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Új önkormányzat, új kihívások Nívódíjak
Közmeghallgatás a Csengey iskolában
6149 lakos, 52 születés, 75
halálozás, 20 házasságkötés. Néhány adat abból a
több százból, ami elhangzott a november 26-i közmeghallgatáson. A Csengey iskolában megtartott
rendezvényen összegyûlt
érdeklõdõk elõször részletes beszámolót hallgathattak meg Sztán István polgármestertõl.
Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelezõ feladatait ellátta, az intézmények mûködése folyamatos

volt. A pályázatokon kívül kiemelten kezelték a helyi adók
beszedését, az intézmények takarékos gazdálkodása mellett a
város átmenetileg szabad pénzeszközeit folyamatosan lekötötték. Az így realizált közel 42
millió kamatbevétel és a beszedett adók tették lehetõvé,
hogy az önkormányzat idei
gazdálkodását mûködési hitel
felvétele nélkül zárja; a forráshiány ellenére, a megfontolt és
takarékos gazdálkodásnak
köszönhetõen a városnak nem
voltak finanszírozási gondjai.
A 2007-ben 600 millió Ft név-

értéken kibocsátott kötvény a
világgazdasági válság miatt
mára 200 millió Ft-tal növelte
az önkormányzat visszafizetési
kötelezettségét. A kötvény-kibocsátásból származó, lekötött
400 millió forint felhasználására csak megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követõen, banki hozzájárulással kerülhet sor. A kötvény 2010. évi
kamatának és az óvadéki betétben lekötött tartalék kamatának különbözetébõl a városnak közel 12 millió forint többletbevétele származott. A jövõ
(folytatás a 4. oldalon)

Advent, Mikulás, karácsony
Az év végi ünnepek közeledtével idén sem szûkölködött
városunk kulturális programokban. December 5-én szûknek bizonyult a Szentháromság római katolikus templom a
Csengey Gusztáv Általános Iskola Gyermekkórusa és Aszód
Város Gyermekkórusa hagyo-

mányos adventi koncertjén.
Közremûködött Mukk József
operaénekes és Tóth Rita orgonamûvész, vezényelt ÉnokNagy Levente.
December 6-án ezúttal sem
egyedül érkezett a Mikulás a
volt Tiszti Klubba: magával
hozta Budai Andrást és a

Két ünnep találkozása: a Breda zenekar
betlehemes játéka a városi Mikulás-ünnepségen

Breda zenekar betlehemezõ
társulatát, akik énekekkel és
muzsikaszóval szórakoztatták
a gyerekeket. Az önkormányzat 250 ajándékcsomaggal készült a gyermekek által nagyon
várt eseményre. Az ünnepség
végén felgyulladtak a fényfüzérek a város fõtéren felállított
karácsonyfáján, amelyet idén
Sztán István polgármester
ajánlott fel.
December 10-én tartották a
Római Katolikus Hitéleti Központban a III. Betlehemi Jászolkiállítás megnyitóját, míg a
Petõfi Múzeum Galériájában a
karácsonyi kiállítást és vásárt.
Másnap az Evangélikus Gimnázium aulája adott otthont a
Csengey iskola XX. Kodály Kórustalálkozójának. E lapzártánk utáni eseményekrõl januári számunkban olvashatnak
bõvebben.
Hídi Szilveszter felvétele

A Szociális Munka
Napja alkalmából
November 15-én A KözmûvelõdésOttonábangyûltek össze az aszódi és a kistérségi szociális intézmények munkatársai. A Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen
városunk három szakintézményének egy-egy aktív ill.
nyugalomba vonult munkatársa Nívódíjat vehetett
át.
A Szociális Munka Napja újkeletû ünnep, mondta bevezetõjében Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje. 1997-ben csak egyszeri
alkalomra szólt a felhívás, de
hála a Nógrád megyei kollégák
kezdeményezésének, azóta évrõl évre több helyen emlékeznek meg a segítõ gondoskodás
szakembereinek munkájáról.
Az aszódi szociális intézmények munkatársai számára ez
a nap évek óta az értékelés és
az ünnepi pillanatok napja. Ezzel a rendezvénnyel is hangsúlyozzák: munkájuk embert próbáló, de ezzel együtt nemes hivatás – különösen a mostani,
válságokkal tûzdelt világban,
ahol a segítségnyújtás, az
együttérzés és a remény fenntartása mindenki számára létszükséglet.
(folytatás a 6. oldalon)

TOMBOLA
s z e lv é n y
a 16. oldalon

Önkormányzati hírek

2

Módosított rendeletek, részben emelkedõ díjak
Lapunk nyomdába adása
elõtt legutóbb november
25-én ülésezett városunk
képviselõ-testülete. Az
alábbiakban néhány fontosabb napirendrõl és döntésrõl olvashatnak.
Módosította a testület a helyi
környezet védelmérõl, a közterületek és ingatlanok rendjérõl,
a település tisztaságáról szóló
rendeletet. Január 1-jétõl a
Zöld Híd Régió Kft. látja el településünkön a háztartási hulladék elszállítását és elhelyezését
a gödöllõ-ökörtelekvölgyi lerakótelepen. (A GAMESZ 31.100
Ft, a cég pedig 27.950 Ft éves lakossági díj mellett vállalta a feladatot.) A Pénzügyi Bizottság
– figyelemmel arra, hogy városunk korábban csatlakozott a
106 település hulladékgazdálkodását megoldó programhoz,
s az elõzõ grémium szeptember
23-án is így döntött – támogatta a Zöld Híd Régió ajánlatát, és
javasolta, hogy a decemberi
ülésre a GAMESZ vezetõje készítsen összegzést az ott január
1-jével megszûnõ feladatellátás
miatt szükséges átszervezésre
ill. feladat-átcsoportosításra.
(A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a jelenlegi
gépparkkal megoldhatónak találta a hulladékszállítást.) A
testület egy ellenszavazattal elfogadta az elõterjesztést. (A
Zöld Híd Régió Kft. részletes
tájékoztatóját lapunk 16. oldalán olvashatják.)
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd

Régió Kft. ügyvezetõje elmondta: a hat év munkájával felállított térségi hulladékkezelési
rendszer magában foglalja a
szelektív hulladékgyûjtést és
hasznosítást, a régi, bezárt szeméttelepek rekultivációját,
valamint pl. a kisgyermekek
környezettudatos, játékos formában történõ nevelését is.
Képviselõi kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: bár az engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt a kilenc hulladékudvarból csak három készült el
(az EU-s pályázat december
31-én zárul, emiatt a többi ebbõl a forrásból már nem finanszírozható), magyar támogatási forrásból 2011 végéig megépítik azokat, így az aszódit is.
Elfogadták az Aszód III. negyedévi pénzügyi teljesítéseirõl
szóló beszámolót. Tárnokiné
Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetõ elmondta: a város 73
%-os, 1,6 milliárdos összbevétele idõarányosnak mondható,
a kiadások 870 milliós összegénél pedig azért tapasztalható
elmaradás, mert a beruházások többsége csak az utolsó negyedévben fejezõdik be. Mint
azt az idei beruházások is mutatják, a szûkös anyagi lehetõségek dacára a város idén is
gyarapodott és fejlõdött.
A testület által elfogadott tervezési koncepció alapján, 1,891
millió Ft bevételi elõirányzattal, 94 millió Ft tervezett hiánynyal (ez 19 millióval több az idei
költségvetés mûködési hiányá-

nál) elfogadták a város jövõ évi
költségvetési koncepcióját. A
képviselõ-testület kimondta,
hogy a jelenlegi intézményhálózat mûködtetését, és az egyéb
önkormányzati alapellátás feladatait az önkormányzat a
mûködési pályázati lehetõségek igénybevételével és a maximális takarékosság betartásával sem tudja biztosítani. A
végleges költségvetés kidolgozásáig ill. a forráshiány megnyugtató kezeléséig nem vállal
plusz kötelezettségeket, s addig
zárolja ezen összeget az intézmények mûködési költségvetésébõl, azok nagyságrendjének
arányában.
Törvényi változások miatt
módosították városunk iparûzési adóról szóló rendeletét. A
székhely nélkül, ideiglenesen
végzett, nem építõipari jellegû
iparûzési tevékenységnél legfeljebb napi 2.500 Ft adóértéket
állapítottak meg. A kommunális adó esetében maradt a 6.000
Ft/év összeg, mert sem a Pénzügyi Bizottság kétezer Ft-os
adóemelésre vonatkozó javaslatát (4 igen, 4 nem), sem a
10%-os, inflációkövetõ emelést
(1 igen, 7 nem) nem támogatta
a testület. (A jelenlegi 6 ezer Ftos helyiadó-összeget 2 igen, 4
nem és 1 tartózkodás mellett
ugyancsak nem támogatták a
képviselõk, így hiányzott a minõsített többség, emiatt mégis
maradt az idei díjtétel.)
Módosították az önkormányzat lakásrendeletét. Komfortos
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lakásoknál 5 %-kal (havi 219
Ft/m2-re), garázsbérleti díj esetében 10 %-kal (havi 160 Ft/m2re) nõtt a bérleti díj, míg félkomfortos lakás (192 Ft/m2
/hó), komfort nélküli lakás (51
Ft/m2/hó) és szociális szükséglakás esetén (8 Ft/m2/hó) változatlan maradt.
A voltTisztiKlubújbólihasználhatósága érdekében a grémium ad hoc bizottságot hozott
létre a polgármester és az önkormányzati szakbizottságok
elnökeinek részvételével. Ezzel
párhuzamosan koncepció készül a város közmûvelõdésére
vonatkozóan a megvalósításra
tervezett rendezvényekrõl és
azok költségigényérõl ill. tervezett bevételeirõl. A Közmûvelõdés Otthona tetõzetére vonatkozóan döntöttek a halaszthatatlan javítási munkálatok elvégzésérõl.
Aszód és a négy társult önkormányzat Szennyvíztisztító
Telep Tulajdonközösségének
határozata alapján a testület
kimondta: a 2010. évi szennyvíztisztító bérleti díj bevételét a
tulajdoni arányok szerint
(Aszód 40, Iklad 17, Domony 10,
Hévízgyörk 15, Bag 18 %) a
Galgamácsa gesztorságával
megvalósuló komposztáló telep
beruházáshoz, önerõ kiegészítéseként kívánja felhasználni.
A szennyvízcsatorna bérleti díj
bevételét (Aszód: 51, Iklad 29,
Domony 20% arányban)
ugyancsak a fenti célra használják fel.
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és helyi adók
A Deák Ferenc u. 5. szám
alatti 50 m2-es, komfort nélküli
bérlakást mintegy 8,2 millió, a
kb. 500 m2-es ingatlanrészt pedig 4,56 millió Ft-ért hirdette
meg eladásra a testület.
A képviselõ-testület az önkormányzat fenntartásában
mûködõ intézményeknél év
közben keletkezett bérmegtakarítás terhére közalkalmazottként 25.000 Ft melegétkezési utalványt biztosít béren kívüli juttatás formájában.
Egy-egy lámpaoszloppal gyarapodik a közvilágítás az evangélikus templom kerítése melletti területen és a Berek u. kanyarulatában. A feladatot a Városréti út beépítetlen szakaszán leszerelt lámpatestekkel
oldja meg az önkormányzat; a
munkálatokra 200 ezer Ft-ot
biztosít a testület. Pályázat kiírásáról döntöttek a képviselõk
a volt bölcsõde udvarán három,
valamint a Petõfi utcai akácfák
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Podmaniczky utca: szilárd alapokon

