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A Kicsinyek Kórusa Juhász Gyula:
sikerei Kaposváron Húsvétra
(részlet)

Március végén Kaposváron rendezték meg a „Kicsinyek Kórusainak” 11. Országos Fesztiválját. A háromnapos rendezvénysorozatra kilenc kórus érkezett az ország különbözõ tájairól: a helyi énekkarok mellett budapesti, bajai, pécsi, komlói, dorogi, veszprémi gyermekek
jöttek el bemutatni énektudásukat.

Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Hosszas szervezõmunka mogyi dombok közé, ahonnan Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
után március 25-én a Csengey pár nappal késõbb rangos ki- Szívemnek már a gyász is röpke álom,
Gusztáv Általános Iskola diák- tüntetésekkel tértek haza: S az élet: gyõzelem az elmúláson.
jai és kísérõik is elindultak a so- mind a kórus, mind vezetõjük,
Énok Nagy Levente karnagy a
szakmai zsûri elismerésében
részesült.

Petõfi középiskolák találkozója
Az Evangélikus Gimnázium
xxxx csapata végzett az élen
Városunk megyei fenntartású gimnáziuma másodszor
adott otthont a Petõfi Sándor nevét viselõ középiskolák
országos találkozójának. A kétnapos – sorban huszonhatodik – eseménysorozatra az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziumán kívül Bonyhád, Fehérgyarmat, Kiskõrös, Kiskunfélegyháza, Pápa és Sárbogárd középiskolái küldték el csapatukat (a házigazdák a szabályok értelmében nem vettek részt a vetélkedésben).
– „Aszód. Csak egyszer kellene ezt a szót tõlem hallnod, s
azonnal kitalálnád, hogy én itt
három esztendõig tanultam... Akarom mondani: jártam iskolába.

(részletek a 6. oldalon)

Nyolcvannyolcan
az egészséges életért, a rák ellen

S mily eseménydús három esztendõ! 1. Itt kezdtem verseket
csinálni. 2. Itt voltam elõször
szerelmes. 3. Itt akartam elõször színésszé lenni.” – idézte a
költõ sokat eláruló sorait köszöntõjében Csobán Attila, a
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója,

Az erõs szél és a gyülekezõ fellegek ellenére április 9-én
nyolcvannyolcan neveztek a 3. Aszódi Rákellenes Futásra és Kerékpározásra. Az Aszódi Fiúnevelõ Intézet által –
elsõsorban a gyilkos kór következtében elhunyt munkatársaik emlékére – életre hívott sportesemény legifjabb
(folytatás a indulója öt, a legidõsebb hetvenkét éves volt.
7. oldalon)

A csoport Szarka Attila igazgató és Hárs Dénes, a hagyománnyá vált megmozdulás ötletgazdája vezetésével, rendõri
és polgárõri biztosítás mellett
jutott el a domonyi és az aszódi
temetõbe, ahol a résztvevõk lerótták kegyeletüket az egykori
AFI-s pedagógusok sírjánál.

Az intézetbe visszaérkezõket
a szervezõk emléklappal, zsíros
kenyérrel és pogácsával várták.
A nevezési díjakból és felajánlásokból összegyûlt közel ötvenezer forintot ezúttal is „A Rák
ellen, az emberért” Alapítvány
számlájára utalták át.
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Kivonat Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
a helyi környezet védelmérõl,
a közterületek és ingatlanok
rendjérõl, a település tisztaságáról,
és a szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed
Aszód város közigazgatási területére és azon belül minden jogi
és természetes személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetre, társaságra, állampolgárok és jogi személyek alkalmi és állandó társulásaira, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és a
köztisztasági közszolgáltatásra.
2.§
(1) A rendelet célja;
- Aszód Város közigazgatási területén a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, fenntartása, az épített környezet védelme a település területén belül keletkezõ települési szilárd, folyékony és lakossági inert hulladék
kezelése, az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és tilalmak a helyi sajátosságoknak
megfelelõ rendezése.
- A kötelezõ közszolgáltatásra
vonatkozó rendelkezések célja a
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása,
a tevékenység ellenõrizhetõsége.
(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsõrendû közegészségügyi érdek,
ezért ennek elõmozdításában
mindenki köteles hathatósan
közremûködni, a szennyezõdést,
fertõzést eredményezõ tevékenységtõl, illetõleg magatartástól tartózkodni.
a) Tilos a hulladékot elhagyni,
gyûjtés, lerakás szabályaitól elté-

rõ módon felhalmozni, ellenõrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
b) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos/használó köteles a
szervezett közszolgáltatást
igénybe venni
(3) A település egész területén
a szervezett települési szilárd
hulladék elszállításáról az önkormányzat a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (Zöld Híd
Régió Kft.) 2100 Gödöllõ, Dózsa
Gy.u. 69. útján gondoskodik. (a
továbbiakban: Közszolgáltató)
(4) Aszód Város közigazgatási
területén a szelektív hulladék
gyûjtése a kijelölt szigeteken elhelyezett szelektív gyûjtõedényekben történik. A szelektív
hulladék összegyûjtésére, elszállítására, elhelyezésére Aszód Város Önkormányzata köt szerzõdést a Zöld Híd Régió Kft.-vel, aki
a szerzõdésben rögzített feltételekkel szállít.
(5) A települési szilárd hulladék gyûjtése, tárolása kizárólag
olyan módon történhet, hogy az
ne idézzen elõ szennyezést sem
az ingatlanon belül, sem pedig
közterületen. Ezen tevékenységek végzése során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék
se a szállító jármûbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne
szóródjon szét, ne porozzon, és
egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elõ.
Az ingatlanok és
közterületek tisztántartása
4.§
(1) A város területén lévõ ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy

