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2011. AUGUSZTUS

Indul a térségi csatornaprogram kivitelezése
Augusztus 2-án tartották
az „Aszód és térsége
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása” címû
projekt ünnepélyes nyitórendezvényét Galgamácsán. A teljes egészében
2012 novemberére elkészülõ fejlesztés az elmúlt négy
évtized legnagyobb infrastrukturális beruházása a
Galgamentén.

posztáló kivitelezését a Veolia
Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. végzi.

A települések összefogása
példaértékû lehet más hasonló
problémával küszködõ kistérségeknek is a tisztább és egészségesebb környezet kialakításának céljából – olvasható a
Ferling PR sajtóközleményében. A beruházásban érintett
aszódi polgárok számára Sztán
2001. július 1-én alapították
Augusztus közepén Aszód István polgármester tájékozta- az aszódi bölcsõdések, óvodátérségében megkezdõdnek ill. tót tart, ennek idõpontjából va- sok, iskolások, szociális ellátásfolytatódnak a szennyvízkeze- lamennyiüket levélben értesíti. ban részesülõk, a gondozási
lési program munkálatai. Galgamácsán, Kisnémediben,
Püspökszilágyon, Vácegresen,
Váckisújfalun, Aszódon és
Domonyban összesen 84,5 kmnyi csatornahálózat épül tizenhárom új szennyvízátemelõ
építésével és négy meglévõ felAugusztus 1-jén Bozsó mélyismerettel rendelkezõ járújításával; ezáltal további 1932 Zoltán r. dandártábornok, õr mellett szerzik meg a rendháztartás, közel 27.000 ember a Gödöllõi Rendõrkapi- õri hivatás színvonalas mûveszámára lesz elérhetõ az euró- tányság vezetõje 30 pálya- léséhez szükséges gyakorlati
pai komfort. A csatornahálózat kezdõ rendõr õrmestert tapasztalatokat – olvasható a
építése mellett Aszódon a regi- köszöntött. A térség né- rendõrkapitányság közleméonális szennyvíztisztító telep hány településvezetõje, nyében.
bõvítésén kívül szennyvíziszap köztük Sztán István polA rendõrség és az önkorkomposztáló épül, emellett gármester jelenlétében mányzatok közötti szoros kapBag, Iklad, Hévízgyörk, Acsa, tartott ünnepélyes állo- csolat, az erkölcsi mellett több
Csõvár, Galgagyörk és Püspök- mánygyûlésen elhangzott: helyen nyújtott anyagi támogahatvan szennyvíztisztító tele- az új munkatársak közül tás mellett a rendõri jelenlét
pének kapacitását is megnö- augusztus közepétõl heten növelése is a közrend védelme
az Aszódi Rendõrõrs állo- és a bûnmegelõzés fontos elevelik.
A tizennégy települést érintõ mányát erõsítik.
me – de a településeken mûköprogram tervezett beruházási
dõ polgárõr szervezetek is,
A rendõrkapitányság létszá- amelyekkel ezután is közösen
költsége 3,4 milliárd forint,
amihez nettó 2 milliárd 870 ma idén összesen 43 fõvel növe- járõröznek, s a bûnözési szánmillió 226 ezer Ft támogatást kedett: 19 fõ került Gödöllõre, 6 dékkal útnak indulók elkedvetnyert a projekt az Európai Uni- fõ a Veresegyházi, 7-7 fõ az lenítésére ezután is átfogó akótól és a Magyar Köztársaság Aszódi és a Kistarcsai, 4 fõ pe- ciókat szerveznek.
Kormányától. A csatornaháló- dig a Péceli Rendõrõrsre. A fiazat kivitelezését az A-HÍD tal rendõrök az elsõ idõszakÉpítõ Zrt., a szennyvíztisztító, ban közterületi szolgálatot látvalamint szennyvíziszap kom- nak el, s egy-egy hely- és szer é s z l e t e s p r o g r

Tíz éves

aGyermekétkeztetésiIntézmény

Hét pályakezdõ rendõr
áll szolgálatba Aszódon

központ ellátottjai és az önkormányzati intézmények dolgozói számára munkahelyi étkeztetést biztosító közszolgáltatót,
Aszód Város Önkormányzat
Gyermekétkeztetési Intézményét. Erre a kerek évfordulóra emlékeztek július elsején
az intézmény által szervezett
családi délután keretében, ahol
a gyerekek szórakozásán túl
célul tûzték ki, hogy a szülõk ez
idõ alatt megismerkedhessenek a szolgáltató beszállítóival
és termékeivel.
– A közétkeztetés kötelezõ
alapfeladat, amit kétféle módon oldanak meg a fenntartók;
szerencsére az aszódi önkormányzat annak idején a bölcsebb megoldást választotta –
mondta Oláhné Bordi Edit intézményvezetõ köszöntõ beszédében. – E feladatot vagy
saját intézmény keretében,
vagy kiszervezéssel oldják meg
a települések. Aszód maradt a
hagyományos úton: nem szervezte ki az étkeztetést, s azóta
is ragaszkodik intézményéhez.
(folytatás a 12. oldalon)
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Aszód nem tudja felvállalni a Petõfi
Június 30.
Az alábbiakban a testületi ülés fontosabb döntéseirõl olvashatnak. Az ülés
jegyzõkönyve megtalálható városunk honlapján.

