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Szigorú megszorítások a költségvetés Mi lesz veled,
90 milliós hiányának csökkentésére Petõfi Múzeum?
Az önkormányzat szakbizottságainak és a város
közintézményeinek javaslatai alapján szigorú megszorításokról döntött a
képviselõ-testület. Az idei
költségvetés mintegy 89,5
millió Ft-os hiányát elsõ
körben 53,5 millió Ft-tal
csökkentették, s további
tételeket zároltak.

A legnagyobb tételt a 13 milliós kockázati tartalék ill. a felhalmozási kamatbevétel várhatóan 12 milliós többlete jelenti. Minden intézménytõl jelentõs összegeket vontak el: a
Polgármesteri Hivatal kb. 4,5

millió, a GAMESZ 3,68 millió,
az Aranykapu Bölcsõde 232
ezer, a Városi Óvoda 851 ezer, a
Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 400
ezer, a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház 2 millió, a Gyermekétkeztetési Intézmény
2,919 millió Ft, a Kistérségi
Gondozási Központ 705 ezer
Ft-tal kevesebbõl gazdálkodhat. (A Csengey iskola 2,23 milliós elvonását az április 28-i ülésen az erdei iskola 600 ezer Ftos tételével csökkentették, mivel az intézmény már korábban kötelezettséget vállalt az
idei tábor megrendezésére.)
A támogatások összege is je-

lentõsen csökkent – a polgárõrségé 100 ezer, az Aszód FC-é
400 ezer Ft-tal. A civil szervezetek 870 ezer, a sport célok
837 ezer, a Mûvelõdési Bizottság 314 ezer Ft-os keretét, valamint a július havi képviselõi
tiszteletdíjak 670 ezer Ft-os
összegét is a hiány csökkentésére fordítják, csakúgy, mint
az útkarbantartási keret tíz
százalékát, 600 ezer Ft-ot. Június 1-tõl nem lesz fõépítésze
városunknak, az Aszódi Tükör
támogatását pedig felére csökkentették; elõbbi 831 ezer,
utóbbi 1,245 millió Ft megtakarítást jelent a városnak.

Lapzártánk után, május
13-án este a Petõfi Múzeumban Orvos András váci
festõmûvész kiállításának
megnyitójára összegyûlt
tömegben sokan nem hittek a fülüknek, amikor
meghallották: a fenntartó
(folytatás a 2. oldalon) megyei önkormányzat átadná a városnak az intézmény mûködési költségeinek egy részét, s ha ezt nem
sikerül elérnie, az épületet
végleg bezárják, mûtárgyait pedig a váci Tragor Ignác
Múzeumba szállítják.

Szakma, mûvészet, kedvtelés

Húsz éve alakult meg városunk szimfonikus zenekara
Az Aszódi Podmaniczky
Mûvészeti Iskola Szimfonikus Zenekara ez évben
ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Aszód várossá avatásának ünnepén,
1991-ben léptek elõször közönség elé.
A zenekart Szegedi József
karmester alapította. Szakmai
koncepciója, emberi hozzáállása és a zenekart mûködtetõ
Rónai Lajos igazgató menedzsmentjének közös munkája következményeként számos szerepléssel büszkélkedhet. Az
együttes állandó résztvevõje a
Mûvészeti Iskola hangversenyeinek, közremûködõje a város rendezvényeinek. Aszód és
a térség zenei igényeinek kielégítése mellett az ifjúság ze-

nei nevelését is kiemelkedõ feladatának tekinti. Repertoárja
igen változatos, a barokktól a
kortárs zenéig és a filmzenéig
szinte minden stíluskorszakot
felölel.
Az elsõ években mint iskolai
zenekar mûködött, késõbb tagsága állandósult a mûvészeti

iskolát elvégzõ és visszatérõ
muzsikusokkal. A zenekar kiváló szakmai munkájának elismeréseként német testvérvárosunkban, Obernburgban,
valamint az Európai Ifjúsági
Zenekari Fesztiválon is fellépett.

Pest Megye Közgyûlése valójában már április 30-án döntött
arról, hogy „kezdõdjenek tárgyalások az érintett városi önkormányzatokkal az aszódi, a
nagykõrösi és a ráckevei muzeális gyûjtemény és kiállítóhely
szakalkalmazottai munkabérének és járulékainak települések
általi átvállalásáról.” A kiállítóhelyek fenntarthatóságára
vonatkozó vizsgálatokról és a
tárgyalásokról már január 28án döntöttek, de a megyei önkormányzat ill. a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága eddig
nem kereste meg a várost az
ügyben, a tárgyalások határideje viszont június 15-e.

(folytatás a 7. oldalon)

(folytatás a 16. oldalon)
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Szigorú megszorítások a költségvetés 90 milliós
Március 31.
Az Aszódi Rendõrõrs közel
36 ezer lakosú illetékességi területén 2010-ben 1219 bûncselekményt regisztráltak. A legtöbb bûneset (358) Bagon, a
legkevesebb (38) Kartalon történt; Aszódon és Turán egyaránt 239 eset jutott a rendõrség tudomására. Tóth Csaba,
a Gödöllõi Rendõrkapitányság
vezetõhelyettese elmondta: a
gödöllõi EU-s rendezvények
miatt az aszódi körzetben is
fokozott rendõri jelenlét tapasztalható, ugyanakkor a kapitányság területén 24 álláshely betöltetlen, és a költségvetésük ötödének zárolása is gondot okoz. Mindezek ellenére
igyekeznek ellátni feladatukat,
amit a tavalyi 40 %-os, országos
átlagban is magas felderítési
arány is igazol. Gódor Ferenc
õrsparancsnok kiemelte: az
aszódi kistérségben a bûncselekmények száma az utóbbi
években nem emelkedett, de az
arányok eltolódtak: pl. a közlekedési bûncselekmények száma jelentõsen csökkent, a lopásoké viszont nõtt. Az aszódi
rendõrök munkáját rendszere-

sen 10-20, Gödöllõrõl kirendelt vizsgálói megbízásról, valamint az önkormányzat felükolléga segíti.
gyelete alá tartozó költségvetési szerveknél tavaly végzett belsõ ellenõrzésérõl szóló összegzõ
jelentést. Jogszabályváltozás
miatt, a Szociális Kerekasztal
Az önkormányzat tavaly 75 javaslatainak figyelembevétemilliós mûködési hiánnyal lével módosították az önkorkezdte az évet, amit év végére mányzat szociális igazgatásról
önerõbõl rendezett; a mûködés és szociális ellátásokról szóló
és a felhalmozás százalékos rendeletét.
A Csengey iskola Szülõi
aránya 78-22 volt – derült ki
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Munkaközössége pályázati forpénzügyi irodavezetõ 2010. évi rásból célul tûzte ki az elsõ
zárszámadásra vonatkozó emeleti és a földszinti vizesbeszámolójából. Kamatbevé- blokk felújítását, valamint a
telbõl a városnak több mint 40 WC-kabinok cseréjét. Az önmillió Ft-ja származott, pályá- kormányzattól az ehhez szükzati célokra összesen 103 millió séges önerõ biztosítását kérték,
Ft-ot nyertek el. A kötvény ösz- amihez a képviselõ-testület az
szege a svájci frank drágulása idei költségvetésében zárolt felmiatt 885 millió Ft-ra emelke- újítási, eszközbeszerzési keret
dett. Feicht Ferencné könyv- feloldásával járult hozzá.
A képviselõk tudomásul vetvizsgáló tartalmi és formai
szempontból egyaránt megfe- ték a településen felmért és
lelõnek ítélte a zárszámadást, nyilvántartott munkák aktuaés elismerését fejezte ki a Pénz- lizált listáját. Szó esett a közterületeken tapasztalható hiáügyi Iroda dolgozóinak.
Az elõterjesztés elfogadása nyosságokról (pl. a körforgaután jóváhagyták az idei I. lomtól a lakótelepig vezetõ járnegyedévi pénzügyi átcsopor- daszakasz állapotáról ill. a vétosításokról, a változatlan fel- dõkorlát visszaállításának
tételekkel folytatódó könyv- szükségességérõl, amit jeleznek a közútkezelõnek), valamint az elmúlt két évben épült,
emiatt még garanciális utak
esetében az esetleges javítások
mielõbbi elvégeztetésérõl.
visszatérnek, egyúttal elõkészítették, az április 28-i ülésen
pedig elfogadták Aszód pályázati anyagát az önhibájukon kíA legutóbbi felmérés szerint
vül hátrányos helyzetben lévõ Aszódon harmincöt közterületi
önkormányzatok támogatásá- játszótéri elem újraminõsítése
nak megszerzése érdekében.
vált szükségessé. Többen kifo-

Költségvetési zárás
és módosítás

Szigorú megszorítások a költségvetés
hiányának csökkentése érdekében
(folytatás az 1. oldalról)

A grémium a fedezettel nem
rendelkezõ hiány kezelésére további intézkedések megtételét
mondta ki. A forráshiány kezelésére az iparûzési adóbevallások feldolgozását követõen

