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Urbán Lajosné óvónõ kapta a Koren István Díjat

Az iskola érték- és kultúrateremtõ intézmény

Május 26.

A képviselõ-testület jóvá-
hagyta a Városi Óvoda Intéz-
ményi Minõségirányítási Prog-
ramjának módosított, egységes
szerkezetbe foglalt változatát.
Ezután

nyugdíjba vonuló
pénzügyi irodavezetõ tartott
tájékoztatót a város pénzügyi
helyzetérõl. Mint elmondta, a
még fennálló, kb. 30 millió Ft-
os mûködési forráshiány rész-
ben kezelhetõ, de év végéig a
képviselõ-testületnek hoznia
kell olyan döntéseket, ame-
lyekkel a még fennmaradó hi-

Tárnokiné Szilágyi

Erzsébet,

ányt is kezelni tudja. A feladat
átadás-átvételérõl, a város
pénzügyi helyzetének az új iro-
davezetõ munkába állásáig tör-
ténõ kezelésérõl a Pénzügyi Bi-
zottságot is tájékoztatta; az
elõttük álló feladatokat

, a szakbizottság elnöke
foglalta össze.

címzetes fõjegyzõ több
mint három évtizedes szoros
munkakapcsolatukra utalva,

köszö-
netét fejezte ki

akit
polgármester is köszön-

tött.

Gál

Gyula

Kissné Kulybus

Gizella

Tárnokiné Szi-

lágyi Erzsébetnek, Sztán

István

Aszód fejlõdését segítõ, elõre-
látó, precíz munkájáért

(folytatása2.oldalon)

Az egyeztetés végül közel két
héttel késõbb jött létre, mert a
Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának igazgatója aggá-

lyosnak találta, hogy az aszódi
intézmény jövõjérõl folytatan-
dó tárgyalásokon a PMMI

(folytatása3.oldalon)

A múzeum-ügy fejleményei
A közgyûlés alelnöke is Aszódon járt

A képviselõ-testület – elsõsorban a Petõfi Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhely megyei fenntartója által ter-
vezett racionalizálása nyomán – döntött Aszód közmû-
velõdési koncepciójának teljes körû felülvizsgálatáról, s
e feladattal megbízta a Mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sport Bizottságot. A fenntartóval június 1-jére tervezett
egyeztetésen városunk képviseletével megbízták a pol-
gármestert, a Mûvelõdési ill. a Pénzügyi Bizottság elnö-
keit, Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdés Háza vezetõ-
jét, a Petõfi Kiállítóhely képviseletében pedig Asztalos
Tamást,aVárosfejlesztésiBizottságelnökét.

Önkormányzati hírek

Nem véletlen, hogy a tár-
sadalom külön ünnepna-
pot jelölt meg a jövõ nem-
zedék – a tiszta erkölcsû,
testben és lélekben egész-
séges ifjúság – nevelõinek
köszöntésére. Akinek ifjú-
korában szerencséje volt,
találkozhatott olyan tanár-
ral vagy tanítóval, aki tet-
tével, cselekedetével, tudá-
sával példát mutatott az
ifjúnak, s ezzel az egész
életét meghatározta – a ta-
nárt pedig boldog büszke-
séggel töltötte el a siker, ha
tanítványa „túlszárnyalta
mesterét”.

Június 3-án A Közmûvelõ-
dés Otthonában e szavakkal
köszöntötte pol-
gármester a Pedagógusnap al-
kalmából összegyûlteket. Az
1954-es minisztertanácsi hatá-

Sztán István

rozatban rögzített ünnepna-
pon tanúsított megbecsülés
persze az év minden napján
megilletné a pedagógusokat,
akik többségének közérzete
napjainkban sajnálatos módon
rossz – fõleg azért, mert kivet-
tékakezükbõlazokatazeszkö-
zöket, amelyekkel a munkáju-

kat következetesebben és hite-
lesebbenvégezhettékvolna.

– Minden nehézség és vita el-
lenére hiszem és meggyõzõdés-
sel vallom, hogy az iskola

, s ezért foglal
el megtisztelõ helyet ma is vá-

min-

denkor érték- és kultúraterem-

tõ intézmény volt

(folytatása4.oldalon)

Trianon:
emlékezés a jövõért

A Nemzeti Együvé Tarto-
zás Napján, a trianoni bé-
keszerzõdés aláírásának
91. évfordulóján A Mûvelõ-
dés Háza udvarán tartot-
ták városunk megemléke-
zését. Az ünnepség szóno-
ka Hõnig Antal nyugalma-
zott középiskolai tanár
volt.

– Nem ünnepelni, emlékezni
gyûltünk össze, mert Trianon
szörnyûségén nincs mit ünne-
pelnünk, de emlékeznünk kell,
mert a múltunk szerves része –
mutatott rá a rendezvény szó-
noka. – S ha engedjük a múl-
tunkat elvenni, jövõnk sem
lesz. Azok pedig, akik ezt a szé-
gyenteljes döntést meghozták,
minden évben összegyûlhetné-
nek ezen a napon szégyen-
kezni.

(folytatása4.oldalon)
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Megbízták a mûszaki ellen-
õrt az Aranykapu Bölcsõde
süllyedõ kerítés támfalának to-
vábbi mérésével december 31-
ig, a jótállási bankgarancia ha-
táridejéig. A támfal tavaly de-
cember óta nem mozdult, a no-
vemberi testületi ülésre készü-
lõ összegzés után döntenek a
hiba garanciális kijavíttatá-
sáról.

Tura és Bag önkormányza-
tai jelezték, hogy nem tudják
finanszírozni a Podmaniczky
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény ottani tagozatain ke-
letkezett veszteséget, Galgahé-
víz viszont új tanszakot szeret-
ne indítani. igaz-
gató hangsúlyozta: a telephe-
lyek fennmaradása minden
érintett közös érdeke. Vállalta,
hogy egyeztetést folytat az
érintett polgármesterekkel e
telephelyek átszervezése érde-
kében. A képviselõ-testület
egyúttal kimondta, hogy Aszó-
don csak a helybeli, állandó
aszódi lakóhellyel rendelkezõ
gyermekek mûvészeti oktatá-
sánaktámogatásátbiztosítja.

