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Az egészségügy legyen mindenki szívügye! Átveszi az állam
Jótékonysági gálamûsor a Szakorvosi Rendelõintézetért

a Petõfi Gimnáziumot

Szeptember 24-én az
Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumának aulájában rendezték meg azt a jótékonysági gálamûsort,
amelyet az állami finanszírozás gondjai miatt a túlélésért küzdõ Szakorvosi
Rendelõintézet megsegítésére szerveztek.
Dr. Bodó Zsolt ny. igazgató
fõorvos, a Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány létrehozója
a támogató szándékkal érkezett népes közönség soraiban a
Szakorvosi Rendelõintézet dolgozóit, a térség néhány polgármesterét és a kistarcsai kórház
sebészeti osztályának munkatársait is köszönthette. Mint elmondta, a közel ötven eszten-

a megyétõl

deje épült intézmény iránti
igényt az is bizonyítja, hogy
már tizenöt év után bõvíteni
kellett, az orvosi eszközparkot
a fenntartó Aszód lehetõség
szerint folyamatosan fejlesztet-

2012. január elsejétõl átveszi
az állam a megyei önkormányzati intézményeket – errõl állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök a 19 megyei közgyûlés elnökével október 3-án.
Ennek keretében az állam átveszi a felhalmozódott, mintegy 180 milliárd forintnyi adósságot is, amelynek rendezésérõl, esetleges átütemezésérõl
tárgyalások kezdõdnek a hitelezõ bankokkal.
Szûcs Lajos, a Megyei Önkorte. Csak egyvalami nem tartott mányzatok Országos Szövetsélépést az idõvel – és ez nem csak gének – valamint a Petõfi Sánaszódi sajátosság –: az állami dor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
finanszírozás.
fenntartójának, Pest Megye
(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Kistérségi Idõsek Napja Oszvald Marikával és Csere Lászlóval
Október 1-jén 21. alkalommal rendezték meg Aszódon
az Idõsek Világnapját. Az utóbbi hat rendezvényen a
szervezõk kistérségi szinten üdvözölték az idõsebb generáció tagjait. Az ENSZ határozata alapján 1991-tõl ünnepeljük országszerte a Világnapot. Az ünnep egyben felhívás arra is, hogy jobban odafigyeljünk idõsödõ társainkra, hiszen világszerte emelkedik a népességben az idõsek
aránya.
A világnapi rendezvény jó
alkalom az együtt ünneplésre
és arra is, hogy megismerjük a
szomszédunkban élõ emberek
kulturális értékeit, hagyományait. Az idõs emberek a múlt
és a jelen közötti kapocsként
visszaidézik a régen elfeledett
ünnepeket. A hagyományõrzõ
csoportok mûsorukkal hang-

súlyozzák a települések jellegzetességeit, ugyanakkor bemutatják a Galga menti folklórban
lévõ hasonlóságokat is.
A Csengey Gusztáv Általános iskola tornacsarnokában
tizenegy településrõl 508 fõ
tisztelte meg a rendezvényt. A
termet a szervezõk már az elõzõ napon szépen feldíszítették.

Ez nem kis feladat volt, mint
ahogy az sem hogy az 500 fõ
részére kényelmes ülõhelyet
biztosítsanak.
Október 1-jén a települések
idõs embereit különbuszokkal

szállították a rendezvény helyszínére. A bejáratnál a munkatársak virággal és bonbonnal
köszöntötték, majd a kijelölt
helyükre kísérték a kedves
(folytatás a 6. oldalon)
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Önkormányzati hírek
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Pályázati lehetõség a Napsugár Óvoda felújítására
A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben jelenleg 68 nem aszódi növendék folytat zenei tanulmányokat, ami félévenként 850
ezer Ft veszteséget okoz az intézménynek. Az Aszód Városért Alapítvány számlájára e
tanulók szülei be tudják fizetni
a tandíjat, amit az alapítvány
évente kétszer továbbutal a
GAMESZ számlájára. A képviselõ-testület támogatta az alapítvánnyal kötendõ megállapodást. Ugyancsak jóváhagyták a
Városi Óvoda, a Csengey Gusz-

táv Általános Iskola és a Podmaniczky AMI minõségirányítási programját és az intézmények tanévkezdéssel kapcsolatos beszámolóit. Az óvodánál a
sajátos nevelési igényû gyermekek számának növekedése
miatt e feladatra való felkészülés jelent gondot – fõleg pénzügyi szempontból. A Csengey
iskolában idén nyolcvannyolc
fõvel négy elsõ osztály indult;
az elmúlt tanévhez képest 32
fõvel nõtt a tanulólétszám, 102
kisdiák (közülük nyolc elsõs)
más településrõl jár be.

Átveszi az állam a megyétõl
a Petõfi Gimnáziumot
(folytatás az 1. oldalról)

Közgyûlésének – elnöke az
MTI Hírcentrumnak elmondta: nem könnyû szívvel hozták
meg a felek ezt a döntést, amely
mögött különbözõ érdekek és
egyéni sorsok állnak, de szükség volt a megállapodásra,
amely annyit ér majd, amilyen
tartalommal megtöltik.
Az átvétel az aszódi középiskola életében is fordulópontot
jelenthet, hiszen a megyei önkormányzat eladósodása nyomán kifizetetlen számlák miatt
elõször a konyhát üzemeltetõ
cég, majd a közmûcégek szüntették be a szolgáltatást. Víz és
villany már van, külsõ segítséggel az étkeztetést is meg tudják
oldani, de a gázt lapunk nyomdába adásáig nem kapcsolta
vissza a szolgáltató. Emiatt az

ötven kollégista még mindig a
középiskola épületébe jár zuhanyozni (ott villanybojlerek mûködnek), fûtés viszont egyáltalán nincs, pedig október közepén beköszöntöttek az elsõ õszi
fagyok.
A szeptember 29-i testületi
ülésen Koncz István, a Mûvelõdési Bizottság elnöke felvetette,
hogy az önkormányzat szorgalmazza a gimnázium uszodájának mielõbbi megnyitását. Az
ehhez szükséges új öltözõk
megépítésének idõpontja ma
megjósolhatatlan, hiszen a jelenlegi fenntartónak nincs rá
pénze, januártól pedig az államnak az alapfeladatok biztosítása mellett a tetemes adósságállomány kiegyenlítése lesz
a legfontosabb feladata.
-hiszi-

