XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

2010. MÁRCIUS

Elfogadták Aszód 2010. évi költségvetését
Az idei tervezett hiány a tavalyi fele, de jóval nehezebb lesz kezelni
A képviselõ-testület február 18-i ülésén, a Pénzügyi Bizottság, illetve a Mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport
Bizottság javaslatainak figyelembevételével, 1 milliárd
756 millió 980 ezer Ft fõösszeggel, 973 millió 638 ezer Ft
mûködési bevétellel/kiadással és 75 millió 891 ezer Ft
mûködési hiánnyal elfogadták városunk idei költségvetését.
A hiány kevesebb a tavalyinál, ugyanakkor 2010-ben már
nem állnak rendelkezésre
olyan bevételi tartalékok, mint
a kereset-kiegészítés központi

támogatása vagy a jelzõrendszer többletének utólagos
igénylése. Tárnokiné Szilágyi
Erzsébet, a Pénzügyi Iroda vezetõje elmondta: az elõírások-

nak megfelelõen a könyvvizsgáló is áttekintette a költségvetést és azt a jogszabályoknak
megfelelõnek ítélte meg.
A hiány kezelésére határozatba foglalt intézkedéscsomagot fogadtak el. A város most elfogadott költségvetése csak támogatási céltartalékot tartalmaz, így az esetleges vis maior,
elõre nem látható helyzeteket a
forráshiány ismeretében, s tartalék hiányában csak a felhal-

mozási céltartalék terhére tudja kezelni. Aszód állami támogatást nem tud igénybe venni,
ezért a testület kimondta: a
hiány kezelését csak maximálisan takarékos gazdálkodással, a jogszabályi elõírások szigorú betartásával, a kifizetések
pénzügyi ütemezésével, a bevételek folyamatos beszedésével
tudja megfelelõen végrehajtani.
(folytatás a 2. oldalon)

Aszód százmilliós Ifjú aszódi sportoló
elismerése Gödöllõn
támogatást kap
a szeméttelep rekultivációjára Gyõrfi Benedek, A Jövõ Reménysége
A térségi hulladékgazdálkodási projekt, a Zöld Híd Program helyzetérõl Sztán István
polgármester számolt be a február 18-i testületi ülésen. Eszerint a gödöllõ-ökörtelekvölgyi
hulladéklerakó május 1-jei
megnyitását követõen – a február 5-i Társulási Közgyûlés
határozata alapján – a hulladékkezelés (ártalmatlanítás)
tonnánkénti bruttó díja 12.910
Ft lesz. A GAMESZ saját eszközeivel végzi a szállítási feladatokat, ami éves szinten 7.040
Ft/háztartás. A lakossági hulladékszállítás éves díja (amelyet
a szakértõk tavaly 28-30 ezer
Ft-ra becsültek) idén 19.950,Ft-ba fog kerülni háztartásonként.
*
E számunk nyomdába adása
elõtt Sztán István polgármester arról tájékoztatta lapunkat,
hogy Aszód Város Önkormányzata a Zöld Híd Program keretében több mint 100 millió Ft

vissza nem térítendõ támogaFebruár 12-én a gödöllõi
tást nyert el a tavaly bezárt Városházán adták át a teleaszódi szeméttelep rekultivá- pülés idei sportelismeréseciójára.
it. A Jövõ Reménysége díjat a tíz éves aszódi Gyõrfi

Benedek, a Gödöllõi Bikák
utánpótlás labdarúgó szakosztályának játékosa vehette át.
(folytatás a 19. oldalon)

Ma is át kell élni
a forradalom tiszta emberségét
Ünnepi megemlékezés a Petõfi Múzeum elõtt
Idén is a Petõfi Múzeum
elõtt gyülekeztek a március 15-i ünnepi megemlékezés résztvevõi, akiket a
Podmaniczky Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara fogadott, majd a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói és a Városi Civil Vegyeskar adott sokak által elismerõ szavakat kiváltó mûsort. A rendezvényre a tavalyinál is többen jöttek el.
(folytatás a 4. oldalon)
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Egyházi, alapítványi és önkormányzati
Aszód Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 18-án tartotta
következõ soros ülését. Az
alábbiakban a fontosabb
döntésekrõl olvashatnak.
Pappné Tóth Sarolta negyven férõhelyes ápolási otthon
létesítéséhez egy építési telek
térítésmentes biztosítását kérte az önkormányzattól. Az új
intézmény indítását támogathatónak ítélték meg a képviselõk, azonban a kérelmet nem
mindegyik illetékes szakbizottság tudta megtárgyalni. A kérelmezõnek pontosítania kell,
mekkora ingatlan szükséges a
projekt megvalósításához; a

Városfejlesztési és Környezetvédelmi-Közbeszerzési Bizottság ez alapján jelöli ki a szóba
jöhetõ területet, majd költségbecslést készít az adott terület
közmûvesítésére vonatkozóan.
A testület megbízta a polgármestert, hogy tegyen lépéseket
a kijelölt és megosztásra kialakítható ingatlanhányad felértékelésére. Mindezen lépések
megtétele után ismét napirendre tûzik a kérelem megtárgyalását.
Az iskolai védõnõi feladatok
ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem biztosít elegendõ normatívát.
Aszód általános és középiskoláiban 1984 diák tanul, intéz-

Elfogadták Aszód
idei költségvetését
(folytatás az 1. oldalról)

A Mûvelõdési Bizottság javaslatát elfogadva a Cívis Pályázat keretösszegét 200 ezer
Ft-tal csökkentették (egyúttal
kimondták, hogy e pályázat
sportcélokra nem nyújt támogatást), a sporttámogatás keretét pedig ugyanennyivel növelték. Elhangzott, hogy a
sporttámogatási rendszert
egységesen célszerû kezelni,
ugyanakkor a sportegyesületek támogatás-folyósítási igényei eltérõek – néhány esetben
már a támogatási pályázat kiírása elõtt szükség volna a
pénzügyi segítségre.

A Városfejlesztési Bizottság
a Rákóczi úti iskolaépület tervezett melegítõkonyha-beruházásának indítását a felhalmozási keretbõl, az ennek finanszírozására értékesítendõ
ingatlanok eladása utáni viszszapótlással javasolta, erre
azonban nem terveztek be keretet a költségvetésbe. A Helyi
Építési Szabályzat módosításával kialakuló önkormányzati
telkek majdani értékesítésébõl
származó összeget a szakbizottság a városfejlesztési alapba javasolta elhelyezni.
H. Sz.

ményi védõnõi ellátásuk érdekében az önkormányzatnak
kell kiegészítenie az állami forrást, ami havonta 20 Ft/fõ
összeget, összesen tehát
39.680,- Ft többletkiadást jelentene. Dr. Horváth Anna doktornõ, az iskolai védõnõi feladatokat felügyelõ és ellátó gyermekorvos e támogatásért kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz. A képviselõ-testület 9 igen
és 1 nem szavazat mellett, az
idei mûködési hiányra való tekintettel a feladatellátás költségvetésének pontosítására
kérte a doktornõt.
Egyhangúlag elfogadták a
lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrõl szóló jelentést.
Ennek keretében összegzõ javaslatra kérték fel az illetékes
szakbizottságokat a „Szemünk
fénye” fûtés-világítás-korszerûsítési program szerzõdéstervezeteinek pontosítása érdekében. A volt Tiszti Klub bérlõjének visszalépése nyomán új
megoldást kellett keresni a
Galgamenti Nyugállományú
Honvédek Egyesülete helyiségbérletének biztosítására. Az erre vonatkozó együttmûködési
megállapodás módosításának
elfogadása mellett megbízták a
polgármestert, hogy tárgyaljon
a Csengey iskola ill. a Városi
Nyugdíjas Klub vezetõségével
a megállapodásban rögzített
helyiségek biztosításáról. A város idei év elsõ harmadára elfogadott közmûvelõdési programjára való tekintettel meg-
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bízták a polgármestert a Honestus Plus Kft. által elvégzett
munka ellenõrzésével és a teljesítések igazolásával.
Egyhangúlag elfogadták a
2009. évi utolsó pénzügyi átcsoportosításról szóló elõterjesztést. Ezen átcsoportosítások a
kötelezõ állami támogatások,
átvett pénzeszközök ill. helyi
adóbevételek jogszabályban
elõírt rendezését tartalmazzák, s ezek rendezése elengedhetetlen a 2009. évi zárszámadás elkészítéséhez. Ugyancsak elfogadták a 2009. évi
pénzmaradvány és vállalkozási
eredmény elõzetes elszámolását és felosztását.
Az Aszódi Evangélikus Egyházközség a város támogatását
kérte a temetõben építendõ járdához. A 307 m hosszú útszakasz mintegy nettó 7,3 millió
Ft-os összköltségének felét az
egyházközség vállalta. A járda
– amelyen temetések idején halottaskocsi is közlekedhet majd
– a gesztenyefasoron keresztül
vezet. Lõrincz Csaba evangélikus lelkész elmondta: a beruházás nem veszélyezteti a fasor
egészét, a gyülekezet csak az
életveszélyes fákat vágatja ki a
temetõben, azt is saját költségén.
Az képviselõ-testület visszavonta decemberben hozott határozatát, melyben rögzítette:
az Aszód-Galgamácsa Iklad
Környezetvédelem Javításáért
Alapítványban képzõdött 2009.
évi és 2010. I. félévi, Aszódra esõ
támogatást a temetõ és környé-
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összefogással járda épül a temetõben
ke rendbetételére kérte fordítani. Ezt az összeget a járdaépítésre fordíthatják, s döntöttek
a még át nem utalt 2010. évi támogatási keret megelõlegezésérõl. (Ezt az összeget a kuratórium azóta megítélte a beruházásnak – a szerk.). A város saját
forrásból, a kommunális adó
terhére 1,2 millió Ft-ot biztosít.
A temetõ rendbetételével kapcsolatban megbízták a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot
a temetõ ingatlanon ugyancsak
saját tulajdonnal rendelkezõ
Aszódi Római Katolikus Egyházközséggel is.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a béren kívüli juttatás, azaz a cafeteria
rendszer megállapítására. A
Pénzügyi Bízottság javaslatára
olyan intézkedések megtételét
mondták ki, amelyekkel felmérhetõk a juttatások bevezetésének körülményei és mûködtetésének lehetõségei. Az
ehhez szükséges pénzügyi fedezet nem növelheti a város hiányát, ezért felkérték a költségvetési szervek vezetõit, hogy
a bizottságokkal együttmûködve tegyenek javaslatot azokra a
saját költségvetési tételeikre,
amelyek csökkentése vagy gazdaságosabb megoldása a juttatás fedezetéül szolgálhat.
A grémium Fischl László, valamint a Papföldi és Podmaniczky utcai lakók kérelme
alapján megerõsítette, hogy fásítás ill. pihenõparkká alakítás
céljából biztosítja a két említett
utca találkozásánál álló 1505
m2 nagyságú üres területet.
A Kossuth Lajos úti OTPtársasház lakói kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz
parkolási gondjaik megoldása
érdekében. A Városfejlesztési
Bizottság nem javasolta a parkolók felfestését ill. a belsõ udvarban parkolóhelyek kialakítását. A képviselõk 7 igen és 5
tartózkodás mellett támogatták a bizottság azon javaslatát,
mely szerint a Petõfi út torkolatánál egy újabb „Megállni

tilos!” táblát helyeznek el, ami a
táblával jelzett parkoló határáig megtiltja a jármûvek megállását.
Kimondták a város indulási
szándékát a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium „Az
illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira” címû pályázatán. A legfeljebb hárommilliós támogatást a Berek
erdõ kitisztítására fordítják, s
döntöttek a 750 ezer Ft-os önerõ biztosításáról.