A GAMESZ szûkös munka-
erõ-állományanemképesmeg-
birkózni valamennyi aszódi
közterület rendben tartásával.
Ezen segíthet az a közfoglal-
koztatási program, amely kis-
térségi szinten 45 (ebbõl váro-
sunkban 10) fõnek adhat mun-
kát két hónapig, napi hat órá-
ban. Az önkormányzat bizto-
sítja a munka-egészségügyi
vizsgálat és a munka/védõruha
költség áfájának kb. 7.700 Ft/fõ
összegét.

Rónai Lajos

Felsõbb jogszabály-változá-
sok miatt módosították a helyi
állattartási rendeletet, amely
városunkhonlapjánolvasható.

A Kossuth L. út 58. szám
alatti támfalépítés kapcsán

képviselõkorábban
a vasalás hiányosságaira hívta
fel a figyelmet. Bebizonyoso-
dott, hogy az észrevétel jogos
volt, intézkedés is történt, ez
azonban nem került be az épí-
tési naplóba. A képviselõ-testü-
let emiatt nem fogadja el a mû-
szaki ellenõr által rögzített épí-
tési napló beírásáról készített
tájékoztatót, s megbízta a pol-
gármestert,hogykészítsenösz-
szegzést az érintett támfalépí-
tés építési naplójának beírásai-
ról és a mûszaki ellenõr mun-
kájáról. A Kossuth L. 48 sz.
alatti ingatlannál épülõ támfal
munkálataihoz, a feltárt pince-
üregek tömedékelésére kétmil-
lióFt-otbiztosítaváros.Mivele
munkálatok a közmûvek vé-
delméntúlmagántulajdonúin-
gatlan értéknövekedését is
eredményezik, megbízták a
polgármestert, hogy tárgyaljon
az érintett telektulajdonossal a
költségek megtérítése ügyé-
ben. A Dózsa György úti tám-
falépítés elszámolásánál tudo-
másul vették mintegy 560 ezer
Ft visszautalását a Pro Régió
Ügynökség számlájára; a le-
omlott támfal síkjában lévõ ud-
vari WC-vel kapcsolatos mun-
kálatokra 167 ezer Ft megtérí-
tésétkérikatulajdonostól.

Kiírták az ajánlattételi felhí-
vást azon útszakaszok kátyú-
zására, amelyek felmérés alap-

SzovicsPál

ján besorolástkaptak.A
keretösszeget az ajánlatok be-
érkezése után határozzák meg.
Az elmúlt két évben épült utak
garanciális javítása érdekében
döntöttek ezen utak felméré-
sérõl.

Aképviselõknemfogadtákel
a bérlakást igénylõk helyi ren-
delet alapján összeállított listá-
ját. Megbízták az aljegyzõt,
hogy az érintett helyi rendelet
módosításátelsõdlegesenabér-
lakást igénylõk anyagi és szoci-
ális igényjogosultságának
szempontrendszerére való te-
kintettel terjessze be. A lista el-
készítésénél a bérlemények
rendeltetésszerû használatára
vonatkozó összegzõ jelentést is
figyelembeveszik.

Idén nem sikerült pályázati
támogatást elnyerni az „Euró-
pa A Polgárokért” címû ren-
dezvénysorozatra, lesz viszont
XX. Aszód Fesztivál. A grémi-
um felkérte az Aszód Városért
Alapítvány kuratóriumát a
program teljes körû megszer-
vezésére és lebonyolítására.
Rögzítették a rendezvény si-
keres megtartásához szüksé-
ges önkormányzati vállaláso-
kat, a fõvédnöki feladatokkal
megbíztákapolgármestert.

Jelentõs papírmennyiség ta-
karítható meg azzal, hogy a bi-
zottsági és testületi ülések
anyagait ezentúl elektronikus
úton továbbítják a képviselõk-
nek és a bizottságok tagjainak.
Az informatikai háttérre 125
ezer Ft-ot biztosítanak. Azok
számára,akiknemtudjákvagy
nem kívánják e-mailben fogad-

sürgõs

Önkormányzati hírek

ni az elõterjesztéseket és mel-
lékleteiket, továbbra is biztosí-
tott a papír alapú információ-
átadás.

Asztalos Tamás, a Közbe-
szerzési-Városfejlesztési-
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke külsõs bizottsági tag-
cserére tett indítványt. Az el-
nök szerint
gyakran akadályoztatva van a
bizottsági üléseken való rész-
vételben, ami veszélyezteti ha-
tározatképességüket, ezért

javasolta új
külsõs bizottsági tagnak. A tes-
tület 2 igen, 4 nem és 1 tartóz-
kodás mellett nem támogatta
azindítványt.

A nyugállományba vonuló
Kissné Kulybus Gizella címze-
tes fõjegyzõ a munkaköre át-
adás-átvételérõl adott tájékoz-
tatást, majd köszönetét fejezte
ki munkájukért a jelenlegi és a
korábbi képviselõ-testületek-
nek, valamint kollégáinak. Re-
ményét fejezte ki, hogy az ön-
kormányzati törvény módosí-
tásávalésaközigazgatásirend-
szerátütemezésévelAszódkör-
zetközponti szerepeésközigaz-
gatási szerepköre nem fog csor-
bulni; ehhez is körültekintõ
munkát kívánt a képviselõ-tes-
tületnek. A jelenlévõk közül
többen méltatták és megkö-
szönték a címzetes fõjegyzõ
négy évtizedes, a közigazgatás-
ban végzett munkáját. Ezután
a jegyzõi álláshely betöltéséig

aljegyzõt bízták meg a jegyzõi
feladatokellátásával.

Kalapos Gergely

Tolmácsi Miklóst

Szabadiné dr. Bartók Katalin

Pályázat közfoglalkoztatási programra

2011. JÚNIUS-JÚLIUS
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alkalmazottjaként érintett
isrésztvegyen.

Pest Megye
Közgyûlésének alelnöke és

, a PMMI igazgatója jú-
nius 14-én találkozott

polgármesterrel és

megbízott jegyzõvel.Azügyben
döntés várhatóan a június 30-i
képviselõ-testületi ülésen (ill. a
megyei közgyûlés júniusi ülé-
sén) születik, addig a megyei
múzeumigazgató a tárgyalá-
sok alapján elkészíti a PMMI
három éves gazdálkodási és
intézkedésitervét.