Ismét a játszóterekrõl
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gásolták, hogy a 2008-ban bontásra ítélt balesetveszélyes játszóterek egy része még mindig
áll. A GAMESZ vezetõje szerint
munkatársai néhány helyen a
lakosság közbelépése miatt
nem tudták elvégezni a bontást. (Kérdés, ki a felelõs az
esetleg itt történõ balesetekért.) A lakóközösségekkel
egyeztetni fognak a régi ill. újonnan épített, de az elõírásoknak nem megfelelõ játszóeszközök megfeleltetési ill, karbantartási menetérõl és annak
költségeirõl. A játszóterek
megfeleltetési határidejének
Országgyûlés általi meghoszszabbítása érdekében a polgármester megkeresi a körzet országgyûlési képviselõjét.
Döntöttek a Mûvelõdés Háza gondnoki lakásának közmûvelõdési célú hasznosításáról –
erre átalakítás nélkül kerül sor
–, valamint a gondnoki állás
meghirdetésérõl (ezt áprilisi
számunkban olvashatták).
A testület rendeletet alkotott
a gépjármû várakozóhelyek
megváltásáról illetve közterületen történõ kialakításáról,
amely az újonnan épített ill. átalakított építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek létesítésének ill. megváltásának szabályait tartalmazza. Ezután a
Berek erdõ pályázatból történõ
megújítása érdekében, a terület megtisztítása céljából ajánlattételi felhívás kiírásáról döntöttek a képviselõk. A 150 ezer
Ft-os fedezetet az Aszód-IkladGalgamácsa Környezetvédelmi Alapítványtól befolyó keret
terhére határozták meg. (A kö-
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hiányának csökkentésére
vetkezõ testületi ülésen a beér- javaslatára árajánlatot kérnek
kezett pályázatok alapján az gyûjtõakna és átemelõ sziAkvíz Kft. nyerte el a munkát.) vattyú építésére. A vízelvezetési problémák orvoslására
szakmai anyag készül, amely
egyebek közt az iparterületi
építkezések szabályszerûségét is vizsgálja. Ha szabálytaKovács Tamás alpolgármes- lan építkezés történt, ami hozter, Bábosik Dezsõ és Tolmácsi zájárult a helyzet kialakulásáMiklós részvételével ad-hoc bi- hoz, módot kell találni arra,
zottság megalakításáról dön- hogy a szabálytalanul építkezõ
töttek, melynek feladata a GA- hozzájáruljon a csapadékvízMESZ–vezetõ közremûködé- elvezetés költségeihez.
Dajka József vállalkozó felsével az intézmény által elvégzett szakfeladatok, személyi és ajánlotta, hogy a városban ketárgyi feltételek összegzése és letkezõ zöldhulladékot cége
elemzése. A GAMESZ haté- telephelyén (Berkes u. 45.) bekonyságának növelése érdeké- fogadja. Az errõl szóló határoben az átalakításra vonatkozó zatot áprilisi számunkban oligény már többször napirendre vashatták.
Az alapellátást biztosító fogkerült, de ehhez számításba
kell venni az önkormányzati, szakorvosok által beadott kévalamint közigazgatási felada- relem és szakszerviz javaslata
tokkal kapcsolatos változáso- alapján a képviselõ-testület
kat, s ezek ismeretében célsze- szükségszerûnek tartja a fogárû visszatérni az intézmény át- szati széktõl független kezelõszervezésére. Addig is szüksé- egység cseréjét, ehhez árajángessé vált az intézmény latok bekérésérõl, s ezek alapSZMSZ-ének egységes szerke- ján április 28-án az eszköz bezetbe foglalása, amit elfogad- szerzésérõl döntöttek.
tak a képviselõk.
Az egyeztetés eredménytelensége miatt a Kossuth Lajos
úz 58. szám alatt partfalomlás
A közelmúltban bejegymiatt újjáépített támfal teljes zésre került az Önök, aszóköltségét peres úton érvénye- di betegek szakrendelõjét
sítteti a város a Lion House támogató, LEGYEN AZ ÖN
Kft-vel szemben. A Deák F u. SZÍVÜGYE IS nevû alapít5., Petõfi utca 5., Kossuth L. út vány, melyet Dr. Bodó Zsolt
24., alatti ingatlanok haszno- indított el. Az alapítvány
sításával kapcsolatban ingat- kuratóriumának elnöke
langazdálkodási stratégia ki- Dr. Magyari Beatrix igazdolgozásáról döntöttek, ami- gató asszony.
vel megbízták a Közbeszerzési, Városfejlesztési és KörnyeAz évek óta tartó rossz OEPzetvédelmi Bizottságot.
finanszírozás miatt nemhogy
A szakbizottságok javasla- fejlesztésre kevés a pénz, hatainak figyelembevételével nem már az Aszódi Szakorvosi
módosították a városi díjak, Rendelõintézet mûködtetése is
címek, elismerések odaítélésé- veszélybe kerülhet. Tudjuk,
rõl szóló rendeletet.
hogy ez vonatkozik az ország
valamennyi egészségügyi intézményére, de Önöket, betegeket az Aszódi Szakorvosi
Rendelõintézet helyzete érinti.
Nem mindegy, milyen távolsáTudomásul vették a Déli got kell megtenniük ahhoz,
Iparterület csapadékvíz-elve- hogy szakorvosi ellátást veheszetése tervezett végrehajtásá- senek igénybe.
ról szóló összegzést. A GAVIT

Városonkívülitényezõk
aGAMESZátalakításánál
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Gondok a Kistérségi Társulásnál
A kistérség öt polgármesterének aláírásával
egy, a Kistérségi Társulás
kompetenciájába tartozó
levél jutott el valamennyi
aszódi képviselõhöz,
amelyben Sztán István
polgármestert a kistérségi
elnöki tisztségérõl való lemondásra szólították fel.
Bár a téma tárgyalásának
kezdetén elhangzott, hogy az
nem tartozik az önkormányzati döntéshozók hatáskörébe, a polgármester tájékoztatta a képviselõket az ügy hátterérõl, ami elmondása szerint
félreértéseken és a kistérség
polgármesterei közötti kommunikáció hiányosságain alapult, s a településvezetõk többségével (Bag, Tura és Verseg
vezetõivel a testületi ülés idõpontjáig nem tudta elérni)
mára rendezni tudta a nézeteltérést.
A levél aláírói szerint Sztán
István nem képviselte a kistérség érdekeit a Kistérségi
Gondozási Központ nyertes

pályázatának kezelésénél, valamint – az elnökség tagjaként
– a 106 település hulladékgazdálkodási feladatait felvállaló
önkormányzati társulásban.
Elõbbinél Aszód gesztor önkormányzatként (s így a polgármester is) minden feladatának eleget tett, utóbbinál
pedig Sztán István Aszódot
képviseli az elnökségben. A
képviselõ-testület többsége
amellett foglalt állást, hogy a
téma valóban nem tartozik az
õ hatáskörükbe, a levél illetéktelenek számára történõ továbbítását pedig többen tisztességtelen eljárásnak minõsítették.
Kritikaként hangzott el,
hogy a Zöld Híd Régió Kft.-vel
kötött szerzõdés alapján Aszódon a szemétszállítási díj magasabb a környezõ településekénél, ahol más szolgáltatót
választottak. E községek szemétszállítási szerzõdései
azonban májusban lejárnak,
így a feladat hosszú távú megoldása még elõttük áll.

Legyen az Ön szívügye is!

Felmérés készül
a Déli Iparterületrõl

Az alapítvány célja a rendelõintézeti munka tárgyi feltételeinek javítása, fenntartása és a
betegek várakozásának komfortosabbá tétele.
Ha egyetértenek ezzel a céllal, kérjük, az alapítványon keresztül támogassák az Önök
rendelõintézetét.
Az alapítvány számlaszáma:

10402915-50526569-87811014
K&H Bank

netet mondjunk az elsõ felajánlónknak, Búzás János önkormányzati képviselõ úrnak, aki
saját költségén kifestette a rendelõintézet három helyiségét.
Reméljük, hogy az állami finanszírozás javulásáig is mindannyiunk szívügye lesz a Rendelõintézet további sorsa, és
még számos felajánlás követi
az elsõt. Támogatásukat elõre
is köszönjük!

A rendelkezések értelmében
az adó 1 %-át csak 2013-tól tud- Az alapítvány kuratóriuma
ja fogadni az alapítvány. Ezen
kívül a rendelõ recepcióján lehet igényelni az alapítvány
számlájára szóló csekket.
Örömmel fogadunk minden
felajánlást, fizikai munkát, segéd- és szakmunkát, építõanyagot vagy bármiféle más segítõ szándékot is.
Itt szeretnénk megragadni
az alkalmat arra, hogy köszö-
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LEADER, KMOP: induló és folytatódó fejlesztések
Április 28.
A kistérségi szociális szolgáltatásszervezés fejlesztésére elnyert KMOP-pályázat gesztoraként, a Gablini Peugeot Kft.
7,6 milliós ajánlata alapján egy
Peugeot Expert Tepee haszongépjármû beszerzésérõl döntött a testület. Ezután elfogadták az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának a kistérségi
szociális szolgáltatástervezési
koncepció törvényi elõírások
szerint szükséges felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát. Elfogadták a Kistérségi Gondozási
Központ majdani székhelye, a
Petõfi utcai volt bölcsõdeépület
átalakítására vonatkozó tervezõi, mûszaki ellenõri, kivitelezõi nyilatkozatokat, és kimondták, hogy a munkálatok során a
tervezetten felül költséget nem
vállalnak, az ideiglenes postahivatal kialakításával beépített
anyagok kompenzálják a kiviteli költségvetésben szereplõ
célokat.

Újabb pénzügyi
tételeket zároltak
A takarékossági intézkedések második ütemeként, a még
fedezetlen 36,1 milliós hiány
kezelésére további pénzügyi tételek zárolását mondta ki a testület. A GAMESZ és kapcsolódó intézmények, szakfeladatok
esetében kiadási megtakarításból több mint 28,1 millió, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatok esetében 7,15 millió, míg
a bevételi többletbõl 700 ezer
Ft-ot zároltak. Ezen összegek
végleges elvonására csak az intézményi rendszer teljes átvilágítását ill. átszervezését követõen kerülhet sor, mert ennek
hiányában veszélybe kerül az
alapvetõ mûködtetésük. A
költségvetési hiány csökkentése érdekében döntöttek az
önhiki-pályázat beadásáról.
Eddig nyolcvan kisgyermeket írattak be szüleik elsõ osztályba, ezért a Csengey iskola
õsszel négy elsõ osztályt indíthat. A grémium kimondta,

hogy a plusz osztályok indításával nem növelhetõ a város költségvetési hiánya, s minden
kapcsolódó kiadás csak az ez
évre megigényelt normatívából
fedezhetõ.