A képviselõk hozzájárultak
egy 659 m2-es önkormányzati
építési telek bruttó 4,8 millió
Ft-ért történõ értékesítéséhez.
Ezután egyhangúlag megszavazták, hogy a város csatlakozzék az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa által közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatására benyújtandó pályázathoz. A Szivárvány Óvoda csoportbõvítési kiviteli terveivel
kapcsolatban az önkormányzat jogi képviselõje által javasolt ajánlattételi felhívást fogadták el. Az Aszód Galga Polgárõr Egyesület kérésére, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján (idén
20. alkalommal) megrendezendõ légpuska lõverseny rendezvényt 80.000 Ft-tal támogatták.

Több képviselõ nemes célokra ajánlotta fel e választási ciklus utolsó évének februárjától
szeptemberig járó képviselõi
tiszteletdíját: Asztalos Tamás,
Huszár László és Odler Zsolt az
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány
javára, Sándor János a NapsuA tavaszi országgyûlési képgár Óvoda vizesblokkjának felújítására, míg Gyárfás Zsuzsa viselõi választások Választási
az Aranykapu Bölcsõde udvari ill. Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak és póttagjainak
játékainak gyarapítására.

Felhívás Támogatás
Tisztelt Aszódi Lakosok,
Üzletvezetõk, Cégvezetõk!
Aszód Város Önkormányzat
vonatkozó önkormányzati rendeletei alapján kérem Önöket,
hogy a GAMESZ által kiküldött szerzõdést kitöltve, 2010.
április 30-ig szíveskedjenek
aláírva visszaküldeni a GAMESZ – 2170 Aszód, Kossuth
L.út 59. címre.
A rendelet, valamint a Zöld
Híd Program a kommunális
hulladék elszállítását kívánja
szerzõdésben rögzíteni mint
vállalt kötelezettséget. 2010.
május 1-tõl lemérten (súlyra)
kell leadnunk a keletkezett
kommunális hulladékot, ezért
azt szerzõdés nélkül nem
áll módunkba elszállítani!
A kommunális hulladék díját
a képviselõ-testület jóváhagyása után sajtón keresztül közreadjuk.
Sztán István
polgármester

temetõi
járdaépítésre
Az Aszód-Galgamácsa-Iklad
Környezetvédelem Javításáért
Alapítvány a temetõben megvalósuló feladatokhoz a kuratórium döntésének megfelelõen a 2009-es alapítványi pénzbõl 1,6 millió Ft-tal, a 2010-es
alapítványi összegbõl 1,6 millió
Ft-tal, mindösszesen 3,2 millió
Ft-tal támogatja az egyházak
kérelmét.
Aszód Város Önkormányzata a 40/2010.(II.18.) ÖKT sz. határozatával a megvalósítandó
feladatokat 1,2 millió Ft-tal
támogatja. A Képviselõ-testület és a kuratórium nevében
sikeres kivitelezést kívánok.
Sztán István
polgármester,
az alapítvány
kuratóriumának elnöke
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megválasztása után a közérdekû bejelentésekre került sor.
Gyárfás Zsuzsa a városi fõ- és
mellékutak hóeltakarításának
hatékonyabb megszervezését
javasolta. Sztán István polgármester szerint a GAMESZ szerény munkaerõ- és eszközlehetõségeihez mérten kisebb zökkenõkkel, de sikerült ellátni a
feladatot. Kovács Tamás egy
kisebb, a szûk utcákban hókotrásra is alkalmas munkagép
beszerzését, ehhez árajánlat
bekérését javasolta. Koncz
István köszönetet mondott ifj.
Ondrik János, Hatalyák János
és Kiss Imre segítségéért. akik
munkagépeikkel többször közremûködtek az Õsz, a Podmaniczky és a Nyár utcák hóeltakarításában. Kvaka István a
választási kampány során az
esetleges kortes- és kampánybeszédek testületi üléseken
történõ mellõzésére kérte képviselõtársait.
H. Sz.

Megújul
a Berek
Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy a Berek erdõben
régebben sétányok, pihenésre
alkalmas területek voltak. Az
évek folyamán kicsit megfeledkeztünk errõl a területrõl. A
közel 4 hektáros területet nagyon sokan a város pihenõparkjává kívánjuk átalakítani.
Tisztelettel várjuk az aszódi
polgárokat, civil szervezeteket,
önkéntes csoportokat, akik a
májusban induló közös feladatra jelentkeznek, hogy együtt,
magunknak, aszódiaknak tegyük szebbé ezt a területet is.
A pontos idõpontról az alábbi
helyeken értesítjük Önöket:
Aszódi Tükör, Galga TV, Falujárók úti ABC elõtti hirdetõtábla, COOP Áruház, Profi Áruház, Szabadság tér, hangosbemondó.
Jelentkezésüket április 20-ig
várjuk a 28/500-666-os telefonszámon is.

4

Ma is át kell élni a forradalom tiszta emberségét
Ünnepi megemlékezés a Petõfi Múzeum elõtt

(folytatás az 1. oldalról)

Sztán István polgármester
ünnepi beszédében felidézte
egy nyárádszeredai kisdiákkal
tavaly nyáron történt találkozását. A fiatalember Petõfi
aszódi tanulmányaira és elsõ
itt írt versére utalva kijelentette: büszke rá, hogy szülõvárosa
Aszód testvértelepülése.
– Vajon nyugodt lelkiismerettel nézhetünk-e a világszabadságról álmodó nagy költõ szemébe? Rend van-e a magunk
házatáján? Megértettük-e,
megértjük-e végre-valahára,
hogy a parttalan viták a széthúzást, erõink elfecsérlését eredményezik, s olyan útra visznek,
amelynek a végén pusztulás
vár ránk? Megtanultuk-e, megtanuljuk-e végre, hogy csak az
összefogás, a megértés szándéka visz elõre? – sorolta a kérdéseket, amelyek az erdélyi fiatalember lelkes szavai nyomán
is megfogalmazódtak benne.
Rámutatott: 2010. március 15én akkor ünnepelünk igaz hazafiakhoz illõen, ha megtaláljuk magunkban a 162 évvel ezelõtt zajlott forradalom tiszta
emberségét és üzenetét. Csak a
hazánkért és az egész társadalomért érzett felelõsséggel õrizhetjük meg mindazt, amiért a
márciusi ifjak harcoltak.
Az ünnepség végén megszokott koszorúzás ezúttal a múzeum elõtti Petõfi-szobornál
zajlott. A 48-as emlékmûvet a
kedvezõtlen téli idõjárás miatt
még nem tudták felállítani a
Szentháromság Római Katolikus templom szomszédságá-

ban, de erre néhány héten belül sor kerül (lásd a lap alján
olvasható meghívót).
H. Sz.
A szerzõ felvételei
*
Lapunk nyomdába adása
elõtt érkezett a hír: a Szentháromság római katolikus templom szomszédságában kialakítás alatt álló tér, valamint az
emlékmû újraállításának költségeit a Penny Market kivitelezõje, a CDI Bt. állja.

Tisztelt Aszódiak!
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 1949-ben felállított emlékmûve újraállításának ünnepe április 9-én 10 órakor
lesz a Szentháromság római katolikus templom melletti téren.
Tisztelettel várjuk Aszód lakosságát az ünnepre!
Sztán István
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk,

Szilágyi Sándor
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család
Köszönöm családomnak az ápolásban való segítséget.
Édesanyátok

2010. MÁRCIUS

Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt COOP 1kg 69,-Ft
Hame melegszendvicskrém pizzás 300g
Knorr tepsis kolbászos burgonya alap 56g
Maggi húsgombócleves csigatésztával 62g
Maggi vegyesgombóclev. Csillagtészt.65g
Top Fruits õszibarack fel.hám.820g/480g
Dreher classic sör f. üv. 0,5l
Kõbányai sör üv. 0,5 l
Sió prémium PET 1 l (meggy,multivit.,narancs)
Steffl sör üv. 0,5l
Theodora ásványvíz 1,5 l PET
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g

289,-Ft
219,-Ft
199,-Ft
199,-Ft
199,-Ft
179,-Ft+ü.
99,-Ft+ü.
299,-Ft
125,-Ft+ü.
95,-Ft
399,-Ft

napraforgó étolaj 1 l 259,-Ft

Biopon color gél 1,5 l
999,-Ft
Biopon mosópor color komp. 2kg
999,-Ft
Clin ablaktisztító szóróf. 500ml
399,-Ft
Domestos citrus fresh fertõtlenítõ 750ml 399,-Ft
Félzsír.tehéntúró COOP 250g
199,-Ft
COOP vajkrém natúr 250g
219,-Ft
Délhús csülöksonka
1159,-Ft/kg
Pick borjú párizsi
1529,-Ft/kg
UHT tej 1,5% 1 l Euromilk,v. Madeta 139,-Ft
Szarvasi Mascarpone krémsajt 250g 499,-Ft
Zott szívecske tejberizs csoki/van. 180g 99,-Ft

Húsvétra még kedvezõbb árakkal lepjük meg Vevõinket!