*
A testületi ülésen

kifogásolta, hogy la-
punkmájusiszámábanaPetõfi
Múzeum végleges bezárásáról
írtunk, holott az nem is szere-
pel a megyei önkormányzat
április 29-i határozatában.
Emiatt helyreigazítást kezde-
ményezett, s ennek nyomán a
képviselõ-testület megbízta a
polgármestert, hogy a helyre-
igazításról folytasson egyezte-

AsztalosTamás

Wentzel Ferenc,

Dr.

habil. Kálnoki-Gyöngyössy

Márton

Sztán

István

Szabadiné dr. Bartók Katalin

Gyárfás

Zsuzsa

tést az Aszódi Tükör felelõs
szerkesztõjével.

Az említett cikket figyelme-
sen elolvasók számára világos-
sá válik, hogy a „végleges be-
zárás” valóban nem a megyei
közgyûlés határozatából szár-
mazik –

Ez tény, s
mert a cikk elsõ bekezdése er-
rõlarendezvényrõlszól,ezérta
kifogásolt mondatot nem áll
módomban helyreigazítani. Az
elhangzott kijelentés cáfolatául
szolgál a cikk további része,
amiben a bérek és járulékok
átvállalásáról szóló tárgyalá-
sok június 15-ig történõ lefoly-
tatására vonatkozó döntésrõl
írtunk. Helyreigazításra a cikk
azon része szorul, amelyben
június 15-ét tévesen az
határidejeként tüntettük fel; e
dátum helyesen a
határidejevolt.

Pest Megye Közgyûlése
14/2011. (01.28.) számú határo-

a Petõfi Múzeum lap-

zártánk után tartott rendezvé-

nyén hangzott el.

átadás

tárgyalások

H.Sz.

Azelõzmények

zatában, június 25-i határidõ-
vel döntött a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága intéz-
ményhálózatának racionalizá-
lásáról. Döntött arról is, hogy

kiállítóhely – köztük az
aszódi – esetében tárgyaláso-
kat kell folytatni az érintett ön-
kormányzatokkal az ott mûkö-
dõ gyûjtemények ill. kiállítóhe-
lyek átvételérõl, s azok ered-
ménytelensége esetén kezde-
ményezni kell a kiállítóhelyek
megszüntetését.

A lehetõségek feltárása köz-
ben kiderült, hogy a határozat
végrehajtása jelentõs kártala-
nítási összegek kifizetését ró-
hatja Pest Megye Önkormány-
zatára, s emiatt az értékes ha-
gyatékokat ill. mûtárgyakat az
érintett múzeumoknak ado-
mányozóörökösökkel,deaMa-
gyar Állammal is jogvitába ke-
rülhet. Ráadásul néhány kiállí-
tóhelyet nyertes pályázata ré-
vén fenntartási kötelezettség is
terhel. Mindemiatt a megyé-
nek közel egymilliárd forintos
visszafizetési kötelezettsége
keletkezne, amit nem vállalha-

hét

tottfel,ezértaközgyûlésáprilis
29-i ülésén hatályon kívül he-
lyezte január 28-i határozatát,
s az aszódi, ráckevei és nagykõ-
rösi kiállítóhely esetében az
érintett önkormányzatokkal a
korábban említett egyezteté-
sek lefolytatásáról döntött, jú-
nius15-ihatáridõvel.

Az elõterjesztésben szerepel,
hogy eredménytelen tárgyalá-
sok esetén ezen kiállítóhelyek
egy-egy múzeumi munkatárs-
sal továbbra is fenntarthatók,a
gyûjtemények megyei ill. or-
szágos jelentõségû anyagai pe-
dig nagyobb múzeumi egység-
be integrálhatók (Aszódé a váci
Tragor Ignác Múzeuméba). E
lépésekkel 17 munkahely szûn-
ne meg, ami éves szinten brut-
tó 38 millió Ft megtakarítást
jelentene a megyének. Mindez
azonban nem szerepel az ápri-
lis 29-i közgyûlési határozat-
ban, amely a januári határozat
visszavonása ill. a tárgyalások
lefolytatása mellett csak a már
ugyancsakemlítetthároméves
gazdálkodási és intézkedési
tervelkészítésérõlrendelkezik.

A múzeum-ügy elõzményei és fejleményei

Pályázat jegyzõi álláshely betöltésére

határozatlanidejû.

pályázattovábbifeltételeia honlaponolvashatók.www.aszod.hu

Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testülete A köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény 10 § /1/ bekezdése
alapján pályázatot hirdet Aszód Város Önkormányzat Polgár-
mesteriHivatal munkakörbetöltésére.

határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. teljes munka-
idõ. :

:2170Aszód,Szabadságtér9.
:

Törvény és kormányrendelet által a jegyzõknek megállapított
feladat- és hatáskör ellátása; ellátja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 36 § /2/ bekezdésében foglalt
feladatokat.

: Aszód Város Polgármesteri Hivatala:
Igazgatás,Pénzügy,Mûszak,Okmányiroda,Gyámhivatal.
Irányításaalátartozószemélyekszáma:30fõköztisztviselõ.

2011. augusztus 15.
12:00óra.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

polgármester nyújt a 28/500-666-os telefonszámon. A

jegyzõi
A közszolgálati jogviszony idõtartama:

Foglalkoztatás jellege:
Vezetõimegbízásidõtartama

Amunkavégzéshelye
Amunkakörhöztartozófõbbtevékenységikörök

A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése

A pályázat benyújtásának határideje:

Sztán

István

Pályázat pénzügyi irodavezetõi álláshely

betöltésére

Aszód Város Önkormányzatának jegyzõje A köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet munkakör betöl-
tésére.

határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. teljes munka-
idõ. határozatlanidejû.

21710Aszód,Szabadságtér9.

9/1995. (II.3.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 16. pontja I. besoro-
lásiosztálybanmeghatározottképesítésikövetelmény.