Jegyzõi, GAMESZvezetõi és városrendészi pályázat
Pályázati kiírásról döntöttek
a nyugdíjba vonulás okán megüresedõ jegyzõi és a városrendészi, valamint felmondás miatt a GAMESZ-vezetõi álláshely betöltésére. A pályázati
felhívások városunk honlapján
olvashatók. (Május 10-én a testület Mankovicsné Masznyik
Katalin pénzügyi vezetõt bízta
meg az intézmény ideiglenes
vezetõi feladataival. A munkaszervezés napi két órában történõ koordinálására Tolmácsi
Miklós korábbi GAMESZ-vezetõt kérték fel.
Nyilatkozott a testület arról,
hogy az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás tagjaként a jogszabályban elõírt helyi hulladékgazdálkodási tervet a Társulás
tagönkormányzataival közösen kívánja megvalósítani. Errõl végleges döntés a Társulás
által a feladatra bekért árajánlatok ill. költségek ismeretében
születik.

Elkészült a
Gazdasági Program

közmûfejlesztési hozzájárulás
áthárítása ügyében szükségesnek mondták ki az érintett
tulajdonosokkal történõ egyeztetést. Ennek ismeretében térnek vissza az érintett terület
csapadékvíz-elvezetésének
megoldására.
Jogszabály-módosításokhoz
igazodva elfogadták az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását – csakúgy, mint a pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintû ellátásáról szóló kiegészítõ megállapodást.
Döntöttek a vásártéren álló
fabódé és kerítés lebontásáról;
az anyagért a munkát végzõ
kérelmezõ negyedmillió Ft-ot
fizet. Felmérés készül a volt
autós mozi gépházának és kerítésének elbontására.

LEADER-hírek
Az Észak-Kelet Pest Megyei
LEADER Egyesület kérelmére
egymillió Ft-ot elõlegezett meg
a város a május 14-i „Európai
Polgárok Napja” megrendezésére. Erre azért volt szükség,
mert az egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól utófinanszírozásos
pályázaton nyerte el ezt az öszszeget.
Márciusi számunkban adtunk hírt öt aszódi civil szervezet nyertes LEADER-pályáza-

A városban megoldásra váró
kisjavítási feladatokkal, az ingatlanhasznosítási koncepcióval, a belváros és a déli városközpont rekonstrukciójának
programjával, valamint a tervezett feladatok idõrendi és
pénzügyi ütemezésével kiegészítve elfogadták városunk
2014-ig tervezett Gazdasági
Programját, amely a város honlapján olvasható. Ezután a déli
iparterület továbbfejlesztése és
az infrastruktúra kiépítése érdekében, az ezzel kapcsolatos
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táról. E szervezetek saját tõke
híján az utófinanszírozású projektek összegeinek megelõlegezését igénylik. A helyi piac fejlesztésére 20,8 millió Ft-ot elnyert Aszód Városért Alapítvány esetében megfelelõ garanciákkal biztosítják a lehetõséget; az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt a többi
nyertes pályázó ideiglenes támogatására a piac-projekt támogatási összegének visszaérkezése után térnek vissza.
A grémium hozzájárult a
Szabadság tér 3. alatt nyíló étterem mûködési engedélyének
kiadásához szükséges 5 db parkolóhely tíz évre történõ megváltásához, összesen bruttó
2,187 millió Ft értékben.
Szovics Pál képviselõ sürgõsségi indítványára bekérik a
Kossuth Lajos út 58. szám alatt
épülõ támfal építési naplóját, és
összegzõ jelentés készül a munkálatokról. Felmerült, hogy a
támfal hiányos vasalással készül, ezt azonban mind a kivitelezõ cég vezetõje, mind pedig
az önkormányzat által felkért
mûszaki ellenõr cáfolta.
A testület felkérésére a polgármester feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a városban eltulajdonított csatornafedlapok miatt és a további rongálások megakadályozása érdekében. Szabálysértési eljárást kezdeményeznek a Berek
erdõ területén engedély nélkül
lerakott több teherautónyi sitt
és föld ügyében.

május 19-tól 29-ig
Ízelítõ az akcióból:

Iskon napraforgó étolaj 1l
399,-Ft
Maggi húsgombócleves csigatésztával 62gr 199,-Ft
Kamilla Plus eü.papír 4tek. 2rét.illat.
179,-Ft
Arany fekete õrölt kávékeverék 250gr
319,-Ft
D. E. Omnia 2x250gr duopack
1199,-Ft
Pick Csabai felvágott
1049,-Ft/kg
Rauch Bravo meggy 12% 1,5l
239,-Ft
Löwenbrau sör dob. 0,5l
155,-Ft
Jana ásványvíz citrom-lime 1,5l
199,-Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l dús, mentes
99,-Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5l
169,-Ft
Persil gél Color Fresh by Silan 1,5l
1199,-Ft
CIF lemon súrolószer 250ml
279,-Ft

Különszám akció!

Finish tabl. All in 56 db+géptisztító
Domestos Flóraszept citrom 1l
JAR mosogatószer lemon 500ml
Fa tusfürdõ Nutr. akaibogyó 250 ml
Watt energiaital Slim dobozos 0,25l
Zimbo borsos szalámi
Magyar tejföl 20 % 330gr
Laura UHT tej 1,5% 1l
Kométa Mindennap F. sajtos párizsi
Pannónia sajt lédig
Palini Húsmester lecsókolbász
Familla napraforgó étolaj 1l
Kaiser Aranypulyka párizsi sajttal

2499,-Ft
419,-Ft
229,-Ft
369,-Ft
119,-Ft
2999,-Ft/kg
229,-Ft
149,-Ft
1199,-Ft/kg
1999,-Ft/kg
459,-Ft/kg
399,-Ft
1149,-Ft/kg

május 20-tól 22-ig

Ízelítõ az akcióból:

Sertés comb csont nélkül 949,-Ft/kg

Sertés darálthús 500g 70% 399,-Ft/db

Sertés lapocka csont nélkül 849,-Ft/kg

Hétvégi akciók SZUPER ÁRON! május 20-tól 22-ig
Mlekovita trappista sajt 1299,-Ft/kg

Ariel Color folyékony mosószer 3l+Color tabletta 16 db 2999,-Ft

NYERJEN BOSCH MOSÓGÉPET A PERSILLEL!
Vásároljon üzleteinkben bármilyen Persil terméket, és küldje el SMS-ben a blokk 9 jegyû
azonosítóját, dátumát és idõpontját a 06-30/555-5554 számra, hogy megnyerhesse
az 5 db Bosch mosógép egyikét!
Az akció idõtartama: 2011. május 15. és június 15. között.

Sorsolás: 2011. június 20.
(Az SMS formátumáról és további részletekrõl
a www.persil.hu weboldalon tájékozódhat.
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Önkormányzati hírek

Ilyen volt, ilyen lett

Felhívás környezetünk
tisztaságának megõrzésére
TiszteltAszódiPolgárok,Cégvezetõk!

A Magyar Posta Zrt. közel 145 millió forint ráfordítással felújította az 1900-as évek elején megnyitott aszódi
postahivatal épületét. A korszerû ügyféltérrel és kiszolgálóhelyiségekkel, akadálymentesített bejárattal rendelkezõ ingatlan ünnepélyes átadásával egyidõben, az
ideiglenes postahivatalnak öt hónapig helyet adó volt
bölcsõdeépületben megkezdték a Kistérségi Gondozási
Központ új helyének építési munkálatait.
Fotómontázs: Hídi Szilveszter

Tájékoztatom Önöket, hogy
a Zöld Híd Régió Kft. felhatalmazást kapott arra, hogy lakóhelyünk területére az Aszód
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által hozott tisztasági rendelet alapján Aszód területére bejelentett, ill. ingatlannal rendelkezõ lakosság és
cégek a kommunális hulladékra az ez évi szállítási szerzõdést
egyénileg kell megkötni.
Amennyiben a szerzõdésük
nincs megkötve, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a
Zöld Híd Régió Kft.-vel:
(2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. út 69.,
Tel.: 28/ 561-250).

Lomtalanítás, elektronikai hulladék gyûjtés
A Zöld Híd Régió Kft. ez évben
térítésmentesen gondoskodik a
nagydarabos hulladék szervezett
gyûjtésérõl és elszállításáról. A lakossági lomtalanítást június 6-tól
10-ig, 30m3-es konténerekkel végezzük az erre kijelölt helyszíneken:
Június 6-án:
a Régész u. 35. számmal szemben
és a GAMESZ udvarán;
Június 7-én:
a Honvéd Presszó mellett
és a Kondoros téren;
Június 8-án:
a Baross u. - Baross tér sarkánál
és a Temetõ - Szõlõ u. saroknál;
Június 9-én:
a Szabadság téren és a Falujárók
útja 20-nál (szelektív szigetnél)
Június 10-én:
a Bercsényi u-ban (volt orosz laktanyánál) és a Hajnóczy u. sarkánál.
A konténerek az adott napon 7 tõl 19 óráig állnak a lakosság rendelkezésére. Lerakható hulladékok: bútorok (asztalok, székek,
szekrények, matracok), fából készült használati tárgyak, melyek
méretüknél fogva nem helyezhetõk el a gyûjtõedénybe, szõnyegek,
textil, ruhanemû, mûanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti
medencék, nagydarabos mûanyag

játékok, kizárólag személygépkocsi, kerékpár és motorkerékpár
gumiabroncsok.
TILOS elhelyezni: vegyes települési hulladék, teherautó és munkagép gumiabroncsok, zöldhulladék, háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok),
inert hulladékok (építési törmelék,
bontásból származó anyagok,
csempe), szelektíven gyûjthetõ
üveg, mûanyag, papír hulladékok.
*
A Zöld Híd Régió Kft. és a FeGroup Invest Zrt., az elektronikai
hulladékok törvény által elõírt
gondos kezelése érdekében 2011ben is megszervezi a térítésmentes, lakossági elektronikai és akkumulátor hulladékgyûjtést május
28-án 8-tól 14 óráig a volt Honvéd
presszó elõtti parkolóban és a
Régész utca 35-tel szembeni területen.
A gyûjtõpontokon leadható
hulladékok: háztartási kis- és
nagygépek, távközlési berendezések, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések, világítótestek, akkumulátorok, elemek.
Kérjük, hogy éljenek a lehetõséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a késõbbi lomtalanítás al-

kalmával már nem áll módunkban
átvenni és elszállítani. Akadályozzuk meg közösen, hogy ezek a berendezések avatatlan kezek által
szétszedve tovább szennyezzék a
környezetünket!
Köles Krisztián
környezetvédelmi és mûszaki igazgató

