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Öt éve adták át
Kicsinyek közt naggyá válni
Kaposváron
az Aranykapu Bölcsõdét Aranydiploma
a Kicsinyek Kórusának
Kórustalálkozón versenyre kelni mindig különleges és izgalmas kihívás,
hiszen nincsenek vesztesek, csak nyertesek. A zene
iránti mély elhivatottság és
az éneklés szeretete minden résztvevõt nyertessé
tesz a páratlan hangzású
kórusmûvek hallatán.

3.z. és 4.z. osztályos diákjai április 27-én Kaposváron, a Kicsinyek Kórusának versenyén
Aranydiplomával Országos
Dicsérõ Oklevél minõsítést
nyertek. Karnagyuk, ÉnokNagy Levente tanár úr vezetésével olyan nagy városok kórusaival kellett hangjukat megmérettetniük, mint Budapest,
Pécs, Dombóvár, Kaposvár,
A Csengey Gusztáv Általá- Tatabánya.
(folytatás a 4. oldalon)
nos Iskola zenei tagozatának
Az Aranykapu Bölcsõde
épülete a város ékessége –
szép, de szükséges is, hiszen a családok hatékony
segítõje a munkába állás
során, a szociális alapellátás alapköve – hangzott el
az öt éve átadott intézményben rendezett ünnepségen.
Városhatáron innen és túl
sokan kaptak szíves meghívást, hogy az aszódi kezdeményezésre országos emléknappá
nyilvánított Bölcsõdék Napján
együtt örüljenek az áldozatos
munkát végzõ munkatársakkal. Eljött Bagyin József és
Buzás János korábbi polgármester, akik a beruházás elindításában illetve megvalósításában vezetõ szerepet töltöttek be, s akik öt esztendeje
együtt vágták el a bejáratnál
kifeszített nemzetiszín szalagot. Az önkormányzatot
Kovács Tamás alpolgármester
és Dr. Bóta Julianna jegyzõ,
valamint több intézményvezetõ képviselte.

– Öt év alatt 259 kisgyermek
fordult meg nálunk – emlékezett Kovács Ferencné bölcsõdevezetõ. – Néhányan csupán pár
hétig élték a bölcsõdések életét,
de volt, aki csak a negyedik születésnapja után hagyta el az intézményt, mert neki és a családjának így volt szüksége ránk.

EUROPArty
(2. oldal)

(folytatás a 2. oldalon)

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
2013.
június 22.
(a részletes programot keresse
lapunk Facebook-oldalán!)

Száznyolcvan zsák szemét, Csongor
ötven facsemete
és Tünde
A Föld Napja aszódi „termése”

metet szedett össze. (A középiskola diákjai az Aszód Város Önkormányzatával kötött együttmûködési megállapodás keretében a tanév során ötven óra
szociális illetve közmunkát végeznek a közintézményekben
Aszódon a Csengey Gusztáv és a város szépítésén.)
Általános Iskola 107 tanulója és
kísérõik, míg a Petõfi Sándor
E napon a Fesztivál téren a
Gimnázium, Gépészeti Szak- lakosok, a városi intézmények
középiskola és Kollégium 38 di- munkatársai és a diákok ötven
ákja és 15 felnõtt 180 zsák sze(folytatás a 3. oldalon)
Április 22-én országszerte több mint hatvanezren
vettek részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett szemétszedési
akcióban.

Képriport a 4. oldalon
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Öt éve adták át
EUROPArty fõzõversennyel
az Aranykapu Bölcsõdét
és koncertekkel
(folytatás az 1. oldalról)