PénzügyiIroda(költségvetés,adó)
7fõ

2011.augusztus15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk és a
pályázattovábbifeltételeia honlaponolvashatók.

pénzügyi irodavezetõi

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
Foglalkoztatás jellege:

Avezetõimegbízásidõtartama:
Amunkavégzéshelye:
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.
3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandófeladatkörök:

A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységekmegnevezése:
Azirányításaalátartozószemélyekszáma:
Apályázatelbírálásánakhatárideje:

www.aszod.hu
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Az alábbi írás egy
kellemes délután, egyúttal
két, évtizedek óta Aszódon
tanító pedagógus utolsó
munkanapjai egyikének
krónikáj

yba. Tanítvá-
nyaik és kollégáik nevében
is jó pihenést, egészséget
kívánunknekik!

Minden jó, ha vége jó... Az
utolsó tanítási hét egy napján
felejthetetlen néhány órát töl-
tött a 2.b osztály

kertjében. A kapuban
már vártak minket, itt kezdõ-

Kovács Bene-

dekék

ais.Esorokkalkö-
szöntjük Bábosik Dezsõné
és Kiss Mária tanítónõket,
akik a napokban vonultak
nyugállomán

dött el a varázslat. A gyerekek
megismertek jónéhány kúszó-
növényt, gyógynövényt, a kis
kerti tó élõvilágát, sõt a mini
üvegház egzotikus virágait is
megcsodálhatták.

Csoportokban, játékos fela-
datokmegoldásávalbizonyítot-
ták, hogy megfejtették a tün-
dérkert titkait és közben szinte
észrevétlenül sokat tanultak.
Volt eredményhirdetés min-
denki gyõztes lett... , mese-
hallgatás, mama a sze-
retetrõlmondottmesét,éskap-
tunkfinom,házikészítésûbod-
zaszörpöt.

Köszönjük!

Dedora

Rózsikanéni,Marikanéni
ésa2.bmindentanulója

–
–

Atündérkertéslakói

(folytatásaz1.oldalról)

rosunk intézményrendszeré-
ben – hangsúlyozta a polgár-
mester, majd utalt rá: bár nin-
csenek gyáróriásaink és kiak-
názható ásványkincseink,
Aszód iskolái és pedagógusai

gondoskodnak
a tanulók képességeinek ki-
bontakoztatásáról.

A hagyományoknak megfe-
lelõen az ünnepségen vehette
átkitüntetésétavárosunkkép-
viselõ-testülete által

elismert pedagógus,

nyugalmazott óvónõ. A kitün-
tetett régi aszódi családból
származik. Városához való kö-
tõdése élete során sok szálon
erõsödött, még akkor is, ami-
kor napi munkáját nem Aszó-
don végezte. Egész életét a
nagy kihívásokkal való szem-
benézés, a gyermekek, az óvo-
dai és nagyobb közösség iránti
elkötelezettség, a sokirányú,
eredményes tevékenység és az
együttmûködési készség
jellemzi.

Érettségi után a mai Napsu-
gár Óvodában kezdte pályafu-
tását mint képesítés nélküli
óvónõ, majd a lakótelepi (Szi-
várvány) óvodában dolgozott,
amíg a kecskeméti Óvónõkép-
zõben meg nem kezdte tanul-
mányait. A diploma megszer-
zése után ismét a mai Napsu-
gár Óvodában dolgozott. Férj-
hezmenetele és elsõ gyermeke
születését követõen férje hiva-
tása elszólította a családot
Aszódról. A szíve azonban visz-
szahúzta: amint lehetõségük
adódott, visszaköltöztek váro-
sunkba.

Munkáját nagyfokú gyer-
mekszeretet, szakértelem,
pontosság, lelkiismeretesség,
következetesség és igényesség
jellemzi. Szakmai tudásának
bõvítésére sokat adó, mások-
nak is segítséget nyújtó óvoda-

biztonságot és ismereteket nyúj-

tó környezetben

Koren Ist-

ván Díjjal

Urbán Lajosné Penák Judit

pedagógus. A helyi program
kiválasztásában, megírásában
sokat dolgozott. Az egyes neve-
lési területekelemzéséhezazok
aprólékos kidolgozásával járult
hozzá. Éveken keresztül gyer-
mekvédelmi munkát végzett,
nemkiseredménnyel.

Kedves, lelkiismeretes, sze-
rény egyéniség. A kollégák kö-
zötti összetartozás és a szülõk
közötti kapcsolatok fejlesztõje
volt. Hivatástudattal, igen
nagy felelõsséggel, gyermek-
szeretettelvégezteóvónõihiva-
tását. Csoportjában családias,
nyugodt légkör uralkodott. A
nevelõtestületben mindig lehet
rá számítani, mert pozitív hoz-
záállásával meggyõzte kollégá-
itazelképzelései fontosságáról.
Szorgalommal, igyekezettel vé-
gezte napi tevékenységét.
Örült a sikernek, magatartása
példamutatóvoltaközösségré-
szére. Kiemelkedõ volt a szü-
lõkkel való folyamatos, nagyon
jó együttmûködése. Sok közös,
élménydús programot szerve-
zett. Pályázatok, szponzorok
keresése révén sok játékszer,
eszköz beszerzését biztosította
agyermekeknek.

Urbán Lajosné óvónõ kapta a Koren István Díjat

Az iskola érték- és kultúrateremtõ intézmény

Személyiségét hûen tükrözi
kedvessége, természetessége,
szerénysége, finomsága, mely-
lyel hitelesen közvetítette gyer-
mekszeretetét, óvónõi munká-
jának alapját. Jutka óvó néni

2008. december 12-tõl nyugdí-
jaséveit tölti, amit szeretnénk a
Koren István Díjjal megszépí-
teni – olvasható az elismerõ ok-
levélhezcsatoltméltatásban.

A verses-zenés mûsorral kí-
sért ünnepséget az intézmény
udvarán állófogadás zárta,
amit a Gyermekélelmezési In-
tézmény munkatársai készí-
tettek. H.Sz.

