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Október 7-9. között Gyõr
adott otthont a 2. World
Union of Karate-Do Fede-
rations (WUKF) Gyerek,
Kadet és Junior Európa
Bajnokságnak. A megmé-
rettetésenamagyarfelnõtt
wado-ryu csapat 24 ország
34 szervezete között az 5.
helyet szerezte meg. Ennél
is nagyobb sikert értek el
az aszódiakat is felvonulta-
tó Galgamenti Wado-Ryu
Karate Klub ifjú verseny-
zõi,akikszámoselõkelõhe-
lyezés mellett egy egyéni és
egy csapat aranyérmet
hozhattak haza a Rába-
partivárosból.

A WUKF 184 országban van

jelen; magyar képviselõje az

A.J.K.A. Hungary, amelyet

SenseiSáfárLászló (9.dan) irá-

nyít. Az EB-n 1800 versenyzõ

közel 3000 versenyszámban

küzdöttazérmekérttízpáston,

három napon át. A Hungarian

Wado-Ryu Karate Organiza-

tio elyet

(6.dan) irányít,az

5. helyen végzett Románia,

Olaszország, Oroszország és

Ukrajna mögött. A magyar

n (HWKO), m Sensei
RostásTibor

(folytatása11.oldalon)

Egyéni és csapat aranyérem az EB-n
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub sikerei Gyõrött

A
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub versenyzõi mesterükkel,

elõtérben az aranyérmes junior csapat tagjai
A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub versenyzõi mesterükkel,

elõtérben az aranyérmes junior csapat tagjai

Nemzeti ünnepünk, ok-
tóber 23-a alkalmából az
Országos Polgárõr Szövet-
ség megyénként egy civil
közbiztonsági szervezet-
nek az Év Polgárõr Egyesü-
lete címet adományozta.
Pest megyébõl az Aszód
Galga Polgárõr Egyesület
érdemeltekiazelismerést.

A díjat az ORFK Teve utcai
székházában

az egyesület elnöke
vette át

az OPSZ elnökétõl
és országos
rendõrfõkapitánytól.

Szenoráczki
Ferenc, (ké-
pünkön) Dr. Túrós
Andrástól,

Dr. Hatala József

Az 1989-ben önvédelmi cso-

portként alakult Aszód Galga

Polgárõr Egyesület 1991-ben,

az Országos Polgárõr Szövet-

ség megalakulásakor csatlako-

zott az új érdekvédelmi szer-

vezethez. A tizenöt alapítótag

közül heten ma is polgárõrök.

Az évek óta mintegy hatvan

fõvel mûködõ egyesület tagjai

között a segédmunkástól a ta-

náron át a pszichológusig sok-

féle szakma képviselõi találha-

tók; a legidõsebb nyugdíjas ko-

rú, a legfiatalabb alig huszon-

éves.

Szenoráczki Ferenc elmond-

ta: a siker egyik titka, hogy jól

összeforrott csapatként látják

el feladatukat. Sajnos az önkor-

mányzat mellett csupán né-

hány vállalkozás és magánsze-

mély támogatja õket; a szûkös

költségvetés miatt havonta

csupán tizenhat nap szolgála-

tot tudnak adni, emellett az

(folytatása7.oldalon)

Az Év Polgárõr Egyesülete
lett az aszódi civil szervezet

KÖZMEGHALLGATÁS
(meghívó a 6. oldalon)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire emlé-
kezve Aszódon október 22-én, szombaton tartottak ün-
nepségetAMûvelõdésHázaudvarán.AHimnuszelének-
lése után az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma di-
ákjai mutatták be verses-zenés mûsorukat, majd Sztán
Istvánpolgármestermondottünnepibeszédet.

(folytatása4.oldalon)

Az igazság gyõzelmébe vetett hit
Ünnepség A Mûvelõdés Háza udvaránÜnnepség A Mûvelõdés Háza udvarán
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P+R parkoló épülhet a vasútállomásnál
Október 27-én ülésezett

Aszód Város Képviselõ-
testülete. Az alábbiakban a
fontosabb döntésekrõl
olvashatnak.

A képviselõ-testület elvi hoz-
zájárulását adta a vasútállo-
más mellett várhatóan jövõre
megépülõ, jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezõ P+R parko-
lók önkormányzati üzemelte-
téséhez (síkosságmentesítés,
takarítás, zöldfelületek gondo-
zása, közvilágítás biztosítása),
10évidõtartamra.

Ez a terv közel áll a megvaló-
suláshoz, de – az utóbbi másfél
évtizedben nem elõször – napi-
rendre került a vasútvonal
nyomvonalának módosítása is,
ami a P+R parkolók elhelyezé-
sét befolyásolhatja. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
megbízásából az UVATERV
Zrt. elkészítette a Budapest-
Miskolc-Nyíregyháza vasútvo-
nal Rákos-Hatvan közötti sza-
kaszának nyomvonal-módosí-
tási tervét, ami várhatóan
2020-25 között valósul meg. A
Bag és Aszód közötti pályasza-
kasz a vasúti közlekedés gyor-
sítása érdekében enyhébb ívû,
emiatt a vasútállomás délebb-
re, Baghoz közelebb kerülne.
Az új nyomvonal a sportpálya
sarkát metszi, ezért az önkor-
mányzat olyan megállapodás
megkötéséhez ragaszkodik,
amely biztosítja, hogy a vasúti
célra kisajátítandó sportpályát
a MÁV/Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztõ Zrt. a nyomvonal

átépítésének megkezdése elõtt,
újhelyenfelépíti.

A város a Szent Imre úti óvo-
da bõvítése érdekében indul a
„Nevelési intézmények fejlesz-
tése” címû KMOP-pályázaton;
a pályázatírói és tervezési fela-
datokra ajánlati felhívások ki-
írásáról döntöttek a képvise-
lõk. Az elnyerhetõ összeg öt
százalékos önrész mellett leg-
feljebb120millióFt,ebbõlater-
vekszerintegyújcsoportszoba,
egy tornaszoba, egy melegítõ-
konyha, új folyosórendszer, il-
letve egy dolgozói étkezõ kiala-
kításárakerülsor.