Minden gyermek tehetséges
valamiben, ami fontos lehet
sorsa alakulásában; e készségek fejlesztését minél korábban el kell kezdeni – épp ezért a
bölcsõde dolgozóinak kiváltságot és óriási lehetõséget jelent
közremûködni ebben.
Miként a 2008. április 28-i
átadáson is, Lõrincz Csaba
evangélikus lelkész ezúttal is
hála és áldás kérõ imát mondott az intézményért és az ahhoz kötõdõ kicsikért és nagyokért. Ezután a Napsugár Óvoda kicsinyeinek kedves mûsora
következett Mayerné Masznyik
Edit és Petréné Magyar Mária
óvónõk vezetésével.
Kovács Tamás alpolgármester elmondta: nem volt egyszerû, de nem kevés bátorság és áldozat árán sikerült megvalósítani a részben pályázati forrásból épült új bölcsõdét. De nem
csak a külcsín, a tartalom, hanem az itt folyó szakmai munka és a gyermekek szeretete is
fontos, amiért köszönetét fejezte ki a dolgozóknak. Csatlakozva az ünnepség „Öt év, öt
szülõ” címû „napirendi pontjához” elmondta: egyik gyermeke közel húsz éve a Petõfi utcai
bölcsõdébe járt, s hamarosan
diplomával a zsebében léphet
ki a nagybetûs Életbe. Ezután
virággal köszöntötte a bölcsõde
jelenlegi és nyugállományba
vonult munkatársait, majd a

körzet társintézményeibõl érkezett vendégeket is.
A Kovácsné Erzsikét is a soraiban tudó gödöllõi Sissingers
együttes olasz slágerekkel szórakoztatta a megjelenteket, az
ünnepség végén pedig Bódi
Kati grafikus alkotásaiból nyílt
tárlat a hátsó udvarrészben. A
vendégek ezúttal sem távoztak
üres kézzel, hiszen mindenki
egy-egy, a bölcsõdére emlékeztetõ papírszívecskét kapott.
*
Nem újdonság, hogy a bölcsõdében is védik a környezetet. A
nemrég lezárult, de újra induló
mûanyagkupak-gyûjtési akció
során 281 kg kupak gyûlt össze
az intézményben (értéke:
11.240,- Ft), valamint 1174 kg
papír (27.400 Ft). A polgármester ígérete szerint ezt kiegészítik, s így egy feszített hálós
trambulint tudnak vásárolni a
kicsik számára.
H. Sz.

Május 11-én színes progra- Csengey iskola alföldi paprikás
mokkal és fõzõversennyel vár- krumplija nokedlival.
ták az érdeklõdõket a piactéren
tartott EUROPArty-n. A zsûri
az Aszódi Rendõrörs és a Galga
Polgárõr Egyesület tárkonyos
vadmalac ragu és részeges csirkeragu kettõsét ítélte a legjobbnak; õket az Erdélyi Kör báránypörköltje és töltött káposztája, valamint a Városháza betyárgulyása követte. Különdíjat kapott a Városi Óvoda Szivárvány módra készített Napsugár pincepörköltje és a

Megkezdõdhet a Napsugár Óvoda felújítása
Három sikertelen eljárás
után lezárult a Napsugár Óvoda felújítására lefolytatott közbeszerzés; a beruházás megkezdésérõl május 30-án döntenek a képviselõk. A testület
korábban az épület teljes felújítása mellett foglalt állást, ami a
pályázatban vállaltakhoz képest többlettartalommal bír. A

csoportszobával és tornahelyiséggel bõvülõ épületben megújul a tálalókonyha és valamennyi vizesblokk. Az akadálymentesítést lifttel oldják
meg, az energiahatékonyságot
napelemekkel növelik.
A kivitelezés a tervek szerint
június 15-én kezdõdik és 2014.
április 15-ig tart. Az ide járó kis-

2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS

gyermekeket a nyári idõszakban a lakótelepi Szivárvány
Óvodában,szeptember1-tõlpedig a Csengey úti iskolaépület
elkülönített részében helyezik
el. Az ideiglenes ovi a Régész
utca felõli bejáraton át lesz
megközelíthetõ; õszig az ottani
udvarrészt is alkalmassá teszik
az óvodai használatra.
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Száznyolcvan zsák szemét, ötven facsemete
A Föld Napján rendezett környezetvédelmi akciók aszódi „termése”
(folytatás az 1. oldalról)

