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Emlékezetes augusztusi pillanatok Megépülhet
Gazdag programmal jubilált a XX. Aszód Fesztivál

Augusztus 20-án ezúttal A
Mûvelõdés Házának udvarán
rendezték meg városunk Szent
István-napi ünnepségét. A történelmi egyházak képviselõi
ökumenikus istentisztelet keretében szóltak államalapító

királyunk testamentumának
aktuális üzeneteirõl. A megszentelt új kenyér felszelését
követõen Sztán István polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte: a magyarság több mint évezrede el-

foglalt hazájában az összefogás
ereje és a jövõbe vetett hit ma is
aktuális és útmutató.
Ezen ünnep hagyományosan
a városi kitüntetések átadásának napja. A képviselõ-testület
Aszód Város Díszpolgári címben részesítette Kissné Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõt,
aki több mint négy évtizedes
közszolgálati tevékenységét
követõen nemrégiben vonult
nyugalomba. Az Aszód Városért díjat a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Szimfonikus Zenekara
kapta, amit Szegedi József zenepedagógus, a zenekar karmestere vett át. Az Aszód Város Szolgálatáért díjat idén
Kvaka István, a postahivatal

a bagi leágazásnál

2012 tavaszán megépülhet a körforgalom a 3. számú fõút, valamint a bagi és
domonyi bekötõút találkozásánál – áll dr. Völner Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának levelében, amelyet július végén intézett Tóth
(folytatás a 6. oldalon)
Gábor országgyûlési képviselõhöz, Bag polgármesteréhez.

Hat intézmény, két település,
közös nyertes TÁMOP-pályázat
Több mint 44 és félmillió
Ft támogatásban részesült
öt aszódi és egy domonyi
intézmény közös, „Egyedülálló pedagógiai és mûvészeti komplex tanulási
formák elterjesztése az
aszódi Városi Könyvtár és
partnerei szervezésében”
címmel elkészített TÁMOP-pályázata. Az egy éves
projekt nyitórendezvényét
szeptember 7-én tartották nepe az eddig elvégzett munkáA Mûvelõdés Házában.
nak és találkozási lehetõség a
nyertes pályázat sikeréért a
A vendégeket – köztük Sztán következõ egy évben dolgozók
István aszódi Tantó Csaba do- számára. Ezután Sztán István
monyi polgármestert – Sáhóné köszöntötte a jelenlévõket és
Bordás Éva könyvtárigazgató, mindazokat, akik ezzel a pályáprojektmenedzser köszöntötte. zattal mertek – és nyertek.
Hangsúlyozta: a megnyitó ün- Utóbbi ékes bizonyítéka az ösz-

a körforgalom

szefogásnak is, hiszen a cél érdekében önkormányzati illetve
egyéb szervezetek mûködtetésében lévõ intézmények fogtak
össze, melynek mozgatórugója
a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház volt.
(folytatás a 2. oldalon)

Hídi Szilveszter felvételei

Az idei Útalap pénzmaradványából tervezett beruházás
kiviteli terveit a Nemzeti Infrastruktúra Felügyelet Zrt. már
elkészíttette, a szükséges engedélyek beszerzése folyamatban
van, õsszel pedig megkezdõdhet a közbeszerzési eljárás. A
projekt összköltsége mintegy
270 millió forint.
Tóth Gábor még július elején
egyeztetett a Parlamentben a
tárca államtitkárával, ennek
eredményeként érkezett a kedvezõ választ tartalmazó levél. A
térség országgyûlési képviselõje örül a jó hírnek, mégis óvatosan fogalmaz: reméli, hogy
gazdasági okok miatt ezúttal
nem fog meghiúsulni a balesetveszélyes csomópont általa
(folytatás a 4. oldalon)
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Hat intézmény, két település, közös nyertes TÁMOP-pályázat
(folytatás az 1. oldalról)

A 44 millió 569 ezer Ft támogatásban részesült projektben
a Városi Könyvtár mellett a
Csengey Gusztáv Általános Iskola, a Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, a
Városi Óvoda, az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziuma és
a domonyi Német Nemzetiségi
Általános Iskola Koren István
Tagiskolája vesz részt. A program célja, hogy lehetõséget biztosítson a gyermekek, tanulók
személyiségfejlõdésére, mûvészeti és kreatív képességeinek
kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az
egészségtudatosság elterjesztésére szabadidõs tevékenységek szervezése (szakkörök, versenyek, vetélkedõk, táborok)
által, s e szolgáltatások a hátrányos helyzetû Domony tanulói
számára is elérhetõk legyenek.
A projekt vállalásai és részösszegei intézményenként:
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza (21,6
millió Ft): informatika szakkör
(domonyi tanulók részére
ECDL-vizsga – mindehhez jelentõs eszközbeszerzés is társul), táncszakkör (aszódi
társintézmények tanulóinak),
számítógép a mindennapokban (aszódi hátrányos helyzetû
tanulóknak), olvasótábor
(aszódi diákoknak), témanapok domonyi gyerekeknek.
Csengey Gusztáv Általános Iskola (7,7 millió Ft):
kézilabda szakkör, tömegsport,
virtuális mûvelõdéstörténet és
képzõmûvészet az interneten,
kézmûvesség és ének-zene, „a
múltunk nyomában” hagyományok, népszokások felelevenítése, versenyek, vetélkedõk,
bajnokságok, kistérségi verseny, irodalmi barangolás az
egykori Pannónia területén:
rendhagyó irodalom órák (Pécs
és környéke), múltunk nyomában a mûvészetekkel – alkotótábor Tihanyban.