Kérem Aszód lakosságát,
hogy az utcára, utcák végére, a szelektív gyûjtõedények mellé illetve illegálisan sem konyhai, sem
inert, sem zöldhulladékot
NE RAKJANAK KI!
Erre a célra a rendeletben
elõírtak betartására szólítom
fel azokat, akik a város több
pontjára illegálisan rakják le a
szemetet a figyelmeztetõ tábla
ellenére. A szabályozás megszegõi 50 ezer Ft-ig terjedõ bírsággal sújthatók.
A Föld Napján a Csengey iskola és a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjai és felnõtt polgárok 165 zsák
szemetet gyûjtöttek össze.
Kérem, tartsuk tisztán városunkat, tegyék szebbé környezetünket, segítsék elõ munkánkat egy szebb, tisztább városért! Ha tehetik, virágosítsanak – ezt a törekvést, az elvégzett munkát és segítõkészségüket megköszönöm.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester

Csúsztatott negyedéves számlázás,
ügyfélszolgálat, zsákértékesítés
Tisztelt Aszódi Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoztatja Aszód város lakosait,
hogy a cég részérõl május elsõ hetében kiküldött hulladékkezelési
díj számlán a feltüntetett szolgáltatási idõszak ugyan az I. negyedév, tartalma azonban 2011. február-március-április hónap. A január havi díjról szóló számla után ezen csekk befizetésével már 2011.
április 30-ig rendezik a közszolgáltatás díját.
A továbbiakban szintén háromhavonként, ún. csúsztatott negyedéves számlázás szerint küldjük majd a számlát, legközelebb a
május-június-július hónapokra szólót.
Az elõzõek miatt elõfordult esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket kérjük.
*
A Zöld Híd Régió Kft. kihelyezett ügyfélszolgálata minden
hónap 3. csütörtökén, 13-18 óráig lesz a GAMESZ épületében
(Aszód, Kossuth L. u. 59.). A hulladék elszállításához megvásárolható zsákokat a GAMESZ-on kívül az alábbi helyeken lehet megvásárolni: Samu Gazda Mezõgazdasági Boltja, Lakótelepi ABC,
Aszódi Malom mintaboltja.
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Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.

Ünnepeink
Szakma, mûvészet, kedvtelés
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Húsz éve alakult meg városunk szimfonikus zenekara
(folytatás az 1. oldalról)

A zenekari játék szakma,
melyet meg kell tanulni – vallja
Szegedi József, a zenekar karmestere. – A kis muzsikusokkal
közösen, a már meglévõ tudásból szívesen gyakorolunk olyan
feladatokat is, amelyeket egyénileg otthon elhanyagolnának.
Az évek során fokozatosan
bõvül új tagokkal a zenekar.
Nagy örömömre a régi tagok is
szívesen járnak vissza. Jó látni,
amikor tanárok, szülõk, gyerekek boldogan együtt muzsikálnak. Szenvedélyes kottagyûjtõ
vagyok – van mibõl válogatni –,
így soha nem ismétlünk. Ezekbõl állítottuk össze a jubileumi
koncert anyagát is. Bízom benne, hogy a jövõben még sok-sok
szép zenével örvendeztetjük
meg Aszód lakóit.
A jubileumi koncerten megkértem a zenekarban régóta
muzsikáló tanárkollégákat,
fûzzenek egy-egy gondolatot e
nemes eseményhez.

szik, hogy kisgyermekként a
fiam és Szegedi Jóska lánya is
ott vonózik velünk. Szeretek
közösen játszani a többiekkel,
az együtt muzsikálás az klassz
dolog.
– 1996 óta muzsikálok a zenekarban, figyelem és segítem
növendékeim fejlõdését –
foglaltas össze röviden Szegedi
Sarolta. – Büszkeséggel tölt el,
hogy együtt játszhatok velük.
– Fontosnak tartom, hogy a
városnak legyen zeneiskolája
és zenekara – mutatott rá
Fodor Erzsébet Mária. – Kodály és Bartók örökségét csak
így adhatjuk tovább. A zenekarban sok gyermek muzsikálhat, hála a zeneirodalom gazdag repertoárjának: fúvósok,
vonósok, ütõsök, énekesek,
harmonikások. A legutóbbi fellépésünket néptánccal, népénekkel és társastánccal is ötvöztük. Így mûvészeti iskolánk
bemutatja, milyen tagozatai
vannak, kedvet csinálva a közönség köreibõl kikerülõ jövõ
zenészének, mûvészének.

– Nagyon szép dolog, hogy
egy zeneiskolának húsz éves
szimfonikus zenekara van –
hangsúlyozta Varga Sándor. –
A zenepedagógiai munkánknak az a legnagyobb elismerése, hogy sikerült annyira megszerettetni a növendékekkel a
zenét, hogy az elsõ diákok is
visszajárnak, vagy közönségként, vagy aktív zenészként a
zenekarba, sõt a háttérmunkából is kiveszik a részüket (pl.
székpakolás, kottatartó elhelyezés, hangszerek szállítása).
Generációs szakadás nélkül
igyekszünk kinevelni az újkor
zenészeit és hozzászoktatni
õket közös muzsikálásunkhoz,
– Miért tartjátok fontosnak,
mind az új zenekari tagokat, hogy felnõttként, folytatva a
mind a kedves közönséget.
mindennapi teendõitek mellett
a zenekarban muzsikáljatok? –
– Megalakulásától kezdve kérdeztem három végzett diárészt veszek a zenekar munká- kunktól: Szikora Melindától,
jában – mondta Suchy Kati. – A Németh Patríciától és Adámi
zenekar 20 éves fényképein lát- Mártontól.

– Szeretünk zenélni, jó a közösség, mind együtt kezdtük
gyermekként a hangszertanulást a zeneiskolában. Csodálatos, amikor három trombita is
megszólal. Éveken keresztül
együtt játszottunk, már egymás miatt is eljövünk. Természetesen a jóképû trombitás
fiúk miatt is – fûzték hozzá nevetve a lányok. – Komolyra fordítva a szót, jó mûveket játszunk, szeretünk „együtt zenélni”, és ilyenkor van rá lehetõség. Szerintünk fontos Aszód
városának, hogy létezzen mûvészeti iskolai zenekara.
Koncertlátogatóktól kérdeztem, mi a véleményük a zenekarról, munkájukról, milyen élményt jelentenek a koncertek?
Nagyné Vera:
– Nagyon jók a koncertjeik.
Közel húsz évig dolgoztam a
GAMESZ-ban, minden egyes
alkalommal kaptunk meghívót. Amikor csak tehettem, eljöttem meghallgatni a koncerteket. Külön élmény szóló- és
nagyzenekari mûveket egy
mûsorban hallgatni.
Schmiedtné Bolla Andrea:
– Nagyon szeretem a komolyzenét; a fiam zongorázik, a férjem klarinétozik, én pedig énekelek. Remek az iskolával a
kapcsolatunk és szívesen já-
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runk ezekre a sikeres és felemelõ koncertekre.
Budai András:
– Én mindig itt szoktam lenni, szeretem a zenét és kíváncsi
vagyok rá, hogy és mit játszanak. Nem is volt kérdés, hogy
eljöjjek. Nagyon büszke vagyok, hogy Aszódnak van egy
szimfonikus zenekara és Rónai
Lajos vezetésével egy fúvós zenekara is. Amikor megláttam a
plakátot, örültem, hogy van egy
ilyen lehetõség és eljöttem.
Kovács Zsolt:
– Zeneszeretõ vagyok, az élõ
muzsika mindig sokkal jobb,
mint a digitális muzsika. Jól
játszanak, meg kötõdünk is
hozzá a gyermekeink miatt,
mert õk is ebben a zenekarban
játszanak.
Sztán István polgármester:
– Aszód várossá nyilvánításának huszadik évfordulóján is
elmondtam, hogy ezen évek
alatt a szimfonikus zenekar
egy olyan kulturális miliõt
adott ennek a városnak, melyet
minden aszódi polgárnak meg
kell becsülnie. Nyugodt szívvel
mondhatom, még ha az összes
többi zenekar megharagszik
rám ebben az országban, hogy
nekem õk az elsõk. Úgy gondolom, hogy Aszód városának
dicséretére válik a mûvészeti
iskolán keresztül a szimfonikus és fúvós zenekar. A mi zeneiskolánk, és tetszik, ahogy
játszanak.
Záróakkordként mottónkat
leginkább abból az alapelvbõl
fogalmazhatnánk meg, miszerint nem csak a pályán lévõ
zenészek tudnak élményt adó
produkciót nyújtani, hanem
azok is, akiknek a muzsikálás a
hobbijuk, és a zenélés öröméért
játszanak. A zene mindennapi
életükben ott van. Minden nap
történik valami fantasztikus és
ezt éreztük a jubileumi koncerten is!
Dr. Magyari Zita
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Történelmi múlt, családokat segítõ jelen
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Kisgyermeknevelõk köszöntése és emléktábla-avató az Aranykapu Bölcsõdében
Április 21-én ismét sokan
eljöttek az Aranykapu Bölcsõdébe a Bölcsõde Napja
alkalmából tartott ünnepségre, melynek keretében
az új intézménybõl elsõként elballagott – ma már –
óvodások adtak mûsort.
Kovács Ferencné intézményvezetõ köszöntõ szavai után
Sztán István polgármester,
valamint néhány szülõ – utóbbiak verssel és prózával is – köszönetét fejezte ki a kisgyermeknevelõk áldozatos munkájáért, amivel szeretetet és biz-

tonságérzetet nyújtanak mindazon kisgyermekeknek, akik
szülei állásuk megtartása illetve a család anyagi hátterének
biztosítása érdekében kényte-

lenek idõ elõtt visszatérni munkahelyükre. Hagyományosan
virággal köszöntötték az intézmény ma már nyugdíjas munkatársait is.