vérszilva facsemetét – a Pilisi
Parkerdõ Zrt. ajándékát – ültettek el.
A Föld Napján a Pest Megyei
Kormányhivatal ötven dolgozója, köztük Dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízott
városunk közelében, a 3. számú fõút mentén végzett társadalmi munkát: Gödöllõ és
Aszód között egy öt kilométeres szakaszon több mint száz
zsák szemetet gyûjtöttek össze.
*
A köztisztaság megõrzésére
sokan az év többi napján is idõt
és energiát fordítanak, de nem
mindenhol van ez így. Sztán
István polgármester minden
aszódi polgárt arra kér, hogy a
helyi rendeletben foglaltaknak
megfelelõen szíveskedjenek a
portájuk kerítése ill. lakóépületük, valamint a közút közötti
sávban szükség szerint elvégezni a fûvágást, ároktakarítást. Aszód sok közterülettel
rendelkezik, ezek rendben tartásához a közmunkaprogram
keretében éveken át 20-25 közmunkás állt rendelkezésre –
most azonban csupán három
fõre van keret, akik mellé öt
szerzõdéses munkaerõt tudott
felvenni az önkormányzat.
A polgármester elmondta: a
várostakarítás után több utcában, gyûjtõpont-szerûen (alsó
kép) kerti és egyéb hulladékkal

teli zsákok halmozódtak fel,
amelyeket a szolgáltató nem
szállít el, mert kihelyezésük
ellentétes a hulladékszállítás
rendjével. (A helyzet hasonló,
mint a települések határán,
erdõk, mezõk szélén kidobott
zsákok esetében: valakik
„megtermelték” és kihelyezték
a hulladékot a közterületre,

mert nem akarnak fizetni a
szállításért. Azonban a zsákok
és tartalmuk ezúttal lakóházak
szomszédságában rontják a
levegõt és az összképet.)
Sztán István elmondta: a tervek szerint jövõre a ma még
mûködõ szelektív gyûjtõszigetek is megszûnnek. A város és a
Zöld Híd Régió Zrt. erõfeszíté-

seket tesz annak érdekében,
hogy már most a lehetõ legtöbb
háztartástól szelektíven szállítsák el a hulladékot. Kéri a lakosságot, hogy a gyûjtést és a
kihelyezést lehetõleg már most
is a Mûszaki Irodán (de akár
nála is) ingyenesen átvehetõ
zsákokkal végezzék.
H. Sz.

Hírek röviden

sem lakás-takarékpénztári forrásból nem tudják vállalni,
hogy mielõbb keressék fel õt,
mert a csatornázottság növelése érdekében részletfizetési
kedvezményt tudnak biztosítani számukra.
*
Lapzártánk után a polgármester aláírta a városi önkormányzati utak kátyúzására vonatkozó vállalkozói szerzõdést,
s lapunk megjelenésével egyidõben megkezdõdik a munka.
Közel kétmillió Ft értékben az
A és B kategóriájú (tehát a nagyobb, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ) kátyúk megszüntetésére kerül sor. A munkálatokat helyszíni mûszaki ellenõrzés mellett végzik.
*
A TÁMOP keretében az
aszódi Szakorvosi Rendelõintézetet is mûködtetõ hatvani
Albert Schweitzer Kórház és
Hatvan Város Önkormányzata
sikeresen pályázott az Összefogással a hatékony prevencióért
a hatvani kistérségben címmel.
Az Egészségfejlesztési Iroda
létrehozásával és mûködteté-

sével a szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentését, a korai és elkerülhetõ
halálozást befolyásoló életmód
javítását, a lakosság egészségi
állapotának javulását szeretnék elérni.
A hatvani egészségügyi intézménynek a traumatológiai
ellátás mellett a belgyógyászati
betegségeken belül is kiemelt
tevékenysége a szív- és érrendszeri betegségek ellátása, amiben a belgyógyászat orvosai jelentõs gyakorlattal rendelkeznek. Hosszú távú céljuk a kistérségben élõk egészségi állapotának javítása; ennek elérését hatékonyan támogatja a
kórház területén pályázati forrásból kialakításra kerülõ, önálló szervezeti egységként mûködõ Egészségfejlesztési Iroda.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
május 30-i ülésén várhatóan
több, a tulajdonát képezõ ingatlan (telek, épületrész) értékesítésérõl dönt. A részleteket a
város honlapján teszik közzé.
*
Átadták a korszerûsített és
kibõvített kapacitású aszódi
szennyvíztelepet, amely naponta 3500 m3 szennyvizet képes befogadni és megtisztítani.
Városunkban május második
felére befejezõdtek a csatornaprojekthez kapcsolódó út- és
járdajavítási munkálatok.
Fontos információ: akik az
otthonukat június 30-ig nem
köttetik rá az udvarukra bevezetett csatornacsonkra, a jogszabályok szerint a talajterhelési díj drasztikus emelkedésére kell számítaniuk. Sztán
István polgármester kéri mindazokat, akik szeretnének rácsatlakozni a hálózatra, de a
200 ezer Ft-os közmûfejlesztési
hozzájárulás kiegyenlítését
sem egyösszegû befizetéssel,