és a Szent Imre utcában lévõ
veszélyes fák koronájának viszszavágására 300 ezer Ft keretösszeggel.
Az önkormányzat, a Misszió
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Szakorvosi RendelõintézetetüzemeltetõMEDCenter Nonprofit Kft. háromoldalú megállapodásának eredményeként egy 6,65 millió Ft
értékû belgyógyászati ultrahangos készülékkel gyarapodhat az egészségügyi intézmény,
Az eszközt a város kapja tulajdonba, amit használatra átad
as mûködtetõnek. Az OEP által finanszírozott vásárlásnak
2011. február végéig meg kell
történnie – ennek érdekében
kiegészítésekkel elfogadták az
ehhez szükséges szerzõdéstervezetet, és megbízták a polgármestert a dokumentum aláírásával.
H. Sz.

November 20-án a kivitelezõ gyöngyösi HE-DO Kft. és
az egri Dynamic Út Kft. képviselõi, valamint számos, környéken élõ polgár jelenlétében felavatták a Podmaniczky utca szilárd burkolatát.
A 62 millió Ft-ból megvalósult útépítés során az utca Városrét
u. felõli, alsó szakaszán aszfalttal váltották fel a beton talpfákat,
míg a Papföldi u. és a Régész u. közötti földutas szakasz most
kapott elõször szilárd burkolatot. A kivitelezõk kiépítették a
csapadékvíz-elvezetést is, ami remélhetõleg nagyobb esõzések
idején is jól vizsgázik majd.
A Podmaniczky utca ezzel forgalmasabbá vált, hiszen védett
útvonalként (a keresztezõdésekben elsõbbségadást jelzõ közlekedési táblákat helyeztek el) sokan használják pl. az Evangélikus
Gimnázium megközelítésére.

Aszód Város Önkormányzat Képviselõtestülete nevében tisztelettel meghívom az

Aszód várossá
nyilvánításának
20. évfordulója
alkalmából tartandó ünnepségre.
Idõpont és helyszín:
2011. január 22. (szombat) 15:00 óra
Evangélikus Gimnázium aulája
Sztán István
polgármester
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Hirdetmények Új önkormányzat, új kihívások
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Közmeghallgatás a Csengey iskolában

(folytatás az 1. oldalról)

Tájékoztatom Önöket, hogy évtõl esedékes 45 milliós törAszód Város Önkormányzata lesztõrészlet elõirányzata renKépviselõ-testülete
delkezésre áll.
A polgármester részletesen
+ módosította az „Iparûzé- ismertette az önkormányzati
si adó” önkormányzati intézmények helyzetét, az elrendeletet, mely Aszód Város végzett és a megoldásra váró
honlapján (www.aszod.hu), a feladatokat. Kiemelte: hamaRendeletek menüsor 9. sorszá- rosan elkészül az önkormányma alatt található. A rendelet zat négy évre szóló programja;
2010. december 14-tõl hatályos. ez alapján ésa rendelkezésre
álló pénzügyi lehetõségek függ+ szabályozta a „Helyi kör- vényében hajtják végre a felanyezet védelmérõl, a közte- datokat, fejlesztéseket.
A hozzászólások során elrületek és az ingatlanok
rendjérõl, a település tisz- hangzott: a lakosság hatékotaságáról” szóló önkor- nyabb képviselete érdekében
mányzati rendeletet, mely minden képviselõnek egy-egy
Aszód Város honlapján, a Ren- városrészt kellene képviselnie,
deletek menüsor 1. sorszáma emellett fogadóórákat is célszealatt található. A rendelet 2011. rû lenne tartaniuk. Többen
szót emeltek a lakótelep gyarajanuár 1-tõl hatályos.
pítása mellett, ahol bõven van
+ módosította a „Lakások tennivaló – mindenekelõtt a
és helyiségek bérletére, va- közlekedési problémák megollamint elidegenítésére vo- dása, a közterületek gondozása
natkozó helyi szabályozás” és a szemétszállítás területén.
címû önkormányzati ren- A bölcsõdéhez vezetõ úton a
deletet, mely Aszód Város teherautók tönkretettek egy
honlapján, a Rendeletek menüsor 15. sorszáma alatt található. A rendelet 2011. január 1-tõl
hatályos.

+ módosította a „Hirdetmé-

nyek, plakátok elhelyezésérõl” szóló önkormányzati rendeletet, mely Aszód
Város honlapján, a Rendeletek
menüsor 17. sorszáma alatt található.A rendelet 2010. december-1 tõl hatályos.
*
Tájékoztatom Aszód lakosságát, hogy az iszapkárosultak
részére összegyûjtött adományt eljuttattuk a rászorultaknak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, segítettek.

csatornafedelet, a forgalom
zavarja az ott lakókat. Ismét téma volt az uszoda, amit megfelelõ öltözõk híján csak a középiskolások, illetve az úszóegyesület tagjai használhatnak. Ez
ügyben nemrégiben ismét levélváltás történt a város és a
fenntartó megyei önkormányzat között, de a beruházás kizárólag az utóbbi pénzügyi lehetõségeitõl függ. Egy ott lakó a
Pesti út és az iparterület környékének vízelvezetési, közlekedési problémáira és szemetességére hívta fel a figyelmet.
Utóbbi miatt a Kondoros tér is
szóba került, ami piacok után
lehangoló képet mutat. A bezárt Tiszti Klub híján Aszódon
nincs olyan helyiség, ahol nagyobb kulturális és családi rendezvényeket, pl. esküvõket lehetne tartani.
A fejlesztési igényekre reagálva Sztán István hangsúlyozta: azok jogossága vitathatatlan, de az új önkormányzat
csak a pénzügyi lehetõségek ismeretében tud kötelezettséget

vállalni az említett feladatok
megoldására.
Egy felszólaló joggal kifogásolta,hogyaVöröskeresztmunkatársai és önkéntesei nem
kaptak meghívást A Szociális
Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségre, pedig rendkívüli erõfeszítéseket tettek a
rászoruló helyi polgárok, valamint az árvíz- és vörösiszap-károsultak megsegítése érdekében. Köszönet illeti a Városi
Nyugdíjas Klub tagjait is, akik
szintén gyûjtést szerveztek.
A polgármester az ünnepségen adta át a Tiszta, Virágos
Aszódért pályázat legjobbjainak járó elismerést. A „Virágos
intézmények, társadalmi, civil
szervezetek elõtti gondozott terület” kategóriában a Csengey
Gusztáv Általános Iskola, a
„Virágos elõkert” kategóriában Kottán Kinga (Majna u.),
míg a „Virágos balkon és ablak” kategóriában Lipták Pálné (Falujárók úti lakótelep) vehette át díjat.
H. Sz.

Galgamenti alkotók Köszönjük...
megyei kitüntetése

Pest Megye Önkormányzatának december 3-i
Megyenapi ünnepségén
ötvenöt díjat osztottak ki
az arra érdemeseknek.
Közöttük ezúttal nem volt
aszódi díjazott, de örvendetesen sok galgamenti ill.
innen elszármazott polgár
vehetett át elismerést.

Pest Megyéért Emlékéremben
részesült a bagi Muharay Elemér Népi Együttes, melynek
zenekarát Rónai Lajos, a Podmaniczky Alapfokú MûvészetTisztelettel:
oktatási intézmény igazgatója,
a Breda zenekar alapító tagja
Sztán István vezeti. Építészeti Nívódíjat
polgármester kapott Veresegyház Város Önkormányzata és a Kvadrum

..., hogy az Aszódi Tükör és a
Mûvelõdés Háza felajánlott 6
ill. 5 db ingyenjegyet Halász
Judit koncertjére. Segítségükkel tizenegy hátrányos helyzetû aszódi gyermek is eljuthatott a karácsonyi elõadásra.