Trianon: emlékezés a jövõért
(folytatásaz1.oldalról)

1920. június 4-én délelõtt 10
órakor a Párizs melletti Ver-
sailles-ban, a Trianon Palotá-
ban aláírták az ezeréves Ma-
gyarország sorsát megpecséte-
lõ békeokmányt, amelyet meg-
tévesztõmódonbékeszerzõdés-
nek neveznek. Valójában nem
más, mint békediktátum, mert
1920 februárjában a

vezette magyar
küldöttséget érdemben meg
sem hallgatták, gyakorlatilag
házi õrizetben tartották, míg a
késõbbi ún. utódállamok leen-
dõ vezetõi szabadon jártak-kel-
tekatárgyalásokidejealatt.

– írta A há-
ború visszatér címû, 1935-ben
megjelent könyvében. –

gróf

Apponyi Albert

„Magyarországot nem bün-

tették, Magyarországot kivégez-

ték...” Henri Pozzi

„Szán-

tóföldjeinek kétharmadát, vas-

és szénbányáinak négyötödét,

só- és rézbányáinak összességét,

erdeinek és szõlõinek háromne-

gyed részét vesztette el Magyar-

ország. Elvesztette haszonálla-

tainak kétharmadát, vasúti fõ-

vonalait, összes jó karban lévõ

vasúti kocsijait. Hegyvidéke és

összes folyóinak felsõ folyása a

csehek és a románok kezébe ke-

rült, így elvesztette összes vízi

erõmûveit is.”

Andrej Hlinka

Vlagyimir

Iljics Lenin André Tardieu

Masaryk,

Lord Viscount Rot-

hermere

Francesco

Nitti

Chamberlain,StanleyBaldwin

és Lloyd George

Hõnig tanár úr a kor számos
államférfiának – köztük

páter, a Szlovák
Néppárt vezetõje,

, há-
romszoros francia miniszterel-
nök, Csehszlovákia
elsõ elnöke,

, a Daily Mail kiadója
és fõszerkesztõje,

olasz miniszterelnök,

angol minisz-
terelnökök szavait idézte, akik
elismerték vagy elítélték, hogy
Trianon révén Magyarország
szégyenletes nagypolitikai rab-
lótámadás áldozata lett. Sokáig
a társadalom, a politika sem
tudta, mit kezdjen ezzel a kér-
déssel: kényes dolognak
számított Trianonról beszélni,
pedig az évtizedekig tartó ki-
beszéletlenség rendkívüli mó-
donnyomasztottmindenkit.

Mára már tisztázódni lát-
szik a kép, lehet már beszélni
Trianonról, de nem csak lehet,
hanem kell is beszélni róla.
Tisztázó beszélgetéseket,
konferenciákat kell szervezni,
mert fel kell dolgoznia társa-
dalmunknakeztatragédiát.
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2011-ben is szuper akciókkal várjuk Önöket,
...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

június 29-tõl július 11-ig

július 8-tól 10-igHÚS akció!

Ízelítõ az akcióból

Ízelítõ az akcióból

:

:

Riceland „A” rizs 500g Schauma sampon 7 gyógyn. 250ml

Ammerland trappista sajt Csabai diákcsemege lédig

Danone Activia joghurtital JAR mosogatószer lemon 500ml

Rama margarin kocka 250g Palmolive tusfürdõ

D. E. Paloma vákuum õrölt 500g Hell energiaital 0,25l

Jacobs 3in1 Original kávéspec. Delikát ételízesítõ új 75g

Emese ásványvíz 1,5l dús, mentes COOP napraforgó étolaj 1l

Kozel sör dobozos 0,5l Euromilk UHT tej 1,5% 1l

Rauch Ice Tea 1,5l citromos Kométa Mindennap F.

Globus majonéz Royal 400g Soproni sör dobozos 0,5l

Medve sajt natúr 8 cikk. 140g Knorr rafinéria bolognai

Ariel Palini virsli mûbélben

Tomi kristály gél Color 1,5l Domestos Flóreszept otth. tiszt. 1l

COOP Fit Dog Baba testápoló

Sertés karaj egész csontos Sertés tarja csontos

219,-Ft 459,-Ft

1299,-Ft 2199,-Ft

169,-Ft 229,-Ft

229,-Ft 449,-Ft

849,-Ft 189,-Ft

415,-Ft 129,-Ft

69,-Ft 399,-Ft

159,-Ft 149,-Ft

269,-Ft 999,-Ft

599,-Ft 169,-Ft

249,-Ft 239,-Ft

329,-Ft 459,-Ft

899,-Ft 439,-Ft

549,-Ft 679,-Ft

999,-Ft 899,-Ft/db

/kg /kg

/kg

/kg

/kg

eper-kiwi 250g

10x15.2g

harmónia párizsi

spag. alap 59g

Compact Mountain S. mosópor 400g

szár. kutyael. baromfi íz 3kg száraz bõrre lan. 400ml

almond milk 250 ml

Már egy NESCAFÉ termék vonalkódjával megnyerheti
az 5 millió forintos fõdíjat vagy a havi ajándékokat

a „Kávé Nagykövete” promócióban!

Regisztráljon a oldalon, ahol farmot is alapíthat, és meg-nyerheti a további 1000
ajándék egyikét! Küldje el legalább egy NESCAFÉ termék vonalkódját (nevének, lakcímének,
telefonszámának, e-mail-címének pontos megadásával) a következõ címre: 1438 Budapest, Pf. 459.,

jelmondat feltüntetésével!

A nyereményjátékról további részletek olvashatóak a oldalon.

www.kavefarm.hu

www.nyeremenyzona.hu

„Legyél a Kávé Nagykövete!”

A promóció idõtartama: 2011. május 1 – július 31.

Sorsolás: 2011. július 8. és augusztus 8.

NYERJE MEG AZ 5 MILLIÓ FORINTOS FÕDÍJAT A NESCAFÉVAL!



6 ASZÓDI TÜKÖR

2011. JÚNIUS-JÚLIUS

Gyermeknapi forgatag Lúdas Matyival és Döbrögivel

Az idei Gyermeknap alkalmából Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza várta programokkal a kicsiket és
szüleiket.KépeinkenaNapsugárÓvodamûsoraésaHahotaGyermekszínházLúdasMatyicímûelõadásalátható.