Sokan tartoznak
az ivóvíz díjával
A képviselõ-testület elfogadta a Galgamenti Víziközmû
Kft. ügyvezetõjének tájékoztatóját a 2010. évi üzleti terv megvalósulásáról, majd kimondta,
hogy a társult önkormányzatok intézkedjenek a rendezetlen vízvezeték nyomvonal szolgalmi jogok bejegyzése érdekében. A kft-nek jelentõs, 7,9 millió Ft egy éven túli kintlevõsége
van (2009-ben a fogyasztók egy
része összesen 40 milliós tartozást halmozott fel), ezért a testület javasolta, hogy a cég a társult önkormányzatok nevében
tegyen javaslatot az illetékesek
felé a díjhátralékok köztartozásként, adók módjára történõ
behajtása érdekében.
Öt igen, három nem szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadták a Galgamenti
Víziközmû Kft. által beterjesztett üzemeltetési szerzõdést.
Az Ügyrendi Bizottság a vagyonleltár elkészültéig és a
várható jogszabályváltozások
ismeretéig a tervezet késõbbi
újratárgyalását javasolta.
Ritecz György ügyvezetõ egyebek közt elmondta: a cég az el-

múlt két évben két ellenõrzésen ment át; a társtulajdonos
önkormányzatok közös tulajdonában lévõ vagyontárgyak
felmérése megtörtént, az önkormányzatonkénti saját vagyontárgyak felmérése azonban hosszadalmas és költséges
feladat lesz. A jogszabályváltozások várhatóan csökkentik az
önkormányzatok hatáskörét
(pl. az ármegállapítás esetében), ami drasztikus emelkedést eredményezhet. A 2030-ig
érvényes szerzõdéstervezet
egyfajta „védelmet” biztosítana az önkormányzatoknak hatáskörük és beleszólási joguk
megtartására.

kének csökkentésével a helyi és
környékbeli vállalkozásoknak
is adjanak esélyt a pályázati
részvételre.
Elfogadták a II. negyedéves
pénzügyi elõirányzat átcsoportosításáról szóló rendeletet. A
város forráshiánya még mindig
36,6 millió Ft, ennek megszüntetése érdekében az augusztusi
ülésre likviditási terv készül.

Név szerinti szavazás
a múzeum sorsáról
A bizottságok II. félévi munkatervének elfogadása után a
Petõfi Múzeum ügyében a
fenntartó megyei önkormányzattal és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával történt
egyeztetés és a lehetséges lépések összegzése következett.
Sztán István polgármester elmondta: a június 14-i egyeztetés után tíz nappal, az aszódi
képviselõ-testület döntését
meg nem várva Pest Megye
Közgyûlése egyebek közt arról
döntött, hogy a Petõfi Múzeum
„közérdekû muzeális kiállítóhely” besorolást kap, gyûjteményeit, gyûjtõköreit és gyûjtõterületét átveszi a váci Tragor Ignác Múzeum. Ezzel egyidejûleg, a megyei múzeumigazgató irányításával létszámcsökkentést hajtanak végre.

Nagy Lászlónét, a Városi
Óvoda nyugdíjba vonuló vezetõjét október 4-tõl (az ezután
kiírásra kerülõ pályázat nyertesének munkába lépéséig, várhatóan 2011. december 31-ig)
Dunainé Nagy Éva helyettesíti.
A kistérségi szociális projekt
állásáról Varga Jánosné, a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje tájékoztatta a jelenlévõket. Versegen és Kartalon már
befejezõdtek, Bagon pedig tervváltoztatás miatt még nem
kezdõdtek el a munkálatok.
Turán, Galgahévízen, Hévízgyörkön és – mint az a Petõfi
utcai volt bölcsõdeépületnél is
jól látható – Aszódon is jól haladnak az építkezéssel. Az eszközbeszerzés ajánlattételi felhívása szövegének pontosítáAsztalos Tamás átadta a polsánál több képviselõ jelezte, gármesternek a múzeum várohogy a referenciamunkák érté- si fenntartásába kerülését
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szorgalmazó kétezer polgár
aláírást tartalmazó gyûjtõíveket, majd részletes összefoglalót adott az évi húszmillió Ftból gazdálkodó, 150-200 ezer
darabból álló gyûjteményt gondozó aszódi intézmény körül
eddig történtekrõl. Koncz
Balázs, a megyei közgyûlés
tagja utalt rá, hogy a megye kb.
tizennégymilliárd Ft-os tartozása miatt nehéz helyzetben
van, ingatlanjai értékesítésére
kényszerül, emiatt – a fenntartói határozat és nyilatkozat ellenére – nem zárta ki a Petõfi
Múzeum valamikori bezárásának lehetõségét.
A képviselõk név szerint szavaztak arról, hogy a város át
tudja-e vállalni a megyétõl a
szakalkalmazottak bérét és annak járulékait, évente 15 millió
Ft-ot. Szovics Pál igennel, a
többi jelenlévõ képviselõ (Sztán
István, Kovács Tamás, Asztalos
Tamás, Buzás János, Gál
Gyula, Gyárfás Zsuzsa, Koncz
István és Rigó Lászlóné) nemmel szavazott. A képviselõ-testület a Petõfi Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely iránti felelõsségét kinyilvánítva, a Mûvelõdési és a Pénzügyi Bizottságok javaslatára törvényességi
ellenõrzést kért a Pest megyei
Kormányhivatal Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztályától,
valamint megkereste a Nemzeti Erõforrás Minisztériumát (e
vizsgálatokra augusztus második felében ill. szeptemberben
kerül sor). A bizottságok rész-
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Múzeum mûködtetésének költségeit
vételével kimunkálják a múzeum esetleges átvételének ill.
megszüntetésének felmerülõ
költségeket. Koncz István javaslatára felvették a kapcsolatot Dr. Fabinyi Tamással, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Evangélikus Egyházkerületének püspökével,
valamint Dr. Harmati Béla
Lászlóval, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatójával
(akik lapunk nyomdába adása
elõtt egyeztetést folytattak
Sztán István polgármesterrel).
A grémium arról is döntött,
hogy a polgármester az ügyben
kérje Tóth Gábor országgyûlési képviselõ segítségét, a múzeum fenntartási költségeinek
társulási formában történõ
megosztásáról pedig tárgyaljon
a körzet településeivel.
(A Petõfi Múzeummal internetes laptársunk, az Aszódi
Hírhatár Online – elérhetõsége: www.aszodi-hirhatar.hu –
részletesen foglalkozik.)