2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS

Az aszódi térség betegeinek
gyógyulását is segítõ projekt
megvalósítására a konzorcium
összesen 124.886.269 Ft támogatásban részesül. A projektberuházás 2013. július 1-jén
indul és 2015. február 28-án
fejezõdik be.
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Csongor és Tünde
Április 28-án este a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes
vendégszerepelt Aszódon A
Tánc Világnapja alkalmából. A
Csengey iskola tornacsarnokában ötszáz nézõ elõtt térítésmentesen színpadra lépõ társulat Vörösmarty Mihály drámai költeményét állította táncszínpadra Török Viola rendezésében. A koreográfia Benõ
Barna, a zene Könczei Árpád
munkáját dícséri, a jelmezeket
Szélyes Andrea tervezte. A modern elemeket is felvonultató
elõadás nálunk is frenetikus
sikert aratott.
Hídi Szilveszter felvételei

Kicsinyek közt naggyá válni
(folytatás az 1. oldalról)

Kicsinyeink naggyá váltak,
hiszen ez a második legrangosabb díj volt a versenyen. Külön
köszönet Puskás Máté 4.z osztályos tanulónak, aki zongorán
kísérte kórusunkat. A zsûri különdíját is elnyerõ Máté teljesítményét vastaps követte, mivel
a többi kórus felnõtt zongorista
kíséretében lépett fel. Szívbõl
gratulálunk neki is!
Mély tisztelettel köszönjük
Énok Nagy Levente tanár úr
szakmai munkáját, hogy gyermekeinknek életre szóló, értékteremtõ élményt adott. Köszönjük a kísérõ tanító néniknek és szülõknek a biztató és
lelkes támogatását a három
napos ottlét alatt. Csodálatos
élmény volt a Lovasakadémia,
a patcai Katica-tanya kaland-

parkja és a szennai templomban felcsendült közös éneklés.
Végül köszönjük azoknak a
gyerekeknek, akik ismét hírnevet szereztek az iskolának, a
városnak. Példamutatóan viselkedtek a három nap kimerítõ és ütemes programsorozatában a beénekléstõl a versenyen át a gálamûsorig.
Ismételten bebizonyosodott,
hogy a zenei tagozat értékteremtõ képzés a városban.
Szükség van rá a jövõben is.
Köszönjük a tankerületnek és
a polgármester úrnak, hogy
anyagilag támogatták a csapat
szállás- és egyéb költségeit.
Kérjük a város vezetését, továbbra is tegyen meg mindent,
hogy a kórus megmaradjon
Aszód büszkeségének.
Szilágyi Zita Mária

Tanévzárás
a Mûvészeti Iskolában
Május 14-én megkezdõdött a
vizsgaidõszak. Közel 700 növendéket hallgat meg a vizsgabizottság az év végi osztályzatok megítélése érdekében. Az
év végi vizsgák az alap- és záróvizsgák kivételével nem nyilvánosak.
Május 27-31. között rendezzük a képzõmûvészeti tanszak
kiállítását az iskola kamaratermében. A kiállítás 9 és 18 óra
között látogatható.
Június 4-én tartjuk a mûvészeti alapvizsga és záróvizsga
koncertet az iskola kamaratermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Tanévzáró növendékhangversenyünk és a bizonyítvány