Új jegyzõ, pénzügyi irodavezetõ
és GAMESZ-vezetõ Aszódon
Szeptember elsejétõl a hatvani Uti Csabáné látja el a Városháza Pénzügyi Irodájának
vezetõi feladatait, aki hét pályázó közül nyerte el a megbízatást.
A képviselõ-testület lapzártánk után zárt ülésen hallgatta
meg a szeptember 15-tõl betölthetõ jegyzõi, valamint a GAMESZ-vezetõi munkakör betöltésére kiírt pályázatok je-

lentkezõit. A grémium döntése
értelmében tizenhét pályázó
közül Dr. Bóta Julianna töltheti be a jegyzõi munkakört, aki
korábban Hatvan város jegyzõjeként illetve Ecséd község polgármestereként is dolgozott.
A GAMESZ-vezetõi munkakör betöltésére hatan jelentkeztek; közülük az aszódi Tóth
Zoltánné nyerte el a képviselõtestület bizalmát.

Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziuma (6 millió
Ft): fotó, rajz, kézmûves, kerámia szakkörök, énekkar, mûvészeti tábor, témanap.
Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István
Tagiskola; Domony (4,3 millió Ft): „ügyes kezek” szakkör,
környéktúra, népmûvészeti
szakkör, „Kis Vakond” matematika tábor, „Ki Mit Tud?”,
tollaslabda, foci és pingpong
bajnokság, tanulmányi verseny, nemzetiségi témahét.
Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény (2,6 millió Ft): népi játék
és néptánc szakkör, kézmûves
szakkör, intonációt és közösségi szellemet fejlesztõ tábor, népzene tábor keretén belül felké-

szülés az országos versenyre,
szolfézs és zongora verseny,
szimfonikus tábor, témanap.
Városi Óvoda (2,3 millió
Ft): honismereti, néptánc és
kézmûves szakkör, zeneovi.
A 2012. augusztus 31-én záruló projekt sikerén közel
nyolcvan pedagógus és közmûvelõdési szakember dolgozik. A
rendezvényeket és azok résztvevõit fotókkal és szakkörnaplókkal is dokumentálni kell. A
Mankovicsné Masznyik Katalin pénzügyi irányításával zajló
elszámolás szigorú feltételek
szerint zajlik, ezek betartása
érdekében az intézményvezetõk számára továbbképzést
tart a pénzügyi vezetõ.
Hídi Szilveszter

Vezetõváltás a Richard Fritz Kft.
aszódi gyárának élén
Nyár végén vezetõváltás történt a Richard Fritz cégcsoport
aszódi gyárának élén. Ulrich
Wichert úr, aki nyolc éven keresztül vezette a városunkban
mûködõ gyárat, a cégcsoport
németországi központjában
kapott üzletági egység vezetõi
kinevezést. Utódja, Kállai
Balázs augusztus 29-én csatlakozott gyárigazgatóként a Richard Fritz Kft.-hez.
A szakember elsõdleges feladata a cég stabilitásának és
nyereségességének növelése, a
szolgáltatások és termékek minõségének javítása, valamint a
termelés hatékonyabbá tétele.
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Kállai Balázs több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik az elektronikai és az autóiparban. a céghez történõ
csatlakozása elõtt gyárigazgatói és mérnökségvezetõi pozíciókat töltött be egy magyarországi multinacionális cégnél.
A cég munkatársai az augusztus végi tájékoztatón értesültek a vezetõváltásról. A vállalatnak a jövõben egyre erõsebb versenyben kell helyt állnia, s így a hosszú távú stabilitás érdekében a dolgozók részérõl is a célok melletti teljes
elkötelezettség és hatékony
csapatmunka szükséges.
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Télire bezár a múzeum Megszépült a ravatalozó
A dolgozók többségét elküldi a megye Adventisták tábora a volt Tiszti Klubban
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése augusztus 26-án döntött az
általa fenntartott aszódi és
nagykõrösi múzeumok
közérdekû muzeális gyûjteménnyé minõsítésének
kezdeményezésérõl, valamint a munkatársak létszámának csökkentésrõl.
Az aszódi Petõfi Múzeum
nyitva tartása szeptember 1-tõl
a jogszabályi minimum szerint
alakul (az intézmény hetente
háromszor négy órában lesz
nyitva, november 1-tõl március
31-ig bezár). Október 1-tõl a
meglévõ hat és fél álláshely (ebbõl három félállás) közül egyegy félállású történész, néprajzos ill. régész munkaköre marad meg (utóbbi eddig is a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságától járt ki Aszódra). Az aszódi
és a nagykõrösi intézmények
nyitvatartási idejének leszûkítésével évi hatmillió, az elbocsátásokkal tizenhétmillió Ftot takarít meg a fenntartó.

Az aszódi múzeum lapunk
nyomdába adásakor még a korábbi nyitvatartási idõ szerint
mûködött, mert a dolgozók
nem kaptak hivatalos értesítést a változásokról. Az intézmény jövõjérõl (így pl. a megye
egyik legnagyobb darabszámú
gyûjteményének a létszámleépítések és a téli intézménybezárás miatt kérdéses sorsáról,
valamint arról: tervezik-e a
március 15-én még nem látogatható múzeum nyitva tartásának módosítását) információkat kértünk a PMMI-tõl, de
lapunk nyomdába adásáig nem
kaptunk választ.
A Magyarországi Evangélikus Egyház és múzeumának
vezetõ képviselõi augusztus közepén látogatást tettek Sztán
István polgármesternél, aki
kérdésünkre elmondta: az egyház érdeklõdést mutat a Petõfi
Múzeum átvétele iránt, de a
további tárgyalásokkal megvárják az intézmény szeptemberi, szakminisztérium általi
átvilágításának eredményét.