Két árajánlat érkezett a
Csengey úti iskola vizesblokk-
jainak felújítására. Ezek össze-
ge jelentõsen meghaladta a
rendelkezésre álló keretet,
emiatt a legszükségesebb fel-
újítási munkálatok ÁNTSZ
elõírásai szerinti felmérésérõl
és a munka megpályáztatásá-
róldöntöttekaképviselõk.

A testület a GAMESZ költ-
ségvetésének terhére hozzájá-
rult 3 db gázkazán vásárlásá-
hoz és 2 db gázkazán javításá-
hozaszociálisbérlakásokban.

Nem született döntés a tava-
szi lomtalanításon kívül, õszre
tervezettújabbakcióról.Az idei
lomtalanítás új rendszerben,
gyûjtõpontokon történt, ahová
nem mindenki tudta eljuttatni
a lomot. A Zöld Híd Régió Kft.
bruttó187.500Ft-osárajánlatot

adott az õszi feladat elvégzé-
sére. A Pénzügyi Bizottság ja-
vaslatát az évi egy lomtalanítás
megtartására a testület csupán
3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
melletttámogatta.

A számvitelt szabályozó tör-
vényi elõírások miatt módosí-
tották az önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályza-
tát, a többlet normatíva kezelé-
sévelkapcsolatosanpedigafeb-
ruár 17-én kelt,

szóló rendeletet. Utób-
bi fõ számait a módosítás nem
érinti. A tervezett 20,196 milli-
ós mûködési célú hiány csök-
kentésére – mint önhibáján kí-
vül hátrányos helyzetben lévõ
önkormányzat – a város

-pályázatotnyújtbe.
Városunk a belsõ ellenõri fe-

ladatokkistérségiszintûellátá-
sa céljából is csatlakozik az
Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulá-
sához.

A Galgamenti Viziközmû
Kft.TuraVárosgesztorságával
támogatást nyert az „Üzemelõ
vízbázisok diagnosztikai vizs-
gálata” címû KEOP-pályáza-
ton. Miután a kft. 11 önkor-
mányzat tulajdonában van, a
Támogatási Szerzõdést mind-
egyik tulajdonosnak alá kell ír-
nia,amithat igen,egynemsza-
vazattal támogatott a testület.

kifogásolta, hogy a
vizsgálat nem terjed ki az aszó-
di kutakra, holott azok vélemé-
nye szerint

az idei költség-
vetésrõl

a galgamácsai hul-

önhi-
ki

Szovics Pál

ladéklerakó révén veszélyezte-
tettek. polgármes-
ter elmondta: az érintett turai
terület vizsgálatát szakembe-
rek javasolták; az aszódi kutak
védettségét is összegzõ doku-
mentációt korábban átadta
képviselõtársának, aki viszont
a szakértõi vizsgálatokat felü-
letesnekítélimeg.

Az ben a városunk
területén található katonai ob-
jektumok sorsának elõmozdí-
tása és azok további állagrom-
lásának megakadályozása ér-
dekében a képviselõk felkérték
a polgármestert, hogy intézzen
nyílt levelet a Honvédelmi Mi-
nisztériumnak és a Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-nek. Vételi
ajánlat érkezett a volt Tiszti
Klub épületére; ennek megtár-
gyalásával,azajánlattartalmá-
nak pontosításával és az ingat-
lan hasznosítási lehetõségei-
nek összegzésével megbízták a
Közbeszerzési, Városfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizott-
ságot. a Petõfi
Múzeummal kapcsolatos elbo-
csátásokról, a nyitvatartási idõ
korlátozásáról (minderrõl ko-
rábbi számainkban olvashat-
tak– ),valamintaresta-
urátor mûhely és az Aszód
Galéria felszámolásáról és rak-
tárrá alakításáról szólt. Abbéli
aggodalmának adott hangot,
hogy a Galgamente történel-
mét, néprajzát reprezentáló
gazdag gyûjtemény elkerülhet
Aszódról, a múzeum pedig a
bezárássorsárajuthat.

SztánIstván

Egyebek

Asztalos Tamás

aszerk.
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elkerülése érdekében tar-
tozásaikat szíveskedjenek

.

A befizetés módja:

mielõbbrendezni

kész-
pénz-átutalási megbízással (a
csekk beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal 33-as szobájá-
ban) vagy átutalással. A szám-
laszámoka hon-
lapon, a

menüpontban is megtalálha-
tóak.

www.aszod.hu
Szervezeti egységek

/Pénzügyi iroda/Ügyleírások

Segítõközremûködésüketés
együttmûködésüket elõre is
köszönjük!

AszódVárosJegyzõje

tevékenységet végzõ adózó
üzemi, illetve üzleti tevékeny-
ségéhez szükséges gépjármû-
vére foga-
natosítható.

Amennyiben adózó

ingó végrehajtás

adóbeje-
lentkezési, adóbevallás-adási
kötelezettségét nem teljesíti, il-
letve késedelmesen teljesíti,

kerül
megállapításra, melynek mér-
téke magánszemély adózó ese-
tén Ft-ig, más adózó
esetén Ft-igterjedhet.

mulasztási bírság

200.000
500.000

Kérjük adózóinkat, hogy
a fent említett szankciók

társaságok) esetében

(inkasszó), magánszemély adó-
zóknál

ható-
ságiátutalásbenyújtásával

munkabérbõl, nyugdíj-
ból való intézkedik
a hátralékok beszedése
érdekében Sikertelen végre-
hajtási eljárás esetén a

elérõ tartozást az adóha-
tóság behajtásra átadja a Nem-
zetiAdó-ésVámhivatalnak.Az
egy éven túli gépjármûadó tar-
tozásnál a gépjármû forgalom-
ból történõ kivonására kerül
sor. Amennyiben az adótarto-
zás összege meghaladja az

van helye, illetve
ennél kisebb összeg esetén, ha
a tartozás a végrehajtás alá
vont ingatlan értékével arány-
ban áll. Ha az ingatlan-végre-
hajtásnak nincs helye, az adó-
hatóságot az adótartozás ere-
jéigadózó ingatlanán

A vállalkozási

letiltással

.
10.000.-

Ft-ot

500.000 Ft-ot, ingatlan-vég-
rehajtásnak

jelzálog-
jog illeti meg.