Május 28-án sok szülõ látogatott el a lakótelepi óvodá-
ban megrendezett Szivárvány Napra, ahol a csoportok
mûsorának megtekintése után közös játékra és kézmû-
vesfoglalkozásokraislehetõségnyílt.

Szivárvány Nap az óvodábanSzivárvány Nap az óvodában

A Breda zenekar nagysikerû koncerttel ajándékozta
meghallgatóitaRómaiKatolikusHitéletiKözpontban.

FotóalbumFotóalbum

Csehország világöröksége

A fenti címmel Bíró Attila és Kovács Sándorné építészek fotóiból nyílt kiállítás a PMMI Petõfi Muzeális
Gyûjteménye és Kiállítóhelyében. A hétfõ kivételével 13 és 17 óra között megtekinthetõ tárlatot Hayde Tibor Ervin,
városunkvoltfõépítészenyitottameg.
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1955. július 2-án négy fiatal
férfi tanár jelentkezett szolgá-
latra , az Aszódi
Általános Iskola igazgatójának
irodájában: test-
nevelõ,
ének-zene,
matematika-fizika és e sorok
írója, történelem-földrajz sza-
kos tanárok. Miksics és Press-
burger tanár urak csak egy
évig, de Pinkert György öt évig
tanított az iskolában. S bár az
öt esztendõ sem hosszú, mégis
mély nyomokat és szép emlé-
keket hagyott aszódi tanítvá-
nyainak emlékezetében. Az
egykori kamasz lányok és fiúk
ma már nagymamák és nagy-
papák,ámmégmost isélénken
él bennük Pinkert tanár úr
magas, férfiasalakja, igényesés
szigorú(denemkegyetlen)ma-
tematika- és fizikaóráinak
hangulata.

A fiú úttörõcsapat vezetõje-
kéntnemazakkordivatospoli-
tikai lózungokra, hanem az
1948-ban felszámolt cserkész-

Veréb Dénes

Miksics Imre
Pressburger Konrád

Pinkert György

hagyományokra építkezve ki-
rándulásokat szervezett ha-
zánk közeli és távolabbi vidé-
keire. Az „ágasvári túrák” le-
gendásak voltak, s még a közel-
múltban is amikor a halálos
kór pusztította szervezetét
volt diákjaival ismét megmász-
ták a Mátra e kies pontját, em-
lékezve a múltra, a gondtalan,
önfeledt fiatalságukra. Mind-
ezek mellett bár õ sohasem
futballozott versenyszerûen
ifjúsági csapatot szervezett az
akkori ügyesebb és tehetsége-
sebb fiatalokból (

öccse,

), akik az elkövetkezõ
években elõbb a helyi ifjúsági,
majda felnõtt csapatmagjátal-
kották.

Az ifjúsággal való tanórákon
kívüli foglalkozás akkoriban
természetes volt. Ezért nem
járt fizetség. Csupán fiatalok s
lelkesek voltunk, szerettük a
tanítványainkatsapedagógus-
pályát, ezt tanultuk a tanár-

–
–

–
–

Magyar Misi
és Kálmán Pataki Jan-
csi, Hrncsár Jancsi, Karlovics
Pista...

képzõben és az idõsebb kolle-
gáinktól.

Pinkert György azonban,
mint annyi más kortársa,
kénytelen volt más pályát vá-
lasztani, mert a tanári fizetés-
bõl nem lehetett nagyobb csa-
ládot tisztességesen eltartani.
Mezõgazdasági gépészmérnök-
ként dolgozott nyugdíjba vonu-
lásáig. Azonban nyugdíjas évei-
ben is talált elfoglaltságot.
Régi, gyermekkorától végigkí-
sérõ szenvedélyének, a repülõ-
modellezésnek lett az egyik or-
szágosvezetõje.Tanítványaival
Európa-, sõt világbajnokságo-
katnyert.

Gyurkával jó barátok vol-
tunk, hiszen a Kölcsey Gimná-
ziumésazApáczaiCsereJános
Pedagógiai Fõiskola padjait is
együtt koptattuk, majd pedig
együtt jöttünk Aszódra és öt
évenátkollegákvoltunk.

Életének utolsó kilenc évé-
ben a rákbetegség ellen küz-
dött szívós ellenállással, ke-
ménytartássalésbizakodással,

ám legyengült szervezete végül
megadta magát. Pinkert
György életének 77. évében
megtért teremtõjéhez. Földi
maradványait nagy részvét
mellett a Rákospalotai Közte-
metõben, 2011. május 24-én,
több aszódi tanítványával
együtt kísértük el utolsó útjá-
ra. Gyászolja felesége,
akivel Aszódon ismerkedett
meg és 52 évig éltek boldog há-
zasságban, három gyermeke és
hétunokája.

Tisztelt Tanár Úr! Kedves
Gyurka!Nyugodjbékében!

Jutka,

A.I.

Egy néhai aszódi tanár emlékére

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,

Csak elfajult kor hõs elõdeit;

A lelkes eljár õsei sírlakához

És gyújt fényénél új szövétneket.

S ha a jelennek halványul sugára:

A régi fény ragyogjon fel honára!

(Garay János)

Aszód közintézményeiben

híján egyre nehezebb a
rendszeres karbantartás, az
udvarimunkák,kisebbátalakí-
tások megvalósítása. Éppen
ezért nagy az én örömöm és
köszönet a szívemben, mert
felajánlásokkal sikerült megol-
dani a gyermekek biztonságos
udvariki-ésbejövetelét.

mégtavalyõsszel
barátságosan megszólított, és
azt mondta, hogy ha valamikor
segítségre szorulok, õ szívesen
eljön a bölcsõdébe. Rögtön
megadta a telefonszámát is.
Négy napon át precízen és szí-
vósan dolgozott. A lépcsõ be-
tonját a GAVIT ajánlotta fel el-
sõ kérésre, és ki is szállították
bekeverve. A beton behordásá-
ra jó szom-
széd és testvére,

nagypapa jelentkeztek
készséggel és jó szívvel. Egy-
szercsak megjelent az udvar-

elegendõ pénz és közcélú mun-
kaerõ

ZabMiklós

Petrovics András

Petrovics

Sándor

ban Széles Míra és Kincsõ apu-
kája saját fûnyírójával és azt
mondta, hogy õ ezzel szeretne
hozzájárulni a bölcsõde udva-
rának rendben tartásához.
Azóta már kétszer jött el füvet
nyírni. Seresné Balogh Mária
és Stvoreczné Orsolya kertszé-
pítésben vállalt önkéntes mun-
káttöbbnaponkeresztül.