ingatlanukat megmûveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák
(5) Az ingatlan elõtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével
kapcsolatos feladatokra is.
(6) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek
és más elárusítóhelyek elõtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartania függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbõl származik-e. Továbbá a tényleges használó köteles gondoskodni az üzlethelyiség elõtt városképbe illõ hulladéktároló kihelyezésérõl, papír
és dohány hulladék elhelyezése
céljából. A kereskedelmi vendéglátó-ipari egység a papír csomagolóanyagot lapjára összehajtva,
kötegelve gyûjti, melyet a szelektív gyûjtõedény mellé kihelyez.
(8) A járda és közút síkosságmentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégeznie, hogy abból ne származzon
baleset.
5.§
(1) Az épület tulajdonosa/használója gondoskodik arról, hogy
az épület tetõzetérõl az esõvíz,
hólé a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévõ
belvízelvezetõ árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb
hulladék lerakásával beszenynyezni tilos!
8.§
(3) Építésnél, bontásnál vagy
tatarozásnál a munkálatokat
úgy kell végezni, az építési, bontási anyagokat, a kiásott földet
úgy kell tárolni, hogy por és más
szennyezõdés ne keletkezzen.
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(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által
kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és idõtartamig szabad
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak
olyan anyagot szabad tárolni,
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemû
burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyzõ, az országos közúthálózatba tartozó utak
tekintetében a közút kezelõjének
szakhatósági hozzájárulásával
lehetséges.
12.§
(1) A közterületek, a játszóterek, parkok, a sportolás céljára
szolgáló területek beszennyezése
tilos!
(2) A köztisztaság megóvása és
a balesetek elkerülése érdekében
az említett területen szemetet,
hulladékot (üveg, papír stb.)
szennyezõ vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni
vagy eldobni tilos!
(3) Szemetet, hulladékot csak
arra a célra rendszeresített és
felállított szeméttárolóba lehet
elhelyezni!
(4) Aki közterületet valamint
az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
III. Fejezet
Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése
14.§
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése házi komposz-tálás
vagy égetés útján is történhet.
(2) Az avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tûzrakóhelyen és telken szabad égetni min-
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24/2010. (XII.31.) Önkormányzati Rendeletébõl
den hét pénteken 16-19-ig úgy,
- egy vagy kétszemélyes házhogy az az emberi egészséget és a tartásban 60-80 literes tárolókörnyezetet ne károsítsa, az ége- ban, a szállítás napján az ingattés hõsugárzása kárt ne okozzon. lan elõtt elhelyezni oly módon,
hogy az elszállítható legyen.
(2) Minden szállítás alkalmáV. Fejezet
val a közszolgáltatási szerzõdés
A közszolgáltatás
szerinti szabványos tároló heellátásának rendje
lyezhetõ el az ingatlan elõtt. A
16.§
(1) Az önkormányzat a kötele- gyûjtõedény ürítése a Közszolzõen ellátandó közszolgáltatás- gáltató feladata.
Aki hetente többlet kommuként a rendelet 1§ (1) bekezdésében megnevezett tulajdono- nális hulladékot termel a szabvásoknál, használóknál keletkezõ nyos tároló mellett, a Közszolgáltelepülési szilárd hulladék keze- tató nevével ellátott köztisztasálésére, ártalmatlanítására a regi- gi zsák, kifejezetten speciális beonális hulladékgazdálkodási gyûjtési, szállítási viszonyok eserendszer részeként hulladékke- tén kizárólag eseti jelleggel a
zelési közszolgáltatást szervez és szabványos tárolóban már nem
tart fenn. A fenntartásáról az elhelyezhetõ többlet háztartási
Észak-Kelet Pest és Nógrád Me- hulladék elhelyezésére 60 vagy
gyei Regionális Hulladékgazdál- 110 literes ûrtartalmú zsákot hekodási és Környezetvédelmi Tár- lyezhet ki. A zsák ára tartalmazsulás és az általa létrehozott Zöld za az elszállítás és hulladékkezeHíd Régió Környezetvédelmi és lés teljes díját.
(3) Ha az ingatlantulajdonos a
Hulladékgazdálkodási Kft. útján
Közszolgáltató felé valótlan
gondoskodik.
mennyiséget, vagy adatot közöl –
ide értve az ingatlanban rend17.§
(1) Szabványos hulladéktároló szeresen tartózkodó személyek
edényekbe elhelyezett és kihelye- számára vonatkozó adatot is – és
zett települési szilárd hulladék ennek folytán az átadásra kerülõ
elszállítása utcák szerint üteme- települési szilárd hulladék menyzett napokon heti rendszeresség- nyisége rendszeresen meghaladgel (heti legalább egy alkalom- ja az átvett gyûjtõedény ûrtartalmal) – zárt rendszerû kukásau- mát, a Közszolgáltató – az ingattóval történik. A hulladékszállí- lantulajdonos megkeresésével
tás rendjét az önkormányzat a egyidejûleg – jogosult a tényleges
Közszolgáltatóval egyeztetett mennyiségû hulladéknak megfelelõ ûrtartalmú gyûjtõedényre
módon hagyja jóvá.
(2) A hulladékkezelés helyi cserélni az eredeti gyûjtõedényt,
közszolgáltatás feltételeit és illetve a gyûjtésre átadott gyûjazokban bekövetkezett változá- tõedények számát.
sokról a Közszolgáltató az
21.§
ingatlan tulajdonosát/haszná(4) Ha a közszolgáltató alkallóját – a változás bekövetkezte
elõtt – írásban vagy hirdetmény mazottai megállapítják, hogy a
tárolóedényben az (5) bekezdésútján köteles tájékoztatni.
(3) Évi egyszeri lomtalanítás ben megjelölt anyagot, tárgyat
és zöldhulladék gyûjtés idõpont- helyeztek el vagy az túltöltött, a
járól, rendjérõl és módjáról az ön- kiürítést jogosultak megtagadni.
kormányzat elõzetesen egyeztet A kiürítés megtagadásáról a köza Közszolgáltatóval. Az egyezte- szolgáltató az ok feltüntetésével
tés során létrejött megállapodást értesíti az ingatlantulajdonost és
jegyzõkönyvbe kell foglalni. A egyidejûleg a személyzet munkálakosságot az önkormányzat – a jukról vezetett járatnaplóba beKözszolgáltató szakmai irány- jegyezni. Az emiatt el nem szállímutatásai mellett – tájékoztatja. tott hulladék elszállításáról az
ingatlantulajdonos köteles
Az ingatlantulajdonos jogai, gondoskodni.
(8) A zsákba nem helyezhetõ,
kötelezettségei
vagy nagy mennyiségû zöldhul20.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa ladékot az ingatlan tulajdonoilletve használója a hulladékot sa/használója kiszállíthatja az
Ökörtelek-völgyi telepre, vagy
köteles szabványos
szállításra szolgáltatást rendel-110-120 literes vagy
het meg a Közszolgáltatótól.
- 240 literes, illetve
- 1100 literes

23.§
(1) A nagydarabos hulladék
szervezett gyûjtésérõl és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási idõszak alatt
térítésmentesen gondoskodik.
(2) A lomtalanítás idõpontjáról, valamint területi felosztásáról a Szolgáltató három héttel
korábban értesíti a lakosságot.
A közszolgáltatás díja
25.§
(1) A települési szilárd hulladék gyûjtésével, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítással kapcsolatos szolgáltatásért az igénybevevõk szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, mely tartalmazza a
szelektív hulladékgyûjtés és elszállítással kapcsolatos szolgáltatás árát is, valamint évi egyszeri zöldhulladék és évi egyszeri
lomtalanítást.
(4) A társasház kezdeményezheti a Közszolgáltatónál, hogy a
társasház tekintetében kihelyezendõ megfelelõ ûrtartalmú és
darabszámú gyûjtõedényre külön megállapodás kerüljön megkötésére. A külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó
háztartások számát és az ellátandó összes háztartásban élõ
személyek számát, valamint a kihelyezendõ gyûjtõedény számát
és ûrtartalmát. A települési szilárd hulladék elszállításához
szükséges edényzet ûrtartalmának megállapításánál szerzõdéskötéskor, szerzõdésmódosításkor
a képzõdõ hulladék mértéke
legalább 4 l/fõ/nap mennyiséggel
kell figyelembe venni.

a Szolgáltató az akadály elhárulását követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minõsül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített jármûvével önhibáján
kívül nem tudja megközelíteni.
27.§
(1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelõ díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
28. §
(1) Az egyéb (pl. inert hulladék) – nem háztartási hulladék –
összegyûjtésérõl és saját költségen történõ elszállításáról annak
kell gondoskodni, akinél az keletkezett. A szállításra szolgáltatást
rendelhet meg a Közszolgáltatótól.
(3) A települési folyékony hulladék gyûjtésére, elszállítására,
elhelyezésére a Galgamenti Víziközmû Kft. köt szerzõdést a vállalkozóval.
VI. Fejezet
Szabálysértési
rendelkezések
29.§
(1) Aki:
a) a gyûjtõedény tisztántartási
és fertõtlenítési kötelezettségét
elmulasztja;
b) gyûjtõedényt rendeltetéstõl
eltérõen használ, nem háztartási
hulladékot rak a tartályba, rothadó, bûzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem
gondoskodik;
c) gyûjtõedény mellé – a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák
kivételével – hulladékot helyez
ki;
d) a lomtalanításra a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett idõponttól eltérõ idõben helyez ki lomhulladékot;
e) a zöldhulladék begyûjtés során nem biológiailag bontható
hulladékot helyez ki.
Amennyiben cselekménye
vagy mulasztása nem bûncselekmény és nem törvény vagy kormányrendelet által nevesített
szabálysértés, „a köztisztaság
biztosítására vonatkozó helyi
szabályok megszegése” szabálysértést valósítja meg, amely miatt 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

26.§
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerzõdést és az általa használt gyûjtõedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig
jogosult ingatlanonként 1 db 110
liter ûrtartalmú gyûjtõedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát
vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerzõdést meg nem
köti.
(5) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az idõSztánIstván
járás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és polgármester
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Önkormányzati hírek

Hírek röviden

megállapodást kötött a Gyermekélelmezési Intézménnyel a
kollégiumi ellátásban részesülõ diákok étkeztetésének biztosítására. A péksüteményt az
aszódi malom sütõüzeme továbbra is térítésmentesen biztosítja a kollégisták számára. A

középiskola fenntartója, a megyei önkormányzat továbbra is
keresi a megoldást a bejáró diákok és pedagógusok ebédeltetésének biztosítására, a március elején bezárt konyha esetleges újbóli megnyitására.