TiszteltAdózóink!

2011. évi helyi adók
gépjármûadó

március 16-ig
szeptember 15-ig

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a , vala-
mint a pótlék-
mentes fizetési határideje le-
járt. Az éves adó két egyenlõ
részletben , il-
letve fizet-
hetõ meg. Határidõn túli befi-
zetés esetén késedelmi pótlék
kerül felszámításra, melynek
mértéke minden késedelmes
nap után a felszámítás idõ-
pontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének365-
ödrésze.

Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 153. §
alapján a teljesítési határidõ
elteltévelazadóhatóságazadó-
végrehajtási szabályok szerint
intézkedik a tartozás behajtása
(végrehajtása) iránt. Az adóha-
tóság a bankszámla nyitására
kötelezett adózók (gazdasági

Számlaszámok:
magánszemélyek kommunális adója:

gépjármûadó:
iparûzési adó:

pótlék:

12001008-00335521-00100008
12001008-00170037-00100001
12001008-00273855-00100001

12001008-00335554-00100006

Helyi adózással kapcsolatos információk

A terveknek megfelelõen
halad az Aszód és térsége csa-
tornázási projekt, kivéve a
Békekertet,aholazõszreterve-
zett feladat november végéig
nem ér véget. Amíg az idõjárás
engedi, folytatják a munkát; az
esetleges kellemetlenségekért
alakosságmegértésétkérik.

A kistérségi szociális projekt
a befejezéséhez közeledik. Az
elsõ körben sikertelenül zárult

eszközbeszerzésre a VÁTI en-
gedélyének megérkezése után
ismétkiírjákapályázatot–mó-
dosítotttartalommal,arésztve-
võ önkormányzatok aktuali-
zált igényeinek megfelelõen.
Összegszerû módosítás nincs,
az épület-átalakítások során
történt kisebb módosításokhoz
igazodva a bútorzat méretében
és darabszámában van némi
változás.

A Szakorvosi Rendelõin-
tézet finanszírozási gond-
jainak megoldására la-
punk nyomdába adásáig
nem érkezett válasz a szak-
államtitkártól. Lapunk
nyomdába adásakor Sztán
István polgármester egyez-
tetést folytatott az intéz-
ményt üzemeltetõ Med-
Center Kft. vezetésével, va-
lamint az ÁNTSZ illetékes
tisztifõorvosával.

Aszód polgármestere ezután
hívja össze az érintett 12 tele-
pülés vezetõjét, és várhatóan
indítványozni fogja, hogy a
38.500 lakost ellátó intézmény
mûködõképességének fenntar-
tása érdekében

A téma
Aszód Város Képviselõ-testü-
lete ill. a Kistérségi Társulás
Tanácsa novemberi ülésén is
napirendrekerül.

nyújtsanak
anyagi támogatást.

A polgármester sajnálatos-
nak tartja, hogy a körzet né-
hány településén – bár mind--
eddig nem folyósítottak támo-
gatástaRendelõintézet számá-
ra – úgy vélekednek: a szep-
tember 24-én Aszódon kezdõ-
döttésnovember19-énIkladon
folytatódó jótékonysági ren-
dezvénysorozatbevételeit

szabad
fordítani, nem pedig az intéz-
mény Aszód tulajdonában lévõ
épületére. Sztán István rámu-
tatott: az épület, állapotának
romlása, amortizációja (ami
szintén a mûködési költségek-
hez kapcsolódik) nem csupán
az aszódi betegek miatt követ-
kezett be, és a szükséges ja-
vítások (pl. egy WC-dugulás el-
hárítása vagy egy életveszélyes
villanykapcsoló cseréje) sem
csakazõérdeküketszolgálják.

kizá-
rólag a mûködtetésre

H.Sz.
Daru dolgozik a szennyvíztelepnélDaru dolgozik a szennyvíztelepnél

Kisebb csúszás
a Békekert csatornázásánál

Szakorvosi Rendelõintézet:
szükséges a települések támogatása

Önkormányzati hírek 3ASZÓDI TÜKÖR 3ASZÓDI TÜKÖR
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Új kerítés a Szivárvány Óvodában

„Hurrá, van udvarunk!”

ASZÓDI TÜKÖR
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Ebbe a szép, barátságos, csa-
ládias légkörbe örömmel érke-
zünk nap mint nap, óvó nénik
és gyerekek egyaránt. Szeret-
tük volna az épület mellett lévõ
udvarrészt is „széppé varázsol-

ni”, biztonságossá tenni, ahol
bátran, veszélyek nélkül játsz-
hatnak az ovisok. Ehhez kerí-
tés kialakítására volt szükség,
ezért a Berek felõli balesetve-
szélyesrésztelkerítettük.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a nagyon lelkes és
segítõkész Katica csoportos
szülõknek munkájukért és az
elkészített kiskapuért is, ami-
vel többszöri társadalmi mun-
ka keretében sikerült ezt az
„álmunkat” megvalósítani.
Nagyonörültünkasokszépnö-
vénynek, fának, melyek a kis-
kertünket díszítik. Szeretnénk
köszönetet mondani a kerítés-
oszlopok felajánlójának, ami
nagysegítségvoltszámunkra.

Köszönjük a GAVIT-nak a
kész betont, amellyel az oszlo-
pokat rögzítettük, és a mara-
dékbólmégegyjárdarészfelújí-
tásárais lett lehetõségünk.

A GAMESZ-nak a szerszá-
mokat szeretnénk megköszön-
ni, amiket a munka elvégzésé-
hezbiztosítottakszámunkra.A
kerítésdrótotazÓvodaköltség-
vetésébõlfinanszíroztuk.