Ezúton is köszönöm mind-
annyiójuk munkáját, de külö-
nösen azt a szeretetet és kész-
séget, amit megtapasztaltam
az ide járó gyermekek érde-
kében.

bölcsõdevezetõ
KovácsFerencné

Köszönet az Aranykapu Bölcsõdébõl

hirdetés:
augusztusban is!

MINI SZALON
nõi-férfi fodrászat,
Jade masszázs ágy

nõi rövid hajvágás+ szárítás

férfi hajvágás

2.400,- Ft

1100,- Ft

Igény esetén Aszódon házhoz megyek!

Cím:
Tel.:
Aszód, Kondoros tér 5/3.

06 20 294 3054

Megnyílt!

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Aszód, Petõfi Múzeum
2011. június 25. 17.00-24.00
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Közhasznúsági jelentés
Az Aszód Városért Alapítvány 2010. évi beszámolója

Alapítványcíme:2170Aszód,Szabadságtér9.
Számlaszám:11742166-20005849

Akuratóriumelnöke:

Nyitópénzkészlet: 1.115.370Ft
Nyitókamatozóbetét: 2.607.471Ft

Adó1%-a: 307.257Ft
Célszerintitám.: 3.384.000Ft
Egyébtámogatás: 1.050.000 Ft
Kamatelszámolás: 38.109Ft

Mûködésikiadás: 68.784Ft
Alapítványáltalnyújtotttámogatás: 1.641.220Ft
Célszerinti juttatás: 5.886.027Ft
Követelés: 139.188Ft
Zárópénzkészlet: 766.988Ft

Az alapítvány tisztségviselõinek bért és egyéb költségtérítést
nem fizetett ki. A kapott támogatásokat az alapítvány teljes egé-
szébenazAlapítóOkiratbanmeghatározottcélokrafordította.

Aszód,2011.06.09.

ZsemberovszkynéMolnárMárta

Összesbevétel: 8.502.207Ft

Összeskiadás: 8.502.207Ft

Tárgyévbevételei:

Kiadások:

Az Aszód Városért Alapítvány 2011. 05. 31-én megtartott kura-
tóriumiülésénabeérkezettpályázatokelbírálásánakeredménye
jövedelemadó1%-ból:

10.000Ft
30.000Ft
40.000Ft

RómaiKatolikusEgyh.: 30.000Ft
15..000Ft
55.000Ft

VárosiKönyvtár: 10.000Ft
EvangélikusEgyház: 30.000Ft
ErdeiIskola(MolnárZsuzsa): 40.000Ft
ÖkumenikusTábor: 40.000Ft

Gratulálunkapályázatnyerteseinek!

akuratóriumelnöke

VárosiNyugdíjasKlub:
RokiBoxerTeniszklub:
UnikornisMazsorettcsoport:

AranykapuBölcsõde:
ZeneiskolaGyermektábor:

ZsemberovszkynéMolnárMárta

AzAszódVárosértAlapítványtájékoztatója

Hirdetésfelvétel

a Városi Könyvtárban
(Kossuth Lajos út 72.)
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Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
Poszterek nagy választékban
Színes beltéri falfestékek
Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig
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2011. JÚNIUS-JÚLIUS

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

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

Szo: 8-12

Köszönetnyilvánítás

DalikGéza

özv.DalikGézáné

ésagyászolócsalád

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,kikszeretett

temetésére eljöttek, sírjára vi-
rágot hoztak, és fájdalmunk-
banosztoztak.

APRÓhirdetések

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,akik

temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak, sírjára
virágot, koszorút hoztak. Kö-
szönet azoknak, akik segí-
tettek.

GyebnárVilmos

Tisztelettel:agyászolócsalád

ÕSTERMELÕTÕL származó
nem tápos, magyar hús disz-
nókeladók!Élõsúly:400Ft/kg,
tisztítva, hasítva:Ê500 Ft/kg.
Érdeklõdni: 06-20-413-10-31
(Galga-menténkiszállítom!)

Hirdessen

az Aszódi Tükörben!

Lakótelepi garázssoron felújí-
tottgarázseladó.
Tel.:06-30-324-5533

Ludvigné Kereszturi Éva

férfi-nõi

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

Nyitvatartás:

hétfõtõl csütörtökig: 9.00-18.00

Pénteken: 9.00-19.00

Idõsekhez kérésre házhoz megyek!



10 ASZÓDI TÜKÖR

2011. JÚNIUS-JÚLIUS

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013



2011. JÚNIUS-JÚLIUS

Gyógyszertári ügyelet
szombaton8-12-ig

vasárnap9.30-11.30-ig

páratlan hétvégén (június 25-

26., július 9-10., 23-24., au-

gusztus 6-7.) a Városi Gyógy-
szertárban (Szabadság tér 2.,
Tel.:500-015);
páros hétvégén (július 2-3., 16-

17., 30-31., augusztus 13-14.)

aSzentIstvánPatikában(Kon-
dorostér49.,Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:
Tel.: 06-20-516-5940

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné
Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Július 2-3.:

Dr. Tóth Béla

Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Július 9-10.:

Dr. Márton János

Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Július 16-17.:

Dr. Hudák Péter

Gödöllõ, Százszorszép u. 58.

Tel.: 06-70-213-1961

Július 23-24.:

Dr. Szõke Zsolt

Kartal, Baross u. 207.

Tel.: 06-20-956-6529

Állatorvosi ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Július 30-31.:

Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Augusztus 6-7.:

Dr. Dobos László

Tura, Thököly u. 35.

Tel.: 06-20-925-3824

Augusztus 13-14.:

Dr. Dóka József

Vácszentlászló, Kossuth u. 3.

Tel.: 06-30-270-6872

Augusztus 20-21.:

Dr. Tóth Béla

Bag, Vasút u. 1..