Május 2-án megkezdõdnek a
Berek erdõ megtisztításának
és a közösségi életbe kapcsolásának munkálatai. Ebben lapzártánkig nyolc civil szervezet
és sok magánszemély jelezte
részvételi szándékát. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés – amely egy hosszabb folyamat elsõ szakasza – befejezésének határideje június 15-e.
*
A programban résztvevõ hét
település többségén megkezdõdtek „A Szociális szolgáltatásszervezés minõségi javítása
az aszódi kistérségben” címû
KMOP-projekt kivitelezési
munkálatai. Aszódon a volt bölcsõdeépületben az ideiglenes
postahivatal kiköltözése után
kezdik kialakítani a Kistérségi
Gondozási Központ új bázisát.
*
Március közepén a Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium

A fenti kép az elsõ aszódi állampolgársági eskütételen
készült, ami már a határainkon túl élõ magyar nemzetiségûek honi állampolgárságának megszerzését szabályozó törvény elfogadása után történt.
Információnk szerint erdélyi testvérvárosunk, Nyárádszereda
számos polgára Aszódon tenné le az állampolgársági esküt. Ennek idõpontja azonban bizonytalan, hiszen a most esküt tevõk
legalább egy évvel korábban nyújtották be kérelmüket, s egyelõre
nem tudni, hogy az új jogszabály révén ill. a kérelmezõk számának növekedésével mennyiben módosul az eljárás idõtartama.

Kivonat

Pályázati felhívás

Aszód Város
Önkormányzat Képviselõtestülete 80/2011. (III. 31.)
határozatából

Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza a gondnoki állást
a következõ feltételekkel meghirdeti:
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Mûvelõdés Háza (2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.)
és Csengey Gusztáv Általános Iskola (2170 Aszód, Csengey u.30.)
Feladata: Parkrendezés, fûnyírás, udvartakarítás,
házon belüli kisjavítások elvégzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Feltételek:
a feladatok ellátásához megfelelõ szakirányú végzettség
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
(alkalmazhatóság esetén)
Önéletrajzot

Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dajka Kft.
által tett felajánlást elfogadja,
mely szerint a fás – mely lehet
zöld lombú is – szárú zöldhulladék kezelésére az alábbi intézkedések megtételét mondja ki:
- metszéssel, ritkítással, galylyazási, illetve ágak, törzsek levágásából származó zöldhulladékot, mely lehet fenyõ és egyéb citrusfajta is, maximum 50 cm átmérõvel összekötve lehet az
Aszód, Berkes u. 45. szám alatti
telephelyre szállítani térítésmentesen
- hosszúsági megkötés nincs
- az összekötés anyaga fémhuzal vagy villanyvezeték nem lehetséges
- a zöld illetve száraz lombú
zöldhulladékot külön kell kötegelni
- a szállítás munkanapokon 6tól 17 óráig történhet.
Sztán István

polgármester

Kissné Kulybus Gizella

+
+
+
+
+

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2011. június 1.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani
2011. május 2-ig postai úton a következõ címre:
Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.)
A pályázat elbírálási határideje: 2011. május 16.

címzetes fõjegyzõ
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Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet gyámhivatali
ügyintézõi munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
+ magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet
+ fõiskolai közigazgatási vagy
szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus képzettség és legalább 3 éves
gyámügyi, gyermekvédelmi
gyakorlat
Jelentkezési határidõ:
május 2.
Benyújtandó iratok:
+ képzettséget és gyakorlatot
igazoló iratok
+ 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
Tájékoztatás:
Dr. Somorjai Márta
gyámhivatal-vezetõ
06 28/500-686
Apályázatikiírásmegtekinthetõ:
www.kozigallas.hu

Pályázat
Az Aszód Városért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot
ír ki az 1%-ból befolyt összegre,
ami idén 304 ezer Ft.
Témája: az aszódi diákok
szabadidejének hasznos és kulturált eltöltése.
A pályázati adatlap átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Beadási határidõ:
2011. május 20.
Postacím:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Zsemberovszkyné Molnár Márta
a kuratórium elnöke

Tisztelt
Olvasóink!
A legutóbbi testületi
ülésrõl szóló beszámolót
terjedelmi okokból
következõ számunkban
olvashatják.

Akció

Akció

április 13-tól 30-ig
Ízelítõ az akcióból:

Finomliszt Szatmári 1 kg
Vénusz napraforgó-étolaj 1 l
Füstölt fõtt tarja csont nélküli
Füstölt nyers hátsó sertéscsülök csontos
Gyermelyi tészta 4toj. tarhonya 500g
Kinder Suprise csokitojás 20g
Mátra uborka csemege 6-9cm 680g/350g
Globus mustár flakonos 440g
Globus majonéz Royal 400g
Asztali TORMA Rolnik 170g
Balfi ásványvíz dús,mentes 1,5 l
Frisch Fassl sör dob. 0,5 l
Kozel sör dob. 0,5 l
Zwack Unicum 0,2 l

279,-Ft
179,-Ft
219,-Ft
319,-Ft
499,-Ft
149,-Ft
69,-Ft
109,-Ft
169,-Ft
999,-Ft

Különszám akció!

149,-Ft
499,-Ft
999,-Ft/kg
699,-/kg

Eduscho Dupla kávé õr. 250g
Omnia kávé õr. 250g
BONUX mosópor color 2kg
COOP félzs.tehéntúró 250g
Meggle tejszín duopack 2x200ml
Délhús Bajai Lapocka füst.
Mascarpone Italiana 250g
Pick sertés párizsi
Zimbo Frikando füst. fõtt sonka
Euromilk UHT tej 1,5% 1 l

469,-Ft
699,-Ft
799,-Ft
239,-Ft
399,-Ft
1199,-Ft/kg
459,-Ft
1099,-Ft/kg
1599,-Ft/kg
149,-Ft

április 13-tól 23-ig

Ízelítõ az akcióból:

Ammerland trappista sajt
1199,-Ft/kg
Debreceni füst.kötöz.sertés lapocka 799,-Ft/kg
Univer torma reszelt erõs 190g
299,-Ft

COOP túró tégelyes zsírszegény
199,-Ft
Délhús füst. köt. Sonka-lapocka vcs. 799,-Ft/kg
Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5 l 99,-Ft

COOP üzleteinkben gazdag
HÚSVÉTI édesség kínálattal is várjuk
Kedves Vásárlóinkat!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!
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A Kicsinyek Kórusának
sikerei Kaposváron
A program az ünnepélyes
megnyitóval kezdõdött, melyen a kaposvári kórusok köszöntötték a résztvevõket. A
három nap folyamán az éneklésen kívül változatos programok várták a gyerekeket: a
Pannon Egyetem lovardájában
díjugrató verseny, másnap
táncház, kézmûves foglalkozás,
népi játszóház, kirándulás.
Szombaton 10 órakor vette
kezdetét az énekkarok bemutatkozása. Kórusunk második
fellépõként öregbítette a
Csengey Iskola hírnevét. Színvonalas és nagyon élvezetes
mûsorban volt részünk, amiért
érdemes volt ilyen hosszú utat
megtenni. Ebéd után sor került
a gálamûsorra, ahol valamenynyi csapat egy, a zsûri által kiválasztott gyerekdalt adott elõ.
Itt vehettük át az elismerõ oklevelet is, amelyet a színvonalas
mûvészeti munkáért és a kórusmûvek kiemelkedõ elõadásáért kaptunk. Zárásként Tóth
Ferenc Liszt-díjas karnagy
megható és lelkesítõ szavai
hangzottak el, melyek a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt
mélyen megérintették: „a jövõ
a mi gyerekeink kezében van!”