galgahévízi tagozat indítása
miatt – módosította a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát és döntött az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és bérlemények bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet ill. az önkormányzat SZMSZ-ének ebbõl következõ módosítása után
a legsürgõsebb kátyúzási feladatokról döntött. Az 1500 m2nyi útfelület javítására beérkezett pályázatok irreálisan magas ill. alacsony összegeket tartalmaztak, ezért 5 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett megbízták a polgármestert, hogy – a város bruttó 2
millió Ft-os keretén belül – tárgyalásos eljárást folytasson az
ajánlattevõ cégekkel.

A Szakorvosi Rendelõintézetet mûködtetõ MEDCENTER
Kft. kérelmére, a 12 település
betegeit ellátó intézmény alulfinanszírozottságának megszüntetése érdekében felhatalA testület – egyebek közt a mazták a polgármestert, hogy
bagi tagozat megszûnése és a az érintett települések vezetõi-

Oktatás, bérlakások,
egészségügy

vel közös levélben keresse meg
a Nemzeti Erõforrás Minisztériumának egészségügyért felelõs államtitkárát (lásd a 4. oldalon). Az augusztus 25-i ülésig felülvizsgálják a céggel kötött üzemeltetési szerzõdést.

Gyárfás Zsuzsa összefoglalót
készített Aszód körzetközponti
szerepérõl. Az önkormányzati
rendszer várható átalakítása
miatt a testület támogatta,
hogy városunk a késõbbiekben
is megtarthassa körzetközponti szerepét, s ennek kérelmezéA szociális bérlakásra váró sében is számítanak Tóth Gápolgárok sorrendjének elfoga- bor országgyûlési képviselõ sedása után az Aranykapu Böl- gítségére.
csõde déli udvarán lévõ rézsû
szakértõi véleményezésére beadott pályázata alapján az
Anker-Terv Bt.-t bízta meg
bruttó 325 ezer Ft összegért.
Kovács Tamás alpolgármester a déli iparterület közmûvesítésére vonatkozó projektterv
érintett vállalkozók általi fogadtatásáról adott tájékoztatást. A Céhmester, Iparos és
Galga utcákban tervezett útépítés és az iparterület csapadékvíz-elvezetése kb. 133 millió
Ft-ba kerülne, ennek 30%-át az
érintett vállalkozások állnák. A
prezentációs anyagot valamennyi érintettnek kiküldték;
az alpolgármester a beérkezõ
szándéknyilatkozatok alapján
az augusztus végi testületi ülésen ad tájékoztatást a további
lehetõségekrõl.

Nem mindenki kötött
szerzõdést
a szemétszállításra

A szemétszállítás rendszerének javítása érdekében a testület információkat kér a Zöld
Híd Régió Kft-tõl a feladatra
eddig megkötött szerzõdések
ill. az elmaradt szerzõdéskötések számáról (és az utóbbiak
miértjérõl). Miután a polgármester május 17-i, a szolgáltató
céghez intézett levelében ellentmondás van a város helyi
rendeletével, a testület arra kötelezte õt, hogy vonja vissza a
dokumentumot.
H. Sz.