Akció

március 24-tõl április 3-ig

Füstölt fõtt tarja vf. (Debreceni)
Füst.köt.sonka-lapocka vcs. (Délhús)
Füstölt hátsó csülök vf. (Kométa)
Univer torma reszelt erõs 190g
Univer majonéz csepp alakú flak. 420g

899,-Ft/kg
799,-Ft/kg
779,-Ft/kg
239,-Ft
449,-Ft

HÚSVÉTI SZEZON
Haribo nagy tojásdrazsé 100g
Boci tojás 15g
Kinder surprise 3 db-os Húsvéti

299,-Ft
75,-Ft
649,-Ft

Akció

Arany Ászok sör dob. 0,5 l
169,-Ft
COOP Cola szénsav. Üdítõ 2,5 l
159,-Ft
Hohes C rostos narancs 100% 1 l
299,-Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET
99,-Ft
Zwack Unicum 0,5 l +Unicum 0,1 l aj. 2299,-Ft

március 17-tõl április 3-ig
Lívia húsvéti nyúl kakaós tejmassza 50g 99,-Ft
Nestlé nyuszi tejcsoki 70g
319,-Ft
Tibi Húsvéti nyúl 40g
165,-Ft

Üzleteinkben FRISS SERTÉS- és BAROMFIHÚS
AKCIÓKKAL is várjuk Kedves Vevõinket!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!
A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.
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A Többcélú Társulás Tanácsa
február 17-i ülésérõl
A Társulási Tanács februári
ülésén értékelte a Társulás tavaly végzett munkáját. A Tanács az év során 10 ülést tartott, amely során 67 napirendet
tárgyalt. Minden ülés határozatképes volt, jellemzõen mind
a 9 polgármester jelen volt az
egyes döntések meghozatalakor. A februári eredménytelen
elnökválasztás után a Tanács
úgy döntött, hogy a 2010-es önkormányzati választásokat
követõ elnökválasztásig a Társulást az elnökhelyettesek irányítják.
A kistérségi együttmûködés
célja, hogy az önkormányzatok
minél magasabb szinten biztosítsák az önkormányzati feladat-ellátást és szolgáltatásokat. A társult önkormányzatok
közös közszolgáltatási feladatellátásához jelentõs többletforrást biztosít a költségvetési törvény: 2009-ben 103 millió Ft-ot,
amely a közös feladat-ellátás
pénzügyi alapja és ebbõl történt a szociális és gyermekjóléti
feladatok ellátásának és a két

közoktatási intézményfenntartó társulás (Kartal-Verseg,
Iklad-Domony) mûködésének
kiegészítõ finanszírozása.
A Társulás teljes éves bevétele 2009-ben 182 millió Ft volt,
ebbõl az önkormányzatok hozzájárulása 21 millió Ft (12 %).
Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata feladatainak ellátásához 81%-os állami
és más támogatásban részesült. A heti gyakorisággal ellátottak átlaglétszáma éves szinten: nevelési tanácsadás 201 fõ,
logopédiai ellátás 320 fõ, gyógytestnevelés 90 fõ. A pedagógiai
szakszolgálati feladatok köre
2009. szeptemberétõl – részben
pályázati forrásból – iskolapszichológusi szolgáltatással bõvült, amely elsõsorban a bagi, a
kartali és a turai intézményekben vehetõ igénybe.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások közös szervezésének célja az önkormányzatok
és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének szakmai támogatása a

Térségi és aszódi
nõnapi ünnepség

Az Észak-Kelet-Pest Megyei LEADER Egyesület támogatásával március 8-án 24 település, másnap pedig városunk hölgyeit
köszöntötték a Csengey iskola tornacsarnokában. A vendégeket
Sztán István polgármester, majd Dr. Szabóné Müller Tímea, a
LEADER Egyesület elnöke és Deák Istvánné, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetõje köszöntötte, egyúttal beszámoltak az egyesület feladatairól és a pályázati lehetõségekrõl. A mûsorban közremûködött az erre az alkalomra egyesült Aszód Városi Vegyeskar és a Püspökhatvani Pro Musica Kórus, valamint a Barokk
Kamarazenekar és a Breda zenekar.

Közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelõen.
A szociális-gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti feladat,
családsegítés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás) ellátója a Kistérségi Gondozási Központ. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladat megszüntetésérõl –
normatív támogatás hiányában – 2009 októberében döntöttek az intézményfenntartó
társulás önkormányzatai.
A belsõ ellenõrzési feladatellátás 8 településen összesen
35 költségvetési szervre terjed
ki. A belsõ ellenõrök 656 ellenõrzési napon 61 ellenõrzést
végeztek el, megfelelve a képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési
tervekben foglaltaknak.
A munkavédelem területén
már 7 önkormányzat (2009ben Aszód is csatlakozott) vesz
részt a közös feladat-ellátásban. Folyamatosan zajlottak a
munka- és tûzvédelmi bejárások, képzések, elkészültek az
intézményi kockázatelemzés
és értékelés dokumentumai.
Pályázati forrásból május 15tõl közfoglalkoztatás-szervezõ
alkalmazására nyílt lehetõség,
aki fõleg adminisztratív segítséget és munkavállalási tanácsadást tud nyújtani az egyes településeken.
A területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 2009-ben
készült el a kistérség településeinek informatikai fejlesztési
stratégiája, amelynek célja a
lakosság számára teljes körû
ügyintézést lehetõvé tevõ eközigazgatás kialakítása.
A meghirdetett pályázatokat
a Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri és tájékoztatja az
önkormányzatokat és a civil
szervezeteket a lehetõségekrõl.
2009-ben a kistérség települései összesen 26 fejlesztési célú
pályázaton voltak eredményesek, az elnyert összeg több,
mint 500 millió Ft.
A Társulás 2009-ben két köz-
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munka-programra pályázott
eredményesen: a több mint 30
millió Ft támogatás 59 fõ foglalkoztatását tette lehetõvé, részben a 2010. évre is áthúzódóan.
2009-ben indult útjára a
„Szomszédolás”, a kistérségi
kulturális napok sorozata,
amelyen minden alkalommal
más település látja vendégül a
többi település kulturális értékeit bemutató programot.
A Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2010. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevételek összege 172
millió Ft, mely tartalmazza az
állami normatív hozzájárulást
(94,4 m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket
(18,6 m Ft), a közmunka-programot (15,4 m Ft), az egyéb
támogatásokat (24,3 m Ft). A
fõbb kiadások a következõk:
önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök
(44,6 m Ft), a Társulás közös
feladatai ellátásának kiadásai
(60,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata
mûködése (61,9 m Ft).
A tavalyi évhez képest mind
a bevételek, mind a kiadások
megnövekedtek, melynek oka
a közösen ellátott feladatok bõvülése, valamint a téli-tavaszi
közmunkaprogram finanszírozásának megjelenése.
A Tanács tájékoztatót hallgatott meg a 2010/01 téli-tavaszi közmunka-program indulásáról, valamint döntött a kiegészítõ programban való részvételi szándékról, a pályázat benyújtásáról. Ennek keretében
3,5 hónapos idõtartamra további 32 közmunkás foglalkoztatására nyílhat lehetõség.
Társulási Tanács üléseirõl, a
kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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A hit fába metszett ereje
Szernecz Zoltán intarziakészítõ tárlata a Petõfi Múzeum Galériájában
„Nem létezik több egy Istennél,
és ez az egy isten elég.
Velem van, vigyáz rám, és óv,
mert hazám a világ,
vallásom a jó cselekedet.
Birtokomban múltam és
jelenem lehet csupán,
mely méhében hordozza a jövõt.”
A fenti Byron-idézet – amely
Szernecz Zoltán A keresztény
hitvallás és annak értékei címû
intarzia-kiállításának meghívóján is szerepel, s Lorencz
Klára hitoktató is ezzel kezdte
megnyitó beszédét – az alkotó
hitvallásának hû megfogalmazása. De mint az a Petõfi Múzeum Galériájában március 5-én
megnyílt és május 5-ig látogatható kiállításának anyagán is
látható, Szernecz Zoltán a fa
különféle változatainak virtuóz használatával erõteljes ké- továbbra is készíti intarziáit,
pekbe oltja érzéseit.
amelyek az alkotás öröme mellett a megélhetést is jelentik
– Zoli a mûveivel tanúságot családja számára.
tesz az egy Istenbe vetett hité- Szernecz Zoltán halk szavú,
rõl, amit õ a katolikus vallás ke- csöndes, olyan ember, aki nem
retei között él meg, annak a jel- csupán a kezével, hanem a lelképrendszerét használja – kével együttesen munkálja
hangsúlyozta Lorencz Klára. – meg az anyagot – hangsúlyozta
A meghívó címoldalára válasz- Asztalos Tamás. – Az intarziatott mûve is egy ilyen jelkép: a készítés nem hangos munka,
Szentháromságot ábrázolja, az elmélyedést, csöndet, vigyázó
egy Istent, aki három személy: óvatosságot igényel.
Atya, Fiú és Szentlélek. „Velem
van, vigyáz rám, és óv” – jelké...Akárcsak a képek megtepezi a háromszög közepén lát- kintése. A megnyitó zaja mégis
ható szem.
örömteli volt, hiszen ezen az estén érdeklõdõk tömege szoronAsztalos Tamás kulturális gott a Galériában. A mûsorban
szervezõ az ókorban is ismert, Rónai Lajos míves klarinétfumajd a reneszánsz idején ismét tamai, Kakucs Katalin csengõ
felvirágzott intarziakészítés éneke, Mersváné Dajka Eszter
történeti és technikai hátterét, furulya- és Nagy Gabriella citemajd az alkotó eddigi életpályá- rajátéka varázsolt ünnepi hanját vázolta fel a kisterenyei gulatot a terembe. S talán az
gyermekévektõl a kalocsai ka- sem véletlen, hogy a tárlat megtonai és az aszódi hivatásos nyitása és zárása közötti idõtiszti szolgálaton át a tavaly de- szakot épp megfelezi a húsvét,
cemberben megszakadt mûbú- a keresztény vallás egyik legnator-asztalos munkáig. A válság gyobb ünnepe...
munkahelyén keresztül õt is elérte, de lakótelepi otthonában
Hídi Szilveszter
és garázsában, olykor pedig baA szerzõ felvételei
rátja, Dian Tibor mûhelyében