2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS

osztás június 8-án lesz az Evangélikus Gimnázium aulájában.
15 órakor néptánc, népzene bemutató, 18 órakor klasszikus
zenei koncert.
Beíratkozás a 2013/14. tanévre június 10-11-12-én 13-18
óra között.
Szimfonikus zenekarunk június 22-23-án egy órás mûsorral vendégszerepel Tótmogyoróson a helyi Mûvészeti Napok
megnyitó koncertjén.
Szeretettel várunk minden
kedves szülõt, gyermeket, érdeklõdõt a tanévzáró rendezvényeinkre.
Rónai Lajos igazgató
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Felhívás parlagfû irtására és gyommentesítésre
Aszód Város Önkormányzatának jegyzõje felhívja a lakosok figyelmét, hogy a város belterületén elhelyezkedõ ingatlanaik gyommentesítésérõl,
megmûvelésérõl, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól,
szeméttõl, vadon élõ bokortól
való megtisztításáról gondoskodni kötelesek.
A helyi környezet védelmérõl, a közterületek és az ingatlanok rendjérõl, a település
tisztaságáról, és a szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl
szóló 24/2010.(XII.31.) sz. önkormányzati rendelet 2012. július 2-án hatályba lépett módosítása többek között elõírja:
A város területén lévõ ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gon-

doskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megmûveljék, rendben
tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák. Köztisztasági
szempontból járdának minõsül
a gyalogos közlekedésre rendelt ingatlan elõtt kiépített járdaszakasz. Járda hiányában 1
m széles területsáv, illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedõ teljes terület.
A közterületen lévõ árkok,
nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
elõtti szakaszra terjedõen – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
A földhasználók kötelesek
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójá-

nak kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani. A Polgármesteri Hivatal
dolgozói az egyes telkek állapotát, s így a jogszabályok betartását folyamatosan ellenõrzik.
A 2008. évi XLVI. törvény,
valamint a 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet értelmében aki
ezen kötelességének nem tesz
eleget, 15.000,- forinttól
5.000.000,- forintig terjedõ bírsággal sújtható. A bírság ismételten is kiszabható.
A parlagfû elleni védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat
jegyzõje a bírság kiszabásán túl
közérdekû védekezést rendel
el. A közérdekû védekezések

AzAszódVárosértAlapítványtájékoztatója
Az Aszód Városért Alapítvány 2013. május 6-án megtartott kuratóriumi ülésén az 1%-ra beérkezett pályázatok elbírálásánál az alábbi eredmény született:
Csengey Gusztáv Általános Iskola (Nagyházi Judit)
60.000 Ft
Ökumenikus Gyermektábor
24.000 Ft
Aszód Kulturális Központ
20.000 Ft
Asztalos István
20.000 Ft
Katolikus Egyház Gyermektábor
16.000 Ft
Evangélikus Egyház Gyermektábor
16.000 Ft
Szabadidõsport Egyesület
16.000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete
15.000 Ft
Szivárvány Óvoda
13.000 Ft
Gratulálunk a nyertes pályázatok készítõinek!
Pála Sándorné kuratóriumi elnök
Aszód, 2013. 05. 14.

Közhasznúsági jelentés
Az Aszód Városért Alapítvány 2012. évi beszámolója
Az Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Szlasz: OTP-Bank 11742166-20005849
Nyitó adatok: 482.798 Ft
Nyitó pénzkészlet: 482.798 Ft
Tárgyév bevételei: 6.151.006 Ft
Nyitó kamatozó betét: 0 Ft
NAV SZJA 1%: 280.281 Ft
Cél szerinti támogatás: 5.550.000 Ft
Egyéb kapott támogatás: 320.000 Ft Kamatelszámolás: 725 Ft
Kiadások: 4.712.700 Ft
NAV SZJA 1%: 194.000 Ft
Mûködési kiadás: 158.656 Ft
Alapítvány által nyújtott támogatás: 100.000 Ft
Cél szerinti juttatás: 4.232.411 Ft
Bank költség: 27.633 Ft
Záró pénzkészlet: 2.348.894 Ft
Passzív idõbeli elhatárolás: 427.790 Ft
Elõírt tartozás (pályázat): 10.000 Ft
Az alapítvány a tisztségviselõinek bért és egyéb költségtérítést nem
fizetett ki. A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordította.
Aszód, 2013. 04. 05.
Pála Sándorné kuratóriumi elnök

2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS

teljes költségét (amely tartalmazza a kényszerkaszálás díját
és az eljárás költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.
A gyommentesítés elmulasztása esetén, amennyiben az önkormányzat végzi el a tulajdonos helyett, annak költségét
127.- Ft/m2 költség áron az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles megtéríteni az önkormányzat részére.
A költségek meg nem fizetésük esetén a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által adók módjára
behajthatók!
A fentiek alapján kérjük a település lakosait, hogy belterületi ingatlanaik tisztántartásáról
gondoskodni szíveskedjenek.