A délután folyamán a karvezetõk részt vettek a zsûri értékelésén, ahol kórusunk Éneklõ
Ifjúság Hangverseny Arany
diploma minõsítést kapott,
Énok Nagy Levente pedig egész
éves kemény munkájáért a Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetség dicsérõ oklevelét vehette át. A zsûritagok kiemelték kórusunk fellépõ ruháját is,
melyet Szabó Katalin adományozott és saját kezûleg varrt
meg, a amelyeket Kádárné
Jeney Judit egyedi és mûvészi
virágai díszítettek. Köszönjük
áldozatos munkájukat!
Köszönettel tartozunk a kísérõ pedagógusoknak, Molnár

Egymillió forint
iskolai szekrényekre

A tavasz színei nem csak a
természetben jelentek meg a
Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti tagiskolájánál,
hanem az épületen belül is. Tavaszi színû öltözõszekrények
kerültek az emeleti zsibongóba, aminek a gyerekek nagyon
örültek.
Köszönjük Bocsi Róbertné
segítõkészségét. Õ egymillió Ft
támogatást szerzett iskolánknak az Aszód Városért Alapítványba, s ezáltal valósulhatott
meg a szekrények megvásárZsuzsának, Rébbné Bartha lása. Köszönjük az Aszód VároZsuzsának és Sisáné Maczó sért Alapítvány segítségét is.
Az iskola vezetõsége
Ibolyának, akik szabadidejüket
most is gyermekeinkre fordították, és nagy szeretettel terelgették õket a három nap
során.
A Csengey Gusztáv ÁltaláMeg kell említenünk, hogy
Sztán István polgármester úr, nos Iskola tanítói és napköaz Aszód Városért Alapítvány, zis nevelõi állást hirdet meg
az Aszód-Galgamácsa-Iklad határozott idõre, a 2011/2012.
Környezetvédelmének Javítá- tanévre. A pályázatokat 2011.
sáért Alapítvány, a szülõk és a május 13-ig postai úton
Csengey Iskola segítsége tette várjuk az iskola címére (2170
lehetõvé ezt az utazást, amely Aszód, Csengey u. 30.).
örök emlék marad valamennyi
A pályázatok elbírálásának
résztvevõ számára.
határideje: 2011. június 3.
a 4.z osztályos
Az állás elfoglalásának idõgyerekek szülei pontja: 2011. augusztus 29.

Április 7-én a temetõben
megemlékezést tartottak
Mezõtelegdi Miskolczy
Sándor huszárkapitány sírjánál. Az 1848-49-es szabadságharc hõs honvédtisztje a
hatvani csatában szerzett
súlyos sebesülése következtében Aszódon hunyt el.
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Petõfi középiskolák találkozója
Az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának csapata végzett az élen
(folytatás az 1. oldalról)

majd felvázolta történetét és
fontosabb eredményeit. Az Országos Petõfi Társaság elnöksége nevében Dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumigazgató, az OPT társelnöke
köszöntötte a vendégeket. Bár
a három évtizede alakult civil
szervezet jelentõsebb anyagi
támogatás hiányában mûködik, a kezdetektõl pártolja a
rendezvényt; az elnökséget
örömmel tölti el, hogy a költõ
nevét viselõ középiskolák aktívan részt vesznek a találkozón.
A megnyitó után a résztvevõk megkoszorúzták a forradalmár költõ szobrát, majd
Asztalos István tartott rövid
elõadást Petõfi aszódi iskolaéveirõl. Nagy sikert aratott a
Tóth Sándorné szólóénekessel
fellépõ Fix Stimm zenekar és a
bagi Muharay Elemér Népi
Együttes táncosainak mûsora
– csakúgy, mint a vendéglátók
színjátszóinak elõadása. Utób-

Programajánló

Április 16-án 14 órától:
Húsvéti készülõdés gyerekeknek. Kézmûves foglalkozás, tojásfestés, filmvetítés,
zene-bona a Mûvelõdés Házában a Podmaniczky Júlia Nõegylet és az Aszódi Mûvelõdési
Egyesület közremûködésével.
*
Hahota Gyermekszínház
a Mûvelõdés Házában: április
18-án 9.30 és 10.15 órakor:
Hová tûntek a húsvéti tojások?
– elõadás bölcsõdéseknek és
óvodásoknak; április 19-én
9.00 és 10.15 órakor: Lúdas
Matyi – elõadás kisiskolásoknak. Belépõ: 350 Ft.
*
Április 21-én A Bölcsõdék

bi õsbemutatónak tekinthetõ, hiszen Dr. Asztalos István: Édenkert – emlékképek Petõfi Sándor
aszódi diákoskodásáról címû színmûvébõl adtak
elõ részleteket.
A csapatok szombaton öt versenyszámban
(irodalmi vetélkedõ, szavalóverseny, prezentáció, illusztráció, dalverseny) mérték össze tudásukat. A gimnázium jelenlegi és egykori tanáraibõl álló zsûriket Pécsi Ildikó színmûvész és
Barabás Tamás, a Vécsey Kamarateátrum vezetõje erõsítette. Az ítészeknek ezúttal sem volt
könnyû dolguk, az egyes versenyszámokban
más és más csapat vitte el a pálmát. Az összesítés
alapján az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumának versenyzõi nyertek 141 ponttal a 134
pontos Kiskunfélegyháza és a 126 pontos KisH. Sz.
kõrös csapatai elõtt.
Napja az Aranykapu Bölcsõdében. Elõadás és mûsor szülõknek és érdeklõdõknek. Emléktábla-avatás.
*
Április 23-án, május 7-én
18.00: Aranykamera Filmklub a Mûvelõdés Házában.
Április 30-án 16 órakor:
Irodalmi Teaház a Római
Katolikus Hitéleti Központban. Vendégek: Prágai Tamás
József Attila-díjas író, költõ,
publicista és Radics Zsuzsa, a
Bartók Rádió zenei szerkesztõje.
*
Május 14-én 18 órakor a
Mûvelõdés Háza kamaratermében: „Porondos víz martján...” – a Breda zenekar
koncertje. Moldvai és galgamenti népzene.
*
Breda Táncház minden
pénteken 17.30-tól a Csengey
Gusztáv Általános Iskola aulájában. Moldvai táncok, kézmûves foglalkozás. Belépõ: 200 Ft.

A körzeti szavalóversenyre
április 1-tõl lehet jelentkezni
egy Petõfi Sándor költeménynyel és egy szabadon választott
magyar költõ versével, kizárólag elõzetesen, nevezési lap leadásával. Nevezési lapok letölthetõk a Városi Könyvtár honlapjáról, illetve kérhetõk a
könyvtárban és az iskolákban.
Jelentkezési határidõ: április 30. A versenyre május 7én, szombaton kerül sor az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban.
*
Május 15-én 10 órakor: Almamánia – Az Alma Együttes
vidám, interaktív koncertje a
Csengey iskola sportcsarnokában. Jegyek elõvételben április
11-tõl 1400 Ft-ért, a helyszínen
1800 Ft-ért kaphatók.

ÚJ KÖNYVEK
a könyvtár kínálatában

lopédia; Bernhard Lassahn:
Kalózok; Francine Oomen:
Hogyan éljük túl az elsõ csalódást?; Durrell, Gerald: My Family and other animals Woodehause, P.. G.: Uncle Dynamite,
Agatha Christie: Lord Edgeware Pies.