Építész Kft.; utóbbinak tagja
Jánosi János, városunk korábbi fõépítésze. A Pest Megye
Mûvészetéért Díjat özv. Bankó
Gáborné (Hévízgyörk), míg az
Arany János Pedagógiai Díjat
Fehér János (Bag) vehette át.
A gyermekek nevében köszöDr. Balatoni Gyöngyi bagi háziorvos, a település alpolgármes- nettel:
tere Semmelweis Ignác Díjat
A Kistérségi Gondozási
kapott. A megyei önkormányKözpont munkatársai
zat Pest Megye Népmûvészetéért Díjat adományozott Palya
Következõ
Bea énekmûvésznek, aki
Bagon eltöltött gyermekévei
lapzárta:
idején ismerkedett meg az
január 11.
autentikus népzenével. Média
Díjban részesült Varga Mihály,
megjelenés:
a Galga TV szerkesztõje.
január 20.
Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!
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...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!
Óriási
decemberi
akciók
a COOP-nál!
Akció

december 15-tõl 31-ig

Akció

Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt 1 kg 119,-Ft

UHT tej 1,5% 1 l 159,-Ft

BB Pezsgõ 0,75 l többféle 699,-Ft

169,-Ft Omnia kávé vák. õrölt 2x250 gr DUO
Rama margarin kocka 250g
Maggi omlós fokhagymás csirkesült alap 36g 299,-Ft Kalifa mák darált cukrozatlan 200 g
159,-Ft+ü. Perwoll foly. Balzsam magic 1 l
Arany Ászok sör f. üv. 0,5 l
179,-Ft Biopon m.por cseresznyevir. komp. 2kg
Arany Ászok félbarna sör dob. 0,5 l
159,-Ft PUR Extra mosogató lemon utántöltõ 0,5 l
Kozel sör dobozos 0,5 l
Hohes C multivitamin gyümölcslé 100% 1 l 339,-Ft Palmolive tusfürdõ almond milk 250ml
Pepsi Cola szénsavas üdítõ 2 l + 0,5 l Extra 289,-Ft LENOR Summer 2 x 1 l + Floral 1 l
89,-Ft KOMÉTA Szilveszteri Bécsi virsli
Theodora ásványvíz PET 1,5 l
289,-Ft Zimbo Frankfurti virsli
Hell energiaital PET 500ml
1999,-Ft Szarvasi Mascarpone krémsajt 250g
ZWACK Vilmos szeszesital+ Pohár 0,5 l
119,-Ft Pannónnia sajt
Dr. Oetker sütõpor családi cs. 4 db 48g
119,-Ft Palini füstölt, fõtt tarja vf.
Dr. Oetker Vanillincukor családi cs. 4db 40g

979,-Ft
359,-Ft
699,-Ft
899,-Ft
179,-Ft
399,-Ft
1199,-Ft
1099,-Ft/kg
899,-Ft/kg
489,-Ft
1899,-Ft/kg
1349,-Ft/kg

DECEMBERI KÜLÖNSZÁM AKCIÓ
Akció

december 15-tõl 31-ig

Arany Ászok sör dobozos 0,5 l 169,-Ft
779,-Ft
Törley pezsgõ 0,75 l

Szentkirályi ásványvíz PET 1,5 l
Trappista sajt Kasemeister

Mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Akció
99,-Ft
1199,-Ft/kg
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A másokkal való törõdés értéke
Három Nívódíjat adtak át A Szociális Munka Napján
A vendégeket köszöntötte
Sztán István polgármester, az
Aszódi Kistérség Önkormányzatai Társulásának elnöke, aki
a képviselõ-testület és a kistérség nevében köszönetét fejezte

ki a szociális ágazatban dolgozók áldozatos munkájáért. A
remények szerint a kistérség
hét települését érintõ intézményfejlesztési projekt révén
jelentõsen javulnak munkakörülményeik. Bár a gazdasági

helyzet és a gondozásra szorulók számának növekedése miatt embert próbáló feladat. Ezután Takács Imre, a Magyar
Családsegítõk Országos Egyesületének elnöke tartott elõadást a szociális munka hely-

(folytatás az 1. oldalról)

Bánhidi Gáborné

Hajdú Jánosné

Tóth Ilkó János

a Kistérségi Gondozási Központ nyugdíjas munkatársa

nyugdíjas gondozónõ
Aranykapu Bölcsõde

igazgatóhelyettes
Aszódi Fiúnevelõ Intézet

Az Élelmiszeripari Bizonyítvány megszerzése után 1953ban kezdett el dolgozni. Már
fiatal korától kezdve szerette a
kisgyermekeket, ezért 1958ban elvégezte a Gyermekgondozóképzõt Egerben, és ettõl az
évtõl az Aszódi Tanácsi Bölcsõdében kezdett dolgozni. Munkáját szeretettel végezte itt
1970-ig, amikor a Mûszergyári
Bölcsõdébe került. Itt dolgozott
1988-ig. A bölcsõde épületében
1989-tõl a Gondozási Központ
Idõsek Klubja kezdte el mûködését. Paula számára a munkaforma váltása nem okozott nehézséget, hiszen az idõseket
ugyanúgy szerette, mint a kisgyermekeket. Sokszor elmondta, egymáshoz milyen közel
állónak érzi a kisgyermekekrõl
és az idõsekrõl való gondoskodást. Munkáját nagy odafigyeléssel, empátiával végezte, a felmerülõ problémákat szakértelemmel kezelte. Derûs természetével a kollégák és az idõs
emberek bizalmát hamar elnyerte. Munkatársai szeretettel gondolnak rá.

Mike Erzsébet 1959. február
1-jén, 22 évesen, szakképzett
ifjú titánként szegõdött el a nemes hívatás betöltésére az
Aszódi Bölcsõdébe. Az akkori
kezdetleges viszonyok próbára
tették kitartását, de nem törték meg ambícióját. Teherbírásával, megbízhatóságával, a
gyermekek iránti tiszteletével
érdemelte ki azt a megbecsülést, hogy 1962-tõl egészen
nyugdíjba vonulásáig bölcsõdevezetõ-helyettesként dolgozott
az intézményben. Bölcsessége,
nyugalma, kiegyensúlyozott,
higgadt természete a szülõkkel, a munkatársaival való kapcsolatában és a gyermekekkel
való bánásmódban is megmutatkozott.
Nem azért tette jól a dolgát,
mert látják vagy számon kérik,
hanem belsõ szakmai igényesség inspirálta õt erre.
Azt gondolom, önmagát becsüli meg az a szakma, amely
megbecsüli azon dolgozóját, aki
évtizedeken át elhívatottan
nívós szakmai színvonalon végezte munkáját a legtörékenyebb, a legérzékenyebb korcsoportban, a csecsemõ és kisgyermekek körében.

1986. június 17-én nevelõtanárként kezdte meg javítóintézeti munkásságát. Mindig lelkiismeretes, következetes, empatikus módon fejlesztette a rábízott növendékeket. Szakmai
igényessége, elkötelezettsége
kollégáival kiegyensúlyozott
munkavégzést eredményezett.
Irányította a zárt intézeti részleget, majd ismét nevelõként
segítette a fiatalok reszocializációját. Növendékei, kollégái elismerték, elismerik tevékenységét. Tapasztalata, motivációja szakmai tekintélyének
alapja. 2008-tól egy éven keresztül a tanmûhelyt vezette,
ahol sikeresen integrálta a régi
és új munkatársakat, módszertani útmutatásai, szakmai innovációja, a hegesztõképzés
teljeskörû sikeres koordinálása
a szakoktató munka színvonalának emelkedését eredményezte.
2009-tõl igazgatóhelyettesként szervezi, irányítja az otthoncsoportok életet, segíti kollégáit, növendékeink sikeres
társadalmi integrációját. Tudása, hitvallása, személyes példamutatása teszi méltóvá a
Nívódíj átvételére.
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zetérõl, társadalmi megítélésérõl, eredményeirõl és problémáiról.
Az ünnepi mûsorban közremûködött Komáromi Erik, a
Podmaniczky Mûvészeti Iskola
növendéke és tanára, Magyari
Zita, Juhász Edit és Pásztor
Éva Mária.
Az ünnepség díjátadással zárult. Az Aszódon mûködõ szociális intézmények – a Fiúnevelõ Intézet, az Aranykapu
Bölcsõde és a Kistérségi Gondozási Központ – vezetõi hagyományteremtõ céllal úgy
döntöttek, hogy egy-egy nívódíjjal ismerik el a legjobbak között is a legjobbakat. Az alábbiakban bemutatjuk a kitüntetetteket.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Klamár Zoltán:

Öt karácsonyi
haiku
1.
Advent világol
fakón: hisz még üres az
a bölcsõ-jászol.
2.
Megfáradt család
jár odakinn az éjben:
szállást vaj' ki ád?
3.
Valahol a múlt
idõnek égperemén
lángos csillag gyúlt.
4.
Valaki csendben
megváltónak született,
ott Betlehemben.
5.
Havas tornyokban
régi harangok zúgnak
a karácsonyban.
2010. november 25.
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Rendõrségi hírek

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

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

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

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Ezúttal látszólag sok, Aszódon elkövetett bûncselekményrõl számolhatunk be, ám ezen
cikkünk több mint három hónap összesítését tartalmazza.
Persze bûnesetbõl egy is sok, de
a Galgamente néhány településén a nálunk történtek többszörösét regisztrálták.
Sokféle bûneset volt: felbukkant néhány hamis ötszázas,
az utastérben látható helyen
hagyott táska, pénztárca illetve
GPS miatt feltörtek néhány
autót; történt egy szándékos
gyújtogatás, volt pénztárca ill.
mobiltelefon megszerzésére
irányult zsebtolvajlás, nyolc
napon túl gyógyuló sérüléssel
járó családi veszekedés, és rengeteg lakásbetörés. Volt, ahonnan csak mobiltelefont vagy
laptopot zsákmányoltak a hívatlan látogatók, de olyan helyszín is akadt, ahonnan többmilliós fogással távoztak.
A rendõrök elfogtak két helybeli fiatalkorút, akik ellen négy

rendbeli lakásbetörés miatt indult eljárás. Ismeretlenek az
egyik képviselõjelölt-csoport által használt grafikai elemek
felhasználásával negatív tartalmú szórólapokat készítettek
és terjesztettek a városban,
emiatt az érintett képviselõ-jelöltek egyike feljelentést tett.
Közlekedési szempontból
ugyancsak viszonylag csendes
hónapokon vagyunk túl. Sajnos történt egy halálos baleset:
az Aszód és Gödöllõ közötti pályaszakaszon vonat elé lépett
egy aszódi férfi. Figyelmetlen
tolatás illetve az elsõbbség meg
nem adása miatt három koccanásos baleset történt, szerencsére személyi sérülés nélkül. A
lakótelepen egy idõs hölgy lábtörést szenvedett, mert elsodorta egy kukásautó. A 3. számú
fõút külterületi szakaszain
több vadelütés volt, valamenynyi jelentõs anyagi kárral járt.
A rendõrség kéri, hogy az ünnepi idõszõkban értékeikre és a
közlekedési szabályok betartására egyaránt figyeljenek oda.