Az alábbi költeménnyel kívánunk
áldott húsvéti ünnepeket
valamennyi Kedves Olvasónknak!
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Kassák Lajos: Harangszó
Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
S megenyhült már a szél is s a rügyek
Kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hû követõi vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban
Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja vagyunk
Mi
S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
Mindennapi kenyerünkben s vizünkben
Dicsérjük,
Hogy vérünkbõl való s meghalt értünk
A kereszten.
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Egyenlõ hozzáférés és esély
TÁMOP-elõadás a Szivárvány Óvodában
Az Aszódi Városi Óvoda
Szivárvány tagintézménye
a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) keretébõl hétmillió Ftot nyert el a kompetencia
alapú oktatás bevezetésére
és legalább öt éven át történõ fenntartására. A programcsomag bevezetésének
elõkészítéseként Kurucz
Gyuláné közoktatási szakértõ, óvodavezetõ tartott
elõadást a megjelent óvodai és iskolai szakembereknek, valamint érdeklõdõ
szülõknek.
Az fenntartható emberi fejlõdés egész életen át tartó tanulási folyamatot feltételez, s ennek egyik elsõ és egyik legfontosabb színtere az óvoda. A

program keretében a lakótelepi
óvodában a kor kihívásaihoz
igazodva, új módszer- és eszközrendszer segítségével, az
egyenlõ hozzáférés és az esélyegyenlõség jegyében folyik az
intézménybe járó kicsik fejlesztése. Mindez jelentõs erõfeszítéseket kíván az óvodapedagógusoktól, akik munkájuk mel-

akkor egy olyan helyi szakmai
mûhely létrehozását segítheti,
ahol a meglévõ módszerek elsajátítása mellett új, a gyermekek
fejlõdését szolgáló utak keresésére, szakmai feltöltõdésre ösztönzi a kollégákat.
Az elsõ idõszak mindenképpen nehéz lesz, de a továbbképzéseken résztvevõ óvónõk igyekeznek úgy túljutni rajta, hogy
a csoportokba járó gyerekek
zökkenõmentesen éljék meg a
lett továbbképzéseken, tanfo- következõ hónapokat.
H. Sz.
lyamokon ismerkednek meg a
A szerzõ felvétele
program részleteivel. Az elnyert pályázat kevésbé kedvelt,
ám elengedhetetlen velejárója a
foglalkozások és azok körülményeinek pontos, részletes dokumentálása is. A nevelõtestület
folyamatos megújulását is
eredményezõ program ugyan-

A huszadik gyertya
Két évtizedes fennállását ünnepli a francia gimnáziumi tagozat Aszódon
Az aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium francia tagozata idén
ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. E jeles
eseményt február 26-án
egy vidám, kreatív és kötetlen összejövetel keretében
ünnepeltük, ahová az ország több iskolájából érkeztek lelkes tanulók és
persze tanárok.
Volt francia szavalóverseny a
szabadság témakörében, francia filmalkotásokat beharangozó plakátverseny és képvers
készítõ vetélkedõ is az Eiffeltorony karcsú sziluettjére;
utóbbira elõzõleg lehetett leadni a pályamunkákat.
A programok között talán a
legnépszerûbbnek, leglátványosabbnak a karaoke bizonyult. A zsûri munkáját Annie
Auroux, a budapesti Francia
Intézet kooperációs attaséja,
Körmendy Mariann, a Ma-

gyar-Francia Ifjúsági Alapítvány elnöke, valamint fiatal
francia anyanyelvû tanárok segítették. A megmérettetések
célja mi más lehetett volna,
mint a francia nyelv gyakorlása
játékosan, egy kis kreativitás-

sal és rengeteg tehetséggel vegyítve. A karaoke versenyen
igen színvonalas elõadásoknak
lehettünk szem- és fültanúi, de
nem kellett feltétlenül pacsirtahangúnak lenni ahhoz, hogy
valaki kiálljon énekelni egy
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szép chansont. Külön örömet
okozott, hogy nemcsak francia
kéttannyelvû gimnáziumokból
érkeztek lelkes versenyzõk, hanem olyan iskolákból is, ahol
csak második nyelvként tanítják a francia nyelvet.
A kis állófogadás után megtörtént az eredményhirdetés,
ahol kiderült: iskolánk diákjai
kiváló eredményeket értek el.
Végül a nap zárásaként kötetlen karaokézás vette kezdetét a
kollégium rendezvénytermében, ezúttal már nemcsak francia nyelven.
Összességében egy nagyon
kellemes és eredményes napot
tudhatunk magunk mögött,
számos új ismeretséggel és vidám pillanattal. Reményeink
szerint a karaoke hagyománynyá válik iskolánkban és minden évben megrendezzük!
Az ünnepségsorozat május
15-én folytatódik, ahova várjuk
az iskola jelenlegi és volt tanárait, diákjait.
Koreny Nóra 13.A
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Kilenc csapat legjobbja volt az aszódiaké
Gyõzött a házigazda Csengey iskola csapata a kistérségi játékos sportversenyen
Második éve, hogy kistérségi
vetélkedõsorozatot szervezünk
iskoláinknak. A 2009/2010. tanévben ezek a vetélkedõk a következõk:

„Mátyáskirályudvarában...” – Kartal
Mezeifutóverseny – Iklad
Informatikalevelezõverseny –Tura
Teremlabdarúgás – Kartal
Játékossportverseny – Aszód
Népdaléneklésiverseny – Galgahévíz
A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy mára már szinte egy iskola sem szeretne kimaradni
ebbõl a nemes vetélkedésbõl.
Gyerekeink pedig fejlõdnek s
élményekkel gazdagodnak.
Iskolánk második éve adja a
helyszínt és szervezi a játékos
sportversenyt. Tavaly 7, idén 9
csapat részvételével (Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal
és Aszód), 18-18 versenyzõvel
indult a játék. A versenyfeladatokra való felkészülésre két hónap állt rendelkezésre, elõre
meghatározott ügyességi feladatokkal. Iskolánkban ezt a felkészülést Korpás Lászlóné,
Pálfi István és Molnár László
segítette.
Február 25-én érkezett el a
várva várt esemény. Kilenc csapat az elsõ négy feladatban, selejtezõn döntötte el, melyik csoportban indulhat a helyosztón.
Aszód csapata az elsõ három
között Tura és Iklad játékosaival küzdhetett az elsõ helyért.
A verseny sokszínûsége, izgalma nem csak a versenyzõket,
de a nézõket is magával ragadta; sportszerû és példás bírói
Nagyházi Judit, Búzásné
Sánta Erzsébet és Juhász Attila
voltak.
Végeredmény:
1. Aszód 2. Tura 3. Iklad 4.
Domony 5. Galgahévíz 6. Kartal 7. Hévízgyörk 8. Bag 9. Galgamácsa.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola gyõztes csapatának
tagjai: Gábor Tímea, Homoki
Adél, Dobák Ágnes, Petre Alíz,
Jermi Anna, Szabó Réka,

Karácsony Anna, Koncz Luca,
Kádár Luca, Nagy Flóra,
Németh Anna, Németh Klaudia, Rezes Nikolett, Gyõrfi Benedek, Sztán Domicián, Fagyas
Alex, Horváth Simon, Kádár
György, Rell Patrik, Braun Szabolcs, Homonyik Álmos, Ondrik Richárd, Torda Pál és Gyõr-

fi Dániel. Dicséretesen versenyeztek!
Köszönjük Búzás Jánosnak,
hogy mindig szívügye iskolánk
támogatása. Neki köszönhetjük, hogy serlegekkel és érmekkel ajándékozhattuk meg a
gyerekeket. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a díja-

Ismét iskolatej...

A képviselõ-testület januárban döntött arról, hogy
Aszód ismét csatlakozik a mezõgazdasági tárca által
rendeletben szabályozott és támogatott Iskolatej Programhoz. Reggelente az önkormányzat együttmûködõ
partnere, a „Egertej” Tejipari Kft. szállítja a két aszódi
tagiskolába a 460 pohár kakaós tejet, amit a kisdiákok a
tanítás megkezdése elõtt fogyasztanak el.
Hídi Szilveszter felvétele
A Csengey Gusztáv Általános Iskola vezetõsége ezúton is
köszönetét fejezi ki a március 15-i városi ünnepség valamennyi
közremûködõjének. Külön elismerését fejezi ki a következõknek:
Spisák Istvánné és Nagyházi Judit (mûsorkészítés), 5.z, 6.z, 2.z
osztályos gyerekek és az énekkarosok, Énok Nagy Levente
(karvezetés), ifj. Rónai Lajos (koreográfia), Barlay Edit (díszlet),
Kiss Gábor (hangosítás).
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kat Varga Zoltán, a magyar
labdarúgás egyik kiválósága
adta át.
Köszönet iskolánk pedagógusainak, dolgozóinak, hogy jó
házigazdák voltak.
Korpás Lászlóné
Ficsor Gyula felvételei

Húsz éves

a Zrínyi Ilona
matematika verseny
1990-ben a Kecskeméti
Zrínyi Ilona Általános Iskola
matematika munkaközössége
egy újszerû matematika verseny elindítását határozta el. A
vetélkedés 1992-tõl országos
szintû lett, s néhány évvel késõbb a határon túli magyar diákok is bekapcsolódtak; ma már
évente mintegy 60-70 ezer diák
vesz részt ezen a népszerû versenyen.
A Csengey Gusztáv Általános Iskola szinte a kezdetektõl
helyt ad és szervezi a verseny
egyik megyei döntõjét. Az idén
február 19-én volt ez a megmérettetés, melyen 10 településrõl
mintegy 170 matematikában
tehetséges tanuló vett részt.
A szervezés az idei évben is
mintaszerû volt. Köszönet
ezért a Csengey iskola nevelõtestületének, a segítõ diákoknak és Sisáné Maczó Ibolya
tanárnõnek, aki a kezdetektõl
fõszervezõje a Zrínyi matematika versenynek.
Boda János
iskolaigazgató
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Jótékonysági bál a Petõfi Sándor Gimnáziumban
Az intézmény hagyományainak megfelelõen idén is megrendezték a Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Alma
Materért Alapítványának
jótékonysági bálját. A rendezvény azzal a céllal jött létre,
hogy a bevételbõl megvalósulhasson az iskola tornatermének felújítása. A nemes cél érdekében fogtak össze szülõk,
pedagógusok, volt és jelenlegi
diákok.
A rendezvény fõvédnöke Dr.
Basa Antal úr, az Aszódi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának elnöke, díszvendége Klausmann Viktor, az
iskola egykori diákja volt.
A bált a hagyományoknak
megfelelõen a 8. B osztályos ta-

nulók keringõje nyitotta meg.
Csobán Attila igazgató úr és
Szabó Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, majd a
gimnázium tanulói változatos
mûsorral kedveskedtek a vendégeknek, akik hangszeres bemutatókban, táncos, énekes
produkciókban, tornamutatványokban, szavalatban gyönyörködhettek. A mûsort ízletes vacsora, tombola, majd hajnalig
tartó tánc követte.
Az est tiszta bevétele 900
ezer forint volt. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki adományával, jelenlétével, felajánlásával támogatta rendezvényünket.
az Alma Mater-ért
Alapítvány kuratóriuma