A Csengey úti iskola 1. és 2.
emeleti vizesblokkjának felújításához 3,8 millió Ft-tal járul
hozzá az önkormányzat; a fedezetet a tavalyi és idei kommunális adó tartalékból biztosítják. A kivitelezõt három árajánlat bekérése után választják ki.
A Szabadság tér 2. szám alatti, részben önkormányzati tulajdonú épületben mûködõ
gyógyszertár üzemeltetõje felújította a fogadóteret, s most a
(szakértõk által veszélyesnek
minõsített) tûzfal, valamint a
homlokzat renoválására, a bejárat fölött pedig elõtetõ építésére tett ajánlatot. A munkálatok költségét a cég a bérleti díjból szándékozik levonni; az elõtetõ a testület szerint a bérlõ érdeke, így annk költségét nem
lehet beszámítani a bérleti díjba. Az elsõ két feladat viszont
az önkormányzat tulajdonosi
jogkörébe tartozik, így a testület erre vonatkozóan ajánlattételi felhívás kiírásáról döntött.
Városunk a Szent Imre úti
Napsugár óvoda épületének
felújítását célozva részt kíván
venni a „Nevelési intézmények
fejlesztése” címû KMOP-pályázaton. A beadási határidõ 2012.
február, az önerõt a jövõ évi
költségvetésbe be kell tervezni.
Ennek nagyságáról, s így a pályázaton való tényleges indulásról az elõkészítõ feladatok
elvégzése után dönt a testület.
A város nyertes ÖNHIKI pályázata és a többletbevételekbõl adódó elõirányzat miatt 16,4
millió Ft-tal csökkent Aszód
mûködési hiánya, ami jelenleg
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20 millió 196 ezer Ft. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a forráshiány további csökkentésére vonatkozó intézkedési terv készítésére a III.
negyedéves beszámolót követõen kerül sor. A grémium a 2012.
évi költségvetés tervezésével
kapcsolatos feladatokat összegzõ elõterjesztést is egyhangúlag elfogadta.
A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló törvény szeptember elsején módosult, emiatt a helyi rendelet
lakásfenntartási támogatásra
vonatkozó passzusait is módosították a képviselõk.
Az Országgyûlés döntése értelmében a társasági adó hatálya alá tartozó cégek, vállalkozások társasági adójuk maximum 70 %-át felajánlhatják a
látvány-csapat sportok egyikének támogatására. Ezen alapul
az Aszód FC 2014-ig szóló
sportfejlesztési projektje, amit
Kovács Tamás alpolgármester
terjesztett a testület elé. A képviselõk elvben támogatják az
elsõ körben lelátó építését, a füves edzõpálya és a futópálya átépítését, rekonstrukcióját (késõbb a sporttelep jelentõs utánpótlás-nevelési és tömegsport
központtá válását) célzó pályázatot. A 30 % önrész, azaz kb. 7
millió Ft biztosításáról az új
költségvetés elfogadásakor
döntenek.
Aszód részt vesz a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati fordulóján; a felhívást lapunk 7. oldalán olvashatják.
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Dr. Bóta Julianna tizenhét pályázó közül
nyerte el Aszód város jegyzõi munkakörét. A
Polgármesteri Hivatal vezetõje huszonhat esztendeje dolgozik a közigazgatásban: igazgatási elõadóként kezdett, késõbb pénzügyi elõadó, majd VB-titkár volt. Szülõfalujában,
Ecséden három cikluson át látta el a polgármesteri feladatokat, majd Hatvan következett,
ahol két évig a Hatósági Fõosztályt irányította,
ezután hat esztendeig a Heves megyei város
jegyzõjeként dolgozott. Ez idõ alatt az ottani
PHARE, KIOP, CÉDE és KEOP pályázatok
projektmenedzseri feladatait isellátta.
Minisztériumi dicséretekkel és jutalmakkal
elismert munkája mellett folyamatosan tanult:
a Salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán üzemgazdász, a budapesti Államigazgatási
Fõiskolán igazgatásszervezõ, a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. Mérlegképes könyvelõi, belsõ ellenõri, közbeszerzési referensi, képesített könyvelõi és vállalati
tervezõ statisztikusi végzettségekkel is rendelkezik – mindezek megfelelõ szakmai alapot
biztosítanak a jegyzõi feladatok ellátásához.
Aszód új jegyzõje az elsõ napokban megismerkedett hivatalbeli kollégáival, majd végiglátogatta az önkormányzati intézményeket.
Elismeréssel szólt a látottakról: mindegyiken
látszik, hogy folyamatosan van gazdája, biztosítják az ott folyó munka feltételeit, hátterét.
Nyilvánvaló, hogy mindenütt újabb és újabb
kihívások jönnek, de ezek megfelelõ kezelésével eredményesen tud haladni a képviselõtestület. A mindennapi feladatok mellett jelenleg a népszámlálás és a pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk elkészítése is kihívást
jelent, amit kollégáival igyekszik zökkenõmentesen megoldani.Az elmúlt hetekben részt
vett a Szakorvosi Rendelõintézet javára rendezett jótékonysági rendezvényen és a Kistérségi
Idõsek Napján, ahol megismerkedhetett a
környék településeinek jelenlévõ vezetõivel,
emellett ízelítõt kapott városunk és a Galgamente kulturáliséletébõl.
Dr. Bóta Julianna Ecséden él; házas, két felnõtt gyermekük és egy unokájuk van. Szabadidejét szívesen tölti utazással, rejtvényfejtéssel, kertészkedéssel és kötés-horgolással –
utóbbi eredményeként szívesen lepi meg a legkisebb családtagot egy-egy új, saját készítésû
ruhadarabbal.