Vízözön után
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A civil közösségek ereje
Felsõzsolcai károsultaknak szervezett gyûjtést a Podmaniczky Júlia Nõegylet
Felsõzsolca egy Borsod megyei település Miskolc mellett. Lélekszáma, a település jellege hasonlít Aszódéhoz.
Az árvíz hallatán azon gondolkodtam, milyen érzés fogna el, ha Aszód 70 százalékát látnám víz alatt. Ez történt
Felsõzsolcával is június 5-6-án. Akkor döntöttem el, hogy
a Podmaniczky Júlia Nõegylet tagjaival együtt gyûjtést
szervezünk.

Abból a gondolatból indultunk ki, hogy a jó érzésû emberek adományaiból és az állami
segítségbõl valószínûleg újjáépítik a teljesen összedõlt házakat. A házak belsõ berendezéseire, otthonossá tételére már
valószínû nem futja majd az
adományokból sem. Mi ezért
függönyöket, takarókat, paplanokat, ágynemûket, asztalterí-

tõket, csupa olyan dolgot gyûjtöttünk és vittünk el Felsõzsolcára, ami egy háztartásban nélkülözhetetlen. Az árvíz pusztította lakásokban igazán nagy
ajándék egy új párna, paplan.
Szerény adományunkat nagyon meleg szeretettel fogadta
az Együtt Felsõzsolcáért Egyesület lelkes vezetõsége. Pogácsával és finom kávéval fogad-

tak bennünket. A kávézást követõen elvittek minket a városnak arra a részére, ahonnan az
összegyûlt Bódva patak és Sajó
vize rázúdult a házakra és
szinte a teljes városra. Szomorúan láttuk az összedõlt házak
helyét, közel 70 házat kellett
teljesen újjáépíteni, több százat
pedig megmenteni és felújítani.
Az emberek érthetõ módon a
végsõkig ragaszkodtak régi otthonuk megmentéséhez.
Örültünk, hogy alkalmunk
volt bemenni az árvízkárosultak házaiba. Megdöbbenve hallottuk a családoktól, hogy Felsõzsolca árvíz alatt levõ részein
a kertekben teljesen kipusztult
az orgona, a gyümölcsfák, a
tuja és cserje növényzet. Saját
szemünkkel láttuk, hogy olyanok a kertek, mint a háborús
övezet. Sajnos ezeket idõhiány
miatt még nem tudták helyreállítani, hiszen elõször az épületeket kellett lakhatóvá tenni.
A leszakadt híd, a rendõrség
épületének beomlott teteje emlékezteti az ott élõket és az átutazókat arra, mi lehetett itt az
árvíz idején. Hazafelé az autóban a két és félórás utat néma
csendben tettük meg, mindenkit lebéklyózott az ott látottak
tapasztalata.

A probléma nem csak addig
tartott, amíg a média jelentést
adott róla a televízióban, újságokban – ma is ott van a zsolcai
és környékbeli kertekben és a
lelkekben. Minket örömmel
töltött el, hogy egy-egy karácsonyi asztalterítõvel, új ágynemûvel és szeretetünkkel üzenetet küldtünk az árvízkárosult családok, nõk szívébe, hogy
a civil közösségek ereje esély
lehet az ilyen típusú megrázkódtatások túlélésére. Hit és
önzetlen segítségnyújtás és
tenni akarás, ami új erõt adhat
az újrakezdéshez. Örülünk,
hogy ehhez egy kicsit mi is hozzájárulhattunk.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik felhívásunkra eljuttatták a Nõegylethez adományaikat: Bencze
János galgahévízi alpolgármester, Szilágyi Györgyné (Rõfös Szaküzlet), Szilágyi Andrásné, Kristónpócs Józsefné
Franciska néni, Jeney Lászlóné, Hídi Szilveszter és családja,
az Aranykapu Bölcsõde dolgozói és a Podmaniczky Júlia Nõegylet tagjai.
Szilágyi Zita Mária
a Podmaniczky Júlia
Nõegylet elnöke

Az árvízkárosultak megsegítésére nyár elején szervezett adománygyûjtés résztvevõi:
Adományozók: Szabó József, Jambrik Károlyné, Bárdi Zsolt, Bata Miklós, Friss Kenyér Bt.(Kartal), Dr. Klamár Zoltán, Maros István, Szikora Mátyásné, Ráczné Faddi Erika, Aranykapu Bölcsõde
dolgozói, Buzás János, Szászi Istvánné, Gábor Pálné, Kiss Józsefné, Tolmácsi család, Gála Kft., Pethõ Tibor, Bártfainé Szabó Tímea, Rizsák Krisztián, Bíró Tibor, Molnár Béláné, Molnár Ilona, Batta
Lászlóné, Rubleczky Sándor, Csíkos Alexandra, lakótelepi fiatalok, Dobák Balázs, Mersváné Dajka Eszter, Takács Lajos, Bagi Trans Kft., Tárnoki László, Jermi Csaba, Pálya Tibor, Kerényi Jánosné, Gál
Gyula, Magyar Józsefné, Sima József (Bag), Pardi Lászlóné, Bugyik Krisztina, özv. Szabó Sándorné, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Virág Ildikó, Sztán István, Lévai Ferencné, Soós Imre, Molnár
Zsuzsa, Petrovics András, Nagy Erzsébet, Pachert Károly, Rigó Lászlóné, Fehér Józsefné, Varga Jánosné, Ecker Pál, Máté Mária, Kiss Gábor és családja, Berkesdi Józsefné, Gyebnár Istvánné, Remenár
Bea, Battáné Búzás Ilona, Barna Sándorné, Hídvégi Mária, Dr. Jólesz József és családja, Barlai Gyuláné, Paskóné Péter Ildikó, Kiss Attiláné, Szabó Pálné, Jónás László, Tégen Gábor, Orgovány
Sándorné, Pethõ Tiborné, Pála Sándorné, Szatmári Dóra, Dr. Köteles Erzsébet, Fábián Genovéva, Gyebnár Zoltán, Nyírcsák Andrea, Szutor Mátyásné, Nagyné Király Csilla, Pethõ Illésné, Fischl László,
Józan Pálné, Kmett Karolina Hévízgyörk), Csányi István, Ferencz Imréné, Barnáné Vankó Mónika, Hegyesi család, Stefanik István, Paulinné Tabi Gizella, Czifra Józsefné, Jelencsik Miklósné
(Jjobbágyi), Kovács Nagy Erzsébet, Braun Krisztina, Péter Ilona, Sára László (Bag), Varga József, Chugyik János, Dévai M. Krisztina, Bodnár Gáborné, Mudri Zoltán, Haraszti Csabáné, Majoros Péter,
Urbán Lászlóné (Kartal), Tóth Zoltán, Mayer Tamás, Budai Imréné, Nagy Lajos, Szenoráczki Ferenc, Péter Lajosné, Varga család (Kartal), Zsóka Marianna, Szlovák Mária, Bagi Gusztáv, Õszi Zoltánné,
Ruga Rudolfné, Bán Mihály, Kovács Gábor, Faragó Istvánné, Rakonczai Tóth Csilla, Gódor Attila, Tellér Zoltánné (Kartal), Bagyin Jánosné, Nyulászi Csaba, Krácsala Attila, Lajtos Magdolna, Csevák
Tibor, Szõke Lászlóné, Budai Imre, Lajtos László, Csécsei Miklós (Kartal), Ludvig Istvánné, Kovács Attila, Gödény Ferenc, Mayer Pálné, Benkó Istvánné, Szabados Andrásné, Kádasi Csaba, Oláh
Károly, Szabó István, Kovács Péterné, Giriti Sándor, Pásztorné Braun Julianna, Kapuvári Tiborné, Fercsik Pál, Deák István (Kartal), Richard Fritz Kft., Ecker Pál, Malomüzem, Benkó István, Kmety
Lászlóné, Táskai Józsefné, Dózsa Istvánné, Ondrik Pálné, Bíróné Gazsó Judit, Agócs Istvánné, Budai Józsefné, Pintér Károlyné, Dancs Erzsébet, Boda János, Pálfalvi Mihályné, Zsebi Roland, Koczka
László, Slanka Béláné, Tõke Józsefné, Puskás Lászlóné, Vastagné Danis Melinda, Lehoczky Zsuzsanna, Iván Zoltán, Sápi Lajosné, Juhász Gyuláné, Csitári Gáborné, Giczey tanárnõ, Szatmári
Sándorné, Bán József, Tóth Péter (Lõrinci), Soós Éva, Sebák István (Verseg), Matyóka Pálné (Iklad), özv. Papp Balázsné, Gyalog Éva (Bag), Erdõs Kornél (Verseg), Kinka Pál Imre, Vankó László, Szabó
László, Kondella Mihály, Hárs Dénes, Czikó Imréné, Czikó Tibor, Harmath István (Bag), Radics József, Szõke Antalné, Szendrei Éva, Bartókné Szénási Klára (Bag), Korpás Lászlóné, Faragó Katalin,
Kovács Gábor, Veréb Zsigmondné, Juhász Sándorné, Ágfalvi Pálné, Bárdi Zsolt, Bujdosó Zoltán, Farkas Imre, Barna János, Király Lajos, Máczó Vilmos, Balázsné Kajdi Zsuzsanna, Péter Sándor,
SzilágyiAndrásné.
Szervezõk: Sztán István, Rigó Lászlóné, Jelencsik Zsuzsanna, Paskóné Péter Ildikó, Kalcsó Attila, Szenoráczki Réka, Szenoráczkiné Seregély Gabriella, Bata Miklós, Bártfainé Szabó Tímea,
SzenoráczkiFerenc,SzenoráczkiÁkos,CsíkosAlexandra,SzénásiSzilvia,PálaSándorné,GasznerAndrea.
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Diákprogram a tiszta környezetért
Öt országból érkeztek vendégek az Evangélikus Gimnáziumba
Október elején Norvégiából, Svédországból, Németországból, Portugáliából és
Szlovákiából érkeztek vendégek az Evangélikus Gimnáziumban megrendezett
diáktalálkozóra. A négynapos eseményen a partneriskolák diákjai és tanárai
számos programon vehettek részt.
A találkozó ideje alatt a diákokat családoknál szállásoltuk
el, így jobban megismerhették
kultúránkat is. Az érkezés
másnapján, szerda szakmai napot tartottunk; ekkor megismerhették iskolánkat, majd a
konferencián mindenki beszámolt fél éves tevékenységérõl,
valamint bemutatták a városukban és környékén tapasztalható, a jelenlegi témához
kapcsolódó problémákat és annak lehetséges megoldásait.
Jelenlegi témánk a környezetszennyezés, a következõ pedig a megújuló energiaforrások alkalmazása, így a kettõt
ötvözve állítottuk össze a további programot a magyarországi csapat koordinátorával,
Tóth Gábor tanár úrral.
Másanap Visontára látogattunk azzal a céllal, hogy megismerkedjünk az energiater-