Támogatók: Aredo Étterem
(Aszód), Benkó És Társa Kereskedelmi Kft (Hévízgyörk), Berkesdi Józsefné (Aszód, Deák F. u.
Virágbolt), Bizarr Butik (Aszód),
Borkesz Tibor (Aszód), Conaction Kft. (Gödöllõ), Divatvarázs,
(Aszód), Dr. Basa Antal, Dreher
Sörgyár, Extrém Férfidivat
(Aszód), Fantázia Bútorbolt (Gödöllõ), Galga Express Band, Galga Tv, Galgavirág Bt. (Galgahévíz), Hajni Fodrászat, (Gödöllõ), Harisnyabolt – Kis 2008 Kft.
(Gödöllõ), Hatalyák Optika
(Aszód), Hoya Lens, Hungast
Kft. (Budapest), Juhász Gábor
(Apc), Juhász Péter (Gödöllõ),
Kartali Drogéria, Károlyi Krisztina – Léggömb Dekoráció, Kék
Elefánt Bizsu (Gödöllõ), Kis Csuki Vendéglõ (Galgahévíz), Klausmann Viktor, Lázár Lovaspark

(Domonyvölgy), Lila Show Haj
Fodrászat (Galgahévíz), Liesingerné Peterson Mária (Kartal),
Luca Butik (Aszód), Malackert
Étterem (Domonyvölgy), Medi
Shop Egészségtár (Aszód), Mózner Cipõbolt (Aszód), Orchidea
Illatszer (Gödöllõ), Peterson
Krisztina Virágboltja (Kartal),
Pék Pont (Aszód), Podlaviczki
Róbert festés-mázolás-tapétázás
(Domony), Puskás Alapítvány
(Budapest), Richard Fritz Kft.
(Aszód), Synbol Kft. (Aszód), Suzuki Sós (Hatvan), Szekeres István (Pécel), Takács Péter (Bag),
Tóth és Társai Kereskedelmi
Kft. (Gödöllõ), Tóth Zoltánné Piroska (Aszód), T & J Buszprojekt
Kft. (Gödöllõ), Vígh Árnyékolástechnika (Hatvan), Zeró Best, Ft.
– Amnézia Sörözõ, Zboray és Tsa
Bt. (Budapest).

Aszódon is jól „fogynak” a gázórák
Hozzáértõ tolvajok lopják a szerelvényeket
Zsebesnek áll a világ – szól a
némiképp elferdített közmondás, amivel több aszódi vagy
környékbeli kárvallott egyetért. A Kossuth Lajos úton egy
buszmegállóban várakozó polgár zsebébõl emelték ki a pénztárcát. Az egyik fõúti ruházati
boltban a biztonsági kamera
rögzítette, amint egy férfi elemeli egy óvatlan vásárló pénztárcáját a pultról. Ugyancsak
egy bolt volt a helyszíne egy
bûncselekménynek, melynek
során egy férfit a mobiltelefonjától szabadítottak meg. Valaki
az egyik vendéglátóhelyen is
hiába kereste brifkóját – csakúgy, mint egy Budapestrõl Miskolcra tartó utas is, akitõl a kalauz épp Aszód határában kérte a menetjegyet. A károsult ezután leszállt a vonatról és felje-

lentést tett ismeretlen tettes
ellen.
A február és a március elsõ
fele a gázórák és nyomáscsökkentõk szezonjának bizonyult:
több helyrõl jelentették, hogy
szakavatott kezek eltüntették
az említett gázszerelvényeket.
(A Galgamentén nemrégiben
lefüleltek egy bandát, melynek
tagjai korábban a gázszolgáltatónak dolgoztak – a rendõrség
szerint vélhetõen most is hasonlóan képzett személyek követték el e bûncselekményeket.
Egy békekerti lakos ellen azért
indult eljárás, mert illegális
gázvételezést folytatott, miután jelentõs hátraléka miatt a
szolgáltató lekapcsolta otthonát a rendszerbõl.
A házon kívül semmi sincs
biztonságban: egy cukrászda

(
Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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

faláról is eltulajdonítottak egy
szerelvényt, a Csengey úti iskolaépületrõl pedig a légkondicionáló berendezés kültéri egységét vitték el. Ismét célponttá
vált a GAMESZ városszélen árválkodó buldózere, amibõl két
hidraulika munkahengert szereltek ki; a kár 300 ezer Ft.
Egy Csengey úti garázsból
közel félmillió Ft értékben kisgépeket és szerszámokat, egy
Kossuth Lajos úti házból pedig
egy motoros fûrészt vittek el. A
Régész utcából két alkalommal
is hírközlési kábeleket loptak,
ezzel több százezer Ft kárt, a
telefon- és internetszolgáltatásban pedig jelentõs fennakadást okozva. Egy fõúti telephelyen ismeretlen tettesek látogatása nyomán három és félmilliós lopási kár keletkezett, a
Bocskai utcában pedig mintegy
1,2 milliós zsákmánnyal (készpénz, ékszer) távozott az elkövetõ.
A régi TSZ-tanyán már napok óta folytatott engedély nélküli bontási tevékenységet az a
három személy, akiket lakossági bejelentés alapján fogott el a
rendõrjárõr. Az eltulajdonított
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géppel együtt ugyancsak elõkerült az a budapesti férfi is, aki
az egyik aszódi üzembõl egy
egymillió Ft értékû gépet lopott
el. A hazánkban igen ritka eszközt a tettes a fõvárosban megpróbálta értékesíteni, ez okozta
a vesztét.
Az utóbbi hetekben három
bejelentett – szerencsére súlyosabb sérülésekkel nem járó –
balesetrõl tanúskodik az aszódi
rendõrõrs szolgálati naplója.
Az egyik fõúti gyalogátkelõhelyen egy figyelmetlen autós elsodort egy gyalogost. A Pesti
úton haladva egy férfi elaludt
vezetés közben, s egy út szélén
parkoló autónak ütközött.
Aszód és Hatvan között ismét
vadelütés történt: az útra tévedt õz kimúlt, az autóban jelentõs kár keletkezett.
Végezetül egy helyesbítés:
februári számunk rendõrségi
hírek rovatában olvashattak
egy testi kényszerrel végzõdött
rendõrségi intézkedésrõl,
amelynek a leírtakkal ellentétben nem közlekedési baleset,
hanem szabálysértés volt az
elõzménye.
H. Sz.
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Egy kis nyelvelés:
A félmûveltség látleletei
Hajdanában-danában, amikor még bizonyos pártiskolai
végzettség mellé mondjuk például történelemtanári végzettséget is lehetett kapni, a derék
delikvenseknek csak annyi dolguk volt, hogy valamelyik iskolában tanítási gyakorlatot végezzenek, s utána kiállították
számukra a tanításra is jogosító diplomát.
Így történt az egyik derék
környékbeli pártfunkcionáriusunkkal is. Történetesen a gyakorló tanítását az akkor állami
gimnáziumként mûködõ Állami Általános Petõfi Gimnáziumban végezte Aszódon. Az
éppen aktuális anyag tárgyalása közben szóba került a pisai
(ejtendõ: pizai) ferde torony is.
Derék káderünk természetesen a betû szerinti kiejtést követte, s meg volt lepõdve, hogy a
tanulók nevettek. Óra után
megkérdezte egyiküket – egy
kolléga testvére is az osztályban tanult –, hogy min nevettek. Megmondta, s csak annyi
volt a reagálás: miért nem szóltak, hogy úgy kell ejteni? (A
funkcionáriusból lett kolléga
késõbb doktori címet szerzett, s
intézményvezetõként ment
nyugdíjba.)
Szép volt az illetõtõl, hogy
nem sértõdött meg, nem vette
zokon a tanulóktól a kacarászást, de azért legyünk annyira
szigorúak, hogy kimondjuk: a
kollégának ezt tudnia kellett
volna. Abban az idõben a klaszszikus és hagyományos európai mûveltség körébe tartozott
ez a kifejezés, s még ma is oda
tartozik.
Mai világunk persze nagyon
megváltozott, zúdulnak ránk
az idegen nevek, kifejezések, s
bizony nem várható el mindenkitõl, hogy mindegyiket ismerje. Az azonban igen, hogy aki
valamivel hivatásszerûen foglalkozik, az nézzen utána a
szakmájához tartozó kifejezéseknek és elnevezéseknek. Ehhez ma már igénybe vehetjük a
különbözõ szótárak és lexiko-

nok mellett az internet nyújtotta lehetõségeket is. Bár egyértelmû megoldást így sem mindig találunk.
Azt hiszem, követelményként megfogalmazhatjuk, hogy
aki hivatásszerûen foglakozik a
maga szakterületével – pl. tanár, rádió-, tv-bemondó stb. –,
nézzen utána mindennek,
hogy munkáját nyelvi szempontból is tökéletesen lássa el.
Elvárható (lenne) még a gyakorlatlan tv-bemondótól is,
hogy a Partium szót (ejtendõ:
parcium) ne „partium”-nak
mondja, hiszen történelmi tanulmányai során találkoznia
kellett vele, még akkor is, ha
nem latin szakosént végzett valahol; hogy ne keverje össze a
„külsõ térben” végzett munkát
a „külterületi munkával”; hogy
legyen annyi intelligenciája és
jártassága, hogy a Regina Coeli
[regina cõli] névre hallgató híres római börtönt nem „regina
koeli”-nek ejti.

kedõ ember rosszul használ
egy-egy kifejezést, de azért jó
lenne, ha az originál csomagolás vagy kiszerelés helyett nem
„originált”-at és fõleg nem
„oridzsinált”-at mondanának,
vagy nem kevernék a rézkarc és
a rézkvarc, a patinás és platinás kifejezéseket.
Akadnak persze iskolapéldák is: nem dõlt el – s lehet,
hogy megmarad a kettõsség –,
hogy a „projekt” vagy a „prodzsekt” kiejtés lesz-e a végleges,
hiszen mindkettõ ugyanazt jelenti, csak az elõbbinek a használója a német ejtést (Projekt)
követi, az utóbbié pedig az
angolt (project). Természetesen ettõl még projektor marad
a projektor és nem lesz belõle
még alkalomszerûen sem
„prodzsektor”. (Legalábbis reménykedjünk benne!)

1%
Az OGELMA
felhívása

A Petõfi Múzeum támogatására kezdte meg 1996-ban mûködését az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi
Alapítvány. Több éves mûködésére visszatekintve hatékony és kiemelkedõ szerepet
játszott a múzeum kiadványozási, közmûvelõdési, mûemlékvédelmi, országos és nemzetközi rendezvényszervezõ munkájában. Számos kezdeményezéssel (pl. pályázatok kiírásával)
igyekezett a galgamenti településeken élõk kultúra megõrzõ és kultúrateremtõ tevékenységét segíteni.