Az Aszód Fesztivál után
egy héttel ismét benépesült
a Szabadság tér, ahol különféle játékokkal és
kézmûves foglalkozásokkal várták a gyerekeket és
kísérõiket. A „Fiatalok
Aszódért – Segíthetsz” elnevezésû kezdeményezés
ünnepélyes megnyitóján
kiderült: a helybeli és galgamenti cégek és vállalkozások által támogatott
esemény egy kevésbé látványos, ám legalább annyira elismerésre méltó kezdeményezés záró programja.
Az Adventista Egyház gödöllõi szervezetének képviselõi
nemrégiben felkeresték Sztán
István polgármestert, s felajánlották segítségüket a város valamely közterületének vagy intézményének felújításában.
Szándékuk kedvezõ fogadtatásra talált: augusztus 21-én
huszonöt gödöllõi, orosházi,
budapesti, isaszegi, péceli és

Egyéni szerzõdés nincs, díjbehajtás van
A hulladékszállító cég feltérképezi a nemfizetõket
Még ezekben a hetekben
is sokan kapnak az év eddigi idõszakára szóló csekkeket a hulladékszállítást
végzõ Zöld Híd Régió Kft.
ügyfélszolgálatától. Az aktuális ügyféladatbázis elkészítése a tervezettnél
hosszabb idõt vesz igénybe,
mert sokan késve vagy még
nem jelentették be adataikat a szolgáltatónak, emellett számos háztartás – bár
korábban is fizetett díjat –
nem szerepelt a GAMESZtól kapott adatbázisban.
A szolgáltató az érintett települések önkormányzataival
kötött szerzõdést a hulladékszállítási feladatra. Emiatt a lakosokkal már nem kötnek külön szerzõdést, ehelyett egy
adatlappal mérik fel az ingat-

lantulajdonosok hulladékszállítási igényét. Mindenki büntetõjogi felelõssége tudatában
nyilatkozik adatairól, amelyekre vonatkozóan a kft. ellenõrzési jogkörrel rendelkezik. Az
adatlapok feldolgozása folyamatban és pontosítás alatt van,
ezért egyelõre nem tudnak
adatokkal szolgálni arról, Aszódon hányan fizetnek a szolgáltatásért – tudtuk meg Kollárné
Jilly Sára területileg illetékes
ügyfélszolgálati munkatárstól.
Az adatfeldolgozás a cég mûködési területén minden településen hosszabb folyamat, de
mindenkinek érdeke, hogy mielõbb rendezõdjön a helyzet,
hiszen a díjfizetõk szemétszállítási díja a nemfizetõk számától
is függ. Utóbbiak táborának
felszámolása nem egyszerû feladat, s ebben a gyûjtõkocsik

személyzete is közremûködik:
a meglévõ lista alapján ellenõrzik, az adott utcában van-e kitéve gyûjtõedény és az mekkora ûrtartalmú. (A térségben
volt rá példa, hogy valaki a bejelentettnél nagyobb edényt tett
ki, míg egy saroktelki családi
ház elõtt mindkét utcafronton
egy-egy kuka várta, hogy kiürítsék.)
Aszódon számos társasház
található; bár e közösségek számára lehetõséget biztosítanak
a közös díjfizetésre, a lakásonkénti díjfizetés nekik és a szolgáltatónak is hatékonyabb: a
díjhátralékok behajtása adók
módjára történik, de a huzamosabb ideig nem lakott háztartások tulajdonosai számára
is egyszerûbben és jól követhetõen megoldható a díjfizetés
szüneteltetése.
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mogyoródi táborozó gyermek
költözhetett be a volt Tiszti
Klub épületébe, akik délelõttönként kifestették a temetõ
ravatalozóját, kitakarították
annak környékét, a délutánok
pedig kikapcsolódással és a környékkel való ismerkedéssel
teltek.
A már említett családi napot
augusztus 26-án tartottak városunk fõterén. A megnyitón
Aszód Város Önkormányzata
nevében a polgármester elismerését és köszönetét fejezte
ki a lelkes kis csapatnak, majd
azt kívánta, töretlen lelkesedéssel vigyék tovább munkájuk
lendületét. Az egyhetes táborozás szombaton ifjúsági délelõttel zárult a volt Tiszti Klubban.
Simon Attila és Baloghné
Rajki Petra szervezõk elmondták: a Fiatalok Aszódért Program ötlete egy hónapja született meg. Gödöllõn évek óta
megrendezik önkéntes munkát nyújtó gyermektáborukat,
ami a szomszédos város EU-s
programjainak szervezése miatt idén meghiúsult. Szerencsére a szervezõknek Aszódon
is vannak barátaik, így a városunk polgármesterével történt egyeztetés után a tábort
megrendezhették az új helyszínen.
Mindkét fél reményei szerint jövõre a hagyományos
gödöllõi mellett Aszódon is újra
lesz lehetõségük táborozásra.
Sokrétû munkájuk – pl. egészségügyi elõadások, szûrõvizsgálatok és tanácsadás, valamint fõzõtanfolyamok szervezése – mellett 2012-ben is
örömmel eljönnek hozzánk.
Egyik fontos alapelvük az önkéntes segítés – a megoldásra
váró feladatok mellett szerencsére ifjú segítõkbõl sincs hiány, és a helybeli fiatalokra is
bizton számíthatnak.
H. Sz.
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Megépülhet a körforgalom Szakorvosi Rendelõintézet:
a bagi-domonyi leágazásnál
(folytatás a 4. oldalon)

már több alkalommal szorgalmazott körforgalmasítása. A
beruházás költségvetésébõl
több tízmillió Ft-ot kell fordítani a csomópont alatt lévõ közmûvezetékek kiváltására. Jelentõsen növeli a költségeket a
nyomvonal-módosítással járó
földmunka is. Utóbbiakra azért
van szükség, mert a Csintoványi Csárda felõl érkezõ autósok
számára ma még beláthatatlan
a keresztezõdés egésze, s ez az
útszakasz a csomópont felé lejt,
ami csúszós útviszonyok esetén rendkívül balesetveszélyes.
(A balesetveszély a körforgalom jelen állapotában fokozottan fennáll, emellett hazánkban – pl. épp Aszódon vagy a 37.
számú fõúton, Gesztely és Hernádkak térségében – épült már
olyan körforgalom, amely egy,
az említettnél jóval merede-