A Katica csoport nevében
mindenkinek köszönjük a
munkáját, aki részt vett abban,
hogyezakerítéselkészüljön.
Lukácskóné Nagy Krisztina

és Zengõ Jánosné óvónõk

2010. december 1-jén kezdhettük el a Szivárvány Óvo-
daKaticacsoportjábanazéppenháromévesgyermekek-
kel óvodai életünket. Az óvoda épületéhez hozzáépített,
illetve kibõvített csoportszoba a hozzá tartozó mosdóval
és öltözõvel igen esztétikus, modern, új bútorokkal fel-
szereltrészlett.

´56-os ünnepség és állampolgári eskütétel A Mûvelõdés Háza udvarán

Az igazság gyõzelmébe vetett hit

(folytatásaz1.oldalról)

– Amit az akkor élõk átéltek,
soha többé nem élhetjük át –
hangsúlyozta Aszód polgár-
mestere. – Az indulat, ami ak-
kor volt hiteles és valóságos, ha
ma idézzük, csupán csak em-
lék. Az akkor élõk pontosan

érezték, minek a részesei, s a
pillanat nagysága súgta meg
számukra, hogy mit tegyenek.
Így történt ez Aszódon az aszó-
diakkal is. Benépesült a fõtér.
Himnuszunk – a magyarok
imája – zengte be a teret, amit
követett a Kossuth-nóta patto-

gó dallama, aztán hangzottak
PetõfiSándorNemzetidalának
szavai:

Az
igazság gyõzelmébe vetett hit
vidámmosolytcsaltazarcokra,
erõsítette az akaratot az össze-
gyûlteklelkébenésszívében.

„Esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk!”

Rend és várakozás, egymás
megbecsülése, a forradalom
tiszta törvényeibe vetett hit, a
népi igazságszolgáltatás meg-
teremtésének vágya határozta
meg az emberek magatartását.
Hitték,hogyabûnösöket,a tör-
vényellenvétõketanépbírósá-
gamajdelítéli.Akikottvoltaka
tömegben – és még köztünk él-
nek –, ma is vallják: az aszódi-
ak 1956-ban is jól vizsgáztak,
amikor biztosították a telepü-
lésbékéjét,törvényesrendjét.

Sztán István rámutatott: bár
a rendszerváltás óta zajló de-
mokratikus folyamatok ko-
rántsem zökkenõmentesek, és
sokak csalódottságot éreznek,
szívünk mélyén minden gond
ellenére is hisszük, tudjuk,
hogy elõrehaladásunk nem ké-
sik sokáig. S ha most vannak is
nehézségeink, amelyek látszó-
lag ellentmondanak 1956 szel-
lemének, ezeket már a közeljö-
võbensikerrel legyõzhetjük.

Az ünnepségen hat, ország-
határainkon kívül élõ, magyar
nemzetiségû polgár tette le az
állampolgári esküt a nemzeti
zászló és a koronázási jelvé-
nyek megszentelt másolata
elõtt.Ezutánarésztvevõkelhe-
lyezték koszorúikat az ´56-os
hõsökemléktáblájánál.

H.Sz.

Aszerzõfelvételei
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2011-ben is szuper akciókkal várjuk Önöket,
...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

AKCIÓ

Ízelítõ az akcióból:

Akció Akció____________ ________________November 17-tõl 27-ig

Hús akció November 18-tól 20-ig

Marco Polo Rizs „B” 1kg Délhús csem. karaj vcs.
Finomliszt BL-55 1kg Floriol napraforgó étolaj 1l
RAMA margarin kocka 250g Szerencsi Mikulás csomag 175g
Farmer Túró félzsíros 250g Boci Mikulás tejcsoki 40g
Mátra csemege uborka 6-9cm 680g Tibi szaloncukor
COOP Tejföl 12% 375g Coca Cola 2l+0,5l többféle
Danone Actimel joghurt 4x100g több íz Arany Ászok sör dobozos 0,5l
D.E. Paloma vákuum õrölt 250g CIF mosogató UTT. 500 ml többféle
Forest ünnepi szalvéta 3rét. 15db Magyar kancsós tej 2,8% 1l
Lipton Yellow Label tea 25x2g Delikát8 ételízesítõ 450g
Coccolino öblítõ konc. kék 1l Univer Piros Arany 70g csem., csípõs
Cillit Bang Spray 750ml Trappista sajt lédig
Medve sajt natúr 8 cikkelyes 200g Hell energiaital 0,25l

199,-Ft 2599,-Ft/kg

109,-Ft 469,-Ft
199,-Ft 299,-Ft
229,-Ft 179,-Ft

239,-Ft 1369,-Ft

199,-Ft 349,-Ft

379,-Ft 159,-Ft

499,-Ft 229,-Ft

199,-Ft 229,-Ft

349,-Ft 699,-Ft

459,-Ft 179,-Ft

949,-Ft 1199,-Ft/kg

329,-Ft 179,-Ft

tiramisu, marcipán 390g

Sertés comb

Sertés lapocka

Sertés darált hús 500g

1049,-Ft/kg

949,-Ft/kg

479,-Ft/db
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Vitanap az evangélikus gimnáziumban

Beleszólás jövõnk alakulásába

Október 20-án vitanapot
rendeztek az Evangélikus
Egyház Petõfi Gimnáziu-
mában. A programot az a
Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány (DIA) szervez-
te, amely 2011 tavaszán a
„ országos vita-
versenyfõszervezõjevolt.
Szóval!?”

Áprilisban az említett vita-
verseny közép-magyarországi
döntõjében az aszódi evangéli-
kus gimnázium 9.a osztályá-
nak disputacsapata második
helyezést ért el, a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Központban
rendezett országos döntõn pe-
dig – itt a 171 induló csapat kö-
zül a 16 legeredményesebb ve-
hetett részt – a ,

,
és alkottaaszódi
csapat a tizenkettedik helyen
végzett. Szeptemberben az ala-
pítvány munkatársai azzal a
kéréssel fordultak a vitaver-
seny felkészítõ tanáraihoz,
hogy segédkezzenek egy helyi
vitanapmegszervezésében.