A nemzetközi csapat a visontai hõerõmûben
melés különbözõ formáival. Az
erõmû történetérõl és mûködésérõl hallott elõadásután rövid
sétát tettünk az erõmû területén. Megtekintettük a külszíni
fejtés helyszínét és a régi fejtõkön végzett rekultivációs munkákat, megismerkedtünk a
környezetre ártalmas melléktermékek kiszûrésének és
hasznosításának módszerével.
Délután több csoportban, egyegy vezetõ kalauzolásával kirándultunk a Mátrában. Néhány kilométeres utunk során
önkéntes munkát végeztünk:
szemetet szedtünk. Kirándulásunk éppen egy nagy mátrai
szemétszedõ akció után volt,
azonban így is jelentõs mennyiségû szemetet szedtünk össze.
Hogy kipihenjük a fáradalmainkat és elbüszkélkedjünk me-

legvizes fürdõinkkel, este Demjénben élveztük a fürdõzést.
Mint megtudtuk, az északiaknak egyáltalán nincsenek ilyen
fürdõik, így õk különösen élvezték az itt eltöltött néhány

óra relaxálást, beszélgetést,
szórakozást.
Pénteken Visegrádra és
Szentendrére látogattunk el,
majd este egy közös vacsorán
vettünk részt az iskolában. Itt a
bagi Muharay Elemér Népi
Együttes tagjainak közremûködésével mindenki megismerhette a magyar néptáncot és
népzenét.
A visszajelzésekbõl ítélve
mindenki pozitív élményekkel
tért haza. Tetszett nekik Magyarország, a városaink, valamint a változatos programok
is. Bízunk abban, hogy jó házigazdák voltunk, és emlékezni
fognak az itt eltöltött idõre.
Szabadi László 11.c

„Mondd el,
Értékmegõrzés az Evangélikus
Magyarország legújabb kori
története nem nélkülözi a
nemzeti tragédiákat. Elvesztett világháborúk, nagyarányú
területvesztés, számos esetben
egymás meg- és kitagadása a
nemzetbõl. Az 1948 után kiépülõ kommunista diktatúra ráadásul azzal is megnehezítette
az emberek hétköznapjait,
hogy az akkor élõk nem mond-

ECOSCOLA (European Cooperation on Sustainability, Computers and Language Acquisition)
Az Evangélikus Gimnázium 2009 õszétõl részese egy kétéves együttmûködésnek. A Comenius programnak
hat európai iskola a tagja: az aszódi gimnázium mellett egy sortlandi (Norvégia), egy stockholmi (Svédország),
egy uffenheimi (Németország), egy lamegói (Portugália) és egy tisoveci (Szlovákia) középiskola. Ez a nemzetközi program számos feladattal jár. Elsõ témánk a szelektív hulladékgyûjtés és -újrahasznosítás volt, melynek
keretében ellátogattunk Turára, a szelektív hulladékgyûjtõ üzembe. Az iskolában PET palackgyûjtést
szerveztünk: néhány hónap alatt több mint ötvenezer darabot sikerült összegyûjteni. Az újrahasznosítás fontosságának igazolására hulladékból készült ruhákat és díszleteket készítettünk, majd néhány diákunkat ezekben a különleges ruhákban fotóztuk le. Legfõbb célunk a figyelemfelkeltés volt: a környezetszennyezés elsivatagosodást, az élet hiányát, szemétbõl épített lakóhelyeket eredményezhet. Olyannyira sikeresek lettek ezek a
képek, hogy a program egyik legfontosabb részét képezõ vándorkiállítás látogatói – ahol minden partneriskola
megtekintheti a téma alapján elkészített plakátokat – alig hitték el, hogy a ruhák nem valódiak.
Az elsõ téma kiértékelésére Portugáliában került sor márciusban, ahol iskolánk 11 fõvel képviselte magát.
Ezeknek a diáktalálkozóknak (mobilitásoknak) az a legfõbb célja, hogy kiértékeljük az éppen aktuális téma
sikerességét a partneriskolákkal egy konferencia keretében, valamint a résztvevõk megismerhetik a rendezvénynek otthont adó országot, kultúrát, a partneriskola diákjait.
Második témánk a környezetszennyezés volt. Ellátogattunk Becskére, hogy teszteljük a Galga víztisztaságát. Az eredményeink – számos biológiai és kémiai vizsgálat után – szerencsére pozitívak. Iskolánk aulájában elhelyeztünk egy zajszintmérõt, ennek mérési adatait egy nap után értékeltük ki. A második diáktalálkozó
helyszíne Magyarország volt. Következõ témánk a megújuló energiaforrások és az energiaraktározás, ennek
lezárására az utolsó diáktalálkozón kerül sor Norvégiában, 2011 márciusában.
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hatták el évtizedeken át személyes történetüket az átélt sorsfordulókról a fiatalabb generációknak. Kibeszéletlen maradt
– többek között – a második világháborús hadifogoly-kérdés,
a diktatúrák alatti egyházüldözés és az 56-os forradalom számos aspektusa.
A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány éppen ezért egy programot dolgozott ki abból a célból, hogy a XX.
század második felének magyar történelmét a ma élõ fiatalok jobban megismerjék. Az
„Emlékpontok – Audiovizuális
emlékgyûjtés” elnevezésû projekt formailag az interjúzásra
épül. Az ebben résztvevõ diákriporterek – kellõ felkészítés
után – interjúkat készítenek
azokkal a környezetükben élõ
idõs emberekkel, akik szívesen
mesélnek arról, hogy az 1945 és
1990 közötti sorsfordulókat
miként élték át.
Iskolánk, az Evangélikus
Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma idén év elején sikeres pályázatot nyújtott be, így a Gal-
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Mi remélünk, õk remélnek...
Böjte Csaba atya is eljön az alapítványa javára szervezett jótékonysági estre
Közeledik a karácsony.
Bízom benne, hogy sok gyereknek mesélnek majd angyalokról, a gyufaárus kislányról, a szeretet örömérõl. Bízom, hogy békében,
meghitten ünnepelnek
majd a családok, közösségek, nemzetek.
A legszebb egész életünkben
ezt az érzést dédelgetni, táplálkozni belõle, eszerint cselekedni. Erre egyforma az esély. Mindenki életében vannak fordulópontok, erre vagy arra irányítva a továbbiakat. Belsõ erõ,
akarat szükséges ahhoz, hogy
elinduljunk egy látott, megérzett jó útján. Apró tettekbõl áll-

nak össze a nagy dolgok.
Négy éve jutottam el elõször
Dévára, Böjte Csaba atya alapítványának vendégházába.
Megérintettek az ott látottak, a
gyerekek viselkedése. Láttam
korábban a Csaba testvérrõl
készült riportfilmet, és láttam
az utcáról összeszedett gyerekeket, akik tisztelettel köszöntek, szeretet áradt belõlük.
Egészségesek és jókedvûek voltak. E változáshoz nem kell
más, csak jó példa, egyszerû,
szeretetteljes légkör.
Most visszatértem. Jó szándékkal. Részese szeretnék lenni e jónak. Adni. Szervezni,
gyûjteni, támogatni. Társammal, Anikóval keltünk útra.