októberben kiderül, lesz-e állami segítség

Október elején eldõlhet, hogy
kebb lejtõ alján, a másik irányból pedig ugyancsak korláto- a Szakorvosi Rendelõintézet
zott beláthatósággal közelíthe- kaphat-e állami támogatást az
egészségügyi intézmény alulfitõ meg.)
nanszírozottságából adódó
Lapzártánk elõtt az érintett hiány kezelésére. Tóth Gábor
szakhatóságok, valamint Bag, országgyûlési képviselõ kérdéDomony és városunk polgár- sünkre elmondta: közremûkömesteri hivatalait képviselõ désével a MED-CENTER Kft.
szakemberek részévételével vezetése egyeztetést folytatott
egyeztetést tartottak az aszódi Szócska Miklós szakállamtitVárosházán, amelyen részt kárral, aki ígéretet tett a lehevett Sztán István polgármester tõségek áttekintésére. Az utolis, aki elmondta: a csomópont só költségvetési negyedév eleközvilágításának megvalósítá- jén kiderül, lesz-e forrás a tarsa önkormányzati feladat. A talékkeretbõl a hiány kompenkeresztezõdés és környéke Bag zálására.
közigazgatási területéhez tarA honatya rámutatott, hogy
tozik, de az érintett település a Szakorvosi Rendelõintézet
szeretné, ha a mintegy tizenhá- esetében külön kell választani
rommillió Ft-os költségbõl a a tulajdonviszonyok és a mûkörforgalom szomszédságában ködtetés miatti forrásigényt.
található Aszód és Domony is Az aszódi önkormányzat tulajkivenné a részét.
donában lévõ épület mûszaki
H. Sz. állapota nem megfelelõ, korszerûsítéséhez jelentõs összeg

Gázszolgáltatás nélkül indult a tanév
a megyei fenntartású Petõfi Gimnáziumban
Új hónap, új rémhír: augusztus végén elterjedt,
hogy a Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium falai között a fenntartó megyei önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzete miatt
csak október 1-jén kezdõdik meg a tanítás. Utóbbi
persze már szeptember 1jén megtörtént, a felmerült
problémákat az iskolavezetés és a fenntartó igyekezett orvosolni.
Az épületegyüttesben a tanévkezdésig visszakapcsolták a
díjhátralék miatt felfüggesztett víz- és áramszolgáltatást.
Lapzártánk után Csobán Attila
igazgatótól megtudtuk: a gázszolgáltatás visszaállításának
idõpontja még bizonytalan. Ez
a kollégisták melegvíz-ellátásához (amit a fõépületben mûködõ villanybojlerekkel oldanak

meg), az uszoda üzemeltetéséhez és szükség esetén a fûtéshez is szükséges. Az étkeztetést
biztosító Hungast Kft. által –
ugyancsak jelentõs díjhátralék
miatt – még áprilisban lezárt
konyhát két héttel a tanévkezdés elõtt kinyittatta a megye,
ahonnan a cég minimális
mennyiségû eszközt vitt el. Az
ételt jelenleg Galgahévízrõl
szállítják a középiskolába.
Bár a fenntartó szeptember
elsejére ígérte az ingyen tankönyvek – korábban pénzügyi
okokból ugyancsak bizonytalanná vált – biztosítását, a szállító cég szeptember 15-re tudta
vállalni annak eljuttatását a
középiskola 231 jogosult diákja
számára.
Csobán Attila elmondta: a
korábbi megyei döntéssel ellentétben a kistarcsai Flór Ferenc
Egészségügyi Szakközépiskola
mégsem költözött hozzájuk és
a gödöllõi társintézménybe,

mert alapítványi formában a
kórházváros másik épületében
mûködik tovább. Emiatt nincs
túlzsúfoltság az aszódi gimnáziumban, ahol inkább a május
óta zárva tartó uszoda hiánya
jelent problémát. Sajnos a
sportlétesítménynél és az új öltözõ építésénél égetõbb problémái is vannak a megyének.
Az igazgató végezetül leszögezte: a nehézségek ellenére az
oktatás zavartalanul folyik, ennek ellenére az október 1-jei
tanévkezdésre vonatkozó alaptalan híresztelések károkat
okozhatnak a középiskolának,
ronthatják annak megítélését.
*
A tanévkezdés nehézségei és
az uszoda ügyében megkerestük Pest Megye Önkormányzata Sajtóosztályát, de lapunk
nyomdába adásáig nem kaptunk választ kérdéseinkre.
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szükséges, ennek biztosítása a
tulajdonos feladata. (A korszerûsítésben az üzemeltetõ cég
korábban kinyilvánította
együttmûködési készségét.)
Más kérdés a betegellátás
finanszírozása. Térségünk országgyûlési képviselõje Dr.
Pesti Imrével, a FIDESZ egészségügyi szakpolitikusával is
egyeztetett, aki a tavalyi választási kampány során Tóth
Gábor vendégeként a Szakorvosi Rendelõintézet zavartalan
mûködése mellett foglalt állást.
A finanszírozási gondok ismeretében mindketten az egészségügy állami feladat-ellátásba
való kerülésében látják a megoldást. A legfelsõ szinten körvonalazódó tervek alapján Tóth
Gábor elképzelhetõnek tartja,
hogy ez már jövõre megtörténik; az átmeneti idõszak pénzügyi gondjainak megoldására
mielõbb megoldást kell találni.