Köszönet
Tisztelt Polgármester Úr
és Segítõi!
Köszönetünket fejezzük ki
Önnek, Zele Sándor úrnak, a
Zele Bau Kft. ügyvezetõjének
és Száraz Árpád úrnak segítségükért, amivel lehetõvé tették
a Pauler Tivadar utca sármentesítését, s így gyermekeink és
a felnõttek kulturált úton tudnak közlekedni. Isten segítse
további munkájukat!
Az utca lakói nevében:
Csomborné Józsa Rita
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Nem zárt be
az SZTK!
Tisztelt Aszódi Polgárok!
E hónap elején felröppent az
a hír, hogy augusztus 8-án
bezár a Szakorvosi Rendelõintézet, és a betegek szakorvosi
ellátását máshol kell megoldani. A hír nem igaz, ezért kérem
azon polgárokat, akiknek nincs
megfelelõ információjuk az
üggyel kapcsolatban, hogy ne
terjesszenek megalapozatlan
találgatásokat.
Szíveskedjenek tudomásul
venni az alábbiakat: Aszód Város Önkormányzatának érvényes szerzõdése van a Medcenter Kft.-vel az aszódi Szakorvosi Rendelõintézet üzemeltetésére. Az intézmény ellátási
körzetébe tizenkét település
tartozik; tizenegy polgármester aláírásával levelet küldtünk
az egészségügyért felelõs
államtitkárnak, amelyben
pénzügyi és szakmai segítséget

„Szívügyünk
az Aszódi
Rendelõintézet”
Szeretettel meghívjuk Önöket szeptember 24-én 15 órai
kezdettel az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban tartandó,
kiállításokkal egybekötött,
zenés irodalmi jótékonysági
délutánunkra. A mûsorban
többek között galgamenti mûvészek és egészségügyi dolgozók is közremûködnek.
A közremûködõk a rendezvény teljes bevételét a az aszódi
Szakorvosi Rendelõintézetet
támogató „Legyen az Ön szívügye is!” Alapítvány javára
ajánlják fel.
Támogató megjelenésükre
feltétlenül számítunk!
Tisztelettel: a szervezõk

Önkormányzati hírek
kértünk. Bízom benne, hogy
Tóth Gábor, az 5. számú választókörzet országgyûlési képviselõje, Bag polgármestere is segítséget nyújt, ahogyan ezt választási kampányában ígérte.
Polgármester kollégáimmal
és az érintett képviselõ-testületek tagjaival együtt dolgozunk azon, hogy a térség 38 és
félezer lakosának betegellátása
a továbbiakban is az aszódi
Szakorvosi Rendelõintézetben
történjen.
Kérem azokat a polgárokat,
akik tehetik, nyújtsanak anyagi segítséget az SZTK támogatására létrehozott „Legyen az
Ön szívügye is!” Alapítványon
keresztül.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester
*
A Medcenter Nonprofit Kft
vezetõsége nevében tájékoztatásul közöljük, hogy a rendelõintézet augusztus 8-i bezárásáról terjedõ hír egyértelmûen
minden alapot nélkülöz.
Ahogy az ország minden közfinanszírozott intézménye, úgy
az aszódi rendelõ is anyagi gondokkal küzd, melynek oka kizárólag az elégtelen finanszírozás. Az elmúlt két évben –
ahogy jelenleg is – a dolgozók, a
Medcenter Nonprofit Kft. és az
aszódi önkormányzat erõfeszítései következtében a betegellátás zavartalan volt.
Jelenleg tárgyalások folynak
a problémák optimális megoldásáért. Az EÜ kormányzat, a
térség országgyûlési képviselõje, Aszód város polgármestere
és nem utolsó sorban a Medcenter Nonprofit Kft. menedzsmentje közösen keresik a mûködés folytonossága megõrzésének lehetõségét. Az egyeztetések folytatását a kötelezõ ellátási területhez tartozó települések polgármesterei október 1-je utánra halasztották.
Ahogy minden évben, a Tüdõbeteg-gondozó dolgozói évi
rendes szabadságukat augusztus 8-án kezdik, így három hétig a Tüdõgondozó rendelése
szünetel.
Aszód, 2011. augusztus 5.
a Medcenter
Nonprofit Kft. vezetõsége
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Hírek röviden
Aszódiak Nyárádszeredán
Július végén húsz fõs aszódi
küldöttség járt erdélyi testvérvárosunkban, Nyárádszeredán. A vendégeket a helyi önkormányzat, a Nyárádmente
Kistérségi Társulás, valamint
számos helybeli család fogadta
s szervezett számukra gazdag
programot. A Társulás augusztus 4-én kelt levelében köszönetét fejezte ki az aszódiaknak
a látogatásért – külön az Unikornis Mazsorett Csoportnak,
melynek tagjai felléptek egy
ottani rendezvényen.
Küldöttségünk sajnos nem
találkozhatott Dászkel László
polgármester úrral, aki betegsége miatt épp magyarországi
gyógykezelésre indult volna,
amikor autóbalesetet szenvedett és kórházba került. Ezúton is mielõbbi felépülést és
gyógyulást kívánunk neki!

Új városrendész van,
GAMESZ-vezetõ nincs
Július 1-jétõl Szabó Imre látja el a városrendészi feladatokat, aki a 06-30-816-0437-es telefonszámon érhetõ el. A közterületekkel kapcsolatos feladatok mellett ezentúl õ várja a
kóbor állatokra vonatkozó bejelentéseket is, amelyeket továbbít az ebrendész munkával
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megbízott külsõs vállalkozónak. A megüresedett GAMESZ-vezetõi álláshelyet viszont nem sikerült betölteni,
ezért a képviselõ-testület felhatalmazásával a polgármester
álláspályázatot tesz közzé. A
posztot öt évre hirdetik meg, a
dokumentum várhatóan lapunk nyomdába adása után
kerül fel városunk honlapjára.