Mindezeket csak úgy valósíthatta meg, hogy a lakosság
nemcsak erkölcsi, hanem
anyagi támogatásban is részesítette az Alapítványt. Így pl.
2009. évben az Alapítvány számára felajánlott adó 1%-ok átutalt támogatásából 124.201,És bízom benne, hogy már Ft bevétel származott, amit eztúl vagyunk azon az idõszakon, úton is köszönünk.
amikor a csapatzászló a honvédségnél még sokak számára
Kérjük a Múzeumbarátokat,
„szimbóleum” volt, a rendõr hogy anyagi támogatásukkal
pedig azért bilincselte meg a segítsék Aszód, a Galga vidék
tettét megmagyarázni igyekvõ múzeumi központjában lévõ
állampolgárt, mert „drasztiku- Petõfi Múzeumot, az Osváth
lált”.
Gedeon Emlékére Létrehozott
-g -l Múzeumi Alapítványt.

Azt írtam a címben, hogy a
félmûveltség látleleteirõl van
szó. Talán enyhítsünk egy kicsit: mondjuk azt, hogy a mûveltség bizonyos elemeinek hiányáról. Mert bizonyosan nem
minõsíthetõ félmûveltnek az a
szülész-nõgyógyász szakemPostacím:
ber, aki „méknyakrák”-ról be2170 Aszód, Szontágh lépcsõ 2.
szél, amikor a sok áldozatot köTelefon: 28/500-650
vetelõ kórról van szó, de az elFax: 28/500-651
várható, hogy tudja: az anyaE-mail: apm@invitel.hu
méh szó egyik összetételi tagja
Honlap: www.pmgyk.hu
az a méh szavunk, amelynek a
Bankszámla:
szóvégi h-ja néma, csak bizoOTP Bank Nyrt. aszódi fiók
nyos hangtani helyzetben ej11742166-20018786
tendõ. S ez elvárható lenne a
rádió- és tv-riportertõl is, mert
Az 1 % befizetési
a sok évi iskolai tanulmányok
lehetõsége:
során errõl valamikor tanulnia
Akit magyarnak
kellett.
A kedvezményezett adószáma:
Bizonyos választott tisztséteremtett az Úristen
18683253-1-13
gekhez és a gazdasági életben
A
kedvezményezett
neve:
és nem fogja pártját
betöltött vezetõi pozíciókhoz
Osváth
Gedeon
Emlékére
nemzetének – nem derék
nem feltétlenül köthetõk végLétrehozott Múzeumi
ember.
zettségi szintek. Éppen ezért
Alapítvány
kevésbé csodálkozunk el, ha
gróf Széchenyi István
egy-egy ilyen körben tevékeny-
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Barátokra lel a végvári vitéz a csatatéren,
Itthon és külföldön egyaránt nagy népszerûségnek örvend
tenniük, ezért – bár a mûvelõdésszervezõ többször felkérte
õket – idõpont-egyeztetési
problémák miatt nem tudnak
minden meghívásnak eleget
tenni. Azon kevés civil szervezet egyikének mondhatják
magukat, akiket a gazdasági
válság ellenére mind több helyéve a gyermeknapi rendezvé- re hívnak.
nyen, a Csengey iskola udvaKutatómunka
rán arattak sikert, ezen kívül a
Szabadság téren illetve a Közés kikapcsolódás
mûvelõdés Otthonában volt
egy-egy szereplésük. Az utóbbi
A civil szervezet alapítói útévekben egyre több hazai és törõk voltak a középkori táborkülföldi felkérésnek kell eleget építõ, táborlakó létforma hazai
bemutatásában; hasonló tevékenységet csak a honfoglaláskor magyar hagyományainak
ápolói végeztek.
– Az egyesületünk létrehozása egyenesen következett az
alapító tagok történelemszeretetébõl – utalt a kezdetekre
Balatoni Imre egyesületi elnök,
aki „civilben” a galgamácsai
mûvelõdési házat irányítja. –
Baráti közösségként már tizenhárom éve foglalkozunk a végvári korszak felidézésével, ami
nem egyszerûen had-, inkább

Van egy aszódi székhelyû civil szervezet, amely elsõsorban hazánk és Közép-Európa középkori történelmének
jelentõsebb helyszínein szerzett magának ismertséget.
A nyolc éve alakult Bethlen Gábor Hagyományõrség
Egyesületrõl van szó, melynek lelkes tagjai nem kisebb
feladatra vállalkoztak, mint a XVI-XVII. századi Magyarország végvári hagyományainak feltámasztására és népszerûsítésére.
Városunk civil szervezetei
rendszeresen bemutatkoznak
a nagyobb aszódi kulturális
rendezvényeken. A 2002-ben
alakult Bethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület pompás
bemutatóival viszont igen ritkán találkozhattunk: három
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mûvelõdéstörténet: a korabeli
fegyverforgatás tudománya
mellett kutatjuk és ápoljuk a
zene, az öltözködés, az étkezés,
tehát az akkori életmód legjobb
hagyományait.
Kutatják és ápolják, azaz elõkészítik, begyakorolják és bemutatják a közönségnek, hogy
a török uralom idején hogyan
éltek kardforgató elõdeink. A
korabeli dokumentumok felkutatása során muzeológusokkal, tárgyrestaurátorokkal is
együttmûködnek; jó kapcsolatot ápolnak a Magyar Nemzeti
Múzeummal és a Hadtörténeti
Múzeummal, valamint grazi és
fraknói szakértõkkel, s az isztambuli fegyvermúzeumba is
ellátogattak. Rendszeresen
együtt portyáznak egy kassai
lövészcsapattal, ami követendõ
példa lehet a magyar-szlovák
kapcsolatok alakításában, hiszen a felvidéki csapatnak csupán egyetlen tagja magyar
nemzetiségû. Év közben Lengyelország, Csehország, Szlovákia várait járják; a németországi Kronach várában tartott
fesztiválok szervezõivel már
hosszú évek óta együttmûködnek, s idén elõször a fraknói
várban (ma Forchtenstein –
Ausztria, Burgenland) is közönség elé lépnek. A tatai, a kõszegi, a szigetvári és újabban a
sárvári fesztiválok középkori
hagyományokat felelevenítõ
programjait a Bethlen Gábor

13

ha míves fegyvert vagy fakanalat ragad
az aszódi Bethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület

Hagyományõrség Egyesület
szervezi, s ezen fesztiválokon
részben vagy kizárólag õket láthatja a közönség.
Mindez tehát nem csupán
tartalmas szabadidõs tevékenység, hanem idõt és energiát, valamint pénzt és lemondást
igénylõ életmód. Költségeiket
elsõsorban a fellépti díjakból fedezik, sajnos egyre kevesebb az
általuk igénybe vehetõ pályázati forrás. S ami talán a legfontosabb – hangsúlyozta Balatoni
Imre –: a szabadidejük nagy részét az egyesületre áldozó tagokat mindenben támogatja a
családjuk, hiszen enélkül nem
mûködne az egyesület .

Tömöczköld,
igazítsd!
Az egyesületben külön szekciót alkotnak a puskások, az
ágyúsok, a lándzsás-pikások, a
korhû muzsikáról gondoskodó

Héttorony Hangászok, valamint a hadtáp, azaz a míves
szakácsmesterség tudorai.
Utóbbiak többször szerepeltek
már a TV Paprika nevû gasztronómiai csatornán. A szabadtéri fesztiválok, várjátékok szezonja kora tavasztól késõ õszig
tart, de ezen alkalmakon kívül
is rendszeresen összejönnek
egy kis gyakorlásra, eszmecserére.
Március elsõ szombatján a
puskások a galgamácsai lõtéren gyakorlatoztak. A környék
pattogó vezényszavaktól és
fegyverzajtól visszhangzott.
– Tömöczköld meg az töltést!
Tedd helyére az vesszõt! Fel az
fegyvert! Igazítsd az kanócot!
Pofádhoz az fegyvert! Adj tüzet!
– hangzottak Sokorai-Varga
Solt tûzmester szájából a régies, néhol mosolyt fakasztó kifejezések. A Szent István Egyetem végzõs agrármérnök hallgatója elmondta: e vezénysza-

oltó vagy éppen könyvelõ – egyaránt található. Balatoni Imre
örvendetesnek tartja, hogy az
ifjúság is érdeklõdik az egyesület által képviselt értékmegõrzés iránt, s néhányuknál ez az
érdeklõdés nem csupán pillanatnyi fellángolásnak bizonyul. (Jó példa erre Solt, a tûzmester, aki még 1998-ban, tehát igen fiatalon lett a végvári
életmód szerelmese.)
Szeretettel várják az érdeklõdõket, akiket a bemutatókon
szerzett élmények mellett bizonyára az egyesület honlapján
( www.bethlenhagyomanyorseg.hu )
Toboroznak
található, igen gazdag informáaz vitézek...
ciós anyagok – cikkek, fotók, videók, programajánlók stb. – is
Az egyesület tagjai között elvarázsolnak.
Aszódról és a Galgamentérõl,
Hídi Szilveszter
Kalocsáról, Fejér megyébõl és a
fõváros környékérõl érkezett
A Bethlen Gábor
vitéz – a jelenkori hétközna- Hagyományõrség Egyesület
pokban fegyverkovács, erdõés a szerzõ felvételei
mérnök, szociális munkás, tûz-

vak sortûzleírásokból, kivégzõhelyek írásos emlékeibõl, valamint a középkori puskás lét
egyébként is gazdag irodalmából, pl. kiképzõkönyvekbõl maradtak fenn. Egy puskás kiképzése akkoriban viszonylag
rövid idõt, fél évet vett igénybe,
amirõl nagyon pontos, részletes dokumentációk maradtak
az utókorra. A hagyományõrzõ
utódok a régi szabályokhoz igazodva, az eredeti fegyverek hiteles másolataival gyakorolják a
lövészet tudományát.
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fizetett