TÁMOP nélkül nehezebb lenne
Csengeys pedagógusok posztgraduális képzésen
Szeptemberben adtunk hírt a Csengey Gusztáv Általános Iskola nyertes TÁMOP-pályázatáról, ami három pedagógus számára ad lehetõséget a munkájukhoz szükséges posztgraduális képzésben való részvételre. Az ötven
százalékos órakedvezményt, tankönyv-, írószer-vásárlási keretet és egy-egy laptopot biztosító, hetente egy napos képzés a szakmai tapasztalatok bõvítése mellett évközi beszámolók készítésével és nehéz vizsgákkal is jár.
Kollégái Ácsné Tóth Beátának köszönhetik a sikeres pályázat elkészítését. Õ a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola
három féléves egészségfejlesztés és mentálhigiéné szakán tanul, s a vizsgák mellett már a
novemberben leadandó szakdolgozatának elkészítésére
készül. Diplomájának megszerzése után munkahelyének fenti szempontok szerinti helyzetfelmérése és a körülmények
kedvezõ fejlesztése lesz a feladata annak érdekében, hogy az
iskolában folyó munka valamennyi résztvevõje jól érezze
magát. Emellett speciális, külsõ szakembert nem igénylõ
élethelyzetek megoldásában is
részt vehet (gyermekeknél pl.
rossz érdemjegyek vagy iskolakerülés hátterének felderítése,
felnõtteknél családi krízishelyzetek feldolgozása stb.).
Kern Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem négy

féléves fejlesztõpedagógia szakán tanul; a képzés félidejéhez
közeledve sok beadandó feladaton, óvodákban, iskolákban és
nevelési tanácsadóban tett
látogatáson van túl. Korábban
már végzett fejlesztõpedagógusi munkát az iskolában; akkor
és mostani tanulmányai során
szerzett tapasztalatait saját elsõ osztályosai körében is eredményesen alkalmazza: a 26
gyermek közül hárman szorultak fejlesztõpedagógus segítségére, de végül egyiknél sem kellett igénybe venni a Nevelési
Tanácsadó közremûködését.
Munkájára a késõbbiekben is
nagy szükség lesz, hiszen az
utóbbi három évben a Csengey
iskolában megduplázódott a tanulási nehézségekkel küzdõ
kisdiákok száma.
Nagyházi Judit gyermek- és
ifjúságvédelmi felelõs az ELTE
gyermek- és családvédelem
szakát végzi. A hátrányos hely-

zetû Csengeys tanulók életkörülményeinek javítása érdekében többször munkaidõn kívül
is esetmegbeszéléseken ill. családlátogatásokon vesz részt. Az
eddig elkészített beszámolók és
a vizsgák mellett az ország más
részein tett intézménylátogatások ill. az ott szerzett tapasztalatok is nehéz terhet jelentenek számára: a cegléd-nagykõrösi tanyavilágban, az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben vagy a
tököli börtönben látottak kendõzetlenül megmutatták: neki
és munkatársainak óriási felelõsségük van abban, hogy pártfogoltjaik ne sodródjanak a társadalom perifériájára.
Mindhárom pedagógus
egyetért abban, hogy a TÁMOP-pályázat kivételes lehetõséget jelent számukra, hiszen
munkájuk mellett jóval nagyobb erõfeszítések árán tudnának megfelelni a posztgraduális képzés támasztotta követelményeknek. A projekt
fenntarthatósági minimuma öt
év; a programban résztvevõknek a diploma megszerzése
után a képzési idõ tartamára
kellett vállalniuk, hogy a
Csengey iskolában kamatoztatják megszerzett tudásukat.
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E napnak városunkban a
153 éves múltra visszatekintõ
szakpedagógusi munka mellett
egyéb történelmi vetülete is
volt: a bölcsõde helyén egykoron állott téglagyár és a tulajdonosok történetét Dr. Asztalos
István nyugalmazott múzeumigazgató idézte fel. Két õsi aszódi család, a Podmaniczky és a
Vas família ma élõ leszármazottai is eljöttek a rendezvényre; képviseletükben Kuti
László és Vas Péter felavatták
az elõdökre emlékeztetõ gránittáblát, amelyet Markus Vas
grafikai tervei alapján Dániel
János kõfaragó mester készített el térítésmentesen.
A mûsorban hegedûn közremûködött Homoki Adél, a Podmaniczky zeneiskola növendéke (és a Vas Mór utca lakója),
aki jiddis dalokat adott elõ. A
bölcsõde munkatársai versekkel és idézetekkel, majd vendéglátással tették még hangulatosabbá az ünnepi alkalmat.
A tavalyi ajándék – egyedi címkézésû gyufásskatulya – után
ezúttal egy másik õselemmel,
egy-egy palack, e napra emlékeztetõ éltetõ vízzel ajándékozták meg a vendégeket.
H. Sz.
A szerzõ felvételei
*

Támogatók: Aszód Városért
Alapítvány, Dániel Gránit Kft.,
Galga Coop Zrt., Korona Cukrászda, Kuti László, Markus Vas,
Vas Péter, Varga János vállalkozó, Orvos Katalin zöldségboltja,
Sztán István polgármester, Tóth
Rudolf, Darnyik Dénes, Kovács
Mihály, Galga Televízió, valamint számos szülõ és az intézmény munkatársai.

regionális
A költészet ereje és az ifjúság
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Kubik Anna színmûvésznõ volt a Körzeti Petõfi Szavalóverseny zsûrielnöke
A május 7-én hagyományosan városunkban megrendezett Körzeti Petõfi
Szavalóversenyen indulók
számában és a verseny
színvonalában ismét megmutatkozott, hogy vannak
gyermekek, akik fogékonyak a költészet erejének
hiteles tolmácsolására, és
vannak pedagógusok, akik
jó szemmel fedezik fel és
fejlesztik a diákjaikban Petõfi Gimnáziuma adott ottmegbúvó tehetséget.
hont. A házigazdák, valamint a
Petõfi Társaság képviseletében
A rendezvény elsõ állomása a Homoki Gábor középiskolai
Petõfi Múzeum volt, ahol a név- tanár üdvözölte a versenyzõket
adó költõ egykororon három és kísérõiket, valamint a két,
esztendeig tanult, s ahol elsõ egyenként háromfõs zsûrit. A
versei megfogalmazódtak. A felsõ tagozatosok ill. középismegjelenteket Sztán István kolások korosztályában induló
polgármester, a Kistérségi Tár- diákok szavalatait Kubik Anna
sulás elnöke köszöntötte, majd Kossuth-díjas színmûvésznõ
megkoszorúzta Petõfi Sándor elnökletével Kovács Ferencné
mellszobrát. A versenynek ez- és Homoki Gábor, az alsó
úttal is az Evangélikus Egyház tagozatosokét pedig Herr

Piroska vezetésével Dúzs
Márta tanárnõ és Kádasi
Csaba mûvelõdésszervezõ értékelte. Bár a két nagyobbik
korosztály egy zsûri elõtt mérettetett meg, teljesítményüket külön-külön rangsorolták.

9-12. osztály: 1. Kuti Márton
(Aszód) 2. Strobán Panni Zsófia
(Aszód) 3. Varga Beatrix (Aszód).
Az Evangélikus Gimnázium
különdíját Misinszki Gergely,
Kovács Máté, Debre Anna és
Dávid Tibor vehette át. Aszód
Város Könyvtára és Mûvelõdési
Eredmények:
Háza különdíját Milák Dzsesszi1-4 osztály: 1. Faragó Panna ka Máriának ítélték oda, míg az
(Bag) 2. Djácsuk Mirkó (Aszód) 3. Aszódi Mûvelõdési Egyesület küBobály Anna (Aszód).
löndíját Ecker Róbert kapta.
5-8. osztály: 1. Papp Tímea
H. Sz.
(Gödöllõ) 2. Gáspár Márió (Bag)
A szerzõ felvételei
3. Misinszky Tamás (Domony).

A Többcélú Társulás Tanácsa április 20-i ülésérõl
A Társulási Tanács elfogadta
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010. évi költségvetési
beszámolóját, amely tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített közös feladatellátásra vonatkozó fõ pénzügyi adatokat.
A Társulás közoktatás-szervezõi és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belsõ ellenõrzési, munka- és tûzvédelmi, valamint területfejlesztési
feladatok kistérségi szintû ellátását végezte 2010. évi mûködése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A Társulás 2010. évi bevételeinek összege 169 millió Ft,
mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és
a központosított elõirányzatokat 101 millió Ft összegben, va-

lamint a pályázati és egyéb támogatásokat.
A Társulás költségvetésében
12 % az önkormányzati forrás
aránya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást. Az önkormányzatok a pénzeszközöket
logopédiai ellátásra (8,9 millió
Ft), nevelési tanácsadásra (1,7
millió Ft), pedagógiai szakmai
szolgáltatásokra (1,9 millió Ft),
belsõ ellenõrzésre (2,5 millió
Ft), munkavédelmi feladatra
(2,4 millió Ft), és két közmunka-program önrészeként (1,8
millió Ft) biztosították a Társulás számára.
A teljesített kiadások összesen 166 millió forintot tettek ki.
Ennek 2/3-át a Társulás a saját
intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig
az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.
A Társulási Tanács elfogadta
a Tanács Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, amely az elmúlt idõszak

jogszabályi változásait és pontosításokat tartalmaz.
A Tanács egyetértett azzal,
hogy szükséges a kistérségi
közoktatási intézkedési terv ill.
a szociális szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálata.
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A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak:
www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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A Tavasz Kincsei, avagy összefogásban az erõ
Jótékonysági délután a Napsugár Óvodában Gergely Róberttel
A Napsugár Oviban tavasszal megérkezett a
vállalkozó kedv, ugyanis
merészet gondoltak az
ovisok szülei: ha máshogy nem megy, akkor
összefognak és megszerveznek egy jótékonysági
délutánt.
A Nyuszi és a Katica csoport szülõi „A Tavasz Kincsei” címmel mûsort szerveztek azért, hogy a földszinti mosdóban is kulturált és
higiénikus körülményeket
teremtsenek gyermekeiknek. Sajnos a nehéz gazdasági helyzet miatt az önkormányzattól nem várhattak
segítséget. A tanév elején az
emeleti vizesblokk is adományokból újult meg; az alsó
szint szülõi az óvó nénikkel
egyetértésben azt szeretnék,
ha a földszinti mosdó is
ugyanolyan igényes és szép
lenne.
Április 16-án délután a két
csoport óvodásai mûsorral
készültek, és felkérték a
Csengey Gusztáv Általános
Iskola énekkarát is a szereplésre – az egyik szülõ közremûködésével pedig Gergely
Róbert színmûvészben is támogatójukra találtak.

