztezõdésén
át Domonyba. Ott csatlakoz-
nak hozzájuk a rövidebb távot
választók. Õket a szervezõk ki-
szállítják az intézetbõl a talál-
kozási ponthoz, de nevezni a
helyszínenis lehet.Acsoportok
együttesen érik el a domonyi
temetõt, ahol mécsest helyez-

hetnek el az intézet rákban
elhunytnevelõjéneksírján.

A további útirány Ikladon át
azaszódi temetõ,aholarákban
elhunyt nevelõk sírjánál gyújt-
hatnak mécsest a mezõny tag-
jai. A befutó a Javítóintézetben
lesz, ahol mindenki emléklapot
és egyedi plakettet kap. Kaló-
ria- és folyadékpótlásra ugyan-
itt leszlehetõség.

titk@aszod-afi.hu;
06-20-331-2928,

harsdenes@invitel.hu

Mindenki részvételére szá-
mítunk!Önt isvárjuk!Gyereel
teis!

Továbbiinformáció:

HársDénes,

Rákellenes futás

és kerékpározás Aszódon

Az Aszódi Cukorbetegek Egyesülete nevében
tisztelettel kérjük mindazokat, akik személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával a nehéz helyzetben
lévõ cukorbetegeket kívánják támogatni, hogy
szíveskedjenek az adott évben az APEH-tõl
kapott borítékben található rendelkezõ nyilat-
kozatona nevetés
a adószámotmegjelölni.

Támogatásukattisztelettelköszönjük:
elnök

CukorbetegekEgyesülete

18681275-1-13

BuzásPál

Mobiltelefon, távvezérlõvelmûködõszínes tévé,
automata mosógép, minkrohullámú sütõ stb.,
mind az életkörülményeinket javítják. Illõ gon-
dolni ezek elõdeikre, kialakulásukra. Ha mind-
ezeket szeretjük használni, akkor támogassuk
egy %-kunkkal az Aszódi Elektromos Gyûjte-
mény Alapítványt, ahol ezen technikai csodák
kialakulását, fejlõdésétláthatjuk,olvashatjuk.
AszódiElektromosGyûjteményAlapítvány

18666911-1-13

Egy százalék

OsváthGedeonEmlékéreLétrehozottMúzeumiAlapítvány
Postacím: Telefon: Fax:

Bankszámla:

Az1%befizetésilehetõsége:

Köszönjüktámogatásukat!

2170Aszód,Pf.39. 36-28/500-650; 36-28/500-651
OTPésKereskedelmiBankRtaszódifiók–11742166-20018786

18683253-1-13
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fejezõrésze, zártbetû:Õ 31.
Félig omol! 32. Bor féle 34.
Sport Club röv. 35. Liter 37. Ip-
szilon 38. Személyes névmás
45. Az idegtõl remeg 47. Páncél-
szekrény 48. Némán sarkal!
49. Becézett Péter 50. Páros
szerv 51. Dokumentum 52. Fû-
szõnyeg 54. Egy tömeggel ren-
delkezõ testet gyorsulásra
késztet 56. Foszfor 59. Édelegni
kezd! 62. Tanuló vezetõ 64.
Félti!.

-fné-

nyílt levelezõ-
lapon

április6-ig.

A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvény-
nyel ellátott,

küldhetikbecímünk-
re – Polgármesteri Hivatal
(Aszódi Tükör), Aszód, Sza-
badságtér9.– A
megfejtõk között a Galga
Coop 3.000 Ft értékû vásár-
lási utalványát és a Fáma
Könyvesbolt 3.000 Ft érté-
kûkönyvutalványátsorsol-
jukki.

*

*
Februáriszámunk

rejtvényénekmegfejtése:

„...mintNaphavat,
magábaolvaszt.”

„ATavaszkiszabadítja

avirágokat,…”

(ReginaldHeber)

1. A gondolat
folytatása, zárt betû: E

29. A gondolat be-

Vízszintes:

Függõleges:

12.
Kis patak 13. Nagy varázsló 14.
Hajfogó pánt 15. Vés 16. Lett-
ország fõvárosa 18. Irha, ango-
lul 19. Indiai uralkodó volt 21.
Aromás ital 23. Szintén 24.
Kettõs betû 25. Volt 26. Kén
27. Idõ jele 28. Félsz! 29. Amper
30. Becézett Tamás 33. Kocso-
nyás anyag 36. Préselõ 38.
Technika, röv. 39. Kálium 40.
Spanyol autójel 41. Sugár jele
43.Jód44.Erre fele!46.Némán
vés! 48. Fütyülõ 50. Illatos nö-
vény53.Tízaköbön55.Tavaszi
gyümölcs 57. New York 58. Tá-
jékozó eszköz 60. Csak a köze-
pén! 61. Gebedni kezd! 63. Afri-
kainép.