Rajzpályázat

Kréta, festék, tus
Aszód
gyermekszemmel
A bármilyen technikával,
A3-as vagy A4-es rajzlapra készült alkotásokat postai úton
vagy személyesen kell eljuttatni a Mûvelõdés Házába. A hátoldalra kérjük felírni a név, lakcím, telefonszám és életkor
adatokat.

Leadási határidõ: május
Gordon Korman: A 39 kulcs: 21 szombat. Díjátadó a Városi
Egy hamis hang; Kalózencik- Gyermeknapon.
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Mit olvasnak
a kamaszok?

Olvasó-Próba
a Városi Könyvtárban

Könyvtárunk decemberben hirdette meg az elsõ
Olvasó-Próbát, melyben
két korosztályhoz intéztünk felhívást. A 15-18 éves
korosztályból hét csapat
nevezett be a többfordulós
játékba.
A versenyhez Orwell Állatfarmját, valamint Rejtõ Jenõ
Piszkos Fred, a kapitány címû
mûvét kellett elolvasni. A csapatok mindkét könyvhöz kaptak feladatlapokat, amelyekben nem csak a mûveket feldolgozó feladatok, hanem az alkotók életéhez kapcsolódó kérdések is helyet kaptak. Elkészült
az Állatfarm zászlaja, a regényekbõl activity készült, a játékosok képregényt írtak, valamint fogalmaztak egy védõbeszédet, melyben az Állatfarmos
Süvi disznó próbálta megóvni
Rejtõ Vadsuhanc figuráját a
kényszerházasságtól. A játékot
külön színesítették a megelevenedett regényhõsök. Megtisztelt minket Jones gazda, eljött
Vöröskarom, az alvilág igazi
ura, itt volt az álmatag José
pincér, s végül, de nem utolsó
sorban meglátogatott minket
az állatfarm macskája is.
A végsõ küzdelem április 1én zajlott a könyvtárban. A tartalmas délután a következõ
végeredménnyel zárult:
I. hely: Fekete Bárányok –
Csulya Noémi, Hegedûs Petronella, Lantos Lea (PSG)

II. hely: Gerilla – Dénes
Tibor, Gábor Gabriella, Kovács
Gergely (PSG)
III. hely: Kagylósok Társasága – Kocznár Gergõ, Rátkai
Lilla, Volentér Anett (PSG)
A csapatok végig fej-fej mellett haladtak, a helyezéseknél
csupán néhány pont döntött.
A versenyben részt vettek:
Evangélikus Gimnázium:
Boda Bence, Bodai Anna, Csányi Anett, Csordás Julianna,
Dobák Dóra, Dvorszki Mónika,
Oravecz Lia, Sztrehovszki
Dalma, Varró Petra. Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium:
Csikós Boglárka, Kovács Boglárka.
Köszönjük, hogy velünk játszottatok!
Odler Zsolt

„Semmit” – vágják rá a felnõttek a választ gondolkodás
nélkül. De akkor miért is jár a
kamasz korosztály a könyvtárba? Erre szerettük volna megadni a választ egyik márciusi
programunk keretében. Fenyõ
D. Györgyöt, a Magyartanárok
Egyesületének elnökét látta
vendégül a Gyermekkönyvtár,
hogy bebizonyíthassa, nincs
igazuk a felnõtteknek.
A kérdés igazából nem is a
mit, hanem a hogyan. Igen, el
kellene végre fogadnunk, hogy
az ifjúság már az interneten
olvassa a „könyveket”, esetleg
e-book olvasót használ. De sokan ragaszkodnak a hagyományos könyvekhez is. A Könyvtárlakók megvédhették magukat, és a beszélgetés végére kiderült, hogy „Na, akkor kinek
is van igaza?” Hát persze, hogy
nem azoknak, akik úton-útfélen a „semmit” választ han-

goztatják. Azt azért sajnáltuk,
hogy a felnõttek ismét halovány érdeklõdést mutattak, pedig nagyon jó hangulatú kis beszélgetés kerekedett ki az est
végére. De akkor miért ítéljük
el a kamaszokat? Miért nem
kérdezzük meg õket? Érdemes
lenne néha bekukkantani a
Gyermekkönyvtárba, és megkérdezni: „Mi a kedvenc könyved?” vagy: „Ki a kedvenc
íród?” A Könyvtárlakók szívesen válaszolnak, sõt, még könyveket is tudnak ajánlani.
Tehát, ne hamarkodjuk el a
választ, inkább nézzünk szét
egy kicsit a kamaszvilágban!
Köszönöm annak a néhány
könyvtárosnak és pedagógusjelöltnek, aki megtisztelte jelenlétével elõadónkat, és a
Könyvtárlakó kamaszoknak,
hogy ismét helyt álltak.
Nagy Judit

Klamár Zoltán

Tavaszi haikuk
1.
ághegyen csepp ül
szõlõ rügye hallgatag
álomba merül

FÕZZÜNK EGYÜTT, EURÓPAI MÓDON
Zenés köszöntõ az uniós csatlakozás tiszteletére

EURO PARTY A SZABADSÁG TÉREN
2011. május 14-én 10 órától
Helyi mûvészeti csoportok pódiuma
Várjuk csoportok, baráti társaságok jelentkezését
a hagyományos májusi fõzõversenyre. Jelentkezni lehet
a 06-70-77-22-123-as telefonszámon, illetve személyesen
a Városi Könyvtárban május 6-ig.
Támogatók: Észak-Kelet-Pest Megyei Leader
Egyesület, Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
Sztán István polgármester
2011. ÁPRILIS

2.
csurran a jégcsap
szántón olvadó hófolt
alatt mag hasad
3.
borzas üstökû
bokor apró madara
cikázó röptû
4.
szélfodros felhõk
égi nyájként delelnek
a légi mezõn
5.
locsogó patak
hátán ezer nap tánca
hirdet új tavaszt
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Egész évben olcsó ár, nagy választék!
¯ Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
¯ Hungarocell mennyezeti elemek
¯ külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
¯ Poszterek nagy választékban
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
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

Volánbusz bérletek kaphatók!
2011. ÁPRILIS

Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12
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Európa:
a család az elsõ
A Nagycsaládosok Aszódi
Egyesülete volt a házigazdája „A család ezer arca”
címû minikonferenciának.
Ezt a rendezvényt kilenc
európai állam nagycsaládosai 2011. március 26-án
délután, 154 helyszínen
azonos idõpontban bonyolították le. Városunk 90
magyar település egyikeként csatlakozott a kezdeményezéshez.
Kovács Ferencné, az Aranykapu Bölcsõde vezetõjének
mélyreható, elgondolkodtató
szavai betekintést engedtek a
kisgyermek fejlõdésén keresztül a család fontosságára. Kihangsúlyozta a „hovatartozás,
értékesség, alkalmasság” hármas egységét mint összetartó
erõt, az emberek lelki kiegyensúlyozottságának alappilléreit.
Ezután Barnáné Vankó
Mónika óvónõ beszélt a sikeres
és magabiztos felnõtté válás
mikéntjérõl, hogy az óvoda hogyan tudja kompenzálni, segíteni a gyermekeket. Ismertette
ennek az életkornak szépségeit, nehézségeit, a fejlesztõ programok fontosságát.
Márta Bettina családsegítõ a
tapasztalatairól számolt be.
Rámutatott arra, hogy az iskolai teljesítmény romlása majdnem minden esetben a családon belüli megoldatlan problémára vezethetõ vissza. Elsõsorban a szülõknek kell megtalálniuk egymás közt a harmóniát,
így mutatva példát gyermekeiknek. Végül Ondrik Gábor
nagycsaládos apuka hívta fel
tagságunk figyelmét a NOE
flottás telefondíjcsomagra.
Értékes, tanulságos és tartalmas két órát töltöttünk együtt.
Köszönjük az elõadóknak és a
megjelent vendégeknek a részvételt.
Nagycsaládosok
Aszódi Egyesülete