Hídi Szilveszter felvételei
A gyerekek az óvó nénik
irányításával hetek óta lázasan készültek arra, hogy mûsorukkal elkápráztassák a
vendégeket, és jókedvet varázsoljanak a nézõk szívébe.

Húsvétvárás a Mûvelõdés Házában

Több mint hatvanan vettek részt a húsvétváró kézmûves foglalkozáson, amit a Podmaniczky Júlia Nõegylet szervezett az Aszódi Mûvelõdési Egyesület
közremûködésével.
Fotó: Hídi Szilveszter

Ismert körtáncok és mesék
elevenedtek meg. Az énekkar Énok-Nagy Levente vezetésével igényes dalokkal

idézte meg a tavaszt, egy
kedves ifjú népdalénekes,
Kaszás Adél pedig versenyt
énekelt a tavaszi madarakkal. Gergely Róbert hangulatos slágereire szinte mindenkinek kedve kerekedett
dalolni, és tapssal jutalmazta az énekest.
A szülõk azon fáradoztak,
hogy ez a nap a lehetõ legjobban sikerüljön. Volt, aki üdítõt és süteményt árult, volt
aki tavaszi ágakat készített,
a bevételt pedig az óvoda javára ajánlották fel. Az idõjárás is kegyes volt, így igazán
remek volt a jótékonysági
alkalom.
Szó Ildikó

Koncertek, Euro-Party
Lapzártánk után kulturális szempontból mozgalmas hétvége
köszöntött városunkra. A Csengey Gusztáv Általános Iskola
ének-zene Tagozatának tanévzáró hangversenyét két nappal
késõbb az Alma együttes fergeteges koncertje követte, amire
Gödöllõtõl Turáig számos helyrõl érkeztek a pöttöm rajongók és
szüleik.
A Szabadság térre egész napos programot szerveztek a hazánk
EU-s csatlakozásának évfordulója alkalmából. Az Észak-KeletPest Megyei LEADER Egyesület, az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap, az önkormányzat és civil szervezeteink
támogatásával szervezett Euro-Party-n helyi fellépõk váltották
egymást, közben a tér szélén a bográcsokban finomabbnál finomabb étkek rotyogtak. A fõzõversenyt A Fesztivál Takács csapat
nyerte burgonyafánkkal tálalt õzragujával; a Gurmandok csülkös töltött káposztája és a Polgármesteri Hivatal Zamat Csapata
juhtúrós puliszkája tárcsán sült tarjával megosztott második helyen végzett, míg a bronzérmet a Majorettek füstölt csülökkel
készített tejfölös fejtett bablevese érdemelte ki. A zsûri díjazta
még a Péntek 13 csapat csipetke tésztával készült kecskegida raguját és az Aranykapu Bölcsõde slambucát.
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14.20: Távol-keletiharcmûvészeti
bemutató
14.50: BudaiAndrásénekel
15.30: Ebbajnokság:kutyabemutató
15.50:aNyuszicsoportmûsora
16.00: LudasMatyi
aHahotagyermekszínházmûsora
17.00: GyermekTáncház
Közben egész délután: TûzolMájus 21-én 16 órakor:
tóautó bemutató, filmvetítés,
Irodalmi Teaház a Római Ka- kézmûves foglalkozások.
tolikus Hitéleti Központban: A Városi Gyereknapot a RaifGalamb Gábor vetítéssel egy- feisen Bank támogatja. A mûbekötött útirajza Indiáról
sorváltozás joga fenntartva.
*
Május 28-án 18 órakor:
Június 1-jén 18 órakor a Ka„Porondos víz martján...”
marateremben a Podmaniczky
A Breda Zenekar koncertje
Júlia Nõegylet programja:
Moldvai és Galga-menti népzene
„Hagyományos nõi szerepek az
*
ezredfordulón” - dr. Deáki Zita
Május 29-én 13-tól 19 óráig: elõadása.
Városi Gyermeknap
*
a Mûvelõdés Háza udvarán és
Június 4-én 10 órakor:
termeiben a Nagycsaládosok
Trianon Emléknap
Aszódi Egyesületének társszer- megemlékezés és koszorúzás
vezésében. A program:
a Mûvelõdés Háza udvarán.
13.00: ZsuzsiésOrsizenésmûsora
13.50: UnikornisMazsorettcsoport
*

Programajánló

A Podmaniczky
Mûvészeti Iskola
programjai
Május 28-án 14 órakor iskolánk fúvószenekara Hatvanban, a III. „Kreatív60” térzene
fesztiválon lép fel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk,
hogy minél nagyobb legyen a
tapsolótáborunk!
*
Végre május! Virágba borult
természet, kinyíló szívek. A legszebb hangszer az énekhang. A

Podmaniczky Mûvészeti Iskola
e csodás hangulatot tükrözve
rendezi meg május 31-én 17
órai kezdettel a Magánének
tanszak operakoncertjét „A
szerelem arcai” címmel, melyet Molnár Marica operaénekes rendezésében, Dr. Magyari
Zita zongorakíséretében, valamint a magánének tanszak növendékeinek szereplésével tár
a tisztelt közönség elé. Az elõadás színes repertoárja ízelítõt
ad méltán híres szerzõk mûveibõl.
Helyszín: az aszódi Podmaniczky Mûvészeti Iskola dísz-

Kedves Galgamenti
Fiatalok!

Május 21-én, június 4-én
és június 18-án:
Aranykamera Filmklub
*
Minden pénteken 17.30-tól
A közelgõ gyermeknap alkalBreda Táncház a Csengey
mából tisztelettel köszöntelek
Gusztáv Általános Iskola aulábenneteket, kívánok sok derûs
jában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás. Belépõ: 200 Ft. napot, egészséget, a nyári szünidõre jó pihenést.
Tisztelettel meghívlak benneteket a május 29-i gyermeknapi rendezvényre, melynek
részletes programját ezen az olModignani, S. C.: Vanília és dalon olvashatjátok.
csokoládé, Cooper, J.: Pandora,
Sztán István
Jacq, C.: A múmia pere, Brown,
a Kistérségi Társulás elnöke,
S.: Vihar az édenkertben,
Aszód város polgármestere
Hardy, T.: A zöldellõ fa alatt,
Háy János: A bogyósgyümölcs
kertész fia, Grecsó Krisztián:
Mellettem elférsz, Parks, J. R.:
A sátán kutyája, Fisher, R.:
Hogyan tanítsuk gyermekeinAszód Város Önkormányzaket?, Horváthné-Szabóné-Witt- ta nevében köszönetemet fejemanné: A kreativitás játékos zem ki munkájukért! A Pedafejlesztése.
gógusnap alkalmából kívánok
Önöknek további sikereket,
terme. Minden érdeklõdõt sze- erõt és egészséget felelõsségtelretettel várunk a koncertre és jes munkájukhoz. Június 3-án
az azt követõ interaktív beszél- Pedagógusnapot tartunk a Mûvelõdés Házában, melyre szegetésre.
retettel várjuk Önöket.
*
Tisztelettel:
Június 11-én bizonyítványSztán István
osztással egybekötött tanévzápolgármester
ró növendékhangverseny az
Evangélikus Gimnázium Aulájában. 15 órától a néptánc és
népzenészek bemutatója, 17.30tól a festészet és kerámia tanszak diákjainak „Az elsõ kiállításom” címû megnyitója és a
Június 4-én 10 órakor
tárlat megtekintése, 18 órától a
a Mûvelõdés Háza udvarán a
klasszikus zenei hangverseny
következik.
Trianon Emléknap

Új könyvek
a könyvtárban:

Tisztelt Aszódi
Pedagógusok!

Tisztelt
Aszódi Polgárok!

Kézmûves-néptánc tábor

keretében megemlékezésre
kerül sor, melyre tisztelettel
A Podmaniczky Mûvészeti Iskola ismét megszervezi 6-14 éves korú gyermekek részére a nyári hívjuk Önöket. Beszédet
alkotótábort, idén 2 turnusban. A turnusok idõpontjai: augusztus 1-6-ig és 8-13-ig (6 nap). A foglal- mond Hõnig Antal nyugalmazott középiskolai tanár.
kozások reggel fél 8-tól délután fél 5-ig tartanak.
A gyermekek háromszori étkezést kapnak naponta: tízórai, ebéd, uzsonna. Egy kirándulónap
(strand) és a tábor zárásaként kiállítás, néptánc bemutató lesz. A létszám a foglalkozási helyek
méreteire való tekintettel turnusonként 20-25 fõ között mozoghat.
Helyszín: Podmaniczky AMI, Aszód, Kossuth L. út 72.
Táborvezetõk: Bóka Bori és Rónai Lajos.
Oktatók: Gyetvan Anita, ifj. Rónai Lajos – néptánc
Ludányi Ildikó, Matolcsi Bea, Farkas-Zengõ Noémi – kézmûves
Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon Bóka Bori táborvezetõnél (Tel.: 06-20-314-3416)
Jelentkezési határidõ: június 15.
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Tisztelettel:
Sztán István
polgármester
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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

páros hétvégén (június 4-5.,
18-19.) a Szent István Patikában (Kondoros tér 49., Telefon:
400-552).