1. Görög isten-
nõ 2. Ázsiai nép 3. Gramm 4.
Város az Egyesült Királyság-
ban 5. Köszönés forma 6. Zé 7.
Szomját oldhatja 8. Nátrium 9.
Ez igen! 10. Ceylon-szigeti or-
szág (… Lanka) 11. Nem rám
17. Egyharmad! 20. Terelõ esz-
köz22. ...Tamás,tarpai jobbágy
23. Római 1 25. Római 6 27.
Nehézség

A Galga COOP Zrt. utalvá-
nyát

(Falujárók útja 5/13.), a
Fáma Könyvkereskedés utal-
ványát
(Falujárókútja5/13.)nyerte.

Ivánné Majoros Haj-
nalka

Deméné Kõrösi Edit

Kossuth Lajos út 24.
Tel.: 402-146

Tavaszi hangulat

Gratulálunk!

A nyereményeket

eljuttatjuk

nyerteseinknek.

(folytatásaz1.oldalról)

emberi kapcsolatot – mutatott
rá Szarka Attila. – Mégis re-
ménykednek, hogy sorsuk egy-
szer jobbra fordul, s eközben
olyan emberekre találnak,
mint

, aki a látás, a mûvészet,
a fények és a színek világába
vezetvealkalmatadnekikarra,
hogy egy-egy pillanatra

és megtapasztalják az
alkotás folyamatában rejlõ ön-
kifejezéserejét.

Amûvészetterápiát,aképzõ-
mûvészeti foglalkozásokat már

Zsemberovszkyné Molnár

Márta

meg-

álljanak másként szemlélni a

világot,

korábban is alkalmazták az
AFI-ban, felelte kérdésünkre
Zsemberovszkyné Molnár
Márta mûvésztanár, aki 1994
óta foglalkozik a nevelõintézet
tehetséges fiataljaival, 2001-tõl
önállómûhelykeretében.

– A kapcsolatkialakítás és a
képzõmûvészeti-technikai is-
merkedés után elsajátítják az
alapokat, majd választanak a
technikák közül. A mûvésze-
tekhez vonzódó fiúk általában
érzékenyebbek, így a korábbi
életük során elszenvedett sze-
retethiányt az alkotás öröme is
pótolja.

A folyamatosan változó cso-
port létszáma kilenc fõ, közü-
lük nyolcan vettek részt a kiál-
lításon.AzAFIfalaiközöttmár
többször a közönség elé álltak
alkotásaikkal, egy alkalommal
a mûvészeti iskolával közösen
is tartottak bemutatót, de a fa-

lakon kívül ez az elsõ kiállítá-
suk. Érdemes megtekinteni a
kiállítást, vélhetõenmindenér-
deklõdõnek kellemes meglepe-
tést okoznak a kiállított alko-
tások.

-hiszi-
Aszerzõ felvételei

Önkifejezés és terápia
Az AFI növendékeinek tárlata

a Petõfi Múzeumban
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Következõ

lapzárta:

Április 7

megjelenés:

Április

.

15.*

*várható megjelenés

LapzártaLapzárta

Kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.

Készült 2.500 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 3/2009

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Solti Balázs

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

szöveg:CenturySchoolbook_PFL9,5 pt (betûköz: -10%;szóköz:50%)

írásjelek
– „ ”

egysoros címnél a szöveg bázisvonala

kétsoros címnél a szöveg bázisvonala

www.aesz.hu

Március 9-én este a 100. Nemzetközi Nõnap alkalmából több
mint százhatvan hölgyet köszöntöttek virággal és mûsorral a
volt Tiszti Klubban. polgármester ünnepi gondola-
tai után a zenés-verses összeállításban közremûködött

(gitár), (ének) és
(gitár,próza).

Sztán István
Budai

András Kovács Dorottya és Gulyásik Csaba
MohosPéter HídiSzilveszterfelvételei

Nõnapi ünnepség
a volt Tiszti Klubban

„Cívis” pályázat
1.

2.