Aszód Város Önkormányzata
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ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!
1558

A Tél - Szentkereszt - Városréti út által határolt
területen, 753-tól 1236 m2-ig választható méretig
összközmûves építési telkek vásárolhatóak!

1555

1514

1536 1554

1559

1537 1553

1560

1538 1552

1561

Akció! A nemrégiben új útalapot kapott
Kómár Gyula utca megnyitása alkalmából
2 db telek (1565, 1566 hrsz.) most egységesen
és darabonként 4,5 millió forintért eladó!
Az akció kizárólag erre a két telekre
vonatkozik, ameddig el nem fogynak,
de az ár csak idei szerzõdéskötés
és teljesítés esetén érvényes!

1530
1529

1539

1551

1541 1550

A TELKEKEN MAX. 4 LAKÓEGYSÉGES
ÉPÜLETEK HELYEZHETÕK EL.
Információ, tájékoztatás:
Tel.: 30/949-6925 vagy 30/857-4513
www.telekbroker.hu

Állatorvosi ügyelet
Ügyelet
Június 1-2.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Június 22-23.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Június 8-9.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Június 29-30.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Június 15-16.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Július 6-7.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén
(május 25-26.,
június 8-9., 22-23.)
a Városi Gyógyszertárban

(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

páros hétvégén
(június 1-2., 15-16., 29-30.)
a Szent István Patikában

(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

Polgárõrség:

06-70-339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Városrendész:

(

Szabó Imre – 06-30-816-0437

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

Gépipari alkatrészeket gyártó cég
aszódi telephelyre

minõségi ellenõrt
keres alkalmazásra.
Érdeklõdni lehet:
8 - 16 óra között munkanapokon.

Tel: 06 30 9610 416
2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS
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Június 30-ig
meghosszabbítva!

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 rendelésre
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

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

( (28) 401-691

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

Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

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

Látásvizsgálat hétfõtõl szombatig!

2013.
2013.MÁRCIUS
MÁJUS
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Közgyûlés és majális
az állami Petõfi Gimnáziumban

APRÓ-

Megemlékezés

Édesapám, Nagyajtai
Ferenc, az Aszódi Fiúnevelõ Intézet volt szakoktatója
Felszolgáló munkakörbe alkal- halálának 20. évfordulójára
mazottat keresünk. Aszód, emlékezünk.
Fesztivál Kávézó, Lottózó,
Régész utca. Tel.: 28/400-114
Soha nem felejtünk el,
nyugodj békében!
Aszódon az Újtelepen garázs
Leánya, veje és unokái
kiadó. Tel.: 06-30-360-7127.

hirdetések

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: 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: 05/2013
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.

Az Aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete 2013. június 1-jén 11 órától közgyûlést
tart az Egyesület tagjai számára. A közgyûlést követõen 12
órától majálist rendezünk a
gimnáziumban, ahová sok szeretettel várjuk a volt Petõfis
diákokat is.

levélben (2170 Aszód, Hatvani
út 3.).
Lehetõség lesz osztálytalálkozók szervezésére is. Kérjük,
ilyen jellegû terveiket a „Megjegyzés” pontban jelezzék!

Kérdés vagy észrevétel eset é n k é r j ü k , le ve l é t a
maria.ronai@freemail.hu
A közgyûlésen résztvevõ ta- címre vagy a fenti postacímre
goknak az ebéd ingyenes, a tag- küldje!
sággal nem rendelkezõ volt
Petõfisek számára 800 Ft, ami
A Baráti Egyesület
a helyszínen fizetendõ.
elnöksége
A közgyûlésre és a majálisra
kérjük, elõzetesen jelentkezzen
(a lap késõbbi megjelenése miatt a jelentkezési határidõ indokolt esetben az egyéb hirdetésekben jelzett május 27-rõl
május 31. péntek 15 órára módosul) a www.goo.gl/QJXOL
internetes címen, vagy a Baráti
Egyesület postacímére küldött

Következõ
lapzárta:
jÚNIus 19.
megjelenés:
jÚNIus 26.

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