Portré

A pénzügyi irodavezetõi munkakört hét
pályázó egyikeként Uti Csabáné nyerte el, aki
a Szent István Egyetemen gazdasági mérnöki,
majd a Corvinus Egyetemen projektmenedzsment szakértõi diplomát szerzett. Mérlegképes
könyvelõi és adótanácsadói végzettséggel is
rendelkezik, az egyik uniós közremûködõ
szervezet, a Norda pedig számviteli és területfejlesztési szakértõi minõsítésben részesítette.
A Hatvani Polgármesteri Hivatalban több
mint tizenkilenc évig vagyongazdálkodással,
majd projektmenedzseléssel foglalkozott vezetõ beosztásban. Az utóbbi években a hazai
finanszírozású projektek mellett 11 uniós pályázat pénzügyi koordinálását is ellátta; büszkeséggel tölti el, hogy ezek egyike, a hatvani
buszpályaudvar október elején Pro Architektúra-díjban részesült. Pályázatmenedzseléssel
kapcsolatos tapasztalatait is kiválóan tudja kamatoztatni – nem véletlen tehát, hogy október
1-jétõl a Kistérségi Gondozási Központ
KMOP-s szolgáltatásszervezési projektjének
pénzügyi irányítását isátvette.
Részben a különbözõ önkormányzati szakterületekre (pénzügy, mûszak, projektvezetés)
korábban megszerzett rálátásának köszönhetõen már az elsõ elõterjesztések összeállítása
során jó kapcsolatot tudott kialakítani az irodákkal és a munkatársaival. Úgy érzi, a városvezetés, a képviselõ-testület és a munkatársak
is befogadták, s elnyerte bizalmukat. Elismeréssel szólt elõdjének a város likviditásának
megõrzése érdekében végzett munkájáról –
természetesen ezt az irányvonalat kívánja folytatni, ugyanakkor hangsúlyozta: a kor követelményeinek megfelelõen szükség lesz változtatásokra. Máris készülnek az új költségvetés
összeállítására, folynak a negyedéves zárások.
Bár még nem ismerik a költségvetés sarokszámait, s ez nehézségeket okoz a tervezésnél, városunk pénzügyi helyzetét stabilnak ítéli meg.
Uti Csabáné Hatvanban él családjával; férje
lakóhelyükön egy közlekedési cég vezetõje,
leányuk a Corvinus Egyetem kommunikációmédia szakos hallgatója. Városunk új pénzügyi irodavezetõjének a kertészkedés a hobbija,amire sajnos kevés ideje jut.
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A GAMESZ-vezetõi álláshely betöltésére
hatan pályáztak, közülük Tóth Zoltánné nyerte
el a megbízatást. Városunk új intézményvezetõje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Ibrányban született; családjával 2004 óta lakik
Aszódon, elõtte másfél évtizedig Szolnokon
élt és dolgozott. A Tisza-parti városban, Nyíregyházán és szülõfalujában sikeres pályázatok
megírásában és lebonyolításában vett részt. A
Szolnoki Fõiskola mezõtúri fakultásának tájgazdálkodási mérnöki szakán településüzemeltetési mérnöki diplomát szerzett.
Miután férjét több éves külföldi munkavégzés után Budapestre helyezte munkáltatója, a
család a fõvároshoz közeli, jó közlekedési lehetõséggel rendelkezõ lakóhelyet keresett;
végül Aszód mellett döntöttek és itt építették
fel otthonukat. Tóth Zoltánnét eddig elsõsorban szülõi munkaközösségi tagként és óvodai,
iskolai jótékonysági bálok szervezõjeként ismerhették városunkban. Három fiúgyermeke
közül a legnagyobb 21 éves, fõiskolára jár, a
középsõ gyermek 18 éves, jövõre érettségizik
az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumában, míg a legkisebb 8 éves, a Csengey Gusztáv Általános Iskola zenei tagozatos tanulója.
Édesanyjuk hobbija a kertészkedés, a túrázás
és a nyelvtanulás.
Új munkahelyén az elsõ napokat a munkatársai és az intézmény alaposabb megismerésével töltötte, s úgy érzi, gyorsan sikerült elfogadtatnia magát a „férfias” munkakörben.
Mindehhez az Idõsek Világnapja kistérségi
rendezvényének elõkészületei is jó alkalmat
teremtettek. Az elsõ napokban sok segítséget
kapott Tolmácsi Miklóstól, akinek ezúton is
köszönetét fejezi ki.
Asok megoldásra váró feladat közül – a csapadékos idõszak beköszöntével – legsürgetõbbnek az árkok tisztán tartását és a télre történõ felkészülést tartja. A közterületek gondozásában – elsõsorban a szemetelés visszaszorítására utalva – a lakosság együttmûködésére is
számít. Hangsúlyozta, hogy nem csak a fõút és
környéke, hanem a város összes közterülete a
munkaterületük. Bár kevés a pénz és sok a
munka, azt vallja: a feladatokat el kell látni,
meg kell oldani. A GAMESZ-nak jelenleg
számottevõ géppark nélkül kell megfelelnie az
elvárásoknak; ezen az állapoton mielõbb szeretne változtatni, ezért folyamatosan figyeli a
pályázati kiírásokat. Reméli, hogy a géppark
külsõ forrásból történõ fejlesztéséhez hamarosan kérheti a képviselõ-testület támogatását.
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Az egészségügy legyen mindenki szívügye!
Jótékonysági gálamûsor a Szakorvosi Rendelõintézet megsegítésére
(folytatás az 1. oldalról)

Az üzemeltetést idõközben
átvevõ MEDCENTER Kft.
hosszabb távon nem tudja felvállalni a havi hárommillió Ft
mûködési hiány pótlását. Az
épület és az eszközök minden
eddiginél jelentõsebb mértékben igénylik a felújítást.
– A 38 és félezer fõs ellátási
körzet orvosi alapellátásának
biztosítása kötelezõ feladat, az
ebbõl származó mûködési hiányt a hatezer lélekszámú
Aszód önkormányzata egyedül
nem vállalhatja fel – hangsúlyozta Dr. Bodó Zsolt. Az állami
finanszírozás problémáinak
megoldásáig azt javasolják,
hogy az önkormányzatok vállalják a hiány pótlását, ami havonta lakosonként 80 Ft. Végezetül köszönetét fejezte ki valamennyi közremûködõnek,
köztük egykori kollégájuknak,
Bartók Anikónak, aki rendezvény ötletgazdája.
Tóth Gábor országgyûlési
képviselõ a száznál több közremûködõ közül név szerint
Bartók Anikó, Barlai Edit és
Balogh Jánosné nevét emelte
ki. A honatya jó hírt hozott a tu-