Tel.: 06-30-449-6319

11ASZÓDI TÜKÖR
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Májusi számunk
keresztrejtvényének

megfejtése és nyertesei

Májusiszámunkmegfejtése:

A Galga COOP utalványait
(Falujárók útja

5/15.) és (Szent
Imreu.8.)nyerte.

.

Hegyesi Istvánné
Bagyin Jánosné

„...mertlátja,
hogyazemberekmúlnak ”

Gratulálunk!
A nyereményeket

eljuttatjuk
nyerteseinknek.

HIRDESSEN
az Aszódi Tükörben!



Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),

Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

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

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 6/2011

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

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

–

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

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

TiszteltAszódiPolgárok!

Augusztus 19-én:

Augusztus 20-án

Augusztus 21-én

Idén ünnepeltük Aszód várossá nyilvánításának 20. évfordu-
lóját. 1991-ben hagyományteremtésként indult az Aszód Feszti-
vál, amelyet immáron 20. alkalommal rendezünk meg. Húsz év
alatt három helyszín, több száz fellépõ, több tízezer szórakozó
közönség, sikerek és olykor kudarcok követték egymást. Ez a
rendezvény elsõsorban az aszódiaké, az idei rendezvény sikere
Önökönismúlik.HívjukésvárjukÖnöketazalábbimûsorokra!

Tisztelettel:
polgármester

Megnyitó, fúvószenekariköszöntõ
mûsora(Mizu-Mizu...)
mûsora

mûsora
mûsora

utcabálaFavoritesegyüttessel

Ökumenikusistentisztelet–államiünnepség
aMûvelõdésHázaudvara

(Csillagszületik)
gyermekmûsor

mûsora
aBredazenekarmûsora

mûsora
Tûzijáték

A vidámpark 16:00-21:00 óráig várja a szórakozni vágyó fiata-
lokat.Étel-ital iskapható.

*
Tájékoztatjuk Aszód lakosságát, hogy a

a Petõfi utca a Dobó Katica utcától, valamint a Szabadság tér
teljes területe ! A Mély útról csak a Szent Imre utca irá-
nyába lehetközlekedni.APetõfiutcaezenszakaszánazott lakók
különengedélynélkülbehajthatnaksajátgépjármûveikkel.

A pénteki rendezvény utcabállal fejezõdik be. Kérjük türelmü-
ketésmegértésüket.Köszönjük!

SztánIstván

18:20
18:35
19:15
20:00
21:00
22:00-02:00

10:00

15:30
16:30
18:30
19:15
21:00
22:00

FluorTomi

KaszaTibor

VastagTamás

Márió

helyszín:

SzabóÁdám

TóthGabi

TimiChen

harmonikavirtuóz

(Csillagszületik)

rendezvény ideje alatt

zárva lesz

XX. Aszód Fesztivál
Ismét egy jubileumi rendezvény:

Július1-jén16órakor:

16.00:
16.15:

17.30:

10évesazAszódi
Gyermekétkeztetési

Intézmény
Gyermekprogramok a Mûvelõ-
désHázaudvarán.

Megnyitó
Abrémaimuzsikusok

aBredazenekarmûsora
Egész délután:

népi játékai, körhinta,
fotókiállítás az aszódi gyer-
mekétkeztetés 10 évérõl, lán-
gossütés,beszállítókkóstolója.

aHahotaGyermekszínházmûsora

Nagyné Mákos

Izolda

Július 2-án,
Aranykamera Film-

klub

ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

szombaton 18
órakor:

aMûvelõdésHázában.

mindenkedden10órától.

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak.

kéthetenteszombaton
15órától.

A hónap utolsó csütörtökén 15
órától.

kéthetentecsütörtökön
18órától.

Klubok,szakkörök:

Programajánló

Egyeztetés a Rendelõ-

intézet jövõjéért

Az aszódi Szakorvosi Rende-
lõintézetet mûködtetõ MED-
CENTER Kft. levélben fordult
az önkormányzathoz, amiben
jelezte: az egészségügyi ellátás
állami alulfinanszírozottsága
miatt jelentõs pénzügyi nehéz-
ségekkel küzd, emiatt támoga-
tást kért az önkormányzattól.
Lapunk nyomdába adása elõtt,
június 20-án pol-
gármester találkozót kezdemé-
nyezett a Rendelõintézet
38.500 fõs ellátási körzetében
lévõ tizenkét település polgár-
mesterének, valamint a MED-
CENTER Kft. vezetõségének
részvételével.

Mint megtudtuk, az egyezte-
tésen csupán a településveze-
tõkfelevettrészt,deaRendelõ-
intézet mûködtetése minden
érintett település érdeke. A kö-
zös érdekképviselet reményé-
ben városunk polgármestere a
távolmaradókkal isegyeztet.A
tervek szerint a finanszírozás
megoldásaérdekébenkérelem-
mel fordulnak

, a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium egészségügyért fe-
lelõsállamtitkárához.

Sztán István

Szócska Miklós-

hoz

Indul a csatorna-

projekt beruházás

Az A-HÍD Zrt. nyerte el az
agglomerációs térségi csatorn-
aprojekt kivitelezési munká-
latait. A szennyvíztelep és
komposztálóüzem kivitelezé-
sét a VEOLIA Water Solutions
Technologies Magyarország
Zrt. nyerte el, velük június 28-
án írjákaláaszerzõdést.Akivi-
telezési szerzõdést már megkö-
tötték; a projekt július 7-én in-
dul,abefejezéshatárideje2012.
november 30. Az elsõ ütemben
Aszódon a Békekertben és kör-
nyékén indul a beruházás, de a
többi, ma még ellátatlan terü-
leten is még idén megkezdõdik
a munka – kivéve a Kossuth
Lajos út környékét: az illetéke-
sek nem szeretnék, ha a forgal-
masfõútmenténatélmiatt fél-
be kellene hagyni a hálózatfej-
lesztést, ezért ott csak jövõ ta-
vasszal látnakmunkához.

Következõ
lapzárta:

augusztus 4.
megjelenés:

augusztus 12.

Következõ
lapzárta:

augusztus 4.
megjelenés:

augusztus 12.
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