Lezárult a Berek-erdõ
projekt
A június 28-i átadással befejezõdött a Berek-erdõ megtisztítására indított projekt. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolásának
feladataira kiírt pályázatán
2010-ben városunk önkormányzata 2,735 millió Ft vissza
nem térítendõ támogatást
nyert; az átadás óta a pályázat
pénzügyi elszámolása is megtörtént. A mintegy három és
félmillió Ft értékû projekt megvalósításában az Akvíz Kft.
mellett kézi és gépi erõvel 240
önkéntes segített; a képviselõtestület nevében a polgármester valamennyiüknek köszönetét fejezte ki munkájukkért.
Arra kérik a polgárokat: óvják
a jelentõs összeg és társadalmi
munka ráfordításával rendezett környezet tisztaságát.

augusztus 18-tól 28-ig
Ízelítõ az akcióból:

Kristálycukor 1kg
259,-Ft Tchibo Family kávé 250g
COOP finomliszt 1kg
125,-Ft Dove tusfürdõ Renewing 200ml
Iskon napraforgó étolaj 1l
359,-Ft Palmolive tusfürdõ Orange 250ml
COOP tejföl 12% 375g
199,-Ft Selfness papírzsebkendõ 100db
Euromilk UHT tej 1,5% 1l
149,-Ft Tento kéztörlõ mintás 2tek.
Farmer túró félzsíros 250g
199,-Ft Tide Color, Lemon mosóp. 2kg
Jager trappista
1199,-Ft/kg Knorr májgombócleves 58g
Pick diákcsemege
1699,-Ft/kg Mátra uborka csemege 350g
Delikát 8 ételízesítõ 250g
375,-Ft Liga margarinkrém csészés 250g
Soproni sör dobozos 0,5l
159,-Ft Diabette Wellness töltött ostya 50g
D.E. Omnia õrölt 250g
669,-Ft Danone Nap mint nap joghurt 110g
Nescafé Classic 100g+fémdoboz 879,-Ft Univer mustár 440g flakonos
Kristályvíz 1,5l dús+mentes
95,-Ft Domestos általános tisztító 1l
Coca Cola 2l PET
299,-Ft Vöslauer Ballance íz. ásványvíz 0,75l
Borvitéz vörös édes asztali bor 0,75l 299,-Ft Hell energiaital 0,25l

HÚS akció!

449,-Ft
579,-Ft
369,-Ft
139,-Ft
149,-Ft
999,-Ft
209,-Ft
219,-Ft
119,-Ft
149,-Ft
39,-Ft
319,-Ft
599,-Ft
199,-Ft
169,-Ft

augusztus 18-tól 19-ig

Ízelítõ az akcióból:

Sertés karaj csont nélkül

1299,-Ft/kg Csirkemell csontos

999,-Ft/kg

Ismét nyertek területünkön!
A „Balatoni nyár a COOP-tól!” elnevezésû nyereményjátékon
20.000,-Ft értékû COOP vásárlási utalványt nyertek alábbi vásárlóink:
Gregor Mária, Kartal l Baranyi Csilla, Tura
Hernádi Jánosné, Kartal l Csányi Gábor, Tura

GRATULÁLUNK NYERTESEINKNEK!
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A Múzeumok Éjszakája Ügyes kezek, táncos lábak
a Podmaniczky AMI nyári táborában

A Petõfi Múzeum munkatársai ezúttal is színes programkínálattal várták az érdeklõdõket a június 25-i rendezvényen, amelyet Detre János ny. esperes nyitott meg,
s felszólalt Koncz Balázs (Jobbik), Pest Megye Közgyûlésének tagja is. Bár a közgyûlés elõzõ napi ülésén a múzeum jövõjérõl született döntés miatt a hangulat nem
mindig idézte a korábbi évek rendezvényeiét, ezúttal is
fellépõk tucatjai igyekeztek vidám és tartalmas perceket
teremteni az érdeklõdõk és a munkatársak számára.

Kassáról érkezve
bevették a pataki várat

Július 17-én az aszódi székhelyû Bethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület és a HétTorony Hangászok, a kassai
Bethlen Garde és a tatai Pálffy
Kompánia képviseletében tizenkét, középkori viseletbe és
fegyverzetbe öltözött vitéz indult gyalog Kassáról Sárospatakra. Több, mint nyolcvan kilométeres útjukon felkeresték
a zempléni várakat, s népszerûsítették a vitézi élet és a hagyományõrzés speciális, a világon egyre elismertebb módját.