(

Állatorvosi
ügyelet

Június 18-19.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Május 29-30.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

Június 25-26.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Június 4-5.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Május 14-15.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1..
Tel.: 06-30-449-6319

Június 11-13.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Május 22-23.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

páratlan hétvégén (május 2829., június 11-13., 25-26.) a
Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015)

Háziorvosok:
Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674
Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628

Aszód Ifjúságért Alapítvány: 2011. évi pályázati elbírálások
1% -ból befolyt összeg: 447.621 Ft. Szétosztásra kerülõ összeg: 902e Ft. Saubermacher Zrt. támogatása:
500e Ft. Sorrendben az intézmények ill. szervezõk neve, a program címe/témája és az elnyert összeg
olvasható.
Csengey Gusztáv Általános Iskola:
Korpás Lászlóné:Tavaszi futóverseny
10.000 Ft; õszi futóverseny
10.000 Ft
ÁcsnéTóth Beáta - Filmklub
10.000 Ft; Környzetvédelmi vetélkedõ
15.000 Ft
ÁcsnéTóth Beáta:
Mozaik fizika tanulmányi verseny
5.000 Ft
BaloghnéTamás Ildikó: Környzetszépítés
15.000 Ft; Tóth Ilkó Szilvia: Erdei Iskola
48.000 Ft
Garamvölgyiné K.Zsuzsa:
Évvégi jutalomkönyv vásárlás
20.000 Ft
Benkóné M. Marianna:
Iskolaszépítõ csoportos tevékenység
18.000 Ft
Karácsondiné Nagy Erzsébet:
Matematika tanulmányi verseny
1.000 Ft
Molnár Zsuzsa:
Erdei Iskola (alsó tagozat)
14.000 Ft
Reg. Szabadidõ Egyesület - Nagyházi Judit: Nyári úszó - és sporttábor
27.000 Ft
LATOR SE - Horváth Szilárd:
Úszótábor és családi verseny
24.000 Ft
Szernecz Zoltán:
Betlehemi jászolkiállítás
30.000 Ft
NyíryTenisz Centrum -Tukora János:
Teniszprogram 2011
15.000 Ft
Aszód Mûvelõdési Egyesület - Kádasi Csaba: Ifjúsági és gyerek progr. Közkincs.
30.000 Ft
Ludányi Ildikó:
Színházlátogatás kisgyermekeknek
10.000 Ft
Városi Nyugdíjas Klub -Takács Lajosné:
Helyi hagyományok ápolása
20.000 Ft
Aszód Könyvtár és Mûvelõdési Ház:
Nagy Judit: Szentendre nyári kamasztábor 20.000 Ft; Nagy Judit: Kalóztábor-olvasótábor 15.500 Ft
Nagy Judit: Zöldbakancs tábor kisiskolásoknak 15.000 Ft
Napsugár Óvoda:
Mayerné M. Edit: Óvodai hagyományápolás 25.000 Ft; Oláh Károlyné: Napsugár napok 20.000 Ft
Szivárvány Óvoda:
Dunainé Nagy Éva: Családi sportnap
20.000 Ft; Nagy Lászlóné: Szivárvány nap 20.000 Ft
Szabadidõsport Egyesület - Nyíry Zsolt:
Asztalitenisz, futás, úszás népszerûsítése 20.000 Ft
Aszód KollégiumAlapítvány - Nyíry Zsolt:
Veszélyeshulladék-telep megtekintése
20.000 Ft
Podmaniczky Mûvészeti Iskola - Rónai Lajos: Néptánc és kézmûves alkotótábor
26.000 Ft
Nagycsaládosok Egyesülete - Balázs Józsefné: Vácrátót Botanikus Kert kirándulás
13.500 Ft
Balázs Józsefné - Kézmûves foglalkozás
10.000 Ft; Balázs Józsefné: Parlagfû irtás
- Ft
Wado-ryu Karate Klub - FásiTíbor:
Tehetséggondozás, versenyfelkészítés
20.000 Ft
Róm. Kat. Egyház -Adáminé M. Erzsébet: Egyhetes nyári tábor a családról
40.000 Ft
Aszód FC - DobesAttila:
Futballpálya és környezete szépítése
20.000 Ft
Evangélikus Egyház - Jerminé N. Mária:
Hittantábor a Börzsönyben
25.000 Ft
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium:
CsobánAttila: Rönk kerti bútorok, kertszépítés 30.000 Ft; SzalayAttila: 14 órás sportéjszaka 20.000 Ft
Aranykapu Bölcsõde - Kovács F.-né, Berényiné: Szakmai nap a családok évérõl
30.000 Ft
Podmaniczky Júlia Nõegylet - Szilágyi Zita: Értékteremtõ kézmûvesség 2011 program 20.000 Ft
OGELMA -AsztalosTamás:
Múzeumok Éjszakája
15.000 Ft
Ökumenikus NyáriTábor - Kovácsné B. Mariann: Két turnus napközi tábor programja
40.000 Ft
Baptista Gyülekezet - Mártonné Szászi Ildikó: Acsalád mint megtaró erõ - nõi nap
15.000 Ft
Petõfi Gimn. Koll. Hajnóczi út - Fekete Botond:AKöltészet Napja
15.000 Ft
Városi Civil Vegyeskar - Pál Katalin és Pál Lajos: Liszt Ferenc jubil. hangversenyprogram 25.000 Ft
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma:
Fáczán Zoltán:Sportnap 2011
20.000 Ft; Fáczán Zoltán: 24 órás sport
20.000 Ft
Összesen:
902.000 Ft
Továbbra is várjuk az 1%-ok felajánlását Alapítványunk számára, mert csak így tudunk értékes programokat támogatni a település intézményei és a civil kezdeményezések számára.
AzAlapítvány adószáma: 19175773-1-13
AzAszód IfjúságértAlapítvány nevében: Kovács Ferencné kuratóriumi elnök
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Egy kis nyelvelés: Irdatlan GalgamentiWado-érmekBudapesten
Vannak szavak nyelvünkben, amelyek viszonylag ritkán
fordulnak elõ, aránylag régieknek is tekinthetõk, mégis eléggé késõi idõtõl van nyoma az
elsõ írásbeli lejegyzésnek. Ez
nem feltétlenül azért van, mert
késõn jelentek meg nyelvünkben, hanem azért, mert írásbeliségünk túlnyomó része latin
nyelvû, témáját tekintve pedig
alapvetõen egyházi vonatkozású volt. Kódexeinknek (kódex
= kézírásos könyv) csupán egy
egészen kis töredéke – egy
1984-es kódexkiállítási adat
szerint 1, legfeljebb 2 %-a – maradt az utókorra, így olyan szavaknak is csak egészen késõi
írásos elõfordulásai maradhattak ránk, amelyek egyébként
alapszókincsünk meghatározó
részét képezik.
Nem tartozik az alapszókincs meghatározó részébe a
címben szereplõ szó. A magyar
nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz) szerint elsõ írásos
nyoma 1861-re tehetõ. Jelentése: „idomtalanul nagy”, illetve
szerepel még határozószói jelentésben is: „idomtalanul”. Bizonytalannak minõsíti a szakirodalom a szó eredetét is, az
irdal-lal való bárminemû kapcsolatát teljesen kizárja.
Az irdal (jelentése: halat,
szalonnabõrt stb. bevagdos, késõbb: kukoricát morzsol; 1880)
szavunk elsõ írásos elõfordulására is csak 1600 körülrõl van
példa. Nem csak azért, mert sokáig a szövegek túlnyomó részt
latin nyelvûek voltak, hanem
elsõsorban azért, mert tájnyelvi szónak minõsül. S minden
bizonnyal így van, mert a régrõl ránk maradt – fõúri udvarokban használt – szakácskönyvekben nem fordul elõ.
Az irdal szó magyarázataként a nyelvészek elképzelhetõnek tartják az irt igébõl való
származtatást, az irdatlan esetében azonban nem. Pedig az
irdalás egyik fontos feladata,
hogy a hal nagyon vékony szálkáit feldarabolja, hogy a hal elfogyasztása közben ne okozzanak problémát, ha esetleg nem
találjuk meg evés közben. A na-

gyobb szálkák feldarabolása
azonban nem szükséges, így
azok egészben, azaz irdalatlan
állapotban maradnak. S ebbõl
minden további nélkül keletkezhetett az irdatlan szó a pici
szálkákkal szemben valóban
idomtalanul nagy, egészben
maradt szálkák tulajdonságának megnevezésére.
Nyelvészeink azonban ezt
nem tartják lehetségesnek, helyette egy elég körmönfont magyarázatot valószínûsítenek:
az idomtalan szónak egy irdomtalan alakú létrejöttét tekintik közbülsõ állomásnak,
amely az idomtalan és az irtózatos szavak révén szóvegyüléssel keletkezhetett.
Számomra azért elképzelhetetlen ez az utóbbi feltevés,
mert túlzottan erõltetett, mindent csak az elsõ írásos elõfordulások oldaláról vizsgál, holott
a kérdéses szó a mindennapi
nyelvhasználatban már régóta
létezhetett, csak témája alapján nem sorolódott be abba a
körbe, amely írott szövegekben
is elõfordult, vagy éppenséggel
olyan szöveg/szövegek kallódtak/kallódott el, amelyben/
amelyekben ezek a „késõi” szavak is elõfordultak.
Az általam felvázolt lehetséges magyarázatra is találunk
példákat: az okvetlen szavunk
eredeti alakja a mainál hoszszabb okvetetlen volt. A nyelvújítás korában keletkezett növény szavunk eredeti alakja a
növevény volt. Mai szavunk ebbõl rövidült. Viszont ettõl függetlenül megmaradt és tovább
él a hozzá hasonlatos jövevény,
amely jelölheti a máshonnan
érkezõ, számunkra idegen, ismeretlen embert is, de jelölheti
az újszülött gyermeket is.
Úgy gondolom, nyelvünkben
is akad még bõven megfejtenivaló, de itt is igaz az, hogy a régi
sablonokat meg kell próbálni
elfelejteni, mert tévútra visznek bennünket. Viszont a mintákkal való szakítás esetenként nem is olyan könnyû, sõt
néha kifejezetten nehéz. Részemrõl ez egy ilyen kísérlet
volt.
-g -l