ASZÓDI TÜKÖR

Egy kis nyelvelés:
Sajtóbéli csacskaságok

Csacskaságok? Vagy inkább
valamilyen tudatlanságból
származó hibák? Talán mindkettõ. Néha mosolygunk rajtuk, néha bosszankodunk: vérmérsékletünk vagy pillanatnyi
hangulatunk szerint.
Hogy hol lelhetünk ilyenekre? Mondanom sem kell, szinte
mindenhol. Elkövethetik újságírók, tévés feliratozók, lelkesen magyarázó tanárok, a feladat nehézségeivel küszködõ
diákok. Szóval bárki, aki valamilyen szinten írással és beszéddel fejezi ki éppen aktuális
mondanivalóját.
Ha írni nem is feltétlenül
muszáj, beszélnünk mindenképpen kell. Szóvá tenni pedig
nem azért kell ezeket a jelenségeket, mert valakit nevetségessé akarunk tenni, hanem
azért, hogy felhívjuk rájuk a figyelmet, s legközelebb el lehessen kerülni a – többnyire –
bakinak minõsülõ dolgokat.
Idõnként nyelvhelyességi vagy
stílushibát vétünk, máskor
pedig a helyesírás normáit sértjük meg.

rahang alkalmazásával távolítják el a meghirdetett eljárás
során a lerakódást. Semmi más
nem történt, mint hogy a szöveg alkotója vagy a hirdetési felületre begépelõje nem tudja,
hogy a fogkõ-eltávolítás egyetlen fogalom. Mégpedig összetett szó, ahol az eredeti összetételi tagok száma három
(fog+kõ+eltávolítás), a szótagok száma pedig meghaladja a
hatot, ezért kötõjellel kell írni.
Még az is lehet, hogy eredetileg
egybe is akarta írni az illetetõ,
de a számítógép helyesírási
programja hibát jelzett, a kötõjelezést pedig meg sem próbálta.
Egy másik internetes hirdetésben az szerepel, hogy:
„Ahogy elvártam magamtól:
9,5 kiló mínusz 4 hét alatt!” A
hirdetés megalkotója nyilván
gyenge volt matematikából,
mert nem tud az elõjelekkel
bánni. Mert ha azt írta volna,
hogy „...mínusz 9,5 kiló 4 hét
alatt”, minden tökéletesen
rendben lenne, de a mínusz 4
héttel nincs mit kezdeni.
Ugyanúgy, mint amikor a reklámtáblára kiírják: „-40 % árengedmény!” Ha komolyan
vennénk a kiírást, akkor ez azt
jelentené, hogy 40%-kal többet
kell a termékért fizetni. Holott
nyilvánvaló: most ennyivel olcsóbban vásárolhatunk.

A minap egy hirdetést olvastam az egyik internetes nyitóoldalon: „Fogkõ eltávolítás és
fogfehérítés. A kupon felhasználója 46% kedvezménnyel veheti igénybe az ultrahangos fogkõ eltávolítást és a fogfehéríNaponta többször találkotést.” Azon kezdtem gondolkodni, milyen is lehet az ultra- zunk olyan felhívásokkal, amehangos fogkõ. Biztosan nem a lyekkel különbözõ alapítváfogkõ ultrahangos, hanem ult- nyok és civil szervezetek sze-

önyörülõ irgalom Istene! Bocsásd meg a több milliós
magzatgyilkosságokat, amivel bûnös módon szembeszállt
teremtõ akaratoddal sok mai magyar ember, s ezáltal a földi
haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy
intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok „majdan
téged dicsérõ, embertársait segítõ” gyermeket. Add, hogy nemzetünk gyermekei mind megszülethessenek!
(Magyar – csángó Keresztút, 2011, VI. állomás; részlet)

K
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mélyi jövedelemadónk 1%-át
kérik. Nézzünk egyet a sok közül! Koraszülött és Újszülött
Mentõ Alapítvány. Az alapítvány biztosan sem nem koraszülött, sem nem újszülött, hanem a koraszülöttek és egészségileg problémás újszülöttek
megmentésével foglalkozik.
Semmi mást nem kellett volna
tenniük, mint ekképpen írni a
nevüket: Koraszülött- és Újszülöttmentõ Alapítvány.
Az egyik tévécsatornán iskolafinanszírozási kérdésekrõl
volt szó. A beszélgetés egyik
résztvevõje – egyébként értelmes mûsorvezetõ – így fogalmazott: „Azok a gyerekek, akik
egyházi iskolába járnak, hátrányt élveznek.” (Utalás arra,
hogy az elmúlt években az egyházi iskolák nem kapták meg
teljes egészében a számukra
törvényesen járó állami támogatásokat.) Itt az a hiba, hogy a
mondat alkotója összekeverte
az „elõnyt élvez” és „hátrányt
szenved” kifejezéseket. Éppen
fordítva használta õket. Ide sorolható az is, amikor valaki a
„ha jól számolok” kifejezés helyett a „ha jól tévedek” fordulatot használja. Ebben humoros hatás is felfedezhetõ, de ha
gyakran használják, akkor elvész belõle a humor.
De elõfordul a Magas-Tátra
szépségeit a diákjainak lelkesen ecsetelõ tanárral is, hogy
csacskaságokat mond, amikor
éppen arról beszél, hogyan próbálta rábeszélni már kissé elfáradt férfi útitársait, hogy azt
a kis távolságot még érdemes
megtenni, hogy feljussanak a
Rysyre, ahonnan talán a legszebb kilátás nyílik az egész
hegységben: „Tudjátok, én
tudtam, hogy mit veszítenek,
ha nem megyünk tovább. Én
már a feleségemmel voltam a
csúcson.”
-g -l
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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
kedvezményes
áron
kapható!

Állatorvosi
rendelõ
Aszódon, a Kondoros téren
(Piactér) hátul, a faház elõtt

Rendelés:
H-Sz-P: 16.00-17.00
K-Cs: 10.00-11.00

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

Rendelési idõn kívül hívható:
dr. Fodor Sándor
Tel.: 06 20 44 60 938

Nyitvatartás: H-P 9-17, Szo: 8-12

Tavaszi akciós hitelprogram
a Turai Takarékszövetkezetnél
április 1-tõl június 30-ig

Akciós fogyasztási hitel - mi lefogyasztottuk a kamatokat!
Tervei megvalósítására most vegye igénybe akciós,

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

2011. ÁPRILIS

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013
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ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK
ELADÓK!
A Tél - Szentkereszt - Városréti út
által határolt területen,
753-tól 1236 m2-ig választható
méretig összközmûves
építési telkek vásárolhatóak!

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

2011. ÁPRILIS
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A Többcélú Társulás
Tanácsa március 28-i ülésérõl
A Társulási Tanács meghallgatta az Arthos Bt. beszámolóját a munka- és tûzvédelem területén 2010. évben végzett tevékenységérõl. A feladat külsõ
szolgáltató bevonásával, szolgáltatásvásárlással valósult
meg. Folyamatosan zajlanak
az intézményekben az elõírt
vizsgálatok, szakmai felkészítõ
tanfolyamok, rendelkezésre
állnak a szükséges szabályzatok.
Ezután a Tanács elfogadta az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minõségirányítási Programját, amelynek
a szakértõi véleményezése is
megtörtént.
A Tanács beszámolót hallgatott meg a 2010-ben átadott kistérségi kiegészítõ normatív támogatások felhasználásáról.
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatokra Aszód Város Ön-

kormányzatának 19.241 ezer
Ft-ot, közoktatási intézményi
feladatra Kartal Nagyközség
Önkormányzatának 16.826
ezer Ft-ot, illetve Iklad Község
Önkormányzatának 7.599 ezer
Ft-ot adott át a Társulás.
A következõkben a Tanács
javaslatot tett a képviselõ-testületeknek a Társulási Megállapodás módosítására, különös
tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokat követõ
6 hónapon belül a jogszabályi
elõírások szerint felül kell vizsgálni a megállapodást.
A Tanács módosította a
munka- és tûzvédelmi feladatellátás 2011. évi szolgáltatási
szerzõdését, és elfogadta a pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintû szervezésével kapcsolatos kiegészítõ
megállapodást is. Mindkettõ
Kartal Nagyközség Önkor-

MEGHÍVÓ

mányzatának az adott feladatellátásból történõ kilépési
szándéka miatt vált szükségessé.
A Társulás és költségvetési
szervei gazdálkodására vonatkozó belsõ ellenõrzési jelentésbõl következõ intézkedési tervek elfogadása után a Tanács
egyetértett azzal, hogy a jövõben a Pedagógiai Szakszolgálat
és Acsa Község Önkormányzata együttmûködésében foglalkoztatott gyógypedagógus végezze a rászoruló gyermekek
fejlesztését a település oktatási
intézményeiben.
Végezetül a Tanács kiírta az
Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgatói pályázatát, mivel a jelenlegi igazgató vezetõi megbízása
2011. július 31-én lejár. A pályázatok benyújtási határideje április vége, döntés a Társulási
Tanács júniusi ülésén várható.