A közös ebéd után a vitába
bekapcsolódtak a téma felnõtt
szakértõi: ,
Aszód város alpolgármestere,

igazgatóhelyet-

Dobák Dóra
Dvorszki Mónika Boda Bence

CziraBarbara

Kovács Tamás

Koncz István

A „ programban
országosan huszonöt, Pest me-
gyében és Budapesten három
középiskola vehetett részt. Az
evangélikus gimnáziumban
harminckét aszódi diák rész-
vételével valósult meg a vita-
nap, amelynek témája a kreati-
vitás és az ismeretátadás volt.
A vitaversenyeken általában
egy tételmondat áll a közép-
pontban. A DIA munkatársai
ehhez igazodva így fogalmaz-
ták meg a nap tételmondatát:

Mivel a résztvevõk
többsége nem volt gyakorlott
disputázó, a nap elsõ felében a
diákok játékos feladatok segít-
ségével ismerkedhettek meg az
érvelés és a vitázás módsze-
reivel.

Szólj be(le)!”

„Az iskolában a kreativitás fej-
lesztésének fontosabbnak
kellene lennie az ismeretát-
adásnál.”

tes, a Mûvelõdési Bizottság el-
nöke; , a Színfolt
Film kreatív munkatársa és

,aBagiKözhasznú
Egyesület (Bagázs Csoport)
képviselõje. A délutáni vitában
elõször a felnõtt szakértõk fej-
tették ki álláspontjukat, ké-
sõbb a diákok is bekapcsolód-
tak a vitába: kérdéseket intéz-
hettek a felnõttekhez, elmond-
hatták véleményüket az el-
hangzottakkalkapcsolatban.

A program az Európai Bi-
zottság támogatásával valósult
meg, így a DIA munkatársai

Joós Andrea

BothEmõke

összegyûjtötték a fiatalok ja-
vaslatait, és eljuttatják azokat
az EU döntéshozatali fórumai-
ra. Azok a diákok, akik ezen a
napon éltek a vitázás és az ér-
velés eszközeivel, elmondhat-
ják: valóban beleszóltak abba,
hogyan alakul saját jövõjük. A
programhelyi szervezõipedig
a tanárok, akik szintén részt
vettek a hatórás programon
azt tervezik: diákjaik egy dis-
putakör keretében folytatják a
vitakultúra és a demokratikus
értékeknépszerûsítését.

–

–

ZemanCsaba

Közmeghallgatás
a Csengey iskolában

Aszód Város Önkormányza-
ta november 25-én, pénteken
17.30-kor közmeghallgatást
tart a Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola aulájában. Minden
érdeklõdõtszeretettelvárunk!

polgármester
SztánIstván

Mozgáskorlátozottak
karácsonya

A Mozgáskorlátozottak
Aszód és Környéki Szervezete
december 16-án 14 órakor ka-
rácsonyi ünnepséget tart év
végi beszámolóval az Aszódi
Városi Nyugdíjas Klub helyisé-
gében (Hatvani út 1.) Vendége-
inknek rövid mûsorral és sze-
rény ajándékkal kedveske-
dünk.

Minden
tagtársat

szeretettel
vár

avezetõség!

A Papföldi út és az Õsz
utca között megújul a lako-
sok által évekkel ezelõtt
megépített játszótér, amire
az Aszód Ifjúságért Alapít-
vány 7,65 millió Ft-ot nyert
el az Észak-Kelet-Pest
MegyeiLEADEREgyesület
„Négyes Tengely” elneve-
zésûpályázatán.

Kovács Ferencnétõl, a kura-
tórium elnökétõl megtudtuk: a
kivitelezõ cég, a Granuflex Kft.
megkezdte a tereprendezést, s
rövid idõn belül valamennyi
játszótéri eszközt – összesen 12
db-ot: homokozót, rugós játé-
kokat, csúszdát, padokat stb. –
elhelyezi a területen. A pályá-
zaton elnyert összeg csak a mi-
nõsített szabadtéri játékokra
és azok telepítésére elegendõ,
ezért a terület füvesítésében,
virágosításában az alapítvány

tavasszal számít a környéken
élõksegítségére.

Egy játszótér addig marad
játszótér, amíg rendeltetéssze-
rûen használják és karbantart-
ják. A Tükör utcai lépcsõ felsõ
részénél lakossági öszzefogás-
ból felállított eszközök egy ré-
szét összetörték; a mérleghinta
egyrészeazegyikközeli családi
ház udvarán több mint két éve
várja, hogy megjavítva vissza-
kerüljön eredeti helyére. Egyik
olvasónk fotókat küldött a
Baross téren, az AFI dolgozói
által készített játszótéren ga-
rázdálkodó vandálok „keze
nyomáról”. A közterületeken,
valamint az intézmények ud-
varán felállított hinták, mászó-
kák és egyéb eszközök persze
nem csak a (nem) rendeltetés-
szerû használat, de az idõjárás
nyomán is amortizálódnak: a
játszóeszközök tanúsítványá-

nak kétévente esedékes meg-
újítása során Aszódon is több
esetben javításra volt szükség
az okmányok újraérvényesítte-
téséhez.

Jó játszótérbõl minden utca-
sarkon elkélne egy. A gazdasági
realitásokra és a jogszabályok-
ra utalva polgár-
mester elmondta: 1500 lako-
sonként egy-egy szabványosí-
tott, kétévente felülvizsgált ját-
szótérre van lehetõség. A kis-
térségi szociális projekt része-
ként a Falujárók úti Idõsek
Klubja kertjébe – elsõsorban a
hátrányos helyzetû gyerme-
kekre gondolva, de a többieket
sem kizárva – tavasszal ugyan-
csak játszóeszközöket telepíte-
nek. A klub vaskerítését el-
bontják, így az új játékokat a
környékbeli gyerekek is hasz-
nálhatjákmajd.

Sztán István

H.Sz.

Két új játszótér épül Aszódon

6 ASZÓDI TÜKÖR
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton8-12-ig

vasárnap9.30-11.30-ig

páratlan hétvégén (november
26-27. december 10-11.) a
Városi Gyógyszertárban (Sza-
badságtér2.,Tel.:500-015);

páros hétvégén (november
19-20., december 3-4., 17-
18.) a Szent István Patikában
(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

November 19-20.:

November 26-27.:

December 3-4.:

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.