Nemrégiben ismét rangos versenyeken szerepeltek a Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub versenyzõi. Mindkét budapesti
sporteseményen szép sikereket értek el, amihez ezúton is
gratulálunk! A Klub versenyzõinek eredményei:
2011. évi Wadokai Karate Magyar Bajnokság – március 5.
Heinczinger Erik, kata – 1. ill. 2. helyezés, arany- ill. ezüstérem
Tóth-Miklós Ágoston, kata – 4. helyezés
Hajdú Dániel, kata – 1. helyezés, aranyérem
Hajdú Gréta, kata – 2. helyezés, ezüstérem
csapatkata – 2. helyezés, ezüstérem
Gregus Alexandra, csapatkata – 2. helyezés, ezüstérem
Fási Víta, kata – 1. helyezés, aranyérem
IWKU OPEN - Wadokarate Európa Kupa – április 16.
Versenyzõink: Hajdu Eszter, Hajdu Nóra, Hajdú Gréta,
Tóth-Miklós Ágoston, Heinczinger Erik és Fási Tibor.
Hajdú Gréta - U21, egyéni kata – 1. helyezés, aranyérem
Hajdú Gréta - U16, egyéni kata – 2. helyezés, ezüstérem
Hajdú Gréta - csapat kata – 3. helyezés, bronzérem
Hajdu Eszter - U21, egyéni kata – 2. helyezés, ezüstérem
Hajdu Eszter - csapat kata – 3. helyezés, bronzérem
Hajdu Nóra - U21, egyéni kata – 3. helyezés, bronzérem
Hajdu Nóra - csapat kata – 3. helyezés, bronzérem
Fási Tibor - felnõtt kumite, nehézsúly – 3. helyezés, bronzérem
Fási Tibor - veterán kumite – 1. helyezés, aranyérem

Aszód FC: végre gyõzelmek
Április 16-án a Dunabogdány
elleni 2:1 arányú gyõzelemmel
megszakadt felnõtt csapatunk
nyeretlenségi sorozata (az ifik
4:1-re kikaptak). Egy hét múl-

Amit ma megtehetsz, kevés,
mégse halaszd el holnapig;
részekbõl teljesül az egész,
nagy szívvel tedd meg a kicsit.
Amit ma eltehetsz se sok,
- nincsenek garasos csodák, de valaki örülni fog
még ennek is, hát add tovább.
Ezer szóból csak egy igaz,
és sok beszéd elrejtheti,
ha rábukkannál, melyik az,
ne tétovázz kiejteni.
Naponta egy lépést tehetsz,
hogy messzi célodat elérd,
de ne csüggedj, Akit szeretsz
ugyanígy elindul feléd.
(Fésûs Éva)

2011. MÁJUS

va a serdülõk Ikladon 2:2-t játszottak, a felnõtteket másnap
Csomádon 2:1-re legyõzték a
házigazdák. Május elsejét hazai pályán a felnõttek a Piliscsaba SE elleni, 3:2 arányú gyõzelemmel ünnepelték (sajnos
az ifik hét gólt kaptak a vendégektõl). Lapunk nyomdába
adása elõtt sajnos megtört a
lendület: a felnõtt gárda hazai
pályán 9:3-ra, az ifik 2:0-ra
kaptak ki az éllovas Verõce SEtõl. A 26. forduló végén a felnõttek 8 ponttal zárják a tabellát,
az ifik 10 ponttal a 14. helyen
állnak.
*
A felnõttek a Pest Megye Kupában kiváló sorozattal a legjobb nyolc közé jutottak; a sikerszéria május 11-én Törtel
ellen szakadt meg.
Kupaeredmények: Aszód
FC - Dunakeszi Vasutas 4:2,
Aszód FC - Diósd 1:1, Aszód FC
– Törteli KSK 1:4.

(forrás: www.aszodfc.hu,
www.pmlsz.hu)
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Állatorvosi
rendelõ
Aszódon, a Kondoros téren
(Piactér) hátul, a faház elõtt

Rendelés:
H-Sz-P: 16.00-17.00
K-Cs: 10.00-11.00

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

Rendelési idõn kívül hívható:
dr. Fodor Sándor
Tel.: 06 20 44 60 938

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

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, kik szeretett

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Dalik Géza

Gyebnár Vilmos

temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak, és fájdalmunkban osztoztak.

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot, koszorút hoztak. Köszönet azoknak, akik segítettek.

özv. Dalik Gézáné
és a gyászoló család

Tisztelettel: a gyászoló család

APRÓhirdetések
ÕSTERMELÕTÕL származó Lakótelepi garázssoron felújínem tápos, magyar hús disz- tott garázs eladó.
nók eladók! Élõ súly: 400 Ft/kg, Tel.: 06-30-324-5533
tisztítva, hasítva:Ê500 Ft/kg.
Érdeklõdni: 06-20-413-10-31
(Galga-mentén kiszállítom!)

Hirdessen
az Aszódi Tükörben!
2011. MÁJUS
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Mi lesz veled,
Petõfi Múzeum?
(folytatás az 1. oldalról)

A Petõfi Múzeumban (mert
visszaminõsítése ellenére az
aszódiak azóta is múzeumként
emlegetik) egyebek közt 75 ezer
darabból álló régészeti gyûjteményt, tucatnyi nagyobb hagyatékot és ennél is több adományozótól származó mûtárgyat, írásos és tárgyi emléket
gondoznak. Az intézményt és
az annak otthont adó épületet
szakmai körökben a Petõfikultusz egyik jelentõs zarándokhelyeként tartják számon,
hiszen a névadó költõ legtovább (három évig) itt diákoskodott. Az egykori iskola 1958-

ban dr. Asztalos István kezdeményezésére lett múzeum.
A megyei önkormányzat lapunk nyomdába adásáig nem
kereste meg a várost a határozatban foglalt döntéssel kapcsolatban.
*
Április 30-án még egy aszódi
vonatkozású döntés született a
Megyeházán: a korábban a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium által ellátott oktatási
feladatokat 2011. július 1-jével
az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint a
gödöllõi Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közösen látja el.
-hiszi-

ASZÓDI TÜKÖR

Olvasóinkhoz
A képviselõ-testület a megszorítások részeként június 1-tõl felére, 5,5 oldalra csökkentette az Aszódi Tükör támogatott oldalainak számát. Sajnos az újság elõállítása ettõl még nem fog feleannyiba kerülni. A lap terjedelmének megtartása egyelõre lehetetlen küldetésnek tûnik: a kiesõ támogatást hét oldalnyi hirdetéssel tudnánk pótolni, ami a válság miatt amúgy is beszûkült
hirdetési piacon nemigen megoldható.
A fenti okok miatt következõ lapszámaink – bizonytalan ideig
– az eddiginél is szerényebb terjedelemben látnak napvilágot. A
jelentõsebb városi rendezvényekrõl rövidebben számolunk be.
További, rendszeresen megjelenõ rovatainkat (pl. Kistérségi
hírek, Sport, Egy kis nyelvelés, keresztrejtvény) csak az esetlegesen maradó szabad hely függvényében tudjuk közkinccsé tenni.
Az Aszódi Tükörben eddig számos képriport ill. fotókkal
illusztrált cikk jelent meg. Ezek pótlására lapunkat a napokban
regisztráltuk a Facebook közösségi portálon, ahol igyekszünk
minél több – az aktuális rendezvények mellett néhány korábbi,
emlékezetes eseményen készült – felvételt is közzétenni. Az
újságban
ikonnal jelöljük, mely témákkal kapcsolatosan
találhatnak bõvebb képanyagot a világhálón.
Hídi Szilveszter felelõs szerkesztõ

Az idõ mosolya
Bölcsesség: Az emberek azt
Függõleges: 1. B.A.Z. meállítják, hogy múlik az idõ, az gyei város 2. Férfinév 3. Erreidõ viszont csak mosolyog...
fele! 4. Edény 5. Elek! 6. De(folytatás a rejtvényben) hogy! 7. Tóth Tamás 8. Becézett
József 9. Horatiusi tankölteVízszintes: 1. A folytatás mény, ... Poetica 10. Megtelepeelsõ része, zárt betû: G 12. dett 11. Rag, -en, -ön 16. Mérges
Eszménykép 13. Magas épít- 18. Prímszám 20. Gramm 21.
mény 14. Szintén ne 15. Liter Zsákba tesz 23. ... Olivér, humo16. Kórház jele 17. Némán csen! rista 25. Fa része 26. Japán táb18. Személyes névmás 19. Káli- lajáték 27. Iskolai figyelmezteum 20. Becézett Gábor 22. Más tés 29. Becézett uzsonna 32.
ember életét veszi: vért... 24. Római 1 34. Cucurbita maxiBecézett Olga 28. -ra párja 29. ma 37. Spanyol autójel 39. Ahol
Az Egyesült Amerikai Államok a bolygók „laknak” 41. Pillanrövidítése 30. Bizánci császár gó 44. A bölcsesség folytatávolt 31. Nõi név 33. Fél csõr! 35. sának befejezõ része, zárt
Curriculum vitae 36. Török betû: M 45. Összekevert perc!
eredetû régi magyar név 38. 46. Kálium 50. Száraz idõben
Egyfejû sárkány 40. Eleven 42. száll 52. Hallószerv 53. Kalap
Ordítani kezd! 43. Fontos papír közepe! 55. Körülbelül 56.
A Galga COOP utalványait
Gratulálunk!
44. Angol sörfajta 45. Kötõszó Akarni kezd! 57. Bagoly mondja Szászi Istvánné (Falujárók útja
A nyereményeket
47. Féltõ! 48. Félsz! 49. Pék! 51. 58. László Nóra 59. Méter.
9.) és özv. Egervári Mihályné eljuttatjuk nyerteseinknek.
Kifele! 52. Fluor 53. Ausztria
- fné - (Szabadság tér 3.) nyerte.
*
domain jele 54. Nem akkora 57.
A megfejtést a lap aljáról kiA gyík is ez.
vágott rejtvényszelvénnyel elFelelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
látott, nyílt levelezõlapon küldFelelõs szerkesztõ:
jékbecímünkre – PolgármesteHídi Szilveszter
ri Hivatal (Aszódi Tükör),
Tel.: 06-20-9749-850
Szabadságtér9.– június 17-ig. E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A megfejtõk között a Galga
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Coop 2x3.000 Ft értékû vásárKészült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
lásiutalványátsorsoljukki.
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 5/2011
*

Áprilisi számunk megfejtése:
„Elmegyek hát keresni,
szeretnék már szeretni.”

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
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