„Szívügyünk
az Aszódi
Rendelõintézet”
Szeretettel meghívjuk Önöket szeptember 24-én 15 órai
kezdettel az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban tartandó,
kiállításokkal egybekötött,
zenés irodalmi jótékonysági
délutánunkra. A mûsorban
többek között galgamenti mûvészek és egészségügyi dolgozók is közremûködnek.
A közremûködõk a rendezvény teljes bevételét a az aszódi Szakorvosi Rendelõintézetet támogató „Legyen az Ön
szívügye is!” Alapítvány javára ajánlják fel.
Támogató megjelenésükre
feltétlenül számítunk!
Tisztelettel:
a szervezõk

Ízelítõ az akcióból:

Akció____________Szeptember 14-tõl 25-ig________________Akció
Finomliszt 1 kg Szatmári
Napraforgó étolaj Iskon 1 l
„B” rizs Marco Polo 1 kg
Steffl sör dobozos 0,5l
Boci tejcsokoládé 100g
Delikát 8 ételízesítõ 75g
Kristályvíz PET 1,5 l dús, mentes
Pepsi Cola 2 l + 0,5 l EXTRA
Rauch Bravo õszibarack 25% gyümölcslé 1 l
Egri Bikavér száraz vörösbor 0,75l
Univer majonéz csepp alakú flakon 620g
Arany Ászok sör dobozos. 0,5 l
COOP Tejföl 20% 150g
Nescafé 3in1 Classic 10x17,5g
Pickwick Fruit Amour szilva-fahéj 20x2g
Univer Piros Arany csemege, csípõs 160g
Globus ketchup flakonos 490g

129,-Ft
369,-Ft
199,-Ft
139,-Ft
229,-Ft
129,-Ft
99,-Ft
299,-Ft
199,-Ft
449,-Ft
649,-Ft
159,-Ft
99,-Ft
469,-Ft
399,-Ft
279,-Ft
399,-Ft

149,-Ft
UHT tej 1,5% 1 l
1299,-Ft/kg
Csirkemell filé
279,-Ft+ü
Borvitéz száraz fehér bor 0,75l
999,-Ft/kg
Kométa Harmónia párizsi
1099,-Ft/kg
Pick olasz felvágott
329,-Ft
Medve sajt natúr 8 cikk. 200g
99,-Ft
Danone Activia krémes joghurt több íz
429,-Ft
Silan öblítõ Fresh Sky 1 l
399,-Ft
Domestos 24H PINE FRESH 750ml
Eduscho Wiener extra õrölt kávé 250g 429,-Ft
899,-Ft
Tomi Japánkert mosógél 1.5 l
169,-Ft
Tento konyhai törlõ 2R. 2 tekercs
Danone Könnyû és Finom joghurt eper 125g 59,-Ft
3299,-Ft/kg
Zimbo borsos szalámi
Ariel Compact Mountain Spring mosópor 2kg 1399,-Ft
199,-Ft
Magyar kancsós tej 2,8% 1l
399,-Ft
Nivea krém 75ml

Kerekezzen a Coop Klubbal!
Vásároljon szeptember 16. és 30. között legalább 3 alkalommal összesen legalább 10.000 Ft értékben
bármely Coop Klub emblémával ellátott üzletben, használja minden alkalommal törzsvásárlói kártyáját,

és nyerjen havonta egy kerékpárt!
A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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Ünnepeink
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Emlékezetes augusztusi pillanatok
Gazdag programmal jubilált a XX. Aszód Fesztivál

(folytatás az 1. oldalról)

vezetõje, volt önkormányzati
képviselõ érdemelte ki. Aszód
Város Sportdíját Barna
Gergely, a LATOR Úszó és Vízilabda SE versenyzõje kapta
városunk hírnevét öregbítõ
sportteljesítményéért. Gergõ a
tiszteletdíja egy részét Aszódon
élõ hátrányos helyzetû gyermekek úszásoktatására ajánlotta
fel. Tiszta Szép Városért díjban
részesült a Magyar Posta Zrt.
az aszódi posta színvonalasan
felújított épületéért; az elismerést Ágoston László Zoltán
igazgatóhelyettes vette át.
Ugyancsak e díjat ítélte a képviselõ-testület Oláh Dezsõnek
és családjának a Széchenyi u.
21. szám alatti, utcaképbe illeszkedõ, hagyományos stílusban épített épületért.
Az ünnepi asztalt a bagi iparmûvész-festõmûvész házaspár,
Kapu Lajos és Kapu Júlia által
készített koronázási ékszermásolatok (amelyeket nemrégiben szenteltek meg a máriabesnyõi Basilica Minoris-ban),
valamint Sáráné Blaskovics
Judit turai népi iparmûvész
díszpárnái és terítõi ékesítették. E jelképek, valamint a
nemzetiszín zászló elõtt, Aszód
polgármesterének közremûködésével kilenc határainkon túl
– néhányan erdélyi testvérvárosunkban, Nyárádszeredán –
élõ magyar nemzetiségû polgártársunk tette le az állampolgársági esküt.
*
Az ünnepség a XX. Aszód
Fesztivál programsorozatának
komolyabb, méltóságteljes eleme volt – csakúgy, mint augusztus 19-én a Petõfi Múzeum Galériájában az elmúlt fél évszázad galgamenti népmûvészetének és hétköznapjainak változását bemutató tárlat, amely
a „Több nyelven, egy akarattal…” címet viselte. A kiállítást
Szilágyi Miklós néprajzkutató,
muzeológus, a néprajztudomány doktora méltatta, Sztán

Ezrek tomboltak Fluor Tomi, a
megbetegedett Kasza Tibor
helyett beugró László Attila,
Vastag Tamás, Márió, Szabó
Ádám, Tóth Gabi, a Breda
A fesztivál programja a jubi- zenekar és Mr. Joe koncertjén.
leumhoz méltóan színvonalas A kisebbeket a Bóbita együttes
és közönségcsalogató volt. varázsolta el, s az utcabál hanIstván polgármester pedig a
legújabb „változást”, azaz a
múzeum körüli legfrissebb
eseményeket foglalta össze.