Tel.: 06-70-213-1961

Állatorvosi ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet

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

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

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

December 10-11.:

December 17-18.:

December 24-25-26.:

sítanak, s reggelente a forgal-
masabb gyalogátkelõhelyeknél
is találkozhatunk az egyesület
neonzöldmellényestagjaival.

Az aszódi polgárõrség elnöke
a megyei szervezet alelnöke-
ként 68 település társszerveze-
teinek ügyeivel is foglalkozik,
emiatt a szervezésben nagy se-
gítségére vannak társai; külön
köszönetét fejezte ki

egyesületi titkár és
szolgálatvezetõ

segítségéért. Reményét fejezte
ki, hogy a lakosság körében az
eddiginél nagyobb összefogás

Boros

Miklós

Bagi Krisztián

és egymásra figyelés lesz ta-
pasztalható, mert ez is hozzá-
járul a rendõrség és a polgárõr-
ség munkájának eredményes-
ségéhez, a közbiztonság javí-
tásához és a bûncselekmények
számánakvisszaszorításához.

A kitüntetés kapcsán
alezredes, az Aszódi

Rendõrõrs parancsnoka elis-
merését fejezte ki az Aszód
Galga Polgárõr Egyesület vala-
mennyi tagjának. Eredményes
együttmûködésükrõl elmond-
ta: az aszódi polgárõrök a köz-
területen tapasztalható jelen-
létükkel, aközös járõrözésekés
a körzet több más polgárõr
szervezetével összehangolt
közbiztonságiközlekedésiakci-
ók során nagy segítséget nyúj-
tanak a rendõrségnek. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a körzet-
ben és Aszódon tapasztalható
kisebb bûncselekmények –
tulajdonelleni szabálysértések,

Gódor

Ferenc lopások, néhány betörés – szá-
mának visszaszorításában ez-
után is számíthatnak az egye-
sület tagjaira, s példamutató
tevékenységük által a lakosság
egészére. Ugyancsak gratulált
a kitüntetetteknek

polgármester, aki az
Aszód Galga Polgárõr Egyesü-
let tagjainak a közbiztonság ér-
dekében tett erõfeszítései mel-
lett kiemelte a városi rendezvé-
nyek zavartalan lebonyolításá-
ban, a balesetmentes közleke-
dés biztosításában betöltött
szerepüket.

Sztán

István

A szerzõ felvételei

H. Sz.

(folytatásaz1.oldalról)

aszódi rendõrõrs állományával
közösen idén már 600 óra kö-
zös szolgálatot hajtottak végre.
Gyanús mozgást észlelve szá-
mos jelzést adtak már a rend-
õröknek– legutóbb a COOP hí-
vatlan látogatóját egy aszódi
polgárõr bejelentése alapján, a
helyszínen fogta el a rendõr-
járõr. Mindenszentek idején
hat napon át õrizték a temetõt,
ennek is köszönhetõen a sír-
kert környékén nem történt
lopás vagy autófeltörés. Városi,
iskolai rendezvényeket isbizto-

2011. NOVEMBER2011. NOVEMBER

Az Év Polgárõr Egyesülete lett az aszódi civil szervezet
Megyénként egy csapatot díjazott az Országos Polgárõr Szövetség

A 27/1996. (X. 30.) sz. BM-
rendelet, valamint Pest Megye
Közgyûlése21/2010(V.28.)PM.
sz. rendelete által elõírt kötele-
zõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás elvégzésére, a kémé-
nyek felülvizsgálatára, a füst-
járatok szükség szerinti tisztí-
tására dolgozóink az elõzetes
értesítés szerinti idõpontban
megjelentek. Az Aszód város
Jegyzõjének leadott listán sze-
replõ épületekbe bejutni nem
tudtak, ezen ingatlanok tulaj-
donosai/bérlõi nem engedték
be õket, s ezzel a részünkre kö-
telezõ kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatás ellátását megaka-

dályozták. Az l995. évi XLII. tv.
1.§. /2/ bekezdése értelmében
az ingatlan tulajdonosának
vagy használójának a kémény-
seprõ-ipariközszolgáltatástkö-
telezõigénybevennie.

Értesítjük, hogy a kötelezõ
kéményseprési munka elvég-
zésére dolgozóinkat 2011. no-
vember 22. és 30. között ismé-
telten kirendeljük; kérjük az
Önök együttmûködését a szol-
gáltatás ellátásának biztosítá-
sában. Segítségüket elõre is kö-
szönjük!

kirendeltségvezetõ
MagyarKéményKft.

BakszaJózsef

Kötelezõ pót-kéményseprés

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
AzAszód,KossuthL.utca24.számalatti252/A/1hrsz.-ú
41,9 m és 252/A/2 hrsz-ú 31,4 m alapterületû (jelenleg
üres)üzlethelyiségekértékesítésére.

Aszód Város Önkor-
mányzat „Kossuth Lajos utca 24.”
jeligefeltüntetésével,2példányban

Aszód Város Önkormányzat
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

2011.december1.(csütörtök)16.00

www.aszod.hu Hirde-
tõtábla Pályázatok

2 2

A pályázati ajánlatot zárt borítékban
ingatlan értékesítése
(egyeredeti, egyfény-

másolat), magyar nyelven,
címre kell benyújtani. A folya-

matosan beérkezõ pályázatok érkeztetése mindkét esetben
ügyviteliútontörténik.

Apályázatokbenyújtásánakhatárideje:

Arészletespályázati felhívása honlap
menüjének almenüjébentalálható.
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Ebéd házhozszállítás az aszódi evangélikus gimnáziumból

A és B menüválaszték
650 Ft/adag kiszállítással

AKCIÓ!

06-30-742-7972

Ha egy hónapra elõre megrendeli,

2 db ételhordót adunk ajándékba!
Tel.: Hívjon, étlapot viszünk!

Karácsony
elõtt is

hirdessen
az Aszódi
Tükörben!

Megjelenés:
December 16.