rai születésû, egykor Galgamácsán orvosként dolgozó Dr.
Pesti Imre országgyûlési képviselõtõl, a FIDESZ egészségügyi
szakpolitikusától: a polgári
kormány közigazgatási átalakítása során Aszód várhatóan
2013-tól visszakapja az 1965ben elvesztett járási jogkörét.
– Az e jogkörrel járó funkciók
felértékelõdnek – hangsúlyozta Tóth Gábor –, emiatt ismereteim szerint az egészségügy
állami fennhatóság, mûködtetés és finanszírozás alá fog kerülni, ezáltal biztosított az
aszódi Rendelõintézet zavartalan mûködése.
Sztán István polgármester, a
kistérségi önkormányzati társulás elnöke rámutatott: június

elején a 12 érintett település
polgármestere kezdeményezte
az egészségügyi tárcánál az
aszódi Rendelõintézet finanszírozásának megoldását. A rendezvény napjáig (majd lapunk
nyomdába adásáig – a szerk.)
nem érkezett válasz. Felidézte
az intézmény fél évszázados
történelmében legjelentõsebb
szerepet betöltött polgárok
nevét. A terveket Zircrõl hozták, az építkezéshez volt akarat, összefogás, pénz. Kiemelte:
bár az intézmény Aszódé, az
alulfinanszírozottság megoldása érdekében minden érintett
településnek együtt kell gondolkodnia.
Mint az alapítvány alábbi
közleményébõl is kiderül, igen

sikeres volt a rendezvény, és azt
a Rendelõintézet mûködési
körzetében valamennyi településen szeretnék megismételni.
Sajnos a nemes kezdeményezés a szervezõk és az adományozók jó szándéka mellett
sem hozhat teljes megoldást (a
részben eszközbeszerzésre fordított félmilliós bevétel csak a
havonta keletkezõ mûködési
hiány egyhatodát fedezné). A
rendezvény szónokai is utaltakarra, hogy az átmeneti idõszakot az aszódi Szakorvosi
Rendelõintézetnek is túl kell élnie, és ehhez több tízmilliós forrásra lesz szükség.
H. Sz.
A szerzõ felvételei

Az elsõ lépések és az összefogás ereje
A Legyen Az Ön Szívügye Is
Alapítvány jótékonysági délutánjának teljes bevételét az
aszódi Rendelõintézetet támogató alapítvány javára ajánlották fel. Az irodalmi délutánon
gyermekektõl az idõsekig galgamenti fellépõk és országszerte ismert mûvészek szórakoztatták a nézõket. A szünetben
és a mûsorszámok alatt kiállítók sora várta az érdeklõdõket.
A délután színvonalát a koronázási ékszerek hiteles másolatain emelték.
Aki nem tudott eljönni, ne
keseredjen el, mivel a kezdeményezés vándorútra kel: legkö-

zelebb novemberben, Ikladon
rendezik meg, ugyancsak az
aszódi Rendelõintézet javára.
Reméljük, hogy ez a jótékonysági eseménysorozat segít öszszekovácsolni az önkormányzatokat, a lakosságot és a rendelõ dolgozóit, és ez az összefogás csak erõsödni fog, ha Isten
ne adja, az intézmény sorsa
kérdésessé válik
A lakosság segítségével és a
közös együttmûködéssel a rendelõintézet finanszírozási
problémáit nem tudjuk megoldani, de komfortosabbá tudjuk
tenni a járóbeteg-ellátást intézményünkben. A jótékonysági

délutánon összegyûlt 510 ezer
Ft-ból már több eszközt sikerült megvalósítani ill. a pénzbõl
a betegekre fordítani: 92 ezer
Ft-ért a labor kémiai automatájához sikerült egy fontos alkatrészt beszerezni, 45 ezer Ftért sürgõsségi táskát, 10 ezer
Ft-ért textíliákat vásárolt az
alapítvány. A legközelebbi fontos feladat a rendelõintézet padozatának a lecserélése, hogy a
betegek kényelmesebben tudjanak várakozni. Már folynak a
tárgyalások a padokat gyártó
céggel, ám valószínûleg csak elkezdeni tudják a mûveletet, mivel az összes pad cseréjére még
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nem elegendõ a pénz. Bízunk
benne, hogy elõbb-utóbb maradéktalanul sikerül megvalósítani a még hátralevõ teendõket. Ehhez kérjük az önkormányzatok és a lakosság támogatását.
Köszönjük mind a résztvevõknek, mind a támogatóknak
az önzetlenül, ingyenesen nyújtott segítségüket, és mindanynyiukat szeretettel várjuk következõ rendezvényünkre! Az
aszódi Rendelõintézet megsegítése legyen az Ön szívügye is!
a Legyen Az Ön Szívügye Is
Alapítvány kuratóriuma

Ízelítõ az akcióból:

Akció____________Október 13-tól 30-ig________________Akció
Rizs „B” 1kg Marco Polo
Globus mustár flakonos 440g
Knorr tyúkhúsleves kocka 120g
Jacobs Merido kávé 1000g
Mátra csemege uborka 6-9cm 680g
Kristályvíz 1,5l dús, mentes
Coop-Cola 2,5l
Persil gél Color Fresh by Silan 1,5l
Delma light margarin 500g
Sió gyümölcsital narancs 1l
Somat standard tabletta 80db
D. E. Omnia kávé õrölt 250g
Farmer Frissföl 20% 375g

199,-Ft
339,-Ft
299,-Ft
1499,-Ft
219,-Ft
99,-Ft
185,-Ft
1099,-Ft
359,-Ft
219,-Ft
1799,-Ft
729,-Ft
189,-Ft

Pick Rákóczi szalámi
Gyõri Édes duplajó keksz méz 150g
JAR mosogatószer lemon 500ml
Tchibo Family kávé instant 100g
Baba sampon könnymentes 400ml
CIF súrolószer fehér 500ml
Arany Ászok sör formaüveges
Domestos fehérítõ kétféle 750ml
Séf napraforgó étolaj 1l
Dr. Oetker sütõpor 3+1 48g
COOP Tej 2,8% 1l dob.
Kométa Kemencés sült tarja
Pick sertés párizsi