gulatát megteremtõ Favorites
együttes és a kartali Kristályház musical tábora is kellemes
perceket szerzett a közönségnek. A rendezvényt szombat
este tûzijáték zárta.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Városunk augusztus 20-i ünnepségérõl, a XX. Aszód Fesztiválról és a Petõfi Múzeum tárlatáról gazdag képanyagot találnak az Aszódi Tükör Facebook- oldalán.
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Sport, játék, életút tervezés
II. Galgamenti Ifjúsági Nap Kartalon
Augusztus 15-én második
alkalommal rendezték meg
a Galgamenti Ifjúsági Napot, amelyet Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási
Központ vezetõje, valamint Erdélyi Katalin, a körzet tizenegy települése
Gyermekjóléti Szolgálatainak szakmai vezetõje álmodott meg.

A Csengey iskola után idén a
kartali sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek, ahol a
gyermekek négy sportágat próbálhattak ki, egy prevenciós teremben pedig az életút tervezési és a drogprevenciós foglalkozáson vehettek részt. A rendezvény sztárvendége az Animal Cannibals volt. A szervezõk a programok mellett étellel-itallal várták a tizenegy teleA Gyermekjóléti Szolgálatok pülésrõl érkezett kb. 110 gyerszakmai feladatai közé tartoznak a hátrányos helyzetû gyermekek számára szabadidõs tevékenységek, prevenciós foglalkozások megszervezése. A
nyár folyamán a 11 település
mindegyikén a családgondozók
a klienskörükbe tartozó gyermekek számára prevenciós
programokat szerveznek; ezen
A Könyvtárak Összefogása A
foglalkozások lezáró akkordjaként tervezték meg ezt a napot, Tudásért címû programsoromellyel a 12-18 éves korosztályt zatba (október 3-9.) idén is bekapcsolódik könyvtárunk. Jelcélozták meg.
mondatunk: „Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól.”
A következõ témákkal foglalkozunk: öröklõdõ és praktikus
Az idei ünnepi könyvhé- tudás, tanulással és játékkal a
ten jelent meg Dr. Péterfi tudásért, tudáspróba. Részletes
Gábor, az Evangélikus Egy- program: www.aszodkonyvtar.hu
ház Petõfi Gimnáziuma
*
történelem-filozófia szakos
Vendégünk lesz október 6-án
tanárának elsõ könyve 17 órakor Nyulász Péter író.
Szabó Dezsõ és Féja Géza
Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei címmel.

Programajánló

Könyvbemutató

meket, akiket a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatok családgondozói koordináltak és felügyeltek. A fiatalokat a szervezõk különbuszokon szállították
lakóhelyük és Kartal között.
AII.GalgamentiIfjúságiNap
színvonalas megszervezéséért
köszönet jár a kartali házigazdáknak és valamennyi közremûködõnek; a gyermekek egy
nagyon pörgõs és élvezetes
programon vehettek részt.
Ismét bõvült a könyvtár állománya. A Nemzeti Kulturális
Alap a Nemzeti Erõforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében elindította a
Márai-programot, amelynek
célja: a nemzeti kultúrkincs
megõrzése, a hazai és a határon
túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselõ
könyvek eljuttatása minél több
olvasóhoz a hazai és a határon
túli könyvtárakon keresztül; az
olvasáskultúra fejlesztése; a
kortárs magyar szerzõk támogatása és megismertetése.
A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális
Alap Márai Irodalmi Ideiglenes
Kollégiuma és a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiuma Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza számára le-

A magyar történelem sorsfordító eseményét szûk spektrumban, de nagy szakirodalmat megmozgatva, objektívan
elemzõ szerzõ kötetét – amelyrõl a Magyar Nemzetben, valamint a Kommentár címû közéleti és kulturális folyóiratban
elismerõ recenzió jelent meg –
szeptember 22-én 16 órakor Dr.
Pritz Pál egyetemi magántanár, az MTA doktora, Dr. Roncz
Béla igazgató és Ladócsy László mûvésztanár mutatja be az
aszódi középiskolában. A bemutatót Homoki Gábor középiskolai tanár vezeti.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
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A Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai
szeretettel várják Önt

a Kistérségi
Idõsek Napjára,
amit október 1-jén
rendezünk a Csengey
Gusztáv Általános Iskola
tornacsarnokában.
Vendégvárás 11.30-tól.
hetõséget kínált arra, hogy 550
ezer Ft értékben szépirodalmi
és tényirodalmi mûveket válogassunk fele-fele arányban.
*
Köszönjük olvasóinknak,
hogy könyvadományukkal gazdagították a könyvtár állományát: Ácsné Tóth Beáta, Barlai
Edit, Budai Józsefné, Buzánszki Lajosné, Gódor Ágnes,
Hárs Dénes, Király Gabriella,
Liptai Éva, Maksa Zoltánné,
Mayerné Masznyik Edit, Pála
Sándorné, Parádi Katalin,
Ráczné Faddi Erika, Suba
László, Tolnai Katalin, Torda
István.
*
Nyitvatartásunk:
H-K-Cs-P:
10.00-18.00
Szo:
13.00-16.00
28/400-606
Tel.:
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Elektronikai hulladékgyûjtõ nap

ASZÓD
ÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Fe-Group Invest Zrt. és Zöld Híd
Régió Kft. elektronikai hulladékgyûjtõ napot szervez térítésmentesen. A konténerekbe kihelyezhetõk a lakossági elektronikai és akkumulátor hulladékok.
A gyûjtés ideje: 2011. október 15-én 07:00-13:00
A gyûjtés helyszínei:
Aszód, Falujárók úti ABC elõtti területen
Régész u. 34. (az evangélikus gimnáziumtól 50 m-re)
A konténerbe való elhelyezésben a Zöld Híd Régió Kft. munkatársai segítséget nyújtanak. Kérem Önöket, hogy az odaszállítást
csak ebben az idõszakban szíveskedjenek elvégezni!