hogy tudjuk...”
Egyház Petõfi Gimnáziumában
gamente közös emlékezetének
feltárása az elmúlt hetekben
elkezdõdhetett. A projekt megvalósulását négy tanár (Koncz
István, Dr. Péterfi Gábor, Debrõdiné Dobóczy Mária és Rácz
Zoltán) segíti, õk tavasszal két
harminc órás továbbképzésen
vettek részt annak érdekében,
hogy az iskola által vállalt ötven interjú határidõre elkészüljön. A felsorolt tanárok feladata, hogy a programban szerepet vállaló tizenhat gimnazistát az interjúkra felkészítse.
Az egyik résztvevõ diák, a
10.c osztályba járó Papp Vivien
szerint „a pályázat célja az,
hogy megismertesse, archiválja
a második világháborútól kezdõdõen egészen a rendszerváltásig lezajlott eseményeket interjúk formájában. Egy-egy ember élettörténetén keresztül ismerhetjük meg ezeket az eseményeket. Ez egyfajta csodálatos
idõutazás számunkra és az elkövetkezõ generációk számára.
Egy-egy interjú elkészítését sok
munka elõzi meg, de amikor ott

vagyunk, és már megy a kamera, és halljuk a történeteket, akkor minden felvett másodperccel közelebb kerülünk ezekhez a
korokhoz, minden elhangzott
szóval tudásunkat gyarapítják.
De megéri a fáradságot, hisz ha
majd ezeket a videókat megnézi
valaki 50-100 év múlva, és úgy
érzi, hogy megértette ezeket az
eseményeket, akkor elmondhatjuk, hogy sikeresek voltunk, sikerült teljesíteni a feladatot.
Nem utolsósorban ez a pályázat
nagyon sokat ad nekünk is, hisz
olyan emberekkel ismerkedhetünk meg, olyan dolgokat hallhatunk, amiket különben lehet,
hogy soha nem is hallottunk
volna. Tapasztalatokat, tanulságokat vonhatunk le, és persze
történelemtudásunk is növekszik egy-egy interjúval. Az én
személyes véleményem az, hogy
ez a pályázat sokat tud adni,
mind nekünk, mind a következõ generációnak. Személyes tapasztalatom alapján az interjúalanyok is szívesen mesélnek
nekünk az életükrõl.”
Papp Vivien – Dr. Péterfi Gábor

Csaba testvér szeretettel fogadott, útbaigazított. Konkrét
célként Zetelakát említette,
ahol új otthont alakítanak ki
rászoruló gyerekek étkeztetésére, napközi híján délutáni tanítására. Boldogan vállaltam
az újabb hosszú utazást, megismerni az otthon szervezõjét, a
pillanatnyi körülményeket, a
gyerekeket. Nehéz, de nem reménytelen a helyzet.
Az otthon most egy lakóház
hátsó szobájában mûködik
messze az iskolától, a faluközponttól. A szûk helyen 19 gyerekrõl gondoskodik Erzsébet,
aki lelkes, szorgalmas, két lábbal a földön jár. Gyerekei nagycsaládokba térnek haza esténként. Ezek a gyerekek Erzsébet
nélkül éheznének, nélkülöznének, elkallódnának, írni-olvasni se tanulnának meg. A gondoskodás hatására van, aki
ügyesen rajzol, van, aki versírással próbálkozik. A falu háromévi sikeres munka után a
gyógyszertár felszabadult helyét ajánlotta fel a célra, és fát
ad a fûtéshez. Mindent Erzsébetnek, Csaba testvér alapítványának kell kialakítania, elõteremtenie. Nagyobb értékû dolgok is hasznosak lennének, de
Erzsébet csak a szükségeseket
diktálta. Szívszorító estét töltöttünk közöttük nyugodt szeretetben.
Szállásunkról Csaba testvér
szovátai bentlakásos otthonában gondoskodott. Itt egy asztalosüzemet bõvítettek, alakítottak át, lett kellemes élettere
a szokásosan 10 fõs családoknak. Ezek a gyerekek minden
apróságnak, velük töltött percnek örülnek, visszavárják azt,
aki szeretettel fordul feléjük.
Együtt mentünk a templomba,
énekeltünk, imádkoztunk.
Csendesen játszottam el a gondolattal, milyen jó lenne, ha
saját gyerekeim is átélhetnék
az itteni légkört, a közös imádság, közös étkezés, közös sírás
és nevetés érzését. Itt az élet
gyorsan megtanít a célszerûségre, a szûkös lehetõségekkel
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való racionális gazdálkodásra.
Örültem, hogy mindegyikükben mély nyomott hagyott az
elsõ dévai utazás.
És most rajtam a sor. Tenni
azért, hogy Zetelakán és bárhol, élelem, ruha, karácsonyi
ajándék jusson a gyerekeknek,
lehetõségük legyen egy jobb
életre. Novemberben álmodom
a januárt. Azt álmodom, hogy a
jótékonysági esten sokan leszünk, sikerül segíteni a zetelakai otthon kialakításában,
Csaba testvér is eljön közénk.

Karácsonyi köszöntõ
Az igaz lélekben örök
a Karácsony,
A Fennvaló minden nap
új fokokat ácsol,
E napon beleshetsz,
nyitva van az ajtó,
Vigyázz a létrádra,
óvd magad a bajtól!
Nyugodt, békés Ünnepet kíván
mindenkinek:
Herczeg Attila
Csodálni jó, hagyni, tenni érte, adni,
Szabadon lebegni,
Föld csak talpalatnyi...

Miremélünk,
õkremélnek...
2011. január 29-én
16 órakor
az aszódi Evangélikus
Gimnáziumban
jótékonysági elõadást szervezünk Böjte Csaba alapítványának javára, amely egyben
Herczeg Attila „Látok!?” címû
verseskötetének bemutatója.
Szeretettel várjuk!
A gyûjtés a Podmaniczky
Júlia Nõegylet
számlaszámán történik:

10402915-50526565-86781011
A Közlemény rovatba,
kérjük, írják be: „Böjte”
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A Többcélú Társulás Tanácsa december 1-jei ülésérõl
Decemberi ülésén a Tanács
elsõsorban pénzügyi jellegû
napirendi pontokat tárgyalt:
elsõként az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2010. háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját
hallgatta meg.
A következõkben a Tanács a
Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadás feladat-ellátását szolgáló bevételek elmaradásából eredõ likviditási hiányt
kezelte: a 2010-es évre vonatkozóan önkormányzati hozzájárulásokról, pénzeszköz-átcsoportosításról és a tartalék felhasználásáról döntött.
A Tanács egyetértett azzal,
hogy 2011-tõl a Pedagógiai
Szakszolgálata és Püspökhatvan önkormányzata együttmûködésében foglalkoztatott
„utazó” gyógypedagógus végezze a rászoruló gyermekek
fejlesztését a település oktatási
intézményeiben.
A Tanács elfogadta az Aszódi
Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2011.
évi térítési díjait.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési
koncepciója a társult önkormányzatok polgármesterei által egyhangúlag elfogadott feladat-ellátási tervre épül. A Ta-

nács a Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási fõösszegét 138,9
millió Ft összegben fogadta el.
A költségvetési koncepció bevételi oldala tartalmazza a közösen ellátott feladatokra igényelhetõ normatív állami támogatásokat (összege 107 millió forint), a társult önkormányzatok által az egyes feladatokhoz való hozzájárulást
(összesen 25 millió forint), valamint az egyéb, megállapodásokhoz kötõdõ bevételeket. Az
önkormányzatok hozzájárulásának alapját a közösen ellátott
feladatokban való részvétel
aránya, az abból igényelt szolgáltatások mértéke határozza
meg.
A kiadások 41%-a az Aszódi

Kistérség Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata sokoldalú tevékenységét szolgálja. A 2010. év
során a Szakszolgálat 12 pedagógusa (gyógypedagógusa és
pszichológusa) 1254 3-18 éves
korú gyermeket részesített ellátásban, ennek során több
mint 3500 pedagógus-gyermek
találkozásra került sor.
A közoktatási intézményfenntartó társulások számára
a kiegészítõ normatíva igénylésének lehetõségével élve 2011ben a Kartal-Verseg társulás
számára 18 millió forintot, az
Iklad-Domony társulás számá
ra közel 8 millió forintot biztosít a tervezet. A Kistérségi Gondozási Központ feladataihoz a
Társulás éves szinten több
mint 19 millió forintot ad át.

A társult önkormányzatok
felhatalmazásából ellátott
egyéb feladatokra – munkavédelem, pedagógiai szakmai
szolgáltatások, belsõ ellenõrzés
– a Társulás 14,3 millió Ft-ot
tervez. Végezetül a Tanács a
Társulás költségvetési szerveinek 2011. évi belsõ ellenõrzési
tervét fogadta el.
A Társulási Tanács üléseirõl,
a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu.

Álláshirdetés

nyitottság, kreativitás, komolyabb egyéni érdeklõdés valamely területen.
A pályázatok beérkezési
határideje: 2010. december 22.
A pályázat elbírálása:
2010. december 30.
Az állás betöltésének ideje:
2011. január 3.
A pályázathoz csatolni kell:
felsõfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél
másolata, szakmai önéletrajz,
motivációs levél. A pályázatot
postai úton és elektronikusan

kell benyújtani.
Felvilágosítás:
Csobán Attila igazgató
Tel.: 28/401-874
igazgato@petofi-aszod.sulinet.hu
vagy: csobanattila@freemail.hu.