2999,-Ft/kg
225,-Ft
229,-Ft
849,-Ft
499,-Ft
199,-Ft
159,-Ft+ü.
499,-Ft
369,-Ft
99,-Ft
199,-Ft
399,-Ft
1199,-Ft/kg

Hús akció Október 13-tól 30-ig
Sertés comb 949,-Ft/kg Sertés lapocka 849,-Ft/kg Sertés darált hús 500g 429,-Ft/db

Mécses akció Október 13-tól 30-ig
Üveg mécses 11cm (fehér, piros)
Üveg mécses 17cm (antikolt, arany)
Teamécses 10 db

119,-Ft
199,-Ft
209,-Ft
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Kistérségi Idõsek Napja
Oszvald Marikával és Csere Lászlóval
(folytatás az 1. oldalról)

vendégeket. A Bagi Nyugdíjas
Zenekar kellemes muzsikája
megalapozta a jó hangulatot.
A programot Varga Jánosné,
a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje nyitotta meg,
majd Sztán István polgármester, a kistérség önkormányzati
társulásának elnöke köszöntötte a települések elöljáróit és
lakóit.
A házigazdák kedves kötelessége, hogy a települések legidõsebb embereit is minden évben
köszöntik, életútjukat néhány
szóban ismertetik. A kistérség
legidõsebb lakója ebben az évben is egy 103 éves turai hölgy,
míg Aszód legidõsebb polgára,
Szentesi Dezsõné Julika néni
február 14-én ünnepelte 100.
születésnapját. Ezután a Gyermekélelmezési Intézmény
finom ebédje következett.
A délutáni mûsor a települések hagyományõrzõ csoportjainak fellépésével kezdõdött. A
tizenegy településrõl versek,
énekek következtek; nagy derültség közepette fellépett az

aszódi nyugdíjasokból verbuválódott Aszód FC „junior”
csapata is. Oszvald Marika és
Csere László operettmûvészek,
a rendezvény sztárvendégei
fergeteges elõadással örvendeztették meg az idõseket.
A mûsorok után ki-ki a maga

valamint a kistérség területén
mûködõ Nyugdíjas Klubok és
nyugdíjas szervezetek. Köszönet érte!
V. J. - H. Sz.

vérmérséklete szerint mulatott
tovább. A bejáratnál kiállított
fényképek nézegetése és a beszélgetés az ismerõsökkel jó alkalom volt a régi szép idõk felidézésére; mások a kellemes zenére táncoltak kifulladásig.

A világnap megrendezésében a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai mellett
közremûködtek a Csengey
Gusztáv Általános Iskola, a
Gyermekélelmezési Intézmény és a GAMESZ dolgozói,

fok. Bagon a mûszaki tartalom
módosítása miatt változásbejelentés van folyamatban a közremûködõ szervezet felé.
A konyhatechnikai és irodabútorokra a közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelen volt.
A közremûködõ szervezettel
történt egyeztetés után újabb
közbeszerzési eljárás kerül
kiírásra. A pályázat révén egy
Peugeot Tepee 9 személyes

A projekt fizikai megvalóautó is beszerzésre került, mely
a Falujárók úti Idõsek Klubjá- sulásának tervezett idõpontja
nak építési munkái idején az 2012. június 13.
idõseket a Petõfi úti Idõsek
Varga Jánosné
Klubjába és onnan visszafelé
projektvezetõ
szállítja.
Fotók: Hídi Szilveszter

Hídi Szilveszter felvételei

Befejezés elõtt
a kistérségi gondozási
projekt
A KMOP 4.5.2/B-2f-20100001 számú, „A szociális szolgáltatásszervezés minõségi javítása az Aszódi Kistérségben”
címû projektünk a befejezõ
szakaszába érkezett. Hét településen, nyolc helyszínen
(Aszódon a Petõfi Sándor utcai
volt bölcsõdeépületben, azaz a
Központ leendõ új épületében
és a Falujárók úti Idõsek Klubjában) folynak a munkálatok.
Versegen, Kartalon, Aszódon, a Petõfi utcában és Galgahévízen a mûszaki átadás megtörtént. Turán 95%-os, Hévízgyörkön és Aszódon, a Falujárók útján 50%-os a készültségi
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Bursa Hungarica

Úton, útfélen...
...a régi hármas fõúton és a Falujárók útján
Szeptemberi számunkban
írtunk a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkárának
Tóth Gábor országgyûlési képviselõhöz intézett levelérõl,
amelyben a 3. számú fõút bagi
csomópontjában tervezett körforgalom várható megvalósításáról adott tájékoztatást.
Konkrét idõpontok reményében megkerestük a Nemzeti
Infrastruktúra Felügyelet Zrt.t, ahonnan óvatos optimizmust
sejtetõ választ kaptunk. Eszerint a 3. számú fõút és a 3105.
jelû út körforgalmú csomóponttá történõ átépítését célzó
fejlesztés tervezése során elkészült a tanulmányterv, valamint az engedélyezési és kiviteli terv is. Az építési engedélyt ez
év március 16-án adta ki a Pest
Megyei Kormányhivatal; jelenleg a kisajátítási tervek záradékolása folyik. A beruházás
megvalósítása az Útpénztárból
történik.
A körforgalom kialakításához szükséges területszerzés
finanszírozására várhatóan
2012-ben lesz lehetõség, ezt követi a megvalósítás. A kivitelezés pontos ütemtervének megadására csak a területszerzés
lezárását követõen van mód –
áll a közleményben.
Az említett csomópont mellett a Szabadság téren, a Pesti
út és a Deák Ferenc út találkozásánál is megoldást igényel a
közlekedés további szabályozása. A fõút kanyarulatának
mindkét végén gyalogátkelõhelyek bonyolítják a balesetveszélyes keresztezõdés forgalmi
rendjét (a volt Tiszti Klubnál
szeptemberben halálos gázolás
történt, a Deák Ferenc utca torkolatánál pedig gyakoriak a
koccanások). A helyszûke miatt e csomópontban nem jöhet
szóba megoldásként az egyébként is drágán megvalósítható
körforgalom, de egy lámpás keresztezõdés kialakítása is tetemes összegbe kerülne.
A kétszer két sávos Kossuth
Lajos út forgalmának zavarta-

tanulmányi ösztöndíj
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 220/2011.
(IX. 29.) ÖKT számú határozatával kimondta a csatlakozást a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati fordulójához.