Kondoros (Piac) tér 46.
Rendelési idõ:
Hétfõ 10.00-11.00
Kedd
18.00-19.00
Szerda 10.00-11.00, 18.00-19.00 Csütörtök 18.00-19.00
Péntek 10.00-11.00
Szombat 11.00-13.00

Idõpont-egyeztetés a 06-20/44-60-938-as
telefonszámon.
Dr. Fodor Sándor állatorvos

Tisztelettel: Sztán István polgármester

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (szeptember 17-18., október 1-2., 1516.) a Városi Gyógyszertárban
(Szabadságtér2.,Tel.:500-015);
páros hétvégén (szeptember
24-25., október 8-9.) a Szent
István Patiká-ban (Kondoros
tér 49., Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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

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

Állatorvosi ügyelet
Ügyelet
Szeptember 17-18.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Október 8-9.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Szeptember 24-25.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

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

Október 1-2.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Október 22-23.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük mindazoknak, akik

Megköszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk,

Gyebnár József

Juhász János

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel osztoztak fájdalmunkban.
Köszönettel: A gyászoló család

temetésén részt vettek, osztoztak fájdalmunkban és sírjára
virágot helyeztek.
Felesége és gyermekei
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SóbarlangKartalon
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

Az allergia szezon kellõs közepén,
július 30-án a Ruszkai család egészségközpontja megnyitójára várta a
vendégeket. A létesítményt Ruszkainé
Bódai Julianna álmodta meg, melyet
LEADER támogatás felhasználásával
valósítottakmeg.
A rendezvényre ellátogató vendégsereg a családtól megszokott baráti
vendégszeretetben részesült. A megnyitó után az egybegyûltek pezsgõvel
kívántak sok gyógyulni vágyó érdeklõdõt és elégedett törzsvendéget. A bejárat elõtt elhelyezett kõsó tömb sikeres
széttörése után a vendégek személyesen is belekóstolhattak a sóbarlang
csodálatosvilágába.
A Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumnak már a neve is családias,
meghitt hangulatot sugároz, feltöltõdésre és kikapcsolódásra csábít. A sóbarlangba lépve a falakon váltakozó
színekkel megvilágított sókristályok
természetes barlanghoz hasonló látvánnyal fogadják a látogatót. Az aljzatot vastagon borító sóban a gyerekek
kipróbálhatják a só-homokozást is. A
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különleges sómelegedõ a tengerpartra
varázsol bennünket, a párás, sós levegõ pedig kiválóan tisztítja légutainkat,
jótékony a gerinc és ízületi megbetegedésekre, az idült nõgyógyászati gyulladásokra. A kellemes zene és a fények
fokozzák a relaxációs hatást, a teljes
kikapcsolódástbiztosítják.Asóterápia
segít leküzdeni a napjainkban népbetegségkéntjelentkezõlégútiésbõrgyógyászati allergiás panaszokat, de az
asztma kezelésének egyik alapeleme is
lehet.
Az egészségcentrum szolgáltatásai
közül meg kell említeni még a Magneter mágnesterápiát, a különbözõ
masszázsokat és a chi gépet is, a bejáratnálkialakítottkisboltbanpediga
gyógyhatású termékekbõl és sótermékekbõl vásárolva magunkkal vihetünk
egykicsitasóbarlanghangulatából.
A Kuckó Sóbarlangot Kartalon a
BartókBélaút14.számalatttalálják,a
nyitvatartásról és a bejelentkezés
módjáról a www.kuckosobarlang.hu
honlapontájékozódhatnak.
Tóth János

(x)
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Egészségügyi Központ
nyílt Aszódon szeptember 15-én!
Aszód, Falujárók útja 5/24. Tel.: 28/816-730, 06-70-391-3642 honlap: www.rek-aszod.hu
10% nyitási kedvezmény október 31-ig!

Idõpont-egyeztetés telefonon!

Szolgáltatásaink:
1. Magánorvosi rendelések:
w felnõtt és gyermek tüdõgyógyász
w kardiológus
w neurológus
w belgyógyász, foglalkozás-egészségügy
w ortopédia
w reumatológia
w endokrinológia
w pszichológia
2. Gyógyászati kezelések
w orvosi gyógymasszázs
w gyógyvizes kádfürdõ
w iszapkezelés
w víz alatti vízsugár masszázs

3. Megelõzést szolgáló szolgáltatások
w infraszauna
w sóbarlang
w masszázsmedence
w öregedést gátló kezelés
4. Mozgásterápia
w gyógytorna (egyéni és csoportos)
w táncoktatás: zumba, salsa, hastánc
5. Gyógyászati segédeszközök forgalmazása
6. Életmód szaktanácsadás
7. Antioxidáns mérés szakorvos segédletével