A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium (2170 Aszód,
Hatvani út 3.) angol-bármely
szakos középiskolai tanárt
keres.
Feltétel: egyetemi vagy fõiskolai végzettség
Elõny: kétszakos tanári végzettség illetve az egyetemi diploma, valamint tehetségfejlesztésben szerzett tapasztalatok;

Gódor és Gódor Kft.
Egyéni és társas vállalkozások könyvelése

Orvosi ügyelet:

Telefon: 06-20-573-0760
E-mail: godora@invitel.hu

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

Állatorvosi ügyelet
December 24-25-26.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

(
Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

December 31 - január 1-2.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674
Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628
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dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

APRÓhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, hitelesítése, szervizelése, átírások APEH ügyintézéssel, 2010 évzárások.
Tel.: 06-20-9281-526
BIZTOSÍTÓK ajánlatai közül
az igényeinek legmegfelelõbbet
választhatja (kötelezõ, casco,
lakás-, vagyon-, baleset-, életbiztosítások, hitel, befektetések).
Tel.: 06-70-287-6530
Elveszett Sziszi névre hallgató
négy hónapos, nagy termetû,
zsemleszínû, göndör szõrû kutyánk. Kérjük, aki megtalálta,
hívjon: 06-30-572-1513

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak,
akik fiam,
Turcsán Béla
temetésén részt vettek,
sírjára virágot hoztak, fájdalmamban osztoztak. Ezúton
mondok köszönetet mindazoknak, akik a nehéz idõszakban segítettek nekem.
Budai Józsefné édesanya
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Egy kis nyelvelés:
Egér út vagy Egérút?
Komondor u. stb. Még Hörcsög
u. is lézetik, pedig egyébként
rágcsálóktól származó utcaneveket nem találunk. Minden
bizonnyal azért nem, mert
ezek jelenlétét a közvetlen környezetünkben nem szeretjük.
Honnan kapta akkor a Budapest budai részén található
Egér út – a térképen eképpen
van feltüntetve – a nevét? Véleményem szerint semmiképpen
sem az egérrõl. Nem csak
azért, mert ezt a kellemetlen
rágcsálót nem szeretjük a környezetünkben, s azért sem,
mert az elnevezés utótagja
nem az utca szó, hanem az út.
Kérdezhetné valaki, hogy
van a két szó jelentése között
különbség? Elsõ hallásra nincs.
De ha jobban végiggondoljuk,
találunk különbséget a jelentésekben. A Magyar értelmezõ
kéziszótár így fogalmazza meg
a különbséget: „út fn. 1. A szárazföldi közlekedés számára
épített, nagyjában egyenletes
szélességû sáv.” (Pl.: Rákóczi
út; Andrássy út .); „utca fn. 1.
Városban, falun kisebb közlekedési útvonal, amelyet legalább
részben házak (es. telkek) szegélyeznek.”
Ha valaki járt az általam fentebb említett budai közterületen, akkor megállapíthatja,
hogy a térképen Egér útnak feltüntetett rész valóban az út fogalmának felel meg leginkább,
s éppen azért kapta a nevét,
mert széles, hosszú szakaszok
vannak, ahol nincs sem lámpa,
sem keresztutca sokáig, s ennek következtében gyorsan lehet haladni, s útbaejtésével el
lehet kerülni a legforgalmaBármilyennekképzeledelÕt,
sabb budai közlekedési csomóCsöndbentérdethajtsazÚrelõtt.
pontokat. Vagyis: egérutat lehet
Orcájátmostbármintfestik,vésik,
nyerni. Éppen ezért a térképen
Színrõlszínrelátásunkmégkésik.
egybe kellene írni a két tagot.
*
SzentháromságnakhívjukazegyIstent. Azaz az Egérút nevû útról van
Hol,merreleljülkodaföntvagyittlent? szó esetünkben. A térképészek
– vagy már az utca névadói is –
Hogynemaradjonkérdezésünkrejtély:
nyilván gondban voltak, hogy
Kisdedkéntjött.Ó,betlehemiszentÉj.
miképpen jelöljék az utcane(Scholz László) vet. Jobb ötletük nem lévén,
A névadás fontos dolog,
legyen szó bármirõl. Akár még
közterületek (utcák, terek stb.)
nevérõl is. De mirõl is szoktuk
elnevezni a közterületeket?
Szinte mindenrõl. Kiemelkedõ
történelmi személyiségekrõl,
írókról, költõkrõl, mûvészekrõl, sportolókról, tudósokról;
tájegységekrõl, településekrõl,
folyókról, hegyekrõl; növényekrõl, állatokról; égitestekrõl és életünkben fontos szerepet betöltõ, komoly értékrendet képviselõ fogalmakról, eszmékrõl. Valójában rendkívül
széles és színes a paletta. Még
akkor is, ha egy nagyváros különbözõ kerületeiben ugyanazok a nevek ismétlõdnek, sokszorozódnak.
E sorok írója most az állatnevek alapján elnevezett utcaneveket vizsgálta, gyakorlatilag
Budapest egyetlen utcanevére
koncentrálva.
Az állatvilág szinte minden
területérõl találunk elnevezéseket, s ha közelebbrõl szemügyre vesszük ezeket a neveket, akkor azt tapasztaljuk,
hogy a környezetünkben élõ, s
elsõsorban pozitív értéket képviselõ állatokról neveznek el
egy-egy utcát, teret vagy egyéb
közterületet: Csalogány u.;
Agár u.; Fakopács u.; Fecske u.;

úgy írták, mintha az egérrõl
kapta volna a közterület a
nevét.
Jellegében más, de helyesírási szempontból tökéletesen
megfelel a fenti példának a cigányút kifejezés. Mindenki ismeri azt a kifejezést, melyet
akkor használunk, ha félre
nyelünk, azaz az étel vagy ital a
nyelõcsõ helyett a lécsõbe jut.
Rendszerint a hirtelen, gyorsan evés az oka, s ilyenkor köhögünk, krákogunk, fuldoklunk. Ekkor szoktuk mondani,
hogy cigányútra ment a falat.
Ez utóbbi elnevezés eredetébe most nem akarok belebonyolódni, annyi azonban egyértelmûen megállapítható, hogy
az étel-ital félre nyelése esetében általánosító jelentésben
terjedt el és vált ismertté nyelvünkben.
-g -l

Az evangélikus templomban, a Lelkészi Hivatalban, a
Petõfi Múzeumban és néhány más helyi elárusítóhelyen már kapható az Aszódi
Evangélikus Gyülekezet
2011. évi falinaptára. A gyülekezet ünnepi eseményeit és
a hozzá kapcsolódó helyszíneket színes fotókon bemutató kiadványt megvásárlók
a templom tetõszerkezetének tervezett felújítását támogatják. n

Újjáalakult a Rákóczi Szövetség
Aszódi Szervezete
Körülbelül egy évtizede eljutottunk odáig, hogy néhány
egyéni tag tevékenykedése
után csoporttá, helyi szervezetté alakultunk. Csak közben kiderült, hogy a Rákóczi Szövetség Alapszabályában változás
következett be: a korábbi öt
helyett tíz fõ kellett a helyi szervezet megalakításához, mi pedig alig terjeszkedtünk túl egy
családnyi létszámon. Bár elfogadtak bennünket helyi szervezetnek, igazából nem éreztük magunkat teljesen legitimnek.

Fontosnak tartjuk szervezetünk létszámának növelését is.
Vagyis: jelentkezõket, új tagokat remélünk és várunk. Olyanokat, akik elfogadják a Rákóczi Szövetség alapszabályát,
programját. (Megtekinthetõ a
www.rakocziszovetseg.org honlapon.) Összejöveteleinkrõl az
Aszódi Tükörben és a Mûvelõdés Háza programfüzetében
adunk hírt.
Elérhetõségeink:
Rákóczi Szövetség
Aszódi Szervezete
2170 Aszód, Rákóczi u. 55.
Tel.: (28) 400-087
E-mail: honiga@vnet.hu

Ez év október 28-án viszont
tényleg legitim szervezetté váltunk: túlléptük a 10 fõs létszáMinden érdeklõdõt és jelentmot, vezetõséget választot- kezõt szeretettel várunk.
tunk, s az elkövetkezõ hetekben próbáljuk megfogalmazni
Hõnig Antal
elképzeléseinket, tevékenyséa helyi szervezet elnöke
günk fõ irányát.
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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
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

sport
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Verrasztó Zoltán a segítõk között
Az országos ranglistán jegyzik a LATOR SE úszóit
A legutóbbi tudósításunk óta egyesületünk életében
számos meghatározó esemény történt. Szeptember óta
már heti négyszer tartunk edzéseket, háromszor délután
és egyszer reggel, alkalmanként másfél órában. Mintegy
35 gyermek sportol rendszeresen a Lator SE aszódi szakosztályában. Az egyesület keretein belül megalakult a
szenior úszószakosztály is, amelyik sikeresen felvételt
nyert a Szenior Úszó Szövetségbe; sportoló gyermekeink
szülei is megkezdték az edzéseiket, felkészüléseiket az
úszó sportágban való megmérettetéshez.
Szintén örömteli esemény,
hogy az egyesület szakmai
munkájába bekapcsolódott Dr.
Verrasztó Zoltán is – ugye ezt a
nevet nem kell senkinek bemutatni?
A gyerekek különféle edzésmunkát végeznek az eredményeik figyelembevételével.
Három csoport van kialakulóban: azok a fiatalok, akik sikeresen szerepeltek az idei évben
megrendezett FUNRE „B”
OB-n, akik szorosan a nyomukban vannak, ill. akiknek jelenleg még elsõdleges céljuk az
alapok elsajátítása.
Az õsz a versenyek jegyében
telt el. Az elsõ csoportba tartozó versenyzõink Hatvanba is
eljárnak edzésekre, ahol 25 mes medencében és heti 6 alkalommal, 2-2 órában végezhetik
edzésmunkájukat. Õk (Búzás
Janka, Molnár Alexandra,
Nagy Réka, Mészáros Anna,
Kovács Máté, Barna Gergely)
az õsz folyamán már részt vettek több nagyszabású országos
„A” kategóriás rendezvényen,
pl. Egerben, Hajdúszoboszlón,
Budapesten, Miskolcon, Hódmezõvásárhelyen, ill. egy Linzben rendezett nemzetközi versenyen, ahol már olyan, nagy
múlttal rendelkezõ klubcsapatokkal vehették fel a versenyt,
mint pl: Ferencváros, Bp. Honvéd, BVSC, Jövõ SC, Kõbánya
SC stb. Azok a versenyzõk
(Garczik Ábel, Kádár Ábel, Kádár Luca, Fliszár Dominika),
akik most azon dolgoznak,
hogy õk is feljebb lépjenek, sikeresen szerezték meg a rutint a