A képviselõ-testület a pályázati feltételeket 2012. évre meghirdeti és kiírja a pályázatot,
amely a www.aszod.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin megtekintTilosban parkoló autók a Petõfi utca elején.
hetõk (A és B típusú pályázati
Megállni és várakozni csak a nyíllal jelzett tábla után szabad kiírás).
lanságát a szakemberek „Várakozni tilos”-táblákkal próbálták fenntartani, ennek ellenére (elegendõ parkolóhely
híján) sok autós parkol a külsõ
sávban. Néhány hete a rendõrök a fõút mentén végighaladva valamennyi, tilosban parkoló autóst megbüntették. A
probléma megoldása érdekében, a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján Sztán
István polgármester levélben
kérte a közútkezelõt annak
vizsgálatára, hogy a jelenlegi
forgalom elvezetésére elegendõ-e irányonként egy-egy sáv;
ha igen, kezdeményezi a külsõ
sávra vonatkozó parkolási tilalom feloldását. (Az elgondolás
egyik pillére az, hogy az átmenõ
kamionforgalom már évek óta
tiltott a 3. számú fõút aszódi
szakaszán.) Ugyancsak a szakbizottság javaslata alapján kezdeményezi, hogy a Falujárók
útja lejtõs szakaszán a közútkezelõ állítsa vissza a járda
mellõl évekkel ezelõtt elbontott
szalagkorlátot.
A Penny Marketnél mûködõ
közlekedési lámpás csomópont
Petõfi utcai szakaszán két
„Megállni tilos!”-tábla, beljebb
egy parkolást engedõ tábla biztosítja az útszakasz biztonságos használatát. Itt is sokan
fittyet hánynak a jól látható
szabályozásnak, amit a rendõrség egyre többször viszonoz bír-

sággal. Ezen a helyen a parkolóhelyet jelzõ tábla elõtt várakozó gépjármûvek (lásd fotónkon) fokozott balesetveszélyt
jelentenek a Petõfi utcába kanyarodó autósok számára –
emiatt is érdemes betartani az
elõírásokat.
H. Sz.
A szerzõ felvétele

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (október
29-30., november 12-13.) a
Városi Gyógyszertárban (Szabadságtér2.,Tel.:500-015);
páros hétvégén (október 2223., 31., november 1., 6., 1920.) a Szent István Patikában
(Kondoros tér49.Tel.:400-552).

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2011. november
14., helye: Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzõi iroda. A pályázati
ûrlap átvehetõ az aljegyzõi irodában.
Sztán István
polgármester

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

November 6.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Október 29-30.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

November 12-13.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Október 31 - november 1.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

November 19-20.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319
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Téli álomra tér a Petõfi Múzeum
A város számít a Magyarországi Evangélikus Egyház segítségére
Mint azt szeptemberi
számunkban olvashatták,
az aszódi Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóterem személyi állományát
és nyitva tartását a fenntartó Pest Megye Önkormányzatának határozata
alapján lecsökkentette a
Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága.
A létszámcsökkentésrõl, a
november 1-tõl március 31-ig
tervezett zárva tartás esetleges
lerövidítésérõl (március 15-én
furcsa lenne egy országos hírû,
ámde zárva tartó intézmény
elõtt ünnepelni), valamint a
Magyarországi Evangélikus
Egyházzal a Petõfi Múzeum
esetleges átvételérõl történõ
egyeztetésrõl e-mailben kértünk információkat a PMMI
igazgatójától. A válasz szeptemberi számunk megjelenése
után érkezett meg szerkesztõségünkbe:
Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Kérdéseire az alábbi válaszokat tudom adni:
1./ A létszámcsökkentést úgy
szeretnénk végrehajtani, hogy
az aszódi gyûjtemények gondozása hosszabb távon is megoldott legyen. A részletekrõl késõbb tudok tájékoztatást adni.
2./ Az aszódi muzeális intézmény nyitvatartási idejét a jog-

szabályi elõírásoknak és a vonatkozó közgyûlési döntésnek
megfelelõen állapítjuk meg.
Amennyiben helyi kezdeményezés érkezik hozzánk, és a
nyitva tartáshoz szükséges forrásokat is biztosítják, lehetséges a márciusi nyitva tartás is.
3./ A PMMI-t hivatalosan
senki sem kereste meg. Mi viszont levélben jeleztük a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, hogy készen állunk a
tárgyalásokra. Levelünkre választ még nem kaptunk.
A reorganizációs folyamat lezárultát követõen részletes tájékoztatást fogunk adni.
Tisztelettel:
Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató
PMMI
*
Szeptemberi számunk megjelenése után, fegyelmi eljárás
keretében Asztalos Tamás korábbi múzeumigazgató munkaviszonya is megszûnt; a megyei határozatban elõírt félállású régészt a PMMI biztosítja,
az ugyancsak félállású néprajzkutatói feladatokat pedig (miután Dr. Klamár Zoltán is az elbocsátottak között volt) a Váci
Tragor Ignác Múzeum egyik
munkatársa látja el. A kiállítóhely október 31-ig csütörtökön
és pénteken 9-tól 13, szombaton 13-tól 17 óráig tart nyitva.

*
Nemrégiben a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum egyik munkatársa Aszódon
járt, tudtuk meg Sztán István
polgármestertõl. A törvényességi vizsgálat – amelynek keretében a szakember meghallgatta a polgármester, valamint a
megbeszélésen résztvevõ Dr.
Asztalos István ny. múzeum-

IV. Betlehemi Jászolkiállítás
A tervek szerint december 9én nyílik a Római Katolikus
Hitéleti Központban a IV. Betlehemi Jászolkiállítás, amelyre
október 30-ig lehet pályázni. Pályázati lapokat a következõ személyektõl lehet kérni:
Adáminé Mihályi Erzsébet
hitoktató (EGA)
Dobákné Angyal Marianna
tanárnõ (Csengey úti Ált. Isk.)
Tóth Ilkó Szilvia tanárnõ
(Rákóczi úti Ált. Isk.)
Petréné Magyar Mária óvónõ
(Napsugár Óvoda)
Lõrincz Csaba
evangélikus lelkész
Szernecz Zoltánné
(Szivárvány Óvoda)
Pályázni lehet az aszódi tanintézmények tanulóinak és a
Galgamente településein élõ
azon tanulóknak, akik a múlt
évben is meghívást kaptak.