Hirdetésfelvétel
a Városi

Könyvtárban

Szüreti bál, parasztlagzi

Felvételeink az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub október 22-i mûsorán készültek

Felvételeink az Aszód Városi Nyugdíjas
Klub október 22-i mûsorán készültek

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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Volánbusz bérletek kaphatók!

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

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

Szo: 8-12

Némo
díszállat és állateledel

kereskedés

2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.

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

G

G

G

G

G

édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok

komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése

hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,

tartozékok

élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.

kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12
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December 6-án

én is várlak az

AVIA-kútnál!

10 ASZÓDI TÜKÖR
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A Galgamenti Wado-Ryu Karate Klub sikerei Gyõrött

Egyéni és csapat aranyérem az EB-n
ASZÓDI TÜKÖR

2011. NOVEMBER2011. NOVEMBER

sportsport

(folytatásaz1.oldalról)

szervezet összesített eredmé-
nyei, nemzetek között elért he-
lyezése azért is különösen érté-
kes, mert az említett országok-
ban komoly állami támogatás-
ban részesülnek a harcmûvé-
szetiágakképviselõi:Romániá-
ban pl. egy EB-aranyérem
5000 eurót jelent a versenyzõ-
nekésedzõjénekfejenként!

A gyerekkategóriák
ban, vagyis össz-stílusban

kerültekmegrendezésre:asho-
tokan, shito-ryu, goju-ryu,
wado-ryu, shorin-ryu és egyéb
stílusok egy kategóriában ver-
senyeztek, többnyire shotokan
bíráskodással, tehát wado-s
szempontból meglehetõsen
ellenséges közegben. Egyes

kategóriákban 60-70 nevezõ is
elindult, ami megterhelõ spor-
tolónak, bírónak egyaránt. Az
említett nehézségek közreját-
szottak abban, hogy rengokai-
ban,kata(formagyakorlat)ver-
senyszámban egyetlen wado-
érem sem született. Kadet és
junior korcsoportban azonban
elkülönítették az egyes stíluso-
kat, így itt többnyire stílusazo-
nos bíráskodás mellett zajlott a
megmérettetés.

– gyermek D
korcsoport, rengokai, egyéni
kata9.helyezés(37fõközül)

– junior, wado,
egyénikata

– junior, wado,
egyénikata5.helyezés

– gyermek B
korcsoport, rengokai, egyéni
kata7.helyezés(35fõközül)

– gyermek C kor-
csoport, rengokai, egyéni kata
9.helyezés(27fõközül)

(Golden Girls) –

is nagyon
komolyan készült erre a ver-

rengo-
kai

Hajdú Gréta

Hajdu Eszter

Hajdu Nóra

Hajdú Dániel

Fási Víta

Hajdú Gréta, Hajdu Nóra,
Hajdu Eszter

Szilágyi Henrietta

„ ”

AGalgamentiWado-Ryu
KarateKluberedményei:

aranyérem!

junior csapat kata arany-
érem!

senyre, de sajnos a formagya-
korlat bemutatása közben
bokasérülést szenvedett. Szá-
munkra az õ teljesítménye is
Európa-bajnoki színvonalú
reméljük, hogy a következõ
versenyeken bizonyíthatja fel-
készültségét.

–

Támogatók nélkül nem szü-
lethettek volna meg ezek az
eredmények. Köszönjük az ön-
zetlen segítséget a szponzorok-
nak: polgármes-
ter,Galgahévíz;DITEC96Kft.;
Arnold Gold Sport (

); Bag

Vanó András

Straub
Tamás Gódor Katalin,

(K&H Biztosító); Papírház,
Tura ( ); Bori Ké-
mény Dr. Kft., Aszód;

igazgató (Általános Iskola,
Hévízgyörk);

igazgató (Általános
Iskola, Galgahévíz); valamint
galgahévízi és turai magánsze-
mélyek, akik az anonimitást
választották.

Külön köszönet

a felkészülésbenés
a szervezésben nyújtott segít-
ségükért!

Mindannyian nagyon büsz-
kék vagyunk a versenyzõkre.
Sikerük erõt ad a folytatáshoz,
motiváljaakaratékákat,példát
mutat az alacsonyabb övfoko-
zatú gyerekeknek. Hajrá, Gal-
gamente!

Hajdú Milán
Lukács

István; Kovácsné Toldi Ildikó

Vandornyikné
Sára Ilona

Hajdúné
Dinnyés Gabriellának, Boriné
Molnár Ildikónak és Szilágyi
Mónikának

Gy.O.

MígkorábbanazAszódFCU19-escsapatavolteredmé-
nyesebb és a felnõtt csapat bukdácsolt a megyei bajnok-
ság második vonalában (ahonnan kiesett, de végül ismét
ebben a csoportban indulhatott), addig idén a fiatalok-
kalmegerõsítettfelnõttgárdaáll jobban.DobesAttilata-
nítványai hullámzó játékkal a középmezõnyben tanyáz-
nak,azifikviszontnyeretlenek.

A Golden Girls gyakorlata. EB-aranyat ért

Az õszi szezonban a felnõtt csapat áll jobban
Aszód FC: fordult a kocka

Az õszi szezon eddigi eredményei:

AszódFC-GyömrõKSK0:4 Ifik:3:9
PiliscsabaSE-AszódFC2:2 Ifik:9:3
AszódFC-PerbálSE:6:2 Ifik:1:7
AszódFC-CsomádKSK:1:3 Ifik:4:6
PilisszentivánSE-AszódFC:0:2 Ifik:9:0
AszódFC-TahitótfaluSE:10:1 Ifik:1:4
Erdõkertes-Aszód0:0 Ifik:7:0
AszódFC-DunakesziKinizsiFC1:1 Ifik:1:8
IsaszegSE-AszódFC:2:3 Ifik:9:0
(FelnõttcsapatunkaII. félidõ18.percétõl
tíz,a26.perctõlkilencemberrel játszott)
GEAC-AszódFC:5:2
AszódFC-Vácrátót1:1 Ifik:2:4
DunabogdánySE-AszódFC3:2 Ifik:5:1

A felnõtt csapat két mérkõ-
zéssel az õszi szezon vége elõtt
a megyei bajnokság északi cso-
portjának 8. helyén tanyázik 4-
4 gyõzelemmel, döntetlennel
illetve vereséggel, 16 ponttal,
30:24-es gólaránnyal. U19-es
csapatunk sajnos eddig mind a
11 mérkõzését elveszítette,
emiatt 16:77-es gólaránnyal a
tabellautolsóhelyénáll.