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12
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Lakossági tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálásról a
2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében
a Magyar Köztársaság területén
2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
(a továbbiakban: népszámlálás)
kell tartani.
A népszámlálás statisztikai
célú, egy adott pillanatra, az eszmei idõpontra ( 2011. október 1. 0
óra) vonatkozó személy és lakásösszeírás, amely alapvetõ jelentõségû adatokat biztosít az ország
lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági,
foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és a családok összetételérõl, valamint a lakások fõbb jellemzõirõl. Ezek az adatok hosszú
idõre elengedhetetlenül fontosak
a központi és a helyi igazgatás, a
gazdasági és a társadalmi élet
szereplõi számára a döntések
elõkészítéséhez, a társadalmi folyamatok áttekintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi magyarországi népszámlálás módszere
és vizsgálati témakörei összhangban vannak a korábbi népszámlálásainkkal, így megalapozzák a gazdasági és társadalmi
változások vizsgálatát, továbbá
az ENSZ és az Európai Unió
ezen idõszakra vonatkozó népszámlálási ajánlásaival, ami lehetõséget biztosít a más országokkal való összehasonlításra is.
A népszámlálási törvény
szerint az adatszolgáltatás –
a nemzetiségre, az anyanyelvre,
a vallásra, a tartós betegségre és
a fogyatékosságra vonatkozó
kérdések kivételével – kötelezõ.
Az adatszolgáltatók kötelesek a
népszámlálás körébe tatozó adatokat a valóságnak megfelelõen

megadni az október 1., 0 órai eszmei idõpontra vonatkozóan. Az
összeírás 2011. október 1. és
október 31. között, a pótöszszeírás 2011. november 1. és
november 8. között történik.
A népszámlálás lebonyolításához szükséges adatfelvételi csomagok 2011. szeptember 27-e és
30-a között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatásra kerülnek.
Ennek érdekében a lakosság
részérõl fontos a házszámok,
ajtószámok kihelyezése, a
címek postaládákon való elhelyezése. Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy
szóróanyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen
nyomtatványait tartalmazza.

Alakosságazadatszolgáltatási
kötelezettségét
hárommódonteljesítheti:
- a kérdések megválaszolhatók
az interneten keresztül a
www.enepszamlalas.hu honlapon – egy azonosító és egy egyedi
kód megadásával (erre 2011. október 1-16. között lesz lehetõség )
- az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévõ kérdõívek kitöltésével, a
papír alapú önkitöltésre
szintén a felvétel elsõ két hetében, 2011. október 1-16. között
lesz lehetõség.
- az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiz-

Segítség a Csengey iskolának
Nyári szünetben a diákok
jó messzire elkerülik az iskolát. Nem így a 2.z osztály tanulóinak szülei: õk júniusban azt tervelték ki, hogy kicsinosítják csemetéik tantermét.
Augusztus elején Tóthné
Piroska parkettát forgalmazó
cégekkel tárgyalt, alkudozott és
143.000 forintért megszerezte a
szükséges mennyiséget. Ezt az
összeget a következõ családok
adták össze: Kis Annáék, Pesti
Mátéék, Dubiskó Enikõék,
Dolányi Zsófiék, Bata Éduáék,
Lados Balázsék, Tóth Zalánék.
Kis József építõipari vállalkozó
nemcsak szakértelmét, de festéket, festõt hozott és kimeszeltette a falakat, helyreállíttatta az
olajlábazat csúnya részeit és az
ajtókat is újjávarázsolta. Ezután
következett a laminált parketta

Palatetõk bontás nélküli
javítása, szigetelése
szeptemberben bevezetõ
áron.
Érdeklõdni lehet
a 06-70-3239483-os
és a 06-30-2212725-ös telefonszámokon.

lerakása: ebben Tóth Zoltán és
fiai, Pásztor Tibor, Rácz Tibor és
Kis József segítettek. Több estén
keresztül, éjszakába nyúlóan
fúrtak-faragtak, javítottak.
Köszönjük Hangyáné Anikó
takarító néninek, hogy lehetõvé
tette számunkra, hogy az osztályba bemehessünk és végezhessük a munkánkat. Kassa
Zsuzsi szülei a folyosói dekoráció
elkészítésében és felrakásában
voltak segítségünkre. Mertán
Nelli szülei új függönytartókat és
függönyt vásároltak.
Köszönjük nekik! Biztosak vagyunk benne, hogy a 2.z-sek
örömmel fogadják és szorgalmas
tanulással hálálják meg a sok
munkát. Jó így tanévet kezdeni!
Köszönettel: a tanító nénik
*
Nagy örömünkre nem csak a 2.
z osztály szülei segítették az
iskolakezdést, hanem még több
szülõ és vállalkozó, magánszemély is.
Gesztiványi Gábor tantermet
meszelt, Benedek László és
Molnár Sándor kertészeti, kör-
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tosnak, aki az összeírás céljából
2011. október 1. és 2011. október
31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdõívek megõrzése.

Tisztelt Lakosság!

Amennyiben a népszámlálással kapcsolatban bármilyen
problémája van, kérdése merül
fel, az Aszódi Polgármesteri Hivatalban személyesen lehet eljárni, illetve az alábbi számok
hívhatók:

06-80-200-014,06-80-200-224

A népszámlálással kapcsolatosan bõvebb információ a
www.nepszamlalas.hu oldalon található. Kérjük együttmûködésüket a népszámlálási
feladatok lebonyolításában.
Aszód, 2011. szeptember 1.
Népszámlálási felelõs
nyezetszépítõ munkákat végzett
a Rákóczi úton. A Csengey úton
Braun József ikladi vállalkozó
vízszerelési munkákat végzett és
csapokat cserélt a tornatermi öltözõben. Búzás István építészmérnök intézményünk mindkét
épületét felmérte, majd elkészítette a naprakész tervrajzokat,
melyeket elõször a tûzriadó tervnél fogunk használni, késõbb pályázatok beadásához, felújításokhoz fog nagy segítséget nyújtani.
A Csengey iskola tanulólétszáma 30 fõvel nõtt, ezért szükség volt tanulói székekre és padokra. Major Zoltán 80 tanulóasztalt újított fel iskolánknak.
Sztán István polgármester úr és
a képviselõ-testület lehetõvé
tette, hogy a tanévkezdésre 50 db
korszerû, jó minõségû iskolaszéket vásároljunk.
Tisztelettel köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget.
Iskolavezetés

A Csengey Gusztáv Általános
Iskola Rákóczi úton lévõ
büféjének bérleti joga eladó.
Érd.: 06-20-411-877

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: 9/2011
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.
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