Augusztus 6-án tartották A
Mûvelõdés Házában a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hagyományõrzõ gyermektáborának záró
rendezvényét – pontosabban
az elsõ táborét, mert az immáron hagyományos tábor anynyira népszerû a gyermekek
körében, hogy a szervezõ intézménynek két (egy 28 ill. egy 25
fõs, többnyire aszódi gyermekekbõl állót) turnust kellett indítania.
A 6-10 éves korú táborlakók
a hat fõbõl álló táborvezetõség
(közülük négyen a Podmaniczky Zeneiskola tanárai) és a Breda Zenekar közremûködésével
bemutatták a héten tanult táncokat, a mûvelõdési ház udvarának másik szegletében pedig
kiállították a különbözõ kézmûves technikákkal készült alkotásaikat. „Legnagyobb” mûvüket, a batikolt pólókat valamennyi táborlakó büszkén viselte a táborzárón, ahol pro-

A csapat július 22-én érkezett a sárospataki Rákóczi-vár
kertjébe, ahol az egyesületek
jármûvekkel érkezõ tagjaival
közösen tábort vertek. Pénteken este a Vízi-kapu elõtti Bodrog-szakaszon ünnepélyes dereglyeavatáson, szombaton és
vasárnap pedig fegyverbemutatókon és a népes közönség
elõtt többször nagy sikerrel
megtartott várostromon vettek részt.
H. Sz.
A szerzõ felvétele
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dukciójuk bemutatója után
szüleiket is táncba hívták; az
esemény vendégséggel zárult.
Rónai Lajos igazgató, a tábor
vezetõje elmondta: a kisebbek
kiválóan bírták alsó tagozatos
társaik tempóját. A két részre
osztott csapat egyik fele délelõttönként néptáncot tanult, ezalatt a többiek kézmûveskedtek, majd délután helycsere
következett. Szerdán a bagi
mûvelõdési házban megtekintették a helytörténeti kiállítást.
A kisebb részben pályázati
forrásból és a szülõk által befizetett 14 ezer Ft-os részvételi
díjból hat napon át napi háromszori étkezést és a felhasznált nyersanyagokat is biztosították. A táborvezetõség reményei szerint a népi hagyományok iránt igen fogékony csapat tagjai közül õsztõl minél
többen eljárnak a péntekenként a Csengey iskolában tartandó táncházba.
H. Sz.
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Sáhó Béla Bölcsõdéseink és szüleik Domonyvölgyben
kitüntetése
Gratulálunk Sáhó Bélának,
a Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium tanárának, aki a
Megyeházán Pest Megye Szolgálatáért Díjat vehetett át.

Az élményszerzés, a felfedezés mindenki számára öröm,
de a pici gyerekek tompítatlan
tudásszomja különösen szembeötlõ. A mi bölcsõdés gyermekeink napokon keresztül készültek az elõttük álló kirándulásra, amit annyira vártak már.

„Fadd-Domboritól innen,
Törökmezõn túl”
2010 májusában Törökmezõn erdei iskolával indítottuk el
az Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziuma által megnyert
TÁMOP 6.1.2. „Egészségre nevelõ, szemléletformáló életmódprogramot”. A nyitó rendezvényen 120 tanuló és 8 pedagógus
vett részt, amely egyúttal az
ÖKO-iskolai program többéves
hagyományának folytatása.
A projekt hónapokra bontotta azokat a fõ feladatokat, amelyek az egészségre nevelést ill.
szemléletformálást segíthetik.
Így került sor sportnap szervezésére, amely az egészséges
ételeket és a rendszeres táplál-

kozást népszerûsítette. A témahéten „Ép testben ép lélek”
címmel a biogazdálkodásról és
a bioélelmiszerekrõl is sok
ismeretet szereztek nemcsak a
tanulók, hanem az eseménysorozatot figyelemmel kísérõ pedagógusok és szülõk.
A program 2011. április 30án ért véget, a záró rendezvényt május 2-án a Fadd-Domboriban tartott erdei táborban
tartottuk meg. Iskolánk tanulóinak többsége aktívan részt
vett az elõadásokon és az ahhoz
kapcsolódó eseményeken.
Koncz István

igazgatóhelyettes, programvezetõ

Ragyogó napsütést kaptunk
ajándékba azon a napon, amikor egy délelõttöt töltöttünk a
Lázár Lovasparkban. Nagy
öröm volt számunkra, hogy a
testvérekkel együtt elkísérhettük bölcsõdés gyermekeinket a
kirándulásra, s hogy az Aranykapu Bölcsõde nevelõi is velünk tartottak.
Érkezésünk után a falusi udvar háziállataival ismerkedtünk. Érdekes felfedezés volt a
gyerekek számára, hogy milyen sokfélék a baromfiudvar
lakói, különleges érdeklõdés
övezte a lustán heverõ pulikat,
a barátságos kisnyulakat, a
rackákat, a mangalica családot,
és a legelõrõl éppen hazatérõ
magyar szürkemarhákat.
A sétakocsikázás újabb nagyszerû élményt jelentett a kicsiknek, ugyanis ritkán fordul
elõ, hogy igazi lóerõk segítségével közlekedhetünk, ráadásul a lóerõket a saját nevükön
szólíthatjuk (a mi két lóerõnket
Göncölnek és Góliátnak hívták). Arra persze valószínûleg a
látványosságok megalkotói

sem gondoltak, hogy a szép és
ápolt környezet fenntartásához szükséges kicsi fûnyíró
traktort a pici fiúk majdnem
olyan nagy érdeklõdéssel szemlélik majd, mint a falusi udvar
lakóit.
Nagyon sokan segítették, támogatták ezt a kirándulást.
Köszönjük a felajánlott buszokat Székfi László úrnak és a
Richard Fritz Kft-nek. Köszönjük továbbá a Lázár Lovaspark
által felajánlott kedvezményes
belépõjegyeket az 54 gyerek és
a 43 felnõtt számára; sokaknak
bizonyosan ez tette lehetõvé,
hogy családostul vegyenek
részt a kiránduláson. Hálásak
vagyunk a bölcsõde vezetõjének, Kovácsné Erzsikének és a
gondozónõknek, hogy megszervezték nekünk ezt a kirándulást, s hogy szép élményekkel
gazdagították gyermekeinket
nemcsak ezen a napon, hanem
az egész tanév folyamán.