1.070.000 Ft-ot oszt szét

két ütemben.

3.

4.

5.

2009. március 31. 14.00 óra

2009. augusztus 31. 14.00 óra

A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek mûködé-
séhez és programjaihoz (kultúra, sport, hagyományõrzés
stb.) való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruk-
túra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõse-
gítik a szervezet fejlõdését, mûködését, illetve kitû-
zött programjai megvalósulását.

Aszód Város Önkormányzata az arra érdemes pályázatok
között összesen az önkormány-
zat 2009. évi támogatási tartalékkeretének terhére,

Jelen pályázati kiírás a keret elsõ részé-
nek, azaz 535 e Ft kiosztására vonatkozik.

A támogatottak köre: Aszód város illetékességi terü-
letén mûködõ, bejegyzett civil szervezetek vagy ön-
szervezõdõ közösségek.

Nem nyújthatnak be pályázatot: a) pártok; b) munka-
adói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Egy szervezet vagy önszervezõdõ közösség jelen pá-
lyázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A dön-
téshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.

A pályázatokat Aszód Város képviselõ-testülete bírálja
el 2009. április 30-ig. A keret elosztását a májusi
Aszódi Tükörben nyilvánosságra hozza, a pályázókat pe-
dig a döntés után levélben értesíti kérelmének elbírá-
lásáról. A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati
igénybenyújtásánakhelyenincs!
A támogatottal szerzõdést köt a polgármester, mely az
alábbiakat tartalmazza: a támogatás célja, átutalás
idõpontja, elszámolás formája, elszámolás határideje.
A jelen pályázaton nyert támogatási összeggel 2009.
december 31-ével kell elszámolni.
A Polgármesteri Hivatal részérõl a megadott határidõig
a pénzügyi irodavezetõ vizsgálja felül a benyújtott
bizonylatok alapján az elszámolást. Amennyiben nem a
megadott célra fordította a szervezet a támogatást, az
összeget vissza kell fizetni. (Amennyiben a szervezet
rajta kívül álló okokból nem tudta megvalósítani cél-
ját, programját, arról a képviselõ-testületet értesí-
tenie kell; a támogatás céljának módosításáról vagy
visszafizetésérõl ebben az esetben a képviselõ-testü-
let dönt.) Az elszámolás megtörténtéig újabb támogatás
nem nyújtható!
A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi
dokumentumokat (1 példányban):
bejegyzett civil szervezetek esetében a cégbírósági

bejegyzés másolatát
Önszervezõdõ közösségek esetében a közösség leírása

(hány tagja van, mióta mûködik, milyen eredményeket ért
el eddig) – kötelezõen meg kell jelölni egy személyt,
aki a program felelõseként a támogatási összeg elszámo-
lásáért felelõsséget vállal
Tervezett cél, program rövid leírása
Költségvetés (max. 1 gépelt oldal)

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
I. ütem:

II. ütem:

A papíralapú támogatási kérelmek postai úton vagy
személyesen juttathatók el. A postai úton eljuttatott
pályázatok esetében a postai bélyegzõn feltüntetett
idõpont számít.

+

+

+

+

(max. 1 gépelt oldal)

„Cívis” jeligére, Polgármesteri Hivatal (titkárság),

Aszód, Szabadság tér 9.2170

Peugeot 206 (2005/7) extrákkal
eladó. Irányár: 1,35 millió Ft.
Érd.:06-70-2088-720

Eladó, kiadó Kartalon egy
2007-ben épült, 108 m2-es
családi ház 1320 m2-es telken,
különálló 26 m2-es garázzsal.
Érd.:06-70-342-84-23.

Hétköznap délelõttönként gyer-
mekfelügyeletet vállalok Aszó-
don. Igény esetén 3 év feletti
gyermeknek, játékos formában,
kötetlen angol nyelvû foglalko-
zásokat is tartok. Érdeklõdni
lehet:06-20-334-61-01.

Kiadó helyiség üzletnek,
irodának!06-20-941-6533.

Szeretnénk köszönetünket
kifejezni mindazoknak, akik
Édesanyám,

temetésén 2009. 02. 28-án
részvétüket nyilvánították és
utolsó útjára elkísérték.
Emléke szívünkben örökké
élnifog.

Köszönetnyilvánítás

özv.OlarnyikJózsefné

Lánya:Könczölné
OlarnyikGabriella

ésegészcsaládja

APRÓhirdetések