környékbeli városok közötti
megmérettetéseken (Salgótarján, Bátonyterenye, Gyöngyös). Az eredményekrõl folyamatosan tájékozódhatnak a
www.aszodinfo.hu/sport_lator_hirek.html
oldalon.
A gyerekek edzésmunkája
kezd beérni, néhány versenyzõnket már jegyzik a Magyar
Úszó Szövetség 89.000 adatot
feldolgozó abszolút ranglistáján: Barna Gergely (50m mell –
35.; 100m mell – 41); Molnár
Alexandra (50m mell – 18.; 100
m mell 44.); Nagy Réka (50m
gyors – 6.; 100 m gyors – 4.; 50m
mell – 3.;100 m mell – 1.; 50m
pillangó – 1.); Mészáros Anna
(100m gyors – 19.; 50m hát –
24.; 100m hát – 4.). Ezek már
jelzik az egyesület eredményes
munkáját. Réka és Anna eredménye egészen kimagasló a
korosztályukban. Ne feledkezzünk el a hatvani tagokról sem:
az elõbb említett ranglistán
igen elõkelõ helyen szerepel
Gyárfás Bence (50 m gyors – 6.,
100 m gyors – 12.), Krizsán
Péter (50 m mell – 3.), Hajdú
Róza (100 m mell – 15.) és Borsodi Kinga (100 m mell – 9) is.
Az egyesület vezetése külön
hangsúlyt fektet a tehetségek
felkutatására és az utánpótlás
nevelésére, mivel az elért eredmények bizonyítják azon törekvéseiket, hogy kisebb városokban, településeken is vannak tehetséges gyermekek,
akik szívesen gyakorolják ezt a
sportágat. Nem csak az egészséges életmód és a rendszeres
mozgás az elsõdleges szem-

pont, hanem az úszás örömének megismertetése is céljuk a
városban. Megpróbálni elismerést és dicsõséget szerezni azon
városok, települések, iskolák
számára, ahol sportolóik élnek
és végzik napi teendõiket. Az
egyesület fejlõdése minden elõzetes várakozást felülmúlt,
emiatt szükséges a decemberi
közgyûlésen meghatározni a
továbblépés irányát. Cél olyan
szakmai mûhely megteremtése, felépítése, ahonnan bármi
megtörténhet...
-a -a

Wado-sikerek Kókán
November 20-án Kókán rendezték meg a Wado Karate Országos Bajnokságot. A jövõ októberi, gyõri Nyílt Karate EB kvalifikációs versenyén jól szerepeltek a Galgamenti Wado Ryu Karate
Egyesület versenyzõi: Hajdú Gréta kata – arany, Kosik Blanka
kata – arany, Pintér Tünde kata – arany, Balla Tímea kata –
ezüst, Fási Tibor kumite – ezüst, Sinkó József kata – bronz,
Szilágyi Henrietta kata – bronz. Gratulálunk!

A Lator Úszó- és Vízisport Egyesület
januári kezdéssel
úszótanfolyamot indít Aszódon,
a Petõfi Sándor Gimnázium uszodájában,
hétfõ, szerda és pénteki napokon
18.00 órától 19.00 óráig, 5 éves kortól.
Valamint várunk minden, már úszni tudó
gyermeket eredményesen
és sikeresen mûködõ úszóegyesületünkbe.
Jelentkezés:
Horváth Szilárdnál
(: 06-70-944-6344
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L a pzár ta

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete és az Aszód Városért Alapítvány
nevében tisztelettel meghívom az óévbúcsúztató-újévköszöntõ rendezvényünkre.

Aszód, Szabadság tér, 2010. december 31-én 22:00 órától
Program:
22:30 A Cappuccino Együttes mûsora m 23:40 Tombola m 23:55 Pezsgõbontás
24:00 Himnusz m 00:02 Tûzijáték
Az elsõ 700 vendégnek ajándékpohárral, forralt borral
és pezsgõvel kedveskedünk.

Boldog karácsonyi ünnepeket
és egészségben, eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!
Aszód Város Képviselõ-testülete nevében:
Sztán István polgármester

Az Aszódon keletkezõ
hulladék elszállításáról
Ezúton szeretnénk tájékoztatni
a Tisztelt lakosságot, hogy Aszód
településen 2010. január 1-jétõl a
komplex hulladékgazdálkodási tevékenységet a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. veszi át.
Az Észak- Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2010. június 7-én 100 %-os önkormányzati
tulajdonnal hozta létre a Zöld Híd
Régió Kft-t. Elsõdleges feladatá
nak tekinti, hogy az elõírásoknak
megfelelve, költséghatékonyan lássa el a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét. Feladatai között szerepel többek között a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése, a regionális programban megépült létesítmények és a
szelektív hulladékgyûjtés üzemeltetése, valamint az azt igénylõ településeken a települési szilárd hulladék begyûjtése és szállítása.
A regionális hulladékgazdálkodási rendszer hatékony mûködéséhez elengedhetetlen feltétel a la-

kossággal való folyamatos együttmûködés. Ennek érdekében az
alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
A Zöld Híd Régió Kft. a kihelyezett lakossági hulladék rendszeres
begyûjtésén kívül évi egyszeri alkalommal lomtalanítást végez.
Ellátja az évi zöldhulladék gyûjtés során a beszállított zöldhulladék átvételét és kezelését.
A szelektív hulladékgyûjtés
céljára a településen kihelyezésre
került 8 db szelektív hulladékgyûjtõ sziget, ahol az erre rendszeresített tárolókban, a rajtuk lévõ ábrák
szerint helyezhetik el tiszta üveg,
papír és mûanyag hulladékaikat.
Kérjük, vegyék igénybe ezt a lehetõséget is, ezzel is növelve az anyagában hasznosuló hulladék menynyiségét.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a településen a települési szilárd hulladékbegyûjtõ járatokat a csatolt ütemterv szerint
intézzük, eszerint egyelõre
nem változik a megszokott
járatterv. Ezért kérjük Önöket,
hogy a háztartási hulladékokat a
szállítási napot megelõzõ este, de

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 12/2010
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

legkésõbb a megjelölt nap reggel 6
óráig az ingatlanuk elé kihelyezni
szíveskedjenek.
Amennyiben esetenként többlethulladékuk keletkezik, ami
nem fér el a tárolókban, kérjük,
szerezzék be külön erre a célra legyártott, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokat, melyek
megvásárlásával a többlethulladék
begyûjtés-szállítás díját fedezik.
A zsákokat a GAMESZ-ban
(Kossuth Lajos út 59.) lehet
megvásárolni bruttó 460 Ft/db
áron.
A közszolgáltató lakossági
díjtételei 2011. évben a tárolóedények méretétõl függõen a
következõk:
60-80 literes szabványos tároló,
360 Ft/ürítés +ÁFA
110-120, literes szabványos tároló,
430 Ft/ürítés + ÁFA
240 literes szabványos tároló,
775 Ft/ürítés + ÁFA
60 literes zsák az alkalmanként
keletkezõ többlethulladék
számára:
370 Ft/db + ÁFA
A díjak számlázása a lakosság
felé 3 havonta történik majd, amit
csekken vagy átutalással történõ
befizetéssel kérünk rendezni. Ha
az Önök ingatlanát tekintve adatlap nem érkezik vissza, rendszerünk a 120 liter ûrtartalmú gyûjtõedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj megfizetését teszi kötelezõvé. A közszolgáltatás egyéb feltételeirõl bõvebben a helyi önkormányzat rendeletébõl lehet tájékozódni.
Az ingatlantulajdonos legalább
30 nappal korábban írásban kér-

heti a közszolgáltatótól a szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szüneteltetését, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül
nem tartózkodik az ingatlanán és
azt más nem használja.
Amennyiben a hulladék-begyûjtéssel, -szállítással kapcsolatosan
kérdésük merülne fel, bizalommal
forduljanak a Zöld Híd Régió Kft.
munkatársaihoz, készséggel állnak
az Önök rendelkezésére.
Telefon, emberi hangon! Önkormányzati társulásunk és az üzemeltetõ közszolgáltató nem alkalmaz gombnyomással választható
menürendszerrel ellátott, automata tájékoztató rendszert. Ha kérdését megválaszolni tudó munkatársunk éppen elfoglalt, visszahívjuk
Önt!
Szállítással, gyûjtéssel
kapcsolatban az alábbi
elérhetõségen érdeklõdhet:
Kerepes, Ökörtelek-völgy
Hulladékkezelõ Központ
Központi telefonszám:
(28) 561-214
Számlázással, szerzõdéskötéssel
kapcsolatban az alábbi
elérhetõségen érdeklõdhet:
Nógrádmarcal Hulladékkezelõ
Központ: (35) 501-400
E-mail: zoldhid@zoldhid.hu
Honlapunk: www.zoldhid.hu
Kérjük, segítsék programunk
sikerét!
Szeretettel várjuk Önöket Hulladékkezelõ Központunkban!
Köszönjük együttmûködésüket!
Martin Attila
kereskedelmi igazgató