A bölcsõdés gyerekek szülei
nevében:
Varga-Turóczi Emese

Emberéleteket is veszélyeztethetnek a kábeltolvajok
Az elmúlt idõszakban
jelentõsen megnövekedett
a kábellopások száma Pest
megyében s Aszódon is. Az
elõfizetõk emiatt egyre
gyakrabban maradtak telefon-, internet- vagy TV
szolgáltatás nélkül.
A helyzet a budapesti agglomerációban a legsúlyosabb. Itt
van olyan település, ahol a július hónapban bekövetkezett
szolgáltatás-kiesések 43%-a
kábellopásból vagy kábelrongálásból származott. A megrongált vezetékek helyreállítása több idõt vesz igénybe, addig
pedig süket a telefon, nem mûködik az internet és akár a televízió sem. A tolvajokat a kábelekben található réz eladása
mo-tiválja, azonban sokszor
optikai vezetékeket is kitépnek
a földbõl, amelyek magas be-

szerzési áruk ellenére gyakorlatilag eladhatatlanok. Mindennek kárát pedig az elõfizetõk, azaz a lakosság, a cégek, a
közhivatalok és a kórházak látják, a szolgáltatókat pedig
jelentõs helyreállítási költség
terheli.
A probléma jóval komplexebb, mint maga a kábelek pótlásával járó kár, bár ez is több
tízmilliós tételt jelent évente
egy-egy távközlési szolgáltató
esetében. Sõt, nagymértékben
hátráltatja az lakosság minõségi kiszolgálásához szükséges
hálózatfejlesztési törekvéseket,
mert a régi, adott esetben elavult hálózatok felújítására
szánt összegeket a szolgáltatóknak helyreállításra kell költeniük. Azonban nemcsak az
„otthoni” bosszúságról van
szó. Ha nincs telefon vagy internet, megállhat a termelés a

gyárban, megszûnhet az ügyfélfogadás a bankokban, hivatalokban, vagy nem lehet kártyával fizetni a boltban. De elõfordulhat, hogy emberek gyógyulása, extrém helyzetben
akár életek is múlhatnak azon,
hogy egy-egy központi szerveren tárolt lelethez, donorinformációhoz idõben hozzáfér-e a
kórház.
A tettesek kézre kerítése
viszont nem könnyû feladat. A
lopások döntõ részére éjjel kerül sor, gyakran olyan külterületeken, ahol kevés ember fordul meg, és késõbb nagyon nehéz bizonyítani egy-egy ilyen
esetet. A kábelek mûszaki védelmén, a távfelügyeleten kívül
a tettenérés lehet az az eszköz,
amellyel képesek lehetnek a
rendõrök, polgárõrök csökkenteni az ilyen bûncselekmények
számát.
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Rejtõ Jenõ klasszikus Fülig
Jimmy-idézetéhezhasonlóan
nem csak a pofonok, de sajnos
minden kábel mellé sem lehet
rendõrt állítani. Mégis tehetünk-e valamit, ha változtatni
szeretnénk? Egyet biztosan: jelentsük be a rendõrségen (107),
ha gyanús esetet tapasztalunk!
Ha például valakit éjszaka látunk dolgozni egy szerelõaknában, vagy ásni valahol, azonnal
értesítsük a rendõrséget. Ide
tartozhatnak azok az esetek is,
ha szokatlan helyen, erdõben
vagy az út mentén éjjel nagyobb tûzre, sötét füstre leszünk figyelmesek – lehet, hogy
a tettesek ott égetik le a réz
vezetékekrõl a mûanyag borítást. A kábellopások száma
egyre növekszik, de talán a jövõben javulhat a helyzet, ha sikerül több esetben tetten érni a
tolvajokat.
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SZERETNÉ, HA GYERMEKE SZERETNE TANULNI?

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

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

AGYKONTROLLOS
MOZGÁSFEJLESZTÕ TÁBOR
TSMT MÓDSZERREL ASZÓDON
általános iskolások részére
augusztus 22-26., naponta 800-1600
Tel.: 06-30-538-2643
www.gyerekagykontroll.eoldal.hu

Megnyí

lt!

MINI SZALON

nõi-férfi fodrászat,
Jade masszázs ágy
nõi rövid hajvágás+ szárítás 2.400,- Ft
férfi hajvágás 1100,- Ft

Igény esetén Aszódon házhoz megyek!

Cím: Aszód, Kondoros tér 5/3.
Tel.: 06 20 294 3054
2011. AUGUSZTUS
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ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!
1558

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

1555

1514

1536 1554

1559

1537 1553

1560

1538 1552

1561

Akció! A májusban új útalapot kapott Kómár
Gyula utca megnyítása alkalmából 3 db telek
(1565, 1566, 1567 hrsz.) most egységesen
és darabonként 4,5 millió forintért eladó!
Az akció kizárólag erre a három telekre
vonatkozik, ameddig el nem fogynak,
de az ár csak idei szerzõdéskötés
és teljesítés esetén érvényes!