Bõvebbinformációk,tabella:
aszodinfo.hu,pmlsz.hu

Hirdessen
Ön is az
Aszódi

Tükörben!



Idõpontváltozás!
December2-án,pénteken

18órakor:

Elõadók:

November26-án,
szombaton16.30-kor:

December 6-án, kedden
16 órakor:

Podmaniczky Akadémia

Hangverseny
Liszt Ferenc tiszteletére

Az Aszódi Lokálpatrióták
Podmaniczky János Társasá-
gának rendezvénysorozata a
Mûvelõdés Házában.

és

Liszt Ferenc születésének
200. évfordulójára egy nagysze-
rû hangversenyre várunk min-
den érdeklõdõt A Mûvelõdés
Házába. Az esten fellépnek a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem és a Debreceni Egye-
tem Zenemûvészeti Karának
hallgatói mint szólisták, míg a
kórusmuzsikát a püspökhat-
vani Pro Musica és az Aszó-di
Városi Civil Vegyeskar adja; ve-
zényel

A hangversenyre a belépés
ingyenes. Minden zenebarátot
szeretettelvárunk!

a Csengey iskola aulájában –
és a Hangfogó

Együtteszenésmûsora.

Gazdasá-
gi válság és kilábalás. Génmó-
dosított mezõgazdasági termé-
kek. Dr. Molnár
József Dr.JenesBarna.

PálKatalinésPálLajos.

Mohos Péter

Városi
Mikulás-ünnep

Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

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

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 11/2011

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

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

–

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

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Programajánló

Programajánló Mindencsütörtökön
délelõtt10órától:

minden pénteken 17.30-tól

Leadási határidõ:

ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

Ének,tánc,mondókákjárni tu-
dó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: tánc-
pedagógus.

a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai tán-
cok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj:200Ft.

Pályázni lehet legfeljebb 10
darab, digitális fényképezõgép-
pel készített alkotással, amely
Aszód városhoz és lakóihoz
kötõdik. A képeket csatolva a

címre
kérjük.
november26.,szombat.

Mindenkedden10órától.

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak.

kéthetenteszombaton
15órától.

Ahónaputolsócsütörtökén
15órától.

kéthetente
csütörtökön18órától.

Benedek Krisztina

ASZÓDI ANZIX
fotópályázat

aszodmuvhaz@freemail.hu

Klubok:

Hirdessen

az Aszódi

Tükörben!

Hirdetésfelvétel

a Városi

Könyvtárban.

Következõ lapzárta: december 9.

Következõ megjelenés: december 16.

Az aszódi egyházak, gimná-
ziumok és a Kistérségi Gondo-
zási Központ közös szervezé-
sében ismét megvalósul váro-
sunkban az

elnevezésû akció.
Célunk a helyi közösség erõsí-
tése, az egymás iránti felelõs-
ségbõl fakadó lemondás örö-
mének elmélyítése. Tanítsuk
meg erre gyermekeinket, ifja-
inkatésönmagunkat!Azelosz-
tást a Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai koordi-
nálják.

A karácsonyi csomagolópa-
pírral bevont cipõsdobozba
1500 forint összértékben elhe-
lyezett meglepetések (édesség,
könyv, játék, meleg sapka, sál
kesztyû, írószer...) kiválasztá-
sánál fontos szempont, hogy
olyan, jó állapotban levõ, nem
romlandó ajándékokat te-
gyünk, aminek a mi gyermeke-
ink is örülnének. A dobozon fel

„Egy cipõsdoboz-
nyi szeretet”

kell tüntetni az ajándékozott
nemét (fiú, leány) és életkorát
(0-3, 3-6, 6-12 év). A dobozokat
december 8-án 8-tól 16 óráig és
december 9-én 8-tól 15 óráig
lehet leadni a Petõfi Sándor u.
6/a alatti Idõsek Klubjában
vagy a városban élõ egyházak
istentiszteletialkalmain.

További felvilágosítás kérhe-
tõ a 06-20-886-1784-es telefon-
számon

programkoordiná-
tortól.

A támogatásokat elõre is kö-
szönjük!

Kovácsné Blaskó
Mariann

Ismét cipõsdoboz akció!

Városunkban idén is gazdag
kulturálisprogramokkalteszik
meghittebbé a karácsonyvá-
rást.AzárvatartóPetõfiMúze-
um kivételével valamennyi ha-
gyományos aszódi program-
helyszínen várják a mûvésze-
tekirántérdeklõdõket.

A Csengey Gusztáv Általá-
nos iskola gyermekkórusa és
meghívott vendégeik

lesz az
EvangélikusTemplomban.

A Római Katolikus Hitéleti
Központbannegyedikalkalom-
mal rendezik meg a

t. Az en-
nek alapjául szolgáló pályázat-
ra idén több mint százhetven
gyermek nevezett egyéni és

Adventi
koncertje december 4-én,
vasárnap 16 órakor

Betlehe-
mi Jászolkiállítás

csoportos alkotásokkal. A kiál-
lítás megnyitóját december 9-
én16óraikezdetteltartják.

A karácsonyi programso-
rozatba illeszkedik a

is, amely
kezdõ-

dik az Evangélikus Egyház
PetõfiGimnáziumaaulájában.

A Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

kerül sor az Evangélikus Egy-
ház Petõfi Gimnáziumának
aulájában.

A belépés valamennyi ren-
dezvényre díjtalan, a szervezõk
minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

Kodály
Gyermekkórus Találkozó

december 10-én,
szombaton 14 órakor

Karácsonyi koncertjére
december 17-én 16 órakor

Karácsonyra készülünk...
Hangversenyek, Jászolkiállítás
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