Folynak a csatornaprojekt kivitelezési munkálatai
Az Új Széchenyi Terv keretében, az EU támogatásával és a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása címû projekt kivitelezési munkálatai városunk agglomerációs körzetében mindegyik érintett településen megkezdõdtek. A közmûszolgáltatókkal történt újraegyeztetés miatt némi csúszással, de már épül az új szennyvíztelep Aszódon; a kivitelezõ

cég tartja a vállalt ütemtervet.
Sztán István polgármester
ezúton is kéri, hogy azok az
érintett családok, akik még
nem jelentkeztek be a rákötésre, keressék fel a Galgamenti
Víziközmû Társulat Kossuth
Lajos út 59. szám alatti irodáját.
Ez az ivóvízbázis és környeze-

igazgatónak és Bagyin József
ny. polgármesternek a kiállítóhely múzeumi státusza visszaállítása érdekében kifejtett érveit. A képviselõ-testület tájékoztatása után a városvezetés
a tervek szerint ismét megkeresi a Magyarországi Evangélikus Egyházat az intézmény átvételére vonatkozó tárgyalások
folytatása érdekében.
H. Sz.

A pályamunkákat november
18-án (pénteken) 15-18-ig és
november 19-én (szombaton)
9-12-ig lehet leadni. A pályamunkák hátoldalán ill. alján
kérjük feltüntetni a nevet, iskolát és a pályázó csoport ill.
személy lakcímét, a saját vagy
az intézmény telefonszámát.
Fontos! Csak a határidõben
leadott pályázati lapokat illetve
pályamunkákat tudjuk elfogadni és értékelni.
További információk
Adáminé Mihályi Erzsébetnél
(Tel: 06-20-472-8252)
és Szernecz Zoltánnénál
(Tel: 06-70-252-6217) kérhetõk.

APRÓhirdetések
Elsõ tulajdonostól eladó Gödöllõn a Máriabesnyõ Lakóparkban társasházi lakás, földszinten, kertkapcsolattal; kilátás az
erdõre. Korszerû épület, fa nyílászárók. Amerikai konyhás
nappali + 2 szoba. Padlófûtés,
cirko kazán. Egyedileg beépített konyha, hálószoba- és fürdõszobabútor. Garázs és tároló
a teremgarázsban.
Iá: 18 M. Info: s4u.uphero.com.
Tel.: +36-20-510-5467

tünk védelme mellett pénztárcát érintõ érdekük – ugyanis a
csatornahálózat teljes kiépítését követõen tovább nõ a talajterhelési díj összege, amit a hálózatra rá nem kötött háztartásoknak az elfogyasztott ivóvíz mennyisége után meg kell
Fogorvosi asszisztenst, dentálfizetniük.
higiénikust keresek OEP-es
rendelõbe 2011. január 1-jei
kezdéssel Kartalra. Jelentkezni
e-mailben: fogsor@gmail.com
Tel.: +36-20-519-0601.
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Járatoptimalizálás és szelektív hulladékgyûjtés
a Zöld Híd Régió Kft. aszódi tevékenysége során
Tisztelt Aszódi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket,
hogy a Zöld Híd Régió Kft.
2011. november 1-tõl járatoptimalizálás miatt a kommunális hulladék ürítések idõpontjában változást vezet
be. A változást követõen a hétfõi napokon délután a jelenlegi
keddi járatokat fogja gyûjteni,
illetve csütörtök délután gyûjti
be a jelenlegi szerdai járat körzetét.
Az alábbi utcákban a továbbiakban is megmarad a szerdai
gyûjtési nap: Tükör u., Patkó
köz, Horváth I. u., Lovas köz,
Tüdõgondozó mögötti terület,
Tarsoly u., Béke kert, Huszár
köz, Béke út, Vezér u., Dózsa
György u., Aradi u., Kard u.,
Miskolczi köz.
Kérjük Önöket, hogy 2011.
november 1-tõl ennek megfelelõen helyezzék ki a gyûjtõedényeket, hogy munkatársaink
elvégezhessék az ürítést. A
pontos gyûjtési rend megtalálható Aszód Város hivatalos
honlapján (www.aszod.hu).
*
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a kertes lakóövezetekben
2011. november 1-tõl Aszódon is bevezetjük a házhoz
menõ zsákos szelektív hulladékgyûjtési rendszert.
Így a lakosságnak lehetõsége
nyílik arra, hogy a háztartásában keletkezõ, hasznosítható
csomagolási hulladékait otthon, elkülönítve gyûjtse, majd
átadja hasznosításra.
A házhoz menõ gyûjtés az
alábbi újra feldolgozható csomagolóanyagokat érinti:
Mûanyag (PET ásványvizes és üdítõitalos palackok,
tisztítószeres flakonok laposra
taposva, különbözõ csomagolófóliák, zacskók); Fém dobozok (sörös, üdítõs és konzerves); Papír (újság- és kartonpapír); Társított italos karton (TetraPack tejes és gyü-

mölcsleves dobozok).
Kérjük, hogy a fentebb és a
zsákokon felsorolt hulladékokat kizárólag az erre a célra
biztosított, átlátszó, logóval ellátott mûanyag gyûjtõzsákban
gyûjtsék.
A 2011. november 1-tõl a
kertes lakóövezetekben bevezetésre kerülõ, házhoz menõ zsákos szelektív hulladék gyûjtési napja a péntek
lesz; kérjük, a zsákokat reggel
6 óráig helyezzék ki az ingatlan
elé. Az erre a célra használatos

zsákokat díjmentesen átvehetik a Gamesz irodájában:
Aszód, Kossuth Lajos út 59.
A társasházi lakóövezetekben a szigetes szelektív
hulladékgyûjtés továbbra
is megmarad!
Fontos kiemelnünk, hogy
2011-ben a házhoz menõ
zsákos szelektív hulladékgyûjtés bevezetése díjváltozást nem eredményez!
Amennyiben a gyûjtés során
megállapítható, hogy az átlátszó mûanyag zsákban a fenti

felsorolásban nem szereplõ,
idegen anyagot helyeztek el, a
gyûjtõjárat munkatársai a
zsákokat az ingatlanok elõtt
hagyják.
Reméljük, javaslataink megkönnyítik a hulladékok szelektív gyûjtését, és Ön is partnerünk lesz a program sikerében.
Köszönjük együttmûködését!
Ficsór Elza
közszolgáltatási igazgató
Zöld Híd Régió Kft.