1530
1529

1539

1551
1550

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

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385
Nyitva: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30,
Szo: 8-12

2011. AUGUSZTUS
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik
július 30-án részvétüket
nyilvánították édesanyánk,

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

özv. Petrovics Andrásné
szül. Holecz Julianna

Kovács Istvánné
szül. Pacsay Klára
rubin diplomás tanítónõt
utolsó útjára elkísérték
s osztoztak fájdalmunkban.

temetésén.
Köszönettel:
Petrovics család

Köszönettel:
Gyermekei, menyei, veje,
unokái és dédunokái

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Bócsai Csaba

Berta Jánosné
szül. Harajka Judit

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot, koszorút
hoztak. Köszönet mindazoknak, akik segítettek.
Tisztelettel:
A gyászoló család

temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak,
részvétükkel osztoztak
fájdalmunkban.
Köszönettel:
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén (augusztus
20-21., szeptember 3-4.) a
Városi Gyógyszertárban (Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);
páros hétvégén (augusztus
13-14., 27-28., szeptember
10-11.) a Szent István Patikában (Kondoros tér 49., Tel.:
400-552).

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

Állatorvosi ügyelet
Ügyelet
Augusztus 20-21.:

Szeptember 10-11.:

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

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

Augusztus 27-28.:

Szeptember 17-18.:

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

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

Szeptember 3-4.:

Szeptember 24-25.:

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

Dr. Dóka József
Vácszentlászló, Kossuth u. 3.
Tel.: 06-30-270-6872
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te
,

Nem tudod, mihez kezdj
az érettségiddel? Nem sikerült
a felvételi? Olyan szakmát
szeretnél választani, aminek
elvégzése után állást is találsz?

Gyere hozzánk tanulni!
A Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
nappali képzésben szeptemberi kezdéssel
elektronikai technikus
és

OKJ 54.523.01.0000.00.00

gépgyártástechnológiai technikus
OKJ 54.521.01.0000.00.00

szakképesítõ évfolyamot indít.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és
leadásával lehet, ami a www.petofi-aszod.hu
címrõl letölthetõ. Bõvebb felvilágosítás
a következõ telefonszámokon:

06-30-940-7840, 06-20-972-2837

APRÓhirdetések
Aszódon a Pintér utcában 875 m2-es építési telek eladó.
Érdeklõdni: 06-30-2326831

KÖNYVVÁSÁR
augusztus 22-23-án (hétfõn és kedden)
9-18 óráig A Mûvelõdés Háza udvarán
Új válogatás kibõvítve
a katonaság könyveivel
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10 éves...
(folytatás az 1. oldalról)

A döntés helyességét az is
alátámasztja, ha megnézzük a
környezõ településeken a gyermekétkeztetés helyzetét ill. a
térítési díjak mértékét. Míg
Aszódon a szülõk a nyersanyagnormát és az áfát fizetik
be, a kiszervezett élelmezéseknél általában a szülõkkel téríttetik meg a rezsiköltségeket is.
Utóbbi finanszírozása az önkormányzatra jelentõs többletterhet ró, de a fenntartó és a
szülõ egyaránt biztos lehet abban, hogy a konyha mindennap
kinyit, alapfeladatát minden
körülmények között ellátja.
A közétkeztetéssel szemben
jogos elvárásokat támasztanak
a fogyasztók, szülõk: olcsó legyen, de korszerû. Sajnos a két
törekvést a nyersanyagnorma
forintjai ellentétbe állítják. Míg
korábban jogszabályban határozták meg a normát, a kilencvenes évektõl a helyi fenntartókra bízták ennek eldöntését.
Az aszódi intézmény a korszerûséget beszállítói megválasztásával, illetve a hagyományokra építve, új nyersanyagok, ételek bevezetésével, elfogadtatásával próbálja megoldani.
Az intézmény mára a kezdeti
mostoha körülményekhez képest minõségi ugrásokon ment
át. 2004. szeptember 1-re elkészült a felújított központi konyha; 2010. december 1-re a Szivárvány óvoda tálalókonyhájának felújítása fejezõdött be; a
2009-ben átadott Aranykapu
Bölcsõdében is korszerû tálalókonyhát alakítottak ki. A Gondozási Központ projektjének
részeként a tálalókonyhák is
megújulnak. A jövõ feladatai
közé tartozik a Napsugár Óvoda és a Rákóczi úti iskola tálalóinak megoldása.
Nehéz, de nemes feladatot
látnak el, naponta 800 fõt étkeztetnek, 800 fõ ízlésvilágának próbálnak megfelelni.
Tisztában vannak vele, hogy ez
nem mindig sikerül, de naponta törekednek erre – zárta beszédét az intézmény vezetõje.

Következõ
A rendezvényen a szórakozást és a jó hangulatot a Hahota
színház, a Breda zenekar és
Nagyné Mákos Izolda népi játékai, valamint az intézmény
munkatársai által készített
lángosok garantálták.
Forrás:
Aszódi Hírhatár Online
Címlapfotó: Koncz István
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