A Társulási Tanács üléseirõl, a
kistérségben zajló aktuális eseÁprilis 17-én vasárnap 14 órától
ményekrõl és pályázati lehetõhúsvéti készülõdést tartunk.
Helyszín: a volt mûszergyári óvoda (lakótelep). ségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak
Programok: kézmûves foglalkozás,
Többcélú Társulása honlapján
zen
ehallgatás, locsolóversek tanulása, kisze báb,
olvashatnak:
kereplõ készítés a hagyományok felelevenítésével és
www.aszodikisterseg.hu
szalonnasütés Pali bával.
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt.

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Kiegészítés

Kötelezõ eboltás

Márciusi számunk 14. oldalán A TÁMOP 5.3.1 tapasztalatai címmel megjelent írás végérõl technikai okok miatt lemaradt a 18 hónapig tartó
program finanszírozója, az
ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. és a programot
lebonyolító Kontakt Alapítvány logója. A hibáért elnézést
kérünk.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Aszódon az ebek veszettség
elleni kötelezõ védõoltását összevezetés formájában – az elõzõ
évekhez hasonlóan – áprilisban végezzük az alábbi helyeken és
idõpontokban:
Április 26. (kedd) 14-17 óra: Falujárók útja 5. (tér)
Április 27. (szerda) 14-17 óra: Kondoros tér
Április 29. (péntek) 14-17 óra: Polgármesteri Hivatal udvara
Azoltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket, az oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok kötségét, 3.000,- Ft-ot
ebenként. Az oltáshoz az eb oltási igazolványát szíveskedjenek
elhozni. Az összevezetés befejezése után lesz lehetõség az állatok
tartási helyen történõ oltására.
Dr. Németh Mihály és Dr. Tóth Béla
állatorvosok

2011. ÁPRILIS

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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

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

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (április 1617., április 30-május 1., 1415.) a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015)
páros hétvégén (április 23-2425., május 7-8., 21-22.) a
Szent István Patikában (Kondoros tér 49., Tel:400-552).

Állatorvosi
ügyelet
Április 16-17.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Április 23-24-25.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
Április 30-május 1.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1..
Tel.: 06-30-449-6319
Május 7-8.:
Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
Május 14-15.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1..
Tel.: 06-30-449-6319
Május 22-23.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

sport
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Kisdiákok, akikre büszkék lehetünk
Nagy Réka és Szeles Bence sportsikerei és mindennapjai
Két olyan kisdiákról olvashatnak az alábbiakban,
akik felnõttekéhez hasonló
kitartással járják útjukat a
sport területén, s „mellesleg” jó tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetnek
a Csengey Gusztáv Általános Iskolában.
A hatvani LATOR SE úszója,
Nagy Réka a Csengey iskola 2.a
osztályába jár, osztályfõnöke
Dúzs Márta; kedvenc tantárgya a matematika, szabadidejében pedig olvasni és rajzolni
szeret. Még csak nyolc éves, de
máris elmondhatja magáról,
hogy idén rövidtávon a hátúszás kivételével valamennyi
versenyszámában vezeti korosztálya ranglistáját.

A családjával Kállón élõ kislány Kartalra járt óvodába,
ahonnan négy éves korában
Bagra vitték úszótanfolyamra,
s ott nagyon megtetszett neki a
sportág. Három éve a LATOR
SE versenyzõje, ahol dr.
Verrasztó Zoltán edzésterve
alapján készül, edzõje Horváth
Szilárd. Az edzések minden
hétköznap Hatvanban vannak, néha hétvégén is. Meglepõ
módon elsõ úszásneme a legnehezebbnek számító pillangóúszás. Mosolyogva mesélte,
hogy öt és fél éves korában
nagy volt a parton a derültség,
amikor Szilárd bácsi és a többiek meglátták delfinúszásra
emlékeztetõ technikáját. Ehhez képest már elsõ versenyén
elsõ lett, és elõször a ranglistát

is ebben az úszásnemben vezette. Tavaly 50 m pillangón
elsõ, 50 m mellen harmadik,
100 m mellen második, 100 m
gyorson harmadik helyezést
ért el – ezzel õ végzett az év végi
összesített ranglista élén.
A bejárás Kállóról az aszódi
iskolába és a hatvani edzésekre
(és persze a versenyekre) óriási
megterhelést jelent számára,
de szüleinek is, akik a nagyszülõk segítsége nélkül nem tudnák biztosítani gyermekük
sportolásának megfelelõ körülményeit. Minden versenyre és
edzésre elkísérik õt. Édesapja
elmondta: Réka a nagyobb
úszóegyesületek versenyzõivel
szemben eleve hátrányban van
a felkészülés során, hiszen Hatvanban csak 25 m-es medencében tud edzeni, holott 50 és 100
méteres távokon is versenyez.
A szülõk kizárólag emiatt klubváltáson gondolkodnak, ami
egyelõre nincs napirenden, bár
a BVSC-ben tárt karokkal várják a tehetséges kislányt.
A családban már versenytársa is akadt húga, Ági személyében, aki március végén Pécsett, elsõ közös versenyükön
egy arany- és egy ezüstérmet
szerzett; ugyanitt Réka valamennyi versenyszámát megnyerte. Szeretne olyan eredményeket elérni, mint Egerszegi
Krisztina – nemrégiben találkozott is példaképével, ami óriási élményt jelentett számára.
Természetesen õ is szeretne
olimpián versenyezni és dobogóra állni – reméljük, legalább
annyi aranyérmet fog szerezni,
mint a legendás Egérke.
*
A tizenkét éves Szeles Bence
lapzártánk elõtt egyéniben és
párosban is bronzérmet szerzett Budapesten, az Ábris Kupa elsõ kategóriás kiemelt teniszversenyen. Természetesen
nem ez a legjobb eredménye –
szobájában egymás mellett so-