Nem bántja a szemét...?
Büntetés a hulladékot szabálytalanul lerakóknak
Tisztelt Aszódi Polgárok,
Cégvezetõk!
Aszód Város Önkormányzata és a GAMESZ igyekezett a
lehetõségekhez képest a tereken, az önkormányzat közterületein a füvet levágni, a parlagfüvet kiirtani. Sajnos vannak cégek, magánszemélyek,
akik a város rendeletét figyelmen kívül hagyják.
A háztartásban keletkezett szemetet, egyéb hulladékot (bõrönd, rossz TV,
gépkocsi alkatrészek, döglött állat, selejt szõnyeg és
egyéb áru) továbbra is a
szelektív gyûjtõedényekbe,
illetve azok mellé helyezik.
Az idén egy alkalommal több
napon keresztül gyûjtöttük a
háztartásban keletkezett lomot. Tavasszal egy alkalommal
elektronikai eszközök gyûjtését végeztük. A szeptemberi
Aszódi Tükörben kértem, hogy
a gyûjtés napján szíveskedjenek az elektronikai hulladékot
az erre a célra kihelyezett konténerekben elhelyezni. Az elszállítás megtörtént, de sokan
szemlátomást nem a jelzett helyekre vitték a hulladékot. Sajnos egyesek úgy gondolják,
hogy öntörvényûen bármit
csinálhatnak.

Tájékoztatom Önöket,
hogy mindent elkövetünk,
hogy megtaláljuk és megbírságoljuk azokat, akik
ilyen cselekményt elkövettek, elkövetnek.
A Zöld Híd Régió Kft. (természetesen fizetés ellenében)
heti egy alkalommal mindenkitõl elszállítja a szemetet. A szelektív hulladéktároló edényeket folyamatosan ûrítik. Ezúton is kérem Önöket, hogy
ezekbe az edényekbe csak
a törvényben elõírt anyagokat szíveskedjenek elhelyezni.
Jelenleg tárgyalásokat folytatok a Zöld Híd Régió Kft.-vel
arról, hogy novemberben még
egy alkalommal végezzenek
lomtalanítást. Ezért azonban
az önkormányzatnak fizetnie
kell, mivel a Kft.-nek a szerzõdés értelmében évente csak egy
alkalommal kell ezt a feladatot
elvégeznie.
Hiszem és tudom, hogy
Aszód lakosságának döntõ
többsége betartja a város köztisztasági rendeletét. Kérem
Önöket, segítsék munkánkat,
mûködjünk együtt a szebb,
tisztább Aszódért!
Köszönettel és tisztelettel:
Sztán István polgármester
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

( (28) 401-691

Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12

Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Emlékezés az aradi vértanúkra Programajánló
Október 22-én,
szombaton 17 órakor:

Galga-menti Lakodalmas
Az Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub Hagyományõrzõ Csoportjának bemutatója a Mûvelõdés Háza kamaratermében.
Mûvészeti vezetõ: Tóth Gézáné.
A belépés díjtalan.
A hagyományok szerint a Csengey Gusztáv Általános
Iskola mindkét tagintézményében megemlékezést tartottak az aradi vértanúk napján. A mûsort a Csengey úti
iskolában a 4.a és 4.z osztály (felkészítõik: Dobákné
Angyal Mariann, Juhászné Bánhidi Paula és Molnár
Zsuzsa), míg a Rákóczi úti iskolában a 4.b osztály adta
(felkészítõjük: Maros Istvánné). Az ünnepségeken részt
vett Sztán István polgármester.
Baloghné Tamás Ildikó felvétele

Október 23-án,
vasárnap 18 órától:

Király Györgyi Emlékest
a kamarateremben, zenés irodalmi mûsor a jeles zenepedagógus és elõadómûvész elhunytának évfordulóján. A Podmaniczky Zeneiskola programja.
A belépés díjtalan.
Október 29-én,
szombaton 18 órakor:

Aranykamera Filmklub
a Civil Házban. A belépés
ingyenes.
November 5-én,
szombaton 16 órakor:

„Sohase mondd...”

Papp Györgyi elõadómûvész
estje a Mûvelõdés Háza kamaratermében. A belépés díjtalan.
November 19-én,
szombaton 16 órakor:

Hommage À Liszt Ferenc

Következõ lapzárta: november 11.
Következõ megjelenés: november 18.
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: 10/2011
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.

A Városi Vegyeskar és a
Zeneakadémia növendékeinek
hangversenye a kamarateremben, a Liszt Ferenc Év jegyében. A belépés díjtalan.
Minden csütörtökön
délelõtt 10 órától:

Tipegõ-topogó

Ének, tánc, mondókák járni
tudó totyogóknak és szüleiknek, nagyszüleiknek. Vezeti:
Benedek Krisztina táncpedagógus.

ASZÓDI TÜKÖR

Breda Táncház
minden pénteken 17.30-tól
a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj: 200 Ft.

ASZÓDI ANZIX
fotópályázat
Pályázni lehet legfeljebb 10
darab, digitális fényképezõgéppel készített alkotással, amely
Aszód városhoz és lakóihoz
kötõdik. A képeket csatolva a
aszodmuvhaz@freemail.hu címre
kérjük. Leadási határidõ:
november 26., szombat.

Klubok:
Álláskeresõk Klubja
Minden kedden 10 órától.
Zöld Bakancs Klub
Környezet- és természetvédelem fiataloknak.
Kézimunkázók Klubja
kéthetente szombaton
15 órától.
Cukorbetegek Klubja
A hónap utolsó csütörtökén
15 órától.
Ulti Klub kéthetente
csütörtökön 18 órától.

OTP-LTP
tájékoztató
November 10-én 17 órakor a
Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában Szöghy Dezsõ,
az OTP-Lakástakarékpénztár
regionális igazgatója tart tájékoztatót. A szervezõk minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.

Hirdessen
az Aszódi
Tükörben!
Hirdetésfelvétel
a Városi
Könyvtárban.

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