politikai

hirdetés
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Jogi tanácsok A szavatosságról
Mint azt egy korábbi cikkemben az ingatlan adás-vétel
kapcsán már megemlítettem, az eladó az eladott ingatlan vonatkozásában jog- és kellékszavatossággal tartozik. Természetesen ez a szavatossági kötelezettség nem
csak az ingatlan eladóját terheli, hanem minden eladót,
tágabb értelemben pedig minden szolgáltatásra irányuló szerzõdés kötelezettjét. De mit is takar a szavatosság
fogalma? Mi a különbség a szavatosság és a jótállás, a jótállás és a garancia között?
Szavatosság. Szabályait a
Polgári törvénykönyv tartalmazza. Eszerint abban az esetben, ha valamilyen szolgáltatásra irányuló szerzõdés alapján (adásvételi, bérleti, vállalkozási szerzõdés) a szolgáltatás
a teljesítés idõpontjában nem
felel meg a szerzõdésben vagy
jogszabályban foglalt feltételeknek (pl. a megvett áru hibás,
a bérelt ingatlanban nincs fûtés), akkor a kötelezett hibásan
teljesít, és a hibás teljesítésért
felelõsséggel tartozik. Ez a szavatossági felelõsség. Mentesül a
szavatossági felelõsség alól a
kötelezett, ha a jogosult a hibát
a teljesítés idõpontjában ismerte vagy azt ismernie kellett. Értelemszerûen tehát a kishibásként vett termék esetében erre
a hibára hivatkozva szavatossági igényt érvényesíteni az eladóval szemben nem lehet.
Alapvetõ tévedés azonban a
köztudatban, hogy használt
termék esetében nincs szavatossági kötelezettség. Ez óriási
tévedés. Tipikusan a gépjármû
adásvételi szerzõdésekben
szoktak az eladók olyan kikötést tenni, hogy az eladott autó
hibáiért felelõsséget nem vállalnak. Megítélésem szerint ez
a Ptk. rendelkezéseibe ütközõ,
és így érvénytelen szerzõdési
kikötés. Természetesen az más
eset, ha a vételt követõen jön
elõ valamilyen hiba, de pl. a
használt gépkocsi eladója igenis felel azért a hibáért, ami
már az eladás pillanatában is
megvolt, de azt a vevõ nem ismerhette fel. Fontos megjegyezni, hogy fogyasztói szerzõdés esetében (leegyszerûsítve:
kereskedõ eladó, magánszemély vevõ) vélelmezzük, hogy a
6 hónapon belül felismert hiba

már a teljesítéskor megvolt. Ez
a bizonyítási teher szempontjából igen fontos rendelkezés,
ugyanis így a vételt követõ hat
hónapon belül a kötelezett kell
bizonyítsa, hogy a hiba a teljesítéskor nem volt meg, 6 hónapon túl pedig a jogosult vállán a
teher, hogy bizonyítsa, hogy a
hiba már a teljesítéskor fennállt.
Amennyiben a vásárolt áruval minõségi problémánk van a
Ptk. szerint elsõsorban kijavítást vagy kicserélést kérhetünk.
A választás joga a vásárlót illeti
meg, kivéve azt az esetet, amikor a választott szavatossági
igény a másikkal összehasonlítva aránytalanul nagy többletköltséget róna az eladóra.
Tehát pl. ha a vásárolt cipõ
talpa leválik, nem kérhetjük
azonnal kicserélését, ha az
könnyedén megragasztható.
Ha kijavítás vagy a kicserélés
nem lehetséges, azt a kötelezett
nem vállalta, vagy megfelelõ
határidõn belül nem tudta teljesíteni, akkor árleszállítást
kérhetünk vagy a szerzõdéstõl
elállhatunk. Az elállással a
szerzõdés akként szûnik meg,
hogy az eredeti állapot áll helyre, tehát a felek a maguk szolgáltatását visszaadják. Érdemes még megjegyezni, hogy a
törvény lehetõvé teszi: ha a kötelezett a hibát megfelelõ határidõben nem javítja ki, azt a
jogosult a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja. Természetesen
a szavatossági igény érvényesítésével felmerülõ mindennemû költség (anyagköltség,
munkadíj, szállítási költség) a
kötelezettet terheli.
A szavatossági jogok érvényesítése körében fontos a ha-

táridõk betartása. A hibát a felfedezést követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül be kell jelenteni. Fogyasztói szerzõdés
esetében a két hónapon belül
tett bejelentést kellõ idõben
megtettnek kell tekinteni. Szavatossági igényünket a vásárlástól (teljesítéstõl) számított
két éven belül tudjuk érvényesíteni (bizonyos esetekben, pl.
cégek egymás közötti ügyleteiben ez csak hat hónap). Ez a
határidõ irányadó a használt
áruk esetében is! Jó tudni: az,
hogy a szavatossági igényünk
érvényesítésében valamiért
(kórházi kezelés, külföldön tartózkodás) akadályoztatva vagyunk, nem zár el bennünket
az igényérvényesítés elõl, hiszen az akadály elhárulását követõen ugyanúgy felléphetünk,
még, ha igényünk a két év leteltével el is évült. Természetesen
ezt a függõ jogi helyzetet nem
lehet az idõk végtelenségéig
„húzni”, ezért a törvény meghatároz egy úgynevezett jogvesztõ határidõt is, amely lejártát követõen még akkor sem
léphetünk fel az igényünkkel,
ha azt addig menthetõ okból
nem tudtuk érvényesíteni. Ez a
jogvesztõ határidõ három év,
tehát annak elteltével szavatossági igényünk véglegesen elévül.
A jótállás és a termékfelelõsség kérdéseit következõ cikkemben fogom tárgyalni.

1százalék
Kedves Támogatónk!

Kérjük, döntse el Ön, hogy az
állam mire költse jövedelemadójának 1%-át!
Bizonyára az Ön számára is
fontos a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumai
(Aszód, Cegléd, Nagykõrös,
Ráckeve, Szentendre, Szob, Tápiószele, Vác, Verõce, Zebegény) történeti, kulturális, mûvészeti értékeinek gondozása,
bemutatása, ezért tisztelettel
kérjük, ajánlja fel a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága részére adója 1 %-át.
Adószámunk: 15440196-2-13
Köszönjük támogatását és
várjuk múzeumainkban!
Kovács Judit

megyei múzeumigazgató-helyettes

*
A Magyar Amatõr KajakKenu Egyesület 1989-ben
alakult. A versenyzésbõl „kiöregedett” kajak-kenu sportolók, családtagjaik és minden érdeklõdõ számára segíti a szabadidõ hasznos, egészséges eltöltését jó levegõn, vizen és szárazon. Számukra szabadidõs
programokat szervez, biztosítja
az információkat a masters
versenyekkel kapcsolatban.
Kérünk (és családtagjaidat,
barátaidat, kollégáidat), segíts
az szja 1%-kal.
Adószámunk: 18083488-1-13
(Levélben és elektronikusan
lehet rendelkezni, kérdezd a
Dr. Leitli Norbert könyvelõdet vagy az APEH-ot!)
leitli.norbert@gmail.com
Köszönjük!
Tel.: 06-70-509-4587
dr. Jólesz József elnök
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férfi-nõi

Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés:
28/401-966, 06-20-575-5809

Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 15.30-18.30
Pénteken: 15.00-19.30
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Felhívás kötelezõ eboltásra
A Polgármesteri Hivatal és a
körzeti állatorvos ezúton értesíti a lakosságot, hogy az ebek
veszettség elleni kötelezõ védõoltása az alábbi idõpontokban
és helyszíneken lesz:
április 9. (péntek) 14-17 óra:
Kondoros tér
április 16. (péntek) 14-17 óra:
Polgármesteri Hivatal

Az oltások alkalmával kell
megfizetni az oltási illetéket, az
oltóanyag, a féregfertõtlenítõ
és egyéb anyagok költségét
(3.000,- Ft/eb), az Állatorvosi
Kamara elõírása szerint.

Gyógyszertári
ügyelet

Lehetõség lesz a kutyák tartási helyén történõ oltására is,
szombaton 8-12-ig,
ebben az esetben – a fenti költség mellett, az elõzõ évekhez vasárnap 9.30-11.30-ig
hasonlóan – kiszállási költsépáratlan hétvégén (március
get is kell fizetni. Az ebek veszettség elleni oltásának jelen- 20-21., április 3-4-5.) a Városi
Az oltáskor az eb oltási tõs köz- és állategészségügyi je- Gyógyszertárban (Szabadság
igazolványát szíveskedjék lentõsége van, ezért indokolt tér 2. – Tel.: 500-015)
páros hétvégén (március
minden eb oltása.
elhozni.
27-28., április 10-11.) a Szent
Dr. Németh Mihály István Patikában (Kondoros
körzeti állatorvos tér 49. – Tel: 400-552).

Állatorvosi ügyelet
Március 13-14-15.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872

Április 3-4-5.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Március 20-21.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961

Április 10-11.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Március 27-28.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529

Április 17-18:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

APRÓhirdetések
Eladó Aszód külterületén, Paskomban 600 m2 kiskert, 5x3 mes kõházzal. Ár megegyezés
szerint. Jó levegõ, madárfütty
ingyen.
Érdeklõdni: 06-30-635-1006

TÁMOGATOTT OKJ-s képzések indulnak! Kéz-, lábápoló
mûkörömépítõ, fodrász, kozmetikus, masszõr.
Tel.: 06/70 533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Üzemképes állapotban T4 kis- Falujárók úti garázssoron felújítandó, széles garázs eladó.
traktor eladó.
Áram, szerelõakna van. I.á: 250
Tel.: 06-30-353-9642
ezer Ft. Tel.: 06-20-9749-850
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Aszódi Kertészet
(régi Volán-telep, Pesti út 25.)