rakoznak az elsõségét bizonyító serlegek és aranyérmek.
Bence négy évesen kezdett
teniszezni, miután szülei olyan
kreatív labdajátékot kerestek
neki, ahol nem a stopperóra és
a mérõeszköz lesz az ellenfele,
emellett a sportág megfelelõ
kreativitást is biztosít számára. Elõször Vácott találtak
megfelelõ körülményeket ill.
edzõt számára, s azóta is igyekeztek mindig a korosztályának legjobb edzõivel – hol egygyel, ha pedig szükséges volt,
kettõvel – fejleszteni tudását.
A szülõk az életbõl tanulták a
menedzser szemléletet – mint
azt az édesapa hangsúlyozta: a
sikerekbõl és a kudarcokból is
lehet tanulni, építkezni. Gyermekük felkészülését állandóan
figyelemmel kísérik, az edzésekre legalább egyikük mindig
elkíséri Bencét, akit nemrégiben behívtak az ifi válogatottba korosztályos kerettagnak,
de az ott tapasztaltak alapján a
szülõk úgy döntöttek: nyolc és
fél év munkáját nem hagyják
kárba veszni, inkább a saját
útjukat járják. Jól tudják, hogy
sok ifjú tenisztehetség él az országban, a határokon túl viszont egész más világ van –
nem véletlen, hogy kevés magyar jut el a teniszsport élvonaláig. A tehetség és a biztos
anyagi háttér mellett óriási szerencse is kell ahhoz, hogy valaki
nemzetközi színtéren is jó
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eredményeket érjen el. Bence
jelenleg kilencedik a korosztályos ranglistán, de volt már ötödik is. Ha fejlõdése és a sport
iránti érdeklõdése töretlen marad, célja az ATP felnõtt ranglistára való feljutás és a tisztes
helytállás a nemzetközi mezõnyben.
Bence Spisák Istvánné osztályába, a 6.z-be jár; kedvenc tantárgya természetesen a testnevelés, valamint a történelem.
Igazi sportemberhez méltóan
feszített napirend szerint él:
hétköznapokon délután egyegy edzése van – szerdán és
pénteken viszont reggel is, emiatt akkor 10-re jár suliba. A
tréningek és a tanulás mellett
hétvégenként rengeteg versenyen vesz részt, ezek egy része
hétfõn zárul. Mindemiatt magán státuszú tanulóként végzi
tanulmányait, s ebben a család
nagyon sok segítséget kap az
iskola felsõ tagozatától.
Bár Bence nagyon kevés
szabadidõvel rendelkezik, ha
lehetõsége adódik rá, legszívesebben horgászik. A legutóbbi
verseny után „levezetésként”
két pontyot fogott, a rekordja
egy 6 kiló 60 dekás ponty. Azt
kívánjuk, hogy mind a vadvizeken, mind pedig a teniszpályákon minél több sikerélményhez és trófeához jusson.
H. Sz.
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Aszód FC: a felnõttek
gyõzelem nélkül állnak
Mind felnõtt, mind ifjúsági
csapatunk négy vereséggel
folytatta atavaszi bajnokságot.
A felnõttek mindegyik mérkõzésen gólt, gólokat értek el, de
az ellenfél minden esetben felülmúlta csapatunkat.
Eredmények:
Aszód FC - Pilisszentiván
SE: 3:4 (1:2); Ifik: 0:2
Budakalász MSE - Aszód
FC: 3-1 (1:0); Ifik: 2:1

Aszód FC -Kisnémedi: 2:5
(1:2); Ifjúságiak: 0:4
Vácduka-GÉMOSZ KSK Aszód FC: 3:2 (2:0);
Ifjúságiak: 1:0
A felnõttek két ponttal a Pest
megye NB I/B Északi csoportjának utolsó helyén állnak; a
tabellát a 46 pontos Verõce SE
vezeti. Ifi csapatunk 10 ponttal
a 14. helyen áll, itt Kisnémedi
csapata áll az élen 56 ponttal.

Úszóink arany- és ezüstérmei
Pécsett és Bátonyterenyén
Nagy Réka hat aranyérmet szerzett
Március utolsó hétvégéjén
két versenyen vettek részt a
LATOR SE úszói, köztük
aszódi versenyzõk is. Március
26-án Pécsett, a XVII. Nemzetközi ANK Kupán 25 m-en
Nagy Réka mell-, gyors- és pillangóúszásban három aranyérmet, Garczik Enikõ hátúszásban ezüstérmet szerzett.
Másnap Bátonyterenyén is
éremesõ hullott: az aszódiak

Hull a levél...
„Nékem nincs még szeretõm,
Nem adott a Teremtõm…”
(József Attila:
Hull a levél…)
Vízszintes: 1. A vers folytatásának elsõ része, zárt
betû: K. 12. Szabad népet hatalma alá hajt 13. Ima kezdete
és vége! 14. Hélium 15. Kétes!
16. Idõ jele 17. Amerikai film
Dumb és… - Dilibogyók 19.
Gyönyörû 21. Keres 22. Egye!
23. Félsz! 24. Lábunkra húzzuk
27. Sugár jele 28. Post scriptum
29. Nõi név 31. Szovjet repülõ
típus 33. Egér mondja 34. Ollós
állat 35. Olasz folyó 37. Díszcsomagolás nélkülözhetetlen
eleme 39. Nem az! 40. Volt 41.
Forgó 43. Fluor 44. Tanuló vezetõ 45. Lel 47. Nem erre! 49. Átmenetifém 51. Római 5 52.
Néma tik! 53. Kötõszó 54. Banándarab! 55. Az örök nyugalom helye .
Függõleges: 1. Tova 2. Létige jövõ idejû alakja 3. Istentiszteletet tart 4. Egy kétharmada!
5. Akadály 6. Párosan nyúz! 7.
Spanyol autójel 8. Van remény,

15

megoldás 9. Gyorsan 10. Dehogy! 11. Angol névelõ (THE)
17. Dúdolni kezd! 18. Betéti
társaság 19. A vers második
része, zárt betû: K. 20. Nyolclábú állat 21. Üres kín! 25. Adnak neki 26. Római 2 28. Kód
féle 30. Az áram tesz ilyet 32.
LOGO Marczali Reklám 33.
Szalad a vad az erdõben 36.
Ásvány 38. Török rang 40. Viszketést csillapít 42. Gyilkol 43.
Lombos növény 45. Tóth Károly 46. Lencse, optika angolul
(LENS) 48. Rakatni egynemû
hangzói! 50. Ismétlés, rövidítve
51. Üt 55. Személyes névmás
56. Mesélni kezd! 57. Õsi azonos Márciusi számunk megfejtése:
hangzói! 58. Vár közepe! 59.
Félsz!
„...Kit szeretnék, ha tégedet
- fné nem szeretnélek?”
*
A megfejtést a lap aljáról kiA Galga COOP utalványait
vágott rejtvényszelvénnyel el- Oroszki Lászlóné (Kinizsi u. 1.)
látott, nyílt levelezõlapon küld- és Geri József (Bethlen G. u. 10.)
jék be címünkre – Polgármes- nyerte.
teri Hivatal (Aszódi Tükör),
Aszód, Szabadság tér 9. – máGratulálunk!
jus 12-ig. A megfejtõk között a
A nyereményeket
Galga Coop 2x3.000 Ft értékû
eljuttatjuk
vásárlási utalványát sorsoljuk
ki.
nyerteseinknek.
*
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közül 100 m-en Nagy Réka és
Barna Gergely 3-3 aranyérmet,
Mészáros Anna és Kovács Máté
pedig 3-3 ezüstérmet hozott
haza.
Nekik, edzõiknek és szüleiknek is gratulálunk!
(forrás: www.aszodinfo.hu)
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férfi-nõi

Ludvigné Kereszturi Éva
Bejelentkezés: 28/401-966,
06-20-575-5809
Nyitvatartás:
hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00
Pénteken: 9.00-19.00
Idõsekhez kérésre házhoz megyek!

Központtól 2 percre, kétlakásos családi ház
alsó szintje külön bejárattal albérletbe kiadó.
Amerikai konyha, ebédlõ, nappali, 2 + 1 félszoba,
2 db fürdõszoba, garázs, pince, nagy terasz, kert,
külön almérõk, fûtés cirkó vagy vegyes.
Lakás alapterülete: 150 m2 .
Bérleti díj: 60.000,- Ft/hó,
rezsi: fogyasztás szerint, kaució: 100 ezer Ft.
Elérhetõség: 06-70-634-6513.
Kiadó egy 36 m2 bútorozott kisház: konyha,
2 szoba, elõtér, füdõszoba, kis kertrész.
Érdeklõdni: Tel.: 06-30-743-5462

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
(Kossuth Lajos út 72.)

Következõ
lapzárta:
május 13.
megjelenés:
május 20.

Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
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