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

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

Ajánlatunk:
Vetõ- és virágmagok, virághagymák
Fûmagok, tápoldatok, mûtrágyák
Rózsák (park, bokor, futó, mini)

Törpe örökzöldek, cserjék, díszfák
Kerámia és mûanyag kaspók, cserepek
Ágyásszegélyek
Tõzeg, marhatrágya, fenyõkéreg (mulcs)
Virágföld (45 l) 650,- Ft
Sziklakerti évelõk 200,- Ft-tól
Nádszövet (6 m hosszú) 400,- Ft/m2 helyett 350,- Ft/m2

Akciós növények 500,- Ft-tól
kutya-, macskaeledel
Rex kutya-macska szalámi 215,- Ft/kg

Nyitva tartás: H-P 9-17, Szo: 8-14, V: 8-12
Tel.: 28/500-100, 06-30-3327-947
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Némo
díszállat és állateledel
kereskedés
2170 Aszód
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: 06-20-585-1660,
06-20-457-9628

Törpenyuszi
húsvétra
akciós áron kapható!
G édesvízi akváriumok, felszerelések, bútorok
G komplett vagy egyedi méretû akváriumok készítése
G hüllõk, halak, rágcsálók, madarak, felszerelések,
tartozékok
G élõ eleség, tücsök, sáska, gyászbogárlárva, egér stb.
G kutya- és macskatápok, konzervek, kozmetikai szerek

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

sport
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Gyõzelemmel kezdõdött a tavaszi idény
Elõször játszik színes bõrû játékos az Aszód FC színeiben
Március 28. vasárnap 13:00:
Bár az idõjárás még jobbára téli képet mutat, elkezdõdött a tavaszi idény a Pest megyei I/B osztály Északi CsoTinnye KFC- Aszód FC
portjában. Több mérkõzés a pályák rossz állapota miatt
Április 4. vasárnap 13:30:
elmaradt, a pilisvörösvári pálya használhatatlansága az Aszód FC-Tura-Biotech USA
Április 10. szombat 15:30:
elsõ forduló Solymár SC (a jövõben: Pilissport-PLSE) –
Aszód FC összecsapást is meghiúsította. A mérkõzést Pomáz-ICO SE- Aszód FC
május 26-án játsszák le.
Az ifjúsági mérkõzések két
A holtszezonban sem pihenTovábbi mérkõzések követ- órával elõbb kezdõdnek.
tek labdarúgóink. Beindult a kezõ lapzártánkig (a PMLSZ
Bízunk az õszi szezon vég„játékoskeringõ”, melyben re- közlése alapján):
hajrájának folytatásában és abményeink szerint erõsödött az
Március 21. vasárnap 15:00:
ban, hogy új igazolásaink beilegyüttes. A Balázs fiúk mellett
Verõce SE- Aszód FC
Kósa Dávid és Tóth Péter távozott a csapattól, helyükre Mici
Dániel, Stanley (õ lesz az elsõ
színes bõrû játékos Aszódon!)
valamint Teréki Dávid – mindannyian Kerepesrõl –, Bitter (folytatás az 1. oldalról)
Bár Gyõrfi Benedek (képünBalázs Veresegyházról és az
õszi solymári gólkirály Kun kön középen) csak tavaly április óta a Gödöllõi Bikák 1999-es
György.
korosztályának játékosa, máris
a csapat oszlopos tagjának tartJátékosaink:
Gendúr László kapus, ják. Példamutató hozzáállásáStanley Ebede középpályás, val és kiemelkedõ játékával érJeszenszki Csaba kapus, Gohér demelte ki a díjat, amit Dr.
Gábor középpályás, Besenyei Gémesi György polgármesterLászló védõ, Tasnádi Tamás tõl vehetett át.
Többnyire a középhátvéd bi próbajátéktól függõen a meközéppályás, Szabó Imre védõ,
Lipcsei Mihály középpályás, poszton játszik, de a szabadrú- gyei válogatott játékosa lehet.
Lukács Arnold védõ, Garai gások és a szögletrúgások spe- Edzõje Smeló Dávid.
A jövõ aszódi futballreményGábor középpályás, Terjéki cialistája is. Nemrégiben a Pest
Dávid védõ, Tóth Norbert csa- megyei válogatott megfigyelõi sége a Csengey Gusztáv Általátár, Budai Kornél védõ, Kun Gödöllõre látogattak, hogy nos Iskola negyedik osztályos
György csatár, Miczi Dávid vé- megnézzék Benedek és egyik tanulója, osztályfõnöke Gyimedõ, Farkas Ádám csatár, Bitter csapattársa játékát; egy késõb- siné Szelei Éva. Mint elmondBalázs védõ, Tõkés János csatár, Dina László védõ. Mesteredzõ: Peller Gábor.
(forrás:www.aszodinfo.hu)
*
Az immár szokásos összetarA tavalyi rákellenes szolida- domonyi és az aszódi temetõt.
tás – a hajdúszoboszlói tábor – ritási rendezvényünk iránt Ezeken a helyeken mécseseket
ismét jól sikerült.
mutatkozó érdeklõdés hatásá- helyezünk el a Javítóintézet

leszkedése jól sikerül. Ehhez kívánunk sok sikert az új szezonban az Aszód FC korosztályos
csapatainak, edzõiknek, az
aszódi labdarúgásért tevõknek
és tenni akaróknak egyaránt.
Várjuk hûséges szurkolóinkat hazai és idegenbeli mérkõzéseinken! Hajrá Aszód!
-tövis-

Ifjú aszódi sportoló elismerése
Gyõrfi Benedek A Jövõ Reménysége Gödöllõn

Balázs Gusztáv felvétele

ta, két-három évig biztosan
marad iskolájában, de késõbb
sporttagozaton szeretne továbbtanulni. Gratulálunk a díjhoz és kívánjuk, hogy a sport
területén is mind nagyobb sikereket érjen el!
H. Sz.

Futva és kerékpáron…

Egy haladó sporthagyomány a rák ellen

Derecske - Aszód FC 2-2
H. szoboszló - Aszód FC 0:2
*
Lapzártánk után, március
14-én, vasárnap hazai pályán
rajtolt az Aszód FC ifjúsági és
felnõtt csapata; az ellenfél a
Dány KSK volt. Felnõtt csapatunk 1:0-ra gyõzött, az ifik mérkõzése elmaradt.

ra az idei Nemzeti Rákellenes
Napon is megszervezzük az
„Aszódi rákellenes futást és
kerékpározást”. Menetünk –
amelyhez bárki csatlakozhat –
április 10-én, szombaton délután 3 órakor a Javítóintézetbõl
indul és ugyanide tér vissza.
Futók és kerékpárosok
együtt teszik meg a mintegy 13
kilométeres távot, ami érinti a

rákban elhunyt dolgozóinak
sírjánál.
Már 14 órától lehet regisztrálni az intézet udvarán; ennek
díja felnõttek részére 600 Ft,
diákoknak 300 Ft – további
adományok felajánlását is szívesen fogadjuk. Az így befolyt
összeget a „Rák ellen, az emberért, a holnapért” Alapítványnak ajánljuk fel; a szervezet

2010. MÁRCIUS

képviselõi is jelen lesznek a rendezvényen.
Nem utolsó sorban remélhetõleg kellemes idõben, jólesõ
testmozgásra számítunk a
húsvét utáni szombaton, amikor szeretettel várunk mindenkit!
A szervezõk

L a pzár ta
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Felhívás
Tisztelt Aszódiak!
2012-ben az aszódi labdarúgás 100. évfordulója lesz. Az évforduló megünnepléséhez keressük azon polgárokat, akik
valamilyen emléktárggyal, írott
anyaggal, emlékkel rendelkeznek, és szívesen bocsátják rendelkezésünkre az eredeti anyagokat (természetesen kölcsön).
Jelentkezésüket írásban várjuk
a 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
címre, a Polgármesteri Hivatalba.
Kérjük, írják rá a borítékra:
„100 éves az ASZÓD FC”

Tájékoztató

Bababörze

Tájékoztatom Aszód lakosságát, hogy az Euro Party ren- Kedves Kismamák, Nagymamák, Anyukák!
dezvény pénzügyi és technikai
A Podmaniczky Júlia Nõegylet április 17-én, szombaton 10okok miatt nem május 1-jén
kerül megrendezésre, hanem 14 óra között az Aranykapu Bölcsõdében használt bébi- és
május 22-én, együtt a Gyer- gyermekruhavásárt rendez! (Eladóknak kapunyitás 9.30 órakor.)
Várjuk azokat, akik eladnának, vagy vásárolnának bébi és
meknappal.
gyermekruhákat, -bútorokat, játékot, könyveket, diafilmeket,
babakocsit, egyéb felszereléseket.
A Nõegylet helypénz helyett adományt gyûjt, amit gyermekek
nyári táborozására fordít.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Infovonal: 36-30/816-0432

A jó gondolat
lai kar élén álló személy 6. A kö„Ne gondolj a rosszra, mert
a mélybe taszít. A jó gondolat...” zepén vénás! 7. Kálium 8. Étel(Hioszi Tatiosz) ízesítõ 9. Zé! 10. Ácsorog 11. Ragozni kezd! 17. ... Plaza BevásárVízszintes: 1. A gondolat lóközpont 18. Egykori vármefolytatása, elsõ rész (zárt gyénk ma Székelyföldön 19.
betû: N) 12. Morze vészjelzés Nem az 23. Computer Tomog13. Magam 14. Korszak 15. Fek- raphy 25. ÓZC 27. Magyar labtet, angolul 16. Tóth Kinga 17. darúgó, ... Zoltán 28. Nátrium
Fa fajta 19. Tova 20. Amper 21. 29. SÁLE 32. Citrom, angolul
ra, párja 22. Négyzetháló 24. 33. Mondani kezd! 34. MenyFélsz! 25. Állat lak 26. Dél-ame- asszony 35. Deák Ferenc 36.
rikai 29. Számolni kezd! 30. Idõszámításunk elõtt 40. LeveRendben van! 31. Foszlós étel gõben repül 41. Több anyag ke33. Konzervatív, régies 37. veréke 42. Nõi név 43. A gonIgekötõ 38. Idõmérõ 39. A gon- dolat második része (zárt
dolat harmadik, befejezõ betû: A) 44. Gyökér 45. Mérni
része (zárt betû: K) 43. Éj- kezd! 48. Konyhakerti növény
félig tart 44. Tanuló vezetõ 45. 52. Szintén 53. Derékszíj 55.
A Galga COOP utalványait
Munka 46. Ek! 47. Névelõ 48. Idõsebb röv. 56. Tetejére 57.
Tág 49. Ilyen fa is van 50. Juttad Hatharmad! 58. Dehogy! 59. Szikora Bernadett (Siklaki
hegy 5.) és Zsebi Roland (Dózsa Sajnos váratlan problémát
51. Mágia része! 53. Személyes Óra darab!
okozott az idei nyeremények
- fné - György u. 31.) nyerte.
névmás 54. Rege közepe! 55.
beszerzése, ezért idei
*
Sziréna része!
Gratulálunk!
nyerteseinknek
A
megfejtést
a
lap
aljáról
kiFüggõleges: 1. Opel típus 2.
A
nyereményeket
csak
ezután tudjuk
Mókás ember 3. Kertet mûvel vágott rejtvényszelvénnyel elpostázni
az utalványokat.
eljuttatjuk
4. Nitrogén 5. Egyetem, fõisko- látott, nyílt levelezõlapon küldKöszönjük
megértésüket!
jék be címünkre – Polgármesnyerteseinknek.
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Felelõs kiadó:
Aszód, Szabadság tér 9. – ápriAszód Város Önkormányzata
lis 6-ig. A megfejtõk között a
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Galga Coop 2x3.000 Ft értékû
Tel.: 06-20-9749-850
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E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
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